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La invitaþia primarului municipiului
Drobeta-Turnu Severin, Marius Screciu ,
municipiul Drobeta-Turnu Severin a fost anul
acesta, gazda ºedinþei Consiliului pentru

Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia.
Evenimentul a avut loc miercuri, 7 martie 2018,
ºi  a reunit reprezentanþi ai consiliilor judeþene ºi
primãriilor din cinci oraºe din sud-vestul Olteniei.
La evenimentul care s-a desfãºurat la Palatul
Culturii “Teodor Costescu” au participat directorul
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Sud-Vest

Drobeta-Turnu Severin, gazda ºedinþei Consiliului
pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia

Oltenia, Marilena Bogheanu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, împreunã cu ceilalþi membri ai
Consiliului pentru Dezvoltare Regionala.

În cadrul ºedinþei s-a prezentat raportul de
activitate al Agenþiei pentru anul 2017, s-a
aprobat bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi
s-a prezentat stadiul Programului
Operaþional Regional ºi s-a ales structura
de conducere a Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã. Astfel, preºedinte al
Consiliului a fost ales preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Conform protocolului, preºedinþii
Consiliilor Judeþene deþin conducerea
organismului prin rotaþie, pentru un mandat
de un an. Consiliul Judeþean Mehedinþi a
deþinut preºedinþia anterior.
“Eu am fost cel care am cerut

organizarea la Drobeta-Turnu Severin a acestei
ºedinþe importante pentru ceea ce înseamnã
fonduri europene în Oltenia. Avem ºi cu ce ne
mândri, avem acest Palat Cultural reabilitat pe
fonduri europene ºi în acelaºi timp vrem sã-l ºi
arãtãm colegilor din Oltenia, sã-l viziteze, sã
vadã ce lucruri frumoase am fãcut noi la Turnu

Binecuvântare arhiereascã la
început de primãvarã pentru obºtea
Sfintei Mãnãstiri Topolniþa
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Severin. Eu consider cã principala noastrã formã
de dezvoltare pentru anii urmãtori o reprezintã
fondurile europene, baza unei dezvoltãri durabile
a municipiului Drobeta-Turnu Severin, a judeþului
Mehedinþi”, a declarat primarul Marius Screciu.
”Prioritatea zero pentru Regiunea Oltenia, pentru

toþi primarii municipiilor reºedinþã de judeþ, de oraºe
ºi preºedinþii de Consilii Judeþene din regiunea
noastrã este aceea de a accesa fonduri europene
într-un cuantum cât mai mare. Deja, în ceea ce
priveºte axa prioritarã care finanþeazã drumurile
strategice s-a ajuns la o supracontractare de peste
200%, ceea ce este un lucru de bun augur. În ceea
ce ne priveºte pe noi, ca instituþie, Programul
Operaþional Regional este cel mai important
program de finanþare cu fonduri europene. S-a
dovedit acest lucru atât pe exerciþiul bugetar 2007-
2013, se dovedeºte ºi acum, pe exerciþiul 2014-
2020. Noi i-am acordat mare atenþie ºi deja am
semnat contractul de finanþare în valoare de 48
milioane de euro pentru drumul strategic, pentru
cei 112 kilometri de drumuri judeþene. Am depus,
de asemenea, cereri de finanþare pentru Spitalul
Judeþean, am depus cereri de finanþare pentru
alte trei drumuri judeþene, astfel cã, din punctul
meu de vedere,
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     Stimaþi colegi, azi vreau sã vã
vorbesc despre sistemul de educaþie
românesc. Dar ºi despre o parte
importantã a acestuia: profesorii. ªi
tocmai pentru cã sunt ºi eu profesor,
ºtiu bine cã aceastã meserie n-ai cum
sã o faci fãrã pasiune, fãrã dragoste
pentru elevi, fãrã rãbdarea de a-i învãþa,
de a le explica ºi de a-i ajuta sã devinã,
mai apoi, adulþi responsabili.
    ªtim însã cã, oricât de mult le-ar
plãcea tot ceea ce fac, ºi  profesorii au
nevoie sã fie rãsplãtiþi pentru munca lor,
au nevoie de un trai decent. De altfel,
sindicatele din învãþãmânt au semnalat
faptul cã, angajaþii din educaþie au printre
cele mai mici salarii din sistemul bugetar,
comparativ cu alte categorii de angajaþi,
care nu presteazã aceeaºi muncã. Ba
chiar am asistat, în ultima perioadã, la
proteste din partea mai multor cadre
didactice, nemulþumite de salarii.
   Începutul de primãvarã vine însã cu
o veste bunã pentru profesori. Conform
noii grile de salarizare, vor primi salarii
mãrite cu 20%. Astfel cã, dacã un
profesor universitar cu o vechime între
10 ºi 15 ani a încasat în luna decembrie
a anului trecut un salariu brut de 4.858
de lei, în ianuarie 2018 a primit cu peste
o mie de lei mai mult, la majorarea de
atunci. Iar de luna aceasta va ajunge la
aproape 7.300 de lei brut.
   Despre aceste mãsuri, nu pot decât
sã vã spun, cã mã bucurã. Mã bucurã,
cã aceste iniþiative s-au concretizat ºi
cã acest lucru se va putea vedea ºi pe
fluturaºul de salariu. ªtiu cã poate ar fi
trebuit sã creascã mai mult, având în
vedere munca depusã, atât în timpul
orelor, cât ºi munca depusã pe drumul
parcurs pânã la angajare. Însã cred cã

Poate cã venirea primãverii, într-
un mod atât de atipic, cu frig ºi
zãpezi, poate alte cauze misterioase
stau la fundamentul unei stãri de
irascibilitate aproape generalã, pe
care am resimþit-o ºi la propria mea
persoanã, ºi la alþii. O anumitã stare
de nervozitate, de nemulþumire,
chiar de furie. Ne confruntãm, fiecare
dintre noi, cu tot felul de probleme,
mai mari ºi mai mici. Pe unele
reuºim sã le rezolvãm, pe altele nu
reuºim. ªi de aici o groazã de
nemulþumiri, de frustrãri. Cu toþii ne
lovim, zi de zi, de ziduri. De oameni
dificili, de situaþii dificile. E foarte
greu în zilele noastre sã-þi pãstrezi
calmul, liniºtea ºi echilibrul interior.
E chiar foarte greu. Absurdul unor
situaþii chiar ne depãºeºte cu totul.
De exemplu, ca sã vã povestesc
ceva din propria mea experienþã,
recentã: nu-mi vine nici azi sã cred
faptul cã un cetãþean necunoscut a
fost în stare sã fure ºapte stâlpiºori
de iluminat de pe terasa Teatrului,
într-o searã, iar în alta, restul de opt
care mai rãmãseserã nedistruºi ºi
furaþi. În total 15 stîlpiºori care
iluminau culoarul, aleea ce duce
spre cetatea medievalã. Un act ce
pare banal, derizoriu, dar care e mai
degrabã de domeniul absurdului.
Cãci ce profit sã ai în urma unui
asemenea gest? ªi cum sã nu te
gîndeºti cã, Doamne fereºte, te poþi
electrocuta, tu sau alþii care trec pe
acolo ºi din greºealã pot atinge firele
rupte?  Cum sã nu-þi pese de ceilalþi?
Acte de acest tip, mici hoþii ºi
vandalisme derizorii te fac mereu sã
te întrebi la ce bun? La ce bun ne tot
chinuim noi, ceilalþi, sã trãim, sã
construim o lume civilizatã,

Bucuriile simple
luminoasã, curatã, normalã?  Alte
vorbe ºi fapte aparent mãrunte,
aparent derizorii ne brãzdeazã
orizontul diurn, fãrã încetare, ºi nu
avem totdeauna înþelepciunea sã
luãm distanþã, sã ne protejãm. De
aici ºi starea aceasta generalã de
irascibilitate, de nemulþumire,
pornitã din orice ºi din nimic: de la
nivelul mic al salariilor sau
pensiilor la lipsa cãldurii din
apartamente, de la parcãri la preþuri,
ºcoli, spitale, ºomaj etc. Trãim într-
o þarã a nemulþumirilor de tot felul
ºi ne-am obiºnuit aºa. Aproape cã
nu mai vedem lucruri pozitive ºi
plãcute în jur, nu cã ele nu ar exista,
pur ºi simplu nu mai avem puterea
sufleteascã sã le  reperãm ca atare.
Discutam zilele trecute cu un domn
foarte agitat, foarte preocupat de
mica lui afacere. Un om dealtfel
corect ºi harnic dar orbit efectiv de
munca sa ºi de problemele pe care
le are cu salariaþii. Un om care
efectiv de multã vreme îºi sacrificã
ºi sãnãtatea ºi viaþa de familie
pentru afacerea lui, pentru
contracte, termene, taxe ºi salarii.
Nu mi-a plãcut ce am vãzut la el: e
foarte ok munca, dãruirea pentru a
te þine de cuvânt, pentru a da salarii
oamenilor etc. Dar nu mi s-a pãrut
deloc ok preþul, toate costurile
colaterale. Dar cîþi dintre noi, de
fapt, nu trãim aºa, muncind,
muncind ºi iar muncind, robiþi unui
stres cotidian, luptînd, agitându-ne
încolo ºi încoace, într-o goanã
teribilã dupã...bani. ªi toate acest
teriibil stres, toatã aceastã existenþã
dusã sub semnul irascibilitãþii ºi
furiei, o ducem în dauna familiei, ºi
cu mari costuri pentru noi înºine,
sufleteºti. Tocmai de aceea cred cã
e bine ca uneori, la rãstimpuri, sã
mai lãsãm deoparte toate
chestiunile negative, toate
nemulþumirile ºi supãrãrile, toate
grijile, ºi sã ne întoarcem la
lucrurile simple, umane, care ne
bucurã cu adevãrat, ºi care nu sunt
legate în mod obligatoriu de bani.
La bucuriiile simple, cum spunea,
cândva, Constantin Noica. ªi fiecare
dintre noi ºtim care sunt, pentru noi
înºine, aceste bucurii simple.

Distinse domnule preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni deputaþi,
Cu îngãduinþa dumneavoastrã astãzi vã voi prezenta
declaraþia politicã intitulatã:

A fi profesor este mai mult decât
o meserie, este o vocaþie!

noile reglementãri vor veni ºi vor
schimba ceva în sistemul de educaþie
românesc. Cã actul de predare va fi
unul de calitate, cã profesorii vor fi mai
mulþumiþi ºi mai devotaþi ºi cã îi vor
face ºi pe elevi sã vinã cu drag la ore.
ªi cã, mai apoi, toate aceste lucruri se
vor concretiza în rezultatele mai bune,
pe care le vom obþine la examene.
   Îmi doresc ca aceste creºteri salariale
sã fie doar începutul. ªi sã asistãm, în
perioada urmãtoare, ºi la altele. Sper ca,
în felul acesta, ºcoala româneascã sã
se îndrepte, încetul cu încetul, spre Vest,
din punctul de vedere al salariilor.
   AVEM ÎN ROMÂNIA, AVEM ÎN
MEHEDINÞI PROFESORI VALOROªI,
CARE ADUC SPERANÞÃ, VINDECÃ
ªI SCHIMBÃ.
   OAMENI, CARE LASÃ CEVA BUN ÎN
URMA LOR, ªTIIND CÃ DRUMUL NU
A FOST FÃRÃ SENS ªI, CU
SIGURANÞÃ CÃ OMENIA ªI
BUNÃTATEA SUNT SEMNE ALE
PROFESORILOR, SEMNE DE
ÎNÞELEPCIUNE, ÎNÞELEGERE ªI
PUTERE INTERIOARÃ. PROFESORII
FAC DIFERENÞA. LUMEA ARE NEVOIE
DE NOI PENTRU A SE VINDECA DE
URÃ, PREJUDECÃÞI, ETICHETE...

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº
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Ionuþ Lupescu, unul dintre
candidaþii pentru ºefia Federaþiei
Române de Fotbal, s-a aflat
sãptãmâna trecutã la Drobeta-Turnu
Severin. Lupescu a avut o întâlnire
cu membrii FRF din Mehedinþi cu
care a discutat aspecte legate de
problemele din fotbalul românesc ºi
mehedinþean. Ionuþ Lupescu s-a
întâlnit ºi cu autoritãþile locale din
Drobeta-Turnu Severin ºi s-a declarat
încântat de implicarea acestora în
rezolvarea problemelor din fotbal.
“Cu membrii FRF din Mehedinþi am

discutat ºi problemele lor, inclusiv cele
privind procesul de licenþiere, care
deja constat cã pun piedici dezvoltãrii
la nivel naþional. M-am întâlnit ºi cu
reprezentanþii autoritãþilor locale. Sunt
implicaþi în dezvoltarea sportului ºi a
fotbalului pe plan local, atitudine pe

Ionuþ LUPESCU, la Severin în campanie pentru ºefia FRF
care sper cã o voi
gãsi peste tot prin
þarã.” a spus Ionuþ
Lupescu.
   Susþinerea
echipelor de copii ºi
juniori reprezintã
principala problemã
cu care se confruntã
fotbalul severinean,
iar acest aspect a
fost subliniat  de
primarul Marius
Screciu la întâlnirea cu candidatul
la ºefia FRF, Ionuþ Lupescu.
   “Am discutat despre programul
dumnealui de campanie ºi
viziunea priv ind fotbalul
românesc. Împreunã am subliniat
faptul cã una dintre principalele
probleme o reprezintã susþinerea

copiilor ºi a juniorilor. De altfel,
Primãria Drobeta-Turnu Severin
a susþinut în acest an toate
echipele de copii ºi juniori care au
solicitat sprijin” a declarat Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.

   Alegerile care vor decide noul
preºedinte al Federaþiei de Fotbal
vor avea loc pe 18 aprilie. Pe lângã
Lupescu ºi Burleanu, mai
candideazã Marcel Puºcaº,
Victoraº Iacob ºi Sorin Rãducanu.

   “Bãtãlia lor. Femeile din România
în Primul Rãzboi Mondial”, volumul
semnat de profesorul universitar
Alin Ciupalã de la Facultatea de
Istorie a Universitãþii din Bucureºti,
aduce un omagiu femeilor din
întreaga þarã pentru contribuþia
covârºitoare pe care au avut-o în
marea conflagraþie mondialã de la
începutul secolului XX. Lansarea
volumului apãrut în urmã cu câteva
luni a avut loc vineri, 2 martie 2018,
la Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
în prezenþa autorului ºi a unui public
numeros alcãtuit preponderent din
femei care au reuºit în diverse medii
profesionale, dar ºi ca mame, soþii

Eveniment cultural dedicat
femeilor la Muzeul Regiunii

Porþilor de Fier

 Biroul de presã

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu a participat miercuri, la o
discuþie alãturi de primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, cu reprezentanþii
societãþii Mehedinþi Gaz, în vederea
gãsirii unei soluþii pentru încãlzirea
oraºului, începând de iarna viitoare.
  Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, în calitate de avocat, a
propus soluþia legalã ºi care se
poate aplica în momentul de faþã
pentru ca în timp util, sã se poatã
construi o nouã centralã, având în
vedere cã procesul municipalitãþii
cu firma care nu a reuºit sã finalizeze

Consiliul Judeþean Mehedinþi se
implicã în problema încãlzirii

municipiului Drobeta Turnu Severin

investiþia, nu s-a încheiat. 
   “Consiliul Judeþean s-a implicat în
permanenþã în rezolvarea problemelor
pe care le are municipiul. Am susþinut
întotdeauna demersurile lui Marius
Screciu, atât cât a fost legal ºi atât cât
am putut. Astãzi, am fost invitat de
primarul municipiului la aceastã
discuþie foarte importantã cu
acþionarul majoritar de la Gaz
Mehedinþi, þinând cont cã ºi Consiliul
Judeþean este acþionar minoritar, ca
de altfel, ºi Primãria, la aceastã
societate. Pe noi ne preocupã modul
în care se va produce ºi se va furniza
agentul termic în Drobeta Turnu
Severin. Continuare în pag. 12

sau prietene. Cartea aduce în atenþia
cercetãtorilor din mediul academic
dar ºi a pasionaþilor de istorie,
personalitãþi feminine atât din rândul
burgheziei, cum ar fi Olga Sturdza,
Sabina Cantacuzino, Nadeja ªtirbei,
Martha Bibescu ºi chiar regina
Maria – ca fondatoare ºi
conducãtoare ale unor societãþi
implicate în organizarea spitalelor de
campanie ºi a trenurilor sanitare, în
gãsirea unor soluþii pentru uºurarea
vieþii prizonierilor români din
lagãrele din strãinãtate ºi a rãniþilor
din spitale, dar ºi femei cu biografii
necunoscute dar cu un aport esenþial
la efortul de rãzboi în acele vremuri
grele.

 Continuare în pag. 10



actualitateOBIECTIV mehedinþean 08 - 14.03.2018pag. 4

La început de
primãvarã,  Colegiul
Tehnic  ”Domnul Tudor”
a îmbrãcat  straie de
sãrbãtoare, aducându-ne
mai aproape de lumea
cântecului, a jocului ºi a
poeziei.
   Pãstrãtori ai tradiþiilor ºi
iubitori de folclor, elevii,
sub îndrumarea dascãlilor,
au omagiat Primãvara ºi
Iubirea într-un spectacol
emoþionant, dedicat
sãrbãtorii Dragobetelui ºi celei a
Mãrþiºorului.
   Preþ de câteva clipe, elevii
claselor a IX-a A, a X-a A ºi a XI-a
A, coordonaþi de profesorii Bogdan
Iuliana, Pîtpea Mãdica, Cioroianu
Monica, Pãdureþu Mãdãlina, Florea
Mihaela, au adus în faþa invitaþilor
o ºezãtoare de Dragobete. Emoþia
ºi bucuria lor,  pe de o parte, ca ºi
talentul ºi mândria cu care au purtat
ia româneascã, pe de altã parte,
ne-au transpus în lumea satului de
odinioarã. O prezentare power-

În aºteptarea primãverii…

point legatã de  aceastã sãrbãtoare,
realizatã de elevii clasei a XI-a D ºi
poeziile de iubire, recitate de elevii
claselor a X-a B ºi a XI-a D, au
completat paleta manifestãrilor
dedicate acestor sãrbãtori. La
activitate au participat,  în calitate
de invitaþi, elevi ai ºcolilor
gimnaziale din municipiu. S-a
asigurat astfel legãtura între elevii
liceeni ºi noii boboci de clasa a IX-
a, pe care îi aºteptãm cu drag sã ni
se alãture în anul ºcolar viitor.
   Finalul a fost închinat vestitorului

primãverii,  ghiocelului, o
recompensã binemeritatã pentru
doamnele profesoare ºi pentru
elevele ºcolii noastre.
   Multe s-au schimbat din vremea
bunicilor ºi pânã astãzi, dar, din
când în când este esenþial sã ne
întoarcem spre tradiþie, spre satul
românesc, spre origini, experienþã
reiteratã ori de câte ori se iveºte
ocazia în cadrul Colegiului Tehnic
“Domnul Tudor”.
Cadrele didactice vã ureazã

o primãvarã minunatã!

În Episcopia Severinului ºi
Strehaiei s-a desfãºurat sâmbãtã, 3
martie 2018, faza judeþeanã a
Olimpiadei de Religie, Cult Ortodox.
La primele ore ale dimineþii, elevi de
la toate ºcolile din municipiul Drobeta
Turnu Severin ºi din judeþul Mehedinþi
ºi-au îndreptat paºii cãtre ªcoala
Generalã Nr. 4, Petre Sergescu, din
Drobeta Turnu Severin, unitatea de
învãþãmânt care a gãzduit
competiþia ºcolarã. Participanþii la
concursul de cunoºtinþe religioase
au venit însoþiþi de pãrinþi ºi de
dascãlii care i-au pregãtit temeinic
pentru acest eveniment.
   La faza judeþeanã a Olimpiadei de
Religie de anul acesta s-au calificat
136 de elevi din învãþãmântul
preuniversitar. Ca în fiecare an,
participarea este destul de
numeroasã la aceastã disciplinã,
având în vedere faptul cã în
întregul judeþ se desfãºoarã ºi alte
competiþii ºi totodatã simulãrile
examenelor naþionale pentru anii
terminali. Elevii apreciazã materia
ca fiind de bazã în formarea ºi
educarea lor. Totodatã, în judeþul
Mehedinþi s-a înregistrat un procent
destul de ridicat al elevilor care au
ales sã frecventeze ora de Religie.
   Elevii calificaþi în urma acestei
etape judeþene a Olimpiadei de
Religie vor participa în luna aprilie
între 10 ºi 12 la faza naþionalã a
acestei competiþii  ce se va
desfãºura la Iaºi.
   De asemenea, toþi elevii care se
remarcã la concursurile ºcolare
religioase vor fi premiaþi de cãtre
Episcopia Severinului ºi Strehaiei.
Promotor al culturii ºi educaþiei
creºtine pe meleaguri mehedinþene,
chiriarhul locului, Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Nicodim, le acordã
în fiecare an olimpicilor ºi
profesorilor îndrumãtori, în semn
de preþuire, diplome, icoane, cãrþi
ºi CD-uri cu conþinut religios.

Aurel-Marian-Augustin
Gherghinescu

Olimpiada de
religie faza
Judeþeanã
Mehedinþi

Ca în fiecare an la 1 martie,
sfânta mãnãstire Topolniþa îºi
primeºte pelerinii. Numeroºi creºtini
din localitãþile învecinate vin în
aceastã zi pentru a lua apã sfinþitã ºi
pentru a participa la Sfânta Liturghie
arhiereascã sãvârºitã de pãrintele
episcop Nicodim. Din soborul ce a
slujit la Sfânta Liturghie au fãcut
parte prea cuviosul pãrinte
Arhimandrit Pavel Nicolãescu stareþul
Sfintei Mãnãstiri Topolniþa, pãrintele
consilier Adrian-Antonie Olarean ºi
pãrinþi slujitori ai Sfintei Mãnãstiri
Topolniþa. Slujba a fost oficiatã în
biserica veche a mãnãstirii, iar
atmosfera de rugãciune a fost
întregitã o parte din protopsalþii
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin ce au dat rãspunsurile
la Sfânta Liturghie a darurilor mai
înainte Sfinþite.
   În cuvântul de învãþãtura
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a þinut
sã le mulþumeascã celor prezenþi

Binecuvântare arhiereascã la început de primãvarã
pentru obºtea Sfintei Mãnãstiri Topolniþa

pentru cã au lãsat grijile ºi treburile
gospodãreºti pentru a fi împreunã
în duh de rugãciune în sânul
obºtei monahale dat ºtiind faptul cã
este zi de lucru. Preasfinþia sa a mai
vorbit despre pãrinþii care s-au nevoit
în aceastã mãnãstire ºi datoritã
cãrora avem aceastã frumoasã
tradiþie ca ºi un hram venirea
pelerinilor aici la data de 1 martie.
   A devenit deja tradiþie ca în ziua de
1 martie dupã Sfânta Liturghie sã  fie
sãvârºitã slujba aghiasmei celei mici
în faþa bisericii de zid a mãnãstirii. În
cadrul acesteia s-au citit ºi molitfele
Sfântului Trifon, pentru îndepãrtarea
dãunãtorilor de la þarinile dar ºi de la
seminþele ce urmeazã a fi semãnate de
credincioºi acum la început de
primãvarã. Aceastã rânduialã a fost
aºezatã de vrednicul de pomenire
ieromonahul Graþian Rãdac, stareþul
mãnãstirii Topolniþa în perioada 1943-
1990. În încheiere a fost sãvârºitã o
slujbã de pomenire pentru vieþuitorii

sfântului aºezãmânt mãnãstiresc.
Amintim faptul cã la 1 martie 2018 s-
au împlinit 28 de ani de la
înmormântarea stareþului Graþian
Rãdac iniþiatorul acestui pelerinaj la
Sfânta Mãnãstire de 1 martie.

*
Mãnãstirea Topolniþa este o

mãnãstire de cãlugãri, cu hramul
“Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul”. Este situatã în comuna
Izvorul Bârzii judeþul Mehedinþi, la
27 km de Drobeta Turnu Severin.
   Prima bisericã a mãnãstirii a fost
ziditã, dupã cum spune tradiþia, de
Sfântul Nicodim. Biserica actualã, în
formã de cruce, a fost ridicatã în anul
1646, de ctitorul Lupu Buliga. A fost
pictatã în anul 1673, în frescã, stil
bizantin, de zugravii Grigore “Grecul”
ºi Dima “Romanul”. Începând cu 21
mai 1993 sfintele slujbe se sãvârºesc
ºi la bisericuþa de lemn ce poartã hramul
“Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”.

Reporter Alexandra Dediu
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Participarea la un curs de
formare profesionalã în Spania, în
Sevilia, a fost o experienþã extrem de
utilã pentru 19 elevi de la Colegiul
Tehnic de Transporturi Auto din
Drobeta-Turnu Severin, pasionaþi de
mecanicã auto. Au avut ºansa sã
lucreze la service-uri auto ale unor
mari companii ca Citroen, Skoda ori
Volkswagen, alãturi de specialiºti cu
experienþã în domeniul auto. Trei
sãptãmâni a durat stagiul de practicã
în Sevilia, dar pentru elevii români a
însemnat enorm. Nu doar cã au învãþat
de la mecanicii auto spanioli cum sã
schimbe un filtru de ulei ori sã punã
un diagnostic corect, dar au cãpãtat
încredere în forþele proprii. ªi asta
datoritã profesorilor spanioli care s-
au ocupat îndeaproape de ei, le-au
explicat cu multã rãbdare ce au de fãcut
ºi i-au pus efectiv sã munceascã cot
la cot cu angajaþii de acolo. „Cursul
acesta i-a schimbat foarte mult ºi sã
ºtiþi cã tutorii spanioli au fost foarte
mulþumiþi de copii. Elevii au avut un
progres în tot ceea ce au fãcut”, spune
Daniela Bodean, unul dintre profesorii
care au însoþit grupul.
   Elevii români au utilizat echipamente
ºi aparate performante ca standuri
computerizate, scannere, instrumente
de mãsurã sau truse pentru mãsurã ºi
control, au utilizat scheme, diafragme
ºi manuale de diagnostic pentru
diferite tipuri de automobile ºi ºi-au
format deprinderi de lucru cu astfel de
echipamente, dobândind abilitatea de
a citi indicaþiile acestora ºi de a

Experienþã spaniolã pentru 19 elevi români pasionaþi de
mecanicã autoCâþiva elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi,

au vãzut cum se lucreazã într-un service auto din UE ºi, în plus, au primit un atestat care le oferã
posibilitatea sã se angajeze în orice þarã din Europa. Ei au fost impresionaþi de modul de lucru ordonat

al spaniolilor, de nivelul ultramodern al dotãrilor, dar mai ales de amabilitatea acestora.

interpreta datele obþinute. „Au învãþat
sã îºi organizeze timpul de lucru, sã
lucreze în echipã, sã poarte discuþii pe
teme profesionale ºi sã se informeze,
astfel cã acum au ºansa de a fi în pas
cu tendinþele europene  în domeniul
instruirii ºi formãrii profesionale ºi de
a rãspunde noilor cerinþe ale pieþii
muncii”, spune profesoara Laura
Filimon, coordonatorul proiectului.

Ce i-a impresionat pe elevi
„Am fost repartizat împreunã cu doi

colegi într-un service auto renumit în
Sevilia, reprezentanþa lui Volkswagen.
Am învãþat sã pun borna pe maºinã,
sã pun diagnosticul, sã schimb uleiul,
sã fac întreþinere ºi reparaþii. Tutorele
era tot timpul lângã noi, ne învãþa,
dacã greºeam ceva, ne spunea cã
nu este nicio problemã, cã se mai
întâmplã, avea foarte mare încredere
în noi”, spune Alexandru Miticã
Cîtu, elev în clasa a X-a E.
   Elevul Daniel Urdã a fost repartizat într-
un service universal, dar cu tradiþie. A
rãmas uimit de atmosfera destinsã în
care se lucra: „Acolo veneau maºini de
toate felurile. Lucram singur, nu le era
fricã cã aº putea strica ceva, mã puneau
sã ridic maºina pe elevator ºi sã mã apuc
de treabã. Aveau foarte mare încredere
în mine. Patronul din service lucra
împreunã cu mecanicii. Clienþilor li se
explica cu rãbdare ºi calm ce are
maºina”. La finalul cursului, a primit de
la patronul service-ului  o trusã nouã
de chei ºi o invitaþie sã se reîntoarcã în
Sevilia pentru un job în unitatea sa,
când terminã ºcoala.

Spaniolii îi vor ca angajaþi
   ªi Vasile Sorin Vãcaru le-a fãcut o
impresie bunã spaniolilor, care i-au
propus sã lucreze la ei atunci când
terminã ºcoala: „Eu am lucrat într-un
service mai mic, dar cu o tradiþie de
40 de ani. Am învãþat multe lucruri pe
care nu le cunoºteam despre partea
mecanicã, testerul auto. Veneau maºini
de tot felul acolo, totul decurge foarte
normal. Mi-au propus ca dupã ce
termin ºcoala sã merg acolo sã lucrez
ºi cred cã asta o sã fac“. ªi elevul
Daniel Laurenþiu ªolea a luat în serios
propunerea spaniolilor: „Era curãþenie
peste tot, oamenii foarte înþelegãtori.
Am învãþat sã pun un diagnostic pe
laptop, acum m-aº descurca sã lucrez
cu puþin ajutor în orice service din
România. Mi-au propus sã vin la ei
când fac 18 ani ºi termin ºcoala”. Pe
de altã parte, elevul Denis Andrei
Rudilã a fost impresionat de modul
cum mecanicii auto relaþioneazã cu
clienþii: „Mi-a plãcut foarte mult modul
cum munceau, dar ºi cum se purtau
cu clienþii. Le explicau foarte clar ce
au fãcut, ce au înlocuit ºi multe alte
lucruri. ªi la fel de mult mi-a plãcut
faptul cã nu se grãbeau în a repara o
maºinã, fãceau totul cu calm. M-au
învãþat sã lucrez cu diagnosticul, sã
aliniez roþile”.

„Era o curãþenie exemplarã”
Deºi tinerii sunt dornici sã înveþe

aceastã meserie, foarte greu reuºesc
acest lucru în þarã, fiindcã patronii
service-urilor auto din Drobeta-
Turnu Severin nu sunt dispuºi sã-i

primeascã în practicã ori chiar dacã
o fac nu îºi fac timp pentru elevi, nu
au rãbdarea ºi disponibilitatea
tutorilor spanioli. Elevii spun cã în
cele trei sãptãmâni petrecute în
Spania au învãþat de zece ori mai
multe lucruri decât ar fi fãcut-o în
oraºul lor. „Am lucrat într-un service
al firmei Citroen. Se închiriau maºini,
se vindeau ºi le reparau. Mi-a plãcut
faptul cã oamenii sunt ordonaþi,
fiecare îºi fãcea treaba cum trebuia,
fiecare avea dulapul lui de scule, era
o curãþenie exemplarã. Faþã de ce am
învãþat în practicã aici în þarã, acolo
cred cã am învãþat zece ori mai mult.
Ne puneau sã muncim, nu le era fricã
cã le stricãm“, spune elevul Andrei
Timotei Baldovin, elev în clasa a X-
a D, profil mecanic auto.

Proiect finanþat de UE
   Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto din Drobeta Turnu-Severin,
judeþul Mehedinþi, a obþinut în 2017
un grant de 90.977 de euro pentru
implementarea unui proiect finanþat
de Uniunea Europeanã, prin
programul Erasmus+,  „Mobilitatea
VET E+ - cheia succesului pentru
viitorii profesioniºti mecanici auto”.
Proiectul se adreseazã elevilor din
clasa a X-a ºcoalã profesionalã,
meseria mecanic auto. Proiectul se
desfãºoarã în perioada 1 septembrie
2017- 31 august 2018. „Un astfel de
proiect este foarte important doarece
înseamnã o promovare a ºcolii, atât
la nivel local, cât ºi internaþional.
Copiii intrã în contact cu mediul de
lucru extern ºi obþin ºi un certificat
în urma acestui curs”, spune
Camelia Mâþu, directorul Colegiului
Tehnic de Transporturi Auto.
Concret, scopul acestui proiect este
ca un grup þintã de 35 de elevi din
clasa a X-a, ºcoalã profesionalã,
meseria mecanic auto, sã dobân-
deascã competenþe profesionale ºi
personale necesare practicãrii cu
succes a meseriei ºi integrãrii facile
pe piaþa europeanã a muncii. Un alt
grup de 16 elevi cu doi profesori
însoþitori vor pleca la Sevilia în
perioada 12 - 31 martie 2018.

 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Preºedintele PNL, Ludovic
Orban, a fost achitat, mai zilele trecute,
de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
în procesul legat de niºte zeci de mii
de euro, pe care i-ar fi pretins pentru
susþinerea unei campanii electorale.
Aceastã achitare a produs o nefireascã
exaltare în mediile politice ºi în presa
aservitã PNL. De parcã s-ar fi
consumat cine ºtie ce eveniment
istoric, ce ar trebui marcat spre a
proslãvi  figura unui om politic ce s-ar
fi remarcat prin cine ºtie ce merite
deosebite, exceptând zdrãngãnitul la
cobzã sau chefurile prelungite pânã-n
zori, prin colþuri de provincie ºi nu
numai. Cred – ºi am temeiuri serioase
s-o fac – cã exaltarea produsã de
achitarea lui Ludovic Orban nu ar putea
fi egalatã decât doar de o condamnare
exemplarã a diabolizatului Liviu
Dragnea. Pe care nici eu nu-l iubesc.

Atâta doar cã mie îmi repugnã profund
excesele, abuzurile flagrante, ura
visceralã, pe care unii nici mãcar nu-
ºi mai folosesc minima precauþie
pentru a o ascunde, acolo, cât de cât.
   * Ceea ce mi s-a pãrut cel puþin

Pãi de ce, mãi Dragneo, voinicule?!
amuzant în acest caz, a fost atitudinea
procurorilor DNA, care au cerut
pentru Ludovic Orban un an de
închisoare, cu executare. De ce
amuzant? Pentru cã, de regulã, în
asemenea situaþii, ei cer pedepse
disproporþionate. Dar sã ceri un an
cu executare, ca pentru o infracþiune
tipicã unui borfaº oarecare, într-un
caz, nu-i aºa, de mare corupþie?! Ceva
nu pare a fi tocmai în regulã aici. Pe
de altã parte, liberalii fac mare tapaj
pe tema moralitãþii liderului lor, care,
nu-i aºa, a renunþat sã mai candideze,
fãcând „un pas înapoi” sau, mã rog,
„lateral”. Da, dar destul de puþini au
observat (ori s-au fãcut a nu observa)
cã, din criticul acerb al „statului de
drept” (al Binomului, dacã înþelegeþi
ce vreau sã spun!), musiu Ludovic
Orban s-a transformat în fanul
nedezminþit al Laurei Codruþa Kovesi.

Asta e, frica pãzeºte via!
   * Totuºi, în mediile liberale nu-i
tocmai o stare de armonie, de
înþelegere. ªi asta, pare-se, din pricina
aceluiaºi Ludovic Orban, care nu e de
acord cu iniþiativele legislative ale

senatorului Daniel Zamfir vizând
eliberarea cetãþenilor de sub
insuportabila tiranie a bãncilor. ªi care
l-ar dori exclus pe respectivul din
partid. Modelul Dragnea face, iatã,
prozeliþi ºi în... democratica Opoziþie!
ªi, fiindcã veni vorba de maestrul
Livache de la PSD (vorba vine, el e
bãsist din... tatã-n tatã!), sã-i amintim
pe membrii PSD care, de curând, i-au
cãzut în dizgraþie, pe motiv de critici
aduse... iubitului conducãtor: Codrin
ªtefãnescu, Liviu Pleºoianu, Ecaterina
Andronescu ºi, atenþie, Gabriela Firea!
   * La sfârºitul acestei sãptãmâni, PSD
organizeazã un congres, în cadrul
cãruia se vor desfãºura alegeri pentru
toate funcþiile de la vârful partidului,
în afara celei de... preºedinte! O-le-le,
pãi de ce, mãi Voineo, Dragneo,
bãiatule, puiul tatii, puiule?! Þi-e fricã
de un... plebiscit în rândurile
partizanilor tãi? Fii, domnule, bãrbat
adevãrat ºi ieºi cu pieptul înainte la
bãtaie, arãtându-le cã îþi meriþi funcþia
ºi cã te bucuri cu adevãrat de autoritate
printre social-democraþi! Aºa, dacã te
þii doar de ºmecherii ieftine, pline de
ambiguitãþi strãvezii aruncate, la
derutã, pe sub mustaþã, nu cred cã mai
convingi multã lume. Nici mãcar prin
mult prea cumintele judeþ Mehedinþi...
...Unde toatã lumea e supãratã, ba chiar
pornitã împotriva  Guvernului V.V.
Dãncilã, care, dupã toate aparenþele,
nu vrea sã-i scoatã pe severineni din
iarnã, alocându-le niºte amãrâþi de
bani pentru achiziþionarea de  pãcurã.
ªi asta tocmai într-un an, când ne
lãudãm cu cea mai spectaculoasã

creºtere economicã din Uniunea
Europeanã! Unde-s banii??
   * Scoate, drace, ce-ai furat! – ne
rãspunde, ca-ntr-un celebru banc, Ecoul...
   * Liderul social-democraþilor
severineni, primarul Marius Screciu,
s-a arãtat, sâmbãtã, extrem de supãrat
pe parlamentarii PSD de Mehedinþi,
care nu au fãcut nimic pentru a obþine
niºte ajutoare guvernamentale extrem
de necesare pentru achiziþionarea de
pãcurã, lãsându-i pe locuitorii
Severinului, în plin ger, sã se acopere
cu ce au mai la îndemânã. Problema e
cã aceºtia nu prea mai au nimic la
îndemânã. Nici mãcar vreo inimioarã
credincioasã. Clandestinã sau nu. Care
ea, mai degrabã, avea nevoie, vorba
poetului, sã fie acoperitã cu ceva. Avea
dreptate domnul primar. Pentru cã de
problemele curente ale oraºului (vezi
asigurarea cãldurii!) au ajuns sã se
ocupe, alãturi de domnia-sa,
reprezentanþii Opoziþiei (vezi deputatul
Virgil Popescu!). În vremea asta,
acþiunea de colectare a banilor de la
datornici treneazã. Iar între marii
datornici la cãldurã  gãsim câteva
instituþii ale statului, precum Consiliul
Judeþean Mehedinþi, Finanþele Publice
(sau cum le-o mai zice acum!) ºi alte
câteva. Nu mai punem la socotealã
asociaþiile de proprietari, fiindcã aici,
durerile sunt cronice. ªi, mai ales,
foarte greu de suportat.
   * Niºte bucurii fotbalistice, strict
personale, la început de martie:
Universitatea Craiova – Dinamo
Bucureºti 1- 0, în Cupa României ºi
calificarea spectaculoasã, fãrã dubii, a
lui Real Madrid (3-1 ºi 2-1 cu PSG !) în
sferturile de finalã ale Ligii Campionilor.
Mãcar atât meritãm ºi noi...

28 februarie - 13 martie

28 februarie - 13 martie
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Medic mehedinþean, cetãþean de
onoare al statului Kentucky – SUA

 paginã realizatã de Mircea Popescu

Prof. univ. dr. Vasile
Sârbu s-a nãscut la 22 mai 1948
în localitatea Deleni, judeþul
Mehedinþi. A absolvit Facultatea
de Medicinã din Târgu Mureº, în
anul 1972. A obþinut titlul de
doctor în medicinã în anul 1993
cu teza “Vascularizaþia arterialã a
tubului digestiv subdiafragmatic
în zonele de interes chirurgical”.
A urmat o serie de cursuri de perfecþionare
în chirurgia cardiovascularã atât în þarã,
cât ºi în strãinãtate.
   Din 1988 lucreazã în Spitalul Judeþean
Constanþa, devenind ºef de secþie în
1990. În anul 1992, devine medic primar
de chirurgie generalã ºi chirurgie
vascularã ºi ºeful clinicii de chirurgie,
având urmãtoarele competenþe:
chirurgie laparoscopicã, chirurgie
vascularã, urgenþe prespitaliceºti,
chirurgie oncologicã. Între anii 1990-
1993, a fost director al Direcþiei
Sanitare Constanþa, iar între 2000 ºi
2002, a fost preºedinte al Societãþii
Române de Chirurgie ºi Transplant.
   La începutul anului 1990, alãturi de alþi
oameni de ºtiinþã ºi culturã constãnþeni,
a constituit grupul de iniþiativã
“Prouniversitaria”, care a condus la
înfiinþarea Universitãþii Ovidius din
Constanþa. A fãcut parte din conducerea
universitãþii, chiar de la înfiinþare, fiind
decan fondator al Facultãþii de Medicinã,
pânã în 2003, ºi apoi prorector al
universitãþii. În 1998 a devenit profesor
universitar la Catedra de chirurgie a
universitãþii  ºi din anul 2001
conducãtor de doctorat.
  A scris lucrãrile: “Elemente de
propedeuticã chirurgicalã” (1993),
“Chirurgie generalã”, vol. I-II, “Patologie
chirurgicalã abdominalã”, “Patologie

chirurgicalã toracicã ºi Urgenþe
chirurgicale”, “Pagini din istoria
chirurgiei româneºti”, (2002).
   A publicat ºi comunicat
împreunã cu colaboratorii sãi
peste 460 de lucrãri ºtiinþifice. A
contribuit la introducerea în
România a tehnicii chirurgicale
laparoscopice (prima operaþie
laparoscopicã ºi primul
transplant de celule pancreatice
în diabetul zaharat

insulinodependent). A brevetat aparatul
Antimeta, utilizat în chimiohipertermie.
   Premii ºi distincþii: cetãþean de onoare
al oraºului Constanþa, Diploma de
excelenþã ºi Premiul I pentru lucrarea
Transplantul de celule beta pancreatice în
diabetul zaharat de tip I; cetãþean de onoare
al statului Kentucky (SUA); Medalia
Universitãþii din Marsilia; Medalia
Universitãþii din Bretania Occidentalã;
Diplomã de excelenþã Medalionul
omagial 120 de ani de la naºterea Acad.
Prof. N. Hortolomei; omul anului 1999
pentru realizarea primelor transplanturi
renale în Dobrogea; Premiul Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România pentru
lucrarea Pagini din istoria chirurgiei
româneºti; Medalia Paracelsus,
Germania; Certificat Contributions to the
Department in the capacity of visiting
scholar în Clinical Multi-Organ
Transplantation University of California,
Los Angeles, Diplomã de merit la primul
Congres al Societãþii Române de
Chirurgie Cardio-Vascularã.
   Este membru titular al AOSR; membru
al Uniunii Medicale Balcanice; membru al
Societãþii Internaþionale de Chirurgie a
Colonului ºi Rectului; membru al Societãþii
Internaþionale de Traumã ºi Chirurgie de
Urgenþã; membru al Consiliului Naþional
al Societãþii Romtransplant; membru al
Societãþii Internaþionale de Chirurgie a
Esofagului; membru al Societãþii
Naþionale de Biologie Celularã; membru
al Societãþii Române de Chirurgie
Hepatobilio-pancreaticã; membru al
Academiei Europene de Chirurgie;
membru al Academiei de ªtiinþã, New
York; membru al Academiei de ªtiinþã
Poloneze; membru al Colegiului
European School of Oncology; membru
al Academiei Internaþionale Albert
Schweitzer; membru al Societãþii
Naþionale ºi Europene de Flebologie.

Christina Christodoulou-
Todea, preºedintele

„Alianþei Românilor din
Cipru”, a fost decoratã de

preºedintele României.
În data de 23 februarie 2018,

preºedintele României, Klaus
Iohannis, a semnat decretul
prin care doamnei Christina
Christodoulou-Todea i s-a
conferit Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Ofiþer
categoria F, pentru

promovarea culturii române în Cipru. “Preºedintele României,
domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a doamnei
Christina Christodoulou Todea, preºedintele „Alianþei Românilor
din Cipru”. Astfel, în semn de apreciere a contribuþiei avutã la
promovarea culturii româneºti ºi a imaginii României în Cipru, fiind
dovada profundului ataºament faþã de þara sa natalã, Preºedintele
României, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Ofiþer categoria F - „Promovarea culturii”,
doamnei Christina Christodoulou Todea, preºedintele „Alianþei
Românilor din Cipru”. Decorarea a fost fãcutã la propunerea
ministrului Afacerilor Externe, domnul Teodor-Viorel Meleºcanu”,
se aratã într-un comunicat publicat pe site-ul Preºedinþiei României.
  Alianþa Românilor din Cipru a fost înfiinþatã în anul 1995, cu

sprijinul Ambasadei României la Nicosia, în contextul noii politici
a României de mobilizare a diasporei româneºti. Totodatã, aceasta
a constituit primul nucleu de solidaritate al românilor din Cipru.
În perioada celor aproape 23 de ani de existenþã Alianþa Românilor
din Cipru a militat permanent pentru cultivarea spiritualitãþii
româneºti ºi promovarea culturii româneºti în Cipru,
propunându-ºi, totodatã, sã trezeascã sentimentul de fraterinate
ºi unitate al românilor din aceastã þarã.
   Cea mai mare realizare a „Alianþei Românilor din Cipru” a fost
înfiinþarea ªcolii Româneºti din Cipru, aceasta fiind, de altfel, un
pionerat în Diaspora europeanã. ªcoala Româneascã din Cipru
fost înfiinþatã în urmã cu 15 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.

Christina Christodoulou-
Todea, decoratã de

preºedintele României
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Pe fondul permanentelor
scandaluri dintre realul Preºedinte al
României, Hans Klemm (a K01),
K.W.I. von Hermanstadt (K02),
baschetbalista mov (K03) ºi ºefii
Ndraghetelor de la Casa Poporului
(alde manechinul motociclist alãturi
de capo di tutti capi al celor trei

trandafiri veºtejiþi) se emit atâtea
speculaþii încât - spre bucuria
pãpuºarilor - aproape nimeni nu mai
înþelege nimic. Exceptând împlinirea
unui an de dat în spectacol a
„#rezistenþilor” în Piaþa Victoriei din
capitalã, luna ianuarie - ceva între
toamnã târzie ºi primãvarã timpurie,
fãrã iarnã -, a trecut aproape pe
neobservate. Iarna a venit târziu, odatã
cu „Mãrþiºorul”. Deunãzi, am primit

Azimuturi postdecembriste - „Pacea de la Cozia”
cartea fostului prim-ministru, Radu
Vasile, „Cursa pe contrasens.
Amintirile unui prim-ministru”
(Bucureºti, Ed. Humanitas, 2002, 270
p.). În capitolul dedicat episodului
„Pacea de la Cozia” din gerarul lui
1999, autorul încearcã sã explice
frãmântãrile din acele zile, aºa cum
le-a perceput el, din postura de prim
ministru al guvernului României.
Dupã opinia mea, ceva între adevãr
ºi... opusul lui. Se poate minþi ºi prin
omisiune, nu ? ªi ca sã nu repetãm
greºelile trecutului, puþinã istorie
trãitã nu dãuneazã nimãnui.

Remember
4 ianuarie 1999 - Urmare a

programului de „restructurare” a
mineritului din Valea Jiului ºi a
hotârârii Guvernului din 16
decembrie 1998 privind închiderea
minelor de la Dâlja ºi Bãrbãteni,
minerii de la Compania Naþionalã a
Huilei din Valea Jiului au declarat greva
generalã[1]. Doleanþele lor au fost
respinse de guvernanþi, iar minerii au
anunþat cã vor porni spre Bucureºti,
Trupele de jandarmi au intrat în
dispozitiv, construind baricade,
inclusiv prin detonarea stâncilor peste
DN66[2]. Autoritãþile au creat baraje
din stabilopozi de beton.
18 ianuarie 1999 Minerii au trecut
de baraje, ajungând la Tg. Jiu, apoi
, Au înnoptat la Horezu, apoi la 20
ianuarie au pornit spre Râmnicu
Vâlcea, deplasându-se cu autobuze,
camioane ºi maºini personale, în
drum spre Bucureºti[3]. Belicos
peste poate, Nicolae Curcãneanu,
Prefectul de Vâlcea în funcþie, se
deplasase pe drumul Costeºtiului,
oprise la graniþã ºi cãþãrat pe o
moviliþã din marginea ºoselei
declara ritos: „Pe aici nu se trece!”.
ªeful poliþiei vâlcene, colonelul
Nicolae P. Dinu retras ceva mai în
spate, zâmbea gânditor. ªi avea de
ce! Mai târziu, relata: „Concomitent
cu instalarea celor tri puncte stabilite
drept baraje, adicã Mãldãreºti,
Tomºani ºi Costeºti, iar la amiaza
zilei de 20 ianuarie, suplimentarea
cu încã un baraj în comuna
ªirineasa [...] s-a reuºit blocarea
ºoselei în dreptul « Muzeului
trovanþilor »”[4]. Referindu-se la

deciziile luate la Costeºti, colonelul
Nicolae P. Dinu menþioneazã: „Dacã
în alte împrejurãri - (vezi declaraþia
belicoasã din ajun - n.a.) - prefectul
era «atoateºtiutor», de data aceasta
m-a surprins, spunând:
«Dumneavoastrã sunteþi de
meserie, de ce mã întrebaþi pe mine?
Eu nu ºtiu! » ºi trebuie sã recunosc,
avea dreptate [...]”[5].

A urmat bãtãlia din dealul
Costeºtilor, unde se aflau cca. 2.000
de forþe de ordine, inclusiv trupe
speciale ale Detaºamentelor de
Intervenþie ºi Acþiuni Speciale
(D.I.A.S.) ale Brigãzii de Asigurare
a Ordinii ºi Liniºtii Publice
(B.A.O.L.P.). Numãrul minerilor a
fost aproximativ 15.000-20.000.
Localnicii au fraternizat cu minerii,
sãtenii atacând forþele de ordine. Au
fost capturaþi peste 1.500 de jandarmi,
printre care ºi prefectul Curcãneanu,
salvat de la linºare de Miron Cosma,
conducãtorul minerilor. Un alt detaliu
al comportãrii minerilor este descris
astfel: „Contrar aºteptãrilor, în faþa
prefecturii nu au fost necesare mãsuri
de supraveghere deosebite. Pe raza
municipiului Râmnicu-Vâlcea, pe linie
operativã, a fost chiar mai multã liniºte
decât în alte nopþi, nefiind înregistrate
niciun fel de fapte antisociale[6].
   Minerii din Valea Jiului se
rãsculaserã împotriva mãsurilor de
începere a distrugerii mineritului
românesc ºi plecaserã spre Capitalã.
Era altceva decât mult hulita
„Mineriadã” a „Cucuvelei cu pene
roºii”. ªi oamenii au înþeles disperarea
ortacilor ºi justeþea cererilor lor.
Am vãzut, am trãit acele zile ºi
nopþi

Calea lui Traian strãbate
municipiul Râmnicu Vâlcea ºi, aºa
cum chiar denumirea ei spune,
continuã traseul spre Transilvania,
pe drumul legiunilor romane.
Ambulanþele ºi maºinile de
pompieri fãceau drumul dus-întors
spre Costeºtiii Horezului... Dupã
câºtigarea bãtãliei, minerii ºi-au
continuat drumul spre Râmnicu
Vâlcea. În seara zilei de 21 ianuarie
1999, în jurul orei 18,30, minerii au
intrat în oraº, pe tot traseul fiind
însoþiþi de semne de simpatie ale

vâlcenilor. Ajunºi în centrul localitãþii,
au pãtruns în Instituþia Prefectului,
unde ºeful instituþiei a declarat în faþa
camerelor de televiziune: „[...] Cât voi
fi eu prefect, nicio mãsurã nu va fi
luatã împotriva minerilor!”. A minþit,
se poate verifica dupã înregistrãrile
televiziunilor. Ulterior a deschis
acþiune judecãtoreascã împotriva
conducãtorului minerilor.
    23 ianuarie 1999. Pe ºoseaua
Râmnicu Vâlcea - Piteºti, în dreptul
râului Topolog, era amplasat un
nou baraj, format din trupe M.Ap.N.
ºi D.I.A.S., la ieºirea spre Craiova,
TAB-uri în aºteptare, iar la Bascov-
Piteºti, tancuri.

Pe durata ºederii la Râmnicu-
Vâlcea, minerii s-au purtat civilizat.
Am vãzut chiar „patrule” ale acestora
care supravegheau sã nu se producã
niciun eveniment nedorit. M-am
plimbat printre ei fãrã a observa vreo
reacþie ostilã. Feþe triste, îngrijorate...
oameni care cãutau dreptatea ºi
siguranþa zilei de mâine pentru ei ºi
membrii familiilor lor. Oameni
sãrmani, minþiþi de guvernele
postdecembriste, disperaþi... Am
cumpãrat o plasã cu pachete de þigãri
ºi le-am împãrþit fumãtorilor. Privindu-
mã, oarecum suspicioºi, un schimb
de cuvinte a survenit inevitabil:
- De la cine sunt (þigãrile - n.a.)?
- De la mine.
- Din partea cui ?
- A mea, atât. ªi eu sunt om, sunt
român ca ºi voi.
- Mulþumim. Sã trãiþi sãnãtos cu
familia dumneavoastrã!
- ªi Mãriilor Voastre vã urez la fel.
Deie Domnul sã fie bine ºi pace !

N-a fost sã fie aºa. Astãzi, în Valea
Jiului îºi trãiesc existenþa în sãrãcie,
ultimii mineri ºi familiile lor.
   Dupã cum mãrturiseºte însuºi
Radu Vasile în cartea sa, la Cozia:
„Am pãtruns în mulþimea aceea
de civili, cãci Cozma îºi respectase
cuvântul, nici un miner nefiind
acolo, am pãtruns aºadar în
mulþime cu grupul de ofiþeri S.P.P.
alãturi de mine, ºi împreunã cu
cei doi profesori de arte marþiale.

[1] Radio România Oltenia, audio http://
www.radiocraiova.ro/pacea-de-la-cozia-22-
ianuarie-1999/#prettyPhoto
[2] https://ro.wikipedia.org/wiki/
Mineriada_din_ianuarie_1999
[3] http://adevarul.ro/locale/hunedoara/ce-s-a-
ales-mineri-17-ani-batalia-costesti-culisele-
violentelor-incheiate-pacea-cozia-decaderea-
apocaliptica-oraselor-mina-
1_56a2085837115986c6c829d8/index.html
[4] Colonel (r) Nicolae P.Dinu, Cobaii sociali ºi
aroganþa politicã, Râmnicu-Vâlcea, Editura
Conphys, 2003, p.109.
[5] Ibidem, op. cit. p. 128-129.
[6] Ibidem, op. cit. p.131.

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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    Liviu Dragnea ia ungere de la
subalternii sãi politici pentru a
conduce iluminat încã doi ani
partidul. Este nevoia de legitimitate a
lui Liviu Dragnea. Nimeni nu îl va
putea schimba din funcþie ºi tare îmi
este teamã cã nici nu va exista vreun
contracandidat. Poate doar vreo
pãpuºã de-a lui Dragnea care sã lase
impresia unei democraþii originale în
PSD. Sau poate chiar se va gãsi vreun
sonat care sã candideze pe bune
împotriva lu Dragnea ºi care va fi
exclus a doua zi pentru impertinenþã.
   Dupã ce vor vota, discuta,
parlamenta, dupã ce pesediºtii vor
lua luminã de la Dragnea, va veni ºi
rândul lui Liviu sã ia luminã de la
colegii sãi sau de la supuºii sãi, cum
se numesc prin unele monarhii din
Asia. Liviu Dragnea are ocazia sã se
întroneze monarh absolut peste PSD
ºi sã nu mai fie înlocuit din funcþie
de nimeni niciodatã. Este ocazia
perfectã pentru liderul PSD sã îºi
consolideze puterea ºi sã se ridice
deasupra activului de partid ca un
organ superior de conducere care
guverneazã discreþionar. Problema

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea reales, la un nou Congres. Dragnea Divinul.
este cã nu mai existã niciun fel de
opoziþie în PSD la Liviu Dragnea,
premierul de facto al þãrii.
   Faptul cã din a treia încercare a
reuºit sã gãseascã premierul ideal
pentru el poate sã îi garanteze lui
Dragnea cã are acum premisele
necesare pentru a deveni stãpânul
absolut al partidului, al vieþii politice
ºi al þãrii. Singurul lucru care îi stã
în cale este justiþia ºi o parte din
servicii. Nu toþi sunt spãlaþi pe creier
sau nu pot fi cumpãraþi cu funcþii
sau cu lefuri babane.
   Justiþia este ghimpele din coasta
lui Liviu Dragnea. Este cea care nu îi
dã voie sã devinã premier. Are însã
ºansa de a fi nominalizat sau de a se
autonominaliza sau autopropune la
postul de candidat al partidului
pentru alegerile prezidenþiale. ªi este
chiar foarte probabil sã se întâmple
acest lucru, mai ales cã se
vehiculeazã de foarte multã vreme un
joc dublu pe care liderul PSD l-ar
face cu ºeful statului. La cum stã în
sondaje, Liviu Dragnea ar fi
candidatul ideal pentru Iohannis. Este
cert cã în actualele condiþii, Iohannis

va obþine clar un nou mandat la
Cotroceni, mai ales dacã îl va avea
contracandidat pe Liviu Dragnea.
De ce Liviu Dragnea mai are însã
nevoie de putere. A fãcut avere,
dupã cum se spune, are de toate,
are ºi o consoartã tânãrã sã îºi
împartã bucuriile ºi
necazurile. Are ºi destui
supuºi care îl pupã zilnic în
fund ca pe un conducãtor
extrem de iubit. Toþi au primit
sau vor mai primi funcþii de la
Liviu Dragnea via PSD. Toþi
ºtiu cã izvorul de funcþii este
la Dragnea. Cine a rezolvat
problema la Liviu, atunci restul
devine o formalitate. În
momentul de faþã orice
funcþionar din administraþie
sau altã categorie de bugetar,
cu excepþia profesorilor sau a
angajaþilor APIA are în liderul PSD
un zeu numai bun de pupat în dos.
    Liviu Dragnea este un fel de
Dumnezeu pentru colegii sãi de
partid. Este singurul care are dreptate
ºi singurul care suflã suflare de viaþã
peste posturile publice ºi acestea.
Orice slujbaº la stat care are leafã
mãritã mai mult decât ficatul are un
singur zeu în momentul de faþã ºi îl
va vota pânã la proba contrarie.
   De ce totuºi Liviu Dragnea nu se
dã pe brazdã cu ºefa DNA ºi sã îºi
vadã de treabã. Disperarea PSD

de a o schimba din funcþie pe ºefa
DNA, Codruþa Kovesi, este tot un
demers fãcut ca o favoare
conducãtorului iubit.
   Va fi interesant de urmãrit
congresul PSD din 10 martie, unde
Dragnea va vorbi ºi le va oferi suflare

de viaþã. Liviu Dragnea este în
prezent alfa ºi omega, începutul ºi
sfârºitul în PSD. A prins prea multã
putere ºi s-a înconjurat în timp de
multe lichele gata sã îi execute
comenzile. Sunt ºi la partid ºi în
Guvern ºi în teritoriu în filialele locale
ale PSD. Dragnea se pregãteºte sã
le dea suflare de viaþã pesediºtilor.
Oare ce culoare va avea fumul de
pe coºul PSD. Care va fi totuºi relaþia
lui Dragnea cu sectorul privat?
Aceasta este întrebarea, cãci
sectorul privat încã nu i se supune.
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ORGANIZAÞIA UTILIZATORILOR DE
APÃ PENTRU  IRIGAÞII OSTROVU MARE
(O.U.A.I.) - COMUNA GOGOªU, JUDEÞUL
MEHEDINÞI, cu sediul în Ostrovu Mare, nr. 357,
comuna Gogoºu, judeþul Mehedinþi, Cod  de
înregistrare  fiscalã- 14291287, în baza
Convocatorului  nr. 1/08.02.2018, conform
statutului, actului constitutiv ºi a prevederilor  legii
138/2004 a Organizaþiilor Utilizatorilor de Apã
Pentru Irigaþii, la data de 03.03.2018 la Hotelul
Continental din municipiul Drobeta Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi în cadrul lucrãrilor Adunãrii
Generale Extraordinare au reconfirmat Aprobarea
transmiterii Dispoziþiilor cãtre Comisia
Naþionalã de Compensare a Imobilelor de cãtre
Organizaþia Utilizatorilor De Apã  Pentru  Irigaþii
Ostrovu  Mare (O.U.A.I.) comuna Gogoºu, judeþul
Mehedinþi în baza contractului de cesiune privind
acordarea despãgubirilor propuse de cãtre
Primãria comunei Gogoºu în baza sentinþelor
Tribunalului Mehedinþi rãmase definitive prin
deciziile Curþii De Apel Craiova, sentinþe
aparþinând membrilor O.U.A.I.
   Adunarea Generalã Extraordinarã de asemenea
a reconfirmat pe domnul Marghitoru Mihai în
funcþia de preºedinte al Consiliului de conducere
al “ORGANIZAÞIEI  UTILIZATORILOR DE

Adunarea Generalã Extraordinarã a
Organizaþiei Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii Ostrovu Mare

APÃPENTRU  IRIGAÞII  OSTROVU  MARE
(O.U.A.I.) - COMUNA GOGOªU, JUDEÞUL
MEHEDINÞI” ºi pe domnul Haneº Gheorghe Inginer
Agronom în funcþia de Director General  al O.U.A.I.

Ostrovu Mare, judeþul Mehedinþi.
   Totodatã au fost reconfirmaþi ca avocaþii
desemnaþi în prezenta cauzã  respectiv:
Profesor Universitar Doctor Avocat Pompil
Drãghici ºi Avocat Cotea Ion pentru a duce la
îndeplinire aºa cum au fost împuterniciþi în baza
procurii tehnoredactatã ºi autentificatã
sub nr. 713/28.03.2011 de cãtre Biroul
Notarului Public Bãzãvan Marian
Petriºor cu sediul în municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Mrº. Averescu, nr. 23,
judeþul Mehedinþi.
    În cadrul dezbaterilor Profesor

Universitar Doctor Avocat Pompil Drãghici a
adus la cunoºtiinþã tuturor membrilor  prezenþi
în cadrul Adunãrii Generale Extraordinare a
O.U.A.I., cã cine doreºte sã se retragã din cadrul
“ORGANIZAÞIEI  UTILIZATORILOR DE APA
PENTRU  IRIGAÞII  OSTROVU  MARE (O.U.A.I.)
-COMUNA GOGOªU, JUDEÞUL MEHEDINÞI“ ºi
sã meargã pentru a obþine despãgubiri pe cale
separatã poate sã o facã aducând la cunoºtiinþã în
scris conducerii aºa cum prevede statutul O.U.A.I.
   Mai mult decât atât acestora le-a fost comunicat
cã au dreptul sã renunþe dacã doresc ºi la serviciile
avocaþilor desemnaþii în baza procurii
tehnoredactate ºi autentificate  sub nr. 713/
28.03.2011 de cãtre Biroul Notarului Public
Bãzãvan Marian Petriºor cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mrº.
Averescu, nr. 23, judeþul Mehedinþi,

Consiliu de Conducere
Director General Haneº Gheorghe

 urmare din pag. 3

 Biroul de presã

„Evenimentul a fost gândit ca având un istoric al
evoluþiei ºi emancipãrii femeii, rolul femeii în societate de-a lungul timpului;
specialiºtii muzeului au prezentat importanþa ºi rolul femeii în dezvoltarea istoricã
din cele mai vechi timpuri ºi pânã în zilele noastre (...) Este o carte care face dreptate
femeilor care s-au sacrificat în Primul Rãzboi Mondial, domnul profesor Alin Ciupalã
a pus femeia în contextul acelor timpuri în multipla ei ipostazã, de la bãtãlia de pe
front unde a fost reprezentatã de femei-erou, la rolul important de a ridica psihicul
naþiunii ºi a celor care luptau pe front, pânã la lupta de zi cu zi, clipã cu clipã, acasã
pentru întreþinerea gospodãriilor, a copiilor” – a precizat Doiniþa Mariana Chircu,
manager al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
   Atmosfera a fost una sãrbãtoreascã, presãratã cu momente de muzicã ºi poezie susþinute
de eleve ale Colegiului Naþional Pedagogic dar ºi cu lucrãri de picturã semnate de muzeograf
Eleonora Dondesi sub genericul „Contemplarea primãverii”.

Eveniment cultural dedicat femeilor la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
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COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, în
conformitate cu prevederile legislaþiei învigoare, la1 martie a demarat Campania
de primire a Cererilor unice de platã pentru anul 2018sub sloganul:

“Drumul cãtre o agriculturã performantã
trece pe la APIA.

Depune Cererea Unicã de Platã ºi în 2018!”
Cererile unice de platã se vor depune în perioada 01 martie – 15 mai

a.c. la Centrele judeþene/locale APIA ºi la Centrul Municipiului Bucureºti.
   Completarea declaraþiei de suprafaþã se realizeazã electronic, folosind
aplicaþia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea ºi
închiderea cererii unice de platã în IPA-Online se face înprezenþa
funcþionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de platã, dupã
verificarea acesteia ºi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate ºi
corectarea eventualelor probleme semnalate de cãtre sistemul informatic.
   Acelaºi principiu se aplicã ºi pentru fermierii, crescãtori de animale,
care vor complete Cererea unicã de platã – declaraþie sector zootehnic,
împreunã cu funcþionarul APIA, în aplicaþia dedicatã sectorului zootehnic.
Fermierii vor depune la APIA o singurã cerere, chiar dacã aceºtia deþin
suprafeþe de teren în diferite localitãþi sau judeþe!
   Cererile unice de platã se depun la Centrele judeþene APIA în cazul
fermierilor care solicitã o suprafaþã mai mare de 50 hectare teren agricol
ºi la centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicitã o suprafaþã mai
micã sau egalã cu 50 hectare teren agricol.
   Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 3/2015, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, prevede la art.7:„(1)Beneficiarii plãþilor prevãzute la art.1 alin.(2) ºi la
art.33 alin.(2) lit.b) ºi c) sunt fermierii activi persoane fizice ºi/sau persoane
juridice care desfãºoarã o activitate agricolã în calitate de utilizatori ai suprafeþelor
de teren agricol ºi/sau deþinãtori  de animale, potrivit prevederilor legislaþiei în
vigoare..(…)”n) sã prezinte la depunerea cererii unice de platã sau a modificãrilor
aduse acesteia documentele necesare care dovedesc cã terenul agricol, inclusiv
zonele de interes ecologic, se aflã la dispoziþia lor sau o copie a anexei nr.24 de
la starea civilã a unitãþilor administrativ-teritoriale, dacã este cazul.”
   Documentele care fac dovada cã terenul agricol se aflã la dispoziþia
fermierului trebuie sã fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de
platã ºi trebuie sã fie valabile la data depunerii cererii.
   Responsabilitatea privind legalitatea ºi valabilitatea documentelor
aparþine fermierului ºi/ sau autoritãþii care a emis/atestat aceste
documente, dupã caz.
   Arendatorul, concedentul, locatorul ºi/sau comodantul nu beneficiazã
de plãþi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e)
ºi/sau împrumutate spre folosinþã.
Fermierii care beneficiazã de rentã viagerã pentru suprafeþele arendate/
înstrãinate conform Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile
proprietãþii ºi justiþiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu
beneficiazã de plata pentru terenul arendat/înstrãinat.
   Informaþiile  detaliate  pentru accesarea fiecãrei scheme de platã/mãsuri
de sprijin, inclusiv hãrþile ºi listele cu UAT eligibile pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã,  pot fi consultate la centrele judeþene/locale ale APIA ºi
pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro ºi www.pndr.ro.
   Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea
Cererilor unice de platã în Campania 2018, rugãm fermierii sã se prezinte
la data ºi ora la care sunt programaþi conform INVITAÞIEI primite.
    Informaþii relevante privind depunerea Cererilor unice de platã ºi
noutãþile Campaniei 2018, se regãsesc ºi pot fi consultate în prezentarea
PowerPoint anexatã, dar ºi pe pagina de internet a APIA:http://
www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare-anul-2018.

RESPONSABIL COMUNICARE

Azi a avut loc ºedinþa
Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice Mehedinþi, ordinea de zi
având, la primul punct, o informare
cu privire la mãsurile de prevenire a
îmbolnãvirilor ce trebuie luate de
cãtre populaþie pe timpul sezonului
de primãvarã, cu accent deosebit pe
persoanele de vârsta a treia.
   La punctul doi al ordinii de zi,
prefectul Nicolae DRÃGHIEA a fãcut
o informare cu privire la eforturile
depuse de cãtre Instituþia
Prefectului – Judeþul Mehedinþi,
pentru obþinerea fondurilor alocate
de cãtre Guvernul României pentru
încãlzirea, în sistem centralizat, a
municipiului Drobeta Turnu

ªedinþa Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru

problemele persoanelor vârstnice

Severin ºi a prezentat auditoriului
sumele alocate, în ultimii  ani, de
cãtre guvernele succedate, sume
care se ridicã la valori de peste 100
milioane lei.
   În acest fel, domnul Nicolae
DRÃGHIEA  a contrazis, cu date
concrete, unele opinii apãrute în
spaþiul public mehedinþean, opinii
ce încearcã sã minimalizeze grija
instituþiei prefectului ºi Guvernului
României faþã de locuitorii
municipiului, arãtând totodatã, cã
potrivit legii obligaþia asigurãrii
utilitãþilor ºi serviciilor publice ale
unei localitãþi revine consiliului local
al unitãþii administrativ teritoriale ºi
nu instituþiei prefectului sau
Guvernului.

Deszãpezirea în Drobeta
Turnu Severin, un dezastru ºi încã
o dovadã a incompetenþei firmei
care gestioneazã aceastã activitate.
   Este inacceptabil ca pe cod
galben/portocaliu ºi în ciuda
tuturor avertismentelor de vreme
rea sã plãteºti din banii cetãþenilor
un serviciu, de altfel banal pentru
anul în care trãim, care nu îþi este
oferit atunci când ai mai mare
nevoie de el. Se pare cã venirea
Primãverii a fost un lucru suficient
pentru a ne clarifica în privinþa
competenþei firmei care trebuia sã
presteze un serviciu în folosul
cetãþenilor, dar în practicã a fost

Emanoil-Rãzvan ROªCA,
preºedintele PMP Mehedinþi

Deszãpezirea în Drobeta Turnu
Severin, un dezastru

depãºitã total de situaþie. Foarte
grav este cã în acest mod s-a pus
în pericol siguranþa traficului rutier
ºi securitatea oamenilor.
   Cerem pe aceasta ca le
executivului primãriei mai multã
responsabilitate în exercitarea
atribuþiilor, ºi totodatã firmei
responsabile cu deszãpezirea mai
mult respect pentru cetãþenii
municipiului Drobeta Turnu Severin,
plãtitorii de taxe ºi impozite.
   Solicitãm executivului primãriei
sã gãseascã soluþii pentru ca aceste
lucruri sã nu se mai întâmple.

 Biroul de presã
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Evoluþia raportului euro/leu a
fost una stabilã, culoarele zilnice de
tranzacþionare rezumându-se la 0,3 –
1,5 bani, cu un curs miºcându-se în
jurul pragului de 4,66 lei.
   Media euro a fluctuat între 4,6581 ºi
4,6625 lei. La finalul perioadei ea a
fost stabilitã la 4,6596 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,658 – 4,663 lei, cu
închiderea la 4,659 – 4,662 lei.
   Evoluþia leului ar putea fi afectatã în
urmãtoarele zile de amplificarea
aversiunii faþã de risc, dupã ce
autoritãþile americane au anunþat
impunerea unor tarife mai mari cu
25% la importurile de oþel ºi de 10%
la cele de aluminiu. Aceastã decizie,
care nu a fost încã promulgatã de
preºedintele american, a provocat
reacþii imediate din partea oficialilor
europeni ºi chinezi.
    Europa ar putea impune tarife
pentru bourbon, motocicletele
Harley-Davidson ºi blugii Levi’s, în
timp China a deschis o anchetã
antidumping în privinþa importurilor
de sorg ºi soia  provenite din SUA.

Marile burse au rãspuns prin
scãderi ale indicilor iar euro a
crescut, în contextul în care
analiºtii  anticipeazã intrarea
economiei mondiale într-o
perioadã de turbulenþe.
   Situaþia actualã se aseamãnã cu cea
petrecutã în 2002, când preºedintele

ªapte sãptãmâni cu euro la 4,66 lei
George W. Bush a dorit sã impunã taxe
de 25% pe importurile de oþel, dar a
bãtut în retragere sub presiunea
Organizaþiei Mondiale a Comerþului
ºi a mãsurilor punitive europene.
   Cursul dolarului american a crescut
la 3,8209 lei, dar a scãzut la sfârºitul
intervalului la 3,7745  lei, urmare a
proiectului protecþionist al
administraþiei de la Casa Albã.

Moneda elveþianã a fluctuat între
1,148 ºi 1,157 franci/euro, iar
media s-a miºcat într-un culoar
îngust, 4,0317 – 4,0471 lei, media
de la finalul perioadei fiind stabilitã
la 4,0399 lei.
   Majorarea, la începutul lunii trecute,
de cãtre BNR a dobânzii sale de
politicã monetarã la 2,25% a temperat
creºterea dobânzilor interbancare,
care s-a manifestat începând cu
septembrie trecut, odatã cu primele
semne de majorare rapidã a inflaþiei.
   La finalul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, care îºi face simþitã
prezenþa prin buzunarele românilor,
acesta fiind utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor
în lei, a scãzut, dupã opt ºedinþe
consecutive, de la 2,09 la 2,08%.
Indicele la ºase luni a încheiat
perioada pe scãdere, la 2,43%.
   Perechea euro/dolar a coborât de la
1,2345, la începutul intervalului, la
1,2155 dolari. Decizia americanã de a
declanºa un „rãzboi comercial” cu
„restul” lumii a provocat deprecierea
bancnotei verzi, euro tranzacþionându-
se la sfârºitul perioadei între 1,2329
ºi 1,2420 dolari.
   Investitorii nu au fost influenþaþi
de victoria Miºcãrii Cinci Stele
(32% din voturi) la alegerile
parlamentare din Italia, ei fiind
atraºi mai mult de anunþul fãcut
de cancelarul Angela Merkel
referitor la realizarea unei
înþelegeri cu social-democraþii
germani pentru formarea unui
nou guvern, la mai mult de cinci
luni de la alegerile generale.
   Indicele compozit al bitcoin,
calculat de Bloomberg, valora la
sfârºitul perioadei 11.085,91 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 28
februarie –6 martie 2018.

 Radu Georgescu

Premierul Viorica Dãncilã a
convocat astãzi (06.03.2018), la Palatul
Victoria, primul Comitet interministerial
dedicat pregãtirii Centenarului.
   ”Unitatea trebuie sã fie cuvântul cheie
în Anul Centenarului. Toþi cei care
doresc sã se implice ºi sã aducã plus
valoare proiectelor dedicate celebrãrii
Centenarului Marii Uniri sunt bineveniþi.
Împreunã, societate civilã, Parlament,
Preºedinþie, Casa Regalã,Guvern avem
responsabilitatea ºi datoria sã omagiem
momentul istoric al formãrii României
moderne, sursã valoroasã de inspiraþie
pentru viitorul european ºi euroatlantic al
þãrii noastre”, a subliniat ºeful Executivului.
   La reuniunea de astãzi au participat
viceprim-ministrul Paul Stãnescu,
ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, ministrul Culturii
ºi Identitãþii Naþionale, George Ivaºcu,
ministrul Apãrãrii Naþionale, Mihai Fifor,
ministrul Finanþelor Publice, Eugen
Teodorovici, ministrul Afacerilor
Externe, Teodor Meleºcanu, consilierul
prezidenþial Sergiu Nistor, Ecaterina
Andronescu, preºedintele Comisiei
parlamentare pentru Centenar, Radu
Preda, preºedintele Comisiei de Culturã
a Senatului, Liliana Þuroiu, preºedintele
Institutului Cultural Român. Încã de la

Premierul Viorica Dãncilã:
Avem datoria sã omagiem Centenarul
Marii Uniri ºi responsabilitatea sã fim

uniþi pentru viitorul european ºi
euroatlantic al României

preluarea mandatului, pentru a sublinia
importanþa pregãtirii Centenarului,
prim-ministrul Viorica Dãncilã a ridicat
nivelul de reprezentare în acest comitet
interministerial de la nivelul de secretar
de stat la cel de ministru.
   Ministrul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale, George Ivaºcu, a prezentat
astãzi, la solicitarea premierului, o
analizã a stadiului proiectelor incluse
în Programul Centenar ºi un document
programatic privind Strategia aniversãrii
Centenarului Marii Uniri, care va fi
definitivat pânã la urmãtoarea întâlnire
a Comitetului interministerial, pe baza
propunerilor tuturor pãrþilor implicate.
   Primul-ministru a apreciat cã acest
program este o oportunitate pentru
promovarea României în lume, atât din
perspectivã istoricã, cât ºi din cea a
valorilor umane, prin desemnarea unor
ambasadori ai Centenarului,
personalitãþi care s-au remarcat în
diferite domenii. Lista ambasadorilor
Centenarului va fi definitivatã pe baza
propunerilor celor implicaþi în
pregãtirea aniversãrii Marii Uniri.
   O nouã reuniune a Comitetului
interministerial va avea loc în
urmãtoarele douã sãptãmâni.

Biroul de presã al Guvernului
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Consiliul Judeþean Mehedinþi se implicã...
Este principala problemã

a municipiului în momentul de faþã. Trebuie sã gândim
puþin în perspectivã. În urmã cu o lunã am avut o întâlnire
ºi le-am sugerat sã câºtige puþin timp. În paralel cu
desfãºurarea procesului cu firma care nu a executat lucrarea
contractatã, sã facã toate demersurile cãtre Autoritatea
Naþionalã pentru Achiziþii Publice, sã vadã dacã se poate
sã demareze o procedurã de achiziþie pentru realizarea unei
noi centrale. Contractul sã fie încheiat cu firma care va
câºtiga sub condiþie suspensivã, astfel cã, la momentul în
care hotãrârea va fi definitivã, sã aibã ºi constructorul
contractat ºi sã se poatã începe lucrarea ºi cu puþin noroc,
în iarna acestui an, sã avem ºi centrala terminatã. Am profitat
de vizita acþionarului de la Mehedinþi Gaz aici, pentru a
discuta posibilitatea ca inclusiv aceastã firmã sã analizeze
perspectiva realizãrii centralei pe acel amplasament stabilit
în urmã cu trei ani, sã fie pregãtiþi sã participe la licitaþie
sau sã analizeze varianta unui parteneriat public privat”, a
arãtat preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, în cadrul întâlnirii.

În cadrul întâlnirii, primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu, a declarat cã agreeazã propunerea
preºedintelui Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   “Domnul preºedinte Aladin Georgescu ne-a dat o
sugestie, ca ºi avocat, pe care am preluat-o. Am fãcut o
cerere cãtre Agenþia Naþionalã pentru Achiziþii Publice,
sã vedem mãsura în care putem demara procedurile
pentru o nouã investiþie concomitent cu procesul, pentru
ca în momentul în care s-a terminat procesul, noi sã fim
pregãtiþi sã facem o altã centralã.”, a declarat primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu.
   Propunerile pentru încãlzirea oraºului Drobeta Turnu
Severin, începând cu iarna urmãtoare sunt mai multe.
Autoritãþile analizeazã împreunã cu acþionarul majoritar al
Mehedinþi Gaz, varianta ca societatea, împreunã cu alþi
investitori sã facã o centralã pe gaze, având în vedere cã au
un preþ mic la gaze pe municipiu,iar Primãria sã cumpere toatã
producþia pentru populaþie. A doua variantã ar fi ca Mehedinþi Gaz
sã încerce sã racordeze la gaze întreg municipiulºi sã se renunþe
la sistemul centralizat.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti preocupat de
cheltuielile comune cu alþii, de achitarea facturilor
sau datoriilor de orice fel. Sunt posibile veºti
îmbucurãtoare, dar lucrurile se vor concretiza ºi
rezolva ceva mai târziu. Pe de altã parte vor apãrea
tot soiul de rãscoliri sufleteºti ºi mentale, astfel cã
avalanºa de stãri interioare controversate va duce
la o mare dorinþã de evadare din cotidianul
zgomotos. Orienteazã-þi eforturile spre a plãnui o
vacanþã îndepãrtatã, în locuri dragi sufletului tãu.
Sau lectureazã cãrþi bune, vizioneazã filme
amuzante, piese de teatru împreunã cu cei dragi ºi
de încredere. Finalul sãptãmânii aduce influenþe
deosebite în plan profesional. Ai încredere cã totul
se desfãºoarã în favoarea ta.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se contureazã treburi de rutinã la locul de
muncã, aspect care te poate obosi sau chiar plictisi
rapid. Pe de altã parte se vor evidenþia unele
afecþiuni specifice sistemului renal ºi segmentelor
capului. Sunt probleme de sãnãtate ce se repun în
discuþie, dar au susþinere astralã suficientã pentru
consultaþii ºi sfaturi benefice. Situaþia la locul de
muncã pare tensionatã, dar nu sunt motive reale
de îngrijorare. Se pot petrece rãsturnãri de situaþie,
unele chiar agreabile. Relaþiile parteneriale sunt
foarte dinamice ºi interesante. Fii prudent, pentru
cã atât partenerul de viaþã, cât ºi cei profesionali
au cu totul alte planuri ºi doleanþe decât de a fi
alãturi de tine sau de a lucra împreunã cu tine.
Schimbãri importante în plan financiar.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Primele zile ale sãptãmânii aduce chef de
petrecere ºi dorinþa de a te implica în relaþii
amoroase frivole. Constructiv ar fi sã-þi canalizezi
energia ºi eforturile spre un hobby sau spre discuþii
interesante cu prietenii. La serviciu apar situaþii
deosebite, unele tensionate bine, marcând un final
de etapã. Fii prudent, deoarece existã riscul sã
declanºezi conflicte pe termen lung în relaþiile
colegiale sau chiar sunt posibile avarii serioase în
zonele de lucru. Sãnãtatea are de suferit în mod
special pe segmentele sistemului uro-genital.
Rezervã momente pentru odihnã ºi evitã, pe cât
posibil analizele, consultaþiile medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. La sfârºitul sãptãmânii
se contureazã activitãþi comune cu alþii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este nevoie sã te ocupi de activitãþile gospodãreºti
ºi sã relaþionezi cu membrii familiei. Sunt favorizate
dialogurile pe teme patrimoniale, dar ºi rezolvarea
unor chestiuni familiale care treneazã de ceva
vreme. Faptul cã trebuie sã-þi îndeplineºti ºi
sarcinile profesionale de la locul de muncã îþi
displace, dar astrele te pun la treabã, neþinând cont
de toanele tale. Ai încredere cã te vei descurca
foarte bine cu toate. Vor reveni în atenþia ta, sub o
formã sau alta, iubirile trecute. Fii prudent ºi nu te
lãsa încântat de vorbele sau gesturile mieroase ale
unora. La finalul sãptãmânii contextul astral îþi va
oferi imbolduri serioase de a schimba ceva în
domeniile muncii ºi al sãnãtãþii.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

   Debutul sãptãmânii te gãseºte în mijlocul
rudelor sau prietenilor apropiaþi, bucurându-te
din plin. Vorbeºti frumos, îþi etalezi cu mult
farmec talentul oratoric ºi ai mult umor, fiind de
nerecunoscut pentru unii cunoscuþi. Cãlãtoriile
pe distanþe scurte, planificarea unor studii sau
perioade pentru documentare reprezintã alte
teme importante pentru tine, demne de luat în
calcul. Vor interveni însã ºi aspecte patrimoniale
sau situaþii deosebite în plan familial. Fii prudent
ºi ajutã-þi neamurile cu tot ce poþi. Chiar ºi o
vorbã bunã, un zâmbet, o îmbrãþiºare conteazã
enorm. Weekend-ul anunþã turnuri importante
în plan amoros ºi în relaþiile cu copiii. Activitãþi
recreative ºi distracþii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Aspectele privitoare la banii câºtigaþi din munca
proprie sunt preocupãrile tale din primele zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse de a primi salariul sau alte
tipuri de recompense în urma eforturilor depuse.
Poate ele nu se ridicã la înãlþimea aºteptãrilor tale,
dar cu siguranþã te vor ajuta sã treci mulþumitor peste
aceastã perioadã. Învaþã ºi obiºnuieºte-te sã foloseºti
strictul necesar! Relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat se vor evidenþia într-un mod destul de
zgomotos. Sunt posibile discuþii aprinse, sterile,
hotãrându-te chiar sã te desprinzi de persoanele care
au devenit prea toxice pentru tine ºi viaþa ta. La sfârºitul
sãptãmânii îþi prinde bine ambientul domestic.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Strãluceºti la începutul sãptãmânii, ai curaj,
forþã, noroc ºi mult farmec. Însã relaþiile cu
ceilalþi sunt destul de tensionate. Cu atâtea raze
astrale benefice, vei reuºi sã depãºeºti orice
situaþie delicatã. Vor reveni în atenþia ta aspectele
financiare de la locul de muncã. Sunt posibile
schimbãri salariale importante, descoperirea
unor fraude realizate de colegii care se ocupã
de calculele financiare ale salariaþilor, pierderi,
furturi de bani ºi bunuri. Fii foarte prudent ºi pune-
þi în siguranþã banii ºi bunurile! Evitã cheltuielile
sau rezumã-te la strictul necesar. Finalul sãptãmânii
va pune accentul pe relaþiile cu anturajul apropiat.
Dialogurile ºi întâlnirile cu neamurile vor rãsturna
bunul mers al lucrurilor în acest segment.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna începe cu stãri interioare delicate.
Odihneºte-te, lasã forfota cotidianã deoparte ºi gândeºte-
te numai la tine ºi planurile tale personale. Revin în
atenþie afecþiunile renale ºi cele specifice segmentelor
capului. I se îmbunãtãþeºte starea de spirit pe la mijlocul
sãptãmânii, astfel cã te vei avânta în mijlocul celorlalþi cu
mult elan. Totuºi nu forþa nota ºi ocupã-te de activitãþile
utile. Finalul sãptãmânii îþi va aminti de segmentul
financiar din zona profesionalã. Totodatã sunt posibile
cadouri sau recompense. Recomandarea ar fi sã-þi pui
în ordine aspectele financiare, deoarece astrele îþi trimit
raze minunate. Se închid unele variante de câºtig din
munca proprie, dar se face loc pentru altele.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii vor scoate în
evidenþã relaþiile cu prietenii ºi activitãþile sau
planurile profesionale comune cu aceºtia. Sunt
posibile situaþii delicate, aflarea unor picanterii
bine ascunse multã vreme, de aceea atenþia
trebuie sã fie maximã. Pe de altã parte vor apãrea
stãri interioare confuze, tensionate, fiind
recomandabil sã te odihneºti ºi chiar sã te retragi
din tumultul cotidian. Totodatã, duºmanii ascunºi
îþi pot crea neplãceri. Sãnãtatea ridicã ceva
probleme, astfel cã bine ar fi sã le iei în seamã.
Sunt afecþiuni de fond, poate chiar ereditare ce
trebuie þinute sub observaþie alãturi de
îndrumarea unor specialiºti. Weekend-ul aduce
rãscoliri sufleteºti ºi decizii importante privitoare
la relaþiile ºi evenimentele în care eºti implicat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La începutul sãptãmânii se evidenþiazã aspectele
profesionale ºi cele privitoare la imaginea ta în ochii
celorlalþi. Se pare cã ai sarcini de lucru importante,
astfel cã acum ºefii vor dori un raport detaliat
asupra felului în care le rezolvi. Este bine sã
vorbeºti direct ºi la obiect, pentru cã unii îþi pot
pune beþe în roate. Aspectele locative, cele legate
de familie sau de treburi gospodãreºti sunt ºi ele
prezente în preajma ta. Sunt posibile situaþii
delicate, de aceea trebuie multã atenþie,
discernãmânt ºi rãbdare. Ai în preajmã prieteni ºi
protectori excepþionali. Urmeazã-le sfaturile, dar
tu evitã sã-þi expui prea mult slãbiciunile ºi temerile.
La sfârºitul sãptãmânii este posibilã o multitudine
de stãri, trãiri, senzaþii ºi emoþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc dorinþã de
elevare, planuri de cãlãtorii sau studii pe termen lung.
Deocamdatã, astrele nu-þi prea susþin doleanþele, dar
la momentul potrivit te vor ajuta. Alcãtuieºte un plan
de activitãþi culturale ºi antreneazã-i ºi pe cei dragi
alãturi de tine. Vei fi nevoit sã te preocupi ºi de
domeniul profesional, respectiv de relaþiile cu ºefii ºi
de poziþia ta în cadrul unui grup de lucru. Fii prudent,
pentru cã sunt posibile discuþii aprinse ºi chiar se
pot declanºa conflicte cu implicare juridicã pe termen
lung. La sfârºitul sãptãmânii se va contura un final
important în relaþiile cu prietenii ºi protectorii din
segmentul socio-profesional.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii se vor evidenþia relaþiile
parteneriale, mai ales cele din sfera profesionalã.
Dinamismul lor te va încuraja sã-þi revalauezi
pãrerile ºi intenþiile atât faþã de relaþia cu partenerul
de viaþã, cât ºi faþã de relaþiile profesionale. Atenþie
cã nu eºti în cea mai bunã formã, fapt pentru care
existã tendinþa de a da vina pe ceilalþi. Vor intra în
preocupãrile tale, cheltuielile comune cu alþii,
cadourile bãneºti, moºtenirile sau partajele personale
ºi profesionale. Sunt posibile veºti secrete, unele chiar
interesante. Finalul sãptãmânii aduce turnuri
importante în planurile privitoare la studii, cercetãri,
cãlãtorii. Rezervã momente pentru odihnã ºi discuþii
amicale cu cei dragi.
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I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de SC Adoracom SRL, Galan

Dumitru ºi Galan Balaºa, prin TROACÃ DOINA RODICA, comuna
Drãguteºti, sat Urecheºti, judeþul Gorj, ce intenþioneazã sã solicite la ABA
Banat, aviz de gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea
proiectului „Construire agropensiuni Punct „În Cot”, localitatea Dubova
ºi elaborare PUZ, judeþul MEHEDINÞI.
            Acest plan/proiect va fi nou.
   Ca rezultat al funcþionãrii proiectului vor rezulta ape uzate care vor fi
colectate în bazine etanº vidanjabile.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor/avizului de amplasament pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 03.03.2018.

SC Adoracom SRL

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de SC Axin Lasertehnology SRL,

cu sediul în municipiul Orºova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 24, sc. A, ap.
18, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la ABA Banat, aviz de
gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea proiectului
„Introducerea în intravilan, schimbare destinaþie ºi construire halã metalicã
ºi parcare”, zona Coramnic, municipiul Orºova, judeþul MEHEDINÞI.
            Aceastã investiþie va fi nouã.
   Ca rezultat al funcþionãrii proiectului vor rezulta ape uzate care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor/avizului de amplasament pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 05.03.2018.

SC Axin Lasertehnology SRL

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de S.C. DHC CO S.R.L., cu

sediul în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 169, Judeþul Dolj, ce
intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea proiectului CONSTRUIRE SPAÞII PRODUCÞIE,
ADMINITRAÞIE, SERVICII-CULTURÃ VITICOLÃ ºi ELABORARE PUZ,
COM. ROGOVA, JUD. MEHEDINÞI.
            Aceastã investiþie va fi nouã.
   Ca rezultat al funcþionãrii proiectului vor rezulta ape uzate care vor fi
epurate în staþie de epurare ºi colectate în bazin de retenþie.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 05.03.2018.

S.C. DHC CO S.R.L.

Comunicat de presã
Societatea SECOM SA anunþã cã începând cu data de 01.03.2018

tariful la canalizare se va majora cu 20% în judeþul Mehedinþi.
   Decizia a fost luatã în baza prerogativelor atribuite prin OG 26/2000,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin legea nr. 246/2005,
coroborate cu art. 20 din statutul “Asociaþiei pentru Managementul
Serviciilor de Apã ºi Canalizare Mehedinþi.
   Majorarea a fost stabilitã în conformitate cu cerinþele Contractului de
credit încheiat de cãtre SECOM cu Banca Europeanã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare cu nr. 45124 din data de 20.11.2015.
   Astfel, noile tarife pentru canalizare vor fi de 2,17 lei/mc pentru utilizatorii
casnici ºi 1,82 lei/mc pentru restul utilizatorilor. Majorarea a fost aprobatã
de A.D.I. (Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã Apã-Canalizare) ºi
consiliile locale ale UAT-urilor unde opereazã Societatea SECOM SA.

Desfãºuratã în Antalya
(Turcia), Cupa EUROPEANÃ de
Judo pentru Cadeþi U18, a reunit la
start 365 de Judoka din 23 de þãri.
   Din lotul care a reprezentat
România a fãcut parte ºi
Strehãianca Anne-Marie Brebinaru,
care în urma a 4 meciuri disputate
a reuºit o clasare în primii 5 Judoka
ºi împreunã cu alte douã sportive
Biriº Bianca (locul V) ºi Prodan

Judoka Anne-Marie Brebinaru de
la Palatul Copiilor-Filiala Strehaia,
locul V la Cupa EUROPEANÃ de

cadeþi din Antalya

 I. G. M.

Diana (locul ll), au reuºit sã aducã
România pe locul 10 din 23 de
þãri participante.
   Cele trei sportive fac parte din
lotul Naþional de Cadete ºi promit
cã la anul vor urca pe podium toate
trei. Le urãm succes, le mulþumim
pentru efortul depus ºi ne bucurãm
nespus de mult pentru succesul
sportivei noastre din Strehaia.
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Rãmasã cu un singur
sportiv legitimat la secþia de
nataþie, CSM Drobeta Turnu
Severin îºi pune, în 2018, mari
speranþe în Radu Vaipan. În
perioada 21-26 martie,
înotãtorul adus de la CSS Bega
Timiºoara va participa la
Campionatul Naþional de
Tineret  de la Bacãu, unde va
încearca sã obþinã baremul
necesar participãrii la
Europenele de la Helsinki.
“Sunt de anul trecut la CSM Drobeta
Turnu Severin, iar în toamnã am obþinut
2 medalii de aur la Naþionalele de
Tineret în bazin scurt, de la Hunedoara,
în probele  de 50 ºi 100 metri bras. În
2018, îmi propun sã iau aurul ºi la
Campionatul Naþional de Tineret în
bazin olimpic, de la Bacãu, ca sã pot
participa la  Balcaniadã, dar obiectivul
principal reprezintã calificarea la
Europenele din varã, de la Helsinki. Am
încredere cã pot atinge baremul”, a
precizat timiºoreanul Radu Vaipan.
Antrenorul Daniel Bãdescu crede cã
noul sãu elev poate sã-i calce pe
urme multiplului campion naþional
Marius Radu, sportiv plecat de 2
ani la CSM Bacãu.
   Totodatã, antrenorul bucureºtean

În urma etapei de calificare
de la Câmpulung Muscel, ºase
sportivi de la CSM Drobeta Turnu
Severin au acces în finala
Campionatului Naþional de Lupte
Libere pentru Juniori. La turneul
gãzduit în judeþul Argeº, clubul
severinean a avut în concurs 8
luptãtori, iar Denisa Breazu (53 kg),
Valentina Ungureanu (65 kg),
Roxana Capezan (68 kg) ºi Larisa
Niþu (72 kg) s-au impus la
categoriile respective de greutate. De
pe locul 5, respectiv 6, s-au mai
calificat Elena Buºoi (50 kg) ºi Adina
Giura (59 kg), în timp ce Andrei
Breazu (69 kg) ºi Andrei Seimeanu
(100 kg) au pierdut în turul secund
ºi au ratat finala care va avea loc în
luna iunie, tot la Câmpulung Muscel.

Din cauza zãpezilor din ultima
perioadã, care au afectat terenurile de
joc, Comitetul Executiv al Asociaþiei
Judeþene de Fotbal Mehedinþi a decis
amânarea sferturilor de finalã ale Cupei
României, programate iniþial sã se
dispute la sfârºitul acestei sãptãmâni.
Astfel, meciurile ªtiinþa Broºteni  -
Dunãrea Pristol, Voinþa Vrata - Recolta
Dãnceu, ASG Hinova - Viitorul ªimian
ºi Real Vânju Mare - Dierna Orºova
se vor juca pe data de 17 mai. Anul
trecut, Cupa României - faza judeþeanã
Mehedinþi a fost  câºtigatã de Recolta

Vaipan, cu gândul la Europene

mai are un vis. “Lipsa unui bazin
propriu la club se vede în continuare.
Am pierdut toþi sportivii, inclusiv pe
copiii transferaþi de la Aqua Team
Bucureºti, dar încercãm ca secþia de
nataþie de la CSM Drobeta Turnu
Severin sã nu disparã.  Acum îl avem
pe Radu Vaipan, un sportiv de mare
valoare. Ne pregãtim la Timiºoara ºi
Izvorani, dar eu sper ca, pânã voi ieºi
la pensie, sã mai pot antrena în bazinul
din Severin, unde mi-aº dori sã formez
o grupã doar din mehedinþeni”, a
precizat Daniel Bãdescu. Acesta a
pregãtit doar un an sportivii de la CSM
Drobeta Turnu Severin în bazinul
olimpic de la malul Dunãrii. De un
deceniu, bazinul din Drobeta Turnu
Severin se aflã în paraginã!

Fetele  lui Dobrescu,
favorite la medalii

Dupã prestaþia din calificãri,
antrenorul Marin Dobrescu e
convins cã CSM Drobeta Turnu
Severin va obþine, în varã, 4  medalii
de aur. “Sunt foarte mulþumit de
prestaþia fetelor. La lupte e o
singurã etapã de calificare, farã
faze zonale, ca la judo.

Practic, aceastã etapã e ca o
finalã. Sunt convins cã Breazu,
Ungureanu, Capezan ºi Niþu se vor
clasa pe primul loc ºi în luna iunie,
când va avea loc finala, tot la
Câmpulung Muscel, dar nu e
exclus ca Buºoi sau Giura sã
prindã ºi ele o medalie de bronz.
Pânã atunci, pe 21 aprilie, la Drobeta
Turnu Severin, va avea loc Cupa
României, la toate categoriile de
vârstã”, a spus  Dobrescu. M. O.

S-au amânat sferturile de finalã

Dãnceu, care a dispus, în finalã, cu
scorul de 2-0, de CS Strehaia.
   Campionatul, atât la Liga a IV-a cât
ºi la Liga a V-a, se va relua la pe data
de 17-18 martie. Pentru cucerirea
titlului judeþean, care ulterior permite
disputarea barajului pentru
promovarea în Liga a III-a,  luptã
Recolta Dãnceu, Viitorul ªimian ºi
CS Strehaia, în timp ce ªtiinþa
Broºteni ºi Inter Crãguieºti îºi
disputã supremaþia în ultimul
eºalon fotbalistic din Mehedinþi.

 M. O.

 M. O.

7 - 13 martie7 - 13 martie



Un gând bun ºi multã fericire
pentru toate doamnele ºi

domniºoarele ce ne fac viaþa
frumoasã!

La mulþi ani!
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Mã fraþilor, bine cã sã
încãlzi afarã, cã îngheþam înãuntru.
Pã da, cã gata, sã opreºte robinetu ºi
noroc cu ãl de sus, cã altfel o
sfecleam. Cum avem noi noroc ºi mai
trecem de o iarnã, cum vine
urmãtoarea peste câtea luni ºi iar sã
reia scandalu. Pã da, cã la scandal
nu ne întrece nimeni, cã vã spunea al
lu Zbanghiu: - Neicã, ne dãm la
picioare unii altora, mai ceva ca juveþii
în meciu cu Dinamo. Bine, mãcar
juveþii bãturã, da noi ne batem unii
pe alþii. Cam aºa fu ºi pin ºedinþa di
la PSD, unde sã trezi nea Bãlãnescu
cã dumnealor, parlamentarii de
Mehedinþi, nu au treabã cu cãldura
din Severin. Nimica de zis, cã dacã
stai matale în Capitalã, de ce sã-þi
pese de severineni?! Pã da, cã nu e
treaba parlamentarilor sã sã ocupe de
cãldurã, cicã e treabã exclusiv de
primar. Eventual sã aducã de acasã
cãldura ºi sã o împartã la fiecare, dupã
trebuinþe. Sãri ºi nea Truºcã di la
ªimian la parlamentarii mehedinþeni,
da rãmasã cu sãritu, cã ‘mnealor erau
cu gândul la primãvarã, sã pare. Cã
cicã ‘mnealui s-a întors din Parlament
pentru binele concetãþenilor. ªi când
te gândeºti cã Tanþa lu’ Pecingine

Sucã ºi primãvara severineanã, cearta pe cãldura neplãtitã
da consumatã, oraºu pãrãsit ºi Fuego vestitoru’

credea cã s-a întors pentru
administrarea lucrãrilor de milioane
de euroi pentru dezvoltarea localitãþii.
Cã nu sã putea face sensu’ giratoru
fãrã ‘mnealui. O luau milioanele de
euroi în alt sens. Mai ºti!
   Bine, acuma ºi cetãþenii cu datorii,
dar mai ales instituþiiile publice, ar
cam trebui sã strângã cureaua ºi sã
achite termoficarea, cã prea ne
fãcurãm de ruºine.
   Marii datornici la cãldurã, din
Drobeta Turnu Severin... Palatul
Administrativ,  Palatul Finanþelor,
Palatul Pensiilor, ªomajului ºi
Prestaþiilor Sociale, Palatul Tineretului
ºi Sporturilor... la care sã adaugã
instituþiile de învãþãmânt ºi multe altele
care au datorii de multe miliarde. Pãi
dacã ai cu legea în mânã nu plãtesc
cãldura ºi apã caldã de ani de zile,
atunci de ce sã fie bun platnic
cetãþeanul di la bloc?!
   Mã nepoate, în timp ce unii mai
aveau puþin ºi îºi scoteau ochii pe
problema cãldurii, nea Sibinescu era
deja la temperaturi ridicate, taman pin
Italia, supraveghea scrutinul electoral.
Cã ‘mnealui a început sã sã priceapã
la alegeri ºi nu numai alea naþionale.
   Mã  fraþilor, sigur vã amintiþi de

rezultatele deosebite obþinute
de elevii ºi unii dascalii
Liceului Traian din Severin,
de-a lungul ultimilor ani, cap
de listã fiind doamna
profesoarã Prajea. Era
amenajat chiar un loc special
în holul principal al Colegiului
Naþional la intrare, de-þi era
drag sã privesti. De ceva timp
în holul respectiv a apãrut o

expoziþie din naturã, parcã ca o
prevestire cã Liceul Traian va pierde
dreptul de a organiza BAC-ul tocmai
la specializarea ªTIINELE NATURII....
Sucã zice cã actuala conducere a IªJ
Mehedinþi ar trebui sã afle ce s a
întâmplat ºi cine-i vinovat de situaþia
impardonabilã, jenantã, ruºinoasã...
Om vedea!
   Da apropo de ruºine, aveam un
oraº mai frumos pe vremuri decât
acuma. Sã numeºte Vînju Mare ºi a
ajuns un fel de sãtuc. Uitat de toþi ºi
de toate, sã pare, cã dupe cum e
administrat mai are puþin ºi ajunge
de nelocuit. Pãcat de zona în care e
aºezat, de oamenii locului, cã nu au
nicio vinã. Da ce sã mai zici, cã nu e
stradã fãrã gropi, târgu nu e autorizat,
pesemne dacã primarului Ruginã îi
este indiferent, poate face tanti
Adriana di la Sanitar Veterinarã ceva?!
Ori îºi plãteºte doar poliþele? Cã doar
de aia e manager executiv? ªi tot
pentru Veterinarã: au reapãrut câinii
fãrã stãpân pin Severin. ªi când te
gândeºti cam câþi bani plãteºte
Primãria pentru a-i feri pe severineni  nea Mãrin

de patrupedele comunitare!
   Mã fraþilor, majoritatea dascãlilor
din Mehedinþi au semnat sã boicoteze
simulãrile pentru evaluãrile naþionale,
la clasa a opta. Au semnat, da nu ºi-
au respectat semnãtura. Doar pentru
dascãlii de la liceul Decebal a fost
boicot total. Poate ca nea liderul de
sindicat actual, nea Zoican, nu le-a
explicat colegilor cum e cu
boicoteala. Mã ºtii?!
   Da uite cã-l avem pe nea Daea, care
zise cã ‘mnealui îºi asumã ce spune,
cã nu vorbeºte aºa, sã sã afle în
treabã, cã doar de aia e specialist.  În
vorbe. ªi în filosofia bobului de
ªiºeºti. Ca mâine-poimâine sã vede
nea Daea prefect, cã dacã tot sã
pricepe la filosofie…
   Noroc cu 8 Martie, cã veni Fuego sã
le încânte pe doamne. Da uitã bradu,
veni cu neºte flori, zâmbi de vreo douã
ori, unii ziserã cã sunt alþi bani aruncaþi
în loc de cãldurã, da pãnã la urmã are ºi
primãvara asta nevoie de neºte vestitori.
    Aºa cã, pãnã data viitoare, sã vã
fie Primãvara optimistã!

 urmare din pag. 1

 Biroul de presã

fiecare ºedinþã la acest nivel, a
Consiliului pentru Dezvoltare Regionala este foarte importantã”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Marilena Bogheanu, directorul Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Sud-
Vest Oltenia a fost, de asemenea, prezentã la întrunirea Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã. În cadrul ºedinþei  a fost aprobat bugetul de venituri
ºi cheltuieli, s-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017 ºi s-a ales
un nou preºedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã, acesta fiind
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
   “Avem reprezentanþii celor cinci consilii judeþene, primarii celor cinci oraºe
reºedinþã de judeþ, reprezentanþii oraºelor mici ºi ai comunelor. Astãzi prezentãm
un raport de activitate pe anul 2017, a fost un an extrem de plin pentru noi ºi

Drobeta-Turnu Severin, gazda ºedinþei Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã...
avem ºi cu ce sã ne lãudãm. De asemenea, aprobãm bugetul de venituri ºi
cheltuieli, prezentãm stadiul programului operaþional regional pentru cã am
reuºit sã contractãm cel puþin 33 la sutã din sumele alocate Regiunii Sud-Vest
Oltenia ºi sunt o serie de noutãþi, iniþiativele lansate ºi, nu în ultimul rând,
alegerea preºedintelui ºi a vicepreºedintelui CDR pentru cã în fiecare an,
conform legii dezvoltãrii regionale, fiecare preºedinte de consiliu judeþean deþine
pentru un mandat de un an preºedinþia CDR”, a spus Marilena Bogheanu,
director general al Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Sud Vest Oltenia
   Reamintim cã ºedinþa Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã a avut loc la
Palatul Culturii ”Teodor Costescu”, unul dintre cele mai importante obiective
ale municipiului Drobeta-Turnu Severin reabilitat, de asemenea, cu fonduri
europene prin Programul Operaþional Regional.


