
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XX Nr. 919

15 Martie 2018
  16 pagini * 1,00 leu

Nimic mai adevãrat!
Aceasta este situaþia

SOCIETÃÞII
ROMANEªTI DE AZI!
Problema este: cum
scãpam de aceastã

situaþie?
Sadica previziune

   La 2 februarie 1905 în
Rusia, la St. Petersburg,

s-a nãscut filozoafa ºi
scriitoarea americanã

Zinovievna Alisa
Rosenbaum, cunoscutã

în lumea literarã sub
pseudonimul Ayn Rand,

care a decedat în luna
martie 1982 la New York.

Cuvintele acestei
scriitoare nicicând nu s-

au potrivit mai bine, ca în
aceste vremuri.

- Când vei constata cã, în
scopul de a produce, trebuie
sã obþii aprobarea de la acei

care nu produc nimic;
- când vei observa cum
banii se scurg spre cei

care nu activeazã în
bunuri, ci în favoruri;

- când vei înþelege cã o
mulþime de oameni se

îmbogãþesc prin luare de
mitã ºi influenþa lor e

mai eficace decât munca
lor, cã legile nu te

protejeazã contra lor, ci
dimpotrivã, ei sunt cei

care sunt protejaþi
împotriva ta;

- când vei descoperi cã
este rãsplãtitã corupþia iar

onestitatea devine un
sacrificiu de sine, atunci

vei putea spune, fãrã
teama de a greºi, cã

soarta societãþii în care
trãieºti este condamnatã” 

Ayn Rand (1950)

Sadica
previziuneCongresul PSD - martie 2018

ROMÂNIA VA GÃZDUI CENTRUL REGIONAL DE ECHIPARE ªI ÎNTREÞINERE
A ELICOPTERELOR BLACK HAWK PENTRU EUROPA CENTRALÃ

Companiile
ROMAERO ºi SIKORSKY -
parte al grupului Lockheed
Martin au semnat un acord

de parteneriat industrial,
miercuri, 14 martie 2018,

la sediul Ministerului
Economiei, într-un cadru

oficial, în prezenþa
Ministrului Economiei,

Dãnuþ Andruºcã, a
Preºedintelui Comisiei de

Apãrare din Camera
Deputaþilor, Dorel Cãprar,

precum ºi a
reprezentanþilor Ambasadei
Statelor Unite la Bucureºti.

   Parteneriatul industrial
dintre ROMAERO ºi

SIKORSKY (parte al grupului
Lockheed Martin) se axeazã
pe activitãþi care vor asigura
participarea pe termen lung
a mai multor companii din
industria naþionalã de
apãrare a României la lucrãri

de asamblare, echipare,
customizare ºi întreþinere a
elicopterului multi-misiune
Sikorsky UH-60 Black Hakw.
   Centrul de la Bucureºti va
fi singurul autorizat de
grupul Lockheed Martin

pentru echiparea ºi
întreþinerea elicopterului
multi-misiune Sikorsky
UH-60 Black Hawk în
Europa Centralã.

 Biroul de presã
al Ministerului Economiei

foto: ADEVÃRUL

CITIÞI
ÎN

PAGINILE
6 ªI 9

CITIÞI
ÎN

PAGINILE
6 ªI 9



social - politicOBIECTIV mehedinþean 15 - 21.03.2018pag. 2

Editorial
de Sorin Vidan

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
 * Anchete * Dezvãluiri *

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail:  teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161

Obiectiv
mehedinþean

www obiectiv-mehedintean.ro

În data de 13 martie am
susþinut o conferinþã de presã în
cadrul cãreia am prezentat un proiect
iniþiat de mine împreunã cu consilierii
liberali din Severin, proiect ce
prevede exprimarea solidaritãþii cu
toate Consiliile Locale, Raionale ºi
Judeþene din Republica Moldova ºi
România care ºi-au exprimat dorinþa
de unire, precum ºi solicitarea de
cãtre Consiliul Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin adresatã
Parlamentelor Republicii Moldova ºi
României sã emitã o declaraþie
comunã privind REÎNTREGIREA
ÞÃRII ªI A NEAMULUI ROMÂNESC
dupã care sã elaboreze ºi sã aprobe
în regim de urgenþã un pachet de

Proiect de hotãrâre privind
reunirea Basarabiei cu România

 Daniel Cîrjan, viceprimar
al municipiului

Drobeta Turnu Severin

legi privind REUNIREA BASARABIEI
CU ROMÂNIA.
   Nu este moral ca poporul român sã
sãrbãtoreascã Centenarul Unirii fãrã
o parte din teritoriile româneºti care
au fãcut obiectul marii sãrbãtori de la
Alba Iulia, în 1918. În cazul adoptãrii
acestei iniþiative a liberalilor de cãtre
Consiliul Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin, atunci vom fi
prima localitate din România care
exprimã aceastã poziþie ºi vom
putea fi punctul de plecare pentru
obþinerea acestui deziderat de
Unire a României cu Basarabia.

De multã vreme nu am mai
prins un sondaj de opinie - nici nu
a fost un moment politic prielnic
bilanþurilor -, aºa cã profit de
ocazia discuþiei iscate pe marginea
unui sondaj al IMAS de cãtre un
lider al opoziþiei, nu-i dau numele,
persoanã importantã.
   Ei bine, sondajul IMAS cu pricina,
a fost realizat la cererea USR, ºi deºi
am putea presupune cã e unul

Douã sãbii în aceiaºi teacã
partisan, pornim totuºi de la premiza
cã este unul onest ºi cã reflectã în
mod corect realitatea momentului.
   Din capul locului aflãm cã PNL e
undeva la 29,4%, iar PSD la 28,6%.
USR vine din urmã, ºi se aflã în
creºtere (11,2%), apoi urmeazã
ALDE cu aproximativ 10%. “Stãm
bine în sondaje”, a declarat Dan
Barna, preºedintele USR, care
explicã regresul PSD (potrivit IMAS)
prin aceea cã “ timp de un an, PSD
ºi-a bãtut joc de România þinând, pe
agenda publicã, doar chestiunea
justiþiei... Acest lucru s-a reflectat în
percepþia cetãþenilor, lucru care s-a
vãzut în rezultatele din lunile
decembrie, ianuarie, februarie. A fost
o scãdere semnificativã - de vreo 14
- 15 procente la scorul PSD ºi, cum
era firesc, s-a vãzut o creºtere la USR
ºi PNL. Pentru social-democraþi
este catastrofal faptul cã PSD a ajuns
sã fie, în sondaje, la fel ca PNL... în

urmã cu un an erau în faþa tuturor.”
   Sunt absolut convins cã nici liberalii,
nici social-democraþii nu dau doi bani
pe cifrele din sondajul IMAS antamate
de USR, dar pentru electoratul USR,
pentru cei anti-PSD sunt totatâtea
semnale de încurajare. În curþile
interioare ale opoziþiei sunã bine
sondajul IMAS, cu un PSD în scãdere,
cu un PNL nu foarte sus dar nici foarte
jos dar care oricum nu ar putea sã se
descurce singur la guvernare (singur,
fãrã USR, se înþelege) ºi în jocul
alegerilor pentru Cotroceni.
   Cred cã mesajul esenþial acesta ºi
este: fãrã USR nu se poate! ªi el e
direcþionat mai mult cãtre liberali,
decât spre un PSD care nu pare a se
sinchisi de ce spune Dan Barna.
Care pluseazã, arãtându-se optimist:
“Noi, în prezent, suntem cu vreo trei-
patru procente peste rezultatul cu
care am intrat în Parlament, ceea ce
este un lucru bun ºi firesc”. Chiar
dacã pentru mediul rural (unde PSD

are rãdãcini bine înfipte în solul
electoral) mesajul USR nu are vreo
mare percutanþã, în mediul urban,
mai bine informat, mai fragmentat
ºi diversificat, acest mesaj îºi
gãseºte ecou. Încet încet opoziþia
încearcã sã-ºi delimiteze teritoriul ºi
liderii. Toþi joacã contra unui PSD
aparent impasibil strâns unit în jurul
lui Dragnea. Problema opoziþiei e
tocmai faptul cã e fragmentatã, cã
PNL îºi arogã rolul de lider, dar
în  aceiaº i  mãsurã  ºi  USR
revendicã acest statut.
   E povestea celor douã sãbii în
aceiaºi teacã. Tocmai aici e ºi toatã
dificultatea pentru 2019 a opoziþiei:
dacã va reuºi, sau nu, sã fie ceva
unitar ºi coerent, ºi eficient politic,
sau doar vom revedea vechiul film
al lipsei de consens. Mizele sunt
mari (þin de cine va fi preºedinte, de
europarlamentare ºi de cum va arãta
harta preliminarã a localelor) dar ºi
orgoliile, batã-le vina, la fel de mari.

COMUNICAT DE PRESÃ
   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã
pânã la acest moment au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a
Cererilor Unice de Platã în anul 2018, un numãr de 79.393 cereri,
pentru o suprafaþã de 221.301 hectare.
   Reamintim cã în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2017 privind stabilirea modalitãþii
de coordonare a implementãrii schemelor de plãþi directe ºi a Ajutoarelor
Naþionale Tranzitorii care se aplicã în agriculturã, la nivelul MADR ºi al
APIA, Cererile Unice de Platã se depun în intervalul 1 martie – 15 mai 2018
la Centrele judeþene/locale APIA ºi al Centrul Municipiului Bucureºti.
   Fermierii vor depune la APIA o singurã Cerere Unicã de Platã, chiar
dacã aceºtia deþin suprafeþe de teren în localitãþi sau judeþe diferite!
   În cazul fermierilor care solicitã o suprafaþã mai mare de 50 hectare de
teren agricol cererile se depun la Centrele judeþene APIA, iar în cazul
fermierilor care solicitã o suprafaþã mai micã sau egalã cu 50 hectare
teren agricol cererile se depun la Centrele locale.
   Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea
Cererilor în Campania 2018, rugãm fermierii sã se prezinte la data ºi ora
la care sunt programaþi conform INVITAÞIEI primite.

Sprijinul financiar este finanþat din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale. RESPONSABIL  COMUNICARE
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu a convocat o ºedinþã de
îndatã a Consiliului Judeþean, luni,
la ora 13.00, la Sala de ºedinþe a
Palatului Administrativ din Drobeta
Turnu Severin, pe ordinea de zi
fiind un singur proiect de hotãrâre.
Astfel, proiectul supus consilierilor
a vizat rectificarea bugetului
propriu al judeþului, pe anul 2018.
În urma votului consilierilor, s-a
alocat din bugetul judeþului, suma
de un milion de lei, cãtre Primãria
Drobeta Turnu Severin, pentru ca
apoi, banii sã fie direcþionaþi cãtre
Serviciul Public de Alimentare cu
Energie Termicã. Suma va fi
folositã pentru prelungirea
perioadei în care oraºul Drobeta
Turnu Severin va fi alimentat cu
energie termicã.
   Aceasta este a doua tranºã de
bani pe care Consiliul Judeþean o
alocã în mai puþin de douã
sãptãmâni, prima fiind la sfârºitul

Consiliul Judeþean  Mehedinþi a alocat bani pentru a se prelungi perioada
de alimentare cu energie termicã a municipiului Drobeta Turnu Severin.

lunii februarie.
   „Am alocat la
sfârºitul lunii
februarie suma de
zece miliarde lei
vechi Primãriei
Drobeta Turnu
Severin ºi am
ajutat sã mai
comande o
garniturã de
pãcurã. Cum
Primãria nu a putut sã cumpere cu
banii proprii o altã garniturã, a fost
nevoie din nou de ajutorul
Consiliului Judeþean. Am primit
solicitarea în cursul zilei de vineri,
iar astãzi am alocat suma de zece
miliarde lei vechi, pentru a se
asigura producerea de  agent termic
pânã la sfârºitul acestei sãptãmâni.
Banii alocaþi de Consiliul Judeþean
reprezintã un ajutor pe care îl
acordãm municipiului Drobeta
Turnu Severin. Le mulþumesc
consilierilor pentru votul din

ºedinþa de îndatã de astãzi, când s-
au alocat bani pentru achiziþia unei
noi garnituri de pãcurã”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   La suma alocatã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, Primãria a
adãugat, din fondul de investiþi
500.000 lei, astfel încât furnizarea
agentului termic în Drobeta Turnu
Severin sã nu se sisteze în data de
10 martie, aºa cum au anunþat iniþial,
reprezentanþii Serviciului Public de
Alimentare cu Agent Termic. Cu

banii primiþi de SPAET luni, se va
asigura combustibilul pentru
cãldurã pânã în data de 17 martie,
dar în condiþiile în care temperaturile
sunt ridicate, sãptãmâna aceasta,
cãldura s-ar putea prelungi pânã
în data de 20 martie.
   Totodatã, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi a fãcut apel
cãtre cetãþenii municipiului Drobeta
Turnu Severin sã achite facturile
pentru agentul termic consumat.

Parcul de la nuci
va trece anul acesta printr-
o lucrare majorã de
reabilitare. În zonã se vor
crea condiþii moderne
pentru aspiranþii la
obþinerea permisului auto,
dar ºi pentru instructori.
Cum punctul de plecare în
traseul de examinare este
amplasat chiar în dreptul
acestui parc, ani de-a
rândul, aici nu au existat
nici condiþiile minime pentru elevi
ºi instructorii auto. Tocmai din
acest motiv primarul Marius
Screciu  a cerut includerea parcului

Parcul de la Nuci va intra în reabilitare

 Biroul de presã

într-un program de modernizare:
“Având în vedere cã examenele în
vederea obþinerii permisului de
conducere pornesc de aici ºi este

un aflux mare de oameni în zonã,
vrem sã amenajãm parcul prin
amplasarea aici a douã foiºoare,
vom dubla numãrul coºurilor de
gunoi, vom reface aleile ºi vom
planta ºi 10 arbori, din specia nuc
ºi vom amplasa toalete ecologice”,
a declarat Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Lucrãrile de modernizare vor
demara în perioada urmãtoare, iar
în câteva luni ele ar trebui sã fie
gata, cu finanþare din fonduri
exclusive ale consiliului local.

Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier lanseazã joi, 15 martie 2018,
proiectul cultural “Selfie cu omul
preistoric de la Schela Cladovei”,

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
lanseazã proiectul cultural ”Selfie cu

omul preistoric de la Schela Cladovei”,
proiect co-finanþat de Administraþia

Fondului Cultural Naþional
proiect co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional.
   Pentru implementarea acestui
proiect cultural, Muzeul Regiunii

Porþilor de Fier are ca parteneri
Primãria Drobeta Turnu Severin
ºi ªcoala Gimnazialã Nr. 5 de la
Schela Cladovei.
   La evenimentul de lansare a

proiectului sunt invitaþi
reprezentanþi ai Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Primãria
Drobeta Turnu Severin, profesori ºi

 Continuare în pag. 11
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Asociaþia Foºtilor Deþinuþi
Politic, filiala Mehedinþi, a organizat
vineri, 9 martie 2018, la Drobeta
Turnu Severin, un ceremonial de
comemorare a tuturor luptãtorilor
anticomuniºti din România.
   Ceremonia din ziua prãznuirii
celor 40 de Sfinþi Mucenici din
Sevastia Armeniei a început cu o
slujbã de pomenire sãvârºitã la
sediul AFDP Mehedinþi ºi a
continuat cu o rugãciune în faþa
monumentului din parcul Dragalina,
dedicat victimelor comunismului.
Un sobor de preoþi, delegaþi de la

Luptãtorii anticomuniºti au fost comemoraþi la Drobeta Turnu Severin
Centrul Eparhial a oficiat ºi aici
slujba parastasului pentru sufletele
tuturor mehedinþenilor mutaþi la
Domnul, care au trecut prin grele
încercãri în timpul deportãrilor ºi
strãmutãrilor de amploare în Câmpia
Bãrãganului. La monumentul ridicat
în parcul Dragalina din municipiu o
parte din membrii asociaþiei au
înãlþat, împreunã cu preoþii,
rugãciune în memoria celor
apropiaþi ai lor care au pierit în
timpul regimului comunist ºi au
depus jerbe de flori.

 Pr. Marian Alin Giginã

Direcþia pentru Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural, prin Cetatea
Medievalã a Severinului a organizat miercuri, 07.03.2018, începând cu ora
17:00, un eveniment de omagiere a “EXCELENÞEI FEMININE” din Mehedinþi,
un eveniment dedicat doamnelor. Cu acest prilej a fost pregãtit un numãr
variat de momente artistice pentru ca doamnele sã se simtã preþuite.
   Spectacolul s-a dorit un omagiu adus tuturor femeilor nãscute pe
meleaguri mehedinþene ºi care prin contribuþia lor intelectualã ºi
profesionalã ºi-au adus un aport la dezvoltarea urbei de pe malul Dunãrii.
Au fost amintite cu o deosebitã plãcere I. Ciupagea ºi I. Grecescu, cele
douã doamne ctitor ale bisericilor Maioreasa ºi Grecescu.

Spectacolul a mai cuprins recital de poezie, un moment coregrafic
ºi un vernisaj expoziþie de picturã.

Eveniment de omagiere a “EXCELENÞEI FEMININE” la Severin

Marþi 13, ISU Mehedinþi a
desfãºurat o serie de activitãþi
dedicate conºtientizãrii unor
acþiuni, care pot preveni ghinionul.
Cadrele Serviciului de Pregãtire
pentru Intervenþie ºi Rezilienþa
Comunitãþilor au ales sã desfãºoare o
lecþie deschisã la ªcoala Gimnazialã
“Alice Voinescu” pentru a-i familiariza
pe micii elevi ai clasei a II-a A cu modul
de comportare în cazul în care un
incendiu îi surprinde în locuinþã.
Aceºtia au învãþat cã focul, care ne este
prieten, scãpat de sub control, poate
deveni un duºman de temut. Prin joc
ei au înþeles cum trebuie sã reacþioneze
atunci când nu se aflã sub
supravegherea unui adult, iar în
locuinþã se declanºeazã un incendiu.
   ªi-au însuºit modul de
comportare ºi au fost receptivi la

Ziua Informãrii PreventiveSub sloganul,
“Preveniþi ghinionul”, având ca
logo pisica neagrã, Ziua Informãrii
Preventive este sãrbãtoritã, la
nivel naþional, ori de câte ori data
de 13 este într-o zi de marþi.

sfaturile oferite de pompieri, reuºind
sã deprindã concluziile pentru a
gestiona un astfel de incident,
asumându-ºi chiar protejarea fraþilor
mai mici ºi înþelegând implicarea
serviciilor de urgenþã, atât
profesioniste, cât ºi voluntare.
   Activitatea s-a încheiat într-o
atmosferã coloratã, cu desene pe asfalt,
cei mici exemplificând simbolurile
caracteristice Zilei Informãrii Preventive.
 Pe esplanada Criºan din municipiul
Drobeta Turnu Severin, cei interesaþi
au vizionat o parte din tehnica ºi

accesoriile folosite de pompierii
mehedinþeni în misiunile de salvare,
iar la punctul de informare preventivã,
vizitatorii au primit pliante aferente
campaniilor “RISC” ºi “Nu tremur la
cutremur”, fiind informaþi despre
regulile ºi mãsurile de comportare
ce trebuie respectate pentru
prevenirea situaþiilor de urgenþã.
   De asemenea, subunitãþile
noastre ºi-au deschis porþile pentru
a-i primi  pe toþi cei care au dorit
sã ne treacã pragul.
   Nu au fost uitaþi nici copiii ºi

persoanele instituþionalizate - asistate
social, specialiºtii Inspecþiei de
Prevenire, pe lângã controalele
efectuate, i-au îndrumat cum sã se
comporte înainte, pe timpul ºi dupã
producerea unui cutremur.
   De vizita pompierilor, au
beneficiat ºi persoanele private de
libertate din localitatea Vânjuleþ,
cãrora le-au fost prezentate mãsuri
privind modul de comportare în
cazul producerii unui seism.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

Alexandra Dediu
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Ziua mamei a fost una
plãcutã ºi emoþionantã pentru
mãmicile Fluturaºilor din clasa a III-
a de la ªcoala Gimnazialã nr. 14.
   O contribuþie la aceastã zi
minunatã a adus-o ºi prezentarea
primei piese de teatru de umbre
“O poveste încâlcitã” din cadrul
proiectului pe care Biblioteca
Judeþeanã Mehedinþi îl are în
parteneriat cu ªcoala Gimnazialã
nr. 14, în care micuþii le-au
prezentat mãmicilor munca lor din
ul tima perioadã ºi talentul
actoricesc descoperit cu aceastã
ocazie. Evenimentul s-a încheiat

Povestea de
8 martie

cu alte surprize oferite mãmicilor
de ziua lor.

LA MULÞI ANI TUTUROR
MÃMICILOR ªI FEMEILOR DE

PRETUTINDENI!

Dupã doi ani ºi jumãtate de
la modificarea Legii Cetãþeniei
Române, prin introducerea
articolului 8 indice 1, cel care
permite românilor din comunitãþile
istorice sã dobândeascã cetãþenia
românã, în Valea Timocului au
apãrut primii cetãþeni români cu
acte în regulã. Un numãr de 23 de
etnici români din Serbia de Rãsãrit
au primit ordinul de acordare a
cetãþeniei române ºi mai trebuie
doar sã depunã jurãmântul de
credinþã faþã de România, pentru a
deveni ceea ce aºteaptã de mulþi
ani: cetãþeni a patriei mame
România. Am stat de vorbã cu trei
dintre ei ºi le-am împãrtãºit emoþia.
   Au trecut doi ani ºi jumãtate de când
Guvernul Victor Ponta a modificat prin
Ordonanþa de Urgenþã 37/2015, Legea
Cetãþeniei Române. Modificarea
constã în introducerea unui nou
articol, numit 8 indice 1, prin care s-a
deschis calea cãtre obþinerea cetãþeniei

Ce spun primii cetãþeni români din Serbia?
române ºi românilor din
comunitãþile istorice care
pânã atunci nu puteau
deveni cetãþeni români,
decât prin metoda clasicã
a stabilirii domiciliului în
România ºi aºteptãrii a 5 ani
de ºedere în România.
   Noua prevedere, deºi nu
e cea mai fericitã, aduce
totuºi o umbrã de speranþã
românilor din Valea
Timocului, care aºteptau
cu emoþie sã devinã
cetãþeni ai patriei mame
România. Modificarea legii a survenit
dupã insistenþele ºi proiectele
repetate ale senatorului Viorel Badea,
un demnitar român care cunoºtea
îndeaproape problemele grave ale
românilor din Serbia. Potrivit noii
prevederi din articolul 8 indice 1,
„Persoana fãrã cetãþenie sau
cetãþeanul strãin care a contribuit în
mod deosebit la protejarea ºi

promovarea culturii, civilizaþiei ºi
spiritualitãþii româneºti, poate solicita
acordarea cetãþeniei române dacã
îndeplineºte concomitent ºi condiþiile
prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) ºi
e) din Legea cetãþeniei române, ºi
având posibilitatea stabilirii
domiciliului în þarã sau menþinerea
acestuia în strãinãtate”.

Emoþiile primilor cetãþeni
români din Serbia

   Am luat pulsul câtorva dintre primii
cetãþeni români din Valea Timocului,
iar vorbele acestora sunt încãrcate de
emoþia fireascã a momentului istoric.
În maxim 6 luni, aceºti fraþi ai noºtri
vor depune jurãmântul de credinþã faþã
de România ºi vor deveni cetãþeni ai
patriei mame, cu acte în regulã. Pânã
atunci ei învaþã jurãmântul de credinþã
ºi chiar se pregãtesc temeinic sã  Romeo Dorian Crîºmaru

cunoascã limba românã literarã. Pe o
parte dintre ei i-am gãsit la Kladovo,
la biroul Asociaþiei pentru Tradiþia ºi
Cultura Românilor „Dunãrea”. Învãþau
jurãmântul ºi completau formulare.
   Dorinþa românilor din Valea
Timocului de a deveni cetãþeni
români este una justificatã pe de o
parte de beneficiile oferite de
calitatea României de stat membru
al Uniunii Europene, mai exact de
libera circulaþie ºi dreptul la muncã,
iar pe de altã parte de confuzia
permanentã întreþinutã în Serbia,
între români ºi vlahi. Odatã deveniþi
cetãþeni români, fraþii noºtri din
Valea Timocului se vor debarasa de
calitatea de vlahi ºi în acest fel
populaþia româneascã de aici poate
deveni numeroasã ºi oficial.

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Congresul  extraordinar al
PSD a fost, într-adevãr, unul cu final
cunoscut, aºa cum au formulat mulþi
observatori versaþi ai fenomenului
politic. Sau, dacã vreþi, cu final
aºteptat. Aºteptat, de cine trebuie.
Sau de cine vreþi dumneavoastrã,
stimaþi cititori. Din moment ce tot

mai multe voci (cunoscute!) din
partid începuserã sã ridice capul
(din pãmânt!) ºi vocea contra
iubitului conducãtor, era normal sã
se întâmple ce s-a întâmplat. Adicã
sã se organizeze un congres
extraordinar, în care sã fie scoase la...
concurs funcþiile executive sau nu,
din linia a doua, de funcþia supremã
din partid – ordin sã nu se atingã
nimeni! Democraþie de partid ca la
Cucuieþi, Fleºtenoage sau Spurcaþi,
ce mama mãmicuþei ei de treabã!
   * În fine, nu vrem sã ne
amestecãm în treburile interne ale
partidelor, cu sugestii sau, Doamne
fereºte, indicaþii de strategie
managerialã. Dacã partidului cu
pricina îi este bine cu mãsuri din
astea, sã-i fie de bine ºi în
continuare. Noi altceva am dori sã
subliniem. Anume cã, preocupaþi
doar de a-ºi demonstra lor înºile cã

Ca la sector sau cãtun...
au anticipat corect finalitatea
congresului, mai toþi comentatorii
au pierdut din vedere elementele de
program de guvernare existente în
cuvântãrile premierului V.V. Dãncilã
ºi Liviu Dragnea. Bun, am înþeles,
toate au fost trecute în seama
angajamentelor cuprinse în

programul de guvernare iniþial, cel
atât de criticat de toatã lumea.
Inclusiv de unii care beneficiazã de
pe urma acestuia. Dar asta e cu
recunoºtinþa la români. Mã rog, vom
vedea care vor fi efectele mãsurilor
adãugite programului de guvernare
în lunile urmãtoare, când membrii
noii distribuþii din fruntea PSD se
vor pune, nu-i aºa, serios pe treabã
ca sã arate de ce sunt în stare, în
comparaþie cu antecesorii în funcþii.
   * Vãd însã cã punctul de maxim
interes al Congresului – Doamne,
iartã-ne! -  extraordinar al PSD a fost
prietena (logodnica, amanta...) lui Liviu
Dragnea! O duduie mai tânãrã cu vreo
30 de ani decât ºeful PSD. Aºa, ºi?!.
Facem pe democraþii intransigenþi
promovând ideea neamestecului vieþii
personale cu prestaþia liderilor politici,
dar ne erijãm în judecãtori ai deciziilor
acestora vizând exclusiv viaþa lor

privatã? Pãi, dragii moºului, cine
judecã pe cine? Câþi lideri politici
postdecembriºti nu au divorþat, nu  s-
au recãsãtorit sau re-re-cãsãtorit? Nu
devenise cumva o modã lucrul ãsta,
cu care, practic, toatã lumea se
obiºnuise? Nu eram cu toþii conºtienþi
cã mentalitatea lui Stãnicã Raþiu,
personajul cãlinescian din „Enigma
Otiliei”, va face prozeliþi? Cine mai face
pe naivul crezând cã politicianul
român va mai gãsi timp pentru puterea
exemplului, de a face adicã pe
pedagogul ºi pe reperul  moralist al
naþiunii? Cine se erijeazã, apoi, de pe
margine, în reper al moralitãþii, ca sã-
i punã pe ãºtia cu neveste sau
logodnice tinere la zid? Ei, cine o poate
face, fãrã un minim sentiment de jenã,
atâta vreme cât fenomenul este curent,
ba încã la nivel mult mai înalt (vezi
actualul prezident al Statelor Unite, dar
nu numai!)? Ei, cu asemenea exhibiþii
fariseice, ipocrite, noi nu ne împãcãm.
Prin urmare, sã ridice piatra ºi sã
loveascã acela care se ºtie fãrã pãcat!
Ceva zgomote la galerie?!
   * Personal, îmi pare rãu cã Ecaterina
Andronescu a fost trecutã, oarecum,
pe linie moartã în PSD. Din mai multe
motive, chiar dacã ºi dumneaei a fãcut
greºeli, nu neapãrat strategice. Da,
dar doamnei Andronescu, prestigios
cadru didactic universitar, nu prea-i
place sã gândeascã, mã rog, cu capul
altuia, fie el ºi „el lider maximo”, cât
ar fi dumneaei de soldat disciplinat
al partidului... Iar dacã era vorba de
funcþia de preºedinte executiv al PSD,
fireºte cã miza alegerii a crescut. ªi
atunci, soluþia a fost gãsitã tot în
ograda teleormãneanã a PSD. Ce

dacã doamna V.V. Dãncilã este, la ora
actualã, aproape excedatã de
atribuþii?! Las’ cã merge ºi aºa!
   * Las’ cã merge ºi aºa! – ºi-o fi zis,
probabil, ºi Liviu Dragnea, care, spre
a închide gura  cârtitorilor, a ieºit la
tribuna congresului ºi, fiindcã funcþia
sa nu fusese scoasã la mezat, a
întrebat sala dacã îl mai vrea
preºedinte al partidului. Bãieþii ºi fetele
adunaþi în Sala Palatului, ce sã zicã?
Daaaa!!  Aºa ceva?!?! Nici la
organizaþiile de cartier sau de cãtun
nu se practicã!. Dar, în sfârºit! Cine
crede cã astfel de practici (în virtutea
cãrora, de altfel, alþi candidaþi la
funcþii, precum Ecaterina Andronescu
sau Nicu Bãnicioiu, nu au putut sã
se adreseze cu mesaje congresului),
sunt acceptate fãrã murmur de
membrii de rând ai partidului se
înºealã. Cu numai o zi înainte de
congres, m-am întâlnit cu un membru
vechi al PSD, care nu numai cã nu
pãrea foarte optimist la nivelul
aºteptãrilor de la acest congres, dar
era profund sceptic  cã se va schimba
esenþialmente ceva. Mai mult decât
atât, bãrbatul de care am amintit
considera vinovat de deprecierea
atmosferei ºi a practicilor din partid
pe „ãl de sus”, pe Livache Dragnea,
dacã nu aþi priceput. Noi ce sã
zicem?!... Bibicul
Post scritum: Câteva toponime
amintite în text – Fleºtenoage, Spurcaþi
– nu sunt inventate de autor, ci sunt
denumirile vechi ale unor mici
localitãþi din imediata vecinãtate a
oraºului Piatra Olt (jud. Olt), Este vorba
de satul  Bistriþa Nouã (Fleºtenoage)
ºi  de cãtunul Oltiºoru (Spurcaþi)...
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Marius Bãlu a fost cu
siguranþã cel mai norocos politician
mehedinþean dupã 1989, fiind
singurul politician din judeþ care a
deþinut cele mai diverse funcþii
publice, alese sau numite. Marius
Bãlu a fost pe rând: prefect,
subprefect, preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, deputat, senator.
Lansarea lui Marius Bãlu în posturi
importante ale administraþiei publice
centrale ºi locale s-a produs imediat
dupã ce Alianþa D.A. (formatã din PNL
ºi PD) a intrat la guvernare în urma
alegerilor din 2004.
   La scurt timp dupã instalarea
guvernului Alianþei D.A., Marius Bãlu
a fost numit secretar de stat la
Ministerul Apãrãrii Naþionale, unde
a stat pânã în 2006. Plecat din
administraþia centralã, el a revenit în
judeþul sãu unde a fost numit prefect
al judeþului, iar dupã ieºirea PD de la
guvernare a fost retrogradat în funcþia
de subprefect. Nici aici nu a stat prea
mult, deoarece a fost propulsat în
funcþia de deputat de Mehedinþi, post
lãsat vacant în urma numirii
deputatului Mihai Stãniºoarã în
funcþia de consilier prezidenþial în
anul 2007. La alegerile locale din anul
2008 a fost ales în funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi din partea PDL Mehedinþi,
la primul vot uninominal pentru
aceastã funcþie. A stat în aceastã

Marius Bãlu, politicianul care a
deþinut cele mai diverse funcþii
publice în Mehedinþi

funcþie pânã la alegerile
locale din anul 2012, scrutin
la care în locul sãu a
candidat pentru aceastã
funcþie, fãrã succes însã,
Mihai Stãniºoarã, fostul
lider al PD Mehedinþi. La
alegerile parlamentare din
toamna anului 2012 Marius
Bãlu a fost ales senator de
Mehedinþi la redistribuire pe
Colegiul I Senat din
Mehedinþi din partea ARD
Mehedinþi.

La finele mandatului de
senator, Marius Bãlu a
candidat din nou pentru

funcþia de senator de aceastã datã
din partea PNL Mehedinþi, partid din
care face parte ca urmare a fuziunii
dintre PDL ºi PNL, însã a ratat
posibilitatea de a-ºi pãstra mandatul
de senator. În prezent, Marius Bãlu
lucreazã în cadrul Consiliului
Judeþean Cluj. Marius Bãlu a urmat,
potrivit CV-ului sãu, o serie de
cursuri de specialitate, printre care
amintim: “Leaders in Development:
Managing Political and Economic
Reform” - Program de perfecþionare
pentru cadre de conducere, susþinut
la “John F. Kennedy School of
Government”, “Harvard University”,
Boston/Massachusetts, USA; 2005,
“Transatlantic Relations: A
Community of Values? Including
Russia? And Ukraine?” - senior
executive seminar la Centrul
European pentru Studii de Securitate
“George C. Marshall”, Garmisch-
Partenkirchen, Germania; 2005-
2006, curs postuniversitar în
specialitatea “Securitate ºi Apãrare
Naþionalã”, la Colegiul Naþional de
Apãrare, Bucureºti; 2006, “Black
Sea Regional Security” - Program
organizat de “John F. Kennedy School
of Government”, “Harvard University”,
Boston/Massachusetts, USA; 2006,
“General, Flag Officers and
Ambassadors Course”, curs organizat
de NATO Defense College, Roma-
Italia.

În data de 4 martie 2018,
la Roma, a avut loc cea de-a IV-a
ediþie a Concursului Miss Badante
& Colf. Devenit deja o tradiþie
printre românii care locuiesc ºi
muncesc în Italia, concursul s-a
bucurat ºi de aceastã datã de o
prezenþã ºi o organizare deosebitã.
Cea mai frumoasã româncã din
Italia care lucreazã în domeniul
asistenþei bãtrânilor din acest an
se numeºte Aniºoara Avacaritei,
are 41 de ani ºi este originarã din
Târgu Neamþ.
   Pe locul II s-a clasat Florentina
Hoitan, de 51 de ani, originarã din
Prahova ºi stabilitã de 14 ani în
Italia, iar locul al III-lea a fost
adjudecat de Iustina Pãtraºcu, din
Bacãu, de 47 de ani, din care
ultimii 19 ani petrecuþi în Italia.
   “Am hotãrât sã particip la
Concurs dupã ce am vãzut un
anunþ pe Facebook, nu mã
gândeam cã o sã câºtig, voiam doar
sã mã simt bine, sã rup puþin
monotonia”, a Aniºoara Avacaritei.
Ea a mai spus cã dedicã Premiul
celor doi copii ai ei, care studiazã
în România. “Bilanþul este unul mai
mult decât pozitiv: la ediþiile
precedente, am avut maxim 18
participante, în schimb acum am
avut în concurs 25 de doamne de
toate vârstele. A fost emoþionant sã
lucrezi cu ele, sã pregãtim probele
de concurs: unele m-au sunat cu o
searã înainte spunând cã nu au
curaj, dar apoi s-au bucurat de
prima defilare pe un covor roºu! Nu
a fost invidie, dimpotrivã, toate
concurente au fost ca surorile, dacã
lipsea ceva uneia, imediat o colegã
o ajuta! Cred cã aceste doamne sunt
adevãrate eroine ale noastre, aºa
cum a spus Papa Francisc”, a
declarat ºi Elena Rodica Rotaru,
organizator ºi prezentator al
Concursului Miss Badante & Colf
2018. La Concursul din acest an
s-au înscris 25 de participante, cu
vârstele cuprinse între 38  ºi 70
de ani. Fiecare s-a prezentat în faþa  Mircea Popescu

Aniºoara Avacaritei,
câºtigãtoarea Concursului Miss

Badante & Colf 2018 Roma

juriului, apoi a urmat proba de dans
ºi proba de eleganþã.
   De menþionat cã multe din
concurente au venit îmbrãcate în
costum naþional.
   Câºtigãtoarea Concursului Miss
Badante & Colf 2018 a primit cadou
o vacanþã pe insula Ventotene, iar
cea de pe locul II o excursie în Italia,
ambele oferite de Pandataria Film.
Premiantele au primit ºi cosmetice
oferite de organizatori.
   Membrii juriului au fost: Elena
Postelnicu (Radio România
Actualitãþi, preºedinte), Rodica
Ciobotaru (Emigrantul), Miruna
Cajvaneanu (blog “Matrioske”
Huffington Post), Jaime Trujilo
(Comitato Roma Capitale), av.
Giancarlo Germani. Sponsori
ediþiei din acest an au fost:
Pandataria Film, Elena Rodica
Rotaru Fashion, Marilena Bãcanu,
Oriflame. Þinutele de searã au fost
oferite de ERR Fashion, iar
coafurile realizate e Marilena
Bãcanu, iar organizatorii acestuia
au fost Elena Rodica Rotaru
(Elena Rodica Rotaru Fashion),
împreunã cu Marilena Bãcanu
(Atelier de coafurã), care au ºi
prezentat spectacolul.

 Mircea Popescu
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Azimuturi postdecembriste - „Pacea de la Cozia” (2)

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

Grafica - I.M.

Din rândurile mulþimii de chipuri
necunoscute nu s-a auzit însã nici o
huiduialã ºi nici un strigãt de dispreþ
[...] La Cozia, totul s-a spus acolo, în
sala aceea, în prezenþa episcopilor
loan si Gherasim, în vreme ce pe
lângã noi treceau cãlugãri aducînd

una sau alta, iar la masa învecinatã
Remeº ºi Stãnculescu se rãzboiau
în cifre cu liderii minerilor. Episcopul
Gherasim era un bãtrânel simpatic ºi
vesel, care permanent a fost de acord
cu... minerii[7]. Ulterior, mass-media
a rãspândit la rândul ei ideea cã la
Cozia a existat o înþelegere secretã
între mine ºi Cozma, înþelegere pe
care eu am încãlcat-o!”[8].

[7] Radu Vasile, Cursa pe contrasens. Amintirile
unui prim-ministru, Bucureºti, Ed. Humanitas, p.
56.
[8] Ibidem, op, cit. p. 65.
[9] Video http://stiri.tvr.ro/sunt-15-ani-de-la-
pacea-de-la-cozia-momentul-final-al-mineriadei-
din-16-22-ianuarie-1999_39533.html#view
[10] http://www.gds.ro/Actualitate/2003-12-04/
Mineriada+din+1999+a+transformat+Stoenestiul+in+Posada/
[11] Ibidem, op, cit. p.57.
[12] Ibidem, op. cit. p. 65.
[13] interviu audio 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

„Cine a câºtigat? Nu a învins nici
una din pãrþi, dar a câºtigat Þara,
cãci va fi pace !”
   Despre finalul negocierilor de la
Mânãstirea Cozia, Radu Vasile
menþioneazã: „Ieþind din bisericã, la
despãrþire i-am cerut lui Cozma
sã-ºi respecte angajamentul din
protocol, în faþa mea. Cozma a pus
mâna pe telefon ºi le-a ordonat
minerilor din Râmnicu-Vâlcea sã
se urce în autobuze ºi sã plece
spre Valea Jiului. Trãsãtura
aceasta de caracter a lui Cozma
trebuie sã fie reþinutã, cãci omul
ºi-a respectat cuvântul”.
Destãinuirea unui înalt prelat al
B.O.R., despre „Pacea de la Cozia”
   Cu certitudine, prim-ministrul nu
ºi-a respectat cuvântul sau a fost
împiedicat sã ºi-l respecte. Dupã
câteva luni, P.S. Gherasim Cristea, pe
atunci Episcop al Râmnicului, într-
una dintre întâlnirile avute mi-a
mãrturisit taina de la Cozia, cerându-
mi ca atâta vreme cât va trãi, sã nu o
dezvãlui. Anii au trecut, iar
venerabilul prelat a plecat la ceruri
cu puþin înainte de a împlini
centenarul. Mi-am respectat cuvântul
dat. P.S. Gherasim mi-a destãinuit cã
prim-ministrul Radu Vasile a promis
minerilor - în numele Guvernului
României -, cã pentru consecinþele
„raþionalizãrii mineritului”, minerii vor
primi drept despãgubiri un miliard
de lei (la nivelul lui 1999). Dupã
spusele înaltului prelat - ºi nu am
motive sã nu-l cred - premierul a
minþit... sau alþii nu au fost de acord
cu înþelegerea de la Cozia.
Cât sânge s-a vãrsat la Stoeneºti
numai noi ºtim, cei care l-am
spãlat...
   Realizând cã au fost pãcãliþi, minerii
s-au revoltat din nou, iar la 15-16
februarie s-a consumat episodul
Stoeneºti[9] unde forþele de ordine
ºi-au luat revanºa pentru înfrângerea
de la Costeºti. Nu se ºtie precis cu
câte pierderi de vieþi omeneºti s-a
soldat operaþiunea. Masacrul a fost
„acoperit” cu tãcere de autoritãþilor
statului. Acelaºi „stat de drept” pe
care l-a reprezentat la Cozia, ºeful
guvernului.
   Relatãrile localnicilor dunãreni

spun mai mult decât actele oficiale:
„Cât sânge s-a vãrsat la Stoeneºti
numai noi ºtim, cei care l-am spãlat.
ªanþurile cu apã erau roºii, iar minerii
se ascundeau în glugile de coceni.
Intrau mascaþii peste tot fãrã ordin de
percheziþie ºi, dacã ziceai ceva, te
luau ºi pe tine la ciomãgit ºi nici nu te
întrebau cum te cheamã. [...] Când
mascaþii au început vânãtoarea de
mineri, am adãpostit ºi noi unul în
casã. Era atât de speriat, încât nici nu
a vrut sã mãnânce ºi nici în casã nu
voia sã stea, de fricã sã nu ne facã
rãu mascaþii dacã-l descopereau în
casa noastrã. Au stat în fânare, în
lemnare, în glugile de coceni. Pe
unul l-au bãtut la ciºmea pânã l-
au lãsat mort. Altul a zãcut în curtea
unei femei vãduve pânã a murit. I-
au mãcelãrit”[10] . Atunci, în
România anului 1999, legea forþei
a batjocorit forþa legii.
Constantinescu chiar era hotãrât
sã deschidã focul asupra civililor
   Radu Vasile mai scrie în cartea sa:
„Constantinescu chiar era hotãrât sã
deschidã focul asupra civililor. Pradã
aproape unei crize de nervi, ºeful
Statului Major, generalul Degeratu
repeta mereu cã preºedintele era pe
punctul de a face exact greºealã pe
care o fãcuse Ceauºescu, crezând
cã astfel va înãbuºi revolta
masei[11]. Armata, am mai spus-o,
nu putea trage în mineri decât cu
preþul declanºãrii unui rãzboi civil, ºi
atunci spre Bucureºti, în locul a
10.000 de mineri, s-ar fi revãrsat zeci
de mii de oameni. În Râmnicu-
Vâlcea s-au strâns sute de civili care

au scandat minute în ºir « Cinste lor,
cinste lor, cinste lor minerilor! »,
ºi-atunci se mai îndoieºte cineva
de consecinþele la care ar fi dus
intervenþia armatei?”[12] . Ne
întrebãm ºi noi dacã armata ar fi
tras din nou?
   Putem afirma fãrã riscul de a greºi
cã acest al doilea „escu” al
Cotroceniului postdecembrist s-a
purtat iresponsabil în mod repetat,
iar perspectiva de a fi acuzat ºi judecat
pentru trãdare de þarã (Tratatul cu
Ucraina din 1997) ar trebui luatã în
seamã. Consecinþele se vãd, dar
dreptate nu se face !
În anul 2018, la Petrila sunt mai
mulþi câini vagabonzi decât mineri
   „În 1990, în mina Petrila lucrau
pânã la 4.000 de oameni. Erau
percepuþi ca o forþã de temut, care
împreunã cu miile de ortaci din
celelalte exploatãri din Valea Jiului
puteau rãsturna guverne. Atmosfera
Petrilei din prezent nu mai aminteºte
de vremurile anilor 1990. Liniºtea
ºi dezolarea domnesc peste oraº. Pe
malul Jiului de Est, râul care
desparte blocurile gri de terenurile
minei, o mulþime de clãdiri
industriale, ponosite, ocupã o
întindere de câteva zeci de hectare.
Câinii vagabonzi se perindã printre
ele, adãpostindu-se la umbra
vagonetelor ruginite ºi a utilajelor
scoase de mai mulþi ani din uz.
Numãrul patrupedelor pare mai
mare decât al ortacilor rãmaºi în
Petrila”[13]. Grafica - I.M.
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10 martie 2018 a fost ziua

în care PCR a renãscut în România.
ªi nu e deloc o exagerare. Este un
PCR-PSD mai puternic decât
oricând. Liviu Dragnea a fost reales
în fruntea PSD fãrã sã fi candidat.
Este o premierã în viaþa politicã a
þãrii. În mod normal, când îþi alegi
echipa la un partid ºi vrei sã ai o
legitimitate deplinã, le dai încredere
subalternilor tãi, doar dacã îþi este
teamã ca nu cumva sã nu fi mazilit.
Treaba este cã Liviu Dragnea
încearcã sã se comporte tot mai
mult precum un sultan ºi
nicidecum ca un activist PCR
autentic sau ca un pecerist care a
urcat treaptã cu treaptã.
   Liviu Dragnea a fãcut bani, are
putere, are influenþã, are ºi gagicã.
A venit cu ea la Congres, sã îi arate
ce puternic e iubitul ei ºi cum îi face
preº pe alþii sau cum îi dã afarã pe

 ªtefan Bãeºiu

Daddy Dragnea a luat ºi gagica, ºi partidul ºi jumãtate din împãrãþie
unii. Sau cum iese preºedinte fãrã

sã candideze. Relaþia lui
Dragnea cu tânãra
Irina, de 25 de ani,
secretara sa, este tot o
componentã a Puterii
afiºate de Dragnea. Unii
ar spune cã Liviu
Dragnea este un
exemplu negativ pentru
tinerele din societatea

de astãzi ºi nu pare cu nimic mai
prejos decât irineii sau columbenii
din societatea româneascã. Se vãd
la tot pasul babalâci care „fumeazã”
astfel de tinere sau le folosesc
precum o dietã recomandatã de
medici, sã îºi pãstreze tinereþea.
Apoi probabil cã sunt o grãmadã de
fete care acum viseazã sã punã
mâna pe un iubit ca Daddy. Ar fi
perfect, adicã „tãticul ei”. Adicã un
fel de sponsor care îi oferã totul. Dar
poate cã iubirea traverseazã nori ºi
stele ºi învinge totul.
   Treaba este cã Dragnea poate cã
o iubeºte pe fatã ºi a vrut sã îi arate
cã nu îi e ruºine cu ea în public sau
poate cã a vrut sã arate cã babalâcul
pe care îl þine de toartã este unul
dintre cei mai puternici din România
ºi îl doare în belina de duºmanii
care îi cântã Prohodul la fiecare orã.

Poate cã fata lui Dragnea a ajuns
la Congresul PSD adusã ca un
trofeu de tãticul PSD, sã arate cã
are biluþe, cã poate, cã încã e în
putere. E un mesaj de virilitate
transmis cãtre duºmanii sãi, dar în
primul rând cãtre subalternii sãi
de la partid. Liviu i-a nãucit pe ai
sãi cu trofeul adus la Sala
Palatului ºi þinut la vedere între
Carmen Dan ºi Gabi Firea.
   Cea mai interesantã ipotezã în
cazul Dragnea – Irinuca ar fi ca
întreg episodul sã fie unul bine
calculat ºi apreciat de cãtre
consilierii ºefului PSD. Adicã, ceva
în genul lui Donald Trump. ªi
babalâcul de peste Ocean ºi-a tras
o trufanda. ªi trufandaua a pus
mâna pe un moº plin cu bani.
Pânã la urmã rãmâne de vãzut dacã
Liviu Dragnea va fi sau nu un
exemplu negativ. Nici nu prea
conteazã asta, ce consumã
Dragnea ziua sau noaptea. Oricum
modelul este deja impus în
societatea româneascã. Problema
este cã sultanii aveau harem ºi
avea o grãmadã de neveste ºi
cadâne. În zona asta de lume
suntem mai aproape de Istanbul,
decât de Bruxelles, aºa cã sunt
explicabile multe. Problema
îngrijorãtoare nu este cu cine ºi-o
trage Dragnea noaptea acasã, ci
faptul cã a transformat PSD într-
un partid de struþi ºi de ghiocei.

Le-a tras-o la toþi pe acolo.
Activiºtii care au mai ridicat ciocul
sã mai spunã ceva au fost daþi afarã
sau au fost înghiþiþi de val. PSD este
la ora actualã un partid care poartã
fustã. Nu e o problemã. ªi scoþienii
poartã, dar se mai vãd ºi bilele pe
sub fustã, la unii. La PSD Liviu a
vrut sã poarte bile doar el ºi restul
au pus ghiocelul în pãmânt ºi la
bile au renunþat.
   Aºadar, Daddy a pus mâna sigur pe
fatã sau fata pe el. Nu se ºtie. A pus
mâna ºi pe partid ºi pe mai bine de
jumãtate din þarã. Are Parlamentul,
Guvernul, dar îi mai lipsesc trei
lucruri: Palatul Cotroceni, o parte a
serviciilor secrete ºi DNA. Când
Dragnea va avea ºi treimea
respectivã, atunci sã alergaþi sã vã
înscrieþi în PSD-PCR pentru a avea
ºanse la o angajare sau la o cutie cu
mazãre sau la o butelie.
   Concluzie: PSD are nevoie de o
perioadã de opoziþie pentru a se
reforma ºi a veni cu alte modele ºi
suflu în politicã. Un partid de stânga
modern versus un ayatolah. Dar
cine sã câºtige puterea? Cât de
credibilã este Opoziþia, cãci încã
pare cã þine ciocul foarte mic.
Orban a scãpat de dosar definitiv.
Sã vedem dacã i se coboarã biluþele
din gât. Deocamdatã, pare ascuns
dupã fusta lui Iohannis. Cert este
cã PCR a renãscut. Îºi revine ºi
Opoziþia?
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Cinci studenþi ai Academiei
de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti, specialitatea “jandarmi”,
au încheiat stagiul de practicã la
Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi.
   Activitatea a avut succesul scontat,
þinând cont de faptul cã toþi au obþinut
calificativul maxim la finalul stagiului
care s-a desfãºurat în perioada 12
februarie-09 martie a.c. În aceastã
perioadã, viitorii jandarmi au avut
posibilitatea sã punã în practicã
noþiunile teoretice dobândite în
timpul orelor de curs,  aceºtia fiind
îndrumaþi de tutori jandarmi cu

Final de stagiu de practicã la
Jandarmeria Mehedinþi

experienþã în activitatea profesionalã.
Studenþii au participat la misiuni de
ordine ºi siguranþã publicã, de pazã
ºi protecþie instituþionalã la obiectivele
aflate în responsabilitate. La
absolvirea Academiei de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti,
tinerii vor fi repartizaþi în unitãþile
Jandarmeriei Române ºi vor primi
gradul de sublocotenent.

INSPECTORATUL DE
JANDARMI JUDEÞEAN

MEHEDINÞI
Compartimentul Informare

Relaþii Publice ºi cu
Publicul

Inundaþiile din zilele trecute ne-au
adus, din nou, în atenþie, aºa cum

spunea ºi domnul preºedinte al
Camerei Deputaþilor, Liviu
Dragnea, de „unele lucruri
începute ºi neterminate”.

    Un astfel de lucru „început ºi
neterminat”, legat de perioada
inundaþiilor din judeþul Mehedinþi, din
anul 2014, îl reprezintã ºi lucrarea
„Punerea în siguranþã a barajului
Dumbrava – Rocºoreni, judeþul
Mehedinþi”, care fãcea parte dintr-un
complex obiectiv de investiþii de
„Amenajare complexã a râului Jiu…”.
    Aceastã lucrare, având ca
beneficiar de investiþii Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu, era necesarã
pentru cã existã riscul structural ce
poate fi provocat prin cedarea
barajului în zona deja degradatã a
descãrcãtorului de ape mari sau a
altei zone a barajului ºi inundarea
localitãþilor Albuleºti, Valea
Marcului, Piria, Iordãcheºti, Valea
lui Pãtru ºi Scãeºti din judeþele
Mehedinþi ºi Dolj.
   Din aceste considerente, impactul
lucrãrilor este unul pozitiv, prin

Lucrurile începute trebuie

reducerea efectelor ºi a pagubelor
asupra populaþiei cauzate de
fenomenele naturale asociate
principalelor riscuri accentuate de
schimbãrile climatice, în principal
de inundaþii, favorizând dezvoltarea
generalã a zonei, creºterea încrederii
în rândul populaþiei ºi a agenþilor
economici din zonã în legãturã cu
mai buna protecþie a bunurilor.
   Este adevãrat, de când a fost preluat
obiectivul de la autoritãþile locale,
secþia de Gospodãrire a Apelor
Mehedinþi a încercat, cu eforturi
deosebite, sã întreþinã siguranþa
funcþionãrii barajului. Dar, la limitele
minime, fãrã a fi previzionate
consecinþele în ceea ce priveºte
gestionarea unor fenomene extreme ºi
de risc la inundaþii de cãtre
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, cu

scopul reducerii, pe cât
este posibil, a
consecinþelor negative.
   Ca deputat de
Mehedinþi, am
responsabilitatea sã
atrag atenþia cã existã
riscul unor consecinþe
deosebite în caz de
inundaþii în zona
barajului Dumbrava –
Rocºoreni, judeþul
Mehedinþi ºi, de aceea,
este urgent sã terminãm
lucrãrile ºi proiectele
începute aici pentru
reducerea impactului
inundaþiilor prin evita-
rea posibilelor victime
din rândul populaþiei ºi
colectivitãþilor de
animale, expuse
riscului de inundaþii.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD

Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

terminate!
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elevi de la ªcoala Gimnazialã Nr. 5
Schela Cladovei, Colegiul Naþional
Traian, Colegiul Naþional Gheorghe
Þiþeica, Liceul de Arte I. ªt. Paulian.
În cadrul acestui eveniment
cultural este subliniatã importanþa
aºezãrii preistorice de la Schela
Cladovei, ca prima aºezare stabilã
din Europa, precum ºi prezentarea
obiectivelor ºi activitãþilor
proiectului cultural “Selfie cu omul
preistoric de la Schela Cladovei”,
proiect co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional.
   Managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, d-na Doiniþa
Mariana Chircu, a subliniat cã
scopul acestui proiect cultural
constã în promovarea culturii
mezolitice de la Schela Cladovei în
contextul cultural european în
perspectiva îmbunãtãþirii strategiei
de conservare ºi valorificare a
patrimoniului cultural.

“Situl arheologic de la Schela
Cladovei, descoperit în 1965 de cãtre
Vasile Boroneanþ ºi Miºu
Davidescu, a fost locuit începând cu
mezoliticul tarziu (circa 7100 - 6300
îHr), cu o scurtã perioadã de
întrerupere de câteva sute de ani,
cauzatã de un scurt eveniment
climatic de rãcire a vremii ºi apoi,
pânã la sfârºitul neoliticului
timpuriu (6000 - 5500 îHr). Locuiri
de mai scurtã duratã au fost
documentate pentru epoca
bronzului, epoca dacicã, epoca
romanã (locuire militarã - castru de
pãmânt) ºi cea modernã.
Descoperirile care singularizeazã
Schela Cladovei în peisajul
mezoliticului european sunt legate
de bogata industrie de prelucrare a
osului ºi cornului de cerb,
arhitectura vetrelor de foc ºi a
locuinþelor trapezoidale similare

Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier

lanseazã proiectul
cultural ”Selfie cu

omul preistoric de la
Schela Cladovei”,

proiect co-finanþat de
Administraþia Fondului

Cultural Naþional

celor de la Lepenski Vir, precum ºi
cele peste 100 de morminte. Aici a
fost identificatã una dintre primele
necropole organizate ale Europei,
mãrturie a unitãþii culturale, a unei
colectivitãþi ºi a existenþei unei
memorii sociale”, a declarat Oana
Minodora Neagoe, ªef Secþie
Arheologie-Istorie.
   Impactul proiectului cultural “Selfie

cu omul preistoric de la Schela
Cladovei” constã în: încurajarea
abordãrilor neconvenþionale ºi
alternative în activitãþile de promovare
a patrimoniului cultural de la Schela
Cladovei ce poate determina o
înþelegere facilã a modului de viaþã
preistoric de la Schela Cladovei ºi o
sensibilitate crescutã a societãþii civile
faþã de aceste valori patrimoniale;

cunoaºterea în detaliu a patrimoniului
cultural de la Schela Cladovei în
perspectiva îmbunãtãþirii strategiei de
conservare ºi valorificare a
patrimoniului cultural, de cãtre
autoritãþile abilitate; o dezvoltare a
turismului cultural local ºi naþional,
ceea ce va conduce la o dezvoltare
durabilã a comunitãþilor locale.

Biroul de presã

URMARE DIN PAGINA 3
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 Radu Georgescu

Raportul euro/leu a avut o evoluþie
liniºtitã, cu modificãri de cel mult jumãtate de
ban. În schimb, dolarul ºi francul elveþian au
cunoscut schimbãri mai bruºte, generate de
nivelul aversiunii faþã de risc de pe pieþele
internaþionale.

Creºterea inflaþiei, semnal pentru deprecierea leului
   Cursul euro a scãzut de la 4,6597 la 4,6570
lei, pentru a urca apoi la 4,6616. Sfârºitul
perioadei a adus o scãdere a mediei la 4,6607
lei, însã cotaþiile din piaþã au crescut la 4,659 –
4,667 lei, cu închiderea la 4,661 – 4,664 lei.
   Cotaþiile au crescut imediat dupã ce INS a anunþat

o ratã anualã a inflaþiei înregistratã în februarie de
4,72%, maxim al ultimilor aproape cinci ani, faþã
de 3,23% în noiembrie.
   Parcursul inflaþiei este consecinþa
dezechilibrelor economice provocate de politicile
salariale ºi fiscale ale PSD, în dauna investiþiilor,
care genereazã o creºtere sãnãtoasã. Majorarea
PIB-ului bazatã în mare mãsurã pe creºterea
consumului a provocat adâncirea deficitelor de
cont ºi comercial iar creºterea cererii de valutã
nu poate decât sã provoace deprecierea leului.
   Perioada de stabilitate a leului, euro stagnând
din a treia sãptãmânã a anului în jurul valorii de
4,66 lei, timp în care a fost atins maximul istoric
de 4,6679 lei, se poate întrerupe la primul semn
cã fundamentele economice se clatinã. Sã nu
uitãm cã majoritatea analiºtilor anticipeazã
atingerea pragului de 4,7 lei, existând chiar ºi
prognoze care vãd euro la peste 4,77 lei.
   Dolarul a început perioada la un minim de 3,7463.
A urmat o creºtere la 3,7865 pentru ca la finalul
intervalului cursul sã fie stabilit la 3,7771 lei.
   Parcursul sinuos a fost influenþat în prima parte
a intervalului de decizia Administraþiei de la Casa
Albã de a impune taxe la importurile în SUA de
oþel ºi aluminiu. Crearea luna trecutã a 313.000
noi locuri de muncã în economia americanã, cea
mai bunã performanþã din ultimul an ºi jumãtate,
dar ºi informaþia privind o posibilã relaxare a
tensiunilor dintre Statele Unite ºi Coreea de Nord
au facilitat aprecierea dolarului.
   Scãderea plasamentelor în moneda elveþianã,
în condiþiile reducerii aversiunii faþã de risc, a
fãcut ca aceasta sã fluctueze între 1,164 ºi 1,173
franci/euro, iar media a coborât de la 3,9955 la
3,9804 lei. La finalul perioadei cursul a fost
stabilit la 3,9871 lei.
   La începutul lui septembrie trecut, indicele ROBOR
la trei luni se situa în jurul valorii de 0,9%, însã
majorarea inflaþiei a adus o creºtere la peste 2%. La
finalul perioadei analizate indicele se stabiliza la
2,05% iar cel la ºase luni a coborât la 2,37%.
   Perechea euro/dolar a crescut de la 1,2270 la
1,2446 dolari, pentru a încheia intervalul la
1,2290 – 1,24 dolari.
   Dorinþa autoritãþilor americane ºi japoneze de a
þine sub control piaþa criptomonedelor a afectat
valoarea bitcoinului. Indicele compozit calculat de
Bloomberg a scãzut pânã la 8.368,06 dolari ºi a
finalizat perioada la 9.263,84 dolari.
Analiza cuprinde perioada 7 – 13 martie 2018.

Pierdut Legitimaþie de Student pe numele
Brezoi Bogdan Alexandru. Se declarã nulã.

anunþ



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi la începutul acestei
sãptãmâni. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, pentru
cã unii vor încerca sã te încurce prin întrebãri-
capcanã. Însã prin situaþiile ivite vei putea soluþiona
conflicte vechi. Pe 14 ºi 15 Martie este rost de
sfaturi ºi îndrumãri utile din partea prietenilor sau
a persoanelor din mediul profesional alãturi de care
eºti implicat în activitãþi sau proiecte profesionale.
Fii prudent ºi nu te lãsa în totalitate pe mâna altora.
Finalul sãptãmânii este potrivit odihnei ºi relaxãrii
în naturã, alãturi de cei dragi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de
cãlãtorii, dar apar ºi discuþii sau întâlniri cu
persoanele strãine sau cu cele aflate în strãinãtate.
Schimbul de idei, aflarea unor informaþii preþioase
te vor face sã-þi revizuieºti sistemul valorilor
morale ºi spirituale. Însã discerne atent ce anume
introduci în noua ta filozofie de viaþã. Totodatã va
apãrea ºi dorinþa de a comenta pe teme diverse.
Planificarea unei cãlãtorii îndepãrtate sau a unor
studii pe termen lung sunt binevenite. În plan
profesional apar situaþii urgente cãrora trebuie sã
le faci faþã. La sfârºitul sãptãmânii recomandabile
sunt activitãþile comune cu prietenii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Chestiunile bãneºti ºi moºtenirile sunt în
atenþia ta în primele zile ale sãptãmânii. Achitã
datorii, informeazã-te cu privire la sporirea
economiilor sau discutã cu cei apropiaþi despre
posibilitãþi noi de câºtig. Zilele de 16 ºi 17 Martie
sunt potrivite pentru a viziona un film bun, o
piesã de teatru sau pentru discuþii elevate cu
persoane aflate pe aceeaºi lungime de undã cu
tine. Cãlãtoriile ºi îmbogãþirea bagajului tãu
educaþional reprezintã teme importante ºi uºor
de realizat în viitorul apropiat. Sfârºitul sãptãmânii
aduce situaþii dinamice în plan socio-profesional.
Relaþiile sociale vor cunoaºte turnuri noi, foarte
dinamice. Prudenþã, discernãmânt, rãbdare!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începutul sãptãmânii este destul de tensionat în
plan profesional. Relaþiile parteneriale sunt în
prim plan, lucrul în echipã este la ordinea zilelor,
dar se pare cã îþi este dificil sã te concentrezi pe
ceea ce ai de fãcut sau pe dialogurile cu ceilalþi.
Pe 16 ºi 17 Martie sunt posibile veºti legate de
chestiuni bãneºti sau moºteniri. Este posibil sã
primeºti recompense sau sã se rezolve datorii
vechi. Evitã cheltuielile nefondate! Rezervã
momente ºi pentru relaxare, plimbãri în aer liber
sau discuþii amicale cu cei dragi. Finalul
sãptãmânii îþi aduc veºti importante despre
cãlãtorii sau despre faptul cã este nevoie sã-þi
îmbunãtãþeºti competenþele profesionale.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii aduc multã forfotã
în segmentul muncii, de aceea fii prudent ºi
ocupã-te serios de sarcinile tale de lucru. Relaþiile
colegiale sunt tensionate ºi puþin probabil sã
primeºti sprijin de la alþii. Sãnãtatea va da semne
deosebite ºi este bine sã le iei în calcul. Sunt vizate
sistemul osos, articular, sistemul digestiv,
stomacul, pieptul. Îngrijeºte-te ºi alterneazã
corespunzãtor munca cu odihna. Pe 15 ºi 16
Martie sunt posibile situaþii dinamice în relaþiile
sociale, dar cu prudenþã ºi rãbdare le vei depãºi
cu bine. Weekend-ul vine cu aspecte legate de
bani, bunuri de valoare, moºteniri sau partaje.
Atenþie la informaþiile primite în acest sens!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile cu cei dragi te solicitã mult, însã sunt
zile bune la începutul sãptãmânii pentru a lãmuri
chestiuni vechi ºi pentru a pune la punct planuri
noi fie pentru distracþii, fie pentru activitãþi comune
de genul hobby. În urmãtoarele zile te pui pe treabã,
implicându-te cu spor în activitãþile specifice
locului de muncã. Sãnãtatea este destul de
încercatã, astfel cã ar fi bine sã te menajezi ºi sã
adopþi un ritm de viaþã ºi activitate cât mai sãnãtos
ºi potrivit constituþiei tale. Finalul sãptãmânii aduce
mare zarvã în relaþiile parteneriale. Reconsiderarea
propriilor repere în viaþã ºi a oamenilor cãrora le
acorzi încredere, ar fi binevenitã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Activitãþile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt preocupãrile importante de la începutul
acestei sãptãmâni. Ambianþa familialã este destul
de tensionatã, dar cu farmecul tãu nativ poþi restabili
armonia ºi echilibrul în viaþa ta ºi a celor dragi.
Existã persoane în preajma ta care au nevoie de
sprijinul ºi sfaturile tale pertinente. Weekend-ul
aduce pe de o parte probleme de sãnãtate, iar pe
de altã parte, treburi profesionale sau personale ce
trebuie rezolvate cât mai repede. Sunt posibile
situaþii controversate la locul de muncã, de aceea
fii vigilent ºi menþine ritmul cu ceea ce se petrece
în aceastã zonã a vieþii cotidiene.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti vorbãreþ la începutul sãptãmânii, ceea ce spui
este important, astfel cã se vor aduna mulþi în
preajma ta. Unii sunt sceptici vizavi de pledoariile
tale. Totuºi ar fi bine sã vorbeºti direct, la obiect ºi
mai ales oferã sfaturi numai la cererea expresã a
celorlalþi. Sunt posibile multe cãlãtorii pe distanþe
scurte sau participarea la cursuri, seminarii, dezbateri
personale sau profesionale. Finalul sãptãmânii aduce
rãscoliri emoþionale, amintiri neplãcute legate de
foste iubiri sau de copii. Însã cu toate acestea vei
simþi în paralel ºi un soi de eliberare sufleteascã.
Relaxarea pe malul apelor, aerul curat ºi compania
celor dragi sunt remedii excelente.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta, lucru foarte bun, dacã te focalizezi pe scopuri
importante ºi de duratã. Strãlucirea pe care o emani
va atrage în preajma ta admiratori, dar ºi personaje
curioase, care pânã la urmã îþi vor pune beþe în roate
dacã le acorzi prea multã încredere. Zilele de 14 ºi
16 Martie se remarcã prin dialoguri ºi întâlniri cu
persoanele apropiate. Roieºte multã lume în preajma
ta, iar informaþiile aflate îþi vor fi de folos la momentul
potrivit. La finalul sãptãmânii, odihneºte-te acasã,
alãturi de familie. Demareazã o nouã etapã de viaþã
familialã, de aceea fii prezent alãturi de cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti gânditor ºi destul de retras la începutul
sãptãmânii. Controleazã-þi atitudinea, pentru cã
astfel relaþiile cu ceilalþi se vor desfãºura anost ºi
în detrimentul tãu. Sãnãtatea rãmâne vizatã,
putând interveni consultaþii, analize medicale sau
intervenþii chirurgicale. Evitã intervalul 15 – 17
Martie pentru demersuri medicale! Pânã la urmã,
tu îþi eºti cel mai bun prieten ºi terapeut, iar acum
sunt momente bune de a folosi aceste atribute.
Apar ºi preocupãri legate de bani. Sunt posibile
situaþii conflictuale la locul de muncã vizavi de
drepturile tale salariale. Finalul sãptãmânii îþi aduce
în preajmã persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu stãri interioare
controversate, astfel cã reacþiile tale vizavi de ceilalþi ºi
de evenimentele în care eºti implicat sunt pe mãsurã.
Ocupã-te de treburi uºoare, iar la nevoie cere sprijinul
celor dragi ºi de încredere. Relaþiile de prietenie nu
mai sunt ce au fost, iar acum vei primi dovezi clare
asupra celor pe are îi considerai prieteni pânã nu
demult. Sãnãtatea este vulnerabilã în zilele de 14,
15 ºi 16 Martie. Un plan medical de îmbunãtãþire a
stãrii de sãnãtate a organismului ar fi de mare folos.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine,
dar nu forþa nota. Noutãþi financiare de anvergurã!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti înconjurat de prieteni în primele zile ale
sãptãmânii, care te vor ajuta sã descâlceºti iþele
din segmentul profesional. Totuºi, unii sunt
nesinceri ºi vor doar sã epateze în faþa ta. Cântãreºte
bine cele spuse de alþii ºi hotãrãºte doar tu cu tine
ce vei face mai departe. Pe 15 ºi 16 Martie te vei
retrage în apele tale caracteristice, abordând
dictonul tãcerea e de aur. Dorinþa de a medita în
tainã la treburile tale este mare ºi uºor de realizat.
Sunt posibile stãri interioare neplãcute, dar sunt
pasagere. Spre sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai
bine, revenind cu succes în mijlocul celor dragi.
Odihneºte-te mai mult!
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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

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

– S.C. MILARIMAR S.R.L.
S.C. MILARIMAR S.R.L., anunþã publicul interesat asupra

depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Lucrãri de prospecþiune pentru lignit perimetrul Valea lui Milcu,
comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în judeþul
Mehedinþi, comuna Broºteni, Valea lui Milcu.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, cu sediul în municipiul  Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, ºi la sediul S.C. MILARIMAR
S.R.L în judeþul Gorj, municipiul Motru, str. Solitarilor, nr. 1, bl. D1, et.
1, ap. 39, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între
orele 8.00 – 14.00.
    Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului – Mehedinþi.

În perioada 09-
11.03.2018 la Râmnicu Vîlcea s-
a desfãºurat Finala Campionatului
Naþional de Juniori III, U15, la care
au participat 366 de sportivi de la
72 de cluburi din România.
   CSM Drobeta Turnu Severin a fost
reprezentatã de ARGINT DIANA
MARIA -52 kg care s-a întors cu
medalia de aur ºi titlul de campioanã
la aceastã categorie de greutate.
   Acest rezultat a fost criteriul de
selecþie pentru a participa la
Campionatul Balcanic ce va avea
loc în iulie în Muntenegru.

În acelaºi week-end la Zagreb a
avut loc Cupa Europeanã de
cadeþi care a strâns la start 800

Finala Campionatului Naþional de
Juniori III, U15

de sportivi din 37 de þãri.
   Rezultatele sportivilor cadeþi de
la CSM Drobeta la aceastã
competiþie au fost:
Loc V - VLADU ANA MARIA -40 kg
Loc IX - COVACIU IASMINA -48 kg
Neclasaþi
- TOPALÃ VLAD -81 kg
- IOVITÃ ROBERTA -52 kg

A fost o competiþie de la care
ne-am întors cu rãspunsuri clare
la ceea ce va trebui sã
perfecþionãm sau sã adãugãm în
pregãtire,  pentru a accesa în
grupul valoric din Europa.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

ASOCIAÞIA CONCORDIA ALBINA

INVITAÞIE

Sunteþi rugaþi sã participaþi la lucrãrile Adunãrii Generale
Ordinare din data de 21.04.2018, sâmbãtã orele 10.00, la sediul
Asociaþiei din str. Semenic nr. 44, cu urmãtoarea ordine de zi:
- Raport de activitate al Consiliului Director pentru anul 2017 – 2018;
- Raport de activitate economico-financiarã pentru anul 2017;
- Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2017;
- Plan de mãsuri pentru perioada mai 2018 – mai 2019;
- Modificãri la STATUT, prin introducerea unor activitãþi
economice, înfiinþarea unui magazin de POMPE FUNEBRE ºi
PRESTÃRI-ÎNMORMÂNTÃRI, contracost, nemembrilor, cu scopul
de a scãdea costurile ºi a mãririi gratuitãþilor membrilor din
Asociaþia Concordia Albina;
- Dezbateri, propuneri, soluþii cu privire la rapoartele prezentate.
Pentru informaþii suplimentare – telefon: 0252 313 805.

Preºedinte, Anghelescu Constantin Emil
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Dupã o pauzã de 3 luni ºi jumãtate,
Campionatele Naþionale de Fotbal rezervate
juniorilor U19 ºi U17 se vor relua la sfârºitul
acestei sãptãmâni, iar cluburile severinene
angrenate în competiþie joacã pe propriul teren,
cu ambele grupe. Astfel, sâmbãtã, de la ora

Juniori U19, Seria a VII-a
1. CSS Dr.Tr.Severin 7   5    1   1 25-15 16
2. CFR Simeria 7   5 0   2 11-10 15
3. CSS Lugoj 7   4 0   3 16-16 12
4. Luceafãrul Drobeta 7   3 2   2 7-7 11
5. LPS Banatul Timiºoara 7   3 0   4 19-14 9
6. CSS Caransebeº 7   3 0   4 16-15 9
7. ASU Politehnica Timiºoara 7   2 0   5 5-16 6
8. Ripensia Timiºoara 7   1 1   5 9-15 4

Juniori U17, Seria a VII-a
1. ASU Politehnica Timiºoara 7   6 0   1 26-7 18
2. CSM ªcolar Reºiþa 7   6 0   1 25-11 18
3. Luceafãrul Drobeta 7   4 0   3 11-10 12
4. CSS Caransebeº 7   3 1   3 12-14 10
5. LPS Banatul Timiºoara 7   2 1   4 11-14 7
6. CFR Simeria 7   2 1   4 11-16 7
7. Ripensia Timiºoara 7   2 1   4 5-15 7
8. CSS Lugoj 7   0 2   5 12-26 2

Juniori U17, Liga Elitelor, Seria Vest
1. CSU Craiova 8   6 2   0 31-9 20
2. UTA Arad 7   5 1   1 23-4 16
3. Ardealul Cluj 7   4 1   2 18-8 13
4. Viitorul Cluj 7   4 0   3 11-20 12
5. Centrul Naþional Mureº 7   3 2   2 13-10 11
6. Star Sport Piteºti 7   3 1   3 10-13 11
7. SCM Râmnicu Vîlcea 7   1 2   4 6-13 5
8. ACS Poli Timiºoara 7   1 1   5 7-18 4
9. CSS DrobetaTurnuSeverin 7   0 0   7 7-31 0

“Republicanii” de la
CSS ºi Luceafãrul
revin în iarbã

12:00, pe Stadionul Municipal, CSS
Drobeta Turnu Severin va întâlni
„lanterna roºie” a seriei a VII-a ,
Ripensia Timiºoara, iar elevii antrenaþi
de Marian Brihac sunt obligaþi sã
câºtige pentru a fi siguri cã-ºi
pãstreazã primul loc al clasamentului.
De la ora 14:00, pe gazonul
“Municipalului” severinean va juca, cu
ACS Poli Timiºoara, echipa pregãtitã

Echipele la care evolueazã cei trei
fotbaliºti mehedinþeni din Liga I au suferit

înfrângeri
pe linie la

sfârºitul
sãptãmânii

trecute.
Titularizat,

în premierã,
de

antrenorul
Flavius

 Stoican, mijlocaºul la
închiriere Mãhãlin Mihãescu
a evoluat în primele 78 de
minute ale meciului pierdut
de CSM Poli Iaºi, cu scorul

Înfrângeri pe linie pentru mehedinþeni

Clasament Play-off
1. CFR Cluj 1   1 0   0 2-1 33
2. FCSB 1   1 0   0 2-1 31
3. CSU Craiova 1   1 0   0 1-0 29
4. Viitorul 1   0 0   1 1-2 22
5. Astra Giurgiu 1   0 0   1 0-1 22
6. Poli Iaºi 1   0 0   1 1-2 20

Clasament play-out
1. Dinamo 1   1 0   0 3-0 23
2. Botoºani 1   0 1   0 0-0 21
3. Voluntari 1   1 0   0 1-0 17
4. Chiajna 1   0 1   0 1-1 15
5. Poli Timiºoara 1   0 0   1 0-1 14
6. Sf. Gheorghe 1   0 1   0 1-1 11
7. Mediaº 1   0 0   1 0-3 8
8. Juventus 1   0 1   0 0-0 7

 M. O.

 M. O.

de Mihai Caliþoiu, care se aflã pe ultimul loc în
Seria Vest a Ligii Elitelor U17. Duminicã, pe
Stadionul “Ion Floricicã” din ªimian, vor evolua
grupele de la ACS Luceafãrul Drobeta, ambele
urmând sã întâlneascã echipele similare de la
ASU Politehnica Timiºoara. Astfel, juniorii U19,
aflaþi pe locul 4 în seria a VII-a, vor juca de la
ora 12:00, dupã care vor intra pe gazon ºi juniorii
U17, care ocupã ultima treaptã a podiumului în
seria formatã din 8 echipe.

Foste junioare la
CSS Drobeta Turnu
Severin, handbalistele
Lorena Stoican (SCM
Craiova) ºi Andreea
Mihart (Danubius
Galaþi) au fost
convocate de selec-
þionerii Gheorghe
Tadici ºi Cornel Burcea
la echipa naþionalã de
tineret a României,
care, în perioada 23-
25 martie, va lupta
pentru calificarea la
Campionatul Mondial.

Meciurile preliminare se vor disputa la Cluj-Napoca, iar din grupa
României mai fac parte reprezentativele Ucrainei, Croaþiei ºi Georgiei.
Primele 2 clasate se calificã la turneul final, care va avea loc în Ungaria,
în intervalul 1-15 iulie. Handbalistele Lorena ºi Andreea sunt fetele foºtilor
fotbaliºti Flavius Stoican, respectiv Cornel Mihart.

Stoican ºi Mihart, sub „tricolor”

 M. O.

de 2-1, pe terenul liderului CFR Cluj.
Suspendat pentru cumul de cartonaºe

galbene, mijlocaºul Silviu Balaure nu a
evoluat în partida CS Universitatea Craiova
- Astra Giurgiu 1-0. Dupã acest eºec, echipa
sa pare ieºitã definitiv din lupta pentru titlu.
În play-out Andrei Enescu a fost integralist

în înfrângerea suferitã
de echipa sa ACS Poli
Timiºoara, la Voluntari,
scor 0-1.
   Etapa viitoare, ACS
Poli Timiºoara va juca
vineri, de la ora 18:00,
la Juventus Bucureºti,
iar, în play-off, CSM
Poli Iaºi va întâlni
duminicã, de la ora
18:00, Astra Giurgiu,
pe teren propriu.
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Mã nepoate, fusei la
Bucureºti sã vãd ce mai face nerodu
de Sucã acolo, la facultate, cã io
acolo îl ºtiam cã sã duce. Cã mã
rugã tasu, cã dacã tot ajung, sã trec
ºi pi la nerod, sã vãd ce mai face.
ªi mã dusei. Întrebai de Sucã, îmi
ziserã unii cã e la grãdiniþã. Auzi la
ei ºi eu îl cãutam pe Sucã la
facultate.
   Mã aºez ºi io la masã, cã aci la
“grãdiniþã” ie cârciumã, nu ie
facultate, da, nu ie facultate! Într-
un târziu vine ºi Sucã, cam pe o
parte, sã aºeazã ºi stetea aºa, cu
mâinile pe sub masã.
Zic: - Sucã, scoate mâna de sub
masã.
- Pã’ di ce? zice iel. - Sã nu-þi arzi
pantalonii cu þigarea. ªi sã albi
Sucã, pe loc.
   Ajunsãrãm la gazdã ºi zic: -
Lasã-ne puþin singuri cã vreau sã-
i arãt lu’ Sucã metoda “0” ºi pe
urmã pe a “3”-a, cã pe prima ºi
pe-a doua o sãrim.
   Acuma stã Sucã ºi învaþã, ca sã
nu-i spun lu’ tasu ce fãcea la
grãdiniþã.
   Mã nepoate, veni primãvara cu
Fuego, de sã încântarã
severinencele de prinserã vreo
invitaþie, vreun bilet, ceva ºi cam
asta fu. Pã da, cã dupe asta apãru
iarã problema cu cãldura, cã
primãvara nu adusã suficient soare
ºi nici bani pin buget nu prea mai
sunt, cã suflã vântul. Aºa cã sã
apelã la nea Aladin ºi de îndatã sã
alocã ºi un milion pentru încã o
sãptãmânã, sã sã achiziþioneze o
garniturã cu pãcurã, sã sã  nea Mãrin

Sucã la grãdiniþã, primãvara cu Fuego de la Severin, încãlzirea
oraºului pe datorie ºi strãzile pline de artiºti pe patru roþi

prelungeascã furnizarea cãldurii.
Între timp sã plãti ºi datoria
instituþiei pentru agentul termic
livrat, aºa cã sã mai poate respira
câteva zile. Dacã ºi asociaþiile ar
mai plãti din datorii, cu ajutorul
datornicilor, toate ar fi spre bine.
Numai cã socoteala de acasã...
   Acuma, io spun cã cea mai bunã
soluþie ar fi  tot centrala de
apartament. Aºa cã dacã Primãria
pune piciorul în prag, începe o
campanie de branºare a blocurilor
la reþeaua de alimentare cu gaz,
împreunã cu furnizorul, în tot
municipiul, apoi demareazã un
program de stimulare a achiziþiei de
centrale pentru populaþie, treaba e
ca ºi rezolvatã. Porneºte omu
centrala pe gaz, are cãldurã cât are
nevoie, plãteºte atât cât consumã
ºi oraºu scapã de cea mai mare
problemã cu care se confruntã de
ani de zile. Altfel, datoriile
populaþiei la termoficare vor creºte,
situaþia va trena ºi toatã lumea va
avea de pierdut. O soluþie de mijloc

va trebui gãsitã ºi pentru restul
familiilor, care nu vor avea puterea
financiarã sã investeascã într-un
sistem propriu de încãlzire, dar nici
municipalitatea nu va mai cunoaºte
presiunea din prezent.
   Da, mai ie o intrebare pe care o
pun ºi ºi-o pun cunoscãtorii:
conducta care aduce gazu pãnã
la Severin va face faþã? Adicã ar
putea transporta cantitatea de gaz
necesarã întregului consum din
municipiu?! Cunoscãtorii zîc cã,
din motive de parandãrãt ºi butelii,
conducta a fost subdimensionatã.
Da, om trãi ºi om vedea ce va fi!
   Între timp ne pregãtim iarã de
spectacole, cã vin Zilele Severinului
ºi opt miliarde de lei se vor duce pe
evenimente. Da, poate cã face ceva
economii muma culturnica. ªi timpu
trece, iarã vine iarna, iarã probleme
ºi trece anu ºi mai rãmâne unu pãnã
la alegeri noi. Cã nea Gherghe stã
în expectativã, are centralã, aºa cã
nu prea sã streseazã cu problema
asta cu termoficarea. Probabel a

trecut-o la moºteniri dezastruoase
pentru municipiu Severin. Iar la
Orºova, unde-ºi doreºte sã sã
stabileascã di la alegerile viitoare,
încãlzirea s-a rezolvat cu... sacu cu
lemne pentru soba din apartament.
  Mã fraþilor, minune, de când
locala a fost inclusã în ATOP, sã
parcheazã cu mare atenþie pe
strada Traian, bag samã sã nu sã
zguduie geamurile di la Palatul
Administrativ. Unde aleºii lucreazã
în mare liniºte pentru noi. ªi
pentru ei, desigur, nu care cumva
sã sã supere cineva.
   Bine, pe Traian mai e cum mai
e, da pe bulevarde circulã artiºtii
pãnã dau peste oameni nevinovaþi
ºi hop accidentele. ªi încã alea
grave. Da ºi aºa mai suntem vreo
70.000 de suflete, alþii  sã
pregãtesc sã o ia din loc, ne mai
numãrãm peste ceva timp ºi
tragem linie.
    Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


