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Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare (M.C.V.), în interesul cui?

AMÃNUNTE  ÎN PAGINIle 2 ºi 8

Aparent, M.C.V. nu ni s-a impus. Noi, prin voinþa celor care decideau în 2007 soarta þãrii, într-un avânt sinucigaº, cu
gândul la rãul pe care l-am putea face unei Uniuni ce se dovedea binevoitoare cu România, am solicitat aplicarea
acestui sistem de verificare asupra noastrã!

Conferinþã de presã la Spitalul Municipal Orºova

C o n d u c e r e a
Spitalului Municipal Orºova
a organizat o conferinþã de

presã pentru a prezenta
opiniei publice douã
evenimente importante. Mai

întâi, dupã cum spunea
managerul Adrian Cican, este
vorba despre semnarea unui

contract de finanþare cu
TELEKOM România privind
uncontrol acces al Spitalului
Municipal Orºova, în valoare
de 20.000 de euro, ºi un al
doilea eveniment ar fi cã joi
(12 aprilie a.c.) se vor depune
la BRCT Timiºoara docu-
mentele pentru Proiectul
Transfrontalier România -
Serbia cu Spitalul din
Kladovo. Dacã va fi acceptat
la finanþare, prin acest proiect
Spitalul Municipal Orºova va
deveni cea de-a ºasea clinicã
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Reguli noi
privind locurile
de parcare din

Severin
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Iulia Mitrache,
David-Gabriel
Ilici ºi Samuel
Pîrcãlãbescu,
elevi de excepþie
ai Severinului
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Judoka de la
Palatul Copiilor -
Filiala Strehaia,

pe podium la
Concursul
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- Cupa Rusidava

Sistemul stã
sã crape
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Distinse domnule preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni deputaþi,

Cu îngãduinþa dumneavoastrã astãzi vã voi prezenta declaraþia
politicã intitulatã:România, în

topul celor mai
mari producãtori

agricoli
Aproape s-a stins vâltoarea

din presã determinatã de scandalul
descoperii unei pãrþi ascunse a
M.C.V. Se aflase cã Mecanismul prin
care Uniunea Europeanã (U.E.) se
angaja sã sprijine o Românie angajatã
în complexul proces de aderare,
pãrea a-ºi fi modificat, în timp, scopul
iniþial. Brusc, ne-a trecut prin minte
cã acest proiect aparent benefic ar fi
fost menit încã de la început sã devinã
altceva. Sã se transforme, în timp,
într-un instrument prin care sã se
controleze total România. Adicã, prin
intermediul unor „recomandãri”
venite din partea Comisiei Europene
(C.E.) sã se realizeze subordonarea
juridicã, economicã ºi în final politicã
a þãrii. Întrebarea este: În interesul cui?
De ce tocmai România?
   Teoretic, M.C.V. ar trebui sã
reprezinte un simplu proces
tranzitoriu. O acþiune în beneficiul
României. Prin acesta, pentru
perioada iniþialã a aderãrii, Uniunea
Europeanã se angaja sã coopereze cu
instituþiile româneºti ºi sã verifice, la
cerere, dacã evoluþia sistemului
judiciar intern în relaþie directã cu
crima organizatã ºi corupþia din þarã
se încadreazã în sandardele Uniunii.
Din motive incomplet elucidate, încã
înainte de declanºarea operaþiunilor
complexe pe care le impunea
aderarea la UE, România a fost
perceputã ca un pericol potenþial
pentru Uniune. S-a pornit de la ideea
preconceputã, în mare parte
neadevãratã la acea datã, cã România
este un stat complet controlat de
crima organizatã ºi putred de corupt.
Prin M.C.V., gândit în decembrie
2006 (un an înainte de declanºarea
procesului de aderare pentru

Mecanismul de Cooperare
ºi Verificare (M.C.V.), în
interesul cui? România!), C.E. stabilea un set de

criterii, numite „obiective de
referinþã”, destinate, în principal, sã
protejeze U.E. de contaminare de la
România, noul pretendent la aderare.
   Este de notorietate cã, între cele 28
de state ale U.E., numai României ºi
Bulgariei li s-a aplicat un asemenea
„tratament”. De ce? Ce deosebeºte
România ºi Bulgaria de celelalte state
membre? Elementele concrete ale
diferenþelor sunt puþine. Primul ar fi
cã ambele, vecine fiind, se aflã în
Sud-Estul continentului. Al doilea,
România ºi Bulgaria sunt singurele
state cu religie preponderent
ortodoxã. În rest, dupã dispariþia
U.R.S.S., traectoria lor economico-
politicã se aseamãnã, uneori pânã la
identitate, cu a celorlalte foste state
comuniste admise în U.E.: Cehia,
Croaþia, Estonia, Letonia, Polonia,
Slovacia, Ungaria. State cãrora nu li
s-a aplicat vreun mecanism
asemãnãtor M.C.V.
   Pe pagina Web a Comisiei
Europene se aratã cã M.C.V. ne este
necesar pentru a fi ajutaþi sã ne
dezvoltãm, sã ne eficientizãm
sistemele administrative ºi judiciare,
astfel încât România “sã-ºi poatã
îndeplini obligaþiile aferente statutului
de membru al U.E. ºi sã poatã asigura
aplicarea corectã a legislaþiei,
politicilor ºi programelor europene”.
„Reforma sistemului judiciar ºi
combaterea corupiei ºi a criminalitãþii
organizate sunt aspecte foarte
importante în primul rând pentru
cetãþenii români ºi bulgari (sn).
Odatã atinse obiectivele în domeniu,
ei îºi vor putea exercita pe deplin
drepturile care le revin în calitate
de cetãþeni europeni”.

 continuare în pag. 8

ªtim foarte bine cã sectorul
agricol reprezintã o linie de prioritate
pentru P.S.D.  prin programele de
ajutorare ºi prin respectarea
angajamentelor pe care ni le-am
asumat vis–a-vis de fermieri. În
programul de guvernare existã un
întreg capitol dedicat agriculturii,
pentru cã ne dorim sã oferim ºanse
egale agricultorilor români faþã de
cei europeni, penru cã suntem
conºtienþi de potenþialul acestui
domeniu de a produce hranã
sãnãtoasã pentru români.
   În contextul provocãrilor care stau în
faþa statelor membre ale UE, care trebuie
sã îºi concentreze eforturile pe
promovarea unor politici macro-
economice orientate spre stabilitate ºi
reforme care sã favorizeze creºterea
economicã, România stabileºte obiective
ale construcþiei bugetare pentru anul
2018 ºi orizontul 2019-2021:
 1.Stimularea, continuarea,
consolidarea ºi menþinerea unei creºteri
economice inteligente, sustenabile ºi
incluzive, de naturã a furniza premisele
consolidãrii unui stat puternic, proactiv
ºi a unei societãþi echilibrate, pentru a
mãri încrederea investitorilor în
economia româneascã.
  2.Mãsuri adoptate de Guvern privind
stimularea consumului prin adoptarea
unor mãsuri salariale, sociale pentru
asigurarea protecþiei sociale ºi
securitãþii sociale pentru persoane
vârstnice, pensionari ºi categoriile cele
mai vulnerabile.
3. Dezvoltarea ºi diversificarea
instrumentelor de management ale
datoriei publice.
4. Îmbunãtãþirea, aplicarea ºi
consolidarea guvernanþei bugetare,
creºterea transparenþei bugetare ºi
eficientizarea cheltuielilor publice.
   România este prezentã în
clasamentul celor mai mari 20 de
producãtori mondiali cu ºase tipuri de
culturi agricole, indicã ultima analizã
realizatã de cãtre Institutul Naþional de
Statisticã pe aceastã temã. Cea mai
bunã performanþã a fost raportatã, de
departe, la floarea-soarelui unde
România este, conform datelor

aferente culturii agricole din 2016, pe
poziþia a cincea. Cu o producþie totalã
de puþin peste 2 milioane de tone ºi
un randament de 1.955 kg la hectar,
fermierii români care au mizat pe
aceastã culturã au realizat 4,29% din
producþia mondialã. În 2015, atunci
când s-a realizat anterioara analizã, cu
date aferente anului agriciol 2013,
România era tot pe poziþia a cincea,
dar cu o pondere ºi mai mare în totalul
producþiei mondiale  de 4,81%.
   Riscurile care pot afecta economia
realã ºi implicit obiectivul de creºtere
economicã sunt în principal de naturã
externã. Economia româneascã, parte
a economiei europene, depinde de
contextul economic internaþional ºi în
special, de creºterea economicã din
principalele þãri partenere din punct de
vedere comercial. Un prim risc pe
termen mediu îl reprezintã ieºirea
Marii Britanii din UE, deºi estimãrile
recente ale Comisiei Europene ºi ale
Comisiei Naþionale de Prognozã aratã
cã impactul acestui proces este
moderat, apreciat pânã la maxim 0,2%
din PIB pe ansamblul UE ºi mai redus
în cazul României.
   Este firesc, pânã la urmã, ca opoziþia
sã critice Guvernul. Tocmai de aceea,
este datoria noastrã, a social –
democraþilor, sã subliniem încã o datã,
dincolo de prognoze sau date
statistice, ceea ce conteazã cu adevãrat:
creºterea nivelului de trai al românilor.
Acum, Guvernul a venit cu mãsuri
reparatorii, de dreptate socialã,
ajutându-i pe cei aflaþi în dificultate.
Toate aceste date statistice ºi cifre
oficiale demonstreazã, fãrã echivoc,
faptul cã Guvernarea P.S.D. – A.L.D.E.
îºi onoreazã angajamentele, cu care
s-a prezentat în faþa românilor.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº
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Lucrãrile pentru investiþiile
finanþate de Ministerul Dezvoltãrii,
prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã II, au început în
judeþul Mehedinþi, primarul
comunei Bîcleº, Lucian Coandã,
fiind  printre primii edili care a
semnat contractul pentru reabilitarea
ºi modernizarea ªcolii Generale.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
vizitat ºantierul unitãþii de
învãþãmânt, dar ºi pe cel al
Cãminului Cultural din localitate,
care se construieºte prin intermediul
Companiei Naþionale de Investiþii.
   Comuna Bîcleº face paºi repezi
cãtre o comunitate europeanã.
Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu s-a
arãtat mulþumit de ritmul în care
se lucreazã.
   “A fost o surprizã plãcutã pentru
mine sã constat cã se lucreazã
intens. Rar gãseºti un ºantier unde
sunt suficienþi muncitori. Un lucru
îmbucurãtor este cã am vizitat un
ºantier unde se lucreazã deja pe
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã II, fiind vorba despre ªcoala
Generalã, care nu numai cã se va
moderniza, dar se va ºi extinde, cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii,

În Mehedinþi, au început lucrãrile finanþate prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL) II

în valoare de
aproximativ cinci
milioane lei. A fost o
surprizã foarte plãcutã
pentru mine, sã vad
cã se lucreazã într-un
ritm foarte bun. Sunt
convins cã ceea ce se
întâmplã aici, se
întâmplã în mai multe
localitãþi, iar în lunile
urmãtoare se va lucra
în majoritatea
localitãþilor din
judeþ.”, a declarat
p r e º e d i n t e l e
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
   Primarul Comunei Bîcleº, Lucian
Coandã supravegheazã lucrãrile la
ºcoala din centrul comunei. Zeci de
muncitori lucreazã aici, zi luminã,
pentru ca elevii sã înveþe cât mai
curând într-o unitate modernã. Cel
mai probabil, din anul ºcolar
urmãtor, elevii vor învãþa în sãlile
noi, complet renovate. La câteva
sute de metri distanþã, alte echipe
de muncitori lucreazã la construirea
din temelii a unui cãmin cultural.
Investiþia va susþine activitãþile
artistice ale comunitãþii.

“La Scoala Generalã este vorba
despre o modernizare ºi reabilitare
totalã, dotare cu laboratoare noi
pentru elevii comunei. Pe de altã
parte, investiþia care vizeazã
Cãminul Cultural se deruleazã tot
prin Ministerul Dezvoltãrii, prin
Compania Naþionalã de Investiþii, cu
o valoare de aproximativ 2,5
milioane de lei. Comuna Bîcleº nu
a beneficiat de cãmine culturale, este
primul Cãmin Cultural care se
construieºte în zonã, pentru a ieºi
în evidenþã cu activitãþile culturale

ale comunei, activitãþile ºcolare ºi
cu toate serbãrile care se vor
desfãºura.”, a declarat primarul
comunei Bîcleº, Lucian Coandã.
   Cãminul Cultural din Bâcleº va
avea ºi o salã în care se vor proiecta
filme la sfârºitul sãptãmânii, pentru
a-i reuni pe cei mai tineri locuitori
ai comunitãþii.
   În Mehedinþi, pe Programul
Naþional de Dezvoltare Localã II sunt
finanþate peste 180 de contracte în
toate comunele ºi oraºele judeþului.

“Vrem ca începând de luna
viitoare, dacã un cetãþean doreºte sã

 Biroul de presã

REGULI NOI PRIVIND LOCURILE DE PARCARE DIN SEVERIN

închirieze un loc de parcare la bloc,
sã aibã posibilitatea sã facã acest

lucru în intervalul orar 16:00-08:00,
contra unei taxe anuale de 150 lei.
Aceastã mãsurã nu va îngrãdi
drepturile celor care nu vor dori sã
închirieze un loc de parcare, se
referã doar la cei care vor dori sã
închirieze locul de parcare, având în
vedere cã am avut foarte multe cereri
de la cetãþeni ºi de la asociaþiilor de
locatari în sensul acesta” a precizat
Marius Vasile Screciu, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin.
   În Drobeta Turnu Severin sunt
înmatriculate peste 40.000 de
autoturisme.  Regulile de parcare se
vor schimba ºi în zona centralã, unde
se va plãti o taxã pe ora de staþionare:

“Începând de luna viitoare se va
plãti o taxã de doi lei pe orã. Dorim
astfel sã descongestionãm traficul în

Un nou regulament  cu privire la parcãrile în zona centralã ºi în zonele
rezidenþiale va intra în vigoare de luna viitoare în Drobeta-Turnu

Severin. Acesta va permite închirierea locurilor de parcare de la bloc,
dar care prevede ºi plata unei taxe pentru parcarea în zona centralã.

zona centralã, sã obligãm angajaþii
- ºi ai primãriei ºi ai altor instituþii
care îºi au sediul în zona centralã -
sã nu îºi mai parcheze maºinile în
centru pentru cã cine are nevoie sã
ajungã la aceste instituþii nu are cum
din cauza maºinilor angajaþilor
instituþiilor,” a mai adãugat primarul
Marius Vasile Screciu.
   Pentru a închiria un loc de parcare,
severinenii trebuie sã fie proprietari
pe apartamentul din acel bloc ºi pe
maºina pentru care solicitã loc de
parcare. Ei au dreptul la un singur
loc de parcare, iar dacã mai rãmân
alte locuri neocupate, atunci pot sã
mai cearã ºi un al doilea loc. În caz
cã vor fi cereri mai multe se va
licita pentru locurile de parcare.

 Biroul de presã
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Rezultat de excepþie la Liceul Auto din
Drobeta Turnu Severin: un elev a obþinut

Premiul I la Olimpiada naþionalã
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta Turnu Severin este

unul dintre cele mai slab cotate licee din
judeþ. La aceastã unitate de învãþãmânt
din judeþ rata de promovare a
examenului de bacalaureat este foarte
scãzutã, foarte puþin elevi proveazã acest
examen. Au fost ani în care niciun elev
al Colegiului Tehnic de Transporturi
Auto din Drobeta Turnu Severin nu a
obþinut notele necesare pentru
promovarea acestui examen.

   Cu toate acestea existã ºi excepþii. Samuel Pîrcãlãbescu, elev în clasa
a XI-a la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin,
îndrumat de profesoara Nina Ciocoi, a obþinut Premiul I la Olimpiada
naþionalã pentru Învãþãmânt Profesional Mecanic-Auto, care s-a
desfãºurat în perioada 2-6 aprilie 2018 la Bucureºti.

Mii de credincioºi au
participat în noaptea Sfintelor Paºti
la slujba Învierii sãvârºitã la Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu Severin
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
   Încã de la ora 23:00, drept-
slãvitorii creºtini severineni s-au
adunat pe esplanada din faþa
Catedralei Episcopale pentru a primi
Sfânta Luminã venitã de la Ierusalim
ºi pentru a-ºi ura la momentul
potrivit „Hristos a înviat!” ºi a se
ruga alãturi de slujitorii Bisericii
în noaptea sfântã.

Lumina pascalã a fost oferitã
credincioºilor de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim care dupã
sãvârsirea slujbei Învierii a dat citire
Pastoralei de Paºti.
   Dupã aceste momente petrecute în
duh de rugãciune în pridvor, soborul

Învierea Domnului prãznuitã la Catedrala din Severin

 Grupaj realizat de Mircea Popescu

slujitorilor a continuat în
interiorul Catedralei cu slujba
Utreniei Învierii ºi Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie, iar
credincioºii au petrecut
câteva ceasuri în bucuria
pascalã, împãrtãºindu-se la
chemarea preoþilor din Sfântul
Trup ºi Sânge al Mântuitorului
Iisus Hristos Cel Înviat.
   Ambianþa duhovniceascã a
fost întreþinutã de minunatele
cântãri bisericeºti interpretate
de cãtre protopsalþii

Catedralei episcopale.
La Sfânta Liturghie, în timp ce la

stranã se cânta Axionul “Îngerul a
strigat”, Pãrintele Episcop a citit
rugãciunea de sfinþire a Paºtilor
dinainte pregãtite, tãiate dupã obicei
în bucãþi mici ºi puse în vase curate
peste care s-a turnat vin.
   Dupã sãvârºirea slujbei pascale,
pãrintele paroh Claudiu Crãciun a
invitat credincioºii sã participe la
praznicul Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, hramul Catedralei
Severinene, ce avea loc joi în
Sãptãmâna Luminatã.

Slujba Sfintelor Paºti a fost
transmisã ºi în direct, pe calea
undelor ºi pe internet, de cãtre
postul de radio “Lumina” al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
pe frecvenþa 90,4 FM.

Pr. Marian-Alin Giginã
Iulia Mitrache – Premiul I la Olimpiada
Naþionalã de Filosofie.
Urmeazã internaþionala din Muntenegru

Iulia Mitrache, elevã în clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Gheorghe
Þiþeica” din municipiul Drobeta Turnu Severin, uimeºte prin performanþele

ºcolare remarcabile obþinute.
Iulia Mitrache a obþinut primul
premiu important din acest an –
Premiul I la Olimpiada Naþionalã de
Filosofie desfãºuratã în perioada 2-6
aprilie la Iaºi, unde a participat alãturi
de cunoscutul ºi apreciatul dascãl,
Sergiu Anastasescu, profesor la
Colegiul Naþional „Gheorghe Þiþeica”
din municipiul Drobeta Turnu Severin,

cel care a pregãtit-o pentru acestã competiþie ºcolarã.
Ca urmare a acestui rezultat, Iulia Mitrache va participa la Olimpiada
internaþionalã care se va desfãºura anul acesta la Bar, în Muntenegru.
Anul trecut Iulia Mitrache a obþinut Premiul III la faza internaþionalã a
Olimpiadei OLAV (Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viaþã). Ea a fost
singurul elev din judeþul Mehedinþi care a fost premiat în anul 2017 de
cãtre ministrul Educaþiei Naþionale pentru excelenþã în învãþãmânt.

Elev de la Colegiul Naþional „Gh. Þiþeica”
Drobeta Turnu Severin – Premiul I la

Olimpiada Naþionalã de Limba Englezã
Un elev de Colegiul Naþional „Gheorghe Þiþeica” din Drobeta Turnu Severin
a obþinut o performanþã ºcolarã remarcabilã. David-Gabriel Ilici, elev în

clasa a X-a la Colegiul Naþional
„Gheorghe Þiþeica” din municipiul
Drobeta Turnu Severin, pregãtit de
Corina Gherban, profesoarã de englezã
la CN „Gh. Þiþeica”, a obþinut Premiul I
la Olimpiada Naþionalã de Limba
Englezã 2018 care s-a desfãºurat între
2-6 aprilie la Constanþa.
Competiþia a reunit peste 300 de elevi din
toatã þara, cãrora li s-au alãturat 44 profesori
însoþitori ºi 37 membri ai Comisiei centrale.

Concursul propriu-zis s-a derulat în douã zile. În prima zi, 3 aprilie,  la ªcoala
Gimnazialã nr. 30 „Gheorghe Þiþeica” a avut loc probele scrise, urmatã de
elementul de noutate a ediþiei de anul acesta, proba integratã (Integrated Skills).
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140 de judoka de la 14 cluburi din palatele
ºi cluburile copiilor, ºcoli sportive ºi LPS-URI s-
au întâlnit în vacanþã la Clubul Copiilor Drãgãºani,
organizator al Cupei Rusidava, ediþia a XV-a,
concurs finanþat de MEN fãcând parte din CAEN.
   Organizare bunã, finalul fiind dedicat premierilor
fãcute de cãtre directoarea clubului împreunã cu
consilierul comisiei sport, culturã, sãnãtate din
cadrul consiliului local Drãgãºani.
   Judoka Strehãieni au urcat ºi de aceastã datã
pe podium, realizând eventul prin rezultatele
obþinute. Iatã, în continuare, ºi pe cei ce au reuºit
sã urce pe podium mulþi dintre ei cunoscuþi
datoritã rezultatelor din ediþiile precedente.
   La U18 Borugã Iulian (55kg) ºi Robu Dalia
(48kg) au obþinut medalii de aur.
   La U15 Raciu Marian (55kg) - medalie de
aur, Najap Darius (46kg) -medalie de argint,
Popeci Miruna (+57kg) ºi Popescu Sabin

Judoka de la Palatul Copiilor - Filiala Strehaia, pe
podium la Concursul Naþional de Judo - Cupa

Rusidava ediþia a XV-a, Drãgãºani 4 aprilie 2018

(+73kg) -medalii de bronz.
   La U13 Rabigan Andra (36kg), Witt Fiona
(48kg), Rãducan Ana-Maria (+57 kg) au obþinut
medalii de aur, Filip Mihnea (50kg) -medalie de
argint, Najap Flavius (38kg) - medalie de bronz.
   La U11: Bogãnescu Andrei (30kg), Ceaucã Maria
Liliana (44kg) au obþinut medalii de aur, Cucu Darius
(30kg), Staicu Miruna (36kg), Staicu Sabina (44kg)
au obþinut medalii de bronz, Nicolicea Adelin (34kg)
a obþinut locul V dupã un parcurs bun în preliminarii
pierzând meciul pentru medalia de bronz.

Arbitrajul a fost realizat de arbitrii delegaþi
de FR de Judo: Gîdea llie, Miricã Iulian ºi
Usain Silvia, fiind de bunã calitate ºi apreciat
de cãtre organizatori.

Sã le urãm în continuare succese, mai ales
cã pânã la aceastã datã vitrina clubului e
completatã ºi de rezultatele de la concursurile
anterioare pe 2018!  I.G.M.

Datoritã cererii mari din partea instituºiilor
de învãþãmânt, Biblioteca Judeþeanã Mehedinþi a
început o nouã serie de ateliere de teatru de umbre
la Colegiul Naþional Economic “Theodor
Costescu”. De aceasta datã, atelierul se desfãºoarã
cu elevi ai clasei a IX-a, aºa încât subiectul ales
pentru scenariu se doreºte a fi unul de impact, care
sã atragã atenþia asupra unor probleme din viaþa
tinerilor. Dar ce este de fapt teatrul de umbre?
   Teatrul de umbre este acea formã a artei
spectacolului în care personajele dintr-un scenariu,
prind viaþa prin jocul actorilor pãpuºari cu o sursã
de luminã ºi cu umbrele unor obiecte special create.
El este o formã a teatrului de animaþie.
   Aºadar pentru o piesã de teatru de umbre avem
nevoie de un ecran opac, o sursã de luminã, o
serie de “marionete” care pot fi construite din
materiale diferite ºi bineînþeles, artiºti-mânuitori
care urmeazã sã dea viaþã personajelor. La o primã
vedere, un spectacol de teatru de umbre, poate sã
parã ca un film de animaþie “în direct”, în care
siluetele personajelor ºi decorului “curg” într-o
serie de cadre succesive.
   Un spectacol de teatru de umbre porneºte de la
cuvintele unui text. Acest text poate fi creat în cadrul
echipei de lucru, pornind de la o experienþã realã,
prin diferite metode, sau pur ºi simplu poate fi
preluat din diferite surse. Efortul principal în cadrul
procesului de învãþare nonformalã este “traducerea”
textului într-o succesiune dinamicã de imagini,
astfel încât mesajele cheie sã fie transmise cât mai
eficient. Complexitatea forþei de comunicare a
imaginii face ca mesajele din textul iniþial sã capate
noi sensuri metaforice, uneori greu de anticipat

Teatru de umbre la
Colegiul Naþional Economic
“Theodor Costescu”

 Biroul de presã

astfel realizarea unei piese de
teatru de umbre presupune
multã grijã ºi responsabilitate.
   Participanþii la activitãþi în
care teatrul de umbre este
folosit ca metodã de învãþare
nonformalã ajung sã
înteleagã, sã stãpâneascã ºi sã
transmitã un tip de comunicare alternativã care îi
poate ajuta sã evalueze într-un mod critic
constructiv toate mesajele la care sunt expusi zilnic.
Provocãrile din timpul procesului de învãþare sunt
datorate descoperirii limitelor comunicãrii vizuale
ale unor idei sau situaþii aparent clare în universul

cuvintelor scrise ºi modalitãþilor în care aceste
limite pot fi depãºite. Transferul textului în limbaj
vizual, dezvoltã artiºtilor, un fel complex de a gândi
ºi de a observa realitatea. Pânã la urmã “o simplã
imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte”.

La ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
al oraºului Strehaia, din data de 29 martie 2018,
au participat toþi cei 17 consilieri locali, în salã
fiind prezenþi ºi doi cetãþeni ai oraºului, Boru
Simona ºi Mitroi Aurelian, alãturi de
reprezentantul ziarului Informaþia de Strehaia.
Prin dispoziþia nr. 257 / 23 martie 2018, semnatã
de primarul oraºului, ordinea de zi a fost destul
de încãrcatã: 6 proiecte de hotãrâre, ce au fost
suplimentate cu încã 3 proiecte ºi ultimul punct
“Comunicãri, interpelãri, diverse”. Fac
menþiunea cã toate cele 9 proiecte de hotãrâre
au avut drept iniþiator primarul oraºului ºi au
avut avizul celor 4 comisii de “specialitate”.

ªedinþã ordinarã a
Consiliului Local Strehaia

 continuare în pag. 14
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Ce poþi sã scrii dupã ce,
timp de aproape douã-trei
sãptãmâni, toatã lumea ºi-a
abandonat interesele legate de
profesiune, de viaþa socialã,
dedându-se practicilor (ritua-
lurilor) gastronomico-ghiurghiulii,
tipice sãrbãtorilor pascale? Spun
tipice, pentru cã nu toþi se
conformeazã canoanelor impuse
de postul mare ºi fac din întreaga
perioadã la care ne referim un fel
de sezon de minivacanþã...
prelungit din motive aproape
exclusiv bahico-erotice. Asta e, ce
sã facem, oameni suntem, ºi, uite-
aºa, nici nu ne dãm seama pe unde-
au trecut sãrbãtorile.
   * Problema e, apropo de aceste
minivacanþe, cã tot ceea ce era o
binevenitã excepþie, tinde sã devinã
o regulã suspectã, dacã nu chiar
supãrãtoare: lumea s-a învãþat
la...chiul organizat ºi abuzeazã de
aceste minivacanþe  ca de un drept
imprescriptibil, ce trebuie respectat
cu sfinþenie. Iatã, nu s-au încheiat
bine sãrbãtorile de Paºti, cã tot
natul îºi face planuri pentru
minivacanþa de 1 mai. Cu ajutorul
campaniilor publicitare insistente
de pe marile ºi mai micile canale
de televiziune. Cine e în mãsurã
sã descâlceascã þevãria intereselor
din aceastã zonã?
   * Altminteri, zilele de Paºte au
avut ingredientele cu care anii
anteriori ne-au obiºnuit: crime
pasionale, sinucideri din dragoste
abandonatã, accidente în lanþ,
ambuteiaje pe marile autostrãzi ºi

De-ale noastre...
drumuri naþionale, apeluri la
urgenþã pentru cele mai diverse
afecþiuni... Prin urmare, peisajul
obiºnuit. A, sã nu uitãm „grãtarele
încinse” sau „sfârâind”, „iarba
verde” (nu neapãrat de acasã),
mofturile de voiaj la malul mãrii,
excursiile pe versanþii înzãpeziþi,
fiindcã, se ºtie, ouãle roºii au alt
gust când te surprinde vreo
avalanºã ºi aºa mai departe. Cei
dintre domniile voastre care aþi
rãmas, cum se spune, la vatrã aþi
avut de câºtigat doar sub aspectul
asigurãrii unui anumit coeficient de
confort interior – ceva mai multã
liniºte, mai puþine griji, musafiri
eventual selectaþi riguros, muzicã
ºi distracþie tot dupã gust etc..
Televiziunile au avut programe mai
degrabã jenante, aºa cã au putut fi
ignorate fãrã regrete deosebite. ªi
cam asta a fost tot...
   * De câteva zile, ne-am întors la
ale noastre – la politicã mizerã, de
doi lei ºi-un sfert, la justiþie ºchioapã
(ºi nu oarbã!),  competiþii sportive
în cârje, false eminenþe cenuºii (de
tot cenuºii!!), alergãturi fãrã
orizont ºi încurcãturi cotidiene,
provocate de beteºuguri varii. E
mai bine aºa? Probabil, mãcar nu
ne plictisim prea tare.
   * Grija unora este cum se
regrupeazã, sub ce...sceptru,
Opoziþia. La liberali, pare sã fie o
vânzolealã mai aparte, deoarece
nemulþumirile împotriva lui
Ludovic Orban s-au înmulþit, iar
respectivul face jogging cu o javrã
de câine prin parcurile bucureºtene,

într-un trening având culorile ºi
însemnele Naþionalei de fotbal.
Noi ne-am convins mai demult,
pe viu (ca sã zic aºa!) de ceea ce-
i poate pielea acestui personaj.
Dar, în afarã de un anumit soi de
retoricã (gãunoasã, exztrem de
gãunoasã!), împãratul, vorba
aceea, e gol. În afarã de balalaicã
(cobzã ºi variante), la care
zdrãngãne pe la chefurile (semi)
clandestine pentru a impresiona
asistenþa de un anume sex ºi o
anumitã vârstã, bãiatul ãsta se
pricepe cel mult la esenþe. Tari.
Dar, cum spuneam, acest nou ºi
tenace fan kovesist este cam pe
fãraº ºi, dacã nu-ºi va pierde
postul din fruntea „noului PNL”, îºi
va pierde, în cele din urmã, partidul.
Zvonistica în legãturã cu
persoanele (personalitãþile, mã
rog!) care i-ar putea lua locul
(provinciali, mulþi provinciali,
chiar dacã de treabã, plus, atenþie,
cele douã dame, Turcan ºi
Gorghiu) sporeºte, exponenþial
îngrijorãrile celor care se mai
gândesc la prestigiul fostului
partid al Brãtienilor.
   * Se pare însã cã jocurile, prin
bãtãtura Opoziþiei, sunt fãcute de
Traian Bãsescu ºi „negriºorii” sãi,
eforturile lor concentrându-se în
direcþia racolãrii unor plutoane de
USR-iºti în jurul bãsismului pur ºi
dur existent deja în aripa PDL-istã
a „noului PNL” ºi în deja existentul
PMP, partidul lui Bãsescu, creat
iniþial pentru Nuþica Udrea, dupã
„episodul perdeluþa”.

   * La PSD, madame V.V. Dãncilã
se chinuie din toate forþele
dumneaei, sã marcheze bile albe
în îndeplinirea prevederilor
programului de guvernare.
Operaþiune nu numai foarte dificilã,
dar sporind în dificultate din
cauza... inocenþei, ca sã nu zic
incompetenþei, multora dintre
miniºtri. Practic, cu douã sau trei
excepþii, miniºtrii cabinetului
Dãncilã nu au intrat în conºtiinþa
publicã, aºa cum ar fi normal sã se
întâmple dupã câteva luni de
exerciþiu al guvernãrii. Pe aici, se
vorbeºte din ce în ce mai insistent
de o remaniere substanþialã. Poate
cã ar fi indicat sã mai aºtepte pânã
se împlinesc ºase luni de exerciþiu
guvernamental ºi vom avea parte,
aºa cum ne-a obiºnuit PSD, de un
nou guvern, ceva mai bine pus pe
picioare. Pentru cã, iatã, la un an
ºi jumãtate de la alegeri, tot
bâjbâim pe legea salarizãrii unitare
ºi pe legea pensiilor. Care se
modificã de la o lunã la alta.
   * Marea F.C. Barcelona, pe care
mulþi o ºi vedeau câºtigãtoare a
Ligii Campionilor, a pãrãsit
competiþia lamentabil, fi ind
învinsã, fãrã drept de apel, pe Stadio
Olimpico, de A.S. Roma cu 3-0,
dupã ce câºtigase pe Câmp Nou
cu 4-1! Cineva a descifrat
strategiile de joc ale catalanilor, aºa
cã se poate spune cã era tiki-taka
ºi-a cam trãit traiul. Mesi – ca ºi
cum n-ar fi fost pe teren, iar dacã
Mesi nu merge, Barcelona e o
echipã de pluton...
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Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin a
adoptat în ºedinþa din data
de 29 martie 2018 un
Regulament privind
închirierea unui loc de
parcare în municipiu cu
tarifare orarã. Astfel, cetãþenii
municipiului Drobeta Turnu
Severin vor putea închiria
un loc de parcare în zonele de
reºedinþã cu achitarea sumei de 150
de lei pe an, iar pentru o orã de
staþionare se va achita 2 lei. Unul din
co-iniþiatorii acestui proiect a fost
Rãzvan Emanoil Roºca, preºedintele
PMP Mehedinþi, care în luna august
a anului 2017 a demarat un proiect
prin care sã se înfiinþeze registrul de
evidenþã a locurilor de parcare în care
s-a fãcut inventarierea acestora, urmat
apoi de adoptarea unui regulament,
acesta fãcându-se cu sprijinul
Executivului Primãriei severinene. La
ºedinþa de Consiliu Local în care s-a
adoptat acest regulament proiectul
iniþiat de consilierul Rãzvan Emanoil
Roºca a suscitat interes atât din partea
cetãþenilor municipiului Drobeta
Turnu Severin, cât ºi a consilierilor  Mircea Popescu

Rãzvan Emanoil Roºca,
co-iniþiator al regulamentului de

funcþionare ºi organizare a
parcãrilor în Severin

locali, care au venit cu câteva
amendamente. Consilierul local PMP
Mehedinþi Rãzvan Emanoil Roºca
spune cã a decis sã demareze acest
proiect dupã modelul din marile
oraºe ale þãrii, unde existã aceastã
tarifare orarã. Acest proiect era
necesar, deoarece, pe de o parte,
permite severinenilor sã închirieze un
loc de parcare în zonele în care
locuiesc, iar, pe de altã parte, ajutã la
degajarea traficului în centrul
oraºului. Nu în ultimul rând,
adoptarea proiectului creazã
oportunitatea Executivului Primãriei
Drobeta Turnu Severin sã acceseze
fonduri europene prin Proiectul
SmartCity. Proiectul intrã în vigoare
în cel mult o lunã de zile de la
adoptare.

Având în vedere numãrul
mare de pescari sportivi care
practicã pescuitul în fluviul Dunãrea,
în zona de competenþã a Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi, poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni îi informeaza
pe aceºtia asupra urmãtoarelor
aspecte de naturã legislativã:
   În luna februarie a fost publicat
în Monitorul Oficial al României
nr.170/2018 Ordinul  privind
stabilirea perioadelor de  prohibiþie
pescuitului, precum ºi a zonelor de
protecþie a resurselor acvatice vii
în anul 2018.
  Astfel în perioada 7 aprilie – 22 mai
inclusiv, se instituie mãsuri de
prohibiþie pentru pescuitul comercial,
recreativ sportiv ºi familial al oricãror
specii de peºti  pe o duratã de 45 de
zile în apele care constitue frontierã
de stat. De asemenea, se interzice
pescuitul în scop comercial ºi
recreativ al oricãror specii de peºti în
fluviul Dunãrea în zona care constituie
frontierã de stat cu Republica
Bulgaria, pe o duratã de 45 de zile, în
perioada 15 aprilie – 30 mai inclusiv.
   Reamintim cã pescuitul sportiv
efectuat cu undiþa sau lanseta în scop
de agrement sau performanþã este o
activitate individualã ºi
necomercialã iar practicarea acestei
activitãþi se face în baza permisului
de pescuit recreativ sportiv nominal,
eliberat de Agenþia Naþionalã pentru
Pescuit ºi Acvaculturã valabil pentru
anul 2018.
   Permisul de pescuit este un
document cu regim special,
înseriat, nominal ºi netransmisibil
care se poate viza în mod gratuit la
sediul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi
dupã depunerea unei cereri ºi a
copiilor dupã cartea de identitate ºi
permisul de pescuit.
   Pentru  a putea desfãºura activitãþi
de pescuit sportiv ºi a nu încãlca
prevederile legale este necesarã
posesia unui permis eliberat de
Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi
Acvacultura ºi avizat de Serviciul
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi pentru anul 2018.
   Cei peste 30.000 de pescari

Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi vã informeazã:

sportivi din judeþul Mehedinþi ºi
celelalte judeþe ale þãrii trebuie sã
ºtie cã frontiera cu Republica
Serbia este o frontierã externã a
Uniunii Europene, iar activitãþile
desfãºurate în zona de frontierã
sunt supuse controlului Poliþiei de
Frontierã Române.
   Conform prevederilor Legii
frontierei de stat a României,
pescuitul sportiv în fluviul Dunãrea
se efectueazã în condiþiile legii, în
locurile ºi sectoarele stabilite de
autoritãþile competente, cu avizul
ºefului Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi.
   Facem precizarea cã lipsa
avizului ºefului Poliþiei de  Frontierã
Mehedinþi pe aceste  permise
constituie contravenþie ºi se
sanctioneazã cu amendã de la 100
la 1000 de lei.
   De asemenea pescuitul recreativ
sportiv efectuat fãrã permis
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã  în baza prevederilor
art.58 lit. a) din O.U.G. 23 din anul
2008 modificatã ºi republicatã, cu
amendã de la 300 lei la 600 lei
ºi confiscarea peºtelui, icrelor ºi
altor vieþuitoare acvatice.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
       Agent ºef adjunct de poliþie

CORINA  MORARU

Efective din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi vor fi
angrenate joi, 12 aprilie a.c., în misiuni
de asigurare a climatului  de ordine ºi
siguranþã publicã pe timpul  manifes-
tãrilor religioase ocazionate de
sãrbãtorirea Hramului Catedralei
Episcopale ,,Sf.Gheorghe’’ din Drobeta
Turnu Severin.

Mãsurile de ordine adoptate de
jandarmi vizeazã protecþia participan-

Jandarmii mehedinþeni asigurã ordinea publicã
la Hramul Catedralei

þilor la procesiunea religioasã pe
timpul deplasãrii precum ºi pe traseele
de  afluire/defluire cãtre catedralã,
prevenirea faptelor de naturã
infracþionalã ºi contravenþionalã,
participarea la fluidizarea traficului auto
ºi pietonal. Circulaþia rutierã va fi
restricþionatã  pe strada Th. Costescu
între intersecþia cu strãzile Mareºal
Averescu ºi  Horia.
     Pentru asigurarea climatului de

ordine ºi siguranþã publicã precum
ºi pentru evitarea apariþiei unor situaþii
conflictuale de naturã sã tulbure
ordinea ºi liniºtea publicã,
Jandarmeria Mehedinþi le recomandã
cetãþenilor: sã manifeste rãbdare, sã
adopte un comportament civilizat faþã
de ceilalþi participanþi, sã respecte
indicaþiile forþelor de ordine, sã evite
implicarea în conflicte de orice naturã,
sã evite consumul de bãuturi
alcoolice în zona lãcaºului de cult ºi
sã supravegheze permanent bagajele
ºi bunurile personale.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul
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Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Prin urmare, doar ca sã ne fie bine!
U.E. ajunsese la concluzia (nu ni s-a
spus niciodatã prin ce metode) cã
aveam un sistem judiciar ºi
administrativ arhaic, care nu era
capabil sã asimileze legislaþia
europeanã ºi nici sã asigure
îndeplinirea obligaþiilor României de
stat membru. Din cauza stadiului
înalt al criminalitãþii organizate ºi
corupþiei, se considera cã noi nu eram
în stare sã ne exercitãm drepturile de
cetãþeni europeni. Aºadar eram
catalogaþi, încã dinaintea startului
aderãrii, ca fiind un stat de categorie
inferioarã. Credeþi cã în deceniul
scurs de la aderare s-a schimbat
ceva? Nu, nimic nu s-a modificat în
modul în care România este perceputã
la Bruxelles. Tot aºa suntem vãzuþi ºi
azi: un stat de categoria a doua! O
demonstreazã faptul cã, dupã 11 ani
de aplicare drasticã a M.C.V., în ciuda
zecilor de rapoarte ale CE care, fãrã
excepþie, arãtau cã facem progrese
importante, suntem monitorizaþi cu ºi
mai mare vehemenþã.
Slugãrnicie nemãsuratã ºi orbire
politicã
   Aparent, M.C.V. nu ni s-a impus. Noi,
prin voinþa celor care decideau în 2007
soarta þãrii, într-un avânt sinucigaº, cu
gândul la rãul pe care l-am putea face
unei Uniuni ce se dovedea
binevoitoare cu România, am solicitat
aplicarea acestui sistem de verificare
asupra noastrã! Concret, peºedintele
Bãsescu ºi prim-ministrul Cãlin
Popescu Tãriceanu, parlamentul þãrii,

Mecanismul de Cooperare
ºi Verificare (M.C.V.), ...

 urmare din pagina 2 s-au rugat la Bruxelles pentru aplicarea
M.C.V. Era recunoaºterea, în faþa
Europei, cã România este o þarã
stãpânitã de crima organizatã ºi
infectatã adânc cu fenomenul corupþiei!
Slugarnici, fãrã pic de demnitate
naþionalã, cei de mai sus ºi-au pus
cenuºã în cap ºi au admis cã România
este un stat de categorie inferioarã,
nedemn de mãreþia UE, incapabil sã
se gospodãreascã singur, mult sub
nivelul celorlalte state europene. ªi,
absolut condamnabil pentru un stat
suveran prin Constituþie, au cerut
imperativ sã fim conduºi din afarã.
O mutaþie vicleanã ºi otrãvitã
   Pe parcursul trecerii anilor, Uniunea
Europeanã a sporit domeniile de
„monitorizare”. Partea de “cooperare”
din M.C.V. s-a diminuat pânã la
dispariþie întãrindu-se componenta de
verificare. Tot mai evident, M.C.V.
pãrea o tentativã de a controla cât mai
multe aspecte ale vieþii sociale
româneºti, cu mult dincolo de cele
patru „obiective de referinþã” iniþiale.
Era o mutaþie vicleanã ºi otrãvitã.
   Aceastã mutaþie o constata, cu
câþiva ani în urmã, fostul ministru al
justiþiei Mona Pivniceru. Constatare
care, se pare, a costat-o fotoliu
ministerial! Într-un Memorandum
adresat guvernului României în
martie 2013 Mona Pivniceru preciza:
„An de an, recomandãri noi s-au
adãugat condiþionalitãþii iniþiale”.
Unele dintre aceste noi
condiþionalitãþi, mai spunea ministrul
Justiþiei, pun sub semnul întrebãrii
„consecvenþa C.E.”, ba chiar mutã

domeniul de monitorizare din
domeniul strict tehnic în domeniul
politic: „Procedurile actuale, adicã
procedurile instituite prin legea din
2005 care reglementa doar faptul
cã ministrul Justiþiei propunea,
C.S.M. dãdea avizul consultativ si
preºedintele României opera
numirea. În 2012, una din
recomandarile politice (sn) se
referea tocmai la introducerea
procesului transparent de numire a
ºefilor la vârf din parchete, ceea ce
înseamna cã recomandãrile s-au
schimbat esenþial, ele creeazã
instabilitate, pun sub semnul
intrebãrii consecvenþa acþiunii
Comisiei din moment ce Comisia
însãºi îºi modificã esenþial propriile
recomandãri, cea din 2012 fiind
contrarã celei din 2007. “Dar poate
cel mai important aspect este lipsa
de stabilitate a condiþionalitãþilor. În
afarã cã nu se ºtie care sunt paºii de
urmat, cu fiecare raport adãugat pe
parcursul celor ºase-ºapte ani de
monitorizare s-au tot adãugat noi ºi
noi recomandãri, desigur de executat
(s.n.) pentru statul român”.
   Poate intenþionat, sau poate nu,
limitele aplicãrii M.C.V. sunt menþinute
la un anumit nivel de relativitate,
permiþând extinderea acestui
mecanism de verificare ºi impunere
spre zone niciodatã avute în vedere în
faza iniþialã. Este exact ceea ce spune
în Memorandum ºi ministrul
Pivniceru: “Lipsa acestei metodologii
duce la o monitorizare continuã,
monitorizare care, de la
condiþionalitatea iniþialã, prin
intermediul recomandãrilor, a ajuns sã
acopere noi arii ºi domenii de
monitorizare. Acest mecanism a
funcþionat eminamente ca un
mecanism de verificare. Noile obiective
au fost adaugate unilateral. Nu a existat
o cooperare efectivã (sn). Fiecare
raport (M.C.V - n.n) a fixat, practic, pur
contestativ condiþiile ºi obiectivele pe
care a dorit sã fie monitorizate”.
   Desigur, C.E. a negat în totalitate
constatãrile din Memorandum. Ar
trebui sã ne facem a nu observa cã în
cei 11 ani de cooperare-monitorizare
nu numai cã nici unul dintre obiectivele
iniþiale nu a fost atins, dar au apãrut în
þarã structuri specializate impunerii
„recomandãrilor”, mereu altele,
structuri subordonate aproape exclusiv

U.E.? C.E., prin sistemul de verificare
ºi recomandare, conlucreazã astãzi
direct cu Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (D.N.A.), cu alte structuri
de forþã ale statului. C.E. impune,
mascat sau nu, domenii ºi direcþii în
care D.N.A. sã acþioneze, se amestecã
brutal în actul de justiþie, controleazã
stadiul ºi modul de elaborare a unor
sentinþe ºi hotãrâri judecãtoreºti, nu se
sfieºte sã nominalizeze personalitãþi ce
ar trebui condamnate cu celeritate. Prin
rapoartele pe care, în baza M.C.V., CE
le solicitã imperativ României, se trece
cu nonºalanþã din domeniul tehnic în
cel politic ºi, încet dar sigur, M.C.V. se
transformã într-un instrument de
subordonare a voinþei politice
româneºti. Putem uita cã, invocându-
se acest M.C.V., României nu i se
permite din motive politice intrarea în
spaþiul Schengen, deºi îndeplineºte de
ani buni toate condiþiile tehnice?
   Implicaþiile aplicãrii în România a
acestui instrument suprastatal de
monitorizare sunt nenumãrate, unele
încã ne decriptate pentru cetãþeanul de
rând. Ceea ce simte el, cetãþeanul
român, este apãsarea unui jug
nejustificat în comparaþie cu sacrificiile
fãcute, este sentimentul de
discriminare în raport cu ceilalþi
cetãþeni ai statelor din Uniunea
Europeanã, este acumularea unei suite
întregi de deziluzii brutale, este
mentalitatea de slugã a conducãtorilor
sãi, este credinþa cã de aproape trei
decenii trãieºte în minciunã ºi umilinþã.

Întrebarea însã, rãmâne:
M.C.V., în interesul cui?
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Guvernanþii ar fi trebuit sã
rezolve probleme nu sã genereze
probleme în aceastã þarã. Au venit cu
un program de guvernare cei de la PSD
ºi ALDE ºi sigur cã au fost obligaþi sã
îl punã în practicã. Intenþiile nu au fost
rele ºi anume de a creºte nivelul de
trai prin creºterea nivelului de
salarizare, dar sunt de analizat mãsurile
prin care îºi vor fi atins scopul. Nu mai
conteazã nici mãcar motivaþia care i-a
determinat pe guvernanþi sã cheltuie
peste noapte sume uriaºe pentru
salariile din administraþie ºi prin
aplicarea legii salarizãrii unitare.
   Sã zicem cã intenþiile au fost bune,
chiar dacã anumiþi analiºti susþin cã
s-a dorit „îmbunarea” categoriilor
sociale sau îndestularea lor înainte de
a se trece la modificarea legilor justiþiei,
care sã devinã unele mai blânde pentru
guvernanþi. Sã zicem cã trecem ºi
peste asta, pentru cã orice politician
este tentat sã se aºeze deasupra legii,
iar în þara noastrã este o tradiþie
milenarã din acest punct de vedere.
   Ce nu au luat în calcul pesediºtii lui
Dragnea este cã lucrurile sunt
interconectate ºi legile încep sã producã
efecte în tot sistemul în momentul în
care le aprobi ºi sunt publicate.
Problema este cã nimeni nu a calculat

Sistemul stã sã crape
cu adevãrat efectele legislaþiei de pânã
acum ºi ale mãsurilor fiscale ºi de
majorare a lefurilor pentru bugetari ºi
ce impact va avea acest lucru asupra
economiei ºi asupra vieþii de zi cu zi în
general. Ce se va întâmpla cu inflaþia,
cu preþurile, cu sãnãtatea, cu educaþia.
Nu poþi, pe niciunde în lume, sã creezi
echilibre generând dezechilibre. Este
imposibil sã tai dintr-un sac o bucatã de
pânzã cu gândul cã vei astupa o gaurã
în altã parte în acelaºi sac. ªi sã mergi
pe soluþia asta la infinit, seamãnã cu o
schemã de tip Ponzi.
   Pânã la urmã se aflã, treaba se va
prãbuºi. Adicã, economia a început deja
sã tremure, sã ºuiere. Guvernanþii au
început sã repare acolo unde a început
sã se strice, luând piese din altã parte.
Tot amestecã la soluþii ºi la piesele din
mecanism ºi le schimbã unele cu altele
pânã când nu va mai merge treaba.
   În tot acest fundal, inflaþia va începe
sã producã ºi ea efecte ºi va naºte în
cele din urmã un monstru pe care nici
mãcar Isãrescu nu va mai putea sã îl
stãpâneascã, nici mãcar dacã va
convoca întreaga masonerie în Capitalã.
   Treaba este dacã dupã ce va face
explozie sistemul economic ºi social
va mai putea cineva sã punã piesele
cap la cap ºi sã repare ce se mai poate

repara. Adicã tot niºte politicieni aleºi
în mod democratic. Toatã lumea
vorbeºte deja de lipsa de chibzuinþã a
unor primari care au mãrit salarii la
limita maximã ºi acum nu mai au bani
sã le plãteascã. Tot mai des se
vorbeºte de concedieri, reduceri de
personal ºi de restructurãri în
administraþia publicã localã ºi în alte
sectoare de activitate.
   Este clar cã sunt niºte inechitãþi greu
de combãtut între diferitele sisteme ale
societãþii. De exemplu, un ºofer de
primãrie câºtigã mai bine decât un
profesor. Profesorii sunt nemulþumiþi,
angajaþii din sãnãtate sunt nemulþumiþi
ºi tot aºa. Ca sã le închidã gura celor

din sãnãtate, guvernanþii au decis sã
le dea banii din viitor. Dar pentru cã
era prea mare efortul s-au gândit sã le
plafoneze sporurile. Din acest motiv s-
a ajuns la noi dezechilibre salariale ºi
chiar la salarii mai mici. Lumea iese în
stradã, dacã nu se mai poate îndrepta
mare lucru, pentru cã mijloacele nu sunt
cele potrivite. Luãm dintr-o parte sã
reparãm în alta. În felul acesta vor apãrea
noi ºi noi dezechilibre. Sistemul stã sã
crape. Cine îl mai bandajeazã ºi cine va
mai putea sã îl repare vreodatã. Miroase
a faliment pe ici pe colo. Poate e doar
miros de grãtar de primãvarã. Iar pe
grãtar sunt categoriile sociale.

 ªtefan Bãeºiu

din România care va beneficia de
telemedicinã preventivã. În acelaºi timp, spitalul va fi dotat cu mijloace de
transport a bolnavilor din judeþele Mehedinþi ºi Caraº-Severin, care nu au
posibilitatea de a beneficia de servicii medicale în timp util ºi de calitate.
   Punerea în practicã a celor douã proiecte va face din Spitalul Municipal
Orºova o clinicã modernã, cu aparaturã performantã dar ºi cu specialiºti
care deja se intereseazã de unitatea medicalã de pe malul Dunãrii.
  La conferinþã au fost prezenþi, alãturi de managerul Spitalului Municipal
Orºova, Adrian Cican, primarul Marius Stoica, precum ºi reprezentanþii
TELEKOM România - Angelo Schinderman ºi Elena Geanina Coricovac,
director  regional ºi, respectiv, director de vânzãri Mehedinþi.

Conferinþã de presã la Spitalul...
 urmare din pagina 1

 T. A.
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MUZICÃ POPULARÃ -
SCENA „I. C. BRÃTIANU”

Prezentator: Delia Rîmniceanu
VINERI, 20 APRILIE

17:30  În deschidere: elevi ai Liceului de Arte
„I. ªt. Paulian”, acompaniaþi de orchestra
„Lãutarii Mehedinþiului”;
19:00 „Searã mehedinþeanã”- Orchestra
„Lãutarii Mehedinþiului”, dirijor prof. NICOLAE

DRÃGHIA;
Soliºti: Grupul „Izvoraºul”, NARCISA BÃLEANU,
ªTEFAN CONSTANTIN MOACÃ, ALINA MOÞI DRÃGHIA,
ANA MARIA OPRIºAN, IONUÞ IOVÃNEL, CORINA HUZA,
ANDREEA MIHUÞESCU, MARIAN MEDRAGONIU, OLGUÞA

BERBEC, PETRICÃ MÎÞU STOIAN, NICULINA STOICAN;
22:30 Taraful CLEANTE: GEORGE ºI MARIAN

CLEANTE; Solistã: DIANA MATEI.
SÂMBÃTÃ, 21 APRILIE

16:00-18:00 Palatul Copiilor, program artistic;
18:00-19:00 Liceul de Arte „I. ªt. Paulian”,
program artistic;
19:00 Orkestra “DIJAMANTI” din Serbia
Soliºti: ZELIKO JONOVIC, CERIMI CAKI, ZORAN ÈUKIÆ,
NENAD STAJKOVIC, PREDRAG JANKOVIC, DALJBOR ANTIC,
SLAVISA VANCEVIC, MARIANA GANÞU, ANICA GANÞU,
TANJA ÈUKIÆ;
21:00 Ansamblul DOINA GORJULUI
Soliºti: VICTOR PÎRVÃNESCU, ILEANA MUSTÃCEL, MARIA

ROBERTA CRINTEA, ALEXANDRA BLEAJÃ, NATALIA

GORJANU, GEORGIANA BÎRSAC, EMILIA DOROBANÞU, SANDA

ARGINT, MARIANA IONESCU CÃPITÃNESCU.
DUMINICÃ, 22 APRILIE

18:00 Formaþia TRITON;
19:00–20:30 Ansamblul DANUBIUS al
Centrului Cultural ”Nichita Stãnescu”
Drobeta-Turnu Severin
Soliºti: LUCIANA VÃDUVA, NINA PREDESCU, IRINA

ZOICAN;
20:30 Ansamblul MARIA TÃNASE
Soliºti: CRISTI BÃNÃÞEANU, LILIANA POPA,
MANUELA MOTOCU, CIRI MAYER;
22:00 Concert THE ZURALIA ORCHESTRA
(semifinala Eurovision 2013, participare la
festivaluri internaþionale: Cehia, Polonia,
Germania, Bulgaria, etc.)

 MUZICÃ UªOARÃ ºi DIVERTISMENT -
SCENA CARREFOUR

 Prezentator: Constantin Bãdeþ
VINERI, 20 APRILIE

16:00 – 19:00 ANDRADA CREÞU ºi NEW
QUARTET
19:00 – 20:00 GIPSY KINGS TRIBUTE –
VICTOR ROJAS
20:00 – 21:00 LIVIU TEODORESCU & Band

Zilele Severinului
Ediþia a XXVl-a - 20-23 aprilie 2018

21:00 – 22:00 PARAZIÞII
SÂMBÃTÃ, 21 APRILIE

18:00 – 19:00 Bunghy Band
19:00 – 20:00 JO & Band
20:00 – 21:00 WHAT’S UP & Band
21:00 – 22:00 DIRECTIA 5
DUMINICÃ, 22 APRILIE

18:00 – 19:00 UNITED RIVER

19:00 – 20:00 AMI & Band
20:00 – 21:00 ANTONIA & Band
21:00 – 22:00 BOSQUITO
TENIS DE MASÃ CONCURSUL NAÞIONAL “TROFEUL

DROBETA”, Ediþia a Vlll-a
21 aprilie, orele 9:00-17:00  Sala de sport a
Colegiului Naþional Economic “Th. Costescu”
Organizator: Palatul Copiilor
DEMONSTRAÞIE DE KARTING

22 aprilie, ora 17:00, str. Criºan-pietonal
Organizator: Palatul Copiilor
EXPOZIÞIE “MEHEDINÞENI ÎN COSTUME POPULARE”
20-22 aprilie, str. I. C. Brãtianu (Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier)
EXPOZIÞIE DE NAVOMODELE  “SEVERNAV - TRECUT,
PREZENT ºI VIITOR”
20-23 aprilie, Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, Sala Foaier Virgil Ogãºanu (Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier)
PIESA ISTORICÃ ”IO MIRCEA VOIEVOD, DE DAN

TÃRCHILÃ (Compania de Teatru Civic Art CvM)
19 aprilie, ora 18:00, Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, Sala Gr. Cerchez (Episcopia
Severinului ºi Strehaiei)
SIMPOZION “MIRCEA CEL MARE (1418-2018) –
SIMBOL AL UNITÃÞII DE CREDINÞÃ ºI DE NEAM”
19-20 aprilie, orele 10:00-18:00, Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, Sala Gr. Cerchez (Episcopia
Severinului ºi Strehaiei)
EXPOZIÞIE DE ARTÃ VIZUALÃ

20-23 aprilie, Vernisaj - 20 aprilie, ora 17:00 Palatul

Culturii “Teodor Costescu”, Sala ªtefan Popa Popa’s
(Uniunea Artiºtilor Plastici Drobeta-Turnu Severin ºi
profesori de artã vizualã ai Liceului de Arte ”I.ªt. Paulian”)
SPECTACOL TEATRAL: “ZIDITORI AI MARII UNIRI”
(Compania de Teatru Civic Art CvM)
20 aprilie, ora 18:00, Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, Sala de spectacole (Episcopia
Severinului ºi Strehaiei)
ZILELE MEDICALE SEVERINENE, Ediþia a IX-a
19-21 aprilie, Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, Sala Virgil Ogãºanu (Colegiul
Medicilor Mehedinþi)
DANS MODERN CONCURSUL NAÞIONAL „TROFEUL

DROBETA”, Ediþia a VIlI-a
21-22 aprilie,  orele 9:00-17:00, Palatul Culturii
„Teodor Costescu” (Palatul Copiilor)
POPA’S ÎNTR-UN ZÂMBET DE COPIL Concurs de
caricaturã pentru copii
21-22 aprilie, Palatul Culturii „Teodor
Costescu”, Sala ªtefan Popa Popa’s (Casa
Corpului Didactic Mehedinþi)
20-22 aprilie Colocviul Drumul cãrþii, Palatul
Culturii „Teodor Costescu”, Sala Clubul Artelor.
21 aprilie, ora 11:00 Lansare de carte: Dicþionar
de regionalisme – Mehedinþi, Palatul Culturii
„Teodor Costescu”, Sala Clubul Artelor.
PREMIERA TRUPEI DE TEATRU BOMBAY A PALATULUI

CULTURII “TEODOR COSTESCU”: “PRINTRE NOI” (Regia:
Alexandru Gabriel, Rãzvan Sãbiescu)
21 aprilie, ora 19:00, Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, Sala Clubul Artelor
FESTIVALUL ANTIC DRUBETA, Ediþia I
20-22 aprilie, zona Palatul Culturii “Teodor Costescu”
reenactori – soldaþi ºi civili romani, rãzboinici
daci, gladiatori, meºteºugari sau dansatoare,
rãzboaie între daci ºi romani, lupte de gladiatori,
ateliere de lucru, teatru antic. Festivalul Drubeta
este o marcã a Primãriei municipiului nostru.

 continuare în pag. 11
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ZONA CRIªAN - KIDS ZONE
Sâmbãtã, 21 aprilie
Atelierele de creaþie “ORAªUL MEU”
Castelul Prinþeselor - stand pentru picturã pe
faþã pentru fetiþe
Cetatea Micilor Cavaleri - stand pentru picturã
pe faþã pentru bãieþi
Jocurile copilãriei – program interactiv
Cãlãtorie în lumea personajelor - mascote
supradimensionate
Profesorii trãzniþi – Inteligent Entertainment
Concert Trupa PAM-PAM Bucureºti - Teatrul
muzical educativ “Cãlãtorie pe aripile vântului”
Duminicã, 22 aprilie
Ateliere de creaþie – “Roata Olarului”
Cântece ºi jocuri populare pentru copii
Castelul Prinþeselor - stand pentru picturã pe
faþã pentru fetiþe
Cetatea Micilor Cavaleri - stand pentru picturã
pe faþã pentru bãieþi
Jocuri interactive populare pentru copii
Teatru de animaþie Arlechino Burachino
Magianul Adi Olteanu
Kids Zumba & flashmob
Baloane multicolore, steguleþe Kids Zone
LECÞII DE DESEN ºI MUZICÃ, ATELIER ÎN AER LIBER

Liceul de Arte “I. ªt. Paulian”
20 aprilie, orele 12:00-15:00
SPECTACOL ARTISTIC (scena Criºan)
Liceul de Arte “I. ªt. Paulian”
21 aprilie, orele 12:00-15:00
CETATEA MEDIEVALÃ  A SEVERINULUI
20-22 aprilie „Vestigii arheologice descoperite în
timpul lucrãrilor de reabilitare a Cetãþii medievale”
(Muzeul Regiunii Porþilor de Fier); Expoziþie a
Serviciului Judeþean Mehedinþi al Arhivelor Naþionale.
20 aprilie
Spectacol literar-artistic, recital extraordinar
Emil Boroghinã, Teatrul Nottara
   Expoziþie de benzi desenate
   Expoziþie picturã Oarã Larisa Mindoiu
  Recital de chitarã (elevi ai Liceului de Arte “I.
ªt. Paulian”)
21 aprilie Spectacol literar-artistic “Un Ev
mediu neîntâmplãtor”
22 aprilie Spectacol literar-artistic, Teatrul Ararat
20-24 aprilie Lansãri de carte
20-22 aprilie Concurs ºi Ateliere de Arte Vizuale
cu copiii: “Severinul, oraºul viitorului!”
CENTRUL EXPOZIÞIONAL - PÃDUREA CRIHALA
21 aprilie, ora 17:00 Vernisaj - 100 de imagini ale
Marii UNIRI, pictoriþa Oarã Larisa Mindoiu ºi 100 de
copii - expoziþie în ambientalul parcului în sãrbãtoare.
Ora 23:30 Focuri de artificii
23 aprilie, orele 08:00-11:30 - Catedrala
Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin
Slujba de prãznuire a Sfântului Mare

Mucenic Gheorghe, ocrotitorului Severinului
23 aprilie, ora 12:00 –Sala Prefecturii
Judeþului Mehedinþi

Festivitate de decernare a titlului de
cetãþean de onoare.

Având în vedere atribuþiile specifice ale ITM
Mehedinþi, stabilite atât prin lege, cât ºi prin
Programul Cadru de Acþiuni pentru anul 2018,
aprobat de Inspectorul General de Stat, s-a
constatat cã se impun acþiuni de control în vederea
verificãrii modului în care se aplicã ºi respectã
cerinþele prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri, precum ºi dispoziþiile
normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.
   Aceastã campanie se impune ca urmare a
creºterii constante a numãrului de zilieri
înregistraþi la nivel naþional ºi se va desfãºura
în perioada 12.03.2018 - 30.11.2018.
   Totodatã în exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri, la nivel
naþional au fost constatate  abateri în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, referitoare la:
- neasigurarea securitãþii ºi securitãþii în muncã
a zilierilor de cãtre beneficiari;
- nerespectarea mãsurilor de prevenire ºi
protecþie de cãtre zilieri, stabilite de beneficiari;
- utilizarea necorespunzãtoare a echipamentelor
de muncã ºi a echipamentelor individuale de
protecþie puse la dispoziþia zilierilor de beneficiari;
   Având în vedere cele menþionate mai sus
informãm asupra urmãtoarelor obligaþii stabilite
prin lege:
1) Zilierii au urmãtoarele obligaþii în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã:
a) sã îºi însuºeascã ºi sã respecte mãsurile de
prevenire ºi protecþie stabilite de beneficiar;
b) sã utilizeze corect echipamentele de muncã
puse la dispoziþie de cãtre beneficiar;
c) sã utilizeze corect echipamentul individual de
protecþie acordat ºi, dupã utilizare, sã îl înapoieze
sau sã îl punã la locul destinat pentru pãstrare;
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d) sã nu procedeze la scoaterea din funcþiune, la
modificarea, schimbarea sau înlãturarea arbitrarã
a dispozitivelor de securitate proprii ale
echipamentelor de muncã;
e) sã comunice imediat beneficiarului orice
situaþie de muncã despre care au motive
întemeiate sã o considere un pericol pentru
securitatea ºi sãnãtatea zilierilor;
f) sã punã la dispoziþia inspectorilor de muncã informaþiile
ºi documentele solicitate cu ocazia controlului.
2) Beneficiarul are urmãtoarele obligaþii în
domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã:
a) sã asigure securitatea ºi sãnãtatea în muncã
a zilierilor;
b) sã asigure instruirea zilierului, înainte de
începerea activitãþii ºi/sau la schimbarea
locului de muncã, cu privire la pericolele la care
poate fi expus ºi la mãsurile de prevenire ºi
protecþie pe care trebuie sã le respecte;
c) sã solicite zilierilor asumarea pe propria rãspundere,
prin semnãturã, cã starea sãnãtãþii le permite
desfãºurarea activitãþilor repartizate de beneficiar;
d) sã punã la dispoziþie zilierilor echipamente
de muncã adecvate, care nu pun în pericol
securitatea ºi sãnãtatea acestora;
e) sã asigure, în mod gratuit, echipamente
individuale de protecþie adecvate activitãþii
desfãºurate de zilieri;
f) sã comunice de îndatã, cãtre inspectoratul
teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs,
orice eveniment în care au fost implicaþi zilieri;
g) sã înregistreze accidentele de muncã suferite
de zilieri în timpul activitãþii; modalitatea de
înregistrare se stabileºte prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.

Compartiment CRP
Mãdãlina Aurora Gîrlea

În vederea creºterii gradului de ocupare
a forþei de muncã în judeþ, instituþia noastrã va
organiza în data de 20 aprilie 2018, vineri, ora
10.00, la HOTEL CONTINENTAL (PARC) din
Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr. 2,
”BURSA GENERALÃ A LOCURILOR DE
MUNCÃ”, acþiune menitã a pune faþã în faþã
angajatorii cu solicitanþii de locuri de muncã,
scopul final urmãrit fiind acela ca un numãr cât
mai mare de persoane sã poatã gãsi un loc de
muncã corespunzãtor pregãtirii lor profesionale.

La acest târg de locuri de muncã pot participa
toate persoanele care se aflã în cãutarea unui
loc de muncã.
   Pentru buna organizare ºi desfãºurare a acestei
acþiuni au fost întocmite materiale publicitare,
invitaþii de participare, chestionare pentru
solicitanþii de locuri de muncã ºi angajatori,
catalogul agenþilor economici participanþi.
   În vederea depistãrii unui numãr cât mai mare de
locuri de muncã, care sã acopere o gamã cât mai
diversã de meserii din diferite domenii de activitate,

În data de 20 aprilie 2018 AJOFM Mehedinþi va
organiza  Bursa Generalã a Locurilor de Muncã

ºi care sã fie oferite tuturor persoanelor care vor
participa la acest târg de locuri de muncã, de la
jumãtatea lunii martie 2018 salariaþii AJOFM
Mehedinþi au demarat acþiunile de contactare a
agenþilor economici ºi de invitare a acestora sã
participe la acest târg de locuri de muncã.
   Din cei peste 150 angajatori contactaþi, 56
dintre aceºtia ºi-au confirmat participarea la
aceastã bursã, numãrul total al locurilor de
muncã oferite de aceºtia fiind de 447, din care 5
pentru persoanele cu studii superioare, în
diferite domenii de activitate ca industria
prelucrãtoare, uºoarã, construcþii, comerþ,
alimentaþie publicã, transporturi, diverse activitãþi
de prestãri servicii.
   Informaþii suplimentare privind modul de
organizare ºi desfãºurare a acestei noi ediþii a
bursei locurilor de muncã pot fi obþinute de la
sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3, etaj 2, camera 31.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu
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1932 – SEVERINUL – CAPITALÃ A
MATEMATICII (2) Prof. Dr. Tudor Rãþoi

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

 URMARE DIN
NUMÃRUL TRECUT

Matematicile franceze erau, totodatã,
reprezentate de profesorul S. Mandelbroit, de la
Universitatea din Clermont-Ferrand, fost profesor
la „Rice Institut” din America ºi reprezentant al
tinerei generaþii de savanþi francezi în acest
domeniu, cu lucrãri în teoria funcþiilor (seriile
Taylor ºi Dirichlet), care-l fãcuserã cunoscut de
timpuriu în cercurile de specialitate. ªi el avea
sã conferenþieze la Universitatea din Cluj, despre
funcþiile quasi analitice.
   Belgia trimitea la Turnu Severin pe
profesorul A. Errera, de la Universitatea din
Bruxelles, concomitent ºi director ºtiinþific al
Institutului de Înalte Studii din þara sa.
Conferenþiar ºi la Universitatea Stanford din
S.U.A., pe lângã faima de matematician de
elitã, Errera o avea ºi pe aceea de ctitor ºi
manager, cum s-ar spune astãzi, al mai multor
institute ºtiinþifice belgiene.
   O delegaþie puternicã, formatã din 18
persoane, venea din Polonia, sub conducerea
lui W. Sierpinski, profesor la Universitatea din
Varºovia ºi creatorul ºcolii matematice
poloneze interbelice. El pusese bazele revistei
„Fundamenta Mathematicae”, una din cele
mai de seamã din lume. Profesor agregat la
Sorbona, Bruxelles ºi alte universitãþi strãine,
autor a numeroase tratate ºi a peste 100 de
lucrãri ºtiinþifice, filoromân de notorietate,
Sierpinski mai fuse în România, susþinând
prelegeri la Cluj, unde se pregãtea, ca ºi
colegii sãi francezi, sã rãmânã în cursul lunii
mai pentru o serie de lecþii despre „ansamblele
analitice”. Alãturi de Sierpinski, din delegaþia
polonezã mai fãceau parte S. Kempisty, de la
Universitatea din Wilna, autor a numeroase
lucrãri despre „teoria funcþiilor de variabilã
realã”, A. Rosenblatt, de la Universitatea din
Cracovia, cunoscut pentru contribuþiile din
domeniul mecanicii, W. Wilcosz, ºi el de la
Cracovia, Nicodym, de la Universitatea din
Varºovia, C. Kuratowski ºi W. Shozek, ambii
profesori la Politehnica din Lwow ºi alþii.
   Cehoslovacia era reprezentatã de profesorul
B. Hostinsky de la Universitatea din Brno, fost
rector al acesteia, profesor agregat la Sorbona
ºi viitor conferenþiar la Universitatea din Cluj,
ºi de profesorul A. Vetter de la Praga, delegat
al Academiei Masaryk, membru al Comitetului
internaþional de istorie a matematicii din Paris.

Din Iugoslavia veneau profesorii J.
Karamata ºi T. Peyovitch, ambii de la Belgrad.
Karamata era în România pentru a doua

oarã, fiind cunoscut pentru lucrãrile sale
originale asupra sumabilitãþii.

În fine, matematicile bulgare aveau ca
ambasador pe L. Tchakaloff, profesor la
Universitatea din Sofia, remarcat pentru
lucrãrile sale din domeniul algebrei
superioare, rezultatele acestora în teoria
ecuaþiilor fiind strâns legate de unele
direcþii de cercetare ale ºcolii româneºti
de matematicã.

De subliniat cã mulþi dintre participanþi
veniserã împreunã cu soþiile, cu atât mai mult
cu cât, în unele cazuri, doamnele lucrau ºi ele
în domeniul matematicilor.
 Cât priveºte participarea româneascã la
congres, aceasta îºi gãsea reprezentarea în tot
ceea ce avea matematica româneascã mai
valoros în deceniile interbelice, savanþi din
toate generaþiile. Erau prezenþi Gh. Þiþeica, ales
ca preºedinte al congresului împreunã cu D.
Pompeiu, Miron Nicolescu, Octav Onicescu,
Simion Stoilov, Grigore C. Moisil, N.
Ciorãnescu, Gheorghe Vrânceanu, Gheorghe
Naneº, C. Teodorescu, C. Pârvulescu, M.
Botez ºi alte personalitãþi din patru centre de
matematicã importante ale þãrii, Bucureºti,
Cluj, Iaºi ºi Timiºoara.
   Congresul ºi-a desfãºurat lucrãrile pe ºase
secþiuni, timp de cinci zile, în localul Palatului
Cultural ºi cel al Liceului „Traian”4. Secþiunea
I a fost consacratã analizei funcþionale ºi
fundamentelor matematicii, iar comunicãrile
au avut ca subiecte: proprietatea topologicã a
planului (St. Nicodym), deplasãrile transfinite
(Octav Onicescu), funcþiile parþiale continue
(C. Kuratovski ºi C. Kepinsky), produsele de
compoziþie a douã funcþii (B. Hortinsky),
principiul minim (O. Nicodym) ºi descoperiri
asupra fundamentului teoriei determinaþilor
(W. Wilkosz). La secþiunea a II-a, organizatã
pe probleme de algebrã ºi analizã matematicã,
G. Cãlugãreanu a vorbit despre funcþiile
mezomorfe, N. Ciorãnescu despre condiþiile
globale pentru ecuaþiile de tip hiperbolic, N.
Teodorescu despre soluþiile fundamentale ale
sistemelor de ecuaþii de tip hiperbolic, M.
Ghermãnescu despre soluþiile ºi frontierele de
ecuaþie ale coeficientelor imaginare, V. Alaci
despre ecuaþia pãtratului ºi octaedrului regulat
ºi funcþiile simple de douã variabile, Tiberiu
Popovici despre relaþiile între rãdãcinile
diferitelor derivate ale ecuaþiilor algebrice,
V. Novacu despre determinãrile unei funcþii
analitice a cãrei parte realã se cunoaºte.4 „Idem” anul   XLIX, nr. 125 din 8 mai 1932 ºi nr. 126 din

9 mai 1932.

Leul nu a avut un parcurs liniºtit în Sãptãmâna Patimilor,
evoluþia fiind marcatã de afirmaþiile guvernatorului BNR
referitoare la creºterea inflaþiei spre 5%.
   La conferinþa de presã care a urmat ºedinþei de politicã
monetarã a BNR, unde s-a decis menþinerea dobânzii-
cheie la 2,25%, contrar aºteptãrilor majoritãþii analiºtilor
care anticipau o creºtere, guvernatorul Mugur Isãrescu a
afirmat cã inflaþia se va plafona în jurul valorii de 5% ºi apoi
va reveni spre 3,5%.
   Rãspunsul pieþii a fost acela de depreciere a leului, chiar
dacã la nivel regional se observa o tendinþã de apreciere.
   Cursul euro a crescut de la 3,6584 la 3,6615 lei, maxim
stabilit înainte de minivacanþa de Paºte. Redeschiderea
pieþei a adus o medie de 4,6605 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au efectuat între 4,659 ºi 4,665 lei.
   Guvernatorul BNR a afirmat cã nu s-a dorit aprecierea
leului prin stimularea intrãrilor de capital speculativ, care ar
stopa majorarea inflaþiei „cu preþul deterirorãrii balanþei
comerciale. Nu acceptãm aºa ceva. Nu este o soluþie viabilã
ºi nu îi face bine þãrii”, a spus dl Isãrescu. Acesta a precizat
cã, „avem un mesaj cãtre pieþe: existã un diferenþial de
dobândã destul de consistent în favoarea leului. Cred cã
este acoperitor”.
   La sfârºitul perioadei INS anunþa cã deficitul balanþei
comerciale (FOB/CIF) din primele douã luni ale acestui an
a fost de 1,657 miliarde euro, mai mare cu 398,1 milioane
euro decât cel înregistrat în perioada similarã din 2017.
   Semnalul dat de BNR cã doreºte sprijinirea exporturilor
deschide porþile pentru deprecierea leului, care este vãzut
de majoritatea analizelor ºi prognozelor depãºind pragul
de 4,7 lei. La casele de schimb valutar ale bãncilor euro se
vinde între 4,7 ºi 4,75 lei.
   Cursul dolarului american a crescut de la 3,7746 la 3,7965
lei, pentru ca la finalul intervalului sã coboare la 3,7824 lei,
când cotaþiile fluctuau între 3,779 ºi 3,789 lei.
  Moneda elveþianã a scãzut pe pieþele internaþionale la 1,176
– 1,181 franci/euro, astfel cã media a coborât de la 3,9625 la
3,9539 lei pentru a încheia perioada la 3,9561 lei.
   Chiar dacã în prezent existã un exces de lichiditate, „ne
putem aºtepta la o creºtere a ratelor ROBOR în viitorul
apropiat”, a precizat guvernatorul BNR. Acesta a atras atenþia
bãncilor comercile cã „pe orice date te-ai uita, ratele de dobândã
la depozite sunt cu mult sub dobânda noastrã cea mai micã”.
   La finalul perioadei, cel la trei luni, în funcþie de care se
calculeazã costul la majoritatea creditelor în lei se situa la
2,09% iar cel la ºase luni, folosit la calculul dobânzilor la
creditele ipotecare, se plasa la 2,41%. Indicele la nouã luni
se stabiliza la 2,47% iar cel la 12 luni la 2,52%.
   Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,2336 la 1,2216
dolari, dar la sfârºitul intervalului a sãrit la 1,2303 – 1,2335
dolari, urmare a tensiunilor comerciale apãrute între SUA
ºi Rusia, dupã ce administraþia americanã a anunþat noi
sancþiuni împotriva companiilor ruseºti, ceea ce a provocat
panicã la bursa de la Moscova.
   Valoarea indicelui compozit al bitcoin calculat de
Bloomberg a scãzut de la 7.109,44 la 6.662 dolari.
Analiza cuprinde perioada 2 – 10 aprilie 2018.

 Radu Georgescu

Euro testeazã
creºterea la 4,67 lei



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna. Întâlnirile ºi
dialogurile cu aceºtia sunt minunate, deosebite,
aducându-þi noutãþi legate de propria ta dezvoltare
personalã. Ia aminte la ce þi se spune, chiar dacã
uneori nu îþi place ce auzi. Controversele vor fi la
ordinea zilei, dar tocmai acestea vor constitui
farmecul perioadei. Zilele de 12 ºi 13 aprilie îþi
vor aduce dorinþã de introspecþie ºi retragere în
mijlocul naturii. Sufletul tãu are nevoie de liniºte
ºi de o reevaluare a drumului vieþii. Sunt
posibile insomnii, vise ºi viziuni premonitorii,
dar ºi revelaþii de excepþie. În weekend te vei
simþi mai bine.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat
de carierã ºi de imaginea ta în ochii celorlalþi.
Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt conflictuale,
deocamdatã. Fii prudent, deoarece undeva în
fundal existã nemulþumiri majore legate de
domeniul profesional. Gândirea ºi comunicarea
sunt destul de umbrite, astfel încât încearcã sã
vorbeºti cât mai puþin ºi strict la obiect. Zilele
de 12 ºi 13 aprilie accentueazã relaþiile cu
prietenii ºi protectorii. Sunt posibile dialoguri
aprinse, situaþii controversate pe care le vei
putea depãºi cu atenþie ºi discernãmânt. În
weekend detaºeazã-te de toate ºi priveºte partea
frumoasã a vieþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru
vizitarea galeriilor de artã, vizionarea unor filme
deosebite sau pentru participarea la seminarii
pe teme spirituale. Relaþiile cu strãinãtatea
cunosc rãsturnãri de situaþie, dar sunt în
favoarea ta, chiar dacã pe moment aceste lucruri
te pot necãji. Pe 12 ºi 13 aprilie, ºefii te pot
chema la raport. Discordia sãlãºluieºte în acest
segment de viaþã ºi activitate, fapt pentru care
încearcã sã fii la curent cu tot ce se petrece sau
se întrezãreºte în domeniul profesional. Finalul
sãptãmânii este potrivit dialogurilor ºi
întâlnirilor cu prietenii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Chestiunile financiare sunt subiectul principal
al debutului sãptãmânii. Sunt momente bune
pentru achitarea facturilor, taxelor, impozitelor sau
datoriilor de orice fel. Beneficiezi de multã energie
astralã, dar atenþie la gândire ºi comunicare. Evitã
semnarea actelor importante, deciziile majore sau
promisiunile. Rãzgândirile pot fi frecvente. Zilele
de 12 ºi 13 aprilie îþi aduc veºti legate de
strãinãtate. Unele relaþii cu persoane aflate dincolo
de graniþele þãrii se pot rupe definitiv. Pentru
sfârºitul sãptãmânii se întrezãreºte forfotã în
domeniul socio-profesional.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile te vor
preocupa încã de la începutul sãptãmânii. Sunt
zile bune pentru discuþii ºi reconfigurãri de poziþie
în cadrul activitãþilor comune cu ceilalþi. Se pot
ivi neînþelegeri sau dialoguri contradictorii, astfel
cã prudenþa ºi discernãmântul sunt binevenite.
Pe de altã parte fii atent la partenerul de viaþã,
care îþi poate reproºa faptul cã îþi petreci timpul
mai mult cu prietenii. Conflictele de la serviciu
sunt în toi, în special cele ascunse de ochii tãi.
La sfârºitul sãptãmânii se întrezãresc aspecte
legate de studiile pe termen lung ºi de relaþii cu
strãinãtatea. Pe de altã parte, bucurã-þi sufletul
cu plimbãri în aer liber.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens, pentru
cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur, dar
priveºte partea frumoasã a lucrurilor. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului circulator ºi
secundar pe inimã. Recomandabil este sã eviþi, pe
cât posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale în intervalul 09 – 14
aprilie. Spre finalul sãptãmânii poþi primi cadouri
deosebite, veºti despre moºteniri sau bani de la
autori necunoscuþi. Însã, uneori nu e ceea ce pare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai dovadã
te va face remarcat în anturaj încã din primele zile
ale sãptãmânii. Creativitatea este la cote înalte ºi
bine ar fi sã îi laºi ºi pe ceilalþi sã se bucure de
creaþiile ºi ideile tale. Relaþiile sentimentale sunt
umbrite ºi foarte uºor se pot isca neînþelegeri.
Încearcã sã asculþi doleanþele celor dragi ºi fii mai
deschis la nevoile lor. Pe 12 ºi 13 aprilie se
întrezãresc multe treburi la serviciu, dar ºi acasã în
mediul familial. Agitaþia ºi nemulþumirea te pot
obosi destul de mult. La sfârºitul sãptãmânii,
implicã-te în activitãþi comune cu alþii.
.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în
primele zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii
familiei sunt tensionate, dar se pot depãºi
neplãcerile cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 12
ºi 13 aprilie eºti vesel, pus pe ºotii, dorindu-þi
aventuri ºi distracþii. Atenþie la relaþiile
sentimentale ºi la cele cu copiii! Unele relaþii se
pot rupe definitiv. Încearcã sã-þi temperezi
extravaganþele în materie de amor ºi petreceri.
Bine ar fi sã-þi orientezi energia ºi eforturile cãtre
prieteni ºi protectori. Aceºtia existã în jurul tãu,
vor sã te ajute cu sfaturi ºi soluþii de viaþã
extraordinare, însã tu te faci cã nu îi observi. În
weekend, odihneºte-te mai mult.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi mai
mult pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu
neamurile ºi prietenii apropiaþi vor fi frecvente
ºi de folos. S-ar putea ivi neînþelegeri în discuþii,
dar se vor aplana foarte bine pentru toatã lumea.
Pe de altã parte va fi nevoie sã-þi îndrepþi atenþia
ºi spre treburile gospodãreºti pe 12 ºi 13 aprilie.
Verificã sursele de apã din spaþiul locativ.
Membrii familiei te pot provoca la discuþii pe
seama colaborãrilor în care eºti implicat sau
plãnuieºti sã te implici. Rãbdare ºi prudenþã!
Sfârºitul sãptãmânii aduce distracþii ºi aventuri
alãturi de cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna.
S-ar putea sã primeºti cadouri, recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã te bucure. Energia
vitalã va fi la cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Zilele de 12
ºi 13 aprilie te-ar putea pune pe drumuri. Este
vorba de mici cãlãtorii sau excursii. Întâlnirile
ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi
pot fi frecvente. Existã nemulþumiri în acest
segment de viaþã, iar discordia pândeºte din
umbrã totul. La finalul sãptãmânii, fii alãturi de
familie ºi de problemele ei.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii eºti plin de energie,
iar dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la
cote mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile
doar cãtre treburile tale, pentru cã ceilalþi s-ar
putea sã fie deranjaþi de elanul tãu. Sunt
momente bune pentru vizite la saloanele de
întreþinere corporalã sau pentru înoirea
garderobei. Pe 12 ºi 13 aprilie sunt momente
bune pentru cumpãrãturile zilnice. S-ar putea
sã primeºti cadouri, recompense sau veºti legate
de modificarea condiþiilor de la locul de muncã.
Weekend-ul propune dialoguri ºi plimbãri lungi,
alãturi de persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte
ºi bine ar fi sã îi dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele
din viaþa ta. În zilele de 12 ºi 13 aprilie te vei
simþi mai bine, iar pofta de viaþã îi va molipsi ºi
pe cei din jurul tãu. Totuºi, fii prudent, deoarece
tendinþa de a fi prea combativ sau de a-þi exagera
talentele îþi poate crea neplãceri. La finalul
sãptãmânii se întrezãresc chestiuni bãneºti. Poþi
primi cadouri, recompense sau veºti legate de
condiþiile de muncã de la un serviciu. Multe
cheltuieli.
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“S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.
organizeazã la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porþile de Fier din str. I. G.
Bibicescu nr. 2, Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, în data de
24.04.2018 ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului de conducãtor
auto în cadrul Serviciului administrarea patrimoniului – SH Porþile de Fier.

Principalele atribuþii/responsabilitãþi ale postului de
CONDUCÃTOR AUTO  sunt:
- Asigurarea transportului de persoane în condiþii de siguranþã, cu
autovehicule din dotarea sucursalei;
-  Întreþinerea ºi exploatarea corespunzãtoare a autovehiculelor repartizate.

Condiþiile de participare obligatorii ºi de dorit la concursul pentru
ocuparea postului de CONDUCÃTOR AUTO sunt:
Condiþii obligatorii:

- Minim absolvent de ºcoalã profesionalã;
- Permis de conducere categoriile B ºi C;
- Minim 5 ani de experienþã în funcþia de conducãtor auto;
- Cunoaºterea legislaþiei rutiere în vigoare;
- Cunoºtinþe privind întreþinerea ºi exploatarea autovehiculelor;
- Cunoºtinþe privind regulamente, instrucþiuni, proceduri ºi

alte reglementãri în domeniu;
- Cunoºtinþe privind activitatea de SSM, mediu ºi SU în domeniu.
- Îndeplineºte condiþiile prevãzute în Codul Etic Hidroelectrica

în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativã)
- declaraþie conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condiþii de dorit:
- Absolvent studii medii (liceu, ºcoalã de maiºtri);
- Permis de conducere categoriile B+E, C+E;
- Cunoºtinþe de mecanicã auto.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
 Fiºã de înscriere
 Copie legalizatã a diplomei care atestã calificarea necesarã pentru post
 Copia CI
Copie dupã carnetul de muncã ºi /sau adeverinþele care atestã vechimea
în muncã/ extras din REVISAL
 CV (de preferat în format Europass) – va conþine inclusiv numele ºi
date de contact pentru cel puþin 2 persoane ce pot oferi referinþe
profesionale despre candidat
 Adeverinþã de la medicul de familie din care sã rezulte starea de sãnãtate
 Cazier judiciar
DERULAREA CONCURSULUI:
Concursul pentru ocuparea postului de conducãtor auto constã în:
 Probã scrisã   – pondere 70% din nota finalã;
Probã practicã – pondere 30% din nota finalã
Nota minimã pentru admiterea la proba practicã este 5,72.
Nota minimã pentru angajare pe postul de conducãtor auto este 7,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul
societãþii, pe internet ºi prin afiºare la sediul S.H. Porþile de Fier) în
data de 02.05.2018.
MODALITÃÞI DE ÎNSCRIERE:
 Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune pânã în
data de 20.04.2018, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane ºi Comunicare
din cadrul SH Porþile de Fier.
 Tematica ºi bibliografia pentru concurs se obþin de la Serviciul Resurse
Umane ºi Comunicare - SH Porþile de Fier.
Relaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Resurse Umane ºi
Comunicare din cadrul SH Porþile de Fier, la telefon 0252/308608.

ANUNÞ  Urmare din pag. 5ªedinþã ordinarã a...
Pct.1. Proiect de hotãrâre pentru
completarea HCL nr. 193/2018,
privind acordarea de ajutoare bãneºti
de înmormântare, persoanelor
singure, fãrã aparþinãtori. Proiectul a
trecut cu unanimitate de voturi. Un
proiect bun (nota red.).
Pct.2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea “procedurii de realizare
a construcþiilor funerare în cimitirul
ortodox Strehaia”. În concret, sã
nu fie nevoie de proiecte de
construcþie pentru monumente
funerare. Consilierul PNL, Daniel
Cioplea a spus cã este de acord
cu proiectul dar, ca amendament,
a propus anularea hotãrârii
anterioare prin care s-a votat
necesitatea executãrii monu-
mentelor funerare, pe baza unui
proiect. Amendamentul a fost
respins ºi cei 6 membri PNL s-au
abþinut. Un proiect bun.
Pct.3. Proiect de hotãrâre privind
contractul de închiriere nr. 2649/
10.03.2005, chiriaº SC MOVIMPEX
IONESCU ºi BORU SNC. Consilierul
Daniel Cioplea a solicitat cã trebuie
prelungit contractul, fãrã amendamentul
de a fi obligat chiriaºul sã nu mai
“posteze” câini în faþa chioºchiului,
precum s-a procedat în toate cazurile,
poliþia localã ºi hingherii fiind în mãsurã
sã ia mãsuri ºi sã “aresteze” câinii
maidanezi. Amendamentul a fost
respins ºi, implicit, cei 6 peneliºti au
votat împotrivã.
Pct. 4. Proiect de hotãrâre privind
constituirea comisiei pentru
organizarea Sãrbãtorii “Zilele
Strehãiene”. Pe motivul cã aceastã
comisie se putea face prin dispoziþia
primarului, la nivel de primãrie, cei
6 peneliºti au votat împotrivã.
Iniþiativã bunã pentru a se respecta
“Zilele Strehãiene”.
Pct.5. Proiect de hotãrâre privind
mandatarea d-lui consilier Aurel
Amza în AGA la SC SECOM SA,
pentru a participa ºi vota
documentele înscrise pe ordinea
de zi a AGA din 18.04.2018.
Proiectul s-a votat în unanimitate,
fãrã obiecþii. Eu, dacã eram
reprezentant al cetãþenilor, aº fi avut
o obiecþie. Întreg Consiliul Local
Strehaia ar trebui sã analizeze

punctele de pe ordinea de zi a AGA
SECOM ºi sã-l împuterniceascã pe
cel desemnat sã voteze în anumite
limite. Dacã AGA SECOM doreºte,
sã zicem, sã scumpeascã apa? Se
voteazã un preþ fãrã limitã, fãrã a se
þine cont cã este deja scumpã, peste
limita suportabilitãþii de cãtre
populaþia sãracã? Un proiect trecut
cam pripit ºi fãrã a preveni anumite
consecinþe pentru cetãþeni.
Pct.6. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea efectuãrii de lucrãri de
foraj ºi sondaj, pentru Fântâna de
la ªcoala Comanda. S-a aprobat
în unanimitate. Un proiect bun
pentru cetãþenii din Comanda.
Pct.7. Proiect de hotãrâre privind
numirea unui reprezentant în ADIS
Mehedinþi. S-a votat în unanimitate.
Ultimile 2 proiecte discutate au fost
referitoare la montarea unor semne
de circulaþie, privind staþionarea
maºinilor, pe str. Unirii, Matei Basarab,
Mihai Viteazul ºi Hurduceºti.
Proiectele s-au votat în unanimitate.
Pct. “Comunicãri, interpelãri, diverse”.
Consilierul Daniel Cioplea l-a interpelat
pe viceprimarul oraºului, Vârºog
Daniel, rugându-l ca reprezentanþi ai
Primãriei Strehaia sã nu mai ofere
presei informaþii mincinoase,
referindu-se la ºedinþa de consiliu din
februarie 2018, când, chiar domnia
sa, a propus numirea unui consiliu
de administraþie la FLAPS,pentru care
au votat toþi consilierii PNL ºi cei din
PSD s-au opus, dar în ziar s-a
specificat invers, a precizat ferm
consilierul (nu este vorba de ziarul
Informaþia de Strehaia, care nu face
asemenea greºeli ºi nici nu slujeºte
pe nimeni, pãstrându-ºi statutul de
independent, în slujba doar a
cetãþenilor). Spre final, viceprimarul
a luat în discuþie, ca o micã
diversiune, de amãgire, o problemã
ridicatã de conducerea FLAPS
Strehaia, la care consilierii au rãmas
„muþi”, dupã cum au afirmat 2 dintre
ei, cã primiserã „interzis” de la „Zeus”,
un personaj de care se tot vorbeºte,
dar care stã ascuns, nu-ºi face simþitã
prezenþa în peisajul strehãian, fiind
misteriosul care învârte acele
ceasornicului comunitãþii locale!!!

Vasile Vulpaºu
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Desfãºuratã în Vinerea Mare,
etapa a XV-a din Liga a IV-a
Mehedinþi a programat derby-urile
primelor 4 clasate. În cel mai
important meci al rundei, Viitorul
ªimian s-a impus cu 2-0 în
deplasarea de la Recolta Dãnceu, prin
golurile marcate de Ionuþ Ilie (’55) ºi
Mãdãlin Mãtãsãreanu (’86).
   A fost prima înfrângere stagionalã
pentru liderul Recolta Dãnceu, care,
dupã acest rezultat negativ, mai are
doar un punct avans faþã de Viitorul
ªimian. În iarnã, cele douã
pretendente la titlu erau despãrþite de
6 puncte. “Am venit la Dãnceu cu
gândul sã câºtigãm ºi am reuºit sã
obþinem o victorie importantã. Aveam
nevoie de cele trei puncte, pentru a
ne apropia de lider. Obiectivul nostru
e sã cucerim titlul judeþean ºi, apoi,
sã facem o figurã frumoasã la barajul
pentru promovarea în Liga a III-a”, a
declarat atacantul echipei din ªimian,

S-a încins lupta pentru titlul judeþean

Liga a IV-a Etapa a XV-a
Recolta Danceu - Viitorul ªimian 0-2
Dierna Orºova - CS Strehaia 2-2
Viitorul Cujmir - Dunãrea Pristol 1-0
Decebal Eºelniþa - Real Vânju Mare 1-2
AS Corcova - Inter Salcia 0-3
Clasament
1. Dãnceu 15   13 1   1 66-17 40
2. ªimian 15   13 0   2 53-12 39
3. Strehaia 15   11 2   2 43-18 35
4. Orºova 15   9 1   5 43-27 28
5. Cujmir 15   8 1   6 36-29 25
6. Pristol 15   5 2   8 25-36 17
7. Vânju Mare 15   4 0   11 18-48 12
8. Eºelniþa 15   2 4   9 22-46 10
9. Salcia 15   2 2   11 18-61 8
10. Corcova* 15   1 1   13 12-42 4
* A fost exclusã din campionat în etapa X-a
ºi pierde toate jocurile din retur cu 3-0
Etapa viitoare
Viitorul ªimian - Dierna Orºova
Viitorul Cujmir - Recolta Dãnceu
CS Strehaia - Decebal Eºelniþa
Dunãrea Pristol - Inter Salcia
Real Vânju Mare - AS Corcova
Clasament golgheteri
1. Andrei Enea (Viitorul ªimian) - 18 goluri
2. Tiberiu Pãtãºanu (Dierna Orºova) - 14 g
3. Cristian Boboescu (Recolta Dãnceu) - 10 g
4. Claudiu Fulga (Dierna Orºova) - 10 g
5. Costel Pontu (CS Strehaia) - 9 g
6. Constantin Negrescu (Recolta Dãnceu) - 9 g
7. Lucian Zamfir (Viitorul ªimian) - 9 g
8. Adelin Fãiniºi (Recolta Dãnceu) - 8 g
9. Eugen Lãtea (Real Vânju Mare) - 8 g
10. Emanuel Stancu (Decebal Eºelniþa) - 8 g

Lucian Zamfir. “Felicit bãieþii
pentru atitudine. ªtiam cã ne
aºteaptã un joc greu,
întâlneam echipa de pe
primul loc, care nu fusese
învinsã în acest sezon, dar
am fãcut un meci bun ºi am
obþinut o victorie meritatã”,
a spus ºi antrenorul-jucãtor
Dorel Stoica. Echipa sa a
jucat în formula: Ionuþ
Sãlceanu - Andrei Dicu,
Adelin Pãtraºcu, Dorel
Stoica, Ionuþ Ilie, Costinel Stanciu,
Mihai Schintee, Mãdãlin
Mãtãsãreanu, Laurenþiu
Prundeanu (‘62 Constantin
Dudãu), Lucian Zamfir (‘76
Robert Vãcuþã) ºi Andrei
Enea  (’85 Constantin
Bologa). Gazdele au replicat
prin: Cosmin Ilie  - Alin
Rapcea, Gheorghe
Gãdãleanu, Lucian Brucã (‘46

Cãtãlin Truºcã),
Alin Lãpãdat, Mihai
Pavel (‘57 Alin
Dumitru), Ciprian Pitulicu,
Constantin Negrescu, Adelin
Fãiniºi, Cãtãlin Chirfot ºi
Cristian Boboescu.
   Pe lângã faptul cã a
încins lupta pentru
promovare, rezultatul de la
Dãnceu a consolidat
echipei din ªimian locul
secund, dupã ce
urmãritoarea CS Strehaia
a remizat, scor 2-2, în
deplasarea de la Orºova.
Oaspeþii au marcat prin
Claudiu Topalã (‘6) ºi
Mihai Gomoi (‘88), în timp
ce Tiberiu Pãtãºanu (’29)
ºi Cristian Chiriþã (‘82) au
înscris pentru Dierna,
aflatã în continuare pe
locul 4. Campioana CS
Strehaia se menþine pe
ultima treaptã a
podiumului, la 4 puncte de
Viitorul ªimian ºi la 5
lungimi de primul loc.
   Pregãtitã de Ion Nicola,
Dierna a mizat în etapa a
XV-a pe: Simion Peter -
Bogdan Merluþã, Octavian
Codreº, Ionuþ Drochioi,
Florin Fãget, Alexandru

Mladin, Andrei Lazãr, Simion Rãiescu
(’55 Marian Erceanu), Cristian Chiriþã,
Claudiu Fulga ºi Tiberiu Pãtãºanu.
Antrenatã de Mircea Danciu, echipa
din Strehaia i-a trimis în teren pe:
Cosmin Noanã - Florin Dobrescu,
Mihai Gomoi, Cristian Gomoi,
Alexandru Balaci, Alexandru Jianu
(’58 Cosmin Lederer), Costinel
ªotea, Elvis Roman, Claudiu
Topalã, Ionuþ Vîrºog (‘58 Andrei
Mãtuºoiu) ºi Costel Pontu.
   În celelalte 2 jocuri ale rundei,
Viitorul Cujmir a dispus cu 1-0 de
Dunãrea Pristol, golul  marcat de
Narcis Coravu, în minutul 83
apropiind echipa sa la 3 puncte de
ocupanta locului 4 Dierna Orºova, în

timp ce Real Vânju Mare a câºtigat
cu 2-1 la Eºelniþa. Emanoil Stancu a
deschis scorul pentru gazde, în
minutul 10, Eugen Lãtea (‘18) a
egalat, iar Cosmin Orãscu a adus
victoria oaspeþilor, în minutul 78.
Dupã acest rezultat, cele 2 echipe au
fãcut rocada în clasament. De
remarcat cã, dintre primii 10
golgheteri ai campionatului, doar 3
dintre ei au marcat în aceastã rundã.
Este vorba despre Pãtãºanu (Dierna
Orºova), Lãtea (Real Vânju Mare) ºi
Stancu (Decebal Eºelniþa).
   Meciul AS Corcova - Inter Salcia
nu s-a disputat, deoarece echipa
gazdã a fost exclusã, în toamnã,
din campionat.

Dupã ce a transferat în iarnã mai mulþi jucãtori de la Tractorul
Cetate, Viitorul ªimian pare principala favoritã la promovare

 M. O.

CS Strehaia, campioana sezonului precedent, se aflã la 5
puncte de liderul Recolta Dãnceu
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Mã fraþilor, îl scãparãm
pe Sucã ºi de data asta, cã o pãþise rãu
de tot. Da rãu, ce mai. Pã stai sã vezi.
Sã apucã la întrecere cu al lu’
Zbanghiu, cicã ãl de mãnâncã ale mai
multe ouã roºii nu mai trebe sã
munceascã la vie, la sãpat ºi nerodu
sã prinsã în joc. ªi mâncã nu mai puþin
de douãzeci, în vreo cinºpe minute.
Dupã vreo juma de orã îl luarã cãldurile
ºi în altã juma de orã îl luã ambulanþa.
Pã da, cã altfel nu scãpa bine. Aºa
scãpã, bea numai apã ºi zisã cã sã
pãstreazã pentru Crãciun.
   Bine, nu numai Sucã fu bolnav, cã
veni ºi nea Lãpãdat la muncã, dupã
multe zile de boalã, cauzatã de
evaluare. Pã dacã nu ºtiaþi, asta este
o nouã boalã, de care sã
îmbolnãvesc ºefii de deconcentrate
ca sã rãmânã pe foncþie. Da,
surprizã, gãsi omu birou’ ocupat de
o rãduleascã specialistã cicã în
injurii la adresa severinenilor, care
ar fi cam nespãlaþi, împuþiþi, ori aºa
ceva. Cel puþîn aºa grãiec
moldovineºte înregistrãrile de pe
camerele de supraveghere. Mai sunt
acolo, pe imagini ºi picioare în uºile
di la birouri. Spectacol, ce mai!
   Acuma, cum veni, nea Lãpãdat
ceru eliberarea biroului, recuperarea
lu’ mache ºi cãrarea la Bucureºti a
controlorilor care nu sã prea ºtie ce
au fãcut la Casa Judeþeanã de Pensii
Mehedinþi, în afarã de întreþinerea
stãrii de conflict ºi tensiune. Toate
creat tocmai de nea Lãpi, cum îl
alintã vecinu pe care l-a ajutat, pe
vremea cccând iera executiv. Da,
chiar aºa, controlorii ar putea fi
chemaþi la Casa Naþionalã de Pensii,  nea Mãrin

Sucã ºi reveneala di la Casa de Pensii, diplomatu’
junior ºi extrasele de pecingine di la fisc

nu-i aºa nea preºedintele Stãnescu?
Ori ar putea fi trimiºi în alt judeþ, sã
facã ce au fãcut la Bihor ºi
Mehedinþi, adicã circ pe bani publici.
Acuma, domn preºedinte, dacã nu
te-au informat colaboratorii, ceteºte
ºi matale pe net ºi te vei convinge
de dezvãluirile lu’ Sucã.
   Mã nepoate, da au unii noroc cu
caru, cum ar fi al lu’ nea Stãni al mic,
adicã junioru’ JR- ului. Pãi da, s-o fi
sãturat junioru de atmosfera di la
Severin. Pã una e sã stai pe plaja
Drobeta ºi alta e sã te prãjeºti pintre
grecoaice. Pã deja sã crede pe cai mari,
cã la ºedinþa de adio abia vorbi de jos.
L-or fi lãsat picioarele de  emoþiuni sau
aºa sã poartã în diplomaþie.
   Acuma, conform algoritmului, locu
lãsat liber de nea Stãniºoarã al mic
ar fi trebuit ocupat de ALDE altu care
stetea pe margine, numai cã lucrurile
s-au mai sucit între timp. Probabel
pe motiv de suspiciune di la nea
Aladin sau nici n-a fost întrebat, ca
ºi-n alte numiri peste noapte. Ai grije
nea preºedintele cã-þi furã
meseriaºii puterea de sub hamster.

Sã nu te auzim cã nu þi-a zîs-o Sucã.
   Da, mã fraþilor, da cum rãmâne cu
cazu omului îngropat de viu la CCH,
fostu Combinat de Celulozã ºi Hârtie
din Severin. Cã nu mai zice nimeni
nimica, cine a fost vinovat ºi cine
a scãpat, da poate nu s-or fi
terminat verificãrile, mai ºtii?
   Acuma, mai apãru o dandana. Pã
sã dusã Tanþa lu’ Pecingine sã ia

neºte extrase di la fisc, da sã pare
cã sunt o bãtaie de joc la adresa
contribuabililor, mai ales persoane
juridice. Pã da, cã sunt ca neºte
fiþuici pe care abia le ceteºti cu lupa.
Cicã aºa este programu. Pãi de cine-

i fãcut, de extratereºtri? Da la
Mehedinþi e ºi mai mare bãtaie de
joc, în ultimu timp. Nu înþelegi
nimica, de negre ce sunt extrasele.
Parcã sunt scrise cu tãciune. Da las
cã poate aflã nea Orlando, ministru
finanþelor, ºi-l trimite pe nea Miºa
la Mehedinþi ºi rezolvã problemele.

Mã fraþilor, închei rândurile de
faþa spunându-vã cã severineanul

nostru Cristian Burci a fost la
pretenu’ lui Sebastian Ghiþã sã...
ciocneascã ouãle. Stop.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


