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Miercuri, 18 iulie, Prim-ministrul României Viorica
Dãncilã a avut o întrevedere cu Preºedintele Klaus Werner
Iohannis, în cadrul cãreia au fost abordate aspecte legate
de Preºedinþia României la Consiliul Uniunii Europene,
atât în ceea ce priveºte stadiul pregãtirii dosarelor ºi a
temelor de interes, cât ºi referitor la aspectele tehnice, de

Întrevederea premierului Viorica Dãncilã
cu preºedintele Klaus Werner Iohannis

infrastructurã ºi program. Au fost trecute în revistã
prioritãþile incluse în Programul de lucru al Preºedinþiei
Române la Consiliul UE ºi s-a discutat pe marginea
calendarului acþiunilor pe care Guvernul are în vedere sã
le organizeze în prima parte a anului viitor.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 14

Campionatul a reunit peste 70 de
sportivi din cadrul structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, uniþi de pasiunea pentru înot,
care s-au întrecut în a-ºi demonstra abilitãþile.
   Aºa cum ne-a obiºnuit, colega noastrã
Lavinia Brebu, a reuºit, ºi de aceastã datã,
sã urce pe prima treaptã a podiumului,
obþinând locul I la proba 100 m bras.
   Sportiva a început sã înoate de la vârsta de
opt ani, fiind selecþionatã în lotul sportiv al
municipiului Drobeta Turnu Severin, iar timp
de 13 ani a fãcut din acest sport performanþã,

Lavinia Brebu a urcat pe prima treaptã a podiumului la
Campionatul Naþional de Înot al Ministerului Afacerilor Interne

Cãpitan Lavinia Brebu a urcat pe prima treaptã a podiumului la Campionatul
Naþional de Înot al Ministerului Afacerilor Interne, ce s-a desfãºurat în perioada

3 - 6 iulie a.c., în municipiul Târgoviºte.

reuºind sã câºtige numeroase titluri ºi medalii.
   Astfel, pasiunea pentru înot s-a materializat
prin obþinerea titlului de „Maestru al
sportului” în anul 1997, devenind multiplã
campioanã balcanicã ºi naþionalã, în
perioada 1992-2002, vicecampioanã
europeanã de juniori, în 1997, ºi
vicecampioanã a þãrilor latine, în 1998.
   Nu a încetat sã se dedice acestui sport,
nici dupã ce a devenit lucrãtor în cadrul
MAI, meserie care i-a oferit ºansa de a
participa CONTINUARE ÎN PAGINA 11
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Mi-au cãzut ochii pe un sondaj
de opinie, recent, realizat de IRES
(Institutul Român pentru Evaluare  ºi
Strategie). Tema principalã a sondajului
e încrederea ºi neîncrederea pe care o
manifestãm vizavi de viitorul þãrii.
   Datele sondajului aratã cã 45% dintre noi
sunt mulþumiþi de situaþia în care trãiesc, ceea
ce nu e rãu, dacã ne raportãm la sondaje ºi
rezultate precedente ce arãtau un nivel mult
mai ridicat de nemulþumire, de insatisfacþie.
   Sigur, rãmâne în discuþie procentul
ridicat al celor care nu sunt mulþumiþi de
situaþia în care trãiesc, ºi aici clasa politicã,
în ansamblul ei, ºi guvernanþii, în special,
ar trebui sã vinã cu rãspunsurile. De
aceea îi votãm pe politicieni, pentru ca
ei sã vinã cu rãspunsuri la întrebãrile,
la nedumeririle ºi problemele noastre.
Dacã nu vin, înseamnã cã i-am votat
degeaba ºi cã nu-s în stare ºi nu au
meritat încrederea noastrã.
   În ceea ce priveºte viitorul þãrii

Direcþia bunã,
direcþia greºitã

noastre, iatã cã în anul Centenar, 80%
dintre noi spun cã lucrurile merg într-o
direcþie greºitã, ºi abia 19% considerã
cã lucrurile merg într-o direcþie bunã.
Se pare cã încrederea în viitorul
României s-a prãbuºit abrupt, mult
sub nivelul de alarmã.
   Chestiunea aceasta cu direcþia, bunã sau
greºitã, spre care ne îndreptãm e totuºi
una sensibilã ºi obscurã, ºi þine de judecata
noastrã afectivã dacã putem spune aºa,
þine de starea noastrã emoþionalã, de
natura noastrã sentimental. De pe acest
palier emoþional putem spune cã
mergem într-o direcþie bunã sau greºitã,
funcþie de cum resimþim realitatea
româneascã. Aºa, la rigoare, ne-ar fi
greu sã gãsim o succesiune de
argument solide ºi imbatabile.
   Simþim cã ne îndreptãm într-o direcþie
care nu e ok, aºa cum în momentele de
entuziasm colectiv sau personal lucrurile
parcã se însenineazã. Cu toate cã
senzaþiile ºi sentimentele sunt greu
cuantificabile ele intrã, iatã, în calculul
politicilor naþionale, iar clasa politicã ar
trebui sã se îngrijoreze serios dacã 80%
dintre cei care o voteazã simt cã þara, cã
noi toþi, nu suntem pe calea cea bunã.
   Cãci o naþiune aflatã în pragul depresiei
poate deveni foarte uºor una aflatã în
pragul revoltei, ºi într-o atare situaþie nu-
i vãd prea bine pe stimaþii politicieni.

   Parlamentul
României a intrat în

vacanþã
parlamentarã, odatã

cu încheierea
sesiunii

parlamentare.
Deputata PSD de
Mehedinþi, Alina

Teiº, spune cã
sesiunea care

tocmai s-a încheiat
a fost una intensã,

în care a fost
prezentã permanent atât la dezbaterile din comisie ºi din plenul

Camerei Deputaþilor, cât ºi în judeþ, în circumscripþie, unde a
venit la fiecare sfârºit de sãptãmânã.

   Pe perioada vacanþei parlamentare, deputata Alina Teiº spune cã
va rãmâne în judeþ, pentru a fi în contact ºi în dialog cu cetãþenii.
Mai mult, ea spune cã a mãrit ºi programul de audienþe la cabinetul
sãu parlamentar, pentru a putea sta de vorbã cu locuitorii judeþului
Mehedinþi ºi a încerca sã le rezolve problemele pe care le au.
   “A fost o perioadã intensã, dar fãcând parte dintr-o echipã unitã
ºi puternicã am reprezentat cu onoare locuitorii judeþului
Mehedinþi. Pe timpul vacanþei parlamentare, la fel ca ºi pânã
acum, voi continua dialogul cu mehedinþenii, pentru a identifica
problemele cu care se confruntã comunitãþile locale ºi pentru a
pregãti iniþiativele ºi proiectele legislative pentru urmãtoarea
sesiune parlamentarã.  Dacã în timpul sesiunii nu am putut veni
în judeþ decât la sfârºitul sãptãmânii, acum, în vacanþa
parlamentarã, am posibilitatea sã mã întâlnesc ºi sã discut cu
foarte mulþi cetãþeni fie în deplasãrile din judeþ, fie la cabinetul
meu parlamentar. Rãmân în judeþ pe perioada vacanþei
parlamentare pentru a fi în contact direct cu cetãþenii judeþului
Mehedinþi. De asemenea, am mãrit programul de audienþe la
cabinetul parlamentar. Pânã acum aveam zilnic între orele 9.00
– 11.00. Fiind permanent în judeþ, am decis ca programul de
audienþe sã fie în fiecare vineri între orele 8.00 – 12.00. Cei care
doresc sã ia legãtura cu mine, pentru a-mi spune problemele lor, pot
veni la cabinetul meu parlamentar din incinta Prefecturii Mehedinþi,
la parter, în fiecare vineri în acest interval”, a declarat parlamentarul
social-democrat mehedinþean.

Deputata Alina Teiº:
„Rãmân în judeþ pe perioada
vacanþei parlamentare. Am

mãrit programul de audienþe
la cabinetul parlamentar”

 Mircea Popescu

Conducerea Liceului Teoretic
“ªerban Cioculescu”, anul acesta a acordat
o atenþie deosebitã pregãtirii absolvenþilor
pentru examenul de bacalaureat.

Profesorii  de l imba românã,
matematicã,  istorie, logicã ºi
geografie au organizat pregãtiri
suplimentare având la bazã
programa pentru fiecare disciplinã.
   S-a insistat ca elevii sã participe la
aceste pregãtiri ºi s-a þinut o legãturã
permanentã cu familia pentru a stimula
interesul pentru studiu.
   Liceul nostru nu are un numãr foarte mare
de elevi pentru cã s-a împãmântenit ideea
cã la liceele particulare nu se duc elevii
foarte bine pregãtiþi sau cã se plãteºte taxa
de ºcolarizare ceea ce este total eronat,
liceul fiind subvenþionat de stat conform

Bacalaureatul sesiunea iulie 2018 pentru
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”

Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/2011.
   Apreciem cã elevii care vin la noi, cu
o pregãtire medie în general, dacã sunt
bine dirijaþi, atraºi pentru studiu,
motivaþi de avantajele muncii lor pot
obþine rezultate foarte bune.
   În sesiunea de bacalaureat din iulie
2018 la Liceul Teoretic “ªerban
Cioculescu”, cursuri de zi, s-au înscris
11 elevi, din care nu s-au prezentat
2. Toþi cei 9 elevi au promovat
examenul de bacalaureat.
   Deci rezultate foarte bune, ceea
ce demonstreazã cã se poate.
   Apreciem munca depusã de
profesori, elevi ºi pãrinþi pentru a
situa liceul pe o treaptã superioarã
a nivelului de pregãtire.
Director general, Prof. Ion Nãnuþi
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Schela Cladovei este cea mai
veche aºezare stabilã din Europa, cu
o vechime de circa 9000 de ani.
   În cadrul proiectului cultural co-
finanþat de Administraþia Fondului
Cultural Naþional, “Selfie cu omul
preistoric de la Schela Cladovei”,
implementat de Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier în parteneriat cu
Primãria Drobeta Turnu Severin ºi
ªcoala Gimnazialã Nr. 5 de la
Schela Cladovei, a început
campania expoziþionalã interactivã
“Selfie cu omul preistoric de la
Schela Cladovei”.
   Cercetãrile arheologice sistematice
de la Schela Cladovei coordonate de
Dr. Adina Boroneanþ de la Institutul
de Arheologie Vasile Pârvan din
Bucureºti, au permis organizarea a
douã vizite pe ºantierul arheologic.
Copii, profesori ºi pãrinþi ori bunici,
interesaþi de cea mai veche aºezare
stabilã din Europa – Schela Cladovei,

Campania expoziþionalã interactivã
“Selfie cu omul preistoric
de la Schela Cladovei”

 Biroul de presã

au rãspuns afirmativ
invitaþiei de a cunoaºte, in
situ, particularitãþile
culturii mezolitice de la
Schela Cladovei.

Încãrcaþi emoþional ºi
vizual cu imaginea sitului
arheologic de la Schela
Cladovei, aceºtia au
reconstituit, la sediul
Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, aspecte
ale modului de viaþã ale omului
preistoric de la Schela Cladovei
(replici dupã obiecte de podoabã,
dupã unelte ºi arme preistorice, o
locuinþã de tip Schela Cladovei).
   Dorinþa participanþilor la aceste
activitãþi de a reveni pe ºantierul
arheologic, intenþia lor de a realiza
în viitor voluntariat în sãpãturile
arheologice de la Schela Cladovei,
aratã cã astfel de activi tãþi
interactive, participative stârnesc

interesul faþã de aspecte, poate
mai greu de înþeles, ale istoriei

În contextul Centenarului
României, la iniþiativa prefectului
Nicolae DRÃGHIEA, Instituþia
Prefectului - Judeþul Mehedinþi a
depus la Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, douã proiecte,
ambele promovate de comisia
interministerialã din miile depuse.
   Unul dintre acestea prevede
reabilitarea ceasului electronic
amplasat pe clãdirea Prefecturii
Mehedinþi, ceas care este defect de
peste 15 ani ºi nimeni nu a mai luat
iniþiativa reparãrii sale. Reabilitarea  Biroul de presã

Ceasul de pe Prefecturã
va fi modernizat

constã în dotarea cu afiºaj electronic
ºi sisteme audio moderne ce vor
informa trecãtorii din  zonã cu privire
la anumiþi parametrii de starea vremii,
dar ºi mesaje audio de interes pentru
cetãþeni. De asemenea ora exactã va
fi marcatã prin intonarea imnurilor
valide în prezent ºi acum 100 de ani.
   Suntem convinºi cã severinenii,
ºi nu numai, se vor bucura sã
revadã ceasul funcþional, ceas
intrat în conºtiinþa popularã ca
„ceasul de pe prefecturã”.

noastre locale.

Declaraþia Unicã se depune online prin
accesarea https://declunica.anaf.ro/

Pentru a simplifica completarea ºi depunerea online a Declaraþiei Unice,
Ministerul Finanþelor Publice - ANAF pune la dispoziþia contribuabililor o aplicaþie
informaticã dedicatã, care poate fi accesatã la adresahttps://declunica.anaf.ro/. 
Declaraþia Unicã se poate completa ºi depune de la adresa https://
declunica.anaf.ro/ dacã se utilizeazã numele de utilizator ºi parola contului
personal din Spaþiul Privat Virtual.
   Se recomandã utilizarea din timp a aplicaþiei dedicate completãrii ºi depunerii
online a Declaraþiei Unice, pentru a se evita îngreunarea procedurii de depunere
de cãtre un numãr mare de utilizatori înregistraþi simultan în sistem.
   Contribuabilii care depun electronic Declaraþia Unicã beneficiazã de bonificaþia
de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv,
reprezentând obligaþiile fiscale anuale pentru anul 2018. O bonificaþie de 5% se
acordã, de asemenea, ºi pentru contribuþiile sociale datorate potrivit legii.

Termenul de depunere a declaraþiei unice
a fost extins pânã la 31 iulie 2018

În ºedinþa de Guvern de joi, 12 iulie, s-a aprobat extinderea pânã
la 31 iulie a.c., a termenului pânã la care contribuabilii, persoane fizice
trebuiau sã depunã Declaraþia Unicã privind impozitul pe venit ºi
contribuþiile sociale. Termenul a fost extins deoarece atât bonificaþia de
5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 ºi plãtit integral pânã la 15
martie 2019, cât ºi cea acordatã corespunzãtor pentru contribuþiile sociale
datorate, au suscitat interesul contribuabililor, care a determinat
îngreunarea Spaþiului Privat Virtual  Continuare în pag. 6
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         Echipajul Serviciului
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
al comunei Bâcleº a obþinut locul I
la etapa interjudeþeanã a
concursurilor destinate serviciilor
voluntare ºi private pentru situaþii
de urgenþã, care s-a desfãºurat în
perioada 11-13 iulie a.c., în
municipiul Petroºani.
   Competiþia a aliniat la start, 14
echipaje - ºapte ale serviciilor
voluntare pentru situaþii de urgenþã
ºi ºapte ale serviciilor private pentru
situaþii de urgenþã, din judeþele:
Caraº, Dolj, Gorj, Hunedoara,
Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea.
   Dupã parcurgerea celor trei
probe pract ice:  „Pista cu
obstacole pe 100 de metri”,
„ªtafeta 4x100 de metri”  ºi
„Dispozitivul de intervenþie la

SVSU Bâcleº – s-a calificat la
etapa naþionalã a concursurilor

profesionale

motopompã”, prin care ºi-au
demonst rat  abi l i tã þ i le ºi
pregãtirea, echipajul Serviciului
Voluntar pentru  Si tuaþ i i  de
Urgenþã al comunei Bâcleº a
reuºit sã urce pe prima treaptã a
podiumului, calificându-se astfel
la etapa naþionalã.
   Pentru rezultatele obþinute în
cadrul acestui concurs, dar ºi
pentru activitatea desfãºuratã
pentru protejarea vieþi i  ºi
bunurilor cetãþenilor, cadrele
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi îi felicitã ºi le doresc
succes la etapa naþionalã, care se
va desfãºura la începutul lunii
august în judeþul Braºov.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

O afacere prin care un anume
Ion Varlam din Bucureºti a reuºit sã
intre în posesia a peste 2.500 de
hectare de teren, pe raza comunei
Pãtulele era devoalatã în cadrul unei
emisiuni „Observ Tot” din data de
15 martie 2018. Afacerea este cu atât
mai dubioasã cu cât la ea ar fi pus
umãrul ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi. În calitate de
avocat la acea vreme, Georgescu l-a
reprezentat în instanþã pe Ion Varlam
ºi l-a ajutat sã punã mâna pe terenuri.

De la boier Varlam, la boier Aladin
O afacere fabuloasã, prin care peste 2.500 de hectare de teren, cu

suprafeþe întinse de pãdure, au ajuns în posesia unui anume Ion
Varlam, duce pânã la vârful conducerii Consiliului Judeþean

Mehedinþi. Consilierul local al comunei Pãtulele, Cosmin Balint, a
dezvãluit iþele întregii afaceri într-o emisiune difuzatã de postul de

televiziune TELE2  DROBETA. Dar, dincolo de asta, mãrturie stau
declaraþiile de avere ale preºedintelui CJ Mehedinþi

Dupã ce retrocedarea plinã de
suspiciuni s-a realizat, avocatul
Aladin Georgescu ar fi dobândit mai
multe hectare de teren, iar anchetele
demarate de mai multe parchete,
precum ºi de cãtre DNA se împiedicã
ºi par sã nu se mai termine. Pe raza
comunei Gruia, de asemenea, acelaºi
preºedinte ar fi primit ca donaþie vreo
cinci hectare de pãdure, care apare
ºi în declaraþia de avere. În declaraþia
de avere a preºedintelui Aladin
Georgescu mai apar 50 de hectare

de teren agricol, dar ºi o datorie cãtre
Varlam Ion, în valoare de 40.000 de
lei. Interesant este ºi faptul cã,
analizând evoluþia declaraþiilor de
avere, între 2013 ºi 2017, Ion Varlam
nu lipseºte din acestea. El i-a plãtit
avocatului Georgescu un onorariu
de peste 5 miliarde de lei vechi.
   „Capitolul V – Datorii, pe rândul
al patrulea din tabelul creditorilor,
figureazã un împrumut luat de
Aladin Georgescu de la Ion
Varlam”, potrivit declaraþiei de
avere nr. 28/14 iunie 2013.
„Capitolul VII – Venituri, la
punctul 2.1 din tabel, Georgescu
Aladin Gigi declarã cã a primit
un onorariu avocaþial restant de
la Varlam Ion, în valoare de
30.000 de euro, adicã 134.379
de lei. La capitolul I, terenuri
deþinute, Aladin Georgescu
declarã, pe rândurile 3 ºi 4 din
tabel, 50 de hectare de teren
agricol cumpãrat ºi 5 hectare de
teren primit ca donaþie”, potrivit
declaraþiei de avere nr. 25/15
iunie 2015. „Capitolul VII –
Venituri, la punctul 2.1 din tabel,
Georgescu Aladin Gigi declarã
cã a primit un onorariu avocaþial
restant de la Varlam Ion, în
valoare de 560.624 de lei. La
capitolul V, datorii, Aladin

Georgescu menþine împrumutul
luat de la Varlam Ion în valoare
de 40.000 de lei”, potrivit
declaraþiei de avere nr. 58/22 iulie
2016. Datoria cãtre Varlam se
menþine aceeaºi ºi în ultima
declaraþie de avere postatã pe site-
ul Consiliului Judeþean Mehedinþi
în iunie 2017. Cu alte cuvinte,
avocatul Aladin Gigi Georgescu a
obþinut de la boierul Ion Varlam
aproape 700.000 de lei, adicã

ºapte miliarde de lei vechi. Circuitul
alambicat pe la DNA al dosarului
este încã misterios, dar poate cã
actualul preºedinte al CJ
Mehedinþi ar dormi mult mai
liniºtit dacã noul cod de
procedurã penalã ar fi adoptat
prin ordonanþã de urgenþã.

 Romeo Crîºmaru
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Reporter: Cum aþi reuºit, de-a lungul
anilor, sã îmbinaþi pasiunea pentru
teatru cu ceea ce înseamnã profesia
de psiholog ºi psihoterapeut?
Radu Vereº: Din 2006, am încercat
sã oferim experienþã de teatru copiilor
ºi tinerilor din Turnu Severin. Nu
spun cursuri, pentru cã niciunul dintre
noi nu suntem calificaþi din acest
punct de vedere, adicã nu avem o
facultate de profil, ci pur ºi simplu
facem acest lucru din pasiune. Este
mai mult o ofertã de petrecere a
timpului liber pentru tinerii din Turnu
Severin. Deci de aproape 12 ani
suntem aºa, ca niºte bãtrâni
profesori, prin mâinile cãrora au
trecut câteva generaþii de copii, care
de obicei vin prin clasa a IX-a ºi
pânã la sfârºitul liceului au patru
ani de experienþã prin ceea ce
înseamnã „Cavalerii Râsului”.
Reporter: Cu ce rãmân dupã aceºti
patru ani în care activeazã în cadrul
trupei „Cavalerii Râsului”?
Radu Vereº: În primul rând, vorbim
de uºurinþa de a comunica, de a te
exprima. Teatrul îþi oferã ºi
posibilitatea de a exprima într-un
mediu controlat lucruri pe care poate
altfel nu ai avea curaj sã le faci. E un
fel de demascare a unei laturi artistice
care cu siguranþã se regãseºte în
fiecare dintre noi. Este o bunã
modalitate de a comunica, de a te
exprima, de a relaþiona cu alþii, de a
trece peste emoþii, de  a stãpâni
emoþiile, de a vorbi în public.

Radu Vereº, psiholog:

„Stilul de predare al unor profesori amprenteazã personalitatea
copiilor ºi pot apãrea o serie de dezechilibre”

Psihologul ºi psihoterapeutul Radu Claudiu Vereº (36 de ani), din Drobeta-Turnu Severin, explicã în
ce fel mediul ºcolar le poate crea probleme tinerilor ºi care este cauza violenþei care se observã în
rândul multor copii. Aduce vorba ºi despre modul cum elevii ar trebui sã abordeze examenele.
Radu Claudiu Vereº lucreazã ca psihodiagnostician la Centrul ªcolar de Educaþie Incluzivã „Constantin
Pufan” din Turnu Severin, unitate ºcolarã care are rolul de integrare a copiilor cu cerinþe speciale în
structurile învãþãmântului de masã. A fost expert ºi coordonator al mai multor proiecte finanþate de
Uniunea Europeanã. Este psiholog ºi, de 23 de ani, membru în trupa de satirã, umor ºi pantomimã
„Cavalerii Râsului” a Palatului Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin. Pe lângã cei doi
veterani ai trupei, Radu Vereº ºi Cristi Drãcea, activeazã ºi 17 tineri. Unul dintre ei este un adolescent
cu autism. „Este un tânãr special, are o evoluþie surprinzãtoare, cu care s-a lucrat mult ºi nu pot sã-mi
asum eu aceste merite. Cei din familie au lucrat extraordinar”, explicã Radu Vereº.

Reporter: Cum a început
povestea integrãrii în cadrul
trupei de teatru ºi a unor tineri
care au diverse probleme de
intelect, tineri cu autism?
Radu Vereº: Povestea

porneºte chiar din 2006. Când am
terminat facultatea, lucrarea de licenþã
a fost tot ceva conex activitãþii
artistice, am lucrat cu o grupã de 12
copii cu probleme de intelect ºi am
pregãtit un spectacol timp de un an.
Bineînþeles a fost ºi partea teoreticã,
cu argumentãri, însã partea practicã
a fost efectiv realizarea unui spectacol
cu persoane cu probleme de acest tip.
ªi atunci am constatat un lucru care
cumva era la nivelul simþului comun,
acela cã arta pânã la urmã ajutã în
absolut orice problemã. În ceea ce
priveºte autismul sau elemente
autiste, probleme de relaþionare -
poate cã de multe ori ne grãbim sã
punem diagnostice atât de
rãsunãtoare ºi de grave, nu orice
tulburare de adaptare sau de
relaþionare este neapãrat autism - nu
cred cã te poate ajuta altceva mai mult
decât efectiv interacþiunea cu alþi
oameni. ªi dacã acest lucru se
petrece ºi într-un mediu relativ
controlat ºi nonformal, care sã nu
presupunã etichete, restricþii,
lucrurile nu au cum sã evolueze
decât spre bine.
Reporter: Spuneaþi cã sunt foarte
multe probleme emoþionale care
pleacã din mediul ºcolar. ªcoala nu
ar trebui sã creeze astfel de probleme
tinerilor ºi totuºi vedem cã se
întâmplã astfel de lucruri.
Radu Vereº: Sunt copii care nu pot
fi adaptaþi cum trebuie la mediul
ºcolar, modalitatea, stilul de predare,

de a fi al unor profesori la un moment
dat amprenteazã foarte puternic
personalitatea copiilor ºi pot apãrea
o serie de dezechilibre. Dacã unui
copil îi spui în fiecare zi cã nu e bun,
cã nu poate ºi nu îi potenþezi ºi îi
apreciezi nimic din ceea ce face bun
ºi dacã îi arãþi doar cã greºeºte, atunci
evident ai foarte multe ºanse sã creezi
un individ cu o personalitate cu
probleme, sã-i spunem. Prin faptul
cã vin la teatru, aceºti tineri au un rol,
o responsabilitate, sunt apreciaþi, sunt
încurajaþi atunci când fac bine. Asta
am încercat întodeauna, sã valorizãm
ceea ce ºtiu sã facã. Evident trebuie
sã punctezi ºi lucrurile care trebuie
îmbunãtãþite, dar aceasta este
diferenþa de nuanþã, când îi spui
<uite, ai greºit aici> sau <uite, ai
putea sã îmbunãtãþeºti aici>.
Reporter: Dar existã la nivelul
ºcolilor acei consilieri ºcolari. Cât
din aceste probleme cu care se
confruntã tinerii rezolvã consilierii?
Radu Vereº: Eu am lucrat 11 ani ca
ºi consilier ºcolar. Îi cunosc pe toþi,
sunt oameni foarte bine pregãtiþi, însã
legea este de aºa naturã încât un
consilier ºcolar trebuie sã se ocupe
de 800 de elevi ºi cu asta cred cã am
cam spus totul. Asta înseamnã cã într-
un an este posibil, dacã nu vine
cineva în mod special sã spunã cã
un anumit elev are problema X, sã
nici nu ajungi la clasa lui.
Reporter: Pânã la urmã pãrinþii sunt
cei care au rolul important ºi
responsabilitatea de a aduce
copilul la psiholog atunci când
observã o problemã.
Radu Vereº: Da, ºi asta se întâmplã
de cele mai multe ori. ªi aici, la
cabinetul meu privat, copiii sunt

aduºi de cãtre pãrinte. ªi atunci când
eram la ºcoalã, foarte multe dintre
cazurile cu care lucram la cabinet
erau semnalate de cãtre pãrinþi.
Evident ºi psihologul are o muncã
de cercetare, dar este limitatã ºi din
punct de vedere al timpului ºi al
resurselor, º.a. În cabinetul
psihologului ºcolar ajung elevii care
sunt diagnosticaþi sau reperaþi de
cãtre psiholog, sunt acuzaþi, cu
ghilimele de rigoare, de cãtre cadrele
didactice sau aduºi de pãrinþi.
Reporter: Ce sfat le-aþi da elevilor,
cum sã abordeze examenele?
Radu Vereº: Trebuie sã aibã mai
multã încredere în ei pentru cã
informaþiile ºi competenþele pe care
le deþin nu þi le poate lua nimeni. Sunt
lucruri exterioare care nu au absolut
nicio legãturã cu ceea ce eºti tu ºi
ceea ce ºtii. Sã se concentreze ºi sã
scrie ceea ce au învãþat ºi atât cât au
învãþat. Pânã la urmã fiecare individ
se raporteazã la ceea ce îi este bine,
unii învaþã mai uºor subliniind, alþii
cu muzicã, alþii doar în liniºte, suntem
diferiþi. Trebuie sã identificãm starea
care ne produce confort ºi acolo sã
lucrãm din punct de vedere al învãþãrii
pentru situaþii de examen. Pentru
învãþarea în general trebuie sã
identificãm starea care ne produce
disconfort ºi acolo sã acþionãm
pentru a putea învãþa ºi pentru a putea
creºte. Pentru cã dacã ne plafonãm
într-o situaþie în care suntem
confortabili evident cã nu vom învãþa
nimic. Ca sã învãþãm trebuie sã
ieºim din zona de confort.
Examenul este un pas cãtre ieºirea
din zona confort ºi atunci înseamnã
cã suntem în creºtere.

 continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Hotãrât lucru, nu am mânã
bunã în materie de fotbal! Mai exact,
în materie de previziuni, de
pronosticuri fotbalistice. La începutul
turneului final al Campionatului
Mondial din Rusia, mi-am îngãduit
ºi eu, ca orice microbist de rând, sã
public o listã  a favoritelor mele la
titlul mondial. Nu le mai amintesc,
fiindcã mi-e ºi ruºine! Toate au
plecat cu coada, pardon de
expresie, cam între picioare. Asta
e, acuma ce era sã facem, sã intrãm
noi pe teren în locul lor?!
   * Mai grav e cã am recidivat ºi, în
finalã, am mizat pe echipa Croaþiei,
cea care mi s-a pãrut ar fi una dintre
cele mai coerente din punctul de
vedere al strategiei jocului. Nu a mers
nici de data asta. Franþa a câºtigat
titlul mondial (scor 4-2), fãrã sã
strãluceascã, însã cu mult noroc ºi,
asta e, împinsã de la spate ºi de zelul
unui arbitru argentinian, care mai
bine ar fi fãcut sã stea acasã, sã pascã
vacile în preeria natalã.  Franþa, de
fapt, a fost una dintre cele mai
inexpresive echipe prezente la acest
turneu final, departe, foarte departe
de spectaculoasa echipã care câºtiga
titlul suprem în urmã cu douãzeci de
ani. Ca joc (ºi, mai puþin, ca noroc
porcesc!) îndrãznesc sã spun cã
echipa lui Luka Modric  a fost cu cel
puþin douã lungimi de undã peste
Franþa. Apropo de Luka Modric, el a
fost desemnat, pe drept cuvânt, cel
mai bun, mai constant, mai valoros
jucãtor al acestui turneu final. În timp
ce mult mai… spectaculoºii
Ronaldo, Messi, Neymar sau Kroos
ºi-au luat mult prea devreme

Cu kitara la kolindat fotbaliatori
concediile.  Final nespectaculos al
unei competiþii reuºite ºi foarte bine
organizate de gazde.
   * Doamna prof. dr. Manuela Prajea
– informeazã presa ºi tot internetul –
emigreazã în Statele Unite ale
Americii, acolo unde va preda
matematica la un liceu din Carolina
de Nord. Bravo, ne bucurãm sincer!
Destul de ambiguu ni se pare însã
scenariul desenat acestei… emigrãri.
Cu deosebire, motivaþia de fond a
demersului emigraþionist. Anume cã
dumneaei nu ar fi fost apreciatã la
adevãrata valoare în þara natalã. Mã
rog. Pânã ne mai lãmurim cum stau
lucrurile, aº sugera responsabililor cu
aplauzele sã mai pãstreze câteva ºi
pentru eventualitatea în care doamna
M.P., sprijinitã desigur  de NASA, va
preda matematica – ºtiinþã universalã,
n’est-ce pas? - ºi în spaþiul
intergalactic! Pentru cã o biatã catedrã
de matematicã, fie ea ºi în North
Caroline, este deja, bãnuim, sub
pretenþiile dumneaei. Mult, mult
succes, încã de pe acum!
   * Pe cât de simpaticã ne- a fost
echipa de fotbal a Croaþiei, pe atât de

greþoasã a fost propaganda pe care o
anumitã zonã a presei, în cãutare de,
cum sã zic, senzaþional, a fãcut-o
cucoanei care ocupã funcþia de
preºedinte al acestei þãri, Kolinda
Grabar Kitarovic, despre care se zice
cã ar fi vândut avionul prezidenþial ºi
nu ºtiu câte maºini de lux aflate în
folosinþa oficialilor croaþi, cã ar fi tãiat
pensii speciale ºi din salariile
demnitarilor ºi alte minunãþii de acest
fel. Nu ºtim dacã e aºa, dar e limpede
cã madama cu pricina era într-o
goanã turbatã dupã imagine. Mai ales
dupã ce am vãzut-o hârjonindu-se,
precum cea din urmã golancã de
Dorobanþi, cu fotbaliºtii prin vestiare.
Aºa ceva nu se face, madam Kitarovic!
Sau poate dumneata erai pe acolo cu
kitara ºi…kolinda, în cãutare de
altceva ºi nu ne-am dat noi seama!...
   * Eminescu, Poetul Naþional, este
bãgat la mijloc, într-o manierã
sinistrã, în scandalul dintre
falangele aºa-zisei Justiþii române!
Aºa se face cã, deºi nu prea mai are
pe unde sã scoatã cãmaºa în
problema Kovesi “Augustin Lazãr s-
a bãgat, la cererea unui scribãlãu,

în problema elucidãrii cauzelor
morþii lui Eminescu. Hai sictir, bãi
loazelor, voi nu mai aveþi nici pic de
ruºine? Nu-l lãsaþi pe genialul poet
sã-ºi doarmã somnul de veci în
liniºtea doritã încã din timpul vieþii?:
“(…) Sã-mi fie somnul lin/ ªi
codrul aproape, /Pe-ntinsele ape /
Sã am un cer senin./ ªi nimeni-n
urma mea/ Nu-mi plângã la creºtet,
/Doar toamna glas sã dea/
Frunziºului veºted.”
   * Locatarul de la Cotroceaua
Movalie îi dã din ce în ce mai des
telefoane Vioricãi Dãncilã, (premierul
României, de!) pentru a o invita sub
diverse pretexte, necunoscute
marelui public, la palat.
Dumnevoastrã ºtiþi ceva ce încã nu
ºtim noi? Sã fie la mijloc un început
de idilã în…lumea bunã, ba chiar la
nivel înalt? Poftim?
   * Nostim e cã diverºi… rezistenþi
au început sã pãzeascã Palatul
Victoria de teamã sã nu dea ãºtia vreo
ordonanþã de urgenþã privind
aministia ºi graþierea. Aºa ceva?
Doamne, apãrã ºi pãzeºte! Ãºtia nu
mai sunt în toate minþile!

 Urmare din pag. 3
prin numãrul foarte mare de accesãri ale acestui serviciu
online gratuit în apropierea expirãrii termenului.
   Declaraþia se completeazã ºi se depune de cãtre
persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o
formã de asociere, venituri din România ºi/sau din
strãinãtate, ºi de cele care datoreazã impozit pe venit
ºi contribuþii sociale obligatorii. Persoanele care nu
realizeazã venituri ºi aleg sã plãteascã contribuþia de
asigurare de sãnãtate au de asemenea obligaþia de a
depune Declaraþia Unicã.
   Declaraþia Unicã se depune online, atât prin

Termenul de depunere a declaraþiei unice...
intermediul Spaþiului Privat Virtual (SPV), pe baza de
nume utilizator ºi parolã, sau cu certificat digital calificat,
cât ºi prin intermediul portalului e-guvernare.ro.
   Declaraþia se poate depune ºi în format hârtie direct la
registratura administraþiilor fiscale ale ANAF, sau prin poºtã,
prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
   Nedepunerea la termenele prevãzute de lege de cãtre
persoanele fizice a Declaraþiei Unice se sancþioneazã
cu amendã de la 50 lei la 500 lei, potrivit art.336,
alin.(3) din Codul de Procedurã Fiscalã.

Biroul de presã



social - politicOBIECTIV mehedinþean 19 - 25.07.2018 pag. 7

Vicepreºedintele PNL
Virgil Popescu a

declarat cã va solicita
înfiinþarea unei

comisii parlamentare
care sã ancheteze

abuzurile sesizate în
toatã þara în contextul
organizãrii de cei de
la PSD a unui miting
împotriva abuzurilor

“Mi se pare un miting
absurd. Mi se pare absurd ca un
partid aflat la guvernare, care are
aproape toate instituþiile statului sã
facã un miting contra abuzurilor,
comiþând abuzuri. ªi în judeþul
Mehedinþi au fost fãcute sesizãri.
Nu este normal ca la Vânju Mare
consilierii PSD sã fie obligaþi sã
aducã fiecare câte 9 oameni la
miting ºi sã le dea 100 de lei. Este
anormal din punct de vedere legal.
Este revoltãtor cã angajaþii spitalului
Judeþean Mehedinþi sã fie obligaþi
sã meargã la miting”, a declarat
preºedintele PNL Mehedinþi.
   Virgil Popescu a mai anunþat cã la
ºedinþa de sãptãmâna aceasta a
Comisiei pentru industrii ºi servicii va
prezenta situaþia celor de la mina
Husnicioara, care sunt forþaþi sã
participe la mitingul organizat de PSD.
   “Cei de la mina Husnicioara au
fost forþaþi sã se ducã la miting. Voi

Peste 20 de documente fiscale
vor putea fi comunicate cetãþenilor prin
e-mail, aceºtia economisind timp ºi
resurse financiare, eliminându-se astfel
comunicarea prin poºtã a actelor fiscale,
pentru cei care doresc acest lucru.
   În urmãtoarea ºedinþã a Consiliului
Local, va fi supus votului proiectul
de Hotãrâre iniþiat de viceprimarul
Daniel Cîrjan prin care se aprobã lista
actelor administrative fiscale, a
actelor de executare ºi altor acte
emise de Direcþia Impozite ºi Taxe
prin email, valabile doar cu semnãtura
electronicã a organului fiscal.
   Odatã cu aceastã listã (publicatã mai
jos), va fi supusã aprobãrii procedura prin
care actele fiscale vor putea fi comunicate,
la cererea expresã a cetãþeanului, exclusiv
prin email. Pânã acum, severinenii
întâmpinau situaþii de a fi nevoiþi sã
meargã personal la poºtã, cu avize tipãrite,
pentru a putea primi comunicãrile legale
ale Direcþiei de Taxe ºi Impozite.

Primãria simplificã
birocraþia în materia
documentelor
fiscale

prezenta aceastã situaþie la
ºedinþa comisiei din care fac
parte. Nu putem sta cu mâinile în
sân. Voi solicita înfiinþarea unei
comisii de anchetã parlamentarã
care sã cerceteze abuzurile comise
cu organizarea acestui miting. Am
mai auzit cã cei care au companii
de transport au fost ameninþaþi cã
îºi vor pierde traseele dacã nu se
duc la miting. ªi dacã este aºa cei
care fac asta vor rãspunde”, a mai
completat deputatul PNL.
   Social-democraþii ºi partenerii lor
din ALDE ºi-au propus ca sâmbãtã,
9 iunie, de la ora 20.00, sute de mii
de oameni aduºi din toate colþurile
þãrii, sã protesteze faþã de mãsurile
luate de aºa-zisele „instituþii de
forþã“, acestora imputându-se
„abuzuri“ fãcute prin dosare
considerate politice sau prin
supravegherea ilegalã a politicienilor
de cãtre servicii.

   De multe ori avizele nu se mai
gãseau, ajungeau târziu sau
programul ghiºeelor poºtale era
dificil de respectat.
   Prin aceastã nouã mãsurã
legislativã de la nivel local, astfel de
situaþii pot fi eliminate, alegând
trecerea la comunicare digitalã, fãrã
documente tipãrite. Severinenii vor
putea opta pentru comunicarea strict
prin email a actelor fiscale emise de
Direcþia de Taxe ºi Impozite,
economisind astfel timp semnificativ
ºi îmbunãtãþind comunicarea dintre
Primãrie ºi Cetãþean.
   Procedura pentru a beneficia de
aceastã opþiune este simplã: cetãþeanul
depune o singurã datã o cerere în scris
la registraturã care sã aibã semnãtura
sa olografã, pentru a certifica adresa de
email unde se va derula comunicarea
actelor fiscale emise de Primãrie.
   Îndemn cât mai mulþi severineni
sã opteze pentru acest mod de
utilizare a canalelor de comunicare,
inclusiv pentru documente
administrative fiscale.
   Avantajele cele mai importante:
creºte viteza de comunicare, se evitã
erorile poºtale, eventuale întârzieri
ºi scad costurile atât pentru
primãrie, cât ºi pentru cetãþean.

La mijlocul lunii iulie 2018 s-au
încheiat cursurile pentru asistenþii
medicali generaliºti ºi examenul de
absolvire pentru asistenþii medicali de
farmacie ºi balneofiziokinetoterapie ºi
recuperare.
   Dacã ne referim la absolvire, ne
putem declara mulþumiþi pentru cã
absolvenþii s-au prezentat bine
pregãtiþi ºi notele au fost pe
mãsura eforturilor depuse de
fiecare. Mediile au fost între 6,80
ºi 9,90. Toþi elevii înscriºi au
promovat. Promovabilitatea este de
100% datoritã faptului cã în cei trei
ani de studiu s-a fãcut selecþie.
   Unii nu au fãcut faþã standardelor,

ªcoala Postlicealã  Sanitarã “Gheorghe Þiþeica” din
Drobeta Turnu Severin a dat a 17-a promoþie de absolvenþi

alþii au plecat la muncã în
afara þãrii pentru cã nu
aveau cu ce sã-ºi asigure
existenþa. Deci, au rãmas
cei care au îndrãgit meseria
ºi au fãcut faþã cerinþelor.
   Anul ºcolar s-a încheiat
cu serbarea de final
acordându-se diplome de
merit pentru cei cu
rezultate foarte bune.
   Directorul ºcolii, diriginþii ºi ºefii
de promoþie au þinut câte un discurs
din care am reþinut mulþumirile
adresate cadrelor didactice pentru
interesul pe care l-au depus pentru
asigurarea unei pregãtiri de excepþie.

   Au terminat cursurile 19
absolvenþi la specializarea  asistent
medical balneofiziokinetoterapie ºi
recuperare ºi 17 la specializarea
asistent medical de farmacie.
   Au încheiat cursurile 97 de

absolvenþi de la specializarea
asistent  medical  general is t
ca re  se  vor  p rez en ta  l a
examenul de cert if icare din
sesiunea august 2018.

 Continuare în pag. 10
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Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Gata cu fotosinteza de la
D.N.A.! Madam Lascu a nãscut pe
ascuns ºi a crescut un sistem cu
handicap locomotor, doar ca sã se
prãbuºeascã! A tãcut, a fãcut, a pândit
ºi a dirijat miºcãrile subalternului
Klaus - acesta aflându-se parcã sub
influenþa etnobotanicelor externe -,
cãruia i-au trebuit o mie de ani, vorba
unui cântec, sã desluºeascã raportul
Ministrului de Justiþie. În
încãpãþânarea sa, sfidând din nou
Constituþia, a crezut cu naivitate într-
un arhetip al salvãrii, venit din
stratosfera vreuneia dintre Înaltele
Porþi. În cele din urmã, în faþa
potenþialului cutremur al tronului de
la Cotroceni - ameninþarea cu
suspendarea - interesul personal a
primat. Pus în faþa situaþiei
ireversibile a detronãrii „Mrs. K.” -
prietena ºi protejata ambasadelor
strãine -, Klaus, a cugetat cã n-ar fi
bine sã aparã în public ca un lovit de
soartã, ºi a transmis prin curierul de
serviciu mesajul mazilirii. În opera
caragialeanã apãrea un Agamiþã
Dandanache, în viaþa cotidianã ne-am
pricopsit cu un Klaus, care nu se
trage de la Santa Klaus, adicã de la

Mafia corporatistã profitã de detronarea
„Mrs.K.” ºi de onoarea pãtatã a lui Klaus

Moº Crãciun. Asta-i doar o amãgire,
pentru cã, în curând, nu va mai avea
nici sanie, nici reni, nici cãciulã,
poate doar o epistolã... cu executare.

„Marele contra-miting” al coaliþiei
s-a arãtat a fi un fâsss lamentabil,
„#rezistenþii” ºi-au fãcut iar
damblaua, strigând ºi agresând
forþele de ordine, toate soldându-se
cu repercusiuni grave asupra vãzului,
auzului ºi gândirii „prostimii”,
afectatã de mulþimea fumigenelor
aruncate. De ce se întâmplã? Pentru
cã „una din pedepsele refuzului de a
participa la viaþa politicã este aceea
cã vei ajunge sã fi condus de inferiorii
tãi” (Platon), în cazul nostru, de hoþi,
jefuitori ºi corupþi.

„#rezist” tace, coaliþia exultã,
opoziþia ocãrãºte, poporul trage
ponoasele!

ªi de aceastã datã, în spatele uºilor
închise ºi ale scandalurilor la scenã
deschisã, jaful naþional ºi-a fãcut
mendrele. Dacã în cursul dimineþii s-
a anunþat mazilirea Codruþei Koveºi,
seara, târziu, Mafia corporatistã ºi-a
mai impus încã o datã voinþa.
Abuzurile asupra banului public au
mai marcat o victorie importantã
împotriva Þãrii: cele 200 de miliarde
de metri cubi de gaz din Marea
Neagrã (poate chiar mai multe),
pentru care se construieºte o
conductã specialã destinatã
transportãrii acestuia în Ungaria ºi
Austria. Legea gazelor din Marea
Neagrã - votatã în prag de noapte - ºi
modificarea legislaþiei penale au trecut
neobservate, în pas alergãtor, prin

Parlamentul României, sub privirea
nevãzãtoare ºi auzul atrofiat al
dependenþilor de drogul televizorului.

Ca ºi în cazul Legii Vexler, „#rezist”
tace, coaliþia exultã, opoziþia
ocãrãºte, poporul trage ponoasele!
Dovadã cã haºtagiºtii sunt sub
comanda ocultei corporatiste. Se
dãdeau de ceasul morþii în stradã la
ordonanþa 13, deºi nu ºtiau cu ce se
mãnîncã, dar cu privire la acest alt
uriaº jaf, haºtagiºtii n-au primit ordin
de asalt, pentru cã era scris sã treacã
fãrã zgomot!Prezentat la Hollywood,
scenariul jefuirii bogãþiilor Þãrii ºi a
dezastrului naþional perpetuu ar fi
luat un Oscar! Aºa de bine a fost
însãilat de jefuitorii strãini cu
concursul bãºtinaºilor. Iar noi stãm
cu mâinile în sân!

În ceea ce priveºte „Fondul suveran”,
încã se clocesc procedurile... se
împletesc sforile... se concepe þesãtura.

Conducta de gaz spre Ungaria
va merge pe sub curþile românilor

Firesc, s-au gãsit ºi români care
întrebã: dacã avem gaze în Marea
Neagrã de ce nu le putem folosim
noi? De ce le dãm altora la preþuri de
nimic când la noi sunt localitãþi
neelectrificate ºi sate izolate, fãrã gaze
sau canalizãri? Repetãm jaful
pãdurilor distruse de Holzindustrie
Schweighofer, cu acordul Guvernului
României? Vinovaþii nu sunt întrebaþi,
nici judecaþi. De condamnãrii, nici
vorbã sau, doar sunt mustraþi de ochii
lumii, „cu suspendare”. „Ungaria are
conectate 90% din locuinþe la gaz
metan deºi importã 95% din gaz din
Rusia. Noi vom fi în situaþia în care
conducta de gaz spre Ungaria va
merge pe sub curþile oamenilor care
trebuie sã se încãlzeascã cu lemne ºi
sã gãteascã cu butelii ºi ai cãror copii
trebuie sã plece sã lucreze în Austria
ºi Ungaria pentru cã noi nu avem
industrie petrochimicã”[1].

Matrapazlâcur i le  profului
meditator

„Pas cu pas”, matrapazlâcurile
profului meditator ies precum uleiul

la suprafaþa apei. Dovezile
escrocheriei ºi ale evaziunilor fiscale,
sãvârºite cu premeditare de
profesorul meditator de la
Hertmannstadt, se înmulþesc precum
ciupercile dupã ploaie. Pe lângã chiria
încasatã ilegal „Klaus Iohannis, în
calitate de primar al Sibiului, era
obligat sã declare toate sumele pe
care le-a încasat, deci 100.000 dolari,
nu doar suma de 50.000 dolari care
era partea sa! [...] Cã Iohannis a
încasat întreaga sumã de 100.000
dolari este lucru cert, iar faptul cã nu
a declarat integral acest venit trebuie
sã fie anchetat de organele statului,
cãci sîntem în faþa unor fapte deosebit
de grave care pot duce la acuzaþii de
evaziune fiscalã, de spãlare de bani,
de fals în declaraþii etc! [...] Klaus
Iohannis a încasat abuziv, numai din
chiria de la Reiffeisen Bank 580.000
euro! Aceastã sumã rezultã din
Contractele devenite deja publice, dar
nu a fost declaratã”[2].

Controlul averii Preºedintelui
României

Nu puþini s-au declarat
nemulþumiþi de nerespectarea legilor
ºi a actului fundamental al þãrii de
cãtre ºeful statului, dar nimeni nu a
încropit o iniþiativã legislativã pentru
cercetarea modului prin care
Preºedintele României ºi-a dobândit
averea, în conformitate cu prevederile
Legii 115/2006 privind declararea ºi
controlul averii demnitarilor, care, la
art. 25 precizeazã:
- Parlamentul se reuneºte pentru a
solicita cercetarea averii Preºedintelui;
- Preºedintele poate sã vinã ºi sã dea
explicaþii în faþa parlamentarilor;
- În timpul mandatului de Preºedinte
o asemenea cercetare nu poate fi
efectuatã decât „pe baza hotãrârii
Parlamentului României, adoptatã cu
votul majoritãþii deputaþilor ºi
senatorilor”. Parlamentul adoptã o
Hotãrâre prin care solicitã organelor
statului declanºarea anchetei.

Nimeni nu reacþioneazã:
„#rezist” tace, coaliþia exultã,
opoziþia ocãrãºte, poporul trage
ponoasele![1] http://www.zf.ro/companii/energie/a-treia-

ialta-17349966
[2] https://www.cotidianul.ro/iohannis-n-a-
declarat-toti-banii-pentru-casa/
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Scena politicã internaþionalã
este mai volatilã ca niciodatã.
Probabil, doar în preajma unor
conflagraþii aveam asemenea
evoluþii de evenimente. Cert este cã
nici SUA nu a avut un asemenea
preºedinte bufon ºi instabil, cel puþin
în declaraþii. Un bufon care poate
arunca în aer sute de ani de
diplomaþie ºi convenþii. Politica
internaþionalã a evoluat cãtre ceva
în care incertutudinea a înlocuit
predictibilitatea, în care orice se
negociazã ºi în care interesele
comerciale ºi corporaþiile înlocuiesc
de mult constituþii sau legi care
reglementeazã drepturile omului.
   Ceea ce nu ne mai surprinde ºi ar
trebui sã ne îngrijoreze este cã nimic
nu ne mai surprinde, orice ar fi ºi
din orice domeniu de activitate.
Aproape cã parcã mass-media ºi
social media ne pregãtesc zi de zi în
legãturã cu o nouã stare de spirit, o
nouã atmosferã în care o sã intrãm
ºi de care o sã avem parte Unii i-ar
spune manipulare, alþii tranziþie cãtre
o altã lume. O lume foarte durã

 ªtefan Bãeºiu

Cine ne va fi stãpânul?
oricum, din câte se prefigureazã.
România are nevoie de o economie
puternicã ºi stabilã, de cetãþeni cu
un nivel de trai mãcar mediu, dacã
nu ridicat ºi de politicieni extrem de
abili în ceea ce priveºte politica
internaþionalã. Trebuie sã fim foarte
atenþi cum ne vom poziþiona în
aceastã lume multipolarã: SUA, UE;
China ºi Rusia.
   Stãm destul de rãu ca sã fim feriþi
de vreo nenorocire. Avem þara
aºezatã în locul pe unde trec
tancurile, pãsãrile migratoare, peste
care trec avioanele ºi avem ieºire la
o mare unde pot avea loc conflicte
armate. De abilitatea politicienilor
noºtri va depinde viitorul acestei
þãri. Este o þarã micã ºi tânãrã, dacã
ne referim la teritoriu ºi la data de
la care suntem împreunã. Dar ºi
Belgia este micã ºi Olanda, ºi
Elveþia. Sunt mici, dar puternice.
   Þine de voinþa ºi de abilitatea
politicienilor noºtri ºi de noi toþi,
sã devenim o þarã serioasã ºi
puternicã. Dar seriozitatea ar trebui
sã ne caracterizeze cel mai mult.

Alþi i ar întreba la ce îþi  mai
foloseºte seriozitatea când eºti
vândut pe o bucatã de ºerveþel,
cum a fãcut Churchill cu Europa
de Est. Treaba este cã lumea aratã
destul de rãu, de aceea în primul
rând noi trebuie sã ne facem viaþa
mai uºoarã ºi sã încercãm sã nu
depindem prea mult de voinþa
altora. Adicã sã avem nevoie de cât
mai puþine lucruri din afarã. Treaba
asta a mai încercat-o ºi Ceauºescu,
iar poporul român a plãtit un preþ
extrem de greu ºi de dur.
   Ce face generaþia de azi a
politicienilor români ºi cine sunt
aceºtia? Nimic la nivel macro, doar
pe persoanã fizicã, pe grup de
persoane, sã zicem partid ºi cam
atât. Nimeni nu este animat cu
adevãrat de dragostea de þarã ºi nu
este mânat în luptã de acest ideal.
Avem numai falsuri pe piaþa politicã.
Am avea nevoie de un Caragiale sã
ni le expunã ºi de fapt tipologiile le-
a expus în operele sale ºi îi putem
identifica. Dar e nevoie de cineva,
sã le zicã pe nume. O autoritate
înaltã, sã îi determine sã iasã de
pe scena publicã. Speranþele nu
existã pentru cã junimea politicã
e fãuritã la o ºcoalã politicã de
unde nu a avut ce sã înveþe bun
pentru cariera ei politicã.
   Vorba unui învãþat contemporan
într-ale motivaþiei. Vrei sã fi bogat?
Ai douã cãi: ori te apuci de afaceri

ilegale ºi încerci sã strângi primul
milion ºi apoi sã dai lovitura. Ori te
lipeºti de un bogãtan ºi copiezi ce
face bogãtanul pentru a fi bogãtan.
Sunt douã reþete simple. ªi în
politicã junimea face acelaºi lucru.
Copiazã de la mentori, iar mentorii
... jalnici! Adicã ce model al putea fi
Dragnea pentru tânãra generaþie sau
Iohannis? Vorbim de dublul limbaj
la ambii, cãci sunt acum la putere.
Unul este ºef de stat, altul este ºeful
statului. Ambii practicã dublul limbaj
în politicã, animaþi fiind de
interesele personale. Ce exemple pot
fi ei pentru tânãra generaþie de
politicieni. Zero. Ambii au în vedere
doar obiective personale când se
gândesc pe termen lung la viaþa
politicã ºi nu iau în calcul obiectivele
þãrii. Unul vrea sã scape de puºcãrie,
iar altul sã mai prindã un mandat de
preºedinte. Unul vrea sã scape de
puºcãrie, sã poatã sã cheltuiascã
averea pe care a ciugulit-o pânã acum,
iar al doilea cred cã vrea doar sã iasã
la pensie cu o pensie bunã, sã îºi poatã
face vacanþele pe unde doreºte.
   Cam astea sunt obiectivele
oamenilor politici români. Ori sã
trimiþi un Dragnea sau un Iohannis
sã negocieze viitorul României în
mediile internaþionale, cred cã
soarta ne este scrisã. Ne întrebãm
doar cine ne va fi stãpânul în
urmãtoarea generaþie.
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 urmare din numãrul trecut

Hoarda ipocritã atacã. Hoþii
strigã „Hoþiiiii !”(2)

Iatã doar câteva cazuri
celebre de amenzi primite de
companii din statele dumneavoastrã
pentru dare de mitã (infracþiune de
corupþie în alte þãri):
- Siemens (Germania): amendã de
1,6 miliarde U.S.D.;
- Telia Company AB (Suedia): 965
de milioane U.S.D.;
- VimpelCom (Olanda) 795 de
milioane U.S.D.;
- Alstom (Franþa): 772 de milioane U.S.D.;
- KBR / Halliburton (SUA): 579 de
milioane U.S.D.;
- Teva Pharmaceutical (Israel): 519
milioane U.S.D.;
- Och-Ziff (SUA): 412 milioane U.S.D.;
- BAE (Marea Britanie): 400
milioane U.S.D.;
- Total SA (Franþa): 398 de
milioane U.S.D.;
- Alcoa (SUA): 384 de milioane
U.S.D.;
- Snamprogetti Netherlands B.V. /
ENI S.p.A (Olanda/Italia): 365 de
milioane U.S.D.
    ...Desigur, ar trebui sã adãugãm
celebrul caz de ruºinoasã
înºelãtorie la nivel global:
Volkswagen (Germania), scandalul
„Dieselgate” - amendã de 14,7
miliarde U.S.D. ! Ar trebui sã ne
referim ºi la cele 13 miliarde de euro
pe care compania americanã
APPLE a... „omis” sã le plãteascã
în Irlanda.
   Amenzi astronomice cu care au
fost sancþionate bãncile care au
generat criza economicã ºi
financiarã mondialã:
- JPMorgan Chase (SUA): 5,29
miliarde U.S.D.;
- Credit Suisse (Elveþia): 5,3
miliarde U.S.D.;
- Wells Fargo (SUA): 5,35 miliarde
U.S.D.;
- Deutsche Bank (Germania): 7,2
miliarde U.S.D.;
- Bank of America (SUA): 8,5
miliarde U.S.D.;
- BNP Paribas (Franþa): 8,9 miliarde
U.S.D.;

- Bank of America (SUA, nouã
amendã): 11,8 miliarde U.S.D.;
- JP Morgan Chase (S.U.A., nouã
amendã): 13 miliarde U.S.D.;
- Bank of America (S.U.A., nouã
amendã): 16,65 miliarde U.S.D.
    În plus, ar trebui sã ne spuneþi
ºi unde este în opinia
dumneavoastrã corupãtorul în
celebrele dosare Microsoft ºi
EADS, dosare instrumentate de nu
mai puþin celebra Laura Codruþa
Kovesi, cea pe care cu toþii aþi
lãudat-o sau chiar aþi medaliat-o.
Unde e corupãtorul din þãrile
dumneavoastrã? Reiau solicitarea
de la începutul acestei scrisori:
stopaþi exportul de corupþiei!
Companii de renume din þãrile
dumneavoastrã dau mitã în alte þãri,
inclusiv în România. România nu
exportã corupþie! Statele
dumneavoastrã însã o fac! ªi e
vremea ca acest lucru sã înceteze.
   Cu speranþa cã veþi începe sã
luptaþi cu adevãrat împotriva
corupþiei colosale din þãrile
dumneavoastrã, vã asigurãm de tot
sprijinul nostru. România nu
exportã corupþie ºi este un model
din acest punct de vedere. Puteþi
apela oricând la ajutorul nostru
dacã întâmpinaþi dificultãþi în
eradicarea corupþiei de miliarde
U.S.D. care a cuprins mult prea multe
dintre companiile dumneavoastrã de
renume mondial... Iatã, la final, ºi o
listã mai lungã de amenzi pentru
dare de mitã în strãinãtate, din 2010
ºi pânã în prezent, cu menþiunea cã
nicio companie româneascã nu se
aflã pe lista ruºinoasã a companiilor
care corup alte state din anii 2010,
2011, 2012, 2013, 2014,
2015,2016, 2017, 2018[5].
Grafica - I.M.

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

[5] Ibidem, lista companiilor occidentale care
corup 2010-2018

Situatã în zona de nord a
oraºului, în strada Criºan, nr. 84,
secþia îºi oferã serviciile locuitorilor
din acea zonã. Deþine un fond de
carte de peste 36.000 de volume
din toate domeniile de cunoaºtere,
precum ºi carte pentru copii.
Pentru eliberarea unui permis de
împrumut la domiciliu este
necesarã cartea de identitate (sau
a pãrintelui/tutorelui) ºi douã
plicuri timbrate (prin care se vor
comunica eventualele întârzieri ale
restituirii cãrþilor).
   Fondul de carte al secþiei este
îmbogãþit permanent cu noutãþi
editoriale pentru toate vârstele ºi
toate gusturile utilizatorilor. Astfel
vom spicui doar câteva din
aceste noutãþi.
   Alaska Singur în sãlbãticie este
de fapt un jurnal de drumeþie pe
care autorul Dave Metz l-a þinut în
timpul aventurii sale din anul 2007,
când scopul lui a fost sã strãbatã
Alaska pe schiuri de-a lungul
lanþului muntos Brooks.
   Ceea ce pãrea pentru mulþi
dintre apropiaþii aventurierului, un
plan prea mãreþ ºi un þel care i-ar
fi putut pune cu uºurinþã viaþa în
pericol, s-a dovedit a fi cãlãtoria

Noutãþi editoriale la Secþia
Crihala a Bibliotecii Judeþene

I.G. Bibicescu - Mehedinþi

vieþii pentru Dave, în urma cãreia
se va întoarce un altfel de om, cãci
sãlbãticia are puterea de a
zdruncina din temelii aspiraþiile
omului modern.
    Jim cel norocos- Kingsley Amis
s-a nãscut în 1922, la Londra.
Romanul sãu de debut, Jim cel
norocos (1954) s-a bucurat de
elogiile criticii ºi de un mare
succes la public. Romanul a
inspirat în 1957 o cunoscutã
adaptare cinematograficã, în regia
lui John Boulting, cu Ian
Carmichael, Terry-Thomas ºi
Hugh Griffith în rolurile principale.
   Viaþa lui Jim Dixon curge între
cariera universitarã, care-i cere
eforturi de adaptare supraomeneºti,
ºi o iubire ciudatã, ce-l þine aproape
de prietena lui, Margaret.
   Dar totul îi este împotrivã:
Margaret  e maniacã ºi îl
ºantajeazã emoþional, iar cariera
universitarã spre care aspirã îi
f luturã pe la nas dispreþul,
infatuarea ºi ipocrizia colegilor.
   Când totul pare pierdut, când
visul sãu de amor ºi cariera par sã
se topeascã, îºi gãseºte salvarea
tocmai în hazardul de care se
fereºte: se îmbatã, îºi insultã ºeful
care-l concediazã, uitã de iubitã ºi
îºi ia viaþa de la capãt.
   Secþia Crihala a Bibliotecii
Judeþene vã aºteaptã în fiecare zi
sã îi treceþi pragul ºi sã vã alegeþi
cartea de suflet!

 urmare din pag. 7 Pentru ei ºi bineînþeles, pentru cei care
doresc am încheiat un parteneriat cu o firmã care le asigurã loc de muncã
în Germania (Spelleken Associates, reprezentant dl. Wienfried Senker),
chiar ºi pentru cei care nu cunosc limba pentru cã vor face cursuri la
locul de muncã.  Director general, Prof. Ion Nãnuþi

ªcoala Postlicealã  Sanitarã “Gheorghe Þiþeica”

 Biroul de presã
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 Alexia M.

Reporter: ªi cum sã treacã peste un
posibil eºec?
Radu Vereº: O reuºitã sau un eºec este o
experienþã, depinde cum ne raportãm la ea.
Ne putem demoraliza sau ne putem
mobiliza sã vedem ce am greºit ºi unde
am greºit ºi sã intervenim acolo pentru ca
urmãtoarea experienþã sã fie una pozitivã.
Mi-ar plãcea sã am o reþetã universalã ºi
sã spun <da, putem face asta>. Pânã la
urmã suntem diferiþi ºi reacþionãm diferit
la aceeaºi situaþie sau în situaþii diferite.
Reporter: Am asistat recent la o scenã unde
mai mulþi copii participau ca spectatori la
o simulare de luptã între gladiatori. La un
moment dat, moderatorul îi întreba dacã
unul din luptãtori sã fie cruþat de cãtre
adversarul sãu, dar copiii într-un glas au
cerut moartea acestuia. De unde vine
aceastã reacþie a copiilor?
Radu Vereº: La patru-cinci ani e foarte greu
pentru un copil sã înþeleagã fenomenul
morþii, al vieþii, depinde ºi cum le sunt
explicate, nu conºtientizeazã cã este o
chestie ireversibilã. Se uitã la televizor, se
uitã la desene, se uitã la Youtube, au tot felul

Radu Vereº, psiholog: „Stilul de predare...
de false modele unde învaþã, iar noi ca pãrinþi
suntem liniºtiþi cã nu se urcã pe pereþi, cã nu
sparg geamul cu mingea Dar ce învaþã el?
Este partea a doua. Dacã ai sta sã-i explici
copilului cã moartea este un lucru ireversibil
ºi cã dacã l-ai omorî pe acel om nu se mai
întoarce, atunci poate nu ar mai spune aºa
uºor cuvântul <moarte>. Realitatea este cã
uºor-uºor începem sã ne dezumanizãm. Fie
cã vrem, fie cã nu vrem violenþa este un
fenomen care face parte din viaþa noastrã ºi
implicit ºi din ºcoalã, cã este fizicã, cã este
verbalã, cã este psihicã. ªi nu putem sã o
atribuim doar elevilor sau cadrelor didactice
ori doar pãrinþilor. Este un fenomen care existã
în ºcoalã, din acest motiv sunt tot mai multe
programe ºi proiecte care îºi propun sã
combatã acest fenomen, unele mai inspirate,
altele mai puþin inspirate. Lucrez acum la un
proiect pentru copii ceva mai mici, clasele I-
IV, pentru cã din punctul meu de vedere, ºi
acesta ar putea fi un sfat pentru pãrinþi:
absolut orice lucru trebuie început de
timpuriu, în prima parte a copilãriei, când
lucrurile se pot îndrepta, când lucrurile pot
sã porneascã bine, când învaþã cã e bine sã
nu omori gladiatorul.

 urmare din pag. 1 la numeroase competiþii, în
special, Campionatele Mondiale ale Poliþiºtilor ºi Pompierilor,
unde a obþinut peste 40 de medalii, dar ºi recunoaºterea
calitãþilor deosebite, fiind desemnatã în anul 2008, cel mai
bun pompier-înotãtor din lume.
   Un an mai târziu talentul ºi pregãtirea intensã au ajutat-o
sã obþinã CUPA pentru cea mai bunã sportivã a competiþiei
în cadrul concursului internaþional “Stelele Pompierilor”
desfãºurat la Gyula, în Ungaria.
   Adevãrata împlinire a cunoscut-o acum aproape opt ani,
când a devenit mama unui bãieþel. Sperã sã reuºeascã sã-i
cultive acestuia, dar ºi copiilor pe care îi instruieºte, în timpul
liber, dragostea pentru sport ºi dorinþa de a deveni cei mai
buni în tot ceea ce fac.
   Din aceeaºi dorinþã, se pregãteºte intens pentru participarea
la Jocurile Europene ale Poliþiºtilor ºi Pompierilor, ce se vor
desfãºura în luna septembrie, în Gibraltar.
  Întregul colectiv al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” o felicitã ºi îi ureazã succes pe mai departe!

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Lavinia Brebu a urcat pe prima...

SC COTTONTEX SRL Drobeta-Turnu Severin
companie producãtoare de
echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI
CONFECÞIONERI
Cerinþe: bune cunoºtiinþe de utilizare a maºinii de cusut;
Descrierea jobului:
- salariu net motivant;
 - tichete de masã;
- condiþii de muncã la nivelul standardelor UE
Pentru cei din afara localitãþii (Orºova, Motru, Floreºti
etc.) se asigurã transportul.
CV-urile se depun la sediul firmei din
Drobeta-Tr. Severin, (vis-a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520
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Calmarea tensiunilor politice locale, care
au îndepãrtat riscul demiterii preºedintelui
Iohannis, a oferit leului posibilitatea sã îºi
stabilizeze poziþia faþã de euro, care a atins în 21
iunie maximul sãu istoric de 4,6695 lei.
   Posibilitatea ca euro sã atingã pragul de 4,7 lei
ar fi pus banca centralã, în opinia analiºtilor de la
ING Bank, în situaþia de a injecta în piaþa valutarã
circa 2,5 miliarde euro, în ultimele douã luni. De
altfel, valoarea sumei aduce aminte de perioada
iulie – septembrie 2012, atunci când a fost
suspendat fostul preºedinte Bãsescu.
   Cursul euro a început perioada la 4,6607 care a fost
încheiatã la 4,6572 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat în culoarul 4,656 – 4,663 lei.
   Cursul dolarului american a crescut de la 3,9804 la
4,0064 lei, pentru a încheia intervalul la 3,9685 lei.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele
internaþionale între 1,166 ºi 1,172 franci/euro, iar
media ei a scãzut de la 4,0032 la 3,9781 lei, la
sfârºitul perioadei ea fiind stabilitã la 3,9935 lei.
   Evoluþia leului din urmãtoarele sãptãmâni va fi
influenþatã de nivelul aversiunii faþã de risc, care
poate creºte în condiþiile în care rãzboiul comercial
dintre Statele Unite ºi China se va amplifica, având
în vedere cã excendentul comercial chinezesc cu
SUA din iunie s-a ridicat la 30 miliarde dolari.
   Un rol important îl vor avea ºi politicile monetare
ale marilor bãnci centrale. O creºtere a dobânzilor-
cheie va reduce interesul pentru monedele
emergente, cum este ºi leul.
   Creºterea zilnicã a ratelor la creditele contractate
de români a încetinit, dupã ce BNR a dat un semnal
pozitiv pieþii menþinând dobânda sa de politicã
monetarã la 2,5%, mizând pe scãderea inflaþiei, care
a încheiat luna trecutã la 5,4%.
   La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor
în lei, a stagnat la 3,35% însã cel la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat la
3,48%, cel mai ridicat nivel începând cu 21 martie
2014. Indicele ROBOR la nouã a crescut la 3,52% iar
cel la 12 luni s-a oprit la 3,56%.
   Perechea euro/dolar a coborât de la 1,1788 dolari,
maxim al ultimei luni, la 1,1613 dolari, pentru ca la
sfârºitul perioadei sã urce la 1,1745 dolari.
   Pieþele aºteptau audierea lui Jerome Powell,
preºedintele Rezervei Federale americane, de cãtre
comisiile bancare din Senatul ºi Camera
Reprezentanþilor a Congresului SUA, pentru a obþine o
clarificare a numãrului de majorãri ale dobânzii-cheie
a Fed. Conform analiºtilor creºterea prognozatã pentru
septembrie a fost deja înglobatã în valoarea dolarului.
   Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg
valora la sfârºitul intervalului 6.706,13 dolari.
Analiza cuprinde perioada 11 – 17 iulie.

Leul ºi-a luat o pauzã
de la scãdere

 Radu Georgescu

În semestrul I din 2018, activitatea
inspectoratului s-a desfãºurat având la bazã
programul propriu de acþiuni întocmit ºi
aprobat în conformitate cu Programul Cadru
de Acþiuni al Inspecþiei Muncii pe anul 2018
ºi sesizãrile înregistrate în aceastã perioadã.
   Au fost organizate controale tematice în
cadrul campaniilor iniþiate de Inspecþia Muncii
în domeniile: curierat, respectarea prevederilor
legale privind autorizarea din punct de vedere
al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, transportul
mãrfurilor periculoase, agenþii de muncã
temporarã, alimentaþie publicã fast-food,
angajatorilor care utilizeazã zilieri etc.

1. În domeniul relaþiilor de muncã
   Acþiunile întreprinse s-au concretizat în:
- Efectuarea de controale la 451 angajatori din
municipiu ºi din localitãþile judeþului;
- Identificarea a 11 angajatori care practicã
muncã fãrã forme legale;
- Depistarea a 16 persoane care prestau
„muncã la negru”;
- Aplicarea a 12 sancþiuni contravenþionale
(amenzi în valoare totalã de 260.000 lei)
angajatorilor care practicau munca nedeclaratã;
- Aplicarea altor 46 sancþiuni contravenþionale
(din care 22 de amenzi în valoarea totalã de
78.000 lei) pentru încãlcarea altor prevederi
legale prevãzute de Codul Muncii, republicat,
Legea 108/1999, republicatã, pentru înfiinþarea

Bilanþ de activitate pe semestrul I 2018
ºi organizarea Inspecþiei Muncii, HG nr. 905/
2017 modificatã ºi completatã, privind
întocmirea ºi completarea registrului general
de evidenþã a salariaþilor;
- Dispunerea a 102 mãsuri cu termene de
realizare în vederea remedierilor deficienþelor
constatate în aplicarea ºi respectarea de cãtre
angajatori a prevederilor legale în vigoare;
- Primirea ºi rezolvarea a 145 de petiþii cu privire
la munca fãrã forme legale, neacordarea salariului,
a concediului de odihnã, vechime în muncã etc.
   În semestrul I din anul 2018 au fost aplicate
58 sancþiuni contravenþionale, valoarea totalã
a amenzilor fiind în sumã de 338.000 lei.
2. În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
   În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, în
semestrul I al anului 2018, inspectorii de muncã din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Mehedinþi
au efectuat 310 inspecþii de control, constatând 282
abateri de la legislaþia în vigoare, dispunând 282
mãsuri pentru remedierea acestor deficienþe.
   Pentru abaterile constatate în acest domeniu s-au
aplicat 266 sancþiuni contravenþionale  din care 16
amenzi contravenþionale în valoare de 122.000 lei.
   În aceastã perioadã pe raza judeþului nostru
au avut loc 17 evenimente  din care 4 accidente
mortale, 12 accidente cu incapacitate temporarã
de muncã ºi un incident periculos fãrã victime.

Gheorghe Florian SIMCEA, Inspector ºef
Mãdãlina GÎRLEA, Compartiment CRP

COMUNICAT
De la începutul anului 2018, poliþiºtii de

frontierã din cadrul Serviciului Teritoial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi au desfãºurat
peste 60 de acþiuni proprii ºi în cooperare
pentru asigurarea climatului de ordine ºi
siguranþã publicã la frontiera mehedinþeanã.
Au fost înregistrate un numãr de 10 infracþiuni,
cele mai multe fiind cele de fals ºi uz de fals în
înscrisuri ºi documente ºi infracþiunile de
contrabandã ºi fraude vamale.
   Au fost sancþionate contravenþional 94
persoane, valoarea aplicatã a acestor sancþuni
ridicându-se la 27000 de lei.

Acþiuni proprii ºi în cooperare pentru asigurarea climatului de
ordine ºi siguranþã publicã la frontiera mehedinþeanã

   Tot în aceastã perioadã, în urma controlului
specific de frontierã au fost descoperite:
- 62.572 pachete þigãri în valoare de 750875 lei
- 330 litri alcool în valoare de 9900 lei
- 16 autovehicule în valoare de 400000 lei
- 8,96 kg tutun vrac în valoare de 1971 lei
- 1 motor de barcã în valoare de 1400 lei
- 2 ambarcaþii în valoare de 2000 lei
- 52 unelte de pescuit în valoare de 3000 lei
- 292 articole cosmetice în valoare de 2920 lei
- 125 articole îmbrãcãminte ºi încãlþãminte în
valoare de 54300 lei

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Agent sef adjunct de poliþie  Moraru Corina

Centrele de Relaþii cu Clienþii ale Grupului CEZ în România nu vor avea program de
lucru cu publicul vineri, 20 iulie 2018, reluându-ºi activitatea în data de 23 iulie 2018

În data de 20 iulie 2018, se
sãrbãtoreºte Ziua Energeticianului, sãrbãtoare
specificã sistemului energetic.
   Centrele de Relaþii cu Clienþii ale Grupului
CEZ în România îºi întrerup activitatea în data
de 20 iulie 2018.
   Începând cu data de 23 iulie 2018 însã,
programul de funcþionare va fi reluat
corespunzãtor programului normal din zilele
lucrãtoare, respectiv 08:00 - 16:00 sau 08:00

- 17:00, în cazul Centrelor de Relaþii cu Clienþii
din municipiile - reºedinþã de judeþ: Alexandria,
Craiova, Drobeta Turnu Severin, Piteºti,
Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu.
   Info Linia CEZ
   Pentru orice informaþii legate de serviciile
CEZ Vânzare, clienþii pot apela INFO LINIA CEZ,
numãr unic de telefon 0251 929, tarif normal
pentru apelurile efectuate din reþeaua naþionalã,
în intervalul orar 08:00 - 20:00.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Luni ºi Marþi este multã agitaþie la serviciu. Apar
responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii ceva
mai târziu. Un prieten îþi poate da sfaturi bune vizavi
de locul tãu de muncã sau de domeniul profesional în
care lucrezi. Þine cont de informaþiile colaterale ºi
îndeplineºte-þi sarcinile de lucru cât mai bine ºi la
timp. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
aparatului digestiv, dar ºi pe extremitãþile picioarelor.
Dozeazã-þi eforturile, adoptã o dietã potrivitã ºi
odihneºte-te regulat. Relaþiile parteneriale sunt rãscolite
la mijlocul sãptãmânii. Prudenþa ºi discernãmântul te
vor feri de neplãcerile existente în fundal. Spre sfârºitul
intervalului analizat revin în atenþie achitarea facturilor
sau a altor tipuri de datorii.  

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Frumoase ºi interesante sunt relaþiile sentimentale în
primele zile ale sãptãmânii. Distracþii, dialoguri plãcute,
abordarea unor hobby-uri, acþiuni comune cu cei dragi.
La serviciu este de lucru pe la mijlocul sãptãmânii ºi ar
fi bine sã-þi canalizezi eforturile cãtre îndatoririle
profesionale. Relaþiile colegiale sunt tensionate ºi foarte
uºor se pot deteriora iremediabil. Selecteazã-þi
prioritãþile profesionale ºi evitã provocãrile celorlalþi.
Sãnãtatea poate avea de suferit de pe urma tumultului
din sfera socio-profesionalã. Odihneºte-te ºi plimbã-
te mai mult în aer liber. Spre finele sãptãmânii,
partenerul de viaþã te solicitã mult ºi bine.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna îþi poate aduce evenimente interesante
în relaþiile familiale. Ar fi bine sã stabileºti anumite
limite vizavi de cerinþele pe care þi le adreseazã cei
dragi, altfel riºti sã rãmâi atât fãrã energie vitalã, cât ºi
fãrã resurse materiale. Pe de altã parte, nevoile tale
sentimentale sunt mari ºi în continuã schimbare. Ceea
ce îþi oferã persoanele existente acum în preajma ta
este departe de ceea ce îþi doreºti tu. Pe de altã parte
sunt ºi zile bune pentru a te ocupa de un hobby sau
pentru a ieºi în lume cu prietenii. Copiii sunt o altã
temã importantã a acestor zile, datoritã situaþiilor în
care aceºtia te implicã vrei nu vrei. Zilele weekend-
ului anunþã treburi de rutinã fie acasã, fie la serviciu.
Ai grijã ºi de sãnãtatea ta.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce multe dialoguri cu
cei apropiaþi, fie pe teme de larg interes, fie pe teme
profesionale la serviciu. Într-un anume fel, gândirea
ta este focalizatã deocamdatã pe bani ºi bunuri
materiale pe care le poþi obþine ºi folosi de la ºi prin
alþii. De aici ºi felul în care vorbeºti are legãturã cu
aspectele materiale ale vieþii cotidiene. De asemenea
se pot ivi pe neaºteptate cãlãtorii pe distanþe scurte
pentru a rezolva diverse chestiuni profesionale, dar
ºi pentru ale tale personale. Îþi sunt favorizate
activitãþile gospodãreºti ºi dialogurile importante
cu cei dragi. Fii prudent ºi þine cont ºi de nevoile
sau doleanþele membrilor familiei. La finalul
rãstimpului analizat se contureazã petreceri, ieºiri
în lume cu persoana iubitã, dar ºi momente de rãsfãþ
cu un hobby.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Aspectele financiare care te preocupã la începutul
sãptãmânii au legãturã cu nevoile tale personale
imediate. În funcþie de felul în care îþi gestionezi tu
bugetul ºi în funcþie de cum îþi educi poftele depinde
foarte mult viitorul agoniselii tale.   Se întrezãresc
dialoguri ºi întâlniri importante cu persoanele din
anturajul apropiat. Gândirea ºi comunicarea îþi sunt
umbrite, de aceea fii prudent ºi ascultã mai mult, dar
vorbeºte direct ºi la obiect. Evitã deciziile majore,
declaraþiile de orice fel ºi implicarea în activitãþi
profesionale care presupun mult efort intelectual. Spre
finalul sãptãmânii este bine sã te retragi în liniºtea ºi
siguranþa casei. Sunt momente excelente de a alcãtui
planuri gospodãreºti ºi de a sta de vorbã cu cei dragi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele douã zile ale sãptãmânii îþi oferã energie
beneficã pentru a-þi reorganiza planurile de viitor, pentru
a-þi stabili prioritãþile ºi pentru a-þi face ordine în relaþii.
Chiar dacã, stãrile tale de spirit fluctueazã, cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Se
contureazã veºti importante legate de veniturile tale
obþinute din munca desfãºuratã la un serviciu. Pot
apãrea oferte noi de colaborare sau la actualul loc de
muncã se poate diversifica activitatea ºi de aici tu sã
ai posibilitatea de a câºtiga bani mai mulþi. Este
adevãrat cã ºi eforturile vor fi pe mãsurã, dar te vei
descurca excelent. Spre finalul intervalului analizat se
animã relaþiile cu anturajul apropiat. Unii prieteni se
vor autoinvita la tine sau îþi vor propune o excursie.  

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Discreþia care te învãluie în primele zile ale
sãptãmânii te fereºte de provocãrile celorlalþi. Sunt
momente bune pentru a-þi regândi personalitatea,
modul de relaþionare cu cei din jur, dar ºi pentru a te
rãsfãþa cu plimbãri în aer liber, cu o dietã de sezon ºi
cu ceva mai mult somn. La mijlocul sãptãmânii,
energia vitalã se amplificã ºi vei reuºi sã-þi rezolvi atât
chestiunile profesionale rãmase restante, cât ºi treburile
personale de acasã. Important este sã te ocupi doar de
ale tale ºi sã eviþi implicarea de orice fel în treburile
altora. Se pot accentua unele afecþiuni ale sistemului
digestiv ºi ale picioarelor. La finalul sãptãmânii primeºti
bani din munca desfãºuratã la serviciu. Cheltuielile
vor fi ºi ele prezente.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti
cu prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte de
anvergurã alãturi de oameni care au aceleaºi vise ºi
idealuri ca tine îþi oferã posibilitãþi deosebite de
dezvoltare personalã, dar ºi satisfacþia lucrului bine
fãcut ºi de folos ºi altora. Dozeazã-þi eforturile ºi elanul
deoarece riºti sã-þi neglijezi relaþiile cu cei apropiaþi,
ai nevoie sã te odihneºti mai mult. Sunt posibile
neplãceri legate de segmentele capului ºi de cele ale
sistemului renal. Regândeºte-þi programul zilnic ºi
relaþiile socio-profesionale. Pe de altã parte ar fi bine
sã cauþi sensurile spirituale ale evenimentelor din
preajma ta. Stai de vorbã cu persoane cu experienþã
spiritualã ºi relaþionalã ºi urmeazã-le sfaturile ºi
soluþiile oferite. În weekend îþi va reveni cheful de viaþã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sfera profesionalã este animatã din plin. Se
întrezãresc ºedinþe cu ºefii, dialoguri importante, chiar
decizii majore pe care vei fi nevoit sã le iei în ceea ce
priveºte activitatea ta din cadrul unui loc de muncã.
Traversãm o perioadã în care þi se deschid noi culoare
profesionale, existând posibilitatea sã-þi schimbi total
profesia ºi condiþiile de muncã. Totuºi, analizeazã pe
îndelete ce se petrece în acest sector ºi nu da cioara
din mânã pe vrabia de pe gard. Pe de altã parte, imaginea
în ochii lumii, statutul social þi le poþi schimba în
sens pozitiv, dar pentru asta trebuie sã depui eforturi
serioase ºi pe termen lung. În weekend, bucurã-te de
prieteni. Stai de vorbã cu aceºtia ºi cere-le sfaturile
vizavi de situaþiile de viaþã în care eºti implicat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Dacã la începutul sãptãmânii eºti preocupat de
aspectele materiale ale vieþii, rapid sufletul tãu va cãuta
oameni rafinaþi, cu o pregãtire specialã în domeniile
spirituale. Sunt momente bune pentru a-þi schimba
viziunea asupra vieþii ºi pentru a-þi crea noi legãturi cu
ierarhiile divine. Minunat este ca suportul astral de
care beneficiezi îþi oferã suficiente resurse, atât pentru
a-þi modela personalitatea, gândirea, cât ºi pentru a te
ocupa de treburile cotidiene. Pe de altã parte, dacã
eºti implicat într-un program de instruire sunt posibile
altercaþii cu profesorii, mentorii sau colegii de studiu.
Fii prudent ºi deschis pentru ideile altora. Legãturile
cu strãinãtatea sunt o altã temã interesantã.
Demersurile pentru cãlãtorii, dar ºi pentru studii pe
termen lung au succes. În weekend este loc de
evenimente cu multã lume.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Pornind de la banii ºi bunurile administrate în comun
cu alþii, toate relaþiile tale vor fi supuse unei revigorãri
importante. Disputele din sfera muncii te vor
impulsiona sã-þi foloseºti mai eficient talentele, dar
ºi veniturile. Tentaþia de a face investiþii, credite sau
alte tipuri de planuri financiare este foarte mare ºi
riscantã. Bine ar fi sã stabileºti prioritãþile financiare,
în funcþie atât de nevoile tale personale, cât ºi ale celor
dragi. Pe de altã parte, se vor ivi situaþii interesante
legate de cãlãtorii sau studii pe termen lung, departe
de locurile natale. A doua jumãtate a sãptãmânii este
animatã de întâlniri ºi dialoguri cu multã lume. Se
contureazã noutãþi socio-profesionale de anvergurã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna începe cu aspecte parteneriale plãcute, de
bun augur. Sunt posibile dialoguri interesante, alcãtuirea
unor planuri mãreþe, dar ºi desfãºurarea unor acþiuni de
anvergurã împreunã cu partenerul de viaþã sau cu cei de
afaceri. Însã este bine sã vorbeºti puþin despre tine ºi
deloc despre intenþiile tale personale. Apar cheltuieli pe
facturi, taxe, diferite tipuri de datorii, dar este posibil sã
fii nevoit sã iei legãtura ºi cu diverse instituþii financiare.
Prudenþã la tot ce þine de acte, documente, înscrisuri
sau înþelegeri cu alþii! La finalul intervalului analizat se
recomandã studii ºi cercetãri legate de teme spirituale,
istorice sau profesionale. ªi cãlãtoriile sau dialogurile
cu persoanele aflate în strãinãtate reprezintã subiecte de
luat în seamã.
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Judoka Anne-Marie Brebinaru pe podium
la Campionatul European de Cadeþi

 I.G.M.

     La începutul lunii, la
Saraevo s-a desfãºurat
Campionatul European
de Cadeþi. Din lotul
României a fãcut parte ºi
strehãianca Anne-Marie
Brebinaru, selecþionatã
cu ceva timp în urmã la
Centrul Naþional Olimpic
de la Deva. În întrecerea
individualã, sportiva a
ocupat locul lX, în cadrul
categoriei de 44 kg, un
loc bun pentru o primã
participare la un
campionat de asemenea
anvergurã.
   Fiind selecþionatã ºi în echipa mixtã
pentru întrecerea pe echipe, România
ocupând locul lll, dupã ce a învins
selecþionatele Belarus, Ucraina ºi
marea surprizã în meciul pentru bronz
selecþionata Franþei, o þarã în care

Judoul e la loc de cinste, având opt
sute de mii de sportivi legitimaþi, Anne
s-a întors totuºi acasã cu medalia de
bronz ºi cu speranþa cã la urmãtorul
campionat european va urca pe
podium ºi la individual.

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Firu Cosmin Constantin ºi

Firu Lucia Oana, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Ardeal, nr.
41,  judeþul Dolj, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã
de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Construire casã de locuit P+1E, anexã foiºor parter,
puþ forat, bazin septic vidanjabil ºi împrejmuire teren, comuna Dubova,
CF nr. 51051, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 16.07.2018.

Beneficiar

Operator de date cu caracter personal nr. 838/2007

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Mehedinþi
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru întreg teritoriu administrativ al comunei ROGOVA
începând cu data de 26.07.2018, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul Cãminului Cultural Rogova, conform art. 14 alin. (1)
ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Cãminului Cultural Rogova ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

Eugenia Mãdãlina BRATU
DIRECTOR

MEHEDINÞI

OCPI MEHEDINÞI/Str. Serpentina Roºiori, Nr. 1A, Cod poºtal 220235, Drobeta Turnu Severin,
Jud. Mehedinþi, ROMÂNIA    Certificat SR EN ISO 9001:2015
Telefon: (0252) 31 68 74; Fax: (0252) 31 93 40; e-mail: mh@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Nr. 27921/09/R
Extrase carte funciara pentru informare online : ePay.ancpi.ro

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L. anunþã publicul
interest asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Exploatarea nisipului ºi pietriºului din perimetrul
“Viilor” situat în extravilanul comunei Gruia, sat Izvoarele, judeþul
Mehedinþi” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gruia, sat
Izvoarele, înscris CF nr.50926 UAT Gruia, judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Basica Elvis-Gabriel I.I.

cu sediul în comuna Jiana, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la ABA Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului CONSTRUIRE ADÃPOST ANIMALE, FÂNAR, PLATFORMÃ
DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD, FOSÃ SEPTICÃ, ÎMPREJMUIRE,
extravilanul satului Jiana Mare, comuna Jiana, T 5, P 52, CF nr.
52401, judeþul Mehedinþi.

            Aceastã investiþie va fi nouã.
Ca rezultat al funcþionãrii exploataþiilor agricole vor rezulta ape uzate

ºi dejecþii lichide care vor fi colectate în bazine etanº vidanjabile iar
dejecþiile solide vor fi colectate pe o platformã betonatã.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 16.07.2018.

Basica Elvis-Gabriel I.I.

 Urmare din pag. 1
   În context, a fost evidenþiat
obiectivul României de a contribui,
de o manierã constructivã, la
definirea ºi promovarea interesului
comun european, la asigurarea
unitãþii ºi coeziunii între statele
membre precum ºi la reapropierea
cetãþenilor de Uniunea Europeanã.
   Prim-ministrul a prezentat,
totodatã, principalele obiective pe
care România ºi le va asuma, în
calitate de viitoare Preºedinþie a

Întrevederea premierului cu preºedintele...
Consiliului UE, în raport cu o serie
de dosare europene majore ºi a
reafirmat angajamentul Guvernului
de a contribui activ pe durata
mandatului la identificarea unui
consens, la luarea unor decizii
importante cu privire la temele ºi
dosarele aflate pe agendã, precum
ºi nevoia de a asigura un rãspuns
adecvat la noile realitãþi ºi
provocãri cãrora Uniunea ºi statele
membre trebuie sã le facã faþã.

Biroul de presã al Guvernului
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Nou-promovatã în Liga a III-a, FC
U Craiova 1948 îºi va disputa
meciurile din sezonul 2018-2019
pe Stadionul “Municipal” din
Drobeta Turnu Severin.

Deoarece Baza Sportivã
Aripile din Craiova nu poate fi
omologatã pentru Liga a III-a, iar
Primãria Craiova a respins cererea
prin care FC U Craiova 1948
solicitase sã joace pe Stadionul “Ion
Oblemenco”, echipa patronatã de
Adrian Mititelu va evolua pe
“Municipalul” severinean. Luni, sub
comanda noilor antrenori ªtefan
Stoica ºi Valentin David, care i-au
înlocuit din funcþie pe Nicolo Napoli
ºi Cãtãlin Rizan,  nou-promovata în
Liga a III-a s-a reunit pe Baza
Sportivã Aripile, stadion pe care FC
U Craiova 1948 ºi-a disputat
sezonul trecut meciurile de pe teren
propriu, din Liga IV-a Dolj. Nici
directorul executiv Marcel Iancu nu
mai e la echipa finanþatã de Adrian
Mititelu, locul sãu fiind luat în
aceastã varã de Robert Sãceanu,

   La nici 19 ani, Larisa Niþu a
devenit vicecampioanã naþionalã
de seniori, fiind învinsã în finalã de
Alexandra Anghel, de la CS
Universitatea Craiova. CSM
Drobeta Turnu Severin ºi-a trecut
în palmares ºi bronzul, prin
Valentina Ungureanu (65 kg),
sportivã care încã nu a împlinit 18
ani. În lupta pentru medaliile de
bronz s-au mai aflat Elena Buºoi
(50 kg) ºi Denisa Breazu (53 kg),
însã cele 2 luptãtoare de la clubul
severinean au pierdut meciul
decisiv ºi s-au clasat pe locul 4, la
categoriile respective de greutate.
Colega lor de club, Adina Giura (59
kg) a încheiat pe 5 Campionatul
Naþional de Seniori, de la Reºiþa.
“Sunt foarte mulþumit de rezultate,

Echipa lui Mititelu, (re)primitã
pe “Municipalul” severinean

fostul mijlocaº de la FC
Universitatea Craiova, club care, tot
sub patronajul lui Adrian Mititelu,
mai jucase la Drobeta Turnu Severin,
înainte sã se desfiinþeze.
   Liga a III-a începe pe 25 august, dar
FC U Craiova 1948 va disputa primul
meci oficial la malul Dunãrii pe data
de 1 august, când este programat
primul tur al Cupei României. Pe 27
iulie, noua echipã a lui Adrian Mititelu
va avea un prim contact cu
“Municipalul” severinean, urmând sã
dispute un amical cu nou-promovata
în Liga a II-a,  ACS Energeticianul
Târgu Jiu, fostã ACS ªirineasa. În
urmã cu 2 sãptãmâni, omul de afaceri
gorjean Nicolae Sarcinã anunþase cã
echipa pe care o patroneazã va
disputa meciurile de pe teren propriu
la Drobeta Turnu Severin, dupã care
a decis sã rãmânã la Petroºani, în
urma noilor discuþii avute cu factorii
locali din Valea Jiului.
   Primarul Municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, s-a
arãtat încântat de faptul cã Stadionul

Municipal va fi din nou gazda
meciurilor din ligile naþionale. “Noi
oricum nu avem echipã localã, iar
stadionul poate fi folosit de orice
club care plãteºte chirie.
Universitatea Craiova s-a oferit sã
ne plãteascã banii în avans, pentru
a putea disputa meciurile la Severin.
În acelaºi timp, locuitorii din
Drobeta Turnu Severin vor putea
vedea mãcar o echipã la nivelul Ligii
a III-a. În plus, Universitatea Craiova,
indiferent cã s-a numit CSU Craiova,
care a activat pe stadionul nostru
pânã toamna trecutã,  dar ºi cealaltã
echipã, a lui Mititelu, aºa cum îi zice
lumea, sunt iubite în Mehedinþi ºi e

un moment plãcut sã le vedem
jucând aici, la Drobeta Turnu
Severin”, a spus primarul Marius
Screciu, la Tele2Drobeta.
   În prezent, lotul echipei FC U
Craiova 1948 este format din
urmãtorii jucãtori: Rãducu
Mogoºanu (portar) - Mãdãlin Ciucã,
Ovidiu Dãnãnae, Mihai Dina, Sabin
Lupu, Olivian Surugiu, Claudiu
Bãlan, Cosmin Calu, Marius Avram,
Eduard Dina, Samuel Luicã,
Alexandru Uþã, Constantin Grecu,
Bogdan Dragomir, Claudiu ªtefan,
Alexandru Raicea, Robert Vãduva,
ªtefan Kovari, Adrian Cîrstea ºi
Andrei Gheorghe.

Junioarele Niþu ºi Ungureanu, medaliate  la seniori

 M. O.

Deºi a avut în concurs doar
junioare, CSM Drobeta Turnu
Severin a cucerit 2 medalii la

Campionatul Naþional de lupte
pentru seniori, de la Reºiþa. Alte 3
luptãtoare de la clubul severinean

au fost aproape de podium.

þinând cont de faptul cã toate
luptãtoarele de la clubul severinean
se aflã de-abia în primul an de
juniorat. Ele au luptat cu sportive
mult mai mari ca vârstã ºi au avut
evoluþii foarte bune. În mod normal
ar fi trebuit sã mai cucerim 2
medalii de bronz, prin Buºoi ºi
Breazu, dar Federaþia a decis ca în

acest an sã nu mai acorde câte douã
locuri 3, ci doar unul. Ne apropiem
cu paºi mari spre marea
performanþã, pe plan internaþional”,
a spus antrenorul emerit Marin
Dobrescu, de la CSM Drobeta
Turnu Severin. La începutul lunii
viitoare, eleva sa Larisa Niþu va
participa la Campionatul European

pentru Juniori, de la Roma.
“Medalia de la seniori mi-a dat
încredere. Deºi nu a fost aur,
rezultatul este o mare realizare
pentru mine. Vrea sã mã întorc de
la Campionatul European de
juniori cu un rezultat bun”, a
declarat Larisa Niþu.
   La Naþionalele de la Reºiþa au
participat ºi fostele componente ale
CM Drobeta Turnu Severin, Suzana
ªeicariu ºi Mihaela Bãrbulescu,
sportive legitimate în prezent la CSA
Steaua Bucureºti, respectiv CSM
Craiova. Dacã ªeicariu (53 kg) a
devenit campioanã naþionalã,
Bãrbulescu (59 kg) s-a clasat pe
locul al V-lea.

 M. O.

ANUNÞ
Vând fundaþie casã,

în Drobeta Turnu Severin,
Serpentina Roºiori, str. Daliei.
Preþul este negociabil.
Relaþii la tel: 0740455622.
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Mã fraþilor, fãcurãm noi ce
fãcurãm ºi o cherdurãm ºi pe tanti
Prajea. ªi nu pe vreo plajã, pe
undeva pi la mare, pin vreo insulã,
o cherdurãm taman pentru America,
cã noi nu puteam sã o mai preþuim.
Pã dacã ‘mneaei fu mai preþuitã pi la

alþii, musai sã sã îndrepte cãtre alte
zãri. ªi uite aºa o sã auzim de tanti
Prajea pin Carolina de Nord, care o
sã ajungã pe acolo, probabel o sã
auzim ºi în vreo ºtire internaþionalã
ºi aºa ajungem ºi noi de falã, de la
distanþã. De la mare distanþã.
   Mã nepoate, e bine ºi cu al lu’
Zbanghiu, cã de când îl mustrã pe nea
Stoica di la Orºova cã nu prea face
mare lucru, sã pusã tinerelu pe treabã.

Unde mai pui cã dacã auzî cã sã uitã
ºi nea Gherghe spre Orºova, zisã cã

Sucã ºi tanti Prajea din America, schimbarea di la Orºova ºi
hackerii di la judeþ

e timpu’ sã sã
întrebuinþeze ºi sã punã
osu’ la contrebuþie. Ceea
ce nu e rãu, cã asta vor ºi
orºovenii, cã destul au
vãzut cum stau aleºii
degeaba. Aºa, nea Stoica

fãcu rost de bani
pentru asfaltãri ºi
reabilitarea reþelei de
apã, ceea ce pentru
Orºova nu e puþin
lucru. Deci se poate
ºi mai bine. Acuma, cu ceva
implicare mai mare ºi cu niºte

idei nu foarte costisitoare, oraºu’ ar
putea creºte încet, da mãcar sigur. ªi
asta ar ajuta ºi judeþul, care ºi aºa nu
stã foarte bine.
   Pã da, cã dacã ne luãm dupã
statisticã, avem pin Mehedinþi fro
45.521 salariaþi la peste 282.000
locuitori ºi cu o ratã a ºomajului de
8,8%. Adicã nu stãm pe roze, dar ar
fi bine sã stãm mai puþin ºi sã
muncim mai mult. Cã munca nu a

omorât pe nimenea.
   Între timp, mã fraþilor, plecarã aleºii

locali sã sã specializeze la mare. Cu
mic, cu mare, cu sarsanale, da pe bani
publici. Pãi, aºa sã întâmplã de ceva
ani, nu mai e o noutate cã plimbarea
pe banii noºtri sã repetã. Cã trebe sã
sã bronzeze ºi bugetarii, da ar putea
s-o facã pe banii lor, cã ºi mãririle de
salarii s-au fãcut tot din banii noºtri.
   Acuma, Marghioala lu Fleaºcã sã
întreabã de ce onor conducerea di la
judeþ nu s-o fi gândit sã foloseascã
neºte crãiþari, din ãia di la bronzare,
ca sã înnoiascã sistemu’ informatic
al instituþiei, un antivirus ceva, cã au
rãmas aºa încã de pe vremea EUDIS-
ului. De necrezut, da calculatoarele
au fost atacate de hackeri ºi ierea cât
pe aci sã rãmânã fãrã date importante.
Ori este cineva care are interes sã
disparã informaþii despre unele
afaceri dubioase din ultimii ani?! Cã
tot erau oamenii plecaþi la plajã, intrau
ºi informaþiile la apã.
   Mã nepoate, da avem ditai Direcþie
de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural la Drobeta Turnu Severin,
numai cã facem ºi istorie ºi turism
pentru severineni, cã turiºti nu sã prea
vãd pi la spectacolele stradale. Nici  nea Mãrin

din þarã, nici din afarã, semn cã ceva
nu prea merge, deºi sã cheltue sume
cât Castelu’ Artelor. Acuma, ori ce sã
întreprinde nu are ecou, ori nu prea
existã interesu’ sã fie cunoscute, da
nici obiectu’ nu sã prea justificã, cel
puþin deocamdatã. Da or fi oamenii
la început ºi trebe sã înveþe mersu’ ºi
apoi sã vezi ce atrag turiºtii la
Drobeta, de nu mai gãseºti loc în
centrul oraºului. Poate pi la Castelu’
cu apã sã sã rãcoreascã sau sã ºeadã
la umbrã, dupã cum sã vede.
   Când ziceam cã nu avem echipã de
fotbal, cã degeaba avem stadion
îngrijit, cã nu are cine sã joace, veni
nea Mititelu. Veni, semnã contract,
acuma o sã vinã ºi cu echipa pe care
o finanþeazã ºi are Severinul meciuri
dupã meciuri. Bine cã are Craiova
douã echipe, cã una tot o sã joace pi
la noi pi la Severin, aºa cã facem ºi
economie la buget ºi mai facem ºi
neºte încasãri suplimentare. C-aºa-i
la fotbal, ºut ºi gol!
   Dacã nu plecaþi între timp la mare,
ne revedem ºi data viitoare! Hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


