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 Festivitatea de premiere a absolvenþilor
anului 2018 din judeþul Mehedinþi care au
obþinut media 10 la examenele naþionale

În data de 29.08.2018, începând cu ora 10.00, în sala „Virgil Ogãºanu” din cadrul Palatului Culturii „Teodor
Costescu” din Drobeta Turnu Severin, Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi, reprezentat de inspectorul ºcolar
general, domnul profesor Alin Ion Tomoescu, a organizat festivitatea de premiere a absolvenþilor anului 2018 din
judeþul Mehedinþi care au obþinut media 10 la examenele naþionale

100 DE STEJARI VOR FI PLANTAÞI LA SEVERIN,
ÎN CINSTEA ANULUI CENTENAR

La Drobeta Turnu Severin vor fi plantaþi 100 de stejari, în cinstea Anului Centenar.
Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a votat proiectul iniþiat de viceprimarul Daniel Cîrjan în
unanimitate, iar în perioada urmãtoare copacii simbolici vor fi plantaþi. Primarul Marius Screciu a ajutat la
obþinerea puieþilor de stejar.  CONTINUARE ÎN PAGINA 12
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NOUA LEGE A ENERGIEI
PERMITE REZILIEREA
CONTRACTULUI CU

FIRMA MEHEDINÞI GAZ. 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI

DROBETA TURNU
SEVERIN AR PUTEA

ÎNCEPE DEMERSURILE ÎN
ACEST SENS

   Potrivit noii Legi a  Energiei,
serviciul de utilitate publicã gaz
se concesioneazã de acum de
la Ministerul Energiei la
autoritãþile locale.
   Societatea Mehedinþi Gaz nu
a respectat termenele prevãzute
pentru extinderea reþelei de
gaze naturale în municipiul
Drobeta Turnu Severin, cãci,
din 2003 de când aceasta deþine
exclusivitatea în privinþa
extinderii ºi distribuþiei de gaze
naturale în Mehedinþi, s-au
realizat mai puþin de 10% din
obligaþiile prevãzute în contract
cu privire la extinderea reþelei
de gaze naturale.
   “Noi am depus toate
documentele necesare sã
primim contractul pentru gaze
pe care îl are Ministerul
Energiei ºi Economiei, trebuie
sã vedem ºi noi în ce stadiu se
aflã contractul cu Mehedinþi
Gaz. Noi, din informaþiile pe
care le avem pe surse, ºtim cã
ei sunt în afara contractului.
Pânã în acest moment, nu ºi-
au îndeplinit condiþiile pe care
ºi le-au asumat ºi dacã aceste
lucruri se verificã, vom trece la
mãsuri drastice, pânã la
sistarea contractului cu
Mehedinþi Gaz” a declarat
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 16
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Editorial  de Sorin Vidan

Deputata PSD de Mehedinþi, Alina Teiº, a participat la
Constanþa, în perioada 24-26 august 2018, unde PES activists
România a organizat Universitatea Europeanã de Varã “Spre
2019: Viitorul României în Uniunea Europeanã”.
   Întâlnirea a fost una importantã, iar la aceasta au fost prezenþi
aproximativ 300 de participanþi din toatã þara, militanþii PES
activists România discutând despre parcursul european al þãrii
noastre, viitoarele alegeri pentru Parlamentul European ºi
Preºedinþia României la Consiliul Uniunii Europene. De
asemenea, la evenimente au participat secretarul general adjunct
al Party of European Socialists, membrii ai Parlamentului
European, reprezentanþi ai Guvernului României precum
numeroºi senatori ºi deputaþi.
   “A fost un eveniment important la care am participat, deoarece
PES activists România este o organizaþie importantã a partidului. A
fost pentru prima datã când am participat la o astfel de manifestare
a PES activists România în calitatea de deputat al României.
Discuþiile au fost foarte interesante ºi ele au vizat problematica
europeanã, rolul ºi locul României în Uniunea Europeanã în perioada
urmãtoare. Aºa cum a subliniat ºi Victor Negrescu, preºedintele-
coordonator naþional PES activists România, anul 2019 va fi un an
important pentru România, deoarece þara noastrã va deþine
preºedinþia Uniunii Europene, iar datoriþã acestui fapt putem profita
de acest context european extrem de favorabil pentru a ne clarifica
împreunã ce fel de Uniune Europeanã ne dorim. Pot sã vã spun cã
discuþiile au fost foarte constructive ºi la un nivel foarte ridicat, în
cadrul acestora discutându-se ºi alte aspecte care privesc importanþa
României în cadrul Uniunii Europene. În ceea ce mã priveºte, în calitate
de deputat, voi susþine orice demers fie pe linie de partid, fie în
legislativul þãrii pentru ca România sã obþinã deneficii din poziþia pe
care o va deþine în cadrul Uniunii Europene”, a declarat Alina Teiº.
   Alina Teiº a mai adãugat cã la întâlnirea de la Constanþa a
PES activists România participanþii au purtat tricouri de culoare
roºie pentru a sublinia faptul cã la 125 de ani de la crearea
primului partid social democrat în România sunt mândri de
valorile lor de stânga ºi istoria miºcãrii sociale din þara noastrã,
dar ºi la nivel european.

Deputata Alina Teiº:
„La Constanþa, PES activists
România a arãtat cã este o

organizaþie importantã a
partidului”

 Mircea Popescu

Grea ºi urâtã situaþia aceasta cu
pesta porcinã. E ciudat cum aºa,
deodatã, vine pe capul nostru o
asemenea problemã de proporþiile unei
calamitãþi, al unui dezastru, dar dincolo
de aspectul acesta al ciudãþeniei în sine,
rãmân consecinþele, o industrie pusã cu
botul pe labe ºi odatã cu ea efectele din
piaþã ºi asupra alimentaþiei noastre.
   L-am auzit la radio pe ministrul
agriculturii, Petre Daea, vorbind de
situaþia de faþã, apoi, a doua zi a venit ºi
intervenþia preºedintelui Klaus Iohannis,
în care spunea cã sunt peste 700 de
focare, rãspândite în 10 judeþe. “Pesta
porcinã africanã face ravagii în rândul
crescãtorilor de porcine, iar fermele mari
din sud-estul þãrii sunt pe cale sã fie
practic exterminate. Se înregistreazã
deja pagube de zeci de milioane de euro,
pierderi de mii locuri de muncã, precum
ºi pierderea unor importante
oportunitãþi comerciale pentru România.
Vorbim aici de implicaþii majore pentru
economia naþionalã, deoarece virusul
PPA pune în pericol toate fermele
comerciale de creºtere ºi îngrãºare a

Rãzboiul din jurul
bietului porc

porcului din România, care produc
aproximativ jumãtate din totalul cãrnii de
porc destinate consumului intern”.
   Nimeni nu neagã adevãrul din datele
ºi cifrele retorizate de Klaus Iohannis,
doar cã prea trage de problema aceasta
înspre politic ºi suceºte lucrurile ca sã
arate ce nenorocit de guvern avem, de
parcã ar fi cineva în þara aceasta, la
guvernare sau nu, care sã fi dorit
nenorocirea aceasta cu pesta porcinã. E
clar cã guvernul nu se aºtepta, nu era
super pregãtit, dar din ce spunea
ministrul Daea totuºi nu a stat nimeni
cu mâinile în sân ºi nu a tratat situaþia
cu uºurinþã. Nu-mi place de Klaus
Iohannis ca a ajuns sã facã ºi din pesta
porcinã o pistã politicã, de atac, de acuze.
   „Prinsã în lupta cu Justiþia, pentru a
obþine subordonarea acesteia,
guvernarea PSD a uitat sã se lupte cu
pesta porcinã africanã, cel mai grav flagel
cu care s-a confruntat zootehnia
româneascã pânã în prezent”.
   Chiar aºa? Ministrul Daea o fi
dumnealui, uneori, mai plastic în
exprimare dar e totuºi un specialist
responsabil. În plus sunt mulþi oameni
responsabili în zona agriculturii ºi
zootehniei ºi nu-i vãd tratând cu lejeritate
criza aceasta. Am ajuns, pe fondul atâtor
semnale de alarmã, sã ne uitãm de douã
ori în vitrinele magazinelor de profil. Petre
Daea vine ºi spune cã meritul pentru
faptul cã pesta porcinã nu s-a rãspândit
ºi la consumatorii de carne de porc este
al medicilor veterinari care au stat ºi stau
zi ºi noapte în laboratoare pentru a
controla totul. Ori acesta e un semn clar
de responsabilitate, ºi nu e puþin lucru.
   “Avem garanþia totalã cã ceea ce
mâncãm din magazine e corect. Acolo
sunt norme sanitar veterinare care nu au
voie ºi nici nu pot fi încãlcate. Garanþia cã
noi mâncãm ºi cã noi nu am avut nimic
este cã acolo medicii veterinari îºi fac
treaba. Stau zi ºi noapte în halele de
reproducþie, de creºtere, de îngrãºare, în
carmangerii. Verificã în laboratoare
calitatea produselor încât sã nu punem în
pericol sãnãtatea oamenilor. Acest lucru
se datoreazã în primul rând acestui
palier”, a declarat  ministrul Petre Daea,
cu referire, spuneam, la medicii veterinari.
   Aºadar, avem pe de o parte un
preºedinte
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PORÞILE de LUT ale României.
300 de milioane de euro TOCAÞI pentru
o retehnologizare de care
NU ERA NEVOIE (3)

 Mihnea-Petru Pârvu
 Teodor Abagiu

La un pas de catastrofã
Pânã la incendiul din 12 iulie a.c.,
când a ars transformatorul aferent
Turbinei 4, ºi când Hidrocentrala PF
I a fost la un pas de o catastrofã, au
mai fost ºi alte evenimente grave. „Pe
30 noiembrie 2016, a fost inundatã
aceeaºi turbinã din cauza
neefectuãrii, la timp, a lucrãrilor
de mentenanþã. S-au fãcut economii
ordonate de administratorul
judiciar. Au mai fost constatate
fisuri în camera rotoricã ºi la altã
turbinã, în 2014 ºi 2015. Dacã aºa
ceva se întâmpla pe vremea lui
Ceauºescu oamenii aceºtia, dacã
nu ajugeau în faþa plutonului de
execuþie, mureau în puºcãrie!”, e
supãrat foc Cristinel Popescu.
Apoi, ne aratã un filmuleþ din
subsolurile PF I. Jos, la zeci de metri
sub pâmânt, în maþele hidrocentralei,
curge apã, din pereþi, cu un sunet de
te ia pe ºirã. „Când am filmat asta era
într-o zi „normalã”. Dar sunt alte zile
diluviene acolo, în galeriile barajului,
la 30-40 de metri sub nivelul lacului
de acumulare!”. De rupt, barajul nu
se va rupe este optimist ºeful
situaþiilor de urgenþã de la Hidroserv:
„Dar i se va scurta durata de viaþã din
cauza infiltraþiilor!”.
OMERTA. Întrebãri fãrã rãspuns
Contactat telefonic pentru a ne oferi
un punct de vedere despre jaful de la
Hidrocentrala Porþile de Fier, directorul
Nicolae Tudorescu s-a scuzat cã este
în concediu ºi cã:„Oricum nu am voie
sã fac vreo declaraþe, singurul abilitat
fiind ministrul Energiei, conform
unui ordin al acestuia”. Ne-am

conformat. L-am cãutat pe Anton
Anton. Consilierul acestuia, Nicu
Havrileþ, ne-a spus cã domnul ministru
este plecat din þarã, în vacanþã, ºi ne-a
îndrumat spre Bogdan Badea, ºeful
Hidrolectrica. Domnul Badea a
rãspuns la telefon, dar când a auzit
despre ce este vorba, ne-a comunicat
cã timpul îi este extrem de limitat ºi
nu poate sã se vadã cu noi nici mãcar
preþ de un sfert de ceas. Ne-a plasat,
cum altfel, unui consilier. Care
consilier, când ne-a sunat înapoi,
habar n-avea despre subiect.
Evident, l-am contactat ºi pe Remus
Borza, ºeful juridico-financiar al
Hidroelectrica, pe timpul cât aceasta
s-a aflat în insolvenþã. Iniþial, n-a
rãspuns, dar a sunat înapoi. Era în
America, în Los Angeles, ºi acolo
era cam ora unu noaptea.

Actualmente deputat, ales pe listele
ALDE, Borza nu a dorit, cu niciun chip
sã comenteze despre subiectul
nostru. Cu toate cã a insistat cã nu
mai are nicio legãturã cu firma sa de
insolvenþã, ne-a dat ca adresã de e-
mail fix pe cea a fostei sale societãþi.
Pentru a-i trimite ºapte întrebãri. Dupã
ce le-a citit, a mai sunat o datã ºi a
ne-a spus, într-un monolg destul de
incoerent, pe parcursul a peste 45 de
minute, cã nu vrea sã rãspundã la
întrebãri tendenþioase.L-am rugat sã
le ignore ºi sã ne spunã ceva, orice,
despre jaful de la Severin. A refuzat
pe motiv cã n-are capacitate de
sintezã ºi cã are un milion de
informaþii în cap. Mai jos, redãm
cele ºapte întrebãri pe care i le-am
adesat, oficial. Poate se înduioºeazã
ºi rãspunde. Am mai avea câteva zeci.
La DNA sunt alte trei dosare pe
aceastã cauzã.
1. De ce s-a ales retehnologizarea cu o
firmã elveþeianã, în condiþiile în care
partenerii sârbi au ales sã facã acelaºi
lucru, ºi mult mai târziu, chiar cu firma
care a produs turbinele de la
hidrocentrale ºi la un preþ mult mai mic?
2. Cunoºtea obligaþiile prevãzute de
Ordinul 35/2002 al ANRE, pentru
posesorii de licenþe, referitor la
organizarea ºi efectuarea
mentenanþei în sistemul energetic?
3. De ce a redus la circa o treime
volumul lucrãrilor de mentenanþã?
Nu se încãlca astfel Ordinul ANRE

ºi nemaiasigurând deplina
siguranþã în funcþionare a
instalaþiilor hidroenergetice?
4. Care este/a fost starea instalaþiilor
hidroenergetice aparþinând Hidroelectrica,
urmare a reducerii drastice a progra mului
de asigurare a mentenanþei?
5. Cum explicã creºterea numãrului
incidentelor în instalaþiile
Hidroelectrica începând de la intrarea
în insolvenþã pânã în prezent?
6. În perioada în care a fost
administrator judiciar a redus
personalul, mai ales cel operaþional,
în Hidroelectrica. S-a ajuns de la
5400 la 3300 de salariaþi. Personalul
operativ nu mai acoperã necesarul
pentru efectuarea turelor. În acest
timp s-a ajuns la peste 350 salariati
în Executiv, deºi Hidroelectrica avea
la înfiinþarea sa doar 80 ºi asta în
condiþiile în care ºi mentenanþa era
internalizatã. Cum explicã aceastã
creºtere de salariaþi în Executiv ºi
reducerea personalului operativ ?
Este adevãrat ca sunt centrale în care
personalul operativ asigurã/asigurã
ºi paza centralei? Cu alte cuvinte,
pãrãsesc centrala pentru a aface un
rond ca personal de pazã.
7. Ce poate spune despre energia
pierdutã la turbina 1 de la Porþile de
Fier II, pe care specialiºtii din Porþile
de Fier au calculat-o la peste 30
milioane de euro?
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Accidentul rutier produs luni dimineaþã,
(27 august a.c. - n.r.) la ªimian, pe DN 56A, la

kilometrul 77+500, avându-l ca autor pe un
ºofer beat, s-a soldat cu uciderea maicii

stareþe Anastasia Bãrbuþã, de la Mãnãstirea
Cîrjei. Biata femeie mergea regulamentar, dar a
fost lovitã din spate ºi proiectatã într-o maºinã

ce venea din sens opus.
   Feþele bisericeºti de la Episcopia Severinului ºi
Strehaiei au rãmas fãrã cuvinte când au aflat despre
moartea fulgerãtoare a celei ce a fost stareþa Mãnãstirii
din micul sat Cîrjei, un sat izolat, ce aparþine comunei
mehedinþene Hinova. Anastasia Bãrbuþã avea 43 de ani
ºi circula regulamentar la bordul unui autoturism de
teren. Se îndrepta, ca în fiecare dimineaþã, cãtre bisericã,
gândind probabil la Dumnezeu ºi la nevoile lumeºti ale
bisericuþei pe care o pãstorea. Nu avea de unde sã ºtie
cã un ºofer beat ºi iresponsabil avea sã-i curme viaþa
atât de fulgerãtor. ªoferul iresponsabil a lovit-o din
spate, iar autoturismul de teren condus de maica stareþã
a fost proiectat pe contrasens. Autoturismul care circula
regulamentar pe sensul opus a lovit-o în plin.
   Trei autoturisme au fost implicate în tragicul
accident, iar conducãtorul unuia dintre autoturisme a
fost descoperit cu o alcoolemie de 0,48 mg/l, în aerul
expirat. El a lovit maºina stareþei din spate ºi a proiectat-
o în ºanþul adânc de pe marginea drumului naþional.
   Contactat telefonic, purtãtorul de cuvânt al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, preotul Cosmin
Necºoiu, nu îºi putea stãpâni lacrimile de durere. Ne-
a precizat cã deocamdatã confirmã faptul cã este vorba
de stareþa Anastasia, dar urmeazã sã transmitã un
comunicat de presã dupã ce va avea toate datele.

Anastasia Bãrbuþã slujea în Mãnãstirea de la Cîrjei
din anul 2011, dar pe 31 decembrie 2017 a fost
hirotesitã stareþã, de chiar Î.P.S Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei. Într-un articol postat pe site-
ul Episcopiei, datat 2 februarie 2018, scrie: „Tot în
duminica aceasta ºi la Mãnãstirile Strehaia, Cîrjei ºi
Cerneþi au fost instalate stareþe. Astfel prin hirotesie
în data de 31 decembrie 2017 au fost hirotesii de
stareþi: La Mãnãstirea Cîrjei cu Hramul “Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena”, a fost hirotesitã ºi
instalatã stareþã Monahia Anastasia Bãrbuþã”.

Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

STAREA ANASTASIA,
UCISÃ DE UN ªOFER BEATGuillaume Apollinaire, pseudonimul

literar al lui Wilhelm Albert Vladimir
Apollinaris de Kostrowitzky, (n. 26 august
1880, Roma - d. 9 noiembrie 1918, Paris) a
fost poet, prozator ºi critic de artã.
   Publicã primele poezii în 1897 sub
pseudonimul Guillaume Macabre. Se
stabileºte definitiv la Paris în 1903. Devine în
scurtã vreme unul dintre cei mai populari
membri ai comunitãþii artistice. Printre
prietenii ºi colaboratorii sãi se vor numãra
Pablo Picasso, Jean Cocteau, Alfred Jarry, Erik
Satie, Ossip Zadkine, Max Jacob º.a. Îºi
câºtigã pâinea lucrând la o bancã, dar pentru
a-ºi rotunji veniturile începe sã scrie romane,
colaboreazã la reviste literare în care îi apar
poemele în prozã, publicate mai târziu în
volumul de debut, L’enchanteur pourrissant
(1909, cu xilogravuri de André Derain).
   În 1913 apare volumul care îl consacrã,

Guillaume Apollinaire

 Biroul de presã

Alcools, în care
adunã cele mai
reuºite poeme
scrise între
1898 ºi 1912.
   În România,
Apollinaire a avut
mulþi admiratori
printre scriitorii de
avangardã din
perioada de dupã primul rãzboi mondial. În 1968
apare o ediþie bilingvã cu o selecþie a poemelor lui
Apollinaire în traducerea lui Mihai Beniuc. În 1971,
Editura “Univers” publicã în îngrijirea lui Virgil
Teodorescu o remarcabilã culegere din textele lui
Guillaume Apollinaire, traduse de Leonid Dimov,
Ion Caraion, Vasile Nicolescu, Taºcu Gheorghiu,
Gellu Naum, Virgil Teodorescu, Dumitru Þepeneag,
ªtefan Augustin Doinaº, Mihai Beniuc.

Salut,
 Cu siguranþã ai auzit deja de “Let’s Do It,
Romania!” - cea mai mare miºcare socialã
din România! Din 2010 ºi pânã în prezent,
“Let’s Do It, Romania!” a implicat peste
1.400.000 de voluntari, care au reuºit sã
adune peste 18.000 de tone de deºeuri.
   Anul acesta, “Let’s Do It, Romania!” se
întâmplã din nou!
   Pe 15 septembrie 2018 organizãm World
Cleanup Day, cea mai ambiþioasã miºcare
civicã de pe Glob – 150 de þãri se unesc
pentru a curãþa deºeurile de peste tot!
   Pe 15 septembrie, facem din nou curãþenie
în România, pentru a ºasea oarã. Hai sã
scriem un nou capitol in povestea “Let’s Do
It, Romania!”. Ce zici, vrei sã faci parte din
el? Let’s Do It Again, Romania!
Cum te poþi implica:

Ajutã-ne sã facem Harta Deºeurilor –
descarcã gratuit aplicaþia World Cleanup ºi
pune online, printr-un singur click, deºeurile
pe care le gãseºti în naturã!
- Implicã-te în ziua de curãþenie pe 15 septembrie
alãturi de colegii, prietenii sau familia ta!
De ce “Let’s Do It, Romania!”?
·- Pentru cã ne-am sãturat sã stãm pe
margine ºi sã fim simpli privitori, fãrã a
acþiona – avem nevoie de mai mulþi DOERS!
- Pentru cã dacã ne unim toþi, pentru o
singurã zi, putem aduce schimbãri vizibile
României ºi lumii întregi!

Hai sã facem curãþenie în toatã þara.
Într-o singurã zi!

Anul acesta, 150 de þãri ºi milioane de voluntari se unesc pentru o
cauzã comunã – curãþarea planetei de deºeuri

- Pentru cã în România problema deºeurilor
este una realã!
- Pentru cã locuitorii României trebuie sã
înþeleagã importanþa unui comportament
responsabil faþã de mediu ºi necesitatea
aplicãrii acestuia în viaþa de zi cu zi!
- Pentru cã gesturile mici schimbã lumea!
ªtiai cã:
- Proiectul a fost iniþiat în Estonia în 2008, iar
iniþiativa a fost preluatã în peste 120 de þãri. În
acest moment, peste 15.000.000 participanþi
au luat parte la proiect în întreaga lume.
- Pe partea de organizare,·5 autoritãþi centrale ºi
peste 2.000 de autoritãþi locale au fost implicate
pe parcursul proiectului în România, împreunã cu
peste 1200 de organizatori la nivel naþional. Au
fost implicaþi peste 300 de parteneri de
logistic·(salubrizare, valorificare ºi depozitare),
peste 350 companii ºi peste 255 ONG-uri.
- România este în topul þãrilor din comunitatea
“Let’s Do It, World!” care a organizat o acþiune
de curãþenie la nivel national. De asemenea,
România este un model de succes pentru alte
tãri din proiect, mai multe iniþiative locale fiind
preluate ºi la nivel internaþional: aplicaþiile create
de echipa de IT, unele dintre strategiile de project
management, logisticã sau comunicare sunt
acum folosite ºi iîn alte þãri „Let` s Do It!”
   Dacã eºti Doer ºi vrei sã fii parte din
schimbare, vino la curãþenie pe 15 septembrie!
Hai ºi tu sã facem curãþenie în toatã þara într-
o singurã zi!  Continuare în pag. 11
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Trei proiecte deosebit de
importante pentru infrastructura de
sãnãtate ºi cea rutierã din judeþul
Mehedinþi au fost admise pentru
finanþare, vineri, 24.08.2018 ºi se vor
implementa în perioada urmãtoare,
prin intermediul Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia ºi Agenþiei
de Dezvoltare Regionalã Nord -Vest,
în judeþul Mehedinþi ajungând peste
26 milioane euro, fonduri europene,
prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020.
   Proiectele au fost gândite, pe de o
parte, pentru a moderniza peste 58
kilometri drumuri judeþene, unele care
nu au fost niciodatã asfaltate, iar pe de
altã parte, pentru a reabilita ºi extinde
Unitatea de Primiri Urgenþe a Spitalului
Judeþean Drobeta Turnu Severin.
Proiectele admise pentru finanþare
sunt urmãtoarele:
- “Reabilitare, extindere ºi dotare

58 KM DRUMURI JUDEÞENE ªI UPU, MODERNIZATE CU FONDURI
EUROPENE, PRIN PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL

U.P.U. Îmbunãtãþirea calitãþii ºi a
eficienþei îngrijirii spitaliceºti de
urgenþã ºi construirea unui heliport”
- proiect cu o valoare de 9,6 milioane
lei, care presupune construirea unui
corp de clãdire, extinderea suprafaþei
Unitãþii de Primiri Urgenþe a Spitalului
Judeþean cu 1550 mp, de la 540 mp,
cât are în prezent; amenajarea
suprafeþelor adiacente, precum ºi
construirea unui heliport de suprafaþã,
cu platformã de manevrã betonatã de
20X20m, complet echipat;
- “Reabilitare/Modernizare
DJ607C, DN6- Podeni-Malariºca-
Balta (DJ670), L = 37,157 km”, ce
are o valoare totalã de aproape 66
milioane lei.
   Traseul propus spre reabilitare face
legãtura între DN6/E70 ºi DJ670 în
localitatea Balta ºi traverseazã
localitãþile Iloviþa-Bahna-Cireºu-
Podeni-Malariºca-Balta, aflate pe

Membrii comisiei de dialog
social ºi cei ai comitetului civic

Dezbatere privind proiectul noii legi a pensiilor

pentru problemele persoanelor
vârstnice au beneficiat de prezenþa,

în judeþul nostru, a domnului Nicea
MERGEANI – secretar de stat în
cadrul Ministerului Muncii ºi
Justiþiei Sociale ºi a domnului Toni
Anton SMADU – directorul
Societãþii de Tratament Balnear ºi
Recuperare a capacitãþii de muncã
“T.B.R.C.M.” S.A.
   Acþiunea a fost organizatã de cãtre
prefectul judeþului, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, împreunã cu preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi –
domnul Aladin Georgescu ºi a avut
ca scop dezbaterea directã a noii
legi a pensiilor.
   Pe lângã membrii celor douã

entitãþi, au participat ºi foarte mulþi
invitaþi, pe durata a douã ore, s-a
purtat un dialog cu privire la
noutãþile aduse de lege ºi
posibilitatea simplificãrii procedurii
de obþinere a biletelor de tratament
în staþiunile balneare.
   Întrucât pe timpul întâlnirii au
fost ridicate ºi probleme punctuale
legate de activitatea Casei Judeþene
de Pensii Mehedinþi, prefectul
Nicolae DRÃGHIEA a solicitat ca
acestea sã fie înregistrate în cursul
zilei, urmând ca domnia sa sã se
implice pentru a fi emis rãspuns în
termen legal.

teritoriul administrativ al comunelor
Iloviþa, Cireºu, Podeni, Balta;
- “Reabilitare/Modernizare DJ 670
Malovãþ (DN 67) - Marga L = 21,350
km”, cu o valoare de peste 47
milioane lei, traseu care traverseazã
teritoriul administrativ al comunelor
Malovãþ, Bâlvãneºti ºi Godeanu, atât
în intravilan, cât ºi în extravilan.
   În perioada imediat urmãtoare,
preºedintele Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin Georgescu, va
semna contractele de finanþare, iar
la nivelul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, sunt pregãtite docu-
mentele tehnico - financiare în
vederea demarãrii cât mai curând,
a procedurilor de achizitie a
serviciilor de proiectare ºi execuþie
pentru cele trei proiecte.
Aladin Georgescu, Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi

   La sfârºitul sãptãmânii trecute, Ansamblul Profesionist
„Danubius” al Centrului Cultural „Nichita Stãnescu” a
concertat în Valea Coºuºtei, Poiana Mãnãstirii Crivelnic.
   Evenimentul a fost organizat de Primãria ºi Consiliul Local
al comunei Ilovãþ, Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu”. Organizatorii au dorit ºi au
reuºit ca „Sãrbãtoarea Coºuºtei” sã fie cu adevãrat  o
manifestare culturalã de mare þinutã care sã aducã bucurie
ºi veselie pentru participanþi,  localnici ºi vizitatori.
   Pe scena amenajatã într-un loc de o frumuseþe deosebitã,
în Poiana Mãnãstirii Crivelnic, au urcat soliºtii vocali ºi
instrumentiºti renumiþi ai Ansamblului Profesionist
„Danubius”, aflat sub bagheta maestrului dirijor Adrian
Luca, dar  ºi dansatorii care au încântat publicul.  G. P.

Ansamblul profesionist „Danubius”, spectacol folcloric extraordinar
în Poiana Mãnãstirii Crivelnic
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Interminabilul scandal din
Justiþia românã a... programat, la
începutul acestei sãptãmâni, douã noi
episoade, în care protagoniºtii au fost
Augustin Lazãr, procurorul general al
României, ºi Tudorel Toader,
ministrul Justiþiei. Scorul promite sã
fie unul zdrobitor în favoarea
ministrului Justiþiei. Deja este 2 - 0,
meºterul Lãzãricã fiind fãcut K.O. Sau
muci, cum ar zice ºmecherii din
Berceni sau din Ferentari. ªi nu
numai, fiindcã de asemenea licenþe
de limbaj s-au îndrãgostit ºi... elitele.
Mã rog, o parte dintre ele. Treburi
urâte, dar urâte de tot, încep sã iasã
la ivealã cu acest prilej, în legãturã
cu celebrele protocoale, care au
inflamat opinia publicã internã ºi nu
numai. Pentru cã, iatã, recent,
avocatul ºefului de la Casa Albã,
Rudolph Giuliani, fost primar
legendar al metropolei New York, a
trimis o scrisoare lui Klaus Iohannis
ºi ºefilor celor douã Camere
parlamentare de la Bucureºti, prin
care erau torpilate respectivele
protocoale. Acest eveniment, ca
atâtea altele asemãnãtoare petrecute
dupã decembrie 1989, a avut efectul
tratamentului cu turnesol pentru clasa
politicã româneascã. Automat, bãieþii
noºtri veseli au trecut într-una dintre
cele douã tabere, anti ºi pro
binomistã. În horã a intrat, absolut
prosteºte (dacã nu cumva, la ordin!),
ºi ambasadorul României în Statele
Unite, George Cristian Maior. Care a
afirmat, nici mai mult, nici mai puþin,
cã Giuliani ar fi fost plãtit de o firmã
de lobby, controlatã, desigur, de
penalii de pe Dâmboviþa. Textiºorul

Nuntã cu strigãturi ºi securisme
ãsta ºi l-a însuºit ºi meºterul Werner,
care mai cã nu l-a fãcut de-a dreptul
penal sau corupt pe Donald Trump.
Aºa ceva?! Da, aºa ceva!
   * Dupã mizeria asta de declaraþie,
ce excede atribuþiile fireºti, legale, ale
unui ambasador, drãgãlaºul de
George Maior (fiu nedemn al
valorosului sãu tatã, profesorul ºi
istoricul Liviu Maior) ar trebui sã fie,
de urgenþã, nu doar retras la vatrã,
din funcþia deþinutã, ci ºi sã fie uitat
undeva în lada de deºeuri a
securismului românesc, singura
instituþie pe care a servit-o ºi
dezvoltat-o cu o anumitã ardoare în
cariera lui. Nimeni, însã, vãd cã nu
se întreabã dacã liota de politicieni
de rang înalt, ambasadori, oficiali
americani diverºi, care s-au perindat,
ani de-a rândul, pe aici þinând în viaþã
sistemul securistic ºi pe stâlpii lui
(Bãsescu, Iohannis, Kovesi, Coldea)
au fãcut-o din propriile convingeri...
democratice sau dacã, dimpotrivã, au
fost subvenþionaþi de cine ºtie ce
obscurã firmã de lobby autohtonã,
datã acum la fund...
   * Ei, dar am avut parte ºi de „nunta
anului”! Cea a fiului liderului PSD, care
nu avea altã vinã decât cã era... fiul
tatãlui sãu, cu alesa inimii sale. Ce
vânzolealã penibilã ºi grotescã în
ajunul amintitului eveniment!
Rezistenþii haºtagiºti aliaþi cu alte cete
de golani porno-politici atât i-au
hãrþuit pe cei doi ºi pe tata socru’, încât
aceºtia au fost nevoiþi sã recurgã la o
cursã de urmãrire contracronometru
pentru a schimba, pe ultimii metri,
locul stabilit iniþial pentru desfãºurarea
slujbei religioase. Haitele aveau de

gând sã vinã ºi la bisericã ºi sã strige
mãscãri în timpul slujbei. ªi aºa, niºte
detaºamente de... intransigenþi tot au
reuºit sã ajungã la Palatul Snagov,
unde a avut loc evenimentul. În sfârºit,
acesta e nivelul de civilizaþie pe aici,
pe la noi.
   *Douã – trei aspecte au reþinut
atenþia la nunta juniorului Dragnea –
unele minore, altele meritând mãcar

o minimã dezbatere. Unul ar fi
interesul pentru chestiunile strict
mondene (rochia miresei ºi a tinerei
partenere a socrului mare, stilul de a
dansa al acestuia, meniul, cuantumul
darurilor  etc.). Pe marginea acestora
s-au mãcinat multe discursuri inepte
pe la talk-show-rile televizate. A fost
apoi absenþa mamei ginerelui,
Bombonica Prodana. Gurile rele zic
cã prezenþa ei nu ar fi fost doritã de
Liviu Dragnea, dar poþi sã ºtii ce e în
familia oamenilor? De ce, la urma
urmei, nu ar fi fost la mijloc reacþia
de înþeles a fostei soþii, care nu a dorit,
din orgoliu feminin lezat, sã stea
alãturi de puºtoaica pregãtitã sã-i ia
locul, la nunta fiului ei? Ei, de ce, nu-
i posibil? Sau e mai simplu sã-l acuzi
pe nenea Livache de mitocãnie?!

Probabil cã e mai la îndemânã. În
fine, multã fiere politicianistã s-a
vãrsat în jurul prezenþei la petrecere
a membrilor Guvernului, a
parlamentarilor PSD, a partenerilor
politici din ALDE, a primarilor din
teritoriu etc. Acum, staþi ºi domniile
- voastre strâmb ºi încercaþi sã
judecaþi drept: cine aþi fi vrut sã vinã
la nunta juniorului Dragnea? Eu? Tu?

El? Ea? Dumneavoastrã, miile de
cetãþeni anonimi ai patriei, care abia
dacã v-aþi permite un dar de una sutã
euro? Sã fim serioºi? La urma urmei,
la un eveniment privat, cum e o nuntã,
nu vin mai ales persoane apropiate
afectiv sau profesional cu...
împricinaþii? Bun, ºi atunci? Ne
apucãm noi, amãrãºtenii, sã le facem
lor... monetarul? Sã le numãrãm
mãrunþiºul pus deoparte pentru cine
ºtie ce escapade? Mai ales cã noi nu
ne permitem asemenea lux... ªi ce
dacã, în toiul dansului, au mai
discutat ºi politicã? Fiecare cu
lumea (ºi în lumea) lui!
   * Domnule, dar când ºi-a pus
pirostriile (primele pirostrii!)
Bãseasca a micã parcã nu a fost
atâta tãmbãlãu!...
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De o bunã bucatã de vreme,
PSD face un scandal monstru pe motiv
cã preºedintele Iohannis nu a convocat
CSAT-ul ca sã aprobe rectificarea
bugetarã. Argumentele aduse de
membrii Guvernului Dãncilã sunt legate
de transferul unor fonduri de la serviciile
secrete ºi Administraþia Prezidenþialã
cãtre ministerele sociale ºi fãrã o
aprobare a diminuãrii bugetelor
acestora, nu pot fi luaþi banii. În replicã,
opoziþia, dar în special Preºedintele au
declarat cã rectificarea se putea face
fãrã probleme pentru salariile
bugetarilor, pensii sau sãnãtate. Tot
acest scandal induce suspiciunea cã
Guvernul nu ar mai avea bani pentru a
onora promisiunile de creºteri de
pensii ºi salarii. Deputatul liberal Virgil
Popescu explicã:
   „Domnul ministru al Finanþelor,
Orlando Teodorovici, spune cã nu
are nevoie de avizul CSAT ºi cã de
fapt au bani pentru pensii, salarii,
îndemnizaþiile mamelor. Iese dupã
aia Olguþa Vasilescu ºi plânge la
televizor cã nu pot sã dea pensii,
salarii, îndemnizaþiile mamelor
datoritã faptului cã preºedintele nu
convoacã CSAT pentru a aviza
proiectul de Ordonanþã. Eu cred cã
ar trebui sã se hotãrascã, ori au fãcut
un buget prost la începutul anului
ºi trebuie sã recunoascã cã atâta i-a
dus mintea ºi nu au pus banii pentru
pensii, salarii mãrite, îndemnizaþii ºi
i-am pus pe mai puþine luni. Sã îºi
asume faptul cã au fãcut un buget
prost!”, susþine deputatul PNL de
Mehedinþi, Virgil Popescu.
   Mai mult, liberalul spune deschis
cã tãierea de la structurile de

VIRGIL POPESCU:

„PSD SÃ ÎªI ASUME CÃ A FÃCUT
BUGETUL PROST”

În mijlocul unei nebunii
fãrã precedent, în care
PSD acuzã  preºedintele
României cã nu permite
rectificarea bugetarã
pentru a se plãti pensile
ºi salariile, liberalii sunt
de altã pãrere. Deputatul
PNL de Mehedinþi, Virgil
Popescu, susþine cã
social-democraþii mint ºi
cã fac asta pentru a
ascunde faptul cã au
ajuns la fundul sacului.

Securitate naþionalã nu este o soluþie
bunã, deoarece avem nevoie de
securitate pentru a plãti pensii,
salarii, îndemnizaþii pentru mame.
   „Pânã la urmã avem nevoie de
Securitate naþionalã ca sã putem plãti
pensii, salarii, asistenþã socialã,
îndemnizaþii ºi eu cred cã Guvernul
trebuie sã îºi asume ºi sã spunã
românilor ce au fãcut. Au fãcut buget
prost sau sunt niºte mincinoºi
ordinari?”, mai spune deputatul liberal.
   Guvernul României acuzã faptul cã
refuzul preºedintelui Klaus Iohannis
de convocare în regim de urgenþã a
CSAT pentru adoptarea primei
rectificãri bugetare din acest an poate
periclita nu doar veniturile
categoriilor cele mai vulnerabile,
adicã pensionarii, mamele ºi copiii,
ci ºi accesul pacienþilor la serviciile
medicale. În replicã, Preºedintele a
declarat cã Guvernul minte ºi cã poate
sã facã rectificãri bugetare fãrã niciun
aviz de la CSAT, cu excepþia zonei de
securitate naþionalã.

 R. C.

La conferinþa de deschidere a
evenimentului, care a avut loc în
Cetatea Medievalã, preºedintele
festivalului, Ioan Ceauºescu a dezvãluit
câteva din noutãþile acestei ediþii.
   “Este o ediþie aniversarã pentru noi
ºi în acelaºi timp celebrãm
Centenarul Unirii (…) Vom avea
câteva evenimente deosebite ºi ca
proiecþii, la Cinema Arta, seara. Îl
avem pe Octavian Repede care va
susþine ºi un masterclass ºi ne va
prezenta cel mai nou film românesc,
primul film independent, istoric care
vorbeºte despre antichitatea acestor
locuri” a precizat Ioan Ceauºescu.
   Pe lângã proiecþiile speciale din
afara competiþiei, participanþii la
ªcoala de Varã vor avea ocazia sã
afle “Cum sã faci un film despre
Regina Marii Britanii”, “Ce e nou
în ºtiri” sau chiar secretele realizãrii
machiajului de film. Membrii
juriului, prezenþi la evenimentul de
deschidere spun cã sunt încântaþi
de evoluþia festivalului.

SIMFEST XV LA DEBUT
În acest an, SIMFEST revine în forþã cu 85 de producþii înscrise în competiþie,

dar ºi programe speciale: ªcoala de Varã pentru jurnaliºti, Zilele cãrþii ºi muzicii,
spectacole, recitaluri, proiecþii publice de filme artistice ºi documentare precum

ºi dezbateri. Ediþia cu numãrul XV este dedicatã Centenarului Marii Uniri.

   “Evoluþia festivalului a fost
excelentã, pânã prin 2008-2009,
când s-a produs ºocul datorat crizei
economice, dar dupã aceea, treptat,
festivalul a continuat sã creascã ºi
ºi-a depãºit cotele anterioare, asta
pe de-o parte datoritã efortului
extraordinar al organizatorilor, pe de
altã parte calitãþii producþiilor pe care
le-am vãzut în festival” a afirmat
Lucian Ionicã, preºedintele juriului.
   “Spuneam cã SIMFEST a crescut
extrem de sãnãtos ºi pentru cã s-a
transformat într-un eveniment
cultural pentru zona aceasta, vin
oameni de peste tot sã vadã ce se
întâmplã, sunt ºi prezentãri de carte,
ºi cred cã, la momentul ãsta când
s-a copt atât de bine festivalul, cred
cã pot fi editate materiale de la
ªcoala de Varã, de la prezentãrile
extrem de profesioniste fãcute aici,
materiale care apoi sã fie distribuite,
poate chiar pe bani, ºcolilor de
jurnalism” a explicat Brînduºa
Armanca, singura prezenþã femininã

din juriul SIMFEST.
 Din programul festivalului
nu lipsesc Zilele cãrþii ºi
muzicii, care se vor
deschide vineri, iar în
aceeaºi zi va avea loc ºi
flash-mobul Eminescu
dedicat Zilei limbii române.
Festivalul Internaþional al
Televiziunilor ºi
P r o d u c ã t o r i l o r
Independenþi  SIMFEST
are loc în perioada  27
august – 2 septembrie.

 Simona Boantã
PR Manager

SIMFEST România
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Privitã prin prisma
medicalã, oricãrei „boli” i se
asociazã anumite simptome, o
evoluþie ºi un tratament destinat
stopãrii ei. În mod similar,
observarea din interior a unor
evenimente poate fi suspectatã de
erori emoþionale subiective, dar cu
ajutorul „electrocardiogramei”,
„diagnosticul” observatorului
neangajat se va situa mai aproape
de realitate decât cel al pãrþilor
implicate în conflict.
   Se spune cã asupra românilor
treneazã blestemul asasinãrii, în
secolul trecut, a doi conducãtori de
stat ºi mari patrioþi români. Secolul
în care trãim ne-a pricopsit la cârma
statului nu un Decebal, nu un ªtefan
sau un Mihai Viteazul, ci cu trei „escu”
- români mai mult dupã terminaþia
numelui (se poartã ºi la case mai
mari). Se pare cã, la trei sferturi de
veac, de la trãdarea regelui ºi
asasinarea Conducãtorului Statului,
respectiv dupã 25 de ani de la crima
din decembrie ’89, blestemul de care
am amintit, sub mantia Facebook-
ului a ajutat cocoþarea domnului
„annis” la conducerea statului
Român. De precizat : prin „meritul”
tuturor guvernelor postdecembriste,
al B.N.R. ºi al rãzboiului româno-
român, România, cândva suveranã,
a ajuns colonie-corporaþie sub
ocupaþie militarã strãinã.
   Printre particularitãþile zilei este
de necontestat faptul cã actualului
chiriaº de la Cotroceni, cineva i-a
depozitat în „carlingã” o încãrcãturã
mult mai nocivã decât a
predecesorilor sãi luaþi împreunã.
Nu doresc sã-i minimalizez dotarea
personalã, dar cuvintele pe care le Ion Mãldãrescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale

România ºi-a pierdut busola moralã ?
strecoarã printre maxilarele
crispate, categoric nu-i aparþin.
Elaborarea frazelor i-ar
suprasolicita sinapsele ºi s-ar solda
cu catastrofala - pentru el, nu
pentru români - producere a unui
accident vascular cerebral fatal.
Reacþiile sale, din ce în ce mai
nocive pentru Neam ºi Þarã, mã fac
sã devin mai puþin circumspect
privind afirmaþiilor generalului
Dumitru Iliescu despre apartenenþa
urmaºului Deutsche Volksgruppe
in Rumänien la anumite structuri.
   O serie de organizaþii fantomatice
care nu ºi-au asumat
responsabilitatea organizãrii
tentativei de loviturã de stat din 10
august 2018 (firesc, de altfel, pentru
cã ei au fost doar „pãpuºile”, pionii
de pe tabla de ºah, nu „pãpuºarii”
operaþiunii), au ridicat jalba-n proþap,
denunþând „infracþiunea de purtare
abuzivã a jandarmilor care au insultat,
ameninþat ºi vãtãmat protestatarii «
paºnici »”. Victimele „paºnice”,
aruncau în forþele de ordine - din
simpatie, desigur - cu pietre, bucãþi
de asfalt, cocktail-uri Molotov ºi alte
delicatesuri. Din pãcate spre
dezamãgirea „pãpuºilor”-robot, dar ºi
a „pãpuºarilor” din umbrã, socotelile
de la locul faptei nu s-au potrivit cu
cele de la Înalta Poartã, aceasta
spãlându-se pe mâini ca Pilat din
Pont, recomandând spãlarea lenjeriei
autohtone în apã Dâmboviþei.
Cretinisme prezidenþiale
   „Într-o democraþie autenticã este
dreptul fiecãrui om sã protesteze,
dar violenþa nu este acceptabilã,
indiferent de opþiunile politice.
Condamn ferm intervenþia brutalã
a Jandarmeriei [...] Încercarea de a
înfrânge voinþa oamenilor printr-o
reacþie violentã a forþelor de ordine
este o soluþie condamnabilã.
Ministrul de Interne trebuie sã dea
urgent explicaþii [...] Peste 100.000
de oameni care protestau în Piaþa
Victoriei au fost gazaþi de
Jandarmerie ºi evacuaþi cu tunuri
de apã”. (K.W. Iohannis, 10 august
2018)[1]
„ U n  c e t ã þ e a n  a v e r t i z a t  º i
s o m a t  c a r e  n u  r e s p e c t ã
indicaþii le forþelor de ordine

comite o infracþiune”
   „Jandarmeria Românã este o
instituþie la nivelul standardelor
internaþionale asemenea structurilor
similare din Europa” susþine
generalul maior (r) Bertrand
Cavallier, fost cadru al Jandarmeriei
Naþionale Franceze ºi expert în
domeniul asigurãrii ºi restabilirii
ordinii publice, recunoscut la nivel
european. Bun cunoscãtor al
sistemului de ordine publicã din
România, acesta a fost invitat la
analiza evenimentele din seara zilei
de 10 august de la Bucureºti a
Comisiei pentru Apãrare, Ordine
Publicã ºi Siguranþã Naþionalã din
Camera Deputaþilor, prilej cu care a
declarat: „[...] drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale omului sunt pe
deplin respectate, cazurile de
violenþã survenite de ambele pãrþi
fiind abordate în mod individual, ºi
nu colectiv. Este de menþionat faptul
cã situaþiile izolate de aplicare
disproporþionatã a forþei de cãtre cel
învestit cu autoritatea statului
reprezintã o problemã disciplinarã
internã ce are ºi consecinþe penale.
În acelaºi timp însã, protestatarii au
obligaþii consemnate în legislaþie,
iar, spre exemplu, în cazul legislaþiei
franceze un cetãþean avertizat ºi
somat care nu respectã indicaþiile
forþelor de ordine comite o
infracþiune, care constituie o formã
agravatã în cazul ascunderii
indentitãþii sau manifestãrilor
violente împotriva celor care îºi
exercitã atribuþiile de apãrare a
ordinii publice”. Evenimentele din
10 august reprezintã, „o ocazie de
reflecþie pentru factorii decidenþi din
România, de identificare a modalitãþii
de evoluþie a structurilor
specializate, de la organizare,
drepturile ºi pregãtirea personalului,
pânã la pârghiile de control ºi
mijloacele folosite. [...] nicio
intervenþie nu este perfectã, dar
blamarea unei instituþii pentru acþiuni
individuale izolate ce depãºesc
cadrul legal poate genera un
dezechilibru în sistemul naþional de
securitate. România are ºansa ca
dupã aceastã experienþã sã
îmbunãtãþeascã capacitatea

structurilor sale de a acþiona eficient
ºi pragmatic [...]”. Pusã faþã în faþã
cu discursul ºefului statului român,
declaraþia experimentatului general
maior (r) Bertrand Cavallier scoate

în evidenþã amatorismul,
incompetenþa, dacã nu reaua
intenþie a celui care, oficial, ar trebui
sã reprezinte o þarã membrã a
Uniunii Europene.
   De 29 de ani, România a fost ºi
este þinta atacurilor forþelor
interesate de secãtuirea bogãþiilor
Þãrii, de jefuirea tuturor bunurilor
românilor, de acapararea tuturor
intreprinderilor rentabile ºi
potenþiale concurente, acþiuni
imposibil de realizat fãrã sprijinul
interesat al vinovaþilor principali,
bãºtinaºii corupþi ºi ºantajabili. Cei
trei „escu” postdecembriºti, în
colaborare cu ºacalii Noii Ordini
Mondiale ºi ai Statelor (ne)Unite ale
Europei au trimis „Pas cu pas”,
România, în secolul al XVIII-lea.
Dacã tot se fluturã din când în când
pe sub nasul românilor un eventual
referendum, atunci acesta ar trebui
sã fie structurat, bine formulat - fãrã
portiþe de interpretare - nu pentru
satisfacerea interesele meschine ale
vremelnicilor potentaþi ai vremii, nu
a strãinilor, ci în interesul unui viitor
mai bun al Neamului Românesc.
Desigur, vina principalã o avem cu
toþii pentru cã: „Istoria nu va uita pe
vinovaþi; ºi vinovaþi suntem cu toþii:
unii pentru cã am tãcut, alþii, pentru
cã am greºit; cu toþii, pentru cã
am suportat” (Ion Antonescu).

[1] https://www.facebook.com/klausiohannis/
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Mulþi îl vãd plecat ºi crãpat
pe Livache din fruntea PSD, dar
mai este mult pânã departe. Acum
cã ºi-a vãzut fiul la casa lui,
lucrurile s-au mai calmat. Adie
doar a pestã porcinã peste þarã...
ªi ce mamã tânãrã, vitregã, are fiul
lui Dragnea. Cred cã e mai tânãrã
decât el. Deci Dragnea ºi-a aranjat
fiul ºi acum aºteaptã sã devinã
bunic. Deci ar trebui sã mai
strângã ceva beline la ciorapii
flauºaþi ºi pentru nepoþi. Poate o
prelua ei afacerile din Brazilia, cã
ºi aºa se pare cã au cam fost lãsate
de izbeliºte. Deci, Liviu Dragnea
ar mai putea avea câteva
sãptãmâni în PSD sau câteva luni.
   Cert este cã, cel puþin în
momentul de faþã, Liviu Dragnea nu
pare sã plece sau sã fie dat afarã
din PSD, totul pãrând sã depindã
de situaþia sa penalã. Adicã de
dosarul în care a fost condamnat
la închisoare cu executare de cãtre
prima instanþã de judecatã. În

 ªtefan Bãeºiu

Cât mai rezistã Daddy Dragnea sau Cu ºalupa de la Belina la Belgrad
momentul în care va fi condamnat
definitv atunci chiar nu va mai fi o
altã soluþie decât sã îºi facã valiza,
sã bage în ea o pulpã de porc cu
pestã africanã ºi sã o pupe pe frunte
pe amica sa mai tânãrã ºi sã meargã
la bulãu. Acolo cu singuranþã cã va
beneficia de condiþii privilegiate,
având în vedere cã a majorat lefurile
în tot sectorul public.
   Este adevãrat cã au mai existat ºi
excepþii, dar bugetarii au tot primit
în ultimul an de la Livache ºi
Guvernele sale generoase. Cãci nu
degeaba a dat Livache ºi la bugetari
ºi la pensionari. Trebuie sã vinã ºi
luatul. Iar darea nu este nici o
sutime faþã de luare. Cãci bugetarii
ºi pensionarii au luat cu douã
mâini, dar Livache ºi ai lui vor lua
cu douã, iar efectele se vor resimþi
poate zeci de ani de acum înainte.
   Livache va rezista aºadar cât va
dura în instanþã dosarul penal care
va trebui sã ajungã la ultima
instanþã. Adicã este posibil ca în

toamna aceasta sã vedem câteva
termene fulger sau poate cã
dosarul va fi întors pentru refacerea
urmãririi penale. Depinde cât de
abili vor fi ºi avocaþii ºi cât de mult
vor putea sã mai tragã de timp
pentru clientul lor cel bogat.
   La cum aratã PSD în momentul
de faþã ºi dacã Dragnea nu ar avea
problemele penale pe care le are
ºi varianta de a merge la
închisoare, Liviu ar putea sã mai
conducã încã 10 ani partidul. A
promovat toate lichelele ºi toþi
analfabeþii în funcþii importante ºi
nu numai la partid, ci ºi în
administraþie. Scopul a fost destul
de simplu. Când a încercat sã punã
colegi ceva mai rãsãriþi, aceºtia ºi-
au dat seama destul de rapid de
farsa numitã Liviu Dragnea ºi au
dorit sã îi ia locul. A fost cazul lui
Sorin Grindeanu ºi cazul lui
Tudose. Grindeanu a fost
revoluþionar pânã când a primit un
post cãlduþ, însã Tudose pare cã
stã ºi acum la pândã în partid.
   Liviu Dagnea pare însã
înconjurat de destui talibani ºi de
mini-comuniºti zeloºi pentru a
muri eroic în sediul partidului ºi
pentru a primi câteva lacrimi
cristaline. Dar nu aº bãga complet
mâna în foc nici pentru fidelitatea
lichelelor ºi a celor fãrã de minte.
Viclenia nu se bazeazã tot timpul
pe inteligenþã sau pe educaþie, ci

este aproape instinctivã. Este vorba
ºi de instinctul de supravieþuire, de
a-l cãlca pe cap pe cel din faþã
pentru a-ºi lua locul. Iar în politicã
se calcã mult pe capete. Mulþi nu
mai au cap ºi sunt doar niºte
marionete în mâna altora. Vezi
cazul insipidei gospodine Viorica
Dãncilã. Pregãteºe o zacuscã ceva
de lins degetele.
   De fapt, Livache a ºi spus care
este planul sãu în zona publicã, la
partid ºi în administraþie. Va
rãmâne „pânã la capãt”. Nu se ºtie
care capãt. Capãtul depocraþiei, zic
unii, sau capãtul vieþii sau capãtul
va fi momentul în care va realiza cã
va merge la puºcãrie, dacã nu va fi
cumva asasinat între timp de cei
patru cavaleri ai lui Soros. Aceºtia
au renunþat la primul plan de
asasinat pentru cã nu ºi-o fi primit
ºi bonurile de masã. Poate vor fi
momiþi de Olguþa cu vaucere de
vacanþã pentru 2019.

Mai este ºi varianta în care
Liviu Dragnea îºi va da seama cã
este finalul ºi îºi va face o valizã
micã ºi va pleca într-o þarã din
care România nu-l va extrãda
niciodatã. Poate nu va trebui sã
plece prea departe, pentru cã
Sebi Ghiþã îl aºteaptã aproape în
Serbia, adicã trece pârleazul.
Poate pleca ºi cu barca pânã la
Belgrad, direct de la Belina.

În cadrul proiectului cultural “100 de file de istorie din Cartea
Unirii”, cofinanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional, la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier au fost organizate în aceastã sãptãmânã, trei
ateliere de lucru: Transilvania, Basarabia ºi Regatul României, la
care au participat copii de la Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Mehedinþi, precum ºi de la Centrul ªcolar de
Educaþie Incluzivã “Constantin Pufan”.
   Atelierele de lucru au avut ca temã stemele provinciilor istorice: Basarabia,
Transilvania ºi Regatul României. Prin intermediul desenelor, fiºelor de lucru,
copiii au primit informaþii despre stema Basarabiei, Transilvaniei ºi Regatul
României. O temã aparte a constituit-o stema Basarabiei de-a lungul
istoriei: 1815, 1826, 1878, dar ºi cea de la 1918, anul în care Basarabia
s-a unit cu Regatul României. Copiii au desenat, colorat ºi au completat
fiºe de lucru legate de stema Basarabiei.

“100 de file de istorie
din Cartea Unirii”

 Biroul de presã
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Creatorii ºi utilizatorii de
jocuri video din toatã lumea s-au

aflat faþã în faþã pentru 5 zile, în
perioada 21-25 august, 2018, la

Koln, Germania, în cadrul târgului
internaþional “Gamescom”.

   Prezentã, pentru a doua oarã la aceastã
manifestare, România a reunit participarea
a nouã dezvoltatori români de jocuri video
sub brand-ul de þarã, reuºind, prin
ingeniozitatea ºi calitatea serviciilor ºi ale
jocurilor video independente create, sã
impresioneze atât vizitatorii târgului,
cât ºi pe ceilalþi expozanþi.
   Sutele de mii de jucãtori din toatã
lumea, prezenþi la târg, au avut ocazia de
a testa jocurile create de Killhouse Games
SRL, Rikodu SRL, Carbon Incubator SRL,
Angry Mob Games SRL, Critique Gaming
Studios SRL, Those Awesome Guys SRL.
Jocurile video “made in Romania” au fost
prezentate în cadrul standului naþional al
României organizat, pe o suprafaþã de
122,5 mp, în Zona Entertainment,
deschisã publicului larg.
   Oferta dezvoltatorilor români la
“Gamescom” a fost:
- Door Kickers: Action Squad, un side-
scroller 2D aflat pe Steam, cu mare prizã
la fanii genului – creat de Killhouse
Games, studio cunoscut la nivel
internaþional pentru jocul Door Kickers;
- Brawlout, un joc deja foarte popular
pe Nintendo Switch, lansat pe XBOX ºi
pe Playstation chiar în timpul târgului,
creat de Angry Mob Games SRL;
- Monster Prom - un joc multiplayer
extrem de amuzant ce a înveselit atmosfera
la standul României - marca Those
Awesome Guys SRL, cunoscuþi peste tot
în lume datoritã jocului Move or Die;
- Second Hand: Frankie’s Revenge,
mult aºteptatul joc creat de Rikodu, a
obþinut diferite premii internaþionale în
industrie, suscitând interesul
vizitatorilor pe timpul târgului;
- Interrogation, un joc puzzle intrigant
în care jucãtorul intrã în pielea unui
detectiv ce interogheazã suspecþi ºi
încearcã sã afle adevãrul de la ei.
Creatorii de la Critique Gaming au
reuºit, cu acest joc, sã atragã fani chiar
ºi dintre non-gamerii veniþi la târg;
- Gray Dawn, un joc adventure / horror
cu tematicã religioasã, lansat anul

România intrã în topurile
internaþionale ale jocurilor video

acesta, a fost unul dintre cele douã
jocuri cu care Carbon Incubator
SRL a fost prezent la târg.
   Pe lângã aceºtia, încã trei firme
româneºti, aflate printre cele mai
importante din domeniu, recunoscute ºi
respectate la nivel internaþional - Amber
Studio SRL, AMC România SRL ºi Quantic
Beans SRL (AMC Games) au participat în
zona de business a târgului vizitatã de
peste 31.000 de profesioniºti în domeniu.
Au fost stabilite noi contacte ºi relaþii de
colaborare cu parteneri internaþionali, cele
trei firme având peste 100 de întâlniri
cumulate. În a doua zi a târgului s-a
organizat o micã recepþie cu invitaþi
importanþi pentru comunitatea localã.
   O recunoaºtere a valorii
competenþelor ºi competitivitãtii la
nivel internaþional a comunitãþii
naþionale a dezvoltatorilor de jocuri
video a fost alegerea în noul consiliu
director al Federaþiei Europene a
Dezvoltatorilor de Jocuri Video (EGDF)
a Andreei Medvedovici Per, directorul
executiv al Asociaþiei Dezvoltatorilor de
Jocuri Video din România (RGDA),
aceasta ocupând de sãptãmâna trecutã
ºi poziþia de vicepreºedinte al federaþiei
europene. Noua poziþie oferã
comunitãtii dezvoltatorilor de jocuri
video din România mai multã
vizibilitate pe plan european.
   Participarea României la târgul
internaþional “Gamescom” 2018 a fost
organizatã de Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat în
colaborare cu Asociaþia dezvoltatorilor
de jocuri video din România – RGDA
prin programul de Promovare a
Exportului. Companiile participante au
avut oportunitatea de a-ºi promova
jocurile pe o piaþã concurenþialã
globalã, în care calitatea ºi marketingul
joacã un rol deosebit de important.

Anul acesta, târgul, la care au
expus peste 1.000 de firme din 59
de þãri, a fost vizitat de 370.000 de
vizitatori din 114 þãri, printre care
Germania, Polonia, Elveþia, Japonia,
Franþa, I talia,  SUA, Spania,
Singapore, China, Belarus, Austria.

Biroul de Presã al
 Ministerului pentru Mediul de

Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat

Vineri, 31.08.2018
09:00 - 16:00 - Sosirea participanþ ilor ºi amenajarea
taberelor medievale
16:00 - 19:00 - Deschiderea  tabere lor º i  a te l iere lor
meºteºugãreºti, jocuri de societate, tir cu arcul, jocuri
pentru copii
20:30 - Pornirea în paradã, cu cai, cavaleri, infanteriºti, domniþe,
meºteri, muzicanþi
21:15 - Revenirea paradei la Cetatea Severinului ºi Festivitatea de
Deschidere a evenimentului.

Sâmbãtã, 1.09.2018
11:30 - Trezirea la viaþã a taberelor medievale
12:00 - Deschiderea atelierelor de fierãrie, zale, pielãrie,
încãlþãminte, croitorie, olãrit, caligrafie, croitorie, bucãtarie,
echitaþie, jocuri de societate ºi tir cu arcul. 12:00 - Atelier interactiv
de dans medieval, cu Truverii.
13:00 - Jocuri Cavalereºti - Demonstraþii de întreceri, antrenament
ºi turnir cãlare, cu Teutonii Transilvaniei
14:00 - 15:00 - Pauzã de masã
15:00 - Prezentare de medicinã ºi chirurgie medievalã, la Spitalul
Ioaniþilor - Red Cuvara grada Zagreba
15:30 - Prezentare de tehnicã militarã medievalã, cu Compania
Ursului Brun 16:00 - Scenariu amplu, cu toþi participanþii:
“Veacuri Tulburi, partea I.: Cavalerii Sfintei Cruci” - poveste
cu teatru, cai ºi bãtãlii de mari dimensiuni. 17:30 - Moment de
teatru interactiv, cu Truverii
17:45 - Spectacol interactiv cu pãsãri de pradã - SoimanArt
18:15 - Întrecerea Arcaºilor ºi dueluri orientale - Arena Arcaºilor
18:15 - “Umãr la Umãr” - lupte demonstrative ºi prezentarea formaþiilor
de infanterie, cu Compania Dragonului ºi Deus Vult.
18:45 - Moment de teatru interactiv, cu Truverii
19:00 - Cercul Vânãtoresc “Sfântul Hubert” - Introducere în lumea
vânãtorii medievale
19:30 - “Cavalerii Sfântului Ioan din Ierusalim” - Red Cuvara
grada Zagreba 20:00 - Turnirul Severinului: întrecerea echipelor
de luptãtori în armurã
21:00 - Concert Eriney 21:40 - Deep6 Project - Spectacol de
jonglerii cu foc 22:00 - Concert Truverii

Duminicã, 2.09.2018:
11:30 - Trezirea la viaþã a taberei medievale
12:00 - Deschiderea atelierelor de fierãrie, zale, pielãrie,
încãlþãminte, croitorie, olãrit, caligrafie, croitorie, bucãtãrie,
echitaþie, jocuri de societate ºi tir cu arcul 12:30 - “Cetate de
Scuturi” - prezentare a rãzboinicilor din Evul Mediu timpuriu
ºi lupte demonstrative, cu Hrafnabroethr ºi Vereni.
13:00 - “Vântul de Stepã” - spectacol interactiv cu pãsãri de
pradã - SoimanArt 13:30 - “La Poarta Europei - Începutul
Cruciadei Târzii” - Beli Orlovi
14:00 - 15:00 - Pauzã de masã
15:00 - “De sagittis...” - Demonstraþiile arcaºilor
15:30 - Scenariu amplu, cu toþi participanþii: “Veacuri Tulburi,
partea II.: Pavãzã Creºtinãtãþii”
16:00 - Turnirul Severinului: Duelurile (Tap Fight) ºi Proba
de echipã (Eastern) 17:45 - Festivitatea de Închidere a
Festivalului ºi salutul participanþilor cãtre public.

PROGRAMUL
“FESTIVALULUI MEDIEVAL”
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Numãrul de referinþã al apelului de selecþie: 1/02.07.2018 - 12.10.2018

Data lansãrii apelului de selecþie: 02.07.2018, ora 09.00
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã Câmpia Blahniþei anunþãprelungirea
primului apel de selecþie aferent mãsurii M1/2A “DEZVOLTAREA
FERMELOR MICI”pentru anul 2018 în perioada31.08.2018 – 12.10.2018.

Termenul limitã pentru depunerea proiectelor este 12.10.2018,
orele 16:00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Câmpia Blahniþei
din Strada Principalã, Nr. 1, Comuna Rogova, Sat  Rogova, judeþul
Mehedinþi, în zilele lucrãtoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Mãsura M1/2A
“DEZVOLTAREA FERMELOR MICI”  în cadrul prezentului apel
de selecþie au o valoare publicã de 300.000,00 euro.

   Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul mãsurii M1/2A va fi
100% din totalul cheltuielilor eligibile, cuantumul sprijinului este de15.000
de euro pentru o exploataþie agricolã pe o perioadã de maxim 3 ani.
Sprijinul se va acorda sub forma de primã, în douã tranºe astfel:
- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanþare;
- 30%în cuantumulsprijinului seva acordacu condiþia implementãrii corecte
a planuluide afaceri, fãrã adepãºi 3 anide lasemnareadecizieidefinanþare.

Datele de contact ale GAL Campia Blahniteiunde solicitanþii pot obþine
informaþii suplimentare:
Adresa: Strada Principalã, Nr. 1, Comuna Rogova, Sat  Rogova, judeþul
Mehedinþi.
Telefon: 0757278684
E-mail: gal_campiablahnitei@yahoo.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 09:00 – 17:00.

Nr. înregistrare : 166/27.08.2018
ASOCIAÞIA GRUPUL DE ACÞIUNE LOCALÃ

“CÂMPIA BLAHNIÞEI”
Strada Principalã, Nr. 1, Sat Rogova, Comuna Rogova, judeþul Mehedinþi

Autorizaþia de Funcþionare nr. 002 din 23.08.2016
Contract de finanþare nr. C19401002011642711973 din 09.11.2016

Web-site: www.galcampiablahnitei.ro
E-mail: gal_campiablahnitei@yahoo.com Telefon:  0757278684

ANUNÞ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI
DE SELECÞIE Nr. 1/2018

AFERENT MÃSURII M1/2A
 “DEZVOLTAREA FERMELOR MICI”

ASOCIAÞIA GRUPUL DE ACÞIUNE LOCALÃ
“CÂMPIA BLAHNIÞEI”

Strada Principalã, Nr. 1, Sat Rogova, Comuna Rogova, judeþul Mehedinþi
Autorizaþia de Funcþionare nr. 002 din 23.08.2016

Contract de finantare nr. C19401002011642711973 din 09.11.2016
Web-site: www.galcampiablahnitei.ro

E-mail: gal_campiablahnitei@yahoo.com Telefon:  0757278684

Numãrul de referintþã al apelului de selecþie: 4/2018

Data lansãrii apelului de selecþie: 24 august 2018, ora 09:00

Data publicãrii apelului de selecþie pe site: 09.08.2018

Asociaþia Grupul de Acþiune Localã Câmpia Blahniþei anunþã lansarea
primului apel de selecþie aferent mãsurii M4/6B “INCLUZIUNE
SOCIALÃ” pentru anul 2018 în perioada 24.08.2018 – 24.09.2018.

Termenul limitã pentru depunerea proiectelor este 24 Septembrie
2018, orele 16:00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Câmpia Blahniþei
din Strada Principalã, Nr. 1, Comuna Rogova, Sat  Rogova, judeþul
Mehedinþi, în zilele lucrãtoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M4/6B
“INCLUZIUNE SOCIALÃ” în cadrul prezentului apel de selecþie au
o valoare publicã de 101.517,00 euro.
   Sprijinul publicnerambursabil acordat în cadrul acestei submãsuri va fi 100%
din totalulcheltuieliloreligibilepentruproiecteledeutilitatepublicã,negeneratoare
devenitºinuvadepãºi101.517,00euro,aceastãvaloareputând fi majoratã în
funcþie de sumele alocate suplimentar pentru calitatea SDL. Sprijinul public
nerambursabilacordatîncadrulacesteisubmãsurivafi90%din totalulcheltuielilor
eligibilepentruproiectelegeneratoaredevenitºinuvadepãºi101.517,00euro,
aceastã valoare putând fi majoratã în funcþie de sumele alocate suplimentar
pentrucalitateaSDL.Sprijinulpentruproiectelegeneratoaredevenitsevaacorda
conformR(UE)nr.1407/2013privindaplicareaarticolelor107ºi108dinTratatul
privindfuncþionareaUniuniiEuropeneajutoarelordeminimis, iarvaloareatotalãa
ajutoarelordeminimisprimitepeperioadaa 3anifiscalidecãtreunbeneficiarnu
vadepãºiplafonulmaxim alajutoruluipublicde200.000Euro/beneficiar.

Datele de contact ale GAL Câmpia Blahniþei unde solicitanþii pot
obþine informaþii suplimentare:
Adresa: Strada Principalã, Nr. 1, Comuna Rogova, Sat  Rogova,
judeþul Mehedinþi.
Telefon: 0757278684
E-mail: gal_campiablahnitei@yahoo.com
Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 09:00 – 16:00.

ANUNÞ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE
SELECÞIE Nr. 4/2018 AFERENT MÃSURII M4/6B

“INCLUZIUNE SOCIALÃ”

care dã cu porcul de gardul guvernului ºi-l face incapabil,
iar pe de altã parte avem o Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) care,
din datele date publicitãþii, pare a ºti exact situaþia: “De la
data confirmãrii prezenþei virusului în þara noastrã, pentru
prima oarã, în 31 iulie 2017, în judeþul Satu-Mare, pesta
porcinã africanã (PPA) evolueazã în douã zone geografice.
În zona de nord-vest a României, boala evolueazã în trei
judeþe, Satu-Mare, Sãlaj ºi Bihor, prezenþa virusului fiind
confirmatã în 14 localitãþi. Au fost uciºi 1.382 de porci
domestici ºi au fost afectaþi 14 porci mistreþi. În zona de
sud-est, boala a fost confirmatã în 142 de localitãþi, din
judeþele: Tulcea, Constanþa, Brãila, Ialomiþa, Galaþi, Cãlãraºi
ºi Ilfov. Au fost uciºi 46.286 de porci domestici din
gospodãriile populaþiei, iar în 8 exploataþii comerciale de

Rãzboiul din jurul...

 urmare din pag. 4
Cum afli noutãþi?
Intrã pe site-ul
www.letsdoitromania.ro ºi citeºte
despre evoluþia proiectului!
Aboneazã-te la newsletter pe site-
ul letsdoitromania.ro!
Like & See First pe pagina
noastrã oficialã!
Urmãreºte-ne pe Twitter, pe
Youtube ºi pe LinkedIn!
 Hai cu noi sã facem curãþenie în
toatã þara. Într-o singurã zi!
Hai sã schimbãm lumea
împreunã!

LET’S DO IT!

Hai sã facem
curãþeniemare capacitate, pânã la data de 22 august 2018, au fost

uciºi 70.036 de porci”.
   Sigur, tabloul e cam urât, cifrele evolueazã, ºi ne-am putut
da seama, de la tv, cam care e imaginea ºi amploarea
situaþiei. Dar e totuºi o situaþie bine contorizatã, o realitate
analizatã, þinutã sub un control. Nu asistãm la un dezinteres
naþional pe tema pestei porcine. Ce vreau sã spun este cã
ar fi foarte bine, ar fi extraordinar dacã am reuºi sã scoatem
marile noastre probleme, problemele grave, din zona
retoricii politice, din zona intereselor de imagine, ºi sã lãsãm
problemele pe mâna tehnicienilor, a oamenilor de
specialitate, ºi sã avem încredere în ei. Lãsãm la o parte
faptul cã problemele ar trebui de fapt sã ne solidarizeze, sã
ne facã sã punem toþi umãrul, ºi nu sã fie prilej de aruncat
pisica moartã de la unii la alþii.

   La ce ne foloseºte acest continuu ºi
neobosit (ºi imatur) rãzboi intern,
Dumnezeu ºtie...

 urmare din pag. 2
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În prima parte a sãptãmânii eºti foarte retras ºi
preocupat doar de sufletul tãu. Se pare cã sunt zile
potrivite unei introspecþii ºi, totodatã, planificãrii unor
noi direcþii de viaþã. Sunt posibile stãri neliniºtitoare,
vise sau viziuni premonitorii, însã toate au rolul de a te
ajuta sã-þi identifici mai uºor prioritãþile. Sãnãtatea este
destul de afectatã, dar nu se recomandã consultaþii,
analize medicale sau intervenþii chirurgicale. Riscul
erorilor de diagnostic ºi tratament este foarte mare. La
locul de muncã, relaþiile ºi activitãþile balanseazã între
una caldã ºi una rece. Aºadar, fii prudent ºi ocupã-te
doar de sarcinile tale. Începând de miercuri obþii din
partea astrelor multã energie ºi un farmec deosebit. Eºti
pornit pe fapte mari, însã fii vigilent ºi discerne cu atenþie
totul. Dialogurile cu partenerul de viaþã sau de afaceri
sunt dinamice, chiar cu note dure. Dacã observi cã sunt
colaboratori sau chestiuni într-un parteneriat care nu îþi
convin, încearcã sã-þi þii firea ºi sã spui ce anume te
deranjeazã ºi cum ai dori tu sã se desfãºoare lucrurile.
Pentru finalul sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã te ocupi
de bugetul cotidian de venturi ºi cheltuieli.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Pentru tine, prietenii ºi protectorii deschid
sãptãmâna. Este bine sã reþii sfaturile sau îndemnurile
primite, întrucât te vor ajuta mult în privinþa locului
de muncã sau a relaþiilor. Pe de altã parte, fii atent la
relaþiile sentimentale, pentru cã persoana iubitã se
poate dovedi totodatã ºi un prieten de nãdejde. Sfera
muncii este foarte activã, existând posibilitatea
apariþiei unor noi sarcini de serviciu sau alte
colaborãri. Selecteazã cu atenþie activitãþile pe care
le poþi onora. Dialogurile cu colegii ºi ºefii sunt
destul de tensionate, însã cu prudenþã ºi discernãmânt
le poþi depãºi. Bine ar fi sã-þi schimbi atitudinea faþã
de serviciu ºi oamenii implicaþi în acest loc.
Detaºarea ºi mãsura în toate sunt cele mai potrivite.
Pe de altã parte sunt posibile diverse revelaþii, vise,
viziuni ale unor evenimente trecute ºi viitoare, dar ºi
insomnii sau stãri neplãcute. Sãnãtatea este
vulnerabilã. Foloseºte doar remedii naturiste ºi
odihneºte-te mai mult. În ultimele zile ale sãptãmânii
te vei simþi mult mai bine.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În intervalul 30 – 31 august recomandabil este
sã te ocupi de segmentul profesional. O discuþie cu
un ºef sau cu autoritãþile te-ar putea pune pe gânduri.
Se pare cã existã mici nereguli legate de îndeplinirea
sarcinilor tale de lucru, însã le poþi depãºi fãrã
probleme. Ia aminte la ce se petrece la locul de
muncã! Este posibilã apariþia unui protector în viaþa
socialã. Interesantã sãptãmânã pentru tine la
capitolele prieteni, protectori ºi proiecte de anvergurã
cu scopuri nobile. Se contureazã o etapã nouã alãturi
de oameni deosebiþi. S-ar putea ca unele relaþii sã se
încheie, dar fii convins cã apar altele la orizont, mult
mai folositoare þie în aceastã perioadã. Pe de altã
parte, relaþiile sentimentale sunt dinamice, iar
dialogurile cu persoana iubitã pot degenera foarte
uºor. Sunt posibile despãrþiri, însã Soarele îþi
încãlzeºte inima, promiþându-þi alte iubiri. Spre
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi destul de obosit.
Retrage-te din forfota vieþii ºi analizeazã, pe îndelete,
ultimele evenimente.  CONTINUARE ÎN PAGINA 13

(30 august - 5 septembrie 2018)

Horoscop

Creºterea ofertei de valutã din partea
exportatorilor ºi de la nivelul caselor de schimb,
dar ºi reducerea plasamentelor în dolari, dupã
discursul moderat al preºedintelui Fed, Jerome
Powell, þinut la întâlnirea ºefilor marilor bãnci
centrale, care s-a desfãºurat la Jackson Hole
(Wyoming, SUA), au oferit leului posibilitatea
sã îºi consolideze poziþia faþã de euro.
   Cursul euro a scãzut de la 4,6445, la începutul
perioadei, la 4,6377 lei. La sfârºitul ei, când
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,642 –
4,645 lei, media a fost stabilitã la 4,6474.
   Cursul dolarului a scãzut de la 4,0228 la
3,9723 lei, la sfârºitul perioadei, când cotaþiile
s-au miºcat între 3,97 ºi 3,9723 lei.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele
internaþionale între 1,135 ºi 1,145 franci/euro, iar
media ei a coborât de la 4,0867 la 4,0661 lei.
   La stabilitatea leului a contribuit ºi faptul cã
agenþia de rating Moody’s a menþinut calificativul
BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a
României pe termen lung ºi scurt în valutã ºi în
monedã localã. În urmãtorii doi ani, agenþia de
rating prognozeazã o creºtere a PIB-ului real cu
4% în 2018, respectiv de 3,5% în 2019.
   Într-o analizã a BCR se aratã cã „Pentru

Euro stagneazã la 4,64 lei

 urmare din pagina 1

Nu mai puþin de 100 de stejari vor fi
plantaþi pe raza municipiului Drobeta Turnu
Severin, pânã la finalul acestui an. Asta ca urmare
a unui proiect de hotãrâre iniþiat de viceprimarul
Daniel Cîrjan din dorinþa de a se marca Centenarul
Marii Uniri. Proiectul viceprimarului a fost votat
în unanimitate de consilierii locali, iar din acest
moment nu mai existã nicio piedicã în calea
materializãrii acestei frumoase idei. În sprijinul
proiectului dedicat Centenarului a venit ºi
primarul Marius Screciu. Acesta a mijlocit
încheierea unui parteneriat cu Direcþia Silvicã

100 DE STEJARI VOR FI PLANTAÞI...
Mehedinþi, de unde cei 100 de puieþi de stejar se
vor pune la dispoziþie cu titlu gratuit.
   „Sãrbãtorim 100 de ani de la Marea Unire ºi
plantarea a 100 de stejari care sunt simbolul
durabilitãþii, simbolul curajului, cred cã
reprezintã modalitatea excelentã de a sãrbãtori
Marea Unire. Locaþia încã nu este identificatã,
deoarece stejarul fiind un copac foarte mare, e
clar cã nu putem planta 100 de arbori doar într-
un singur loc, aºa cã vor fi mai multe locaþii la
nivelul municipiului”, a precizat viceprimarul
Daniel Cîrjan.

 urmare din pagina 1

 Festivitatea de premiere a absolvenþilor...
de sfârºit de

ciclu, în conformitate cu prevederile OMEN
4164/24.07.2018.
   Prefectul judeþului Mehedinþi, domnul
profesor Nicolae Drãghiea, a onorat cu prezenþa
sa cadrul festiv la care a mai participat alãturi
de elevi, pãrinþi, cadre didactice sau directori
de unitãþi ºcolare ºi reprezentantul Consiliului
Judeþean al Elevilor, Alexandru Lazãr. În faþa
celor prezenþi au fost premiaþi financiar
absolvenþii clasei a VIII-a de la Colegiul Naþional
“Traian” din Drobeta Turnu Severin, Andreca
Aida Anca, Puiu Mihaela Maria, Stoican Radu,
ºi absolvenþii clasei a XII-a de la Colegiul
Naþional “Gheorghe Þiþeica”, Badi Mihai Adrian
ºi Mãnescu Emilian Claudiu.

   În alocuþiunile susþinute în faþa auditoriului, atât
inspectorul ºcolar general cât ºi invitaþii ºi-au
exprimat bucuria de a fi alãturi de cei care, la
sfârºitul unui ciclu de învãþãmânt, au demonstrat
cã excelenþa este posibilã. Tinerii au fost asiguraþi
de tot respectul care li se cuvine pentru rezultatele
ce fac cinste învãþãmântului judeþean ºi naþional.
   De asemenea s-a afirmat încrederea cã toþi cei
interesaþi de educaþie - pãrinþi, elevi, profesori,
oameni politici, lideri ai diferitelor asociaþii
profesionale sau neguvernamentale, mediul de
afaceri, mass-media, cetãþeni ai judeþului - vor
contribui, cu calm ºi cu echilibru, la soluþionarea
problemelor ºi provocãrilor curente ºi viitoare, la
încurajarea ºi la premierea excelenþei în educaþie.

BIROUL DE PRESÃ ISJ MEHEDINÞI

moment, ne menþinem prognoza pentru tot anul
2018 la 4,1% (creºterea PIB, n.red.), dar
recunoaºtem cã sunt ºanse sã avem o creºtere
economicã mai micã. Avem nevoie de un avans
economic mai puternic în T3 2018 faþã de
ultimele date publicate, pentru a pãstra estimarea
pentru întreg anul 2018”.
Injecþia de lichiditate la care a recurs luni BNR
pentru a atenua lipsa de lei din piaþa monetarã
îºi manifesta efectele ieri, indicii ROBOR
cunoscând scãderi.
   BNR a împrumutat bãncile comerciale care aveau
deficit de lei, printr-o operaþiune repo, cu o sumã
totalã de 12,17 miliarde de lei, cea mai ridicatã
valoare a ultimilor ºase ani. Maturitatea operaþiunii
este de ºapte zile, la o dobândã de 2,5%.
   Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scãzut,
la 3,25%, iar cel la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 3,43%.
Indicele la nouã a avut, la rândul lui, o evoluþie
stabilã, oprindu-se la 3,49%, la fel ca ºi cel la 12
luni care de trei zile s-a oprit la 3,56%.
   Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1543 la
1,1107 dolari, maxim atins la sfârºitul perioadei.

 Continuare în pag. 14
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În prima parte a sãptãmânii, dorinþa de rafinare
sufleteascã este la cote înalte pentru tine. Este nevoie
sã te ocupi de latura ta educativã, chiar ºi prin lucruri
mãrunte, cum ar fi lecturarea unei cãrþi bune sau
vizionarea unui film. Planurile de cãlãtorii în þinuturi
îndepãrtate îþi dau târcoale. Nu este o perioadã propice
cãlãtoriilor, însã noteazã destinaþiile visate, iar la
momentul oportun astrele îþi vor înlesni plecarea. Sunt
posibile evenimente deosebite în sectorul carierei ºi
al imaginii publice. Ori obþii o poziþie socialã mai
bunã, ori eºti destituit din funcþie. Oricum, factorul
restrictiv va fi la ordinea zilei. Atenþie cã este o
perioadã importantã în care ar trebui sã îþi consolidezi
imaginea ºi sã fii receptiv la observaþiile celorlalþi.
Bine este sã-þi propui o altã abordare a domeniului
profesional în care lucrezi sau îþi doreºti sã lucrezi.
Pot veni oferte de muncã îmbietoare, dar fii prudent
ºi selecteazã doar ce te reprezintã. Se pare cã banii
nu sunt un capitol forte. Raportul dintre muncã ºi
remuneraþie lasã mult de dorit. În ultimele zile ale
sãptãmânii se întrezãresc întâlniri agreabile cu
prietenii. Dialogurile pot fi conflictuale, divergenþa
opiniilor evidentã, dar tu încercã sã nu iei totul
personal.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Latura educativã este un subiect bun de luat în
consideraþie în aceastã sãptãmânã. Poþi susþine
examene, dacã eºti implicat într-o formã de ºcolarizare
sau te poþi înscrie la un curs necesar dezvoltãrii tale
profesionale. Gândirea ºi comunicarea sunt favorizate,
dar fii prudent la ce spui. Existã riscul sã promiþi
anumite lucruri ºi sã nu te poþi þine de cuvânt. Sau
eºti destul de combativ în dialogurile cu ceilalþi, aºa
încât certurile pot fi frecvente. Pe de altã parte poþi
decide sã-þi schimbi atitudinea faþã de viaþã ºi
personajele ei. Domeniile sprituale vor cãpãta o
valoare mai mare în sufletul tãu, orientându-þi atenþia
cãtre cãrþi, filme, seminarii sau cursuri cu teme
filozofice. Cãlãtoriile îndepãrtate sau relaþiile cu
cineva din strãinãtate vor intra în sfera ta de interes.
Spre sfârºitul sãptãmânii pot apãrea invitaþii la
evenimente sociale. S-ar putea sã fii nevoit sã þii
discursuri publice, dar vei reuºi cu succes.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce în prim plan
relaþiile parteneriale. Sunt posibile conversaþii aprinse
cu partenerul de viaþã sau cu colegii de serviciu.
Dispui de mult farmec, prin ajutorul oferit de Soare
în Semnul tãu zodiacal, aºa încât foloseºte-l cu
încredere ºi lãmureºte toate animozitãþile. Capitolul
financiar este excelent. Este o perioadã bunã de a-þi
negocia drepturile salariale, dacã desfãºori o activitate
ce implicã statutul de angajat. Cu toate cã pe zona
carierei ºi a puterii sociale existã, deocamdatã,
restricþii, micile favoruri ºi îmbunãtãþiri îþi pregãtesc
drumul spre câºtiguri mai mari. Poþi primi un ajutor
de excepþie la capitolul financiar sau moºteniri, de
la autori  necunoscuþi.  Sau þ i  se poate oferi
posiblitatea asocierii cu cineva într-o afacere. Indicat
este sã analizezi cu atenþie persoanele implicate ºi
scopul afacerii, deoarece neprevãzutul poate rãsturna
situaþia în orice moment. Tendinþa de a face
cheltuieli extravagante este accentuatã. Foloseºte
mãsura, întrucât euforia câºtigului de moment
dureazã trei zile.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti plin de energie ºi ai idei deosebite în aceastã
sãptãmânã. Bine este sã nu spui chiar tot ce gândeºti
ºi sã-þi temperezi combativitatea în relaþiile cu ceilalþi.
Partenerul de viaþã sau de afaceri îþi poate face
reproºuri, pentru cã în ultimul timp eºti foarte
preocupat doar de propria ta persoanã ºi ai neglijat
rolul tãu în relaþie. Se contureazã reconfigurarea
relaþiilor parteneriale ºi a colaborãrilor în care eºti
implicat sau doreºti sã te implici. S-ar putea ca unele
relaþii sã le rupi definitiv ºi sã te retragi din unele
proiecte. Aºa este ºi bine, pentru cã se întrezãresc
alte posibilitãþi de colaborare mult mai pe gustul
tãu. Fii atent la evenimentele relaþionale din preajma
datei de 30 august, când aspectele astrale sunt destul
de tensionate. Sãnãtatea este slãbitã, mai ales în
prima parte a sãptãmânii pe segmentele aparatului
digestiv ºi al picioarelor. Spre finalul sãptãmânii te
poþi ocupa de chestiuni ce vizeazã banii ºi bunurile
altora. Achitã toate datoriile ºi verificã, dacã este cazul,
situaþia documentelor juridice legate de moºteniri
sau partaje specifice unui divorþ.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti vesel ºi
îndrãgostit. Relaþia cu persoana iubitã poate cunoaºte
ceva neplãceri, dar sunt pasagere. Alþii sunt solicitaþi
de cãtre proprii copii pentru problemele lor specifice.
Mentalul profund este la cote înalte în aceastã
sãptãmânã. Gândurile îþi zboarã cãtre noi orizonturi
de cunoaºtere, însã se pare cã mai ai de înþeles ºi
asimilat lecþiile evenimentelor din prezent. Anumite
persoane sunt interesate de eºecul tau pe toate
planurile. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã
iei aminte la semnalele organismului. Se contureazã
noutãþi în sectorul muncii ºi al relaþiilor colegiale. O
etapã se încheie ºi alta nouã începe vizavi de raportarea
ta la capitolul serviciu. S-ar putea ca datoritã unei
probleme de sãnãtate sã þi se limiteze regimul de
lucru sau la locul de muncã sã se rãstrângã activitatea.
În ultimele zile ale intervalului analizat, relaþiile
parteneriale devin foarte dinamice. Sunt posibile
discuþii contradictorii, însã dreptatea este de partea
celorlalþi. Încearcã sã fii mai receptiv la nevoile
celorlalþi ºi foloseste-þi farmecul pentru a elimina
neplãcerile.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În primele zile ale sãptãmânii, familia ºi locuinþa
sunt principalele domenii spre care ar trebui sã îþi
îndrepþi atenþia. Astrele îþi trimit imbolduri de a te
debarasa de lucrurile vechi sau pentru a cumpãra
obiecte decorative. Relaþiile cu membrii familiei sunt
destul de tensionate, deoarece tendinþa ta este de a
te implica mai mult în carierã. Joi se contureazã
situaþii în zona creativitãþii, a relaþiilor sentimentale
ºi a celor cu copiii. Este posibil sã începi o acþiune
plãcutã þie care îþi va pune în valoare talentele native,
dar ºi gustul pentru artã ºi exprimarea ei. O relaþie
sentimentalã se poate reconfigura sau altcineva îþi
poate fura inima. Dialogurile cu prietenii sunt destul
de aprinse, recomandat fiind sã abordezi totul cu
prudenþã ºi discernãmânt. Tempereazã-þi reacþiile de
moment, pentru cã se pot strica relaþii bune. La finalul
sãptãmânii se întrezãreºte mult de lucru la serviciu
sau treburi de rutinã în plan personal. Disputele
predominã în sfera muncii. Sãnãtatea este slãbitã bine
fiind sã te odihneºti mai mult.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmânã excelentã la capitolul carierã ºi putere
socialã. Este posibil sã þi se ofere un post de conducere
sau sarcini noi care te vor responsabiliza ºi mai mult.
La prima vedere ai putea fi încântat, însã atenþie cã nu
este ceea ce pare. Recomandabil este sã analizezi cu
atenþie propunerile oferite ºi sã decizi în consecinþã.
Sunt moment favorabile dialogului cu persoanele din
anturajul apropiat. De asemenea studiul, informarea,
schimbul de idei este benefic. Însã fii prudent ºi gãseºte
un echilibru între planul personal ºi treburile de la
serviciu. În preajma datei de 30 august sunt momente
bune de a revigora relaþiile cu cei de acasã ºi de a face
planuri comune pentru îmbunãtãþirea spaþiului locativ.
Este posibil ca un pãrinte sau o rudã apropiatã sã aibã
nevoie de ajutorul tãu. O discuþie cu cineva drag ar
putea sã te punã pe gânduri. Spre sfârºitul sãptãmânii,
astrele îþi recomandã petreceri alãturi de cei dragi.
Relaþiile sentimentale sunt dinamice ºi înconjurate de
neprevãzut.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii, contextul astral îþi va aduce
în atenþie cheltuielile cotidiene. Poþi primi cadouri
sau recompense mãrunte, dar suficient de
îmbucurãtoare. Pe de altã parte se pare cã beneficiezi
de un sprijin necunoscut, aºa încât ai succes la banii
ºi bunurile altora. Aspectele juridice legate de
moºteniri sau partaje se pot rezolva mai uºor. În
relaþiile cu anturajul apropiat se contureazã schimbãri.
Este posibil sã rupi anumite legãturi cu oameni pe
care îi cunoºti de mult ºi sã te apropii de alþii mult
mai potriviþi. Vei începe sã te gândeºti sau chiar sã-
þi planifici forme noi de ºcolarizare. Sau, dacã eºti
deja implicat în diverse cursuri, le poþi încheia cu
succes. Cãlãtoriile în strãinãtate sau studiile pe
termen lung sunt bine susþinute de astre, dar atenþie
cã neprevãzutul îºi poate face de cap. Relaþiile cu
ºefii sunt interesante ºi ai putea observa cã þi se acordã
mai multã susþinere socialã. În ultimele zile ale
intervalului analizat indicat este sã te ocupi de
treburile gospodãreºti. Nostalgia copilãriei te va
cuprinde pe neaºteptate, însã o vizitã în locurile natale
este binevenitã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Personalitatea ta se va face remarcatã în anturaj,
datoritã vivacitãþii cu care abordezi totul în jurul tãu.
Ai chef sã te ocupi de propria ta persoanã, recomandabil
fiind sã-þi înfrumuseþezi atât trupul, cât ºi sufletul. În
preajma datei de 30 august se va activa destul de mult
segmentul banilor câºtigaþi din munca proprie. S-ar
putea sã te decizi sã cumperi lucruri pe care þi le doreai
de mult. Sau sã primeºti cadouri ºi recompense
nebãnuite. Noþiunea de câºtig va fi la ordinea zilei,
însã autorii sunt învãluiþi în ceaþã. Nu te hazarda sã
cheltuieºti mai mult decât îþi permite bugetul cunoscut
de tine. Pe de altã parte, o reformulare a sistemului de
valori se impune. Chiar dacã vin bani sau bunuri de la
alþii, sufletul tãu are nevoie de lucrurile spirituale ale
vieþii. Dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te de prioritãþi.
Proiectele în care eºti implicat, deocamdatã, pot
cunoaºte o perioadã de stagnare sau chiar de rupere de
înþelegeri. Sunt colaboratori în jurul tãu, ale cãror
interese diferã mult de ale tale. În ultimele zile ale
sãptãmânii se întrezãresc întâlniri interesante cu
prietenii apropiaþi.

URMARE DIN PAGINA 12
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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-Turnu Severin, (vis-a-vis de Hotel
CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

Bucureºti,  august 2018  –
Federaþia Românã de Triatlon a anunþat
marþi, 28 august cã ediþia din 2019 a
Campionatelor Europene de Winter
Triathlon va avea loc, în premierã, în
România, la Cheile Grãdiºtei, în 22 - 24
februarie.
   “Anul 2019 este anul în care medaliile
importante din triatlonul European se
decerneazã în România. Suntem onoraþi de
încrederea forului European ETU de a ne
acorda organizarea unei noi competiþii
importante în calendarul international,
triatlonul de iarnã. Unul din factorii care au
cântãrit decisiv în aceastã decizie a fost ºi
organizarea de succes a Campionatelor
Mondiale de Winter Triathlon din acest an,
tot la Cheile Grãdiºtei”, a declaratPeter Klosz,
Preºedintele Federaþiei Române de Triatlon.
   În cadrul unui concurs de Winter Triatlon,
unul dintre cele mai noi evenimente din
calendarul internaþional, sportivii aleargã 8
kilometri pe zãpadã, parcurg 14 kilometri
de Mountain Bike tot pe zãpadã ºi fac ºi 12
kilometri de schi fond. Informaþii complete
despre eveniment sunt disponibile pe pagina
www.wintertriathlon.ro.
   România va organiza anul viitor, în

România gãzduieºte, în premierã, Campionatele
Europene de Winter Triathlon, în 22 - 24 februarie 2019

premierã pentru sportul românesc, ºi
Campionatele Europene de Triatlon
Multisport, la Tîrgu Mureº.
   Disciplinele care îºi vor desemna campionii
europeni anul viitor, în România, sunt:Duatlon
– sprint ºi standard, Aquathlon – înot ºi
alergare,Cross Triatlon – înot, mountain-
bike ºi alergare, Cross Duatlon – alergare
ºi mountain-bike, Middle Distance
Triathlon – jumãtate din distanþa Ironman
ºi Aquabike – înot ºi ciclism.
   Competiþia va avea un impact
important în adopþia sportului din
regiune, dar ºi în turism, iar 3.000 de
sportivi din 30 de þãri sunt aºteptaþi la
startul campionatelor.
   Fondatã în 2012, Federatia Românã
de Triatlon are ca obIectiv creºterea
adopþiei disciplinelor sportive gestionate
în rândul sportivilor ºi a performanþelor
sportivilor români ce fac parte din loturile
naþionale. Mai multe informatii despre
Federaþie, activitate ºi sportivi sunt
disponibile la www.frtri.ro.

* Cea mai importantã competiþie europeanã de profil se va derula la Chelile Grãdiºtei
* România va gãzdui în vara lui 2019, în premierã, ºi Campionatele Europene
de Triatlon Multisport

 I N F O R M A R E

   Aceastã informare este efectuatã de cãtre
UNGUREANU MIHAI  GABRIEL ,  cu
domiciliul în oraºul Drobeta Turnu Severin, str.
M. Sadoveanu, nr. 42, jud. Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la “A.N. APELE
ROMÂNE” RA - ABA BANAT, av i z  de
amplasament  la investiþia  “Construire casã
de vacanþã P+M, împrejmuire ºi piscinã”,
loc. Sviniþa, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
- Apele uzate menajere vor fi preluate de cãtre
o reþea proprie de   canalizare ºi vor fi dirijate
spre bazinul etanº vidanjabil.
- Nu existã ape uzate tehnologice.
   Aceastã solicitare 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, pot contacta solicitantul la
adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului la adresa de mai sus, sau la
telefon: 0756 792 670.

 UNGUREANU MIHAI GABRIEL

 I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de
cãtre UNGUREANU MIHAI GABRIEL, cu
domiciliul în oraºul Drobeta Turnu Severin, str.
M. Sadoveanu, nr. 42, jud. Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la “A.N. APELE
ROMÂNE” RA - ABA BANAT, aviz  de
gospodãrire a apelor  la investiþia  “Construire
casã de vacanþã P+M, împrejmuire ºi
piscinã”, loc. Sviniþa, jud. Mehedinþi.

Aceastã investiþie este nouã.
- Apele uzate menajere vor fi preluate de cãtre
o reþea proprie de   canalizare ºi vor fi dirijate
spre bazinul etanº vidanjabil.
- Nu existã ape uzate tehnologice.

Aceastã solicitare 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 la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului la adresa de mai sus, sau la
telefon: 0756 792 670.

 UNGUREANU MIHAI GABRIEL

Silviu Nicolescu

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)

informeazã cã luni, 3 septembrie 2018, este ultima zi de
depunere a documentelor specific prevãzute de articolul 78
alin. (3) literele a) ºi b) din Ordinul MADR nr.619/2015 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru fermierii care au
depus cerere unicã prin care au solicitat în Campania 2018
sprijin cuplat în sectorul zootehnic - speciile ovine ºi caprine.
   În conformitate cu prevederile articolului 781, alin.(3) din
Ordinul mai sus menþionat, documentele specifice, respective
adeverinþa eliberatã de asociaþia/agenþia acreditatã pentru
înfiinþarea ºi menþinerea registrului genealogic al rasei, avizatã
de cãtre ANZ prin oficiile pentru zootehnie judeþene sau
adeverinþa eliberatã de oficiul pentru zootehnie judeþean, se
depun la Centrele Judeþeane/Locale ale Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã, respectiv la Centrul Municipiului
Bucureºti, unde a fost depusã cererea de platã, pânã la data de
1 septembrie a anului de cerere 2018.
   Având în vedere faptul cã 1 septembrie 2018 este zi
nelucrãtoare, termenul de depunere se prelungeºte pânã la
data de 3 septembrie 2018, inclusiv.

RESPONSABIL  COMUNICARE

 Radu Georgescu

 Urmare din pag. 12 Investitori au urmãrit discursul
ºefului Fed, Jerome Powell, care nu a fãcut referiri la efectele
care pot apare din cauza rãzboiului comercial dintre SUA ºi
China sau Uniunea Europeanã. De asemenea, acesta a ocolit
sã ofere rãspunsuri la acuzele aduse de preºedintele Trump la
adresa politicii monetare a Fed, care s-a declarat un adept al
„dolarului slab”.

Euro stagneazã la 4,64 lei
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Repartizatã în seria a III-a, alãturi de alte
douã cluburi din Dolj (CSO Filiaºi ºi CSU II
Craiova), trei din Teleorman (FCM Alexandria,
Turris Oltul Turnu Mãgurele ºi Sporting Roºiorii
de Vede), trei din Prahova (Astra II Ploieºti,
Flacãra Moreni ºi FC Pucioasa), douã din Ilfov
(FC Voluntari II ºi Viitorul Domneºti), douã din
Argeº (Atletic Bradu ºi Unirea Bascov), una din
Braºov (Steagul Roºu Municipal Braºov) ºi una
din Vâlcea (Flacãra Horezu), nou-promovata FC
U Craiova 1948 a început cu dreptul sezonul
2018-2019, din Liga a III-a.
   În prima etapã, echipa antrenatã de ªtefan Stoica
a dispus cu 3-0 de Atletic Bradu, prin golurile
marcate în repriza secundã de ªtefan Kovari (‘49),
Alexandru Raicea (‘51) ºi Mihai Dina (‘74). Meciul

s-a jucat sâmbãtã seara, în nocturnã, la Drobeta
Turnu Severin, unde FCU Craiova 1948 a ales sã
îºi dispute meciurile în calitate de gazdã, dupã
ce n-a primit aprobare din partea Primãriei

Au frânt Bradu,
în repriza secundã

Craiova sã joace
pe Stadionul Ion
Oblemenco.
   Pe gazon s-au
regãsit ºi 2
j u c ã t o r i
severineni. Dacã
Samuel Zimþa a
fost integralist la
FCU Craiova,
Robert Mohora,
fost junior la
ACS Luceafãrul
Drobeta, a jucat în ultimele 10 minute ale
partidei, la oaspeþi.
   Supãraþi cã patronul Adrian Mititelu n-a gãsit

o modalitate sã pãstreze echipa în
Bãnie, membrii Peluzei Sud ’97, care,
în Liga a IV-a Dolj, la jocurile disputate
pe Stadionul Aripile, de lângã
Aeroportul din Craiova, au susþinut
frenetic echipa, au refuzat sã meargã
sâmbãtã la Drobeta Turnu Severin
pentru a-ºi încuraja favoriþii. Aceºtia au
anuþat cã vor fi prezenþi doar la
meciurile în care FCU Craiova 1948 le
va disputa în deplasare, în calitate de
echipã-oaspete. În lipsa acestora, doar
1200 de spectatori au asistat la meciul
cu Atletic Bradu, asistenþã cu mult sub
aºteptãrile lui Mititelu, care pusese în
vânzare chiar ºi bilete de intrare, la
preþul de 10 lei, pentru fanii care vor
sã asiste la meciul de la malul Dunãrii.
   Atmosfera a fost însã una plãcutã, mai
ales cã la Drobeta Turnu Severin, municipiu
care beneficiazã de o arenã modernã, de
19.000 de locuri, nu s-au mai disputat
meciuri de seniori de mai bine de 9 luni.

   Rãmas fãrã fotbal din noiembrie 2017, dupã ce
CS U Craiova n-a mai jucat în Liga 1 la malul
Dunãrii ºi s-a mutat pe noul stadion Ion
Oblemenco, gazonul Municipalului severinean a

Umilinþã maximã
În etapa a IV-a a Campionatului Naþional de
Fotbal rezervat Juniorilor, CSS Drobeta Turnu
Severin a fost umilitã de CSU Craiova, la ambele
categorii de vârstã. Pe Stadionul Aripile din
Craiova, jucãtorii de la clubul directorului Marian
Brihac au fost jaloane pentru craioveni, care s-
au impus cu 10-2 la U19 ºi cu 15-0 la U17!
Dupã 4 runde, CSS Drobeta Turnu Severin are
doar un punct, la ambele grupe, ºi se aflã în
subsolul clasamentului în Seria a XI-a

Preliminarã.  În schimb, Luceafãrul Drobeta încã
mai sperã la primul loc la U19. Dacã miercurea
trecutã a remizat cu CSU Craiova, scor 2-2, dupã
ce a condus cu 2-0 la pauzã, echipa preluatã de
Adrian Tufar a dispus la sfârºitul sãptãmânii de
CSS Craiova, scor 1-0. La U17, elevii antrenaþi
de Relu Þurai au câºtigat cu 2-0 ºi se aflã pe 3
în clasament. Sâmbãtã, de la ora 16:00 (U19),
respectiv 18:00 (U17), pe Stadionul Termo,
Luceafãrul va disputa derby-ul local cu CSS
Drobeta Turnu Severin.  M. O.

 M. O.

Liga a III-a, seria a III-a, Etapa I
FCU Craiova 1948 – Atletic Bradu 3-0
Astra II Ploieºti – CSU II Craiova 1-1
Unirea Bascov – CSO Filiaºi 0-0
Flacãra Horezu – Sporting Roºiori 0-0
FCM Alexandria – AFC Hermannstadt II 2-2
Oltul Turnu Mãgurele – Viitorul Domneºti 7-0
Steagul Roºu Braºov – FC Pucioasa 1-0
FC Voluntari II – Flacãra Moreni 1-0
Programul echipei FCU Craiova 1948, în tur
1. FCU Craiova 1948 – Atletic Bradu (25 august)
2. Steagul Roºu Braºov – FCU Craiova 1948 (1 septembrie)
3. FCU Craiova 1948 – FC Pucioasa (8 septembrie)
4. FCU Craiova 1948 – FC Voluntari II (15 septembrie)
5. Oltul Turnu Mãgurele - FCU Craiova 1948 (22 septembrie)
6. FCU Craiova 1948 – FCM Alexandria (29 septembrie)
7. Flacãra Horezu - FCU Craiova 1948 (6 octombrie)
8. FCU Craiova 1948 – Astra II Ploieºti (13 octombrie)
9. Unirea Bascov - FCU Craiova 1948 (20 octombrie)
10. FCU Craiova 1948 – CSO Filiaºi (27 octombrie)
11. CSU II Craiova - FCU Craiova 1948 (3 noiembrie)
12. FCU Craiova 1948 – Sporting Roºiori (10 noiembrie)
13. AFC Hermannstadt II - FCU Craiova 1948 (17 noiembrie)
14. FCU Craiova 1948 – Viitorul Domneºti (24 noiembrie)
15. Flacãra Moreni - FCU Craiova 1948 (1 decembrie)

cedat pe parcursul jocului de sâmbãtã ºi a început
sã semene tot mai mult cu cel din Bãnie. “În prima
reprizã, adversarul a încercat pe douã linii sã ne
blocheze. Nu am avut rapiditatea necesarã. Încã
e devreme, e de-abia primul meci. În partea a
doua  adversarul nu a mai putut sã þinã pasul
cu bãieþii noºtri ºi cred cã am câºtigat meritat.
Toate meciurile sunt foarte grele pentru noi. Toþi
vor sã batã Universitatea Craiova, dar pe zi ce
trece noi o sã fim mai puternici”, a declarat
antrenorul ªtefan Stoica, intervievat la finalul
partidei chiar de patronul Adrian Mititelu! De
altfel, Mititelu comentase, în direct, ºi meciul,
pe canalul oficial de youtube al clubului.
   Etapa viitoare, FC U Craiova 1948 joacã pe
terenul uneia dintre contracandidatele la
promovare, Steagul Roºu Braºov. Principala
contracandidatã Turris Oltul Turnu Mãgurele,
echipã patronatã de fiul preºedintelui PSD, Liviu
Dragnea, a jucat ºi ea în nocturnã ºi a dispus
cu 7-0 de Viitorul Domneºti!

Seria a XI-a preliminarã
Etapa a IV-a - Juniori U19
CSU Craiova - CSS Dr. Tr. Severin 10-2
Luceafãrul Drobeta - CSS Craiova 1-0
CFR Romgaz Craiova - Dinamyk Craiova 2-2
Clasament
1. CSU Craiova      4 3   1 0   28-8   10
2. Luceafãrul      4 3   1 0   14-3   10
3. Dinamyk      4 2   1 1   9-11    7
4. CSS Craiova      4 1   1 2   8-8      4
5. CSS Drobeta      4 0   1 3   8-21    1
6. Dinamyk      4 0   1 3   6-22    1
Juniori U17
CSU Craiova - CSS Dr. Tr. Severin     15-0
Luceafãrul Drobeta - CSS Craiova       2-0
CFR Romgaz Craiova - Dinamyk Craiova  6-1

1. CSU Craiova     4   4   0   0 34-1   12
2. Dinamyk           4   3   0   1 17-6    9
3. Luceafãrul        4   2   1   1 5-7      7
4. CSS Craiova     4   0   2   2 4-11    2
5. CFR Romgaz     4   0   2   2 4-19    2
6. CSS Drobeta     4   0   1   3 2-22    1
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, ori noi suntem prea rãi,
ori alþii sunt mai buni ca noi. La
propriu ºi la figurat.
   Pãi, veni la mine Tanþa lu
Pecingine, cu al lu Clãtineanu din
deal, mai trecurã ºi alþii, cã ce se
întâmplã, cã sã ceartã toþi între ei,
cã nu mai au loc unul de altul, cã
sã alege praful de tot, ce mai.
Acuma, dupe ce fãcurãm noi o
analizã, la rece, adicã la o bere rece,
tot cam nedumeriþi eram.
   Pã stai sã îþi spui. Cum dai drumu
la televizor, vezi cum sã ceartã unii
cu alþii ºi unii pe alþii. Dacã nu sã
criticã, probabel nu sã simt bine,
nu e ziua mai bunã, cã altfel nu sã
explicã. Adicã pãnã mai ieri ieºeau
împreunã la terasã, la un suc, la o
bere, iarã acuma, din faþa
televizorului, parcã zici cã le vine
sã iasã prin ecran ºi sã sã ia la
bãtaie, aºa de încruntaþi erau.
   Mã bãieþi, mã fetelor, de unde
atâta încrâncenare!? Cã sã mai
vãzurã „bãtãlii” de astea pi la noi,
pe aicea ºi rezultatele sã vãd cât
sunt de bune. Unde mai pui cã lupta
de pe ecrane sã dã ºi în spatele lor.
Mã fraþilor, bãgaþi sãbiile în teacã,
cã locu ãsta e prea mic pentru atâta
rãutate, apucaþi-vã de treabã
serioasã, nu mai cãscaþi urechea la
tot felul de cãscaþi ºi faceþi ce e bine
pentru toatã lumea. Nu doar pentru
interesul personal. Cã s-ar putea ca
ºi pe oameni sã-i doarã undeva de
interesu vostru de a vã alege, peste
ceva timp. ªi timpul trece ºi vine
iarã vremea sã cereþi voturi. ªi  nea Mãrin

Sucã, bãtãliile pe putere din Mehedinþi prin lupta de pe
ecrane ºi indianu’ investitor pierdut pin Halânga

poate s-au plictisit ºi
mehedinþenii de interesele voastre,
cã le au ºi ei pe ale lor. Care sunt mai
multe ºi mai apãsãtoare. Apropo,
cum a fost la nunta de pominã, cât a
fost daru, cât obligaþia?!
   Mã nepoate, da mã pomenii ºi
cu nepotu’ miu Sucã cã veni la
mine, de mânã cu pretenu lui bun,
Sache al lu Zãpacitu, sã le explic
ce este aia o stradã. Mã oameni
buni, crezui ca fac bãºcãlie ºi
puþân a lipsit sã nu-i iau la palme.
Nu, ei vorbeau serios ºi facusãrã
ºi pariu. Cicã au auzit cu urechile
lor, de la un edil local, cã în Severin
sã ezistã ºi la ora asta strãzi de
pãmânt. Mã fraþilor, povestea asta
îmi adusã aminte ce cetise într-un
ceaslov Tanþa lu Pecingine ºi
unde sã zâcea cã STRADÃ ESTE
UN DRUM PAVAT SAU ASFALTAT
ÎN INTERIORUL UNEI
LOCALITÃÞI, de o parte ºi de alta
existând trotuare, alei ºi case.
Cum nu m-a interesat pariul lor,

i-am rugat sã-l caute pe edilul
necetit ºi sã verifice dacã nu
cumva s-a referit la strãzi pietruite
în Severin. Sau mai ºtii, or mai fi
ºi strãzi de pãmânt în municipiul
nostru reºedinþã. Cã ºi aºa
Drobeta Turnu Severin ieste datã
dispãrutã din cãrþile de Geografie.
Pã da, am ajuns sã fim înlocuiþi cu
Turnu Mãgurele, din Teliorman.
Aºa de importanþi suntem în
Geografia României! Ruºinicã!
   Mã nepoate, spuneam ºi data
trecutã, cã ambrozia a invadat
Cimitiru Ortodox din zona centralã
a Severinului, adicã din zona unde
se fac parangheliile... de primãvarã,
toamnã ºi de campanii electorale.
Da asta cu ambrozia sã pare cã
ieste motivul cauzei pentru care sã
gândesc unii cu foncþii ºi dare de
mânã sã mãreascã Cimitiru. Adicã
vor sã desfiinþeze o parte din
parcarea de la intrare, cã sã facã
locuri de veci. Da, va fi mare bãtãlia
pentru un mausoleu în faþã. Ori ai

o foncþie de toþi stau drepþ în faþa
ta, ori te descurci matale cu cine
semneazã ultimu, se ºtie.
   Mã fraþilor, venisã la un moment
dat un indian pi la Drobeta. Acuma,
io ºtiu cã sunã ciudat, da omu
venise, adus de tanti Paula, de sã
ocupã de investiþiile strãine. ªi
indianu cicã sã arãtase interesat
sã cumpere Termocentrala de la
Halânga. Fu atât de mare interesu,
cã dupã ce veni, vizitã, stete la
masã cu oficialii, plecã ºi dus fu.
Probabil acuma mai cumpãrã
ceva, pin altã parte.
   Pãnã una alta, cam trecu ºi vara
asta. Sã dusã, ca ºi cum n-ar fi fost,
aºa trecu timpu. ªi începe ºcoala,
curând, aºa cã ar cam trebui
verificatã starea unitãþilor de
învãþãmânt. Da cicã sã preocupã
nea Drãghiea, aºa cã o sã vedem
curând rezultatele.
   Da pãnã sãptãmâna viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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Marius Screciu i-a convocat pe acþionarii
societãþii Mehedinþi Gaz la începutul lunii viitoare.
Aceºtia vor trebui sã explice de ce nu au fost
respectate pânã acum clauzele contractului, mai
ales cã societatea a primit toate autorizaþiile
necesare pentru extinderea reþelei de gaze.
 “Suntem total nemulþumiþi, ºi noi ºi
cetãþenii, nu avem niciun metru de reþea de
gaze construit, mai ales cã aveau ºi
autorizaþie valabilã, nu pot invoca niciun fel
de motiv cã nu au lucrat. Din ceea ce cred
eu, aceastã firmã nu are banii necesari sã

NOUA LEGE A ENERGIEI PERMITE REZILIEREA
continue lucrãrile la Drobeta-Turnu Severin.
Am solicitat, e adevãrat, telefonic, o întâlnire
cu acþionarul principal al acestei firme ºi ni
s-a promis cã dupã data de 5 septembrie
vor veni aici sã vedem care este situaþia”.
   Din cauza faptului cã Mehedinþi Gaz nu ºi-
a respectat obligaþiile cu privire la extinderea
reþelei de gaze în municipiul Drobeta Turnu
Severin, nu s-a putut realiza nici asfaltarea
cartierelor Schela ºi Gura Vãii, acolo unde a
fost obþinutã finanþarea pentru reabilitarea
tuturor strãzilor.

 Biroul de presã


