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Misiune îndeplinitã!
Aºa cum am promis, 726 de micuþi din clasa

pregãtitoare din Drobeta-Turnu Severin vor gãsi pe
bãncuþe, la început de an ºcolar, primul ghiozdan dotat
cu toate rechizitele necesare.
   Astfel, unul dintre proiectele dragi mie, ºi anume “Primul
Ghiozdan” pentru clasa pregãtitoare, devine realitate!

Daniel Cîrjan,
viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin

Primul ghiozdan

S-a încheiat a treia ediþie a
Festivalului Medieval al

Cetãþii Severinului

La Maia, judeþul
Ialomiþa, sub simbolul marelui
eveniment românesc al anului,
în zilele de 7 ºi 8 septembrie
2018 se vor desfãºura
lucrãrile Sesiunii de
comunicãri ºi dezbateri

AMÃNUNTE ÎN PAGINA3
Sesiunea de comunicãri ºi dezbateri ºtiinþifice

RETRÃIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI
ºtiinþifice cu profil istoric,
având ca temã „1918-
2018, CENTENARUL
MARII UNIRI”.

Urmând tradiþia
precedentelor ediþii, ºi cea
actualã, ediþie comunã a
Asociaþiei Naþionale a
Cavalerilor de Clio - Filiala
„Maia Catargi” ºi
Asociaþia ART-EMIS se
desfãºoarã sub egida
Academiei Oamenilor de
ªtiinþã din România
(A.O.ª.R.).

Iniþiator al acestei serii
de manifestãri ºtiinþifice a
fost/este Comandorul (r)
Prof. univ. dr. Jipa Rotaru
(Asociaþia Naþionalã a

Cavalerilor de Clio - Filiala „Maia
Catargi” - aflatã la a XIV-a ediþie),
cãruia, în ultimii ani i s-a alãturat
Asociaþia ART-EMIS (aflatã la a VI-
a ediþie) prin Ion Mãldãrescu,
preºedintele acesteia.

Menirea acestor manifestãri de
înaltã þinutã este întâlnirea anualã
a cercetãtorilor Istoriei Românilor
- cu predilecþie, Istoria Modernã
ºi Contemporanã unde, o serie de
cadre universitare, studeni,
masteranzi, doctoranzi ºi
pasionaþi de istoria neamului vor
expune o serie de studii, ºi vor
prezenta rezultatele cercetãrilor în
scopul eliminãrii speculaþiilor ºi
al falsificãrii Istoriei prin
exprimarea liberã a opiniilor.
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Editorial  de Sorin Vidan

Protestele din 10 august din
Bucureºti, cu latura lor de violenþã ºi
scandal, au arãtat cam la ce nivel de
instabilitate ºi dezbinare internã am
ajuns. În plus, au demonstrat ºi cât
de inadecvatã e intervenþia statului,
în general,  ºi nu doar a
Jandarmeriei în cazul de faþã, vizavi
de realitatea imediatã. Încã se fac
anchete, încã se cautã vinovaþii, încã
se dau declaraþii deºi rãspunsul la
ce a determinat cursul violent al
protestelor din 10 august e unul
evident: existã la nivelul întregii
societãþi o imensã stare de
nemulþumire, o furie socialã adâncã,
o senzaþie de sufocare ºi revoltã faþã
de care clasa politicã nu e în stare
sã se poziþioneze corect ºi sã ofere
ieºiri rezonabile. Imediat dupã

O furie socialã adâncã
proteste a venit criza pestei porcine,
ºi alte dureri de cap s-au adãugat
celor deja existente. Undeva acolo
sus, la nivelul puterii, lucrurile nu
stau bine, ºi se simte din ce în ce
mai pregnant acest lucru. Guvernul
ºi întregul partid de guvernãmânt e
blocat în jurul unui Liviu Dragnea
vizibil depãºit de situaþie, cu apariþii
uneori aproape jenante (cum e
cazul celor patru presupuºi asasini,
personaje misterioase ºi de negãsit,
desprinºi parcã dintr-un scenariu
de film de duzinã marca Bollywood)
ºi o încremenire în funcþie ceva de
speriat. Nici cu Klaus Iohannis nu
mi-e ruºine: cum se încruntã
dumnealui spre guvern ºi zice de
CSAT, de buget, de gazarea
românilor la proteste, prins într-un
act retoric lãlãit, de un politicianism
precar, fãrã nicio subtilitate,
previzibil ºi fãrã snagã - parcã þi se
face dor de vivacitatea
miºtocãreascã a lui Bãsescu.
Iohannis ºi Dragnea se meritã unul
pe altul, fiind ºi unul ºi altul doar cu
trei-patru sutimi dincolo de linia ce-
i desparte, politic vorbind, de
mediocritate. Dar dacã Iohannis nu
poate genera prea multe bãtãi de
cap, cu Dragnea lucrurile stau diferit,

cãci de poziþia lui depinde
guvernarea, legislativul ºi frontul pe
care PSD îl va deschide la electorale.

ªi în PSD deja a început o stare de
semipanicã, un murmur de protest
din ce în ce mai distinct. Din punctul
de vedere al social-democraþilor,
dacã au trecut destul de lejer peste
atitudinea fermã a Ecaterinei
Andronescu, nu acelaºi  lucru se va
întâmpla în cazul Gabrielei Firea.
Întrebatã de ziariºti dacã vede la
orizont o demisie a lui Liviu
Dragnea, dacã liderul PSD ar trebui
sã facã un pas în spate, a zis, cu
subiect ºi predicat: ”Din punctul meu
de vedere, da (ar trebui sã facã un
pas în spate - n.r.). Ori schimbã
modul de lucru ºi renunþã la a se mai
consulta doar cu douã-trei persoane
- multe care nici nu fac parte din
Guvern - deci ori schimbã total modul
de lucru, dar nu cred cã poate sã
lucreze în acest sens, pentru cã ar fi
fãcut-o - dacã poate, ar fi minunat -
dacã nu, cred cã o retragere ar fi
beneficã pentru partid, dar nu atât mai
puþin pentru partid, cât pentru þarã”.
E limpede cã ºi pentru PSD, dar mai
ales pentru þarã, vorba Gabrielei Firea,
o retragere a lui Liviu Dragnea ar fi
salutarã. PSD ar avea ºansa sã intre

în alegeri cu un alt lider, cu o formulã
de imagine mai bunã, mai credibilã,
mai ales în condiþiile în care partidul
de guvernãmânt scade în sondaje.

Dacã nu scapã de Dragnea, social-
democraþii vor avea o problemã gravã
la alegeri. Mai ales în condiþiile în
care, din ce spune Gabriela Firea,
situaþia internã din PSD e una cât se
poate de tristã: ”Ni se repetã sã nu
spunem nimic din ce l-ar deranja pe
Liviu Dragnea. Suntem îndemnaþi la
tãcere în PSD de dragul solidaritãþii.
PSD stã prost la nivel de exprimare
publicã. Partidul nu este acum într-o
formã bunã. (...) Nu poate o singurã
persoanã sã imprime mersul
întregului partid”. În condiþiile acestea,
cu un astfel de lider, cu imaginea unei
guvernãri problematice, PSD va avea
imense probleme la urne, ºi-n 2019, ºi
la alegerile locale.Orizontul alegerilor
preseazã PSD sã treacã la mãsuri, iar
reacþia Gabrielei Firea e un semn clar
cã lucrurile nu mai pot sta ca pânã
acum, cãci altfel PSD nu va putea
face faþã la ceea ce spuneam la
început, ºi anume imensa stare de
nemul þumire,  fur ia socia lã
adâncã, ºi senzaþia de sufocare ºi
revoltã în care se aflã lumea
româneascã de azi.

Ne aflãm în
faþa unui nou

capitol. Un
capitol care

deja a
început ºi în
care noi toþi

vom fi nevoiþi
sã muncim

pentru a duce la bun sfârºit
proiectele cuprinse în programul

de guvernare.
   Vorbim despre programele pe
care noi suntem nevoiþi sã facem tot
posibilul pentru a le pune în aplicare.
Nu le pot înºirui însã pe toate, aºa
cã voi puncta proiectele pe care eu
le consider a fi primordiale. ªi
pentru cã, în calitate de deputat,
reprezint judeþul Mehedinþi, mã voi
raporta la acele proiecte care vizeazã
ºi acest loc ºi care, odatã puse în
aplicare, sunt sigurã cã vor ajuta la

DECLARAÞIE DE PRESÃ primitã de la doamna deputat Alina Teiº (Grupul parlamentar al PSD)

Modernizãm România ºi continuãm programul de guvernare
dezvoltarea întregii regiuni.
   În primul, vreau sã fac referire la
un program care vizeazã
infrastructura. E vorba despre
Autostrada Sudului. O autostradã
care va avea nu mai puþin de 550 de
kilometri ºi va asigura conexiunea
între Bucureºti ºi graniþele de sud cu
Bulgaria, respectiv Serbia. Autostrada
Sudului urmeazã sã porneascã de la
Lugoj, din Autostrada A1, spre
Caransebeº, Bãile Herculane, Orºova,
Drobeta - Turnu Severin, Craiova ºi
Calafat, acolo unde va trece Dunãrea
spre Bulgaria, pe podul Calafat-Vidin.
Se estimeazã cã acest proiect va fi
gata în cinci ani de zile. Lucru pe care
atât eu, cât ºi foarte mulþi ºoferi din
þara asta îl aºteptãm cu nerãbdare.
Cred cã cei care vor construi
autostrada vor fi, în primul rând,
motivaþi de faptul cã Guvernul îi va

recompensa cu un bonus de 100 de
milioane de euro pentru fiecare an de
recepþie a lucrãrii în avans.
   Ce beneficii ne-ar aduce o
asemenea autostradã? În primul rând,
maºinile ar putea ajunge în zonele cu
un potenþial turistic încã nevalorificat.
ªi mã refer aici la Defileul Dunãrii sau
Parcul Naþional Domogled din Munþii
Cernei. Însã odatã cu finalizarea
asfaltului, s-ar eficientiza consumul
de combustibil, s-ar reduce poluarea
ºi timpul petrecut în trafic. În plus,
pe toatã durata construcþiei
autostrãzii, vorbim de sute de noi
locuri de muncã.
   Un alt obiectiv despre care vreau
sã vorbesc este operarea de servicii
în parteneriat public-privat în
spitalele CFR. Mã bucurã faptul cã
în program va fi inclus ºi Spitalul
Clinic Cãi Ferate Drobeta - Turnu

Severin. Practic, aceastã unitate
medicalã va fi complet modernizatã
ºi utilatã dupã ultimele standarde
din lumea medicalã.
   Domeniul despre care vreau sã atrag
atenþia ºi care, cred eu, va aduce mulþi
vizitatori în toate oraºele, este turismul.
Unul dintre proiectele de guvernare
prevede ca turismul sã beneficieze de
cea mai micã cotã de TVA dintre toate
sectoarele economiei, respectiv 5%
atât pentru cazare, cât ºi pentru
serviciile de restaurant, dar ºi pentru
închirierea terenurilor amenajate
pentru camping.
   Pe lângã turism, important e faptul
cã ºi tinerii vor fi sprijiniþi. Start Up
Nation va continua ºi în acest an,
din luna octombrie, ºi-i va încuraja
pe tineri sã-ºi deschidã afaceri de
succes, pe teritoriul þãrii.

CONTINUARE ÎN PAGINA 3
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Cea de-a treia ediþie a
Festivalului Medieval al Cetãþii
Severinului a debutat vineri, 31
august, cu o paradã a participanþilor
prin centrul municipiului Turnu
Severin. Parada a adus în faþa
severinenilor ºi turiºtilor sute de
cavaleri, domniþe, rãzboinici, dar ºi
jongleri, toboºari sau mãscãrici care au
încântat publicul prezent la eveniment.
   Pe parcursul celor trei zile de
festival, publicul a asistat la veritabile
întreceri cavalereºti, competiþii de tip

S-a încheiat a treia
ediþie a Festivalului
Medieval al Cetãþii

Severinului
Între 31 august ºi 2 septembrie a avut, loc la Drobeta

Turnu Severin, Festivalul Medieval al Cetãþii
Severinului. Cele trei zile ale evenimentului au inclus

spectacole de muzicã medievalã, demonstraþii de
cãlãrie ºi tras cu arcul, lupte medievale, reprezentaþii

de teatru, ateliere de picturã special gândite pentru
cei mici ºi un târg de produse tradiþionale. 

full-contact, teatru
în aer liber, muzicã
medievalã, ateliere de fierãrie,
încãlþãminte, curelãrie, crestãturi în
lemn, þesut la rãzboi, croitorie ºi
broderie, fabricare de zale, ateliere
interactive, expoziþii de arme ºi
armuri. Vizitatorii au avut ocazia sã
înveþe chiar în curtea cetãþii dansuri
medievale, sã discute cu ºoimarii
despre dresura lor ºi istoria folosirii
pãsãrilor la vânãtoare ºi sã participe
la demonstraþii de zbor.

 Biroul de presã

   De asemenea, au avut loc
activitãþi interactive pentru copii,
demonstraþii de mânuire a armelor,
demonstraþii de tir cu arcul, jocuri
distractive pentru copii ºi adulþi.
   Teutonii Transilvaniei din Mediaº ne-
au purtat în lumea cruciadelor, alãturi
de renumitul ordin german care a
poposit în Þara Bârsei, în veacul al XIII-
lea, dar ºi în Cetatea Severinului în
secolul al XV-lea. Cãlare pe
impresionanþii cai frizieni ºi lipiþani
au deschis parada festivalului, au
încântat cu dibãcia lor în jocuri
cavalereºti, au învãþat copiii cu tainele

echitaþiei ºi au pus în scenã spectacole
ample din istoria zonei.
   Jongleriile cu foc ce au putut fi
urmãrite sâmbãtã, parada cu fãclii de
vineri searã au constituit, toate,
spectacole foarte apreciate de public,
la fel ºi cele organizate în diverse
locuri din Cetatea Medievalã.
   A treia ediþie a Festivalului
Medieval al Cetãþii Severinului
s-a încheiat duminicã searã.
  Cu fiecare an care trece, festivalul
se bucurã de tot mai mult succes,
cu fiecare ediþie apãrând tot mai
multe surprize ºi atracþii.

Pentru informarea corectã a
cetãþeanului, prefectul judeþului
Nicolae DRÃGHIEA a susþinut,
alãturi de subprefectul Octavian Tuþu
ºi directorul executiv al DSVSA
Mehedinþi, dr. Irina Zoican,  o
conferinþã de presã în care au fost
prezentate mãsurile organizatorice
luate pentru prevenirea apariþiei pestei
porcine africane în judeþul Mehedinþi.
   “Nu este un drept la replicã”  a
informat prefectul, ci este doar o
acþiune de radiografiere a situaþiei
reale din judeþul nostru, dupã care
a prezentat mãsurile organizatorice
luate ºi a subliniat cã în prezent nu
este confirmat niciun focar de boalã
deºi au fost prelevate probe de la

Conferinþã de presã privind pesta
porcinã africanã

peste 20 porci suspectaþi, situaþi în
diverse locuri ale judeþului. A mai
spus prefectul judeþului, cã în acest
moment sunt luate toate mãsurile
posibile pentru împiedicarea
apariþiei focarelor de boalã, atât prin
mãsuri de informare a fermierilor,
procesatorilor de carne, a populaþiei,
cât ºi prin mãsuri  de control ºi
monitorizare a zonelor de risc.
   În continuarea conferinþei,
directorul executiv al Direcþiei Sanitar
Veterinarã ºi de Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi, dr. Irina Zoican a prezentat
acþiunile întreprinse împreunã cu
poliþiºtii ºi jandarmii mehedinþeni
pentru prevenirea cumplitei boli.

 Urmare din pag. 2

Se vor aloca 200 de mii de lei pentru
fiecare firmã ºi, în total, vor fi finanþate
zece mii de societãþi comerciale. De
asemenea, vor fi create ºi 20 de mii
de locuri de muncã.
   ªi pentru ca tinerii, ºi nu doar ei, ci ºi
persoanele trecute de prima tinereþe,
sã fie încurajate sã facã sport, în
programul de guvernare mai existã un
proiect în acest sens. Este vorba despre
legea descentralizãrii în domeniul
tineretului ºi sportului. O lege care va
crea cadrul juridic prin care se transferã
competenþe cãtre administraþia publicã
localã. Vor fi reorganizate direcþiile
judeþene pentru sport ºi tineret, casele
de culturã pentru studenþi, dar ºi
cluburile sportive. Acestea vor deveni
instituþii subordonate administraþiei
publice locale. În acest mod, vor fi
impulsionate investiþiile în
infrastructura care sã ne ajute sã
evoluãm în domeniul sportului.
    Pe lângã proiectele de care
spuneam, existã ºi câteva legi

Modernizãm România ºi ...
extrem de importante, care urmeazã
sã fie votate în aceastã sesiune, ºi
pe care vreau sã le reamintesc. Este
vorba despre Codul Civil, Legea
CSM, Legea privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, Codul
penal, Codul de procedurã penalã,
Codul administrativ, Legea Offshore,
Legea Guvernanþei Corporative,
Legea de funcþionare a TVR.
   La elaborarea tuturor acestor
proiecte despre care am vorbit ºtiu
sigur cã s-au luat în calcul ºi dorinþele
cetãþenilor acestei þãri, binele comun
al tuturor românilor. Sunt sigurã cã,
odatã cu punerea în aplicare
programului de guvernare vom vedea
o societate mai bunã, care se tot
dezvoltã ºi care va determina ºi un
trai mai bun. Evident, totul cere
rãbdare. Pentru cã lucrurile bune ºi
bine fãcute nu vin peste noapte, ci
dupã multã muncã.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº

 A. M.
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ªtefan Odobleja (n. 13
octombrie 1902, Valea Izvorului, judeþul
Mehedinþi —  decedat 4 septembrie
1978) a fost un autor, filozof, medic
militar ºi scriitor român, precursor
mondial al ciberneticii generalizate pe
care el însuºi a denumit-o „psihologia
consonantistã”. Datoritã contribuþiilor
sale remarcabile, îndelung ignorate ºi
nerecunoscute, ªtefan Odobleja a fost
ales membru post-mortem al
Academiei Române (în 1990).
   În afara meseriei sale de bazã
(medicina), Odobleja ºi-a dedicat
timpul scrisului. Pasionat de
psihologie, a început sã scrie
despre cunoaºtere în general ºi, în
special, despre cunoaºterea
umanã. Pe parcursul anilor, a
ajuns sã scrie peste 50.000 de
pagini despre acest vast domeniu,
însã numai 15.000 de pagini au
ajuns sã fie publicate.
   În 1929 a publicat o primã lucrare
la Bucureºti, iar 3 ani mai târziu a
fãcut acelaºi lucru la Paris. Prima sa
operã cu adevãrat importantã a fost
însã “Psihologia consonantistã”, în
original “Psychologie conso-
nantiste”, în douã volume distincte
apãrute în 1938 ºi 1939.
Opere publicate:
- 1928: Accidentele de automobil.
Studiu medico-legal, Tezã de doctorat,
Tipografia „Avântul“, Bucureºti
- 1929: studiul profesional Metodã
de transonanþã toracicã, Bucureºti
- 1932: La phonoscopie, editura G.
Dion, Paris
- 1938: Psychologie consonantiste
I, volumul I, editura Maloine, Paris
- 1939: Psychologie consonantiste
II, volumul II, editura Maloine, Paris

ªtefan Odobleja
- 1978: Psihologia consonantistã ºi
cibernetica, Bucureºti
- 1982: Psihologia consonantistã,
Bucureºti, ediþia în limba românã a
sintezei ciberneticii generalizate,
publicatã la Paris în anii 1938–1939
- 1993: ODOBLEJA - Apariþia
ciberneticii pe pãmânt românesc, o
evaluare fãcutã de Iosif Constantin
Drãgan, Bucureºti
- 2003: Introducere în logica
rezonanþei: scrieri inedite, Craiova,
Scrisul românesc
- 2003: Psihologia
consonantistã ºi cibernetica,
Craiova, Scrisul românesc
   De ªtefan Odobleja amintesc, prin
numele ce îl poartã, douã licee - unul
în Drobeta Turnu-Severin, celãlalt în
Bucureºti, o stradã - cea pe care a
locuit savantul, Spitalul Militar de
Urgenþã din Craiova. Dar ºi satul în
care s-a nãscut, în 1902, numit pânã
în 1968 Valea Izvorului, ºi devenit
prin lege adoptatã de Parlament în
2004 “ªtefan Odobleja”.

Guvernul a aprobat miercuri,
5 septembrie, proiectul de Hotãrâre
pentru modificarea art. 2 din H.G. nr.
1488/2004 privind aprobarea
criteriilor ºi a cuantumului sprijinului
financiar ce se acordã elevilor în
cadrul Programului naþional de
protecþie socialã „Bani de liceu”.
   Începând cu noul an ºcolar,
fiecare beneficiar va primi lunar,
pe toata durata cursurilor, în situaþia
respectãrii tuturor condiþiilor legale
prevãzute, suma de 250 lei/lunar,
faþã de 180 lei/lunar cât primea
pânã în prezent.
   De asemenea, valoarea
plafonului maxim de acordare a
bursei este crescutã de la 150
lei la 500 lei, pe membru de
familie, datã fiind necesitatea de a
corela plafonul de acordare a
sprijinului cu situaþia economicã
actualã - salariul de bazã minim

Majorarea cuantumului sprijinului
financiar acordat beneficiarilor

Programului naþional de protecþie
socialã „Bani de liceu”

brut pe þarã garantat în platã fiind
stabilit, începând cu ianuarie 2018,
la suma de 1.900 lei lunar.
   Prin indexarea cuantumului
plafonului de accesare a programului
la valoarea de 500 de lei inclusiv,
venit brut maxim per membru de
familie, MEN estimeazã cã numãrul
potenþialilor beneficiari va putea
creºte semnificativ. În anul ºcolar
2017 - 2018, peste 33.057 de elevi
au beneficiat de acest program.

Ministerul Educaþiei Naþionale va
accesa fonduri europene prin
Programul Operaþional Capital
Uman pentru susþinerea ºi
continuarea programului „Bani de
liceu”, fonduri ce vor acoperi ºi
cheltuielile realizate de statul român
pentru perioada anilor ºcolari
2015-2018, în vederea acordãrii
acestui sprijin financiar.
Biroul de comunicare al M.E.N. Biroul de presã

În Nicaragua, libertãþile ºi drepturile esenþiale
sunt vulnerabile, urmare a unei campanii de
agresiuni sistematice, continue ºi în creºtere din
partea Guvernului Preºedintelui Daniel Ortega.
Aceasta apare în contextul unei perioade de
represiune care a fãcut 400 de morþi ºi 2500 de rãniþi
de la începutul miºcãrilor civice din aprilie trecut.
   În Nicaragua sunt în joc viaþa, securitatea personalã,
libera expresie, opinia ºi  adunãrile publice ºi nimeni
nu poate sã rãmânã indiferent în faþa acestei situaþii.

 În aceastã etapã de violenþã ºi crizã instituþionalã,
ziariºtii ºi mijloacele de comunicare independente,
precum ºi cetãþenii critici la adresa Guvernului sunt un
obiectiv guvernamental ºi al grupurilor paramilitare care
acþioneazã sub protecþia Statului, aºa cum au dovedit
organismele internaþionale suverane ºi credibile.
   Printre victime se numãrã ziariºtii  din Nicaragua
care îºi asumã  multe  riscuri pentru
a informa în acest climat de violenþã
ºi haos, ºi pentru acest motiv sunt
ameninþaþi,  agresaþi, reþinuþi,
defãimãþi ºi sunt obiectul atacurilor
fizice duse pânã la moarte. Noi ne
solidarizãm  cu presa independentã
ºi  considerãm cã Guvernul dlui.
Ortega  este responsabil de faptele

Societatea Interamericanã de Presã
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ALARMÃ ÎN NICARAGUA: Presa independentã, sub asediu
de violenþã contra mass-media, a ziariºtilor ºi a
familiilor acestora. Prin urmare, cerem încetarea
imediatã a  actelor  de agresiune, intimidare ºi
ameninþare, ºi  solicitãm sã se ancheteze toate actele
violente ºi sã se aplice mãsurile de protecþie pentru
ziariºti ºi familiile lor, aºa cum sunt prevãzute de
Comisia Interamericanã a Drepturilor Omului.
   Reiterãm solicitarea adresatã comunitãþii
internaþionale, fãcutã în timpul vizitei în Nicaragua a
misiunii Societãþii Interamericane de Presã - SIP ºi a
organizaþiei Reporteri Fãrã Frontiere, identificarea
mecanismelor de dialog cu Guvernul din Nicaragua
care sã conducã la o ieºire democraticã din criza
politicã ºi socialã ºi la un climat de respect a libertãþilor
tuturor cetãþenilor din Nicaragua.

 30 august 2018  - Traducere în limba românã:
Elena Chiriþã / UZPR
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Consiliul Judeþean
Mehedinþi a început demersurile
pentru reabilitarea a patru tronsoane
de drumuri judeþene, dar ºi pentru
reabilitarea Ambulatoriului de
specialitate al Spitalului Judeþean
din Drobeta Turnu Severin. Totodatã,
contribuie la realizarea Complexului
Turistic din Baia de Aramã, obiectiv
deosebit de important pentru
turismul din întreg judeþul, nu doar
pentru zona de nord.
   Pe ordinea de zi a ºedinþei
ordinare a Consiliului Judeþean
Mehedinþi de la sfârºitul lunii
august, s-au aprobat proiecte
deosebit de importante pentru
judeþul Mehedinþi. Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a propus spre
aprobare patru proiecte de hotãrâre
prin care s-au aprobat

INVESTIÞIILE ÎN INFRASTRUCTURA RUTIERÃ, SÃNÃTATE ªI TURISM,
PRIORITÃÞILE CONDUCERII CONSILIULUI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

documentaþiile tehnico-economice
pentru a începe investiþiile pe patru
tronsoane de drumuri judeþene:
1. DJ 606A, tronson de 4,325 km
Dumbrava – Albuleºti;
2. DJ 606 B, tronson 2,877 km,
Greci – Colareþ;
3. DJ 562, tronson 3,288 km,
Gemeni – limitã jud. Dolj;
4. DJ 671E, tronson 6,130 km, Nadanova
(DJ 670) – Isverna ( int. DC 50).
   Investiþiile acestea vor începe pe
bugetul propriu al Consiliului
Judeþean, douã dintre ele vor fi
realizate exlusiv din bugetul
judeþului, iar în cazul celorlalte
douã, se încearcã finanþarea cu
fonduri europene, în sensul cã se
vor depune cereri de finanþare.
   “Am adoptat, de asemenea, un alt
proiect prin care am aprobat
asocierea cu UAT Baia de Aramã cu

privire la realizarea Complexului
Turistic din Baia de Aramã, obiectiv
turistic deosebit de important
pentru tot judeþul, nu numai pentru
zona de nord a judeþului. S-au
început demersurile pentru aceastã
investiþie, în sensul cã acest
Complex Turistic poate fi inclus în

Hotãrârea de Guvern 558/2017 care
a aprobat Planul Naþional de
Turism. Þinând cont de acest fapt,
am alocat 13% din totatul
cheltuielilor eligibile ºi 27% din
cheltuielile neeligibile pentru
aceastã investiþie. Am venit astfel,
în sprijinul oraºului Baia de Aramã
ºi începând din anul 2019 ºi pânã
la momentul la care se va realiza,
Consiliul Judeþean Mehedinþi va
contribui semnificativ pentru
Complexul Turistic”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, la
finalul ºedinþei ordinare.
   Un alt proiect aflat pe ordinea de
zi s-a referit la documentaþia de
avizare a lucrãrilor de investiþii
pentru modernizarea, extinderea ºi
dotarea Ambulatoriului de
Specialitate al Spitalului Judeþean,
cerere care va fi depusã în perioada
urmãtoare, pentru obþinerea de
fonduri europene în valoare de 12
milioane de lei, pe Programul
Operaþional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritarã 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare ºi sociale.

Nici unul dintre cele patru
proiecte care vizeazã modernizarea
tronsoanelor de drumuri judeþene
ºi nici proiectul care vizeazã
Complexul Turistic Baia de Aramã
nu au fost votate de consilierii
Partidului Naþional Liberal. Ele au
fost adoptate cu majoritate de voturi
astfel încât, demersurile pentru
investiþiile respective au intrat în
linie dreaptã.
Compartimentul pentru Relaþia
cu Mass-Media, CJ Mehedinþi

În cadrul Proiectului 100 de
file de istorie din Cartea Unirii,
proiect cultural cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional, miercuri, 5 septembrie
2018, atelierele de lucru
Transilvania ºi Regatul României
au avut ca temã audiþii de muzicã
patrioticã ºi interpretare de cântece
legate de Unire. Copiii de la Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
participanþi la aceste douã ateliere,
s-au bucurat de prezenþa Grupului
vocal “Izvoraºul”, al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.
   Cunoºtintele despre Marele

Activitate culturalã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
100 de file de istorie din Cartea Unirii

 Biroul de presã

Rãzboi ºi Unire au fost împãrtãºite
prin alte metode decât cele formale.
Grupul vocal “Izvoraºul” a interpretat
cântece patriotice, ale cãror versuri
sunt pline de informaþii referitoare
fie la trãirile soldaþilor eroi în lupte,
fie la nãzuinþa acerbã de unire a
tuturor românilor. Interacþiunea
dintre copii ºi Grupul “Izvoraºul” a
fost una deosebitã, micuþii învãþând
de la invitaþii speciali-Izvorasul-
cântece cu un puternic mesaj
patriotic.
   Managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, Doiniþa Mariana
Chircu, a precizat: “Fiecare
activitate a avut obiectivele ei ºi

trãirile ei emoþionale. Astãzi ni s-a
pãrut mai mult decât oricând,
pentru cã acest minunat grup
“Izvoraºul”, cãrora le mulþumim ºi
aceºti minunaþi copii ai Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþie a Copilului Mehedinþi au
realizat împreunã niºte trãiri, au
fãcut transferul de emoþie între ei
ºi cãtre noi. Într-adevãr, cântecul
patriotic a intrat în ultimii ani într-
un con de umbrã. Izvoraºul îl
scoate din conul de umbrã, îl aduce
la luminã ºi îl transferã cãtre
sufletele care pot vibra. Pentru cã
suntem români, mesajele cântecelor
patriotice au fost foarte clare, foarte
limpezi, pe înþelesul tuturor. ªi, de
asemenea, avem un mandat moral,
acela de a onora trecutul ºi pe cei
care ºi-au dat viaþa pentru se înfãptui
Marea Unire. Toþi ne-am simþit
astãzi foarte emoþionaþi, iar copiii au
fost pe cât de entuziaºti, pe atât de
contemplativi, în sensul cã au
realizat cã participã la o altfel de
activitate. Sunt convinsã cã aceste
cântece vor dori sã le mai audã ºi
vor reuºi sã le interpreteze ºi ei
pentru alþii, ca mesageri ai cântecelor
patriotice”.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* La tot haosul existent de
ceva vreme în þara asta, bulibãºeala
recentissimã din PSD mai lipsea.
Atacat din toate pãrþile, ca într-un
soi de operaþiune concertatã, pusã
la punct în cele mai mici amãnunte,
acest mare partid, cândva ºi
suficient de puternic pentru a se
impune în competiþia politicã
internã fãrã prea multe eforturi, a
ajuns un fel de ciucã a bãtãilor, ba
chiar mai mult, bãtaia de joc a
atâtor ºi atâtor jigodii oportuniste.
Nu e vina noastrã. Vreau sã zic cã
nu e vina celor care au crezut de
cuviinþã sã nu se amestece în
problemele vieþii interne ale acestui
partid. Este vina celor care nu mai
ºtiu ce sã facã, la urma urmei, cu
puterea care li s-a dat prin votul
popular. Ne-am uitat la rãfuiala
generatã de ieºirea primãriþei
Capitalei, Gabriela Firea, contra
ministrului de Interne, Carmen Dan,
ºi dincolo de niºte aspecte pur
tehnice sau cu vag iz legal, nu am
perceput decât o pornire
revanºardã, declanºatã de  cine ºtie
ce resorturi subterane. Madame
Firea era prea înroºitã de furie ca
sã parã cã ar fi vorba de un scenariu
menit sã abatã atenþia opiniei
publice de la cine ºtie ce alte
aspecte mai grave de politicã
internã. Nu vreau sã intru în
speculaþii diverse, care au început
deja sã aparã în presã, exact din
acelaºi motiv enunþat ºi cu alte
prilejuri: nu vreau sã mã amestec
în politici sau conflicte de partid.
Prefer sã mã refer la acþiuni politice
finite, cu efecte vizibile, pozitive

Needucatul din „România educatã”
sau negative, decât sã vorbesc
despre neantul pur. Pânã acum –ºi
comunic o percepþie subiectivistã
– mi se pare cã doamna Firea, prin
declaraþiile ulterioare, nu face decât
sã tragã cu gloanþe oarbe. Repet,
este o purã impresie.
   * Problema mai gravã e alta. Gravã,
desigur, pentru principalul partid de
guvernãmânt. Problema e cã
bulibãºela se transmite, printr-un
efect de tsunami, ºi în teritoriu, în
foarte multe filiale intrând dihonia.
O dihonie pe care unii o pun pe
seama apropierii alegerilor. Parþial,
ei ar avea dreptate. Numai cã
declanºarea competiþiei electorale e
prematurã ºi actorii politici locali,
cãliþi, nu-i aºa, în atâtea bãtãlii, nu
au cum sã nu-ºi dea seama de asta.
Fiindcã, pânã la alegeri, se pot
întâmpla multe. ªi atunci? Atunci,
una din puþinele concluzii care s–ar
putea formula ar fi cã toþi concurenþii
cautã sã prindã locuri cât mai
favorabile pe linia de start. ªi pentru
asta nu mai contezã dacã au fost,
pânã mai ieri, tovarãºi de baricadã
politicã. ªi recurg la lovituri, pardon
de expresie, nepermise între foºti
camarazi de arme. De pildã, la noi,
în Mehedinþi de ceva vreme, s-a
pornit o campanie stridentã
împotriva preºedintelui Consiliului
judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, campanie iniþiatã de
niºte primari care nu l-ar mai vrea
în funcþie. Poate vor fi având ºi ei
partea lor de dreptate. Dar, stând
strâmb ºi judecând drept, la ora
actualã existã vreo alternativã viabilã
la Aladin Georgescu? Privim în

dreapta, privim în stânga ºi nu prea
desluºim ceva convenabil. S-a
încercat punerea lui Aladin
Georgescu în raport de
adversitate cu primarul
Severinului, Marius
Screciu. Dar Marius
Screciu, dupã opinia
noastrã, face o treabã foarte
bunã la Primãrie. O
primãrie deloc uºoarã, la
cârma cãreia nu ºtiu câþi
politicieni cu experienþã s-
ar înhãma în clipa de faþã.
Prin urmare? Prin urmare,
dupã pãrerea noastrã,
Aladin Georgescu trebuie ajutat în
eforturile sale. Inclusiv sã nu
greºeascã. ªtim, e mai comod ca,
de pe margine, sã i se vâneze erorile,
de acord, dar cui foloseºte tactica
asta pânã la urmã, în afara câºtigãrii
unor mãrunte  dispute locale? Sau
a unor eventuale (ºi profund
discutabile!) bile albe pentru
sesiunile electorale din anii care vin?
   * Iresponsabilul ºi profund
nedemnul personaj din fruntea
Statului Român a suspendat,
marþi, ºedinþa Consiliului Suprem
de Apãrare a Þãrii, unde urma sã
se discute rectificarea bugetarã –
o chestiune absolut necesarã,
stringentã, pentru bunul mers al
economiei ºi al afacerilor interne
ale þãrii. Dar, fiindcã din bugetul
Administraþiei Prezidenþile (o
instituþie care mãnâncã degeaba
mulþi bani publici) marele ºi
nesimþitul sãsãlãu a pãrãsit ºedinþa
CSAT fãrã sã salute! Aºa ceva?!

Da, aºa ceva! Huooo! Jos
needucatule din „România
Educatã”! De când, într-un mod

absolut dubios, a câºtigat, în
2014, alegerile prezidenþiale, noi
ne-am exprimat dorinþa fierbinte
ca sãrbãtorirea Centenarului Marii
Uniri sã nu ne gãseascã pe noi,
românii, cu el în jilþul de la
Cotroceni. Dacã mai are un dram
de bun-simþ sau poate o urmã de
instinct de conservare, nu ar fi nici
acum prea târziu sã-ºi ia
catrafusele ºi sã plece. Ca sã evite
eventualitatea, absolut neplãcutã,
de a fi obligat s-o facã. De furia
mulþimii, care nu-l mai rabdã.
   * Am avut ºi noi, dupã multã
vreme, o bucurie fotbalisticã: Univ.
Craiova – Dinamo Bucureºti 3-0,
în urmã cu o sãptãmânã ºi ceva!
Pe de altã parte, cealaltã febleþe a
noastrã, Real Madrid, chiar ºi fãrã
Cristiano Ronaldo, plecat la
Juventus Torino, are un start reuºit
de campionat, cu trei victorii din
tot atâtea posibile. Semne bune
are, pentru noi, anul fotbalistic!
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Alina Teiº, deputat PSD de
Mehedinþi, a împlinit un an de zile
de când reprezintã judeþul în
Parlamentul României, respectiv
în Camera Deputaþilor. Alina Teiº
a fost validatã ca deputat de
Mehedinþi în data de 4 septembrie
2017, prin HCD nr. 65/2017. Alina
Teiº este membrã a douã comisii
permanente: Comisia pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport,
din luna septembrie a anului 2017,
ºi Comisia pentru egalitatea de
ºanse pentru femei ºi bãrbaþi, din
luna iunie a acestui an.
   Din luna martie a acestui an
deþine funcþia de vicepreºedinte al
Grupului parlamentar de prietenie
cu Regatul Norvegiei, iar din 2017
este membrã a Grupurilor
parlamentare de prietenie cu
republicile Serbia ºi Finlanda. În
toatã aceastã perioadã de timp,
Alina Teiº a fost unul dintre cei
mai activi parlamentari ai
judeþului, având o activitate
susþ inutã atât  în Camera
Deputaþilor, cât ºi ca prezenþã în
circumscripþia în care a fost
aleasã, judeþul Mehedinþi.
   Pânã în prezent, Alina Teiº a
avut 27 de luãri de cuvânt de la
tribuna Camerei Deputaþilor, a
susþinut 25 declaraþii politice, a
iniþiat 41 de propuneri legislative,
din care 3 promulgate legi, ºi a
formulat o întrebare adresatã
Guvernului României.
   Printre proiecte iniþiate de cãtre
deputata Alina Teiº amintim:
Proiect de Lege privind aprobarea

Deputata Alina Teiº, un an de mandat

Programului de investiþii pentru
înfiinþarea centrelor de colectare a
laptelui în zona montanã, Proiect
de Lege privind Legea muntelui,
Proiect de Lege privind aprobarea
Programului de investiþii pentru
înfiinþarea centrelor de colectare,
spãlare ºi prelucrare primarã a
lânii în zona montanã, Proiect de
Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 509/2006
privind acordarea de miere de
albine ca supliment nutritiv pentru
preºcolari ºi elevii din clasele I-
IV din învãþãmântul de stat ºi
confesional, Propunere legislativã
pentru modificarea alin. (1) ºi (2)
ale art. 64 din Legea nr. 272/2004
privind protecþia ºi promovarea
drepturilor copilului, Propunere
legislativã pentru completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sãnãtãþii ºi pentru
completarea Legii nr. 46/2003
privind drepturile pacientului.
   De asemenea deputata Alina Teiº
a fost prezentã la sfârºitul fiecãrei
sãptãmâni în judeþul Mehedinþi,
unde s-a deplasat în teritoriu cu
diverse ocazii, ºi a primit foarte
mulþi cetãþeni în audienþã la
cabinetul sãu parlamentar. Mai
mult, pe perioada verii, deºi era
vacanþã parlamentarã, Alina Teiº a
mãrit programul de audienþe la
cabinetul sãu parlamentar pentru
a sta de vorbã cu cât mai mulþi
cetãþeni. “A fost un an foarte intens
pentru mine. M-am acomodat
foarte repede cu funcþia de deputat
ºi mi-am asumat acest mandat
conferit de cetãþenii judeþului
Mehedinþi prin votul de la alegerile
parlamentare din anul 2016.

Exercitarea funcþiei de deputat a
însemnat pentru mine o mare
provocare, dar, în acelaºi timp, ºi
o mare responsabili tate. În
perioada de un an de zile scursã
de la validarea mandatului de
parlamentar m-am întâlnit ºi am
vorbit  cu mii de cetãþeni ai
judeþului la diferite întâlniri pe
care le-am avut fie în judeþ, fie în
municipiul Drobeta Turnu Severin.
De asemenea, am primit la
cabinetul meu parlamentar sute de
cetãþeni care au venit în audienþã,
de la care am preluat problemele
lor ºi am încercat sã-i ajut.

De când deþin funcþia de
deputat de Mehedinþi, am venit
la fiecare sfârºit de sãptãmânã
în circumscripþie, unde m-am
întâlnit cu cetãþeni ai judeþului.
Consider cã datoria mea ca
parlamentar este sã reprezint
cât mai bine judeþul Mehedinþi,
sã am un contact permanent cu
locuitorii sãi ºi sã promovez cât
ma i  b ine jude þul  ca re  m-a
trimis în Parlament f ie prin
activitatea mea parlamentarã,
fie prin discuþiile pe care le am
cu of icial i  ai  administraþiei
centrale sau ai ambasadelor cu
care intru în contact.
   Voi continua sã am întâlniri
sãptãmânale cu cetãþenii
judeþului Mehedinþi pe care sã-i
informez cu privire la activitatea
mea ca reprezentant al lor în
Camera Deputaþilor, dar ºi sã vin
în întâmpinarea nevoilor lor,
pentru a încerca sã le rezolv
problemele pe care le au”, a
declarat deputata Alina Teiº.

„Noua sesiune parlamentarã
începe pentru mine ca vicelider al
grupului parlamentar PNL. Le
mulþumesc colegilor pentru votul
acordat ºi vã asigur cã îmi voi
îndeplini sarcinile cu maximã
responsabilitate, atât faþã de
colegi, cât ºi faþã de cetãþeni.
Voi face echipã alãturi de Raluca
Turcan - lider grup parlamentar
PNL, Marilen Pîrtea -
vicepreºedinte Camera
Deputaþilor, Cristian Buican -
secretarul Camerei Deputaþilor,
Lucian Heiuº - vicelider grup
parlamentar PNL, Ioan Cupºa -
vicelider grup parlamentar PNL,
Cristina Trãilã - vicelider grup
parlamentar PNL, Dan Vîlceanu -
vicelider grup parlamentar PNL,
Laurenþiu Leoreanu - vicelider
grup parlamentar PNL, Gabriel
Andronache - vicelider grup
parlamentar PNL, Nicolae Neagru -
vicelider grup parlamentar PNL,
Nicolae Giugea - vicelider grup
parlamentar PNL ºi Florica
Cherecheº - secretar grup
parlamentar PNL”, a declarat Virgil
Popescu, vicepreºedintele Comisiei
pentru industrii ºi servicii ºi membru
în Delegaþia Parlamentului României
la Adunarea Parlamentarã a
Cooperãrii Economice a Mãrii
Negre.  Biroul de presã

 Mircea Popescu

Deputatul
Virgil POPESCU,
vicelider al
Grupului
Parlamentar PNL
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La 100 de ani de la Unire,
trãim tot mai intens sentimentul cã
România nu ne mai aparþine. Ca stat,
am atins stadiul în care nu mai putem
lua hotãrâri importante cu privire la
soarta poporului român, nici mãcar
decizii cu impact periferic, fãrã a cere
permisiunea cuiva. Înainte de a
adopta o lege, oricare ar fi ea,
aºteptãm cu înfrigurare, uneori
tremurând de fricã, reacþiile celor pe
care i-am acceptat, deºi nu am
declarat-o vreodatã oficial, ca fiindu-
ne stãpâni. ªi, aproape fãrã nicio
excepþie, acþionãm în funcþie de cât
de tare strâmbã din nas Bruxelles-ul
sau Strasbourg-ul sau cât de urât se
uitã spre noi vreun secretar al
secretarului nu ºtiu cãrui minister din
America, Germania ori Franþa. Iatã,
apar ca de nicãieri tot mai multe þãri
ce se socotesc a ne fi superioare,
tocmai pentru cã noi, la nivel statal,
ne-am comportat cu ele ca fiindu-le
slugi. Acestea, direct sau prin
ambasadorii acreditaþi la Bucureºti,
se amestecã cu nonºalanþã în
treburile noastre interne, îºi permit sã
ne dojeneascã cu asprime dacã nu
facem legi aºa cum vor muºchii lor,
ne criticã modul în care ne organizãm
justiþia, ridicã din sprâncene a
supãrare când parlamentul naþional
voteazã ori se îngrãmãdesc la forurile
internaþionale sã propunã sancþiuni
antiromâneºti atunci când nu le este
pe plac cât de mult ne iubim
homosexualii ori dacã le deranjeazã
cumva modul „non european” în care
ne cãlcãm aici, în România, câinii pe
coadã. Iar noi, ca „stat naþional,

România ne mai aparþine ?
suveran ºi independent, unitar ºi
indivizibil”, lãsãm ochii în jos,
oftãm în surdinã ºi tãcem.
Condamnabilã tãcere!
Ca ºi cum România ar fi fost un
minuscul land federal austriac
   Mai nou, profitând de sfiala
naþionalã româneascã, s-a ajuns
pânã acolo încât cei care deja cred
cã România în întregul sãu le
aparþine sunt deranjaþi ºi de modul
cum se desfãºoarã mitingurile
noastre de protest. Ei considerã cã
este dreptul lor de stãpâni sã ne
impunã cum ºi când sã aplicãm
legile noastre, sã stabileascã modul

în care Jandarmeria noastrã îºi
organizeazã dispozitivele de luptã cu
protestatarii furioºi, inclusiv cât de
departe sau cât de sus sã arunce jetul
de gaz iritant lacrimogen jandarmul
bucureºtean atacat cu pumnii, cu
bâtele, lovit cu pietre ºi încins la piele
de sticle incendiare. Ca exemplu,
Austria. Dacã nu s-ar socoti stãpânii
României, ar fi un act de nepermis în
relaþiile interstatale, un condamnabil
amestec în treburile interne ale altui
stat, ca secretarul general al partidului
de guvernãmânt din Austria, Karl
Nehammer, sã afirme la câteva zile
dupã manifestaþia publicã din 10
august: „În România, faptele sunt
distorsionate ºi se aruncã vina pe
demonstranþi [...]. Au existat
ameninþãri incredibile împotriva celor
care se opun guvernãrii, cum ar fi
participanþii la protest. În mod ºocant
ºi alarmant, S.P.O. (Partidul Social
Democrat din Austria - n.n), prin
tãcerea de care dã dovadã, devine pur
ºi simplu un partid în care nu poþi
avea încredere dacã tolereazã astfel
de condiþii inacceptabile”. Aþi înþeles?
El, Partidul Social Democrat austriac,
conform gândirii de stãpân a
domnului Nehammer, ar fi trebuit sã
nu „tolereze” ºi sã ia mãsuri drastice
în România (ca ºi cum România ar fi
fost un minuscul land federal
austriac!), admonestând executivul de
la Bucureºti fiindcã a permis
intervenþia forþelor de ordine contra
celor care atacau sediul guvernului...
Mai mult, parcã pentru a sublinia
acelaºi atribut intangibil de stãpân,
imediat dupã acest acces de

impertinenþã, însuºi cancelarul
Austriei cere imperativ guvernului
român sã deschidã „o anchetã
serioasã” întrucât un cameraman
austriac aflat între demonstranþii din
Piaþa Victoriei a fost bruscat ºi
(culmea violenþei!) chiar ºi
corespondentul O.R.F.
(Radiodifuziune publicã austriacã -
n.n.) de la Bucureºti „A fost împins
la perete de un jandarm cu scut”...
Din partea oficialitãþilor române,
liniºte. O liniºte asurzitoare. Sã
râzi, sã plângi?
     Condamnabila tãcere
   Da, în mare mãsurã pe bunã
dreptate, Austria se considerã
stãpânã a României. De ce spun „pe
bunã dreptate”? Fiindcã Austria este
aceea care, de decenii, bazându-se
pe sprijinul nostru slugarnic, taie
dupã bunul plac, în mod sãlbatic,
pãdurile seculare româneºti. Azi, ei,
austriecii, controleazã floarea fondului
forestier naþional. Adicã, dau iama în
pãdurile din judeþele Hunedoara,
Gorj, Vrancea, Prahova, Buzãu,
Neamþ, Suceava. ªi nimeni nu-i
spune Austriei: „Stop! Tãiaþi-vã
pãdurile voastre. Aceste pãduri ne
aparþin nouã, românilor!”.
   Fiindcã ea, Austria, exploateazã
zãcãmintele de petrol ale României
fãrã niciun fel de control din partea
noastrã. Tot ea face exact ceea ce vrea
cu produsele brute ori finite ale
þiþeiului românesc ºi ne vinde apoi
nouã, românilor, la un preþ uriaº,
benzina rezultatã din petrolul
românesc. Austria se considerã
stãpânã pe subsolul României
întrucât nu se gãseºte nimeni în þara
asta mare care sã-i spunã: „Huooo!
Noi, cei de deasupra zãcãmintelor de
þiþei, noi românii pe care voi vã faceþi
cã nu-i vedeþi, suntem aici! Este
petrolul nostru! Daþi-ne drepturile
noastre ºi respectul cuvenit!”.
   Fiindcã, aceeaºi Austrie, prin
puternicele bãnci austriece prezente
în România manevreazã dupã bunul
ei plac banii noºtri, aplicând metode
ºi mecanisme financiare care îi
dezavantajeazã pe români. ªi nimeni,
nimeni n-o condamnã, nu o opreºte!
   Fiindcã pentru Austria nu suntem
un partener de afaceri, o þarã egalã în

drepturi. Pentru Austria am devenit,
deja, doar o „piaþã”. O piaþã ºi nimic
altceva! „Investitorii austrieci vãd
România ca pe o destinaþie excelentã
pentru investiþii ºi cea mai mare piaþã
din Sud-Estul Europei (sn)” declara,
cu emfaza specificã stãpânului,
domnul Gerd Bommer, Consilierul
Comercial al Ambasadei Austriei la
Bucureºti. În luna mai 2017 operau
pe teritoriul nostru naþional, aproape
dupã bunul lor plac, 7200 de
companii austriece, operând cu
preponderenþã în sectoarele: sistem
bancar, asigurãri, transport,
imobiliare, exploatarea lemnului. Din
nefericire, nu numai despre Austria
ca stãpân este vorba.   La fel se poartã,
cu România ºi cu românii, S.U.A.,
Germania, Canada, Suedia, Olanda,
Franþa, chiar ºi Ungaria vecinã. Tot
ca ºi cum România le-ar aparþine se
comportã arabii care ne cumpãrã pe
nimic pãmânturile cele mai mãnoase,
Ucraina care muºcã din teritoriul
strãmoºesc cu contribuþia fãþiºã ºi
sub semnãtura guvernanþilor români
ori Marea Britanie care ne socoteºte
o naþie de hoþi ºi cerºetori demni de
tratamentul desconsiderant pe care
îl aplicau odinioarã în propriile
colonii. Aþi auzit, din partea
României, vreun sunet de protest?
Doar tãcere slugarnicã. Aceeaºi
condamnabilã tãcere!
   Pe când aºa ceva ºi în România?
   Citeam zilele acestea despre (ºi
admiram) verticalitatea politicienilor
polonezi care, ca unul, confruntaþi cu
sancþiunile abuzive ale Uniunii
Europene pentru mãsurile luate pe
plan naþional, au afirmat prin vocea
preºedintelui partidului de
guvernãmânt, Jaroslaw Kaczynski
(fratele geamãn al fostului preºedinte
Lech Kaczynski, marele patriot
polonez dispãrut dintre noi acum opt
ani în tragicul ºi controversatul
accident aviatic de la Smolensk):
„Programul de schimbãri profunde în
þara noastrã nu va încetini, dimpotrivã
- nu se poate vorbi despre ajungerea
la un acord cu puteri care de ani de
zile au tratat Polonia ca pe o
proprietate a lor”. ªi, culmea din punct
de vedere românesc, nu s-a gãsit

 continuare în pagina 10
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Liviu Dragnea a prins prea
multã putere în PSD ºi nu are cine
sã îl înfrunte. Pot sã se arunce cu
toþii în prãpastie. Doar nu s-o fi
strâns toþi penalii în PSD ca sã
aºtepte modificarea prin ordonanþã
a Legilor justiþiei sau anularea
protocoalelor? O fi comis abuzuri ºi
justiþia, dar acum nu trebuie
transformatã în mâþã blândã care
zgârie rãu, doar la cererea partidelor
politice sau a serviciilor sau a altor
organisme. Ce sã mai zici de
caricatura de Vâlcov? Urlã cât mai
poate pânã nu va intra la bulãu.
   Cert este cã adevãrul este pe
undeva la mijloc ºi faptele existã ºi
nu l-au pus anumite organe pe
Vâlcov sau pe Liviu Dragnea sã punã
mâna pe beline, sã îºi tragã hotel,
sã privatizeze cu apropiaþii sãi
teldrumeagul sau sã intre în afaceri
zootehnice prin fiul sãu. Nu este
chiar aºa de simplu, cum le vede
Liviu Dragnea pe toate. Problema
este cã se pricepe sã mintã frumos

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea i-a întins o acadea ºi lui Tãriceanu. Poate cã va trimite
primul pesedist pe lunã. Ce mai promite?

cã vrea sã facã bine României, chiar
dacã în urmã va rãmâne cadavrul
sãu de politician aºa-zis revoluþionar.
   Una din temele din aceste zile este
ºi cum a reuºit din nou Liviu Dragnea
sã punã cizma de proletar pe
grumazul colegilor sãi de partid. Nu
chiar pe gâtul tuturor. Au ieºit vreo
douã duamne ºi au spus public una,
alta. Bãrbaþii au tãcut de teama
dosarelor penale din trecut, prezent
ºi mai ales din viitor. Li s-a scurs
urina în ghetuþe Dacã PSD a ajuns
sã ridice gura democratic prin douã
femei ºi bravii „bãrbaþi” politici stau
sub preº unde i-a mãturat Dragnea
atunci nici sã nu ne mai mirãm cã
Guvernul este condus de Viorica
Dãncilã, cã e plin de incompetenþi ºi
cã am ajuns de râsul lumii civilizate.
   Liviu Dragnea face ce vrea cu
partidul, cu toate cã ultima datã parcã
nu a mai fost trecut prin vot, ci doar
a întrebat sala dacã îl mai vrea
preºedinte. Acesta a fost votul ºi sala
a vrut. Nici Ceauºescu nu a fãcut de-

astea. Dacã le fãcea nu mai apãrea
un Iliescu, un Nãstase, un Petre
Roman. Nimic. Liviu Dragnea nu
mai poate fi oprit decât dacã se
îmbolnãveºte de pestã, sã fie scos
din colectivitate ºi izolat. Nici mãcar
justiþia nu mai are ºanse sã îl punã
la rãcoare pe Dragnea, la cât de
repede comandã legi anti-justiþie
jupânul cu ºosete de frotir, pantalon
la dungã ºi geacã de vinilin. Vorba
Abramburicãi Andronescu - sã facã
PSD reformarea legilor justiþiei, dar
nu cu Dragnea în frunte, pentru cã
atunci pare cã legile justiþiei sunt
fãcute pentru o singurã persoanã.
Zice Ecaterinca sau Caty cã de aci
se va trage ºi scãderea în sondaje.
Pânã ºi condamnatul penal Adrian
Nãstase zice cã PSD e pe tobogan
când l-a auzit pe Dragnea cã social-
democraþii îl vor propune pe
Tãriceanu la prezidenþiale ºi cã
Livache se va mulþumi cu legile
justiþiei ºi va fi liber sã conducã
þara din umbrã ºi sã îºi cheltuiascã
banii strânºi la ºosetele de frotir
atâta amar de vreme.
   Este o variantã destul de bunã,
având în vedere cã Livache se poate
trezi condamnat pânã la finalul
anului ºi sã îl prindã Crãciunul la
Jilava. Frica de puºcãrie îl determinã
pe jupân sã promitã câte în lunã ºi

în stele: de la redevenþã
astronomicã pentru statul român,
pensii mãrite în continuare pentru
românaºi, bani pentru penedeleuri
ºi canal Bucureºti – Dunãre.
Promite ºi pentru Tãriceanu
susþinere la prezidenþiale. Poate ºi
primul român pe lunã sau primul
pesedist pe lunã: Viorica Dãncilã,
cã nu prea are legãturã cu pãmântul.
Sau poate pe Petre Daea.

S-a speriat pânã ºi Iliescu de
autoritarismul lui Dragnea, deºi cel
neîngropat stã mâlc pentru cã are ºi
el vreo douã dosare penale de pe la
mineriade ºi de la revoluþie ºi l-ar
cam avantaja legile justiþiei. La
Iliescu tare îmi e teamã cã
reformarea legilor justiþiei nu va avea
efect ºi va ajunge la bulãu, deºi nu
cred cã îl mai avantajeazã vârsta.
Dragnea este în plinã putere ºi are
ºanse mãrite sã prindã o definitivã
de 3 ani ºi 8 sau 6 luni de închisoare
cu executare ºi sã se ducã la beci.
Totul depinde de viteza cu care
anuleazã toate condamnãrile sale ºi
ce face statul paralel ºi neparalel.
Chiar nu le este ruºine pesediºtilor
în ce punct au ajuns cu partidul?
Chiar toþi au dosare penale ºi nu
riscã nimeni sã îi ia puterea sã dea
de pãmânt cu Livache, înainte sã
tragã de tot partidul în hazna?
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Executivul a aprobat în
ºedinþa de miercuri, 5 septembrie,
proiectul de Hotãrâre pentru
modificarea ºi completarea Hotãrârii
Guvernului nr. 185/2018 privind
domeniile ºi programele de studii
universitare de master acreditate ºi
numãrul maxim de studenþi ce pot
fi ºcolarizaþi în anul universitar 2018
-2019, prin care se actualizeazã
domeniile, programele de studii
universitare de master ºi numãrul
maxim de studenþi ce pot fi
ºcolarizaþi în cadrul instituþiilor de
învãþãmânt superior de stat ºi
particular acreditate.
   Reglementãrile prevãzute în aceastã
hotãrâre de Guvern au fost iniþiate la
propunerea Senatelor universitãþilor ºi
privesc actualizarea/reorganizarea
programelor în cadrul domeniilor de
studii universitare de masterat, pentru
a rãspunde cerinþelor angajatorilor ºi
solicitãrilor beneficiarilor.
   Instituþiile de învãþãmânt superior
de stat ºi particulare acreditate de
Agenþia Românã pentru Asigurarea

Actualizarea domeniilor ºi programelor de studii universitare de master acreditate ºi a
numãrului maxim de studenþi ce pot fi ºcolarizaþi în anul universitar 2018 - 2019

Calitãþii în Învãþãmântul Superior
(ARACIS) pot organiza admitere
numai în domeniile ºi programele de
studii universitare de masterat
aprobate prin hotãrâre de Guvern, în
concordanþã cu prevederile
Nomenclatorului domeniilor ºi al
specializãrilor/programelor de studii
universitare ºi a structurii instituþiilor
de învãþãmânt superior pentru anul
universitar 2018 - 2019, aprobat, de
asemenea, prin hotãrâre de Guvern.
   Astfel, 29 programe de studii
universitare de master au fost
evaluate ºi acreditate de cãtre
ARACIS, în perioada aprilie -iulie
2018: 25 de programe de studii
universitare de master au fost
încadrate într-un domeniu existent
acreditat ºi 4 programe de studii
universitare de master au primit
rezoluþia încredere -acreditare
(înfiinþare de domenii noi prin
acreditare de programe).
   Având în vedere cã 16 programe
de studii universitare de master au
intrat în lichidare, la solicitarea

expresã a instituþiilor de învãþãmânt
superior, în sensul în care acestea
nu se mai regãsesc în structura
instituþiilor de învãþãmânt superior,
au fost reglementate ºi aspectele
care þin de faptul cã „instituþiile de
învãþãmânt superior vor asigura
ºcolarizarea studenþilor deja
înmatriculaþi la programele intrate
în lichidare”, pânã la finalizarea
studiilor.
   De asemenea, s-au reglementat ºi
aspectele care vizeazã înmatricularea
la specializãrile care intrã în lichidare,
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niciun reprezentant al opoziþiei
poloneze care sã-l dea în judecatã pe
Kaczynski pentru înaltã trãdare ºi
nicio fostã ministresã polonezã a
justiþiei care sã cearã Comisiei
Europene alte ºi mai aspre sancþiuni
pentru îndrãzneala Poloniei de a avea
o conduita verticalã... Pe când aºa
ceva ºi în România?
Viitorul depinde de demnitatea cu
care ne comportãm cu cei ce ne
vor slugi
   Când, popor ºi politicieni, în loc sã
ne batem între noi ca nebunii, în loc
sã fim orbiþi de cearta sterilã dintre
palate, vom fi în stare sã spunem cu
voce tare, nu în ºoaptã pe la colþuri
de cabinete luxoase, cã nu ne mai
supunem ruºinos celor care ne
considerã proprietatea lor? Când
vom înþelege, popor ºi politicieni, cã
România are (încã!) un viitor ºi cã
acest viitor depinde de demnitatea cu
care ne comportãm cu cei ce ne vor
slugi? Când vom pricepe, popor ºi
politicieni, cã þara asta va mai exista
sau nu în funcþie de respectul de sine
cu care noi, împreunã cu

România ne mai aparþine ?

în sensul cã „instituþiile de
învãþãmânt superior nu vor
înmatricula noi studenþi, indiferent de
modalitatea de înmatriculare,
respectiv prin transfer, continuare de
studii etc., la specializãrile/
programele intrate în lichidare”, în caz
contrar putându-se ajunge la
ºcolarizarea sine die a programului
de studii respectiv, fãrã ca acesta sã
mai fie supus prevederilor legale
(OUG nr. 75/2005, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare).

BIROUL DE COMUNICARE

conducãtorii vremelnici ai României,
ne adresãm azi acestor indivizi
infatuaþi care se învârt pe aici ca niºte
vechili, desconsiderându-ne? Cât
timp mai trebuie sã treacã ºi cât va
trebui sã mai avem de suferit pânã sã
înþelegem, noi - popor ºi politicieni
cã, purtându-ne ca niºte slugi ce stau
cu capul plecat ºi cu mâna întinsã la
câþiva arginþi, vom fi trataþi ca niºte
vasali impotenþi, jalnici ºi tocmai
buni de jumulit?

Rãspunsul? Îl ºtim cu toþii, dar, din
nefericire, fãrã consecinþe directe. El,
rãspunsul, este: depinde de noi,
numai de noi, popor ºi politicieni, ca
momentul în care vom avea puterea
sã afirmãm apãsat, în faþa oricui:
„România este a noastrã!” sã fie cât
mai aproape sau sã nu fie niciodatã.
ªi, atingerea acestui deziderat nu
impune cheltuieli financiare, nici
sacrificii umane suplimentare. Cere
doar Demnitate. Atât!
Subtitlurile - extratase din text -
aparþin redacþiei
Grafica - I.M.

Derby cu bãtaie generalã
CSS Drobeta Turnu Severin ºi ACS Luceafãrul Drobeta ºi-au

împãrþit victoriile în etapa a VI-a din Seria a XI-a Preliminarã a
Campionatului Naþional de Fotbal rezervat Juniorilor. Dacã la U17,
Luceafãrul s-a impus cu scorul de 5-0, CSS a câºtigat, surprinzãtor, cu
2-1, la U19 ºi a provocat prima înfrângere adversarilor, care astfel au
pierdut contactul cu liderul CSU Craiova. La finalul meciului de pe Stadionul
Termo, jucãtorii celor douã echipe severinene s-au luat la bãtaie, iar la
încãierarea generalã au participat inclusiv pãrinþii acestora!

 M. O.
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85 de producþii realizate de
televiziuni locale ºi naþionale,
producãtori independenþi sau case de
producþie din 14 þãri au concurat în
cadrul ediþiei SIMFEST din acest an.
Juriul format din Conf. dr. Lucian Ionicã
(Preºedinte al juriului), Conf. dr. Ion
Stavre (SNSPA Bucureºti), Geo Tuicã
(Director de imagine TVR), Codruþ
Pînzaru (Producãtor independent), Prof.
dr. Brînduºa Armanca, Dorin Ion Ilie
(Director de imagine France TV) ºi
Steve Teers (Editor de imagine ºi
muzician din Londra), au oferit premiile,
alãturi de Ioan Ceauºescu (iniþiatorul ºi
directorul SIMFEST), care a acordat
Marele Premiu SIMFEST 2018.
   Evenimentul de galã a beneficiat de
prezenþa lui Ovidiu Scridon (poet ºi
cantautor), a maestrului Dorel Viºan ºi a
bariton-basului Marius Goºa de la Opera
Naþionalã din Timiºoara, care au adus o
emoþie suplimentarã unei seri pline.

Lista premiilor decernate

   La secþiunea Multimedia s-a
acordat Menþiune site-ului E-
cultura;
   La secþiunea Eveniment
multimedia s-a acordat premiul
pentru expoziþia de imagini în relief
accesibile pentru publicul cu
dificultãþi de vedere, autori Dan
Patzelt ºi Dorin Moldoveanu;
   La secþiunea ªtiri s-a acordat
premiu jurnalistei Marga Andreescu
de la TVR Iaºi;
   S-a acordat o Menþiune pentru

promovarea acþiunilor de caritate
filmului „Beyond children’s laugh“,
realizat de Sebastian Andrei;
   S-a acordat o menþiune pentru
imaginea ºi montajul filmului „Viaþa
e o potecã“, autor Dite Dinesz:
Marius Danci (imaginea) ºi
Constantin Buþã (montajul);
   La secþiunea Creaþie studenþeascã s-
a acordat premiul pentru imagine celor
patru producþii: „I am Blacksmith“, „I
am Carver“, „I am Shoemaker“ ºi „Casa
mare“, autori: Cãlin Laur, Tcaci Dumitru
din Chiºinãu, Republica Moldova;
   S-a acordat premiu pentru
videoclipul „Ridicã-te“ al Paulei
Selling, autor Sergiu Ciorescu din
Republica Moldova;
   La secþiunea Eseu s-a acordat
premiu pentru producþia „Vague a
Part“, autor Charles Tony Barraud;
   La secþiunea Film turistic s-a
acordat Menþiune pentru producþia
„Esmahan, comoara de la
Mangalia“, autor Paul Pelencsar;
   La secþiunea Film turistic s-a
acordat premiul pentru filmele „Ile
Saint Louis“ þi „Orsay, une musée
a quai“, autoare Geneviève Faure;
   La secþiunea Film de ficþiune s-a
acordat premiu filmului „The Strange
Case of  Mr. Inanis“, regia Zoran
Trajkovic, scenariul Zames Stephens
   La secþiunea Film despre minoritãþi
s-a acordat Menþiune pentru producþia
„Revoluþia copernicanã în
Transilvania“, autor Miholcsa Gyula de
la TVR Bucureºti, secþia maghiarã.

   La secþiunea Film despre
minoritãþi s-a acordat premiul
producþiei „Clopodia“, autor
Keresztes Peter de la TVR
Timiºoara. Premiul este susþinut de
fundaþia Freedom House România.
   La secþiunea Reportaj s-a acordat
Menþiune pentru producþia „Otrava
de cinci stele“, autor Alin
Gelmãrean de la TVR Cluj;
   La secþiunea Reportaj s-a acordat
premiu pentru producþia „Sindromul
Italia“, autor Maria Cristina Þilicã de
la TVR 1;
   La secþiunea Documentar cu
temã ecologicã, s-a acordat premiu
pentru producþia „România contra
România“, autori Dan Curean ºi
Dan Pãvãloiu de la TVR Cluj;
   La secþiunea Film documentar
portret s-a acordat premiu pentru
producþia „Bozzetto non Troppo“,
autor Marco Bonfanti;
   La secþiunea Film documentar
politic s-a acordat premiu
producþiei „When Pigs Come“,
autor Biljana Tudorov din Serbia;
   La secþiunea Film documentar istoric s-
a acordat premiu pentru producþia
„Occupation 1968“, autori Evdokia
Moskovina, Linda Dombrovszky,
Magdalena Szymkow, Marie Elisa Scheidt
ºi Stephan Komandarev, o producþie

internaþionalã Peter Kerekes Ltd.
   La secþiunea Centenar s-a acordat
premiu producþiei „Vis de aur, coroana de
oþel“, autor Gabriela Baiardi de la TVR Iaºi;
   Menþiunea Specialã a Juriului s-
a acordat producþiei „Break“, autor
Reza Golchin din Iran;
   Premiul Special al Juriului s-a
acordat producþiei „Nussbaum

95736“, autor Csibi László;
   Marele premiu SIMFEST 2018 s-
a acordat producþiei „Braºov 1987.
Doi ani prea devreme“, autor Liviu
Tofan, producãtor Muzeul de Istorie
Braºov ºi Televiziunea Românã.

Andrei VORNICU

Producþiile premiate în cadrul Galei SIMFEST 2018

Juriul celei de-a 15-a ediþii a  Festivalului Internaþional al Televiziunilor
ºi Producãtorilor Independenþi SIMFEST, desfãºurat în perioada 27

august – 2 septembrie la Târgu Mureº, a premiat cele mai reuºite
producþii înscrise în concurs, în cadrul unei ceremonii care a avut loc

în Sala Mare a Palatului Culturii.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile parteneriale sunt o temã foarte importantã
în aceastã sãptãmânã. Este o perioadã bunã de negocieri,
de reconfigurare a colaborãrilor sau de renunþarea la
proiectele care nu îþi mai sunt de folos. Totuºi s-ar putea
sã simþi un fel de nesiguranþã vizavi de oamenii alãturi
de care eºti implicat în colaborãri mai vechi sau faþã de
propunerile noi. Pe de altã parte, dialogurile cu partenerul
de viaþã vor avea un farmec aparte. Declaraþiile de
dragoste sau vorbele de duh vor fi frecvente în preajma
ta. Pe 6 ºi 7 septembrie sunt momente bune pentru
treburile casnice. Membrii familiei te pot convoca la un
dialog aprins legat de patrimoniu sau de problemele de
sãnãtate ale unei rude. Încearcã sã asculþi opiniile ºi
doleanþele lor ºi oferã-þi ajutorul numai dacã îþi este
cerut. Spre sfârºitul intervalului analizat s-ar putea sã
primeºti invitaþii la o petrecere, sau în funcþie de caz,
copiii sã-þi solicite prezenþa. Evitã provocãrile celorlalþi,
situaþiile frivole ºi critica excesivã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Capitolul financiar pare cã te preocupã la începutul
acestei sãptãmâni. Sunt zile bune pentru cheltuielile
necesare traiului zilnic. Poþi primi cadouri, mici
recompense sau veºti interesante legate de salarizarea
ºi condiþiile unui loc de muncã în care eºti implicat
sau vrei sã te implici. Pe de altã parte apar noutãþi în
sfera muncii. Se anunþã o perioadã de negocieri,
dialoguri ºi chiar posibile oferte noi de muncã. Fii
prudent ºi verificã pe îndelete fiecare informaþie ºi
ofertã. Relaþiile colegiale sunt ambigue ºi bine ar fi
sã eviþi sprijinul colegilor. Se pot accentua dialogurile
pe teme medicale ºi afecþiunile specifice capului ºi
aparatului digestiv. Sãnãtatea este destul de vizatã
din astral, aºa încât consultaþiile ºi analizele medicale
sunt binevenite. Recomandabil este sã-þi orientezi
atenþia cãtre remediile naturiste, sã te plimbi mai
mult în aer liber ºi sã îþi rezervi momente de
singurãtate. Se anunþã multe drumuri ºi întâlniri cu
o rudã apropiatã sau un prieten. Pentru ultimele zile
ale sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã stai pe acasã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Copiii sau persoana iubitã te vor solicita destul
de mult în aceastã sãptãmânã. Se anunþã o perioadã
cu discuþii frecvente, dar ºi cu aspecte favorabile. Fii
prudent, ascultã mai mult ºi deocamdatã reþine-þi
opiniile. Pe de altã parte se poate accentua dorinþa
de a te ocupa de un hobby. Zilele de 6 ºi 7 septembrie
sunt potrivite pentru verificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli. Sunt posibile cadouri, favoruri mãrunte
din partea celorlalþi sau poþi primi informaþii legate
de posibilitãþi noi de câºtig financiar. La serviciu,
relaþiile colegiale sunt bulversante, iar activitatea se
poate desfãºura în salturi. Din când în când apare ºi
câte un strop de armonie sau veselie prin sfera muncii,
însã sunt momente scurte. Unele relaþii colegiale
considerate pânã acum fructuoase se pot termina
definitiv. În ultimele zile ale intervalului analizat îþi
sunt recomandate întâlnirile ºi dialogurile cu
persoanele apropiate. Cãlãtoriile pe distanþe scurte
te pot revigora ºi liniºti, 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.
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Horoscop

Conferinþa de Înfiinþare
a Asociaþiei Pasionaþilor de Drumeþii

   Asociaþia Pro-Mehedinþi implementeazã în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 proiectul
”7 Minuni din Mehedinþi ºi Borski”, cod eMS RORS-37, proiect finanþat prin Programul
INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia, program finanþat de
Uniunea Europeanã prin Instrumentul de Asistenþã pentru Preaderare (IPA II) ºi
cofinanþat de statele partenere în program. Proiectul este implementat în parteneriat cu
Organizaþia Turisticã a Municipalitãþii Negotin ºi Fundaþia Bios din Serbia.
În perioada 31 august – 2 septembrie 2018, Organizaþia Turisticã a Municipalitãþii
Negotin a organizat, în localitatea Negotin din Serbia, “Conferinþa de Înfiinþare a
Asociaþiei Pasionaþilor de Drumeþii”, eveniment menit a fi punctul de plecare pentru
înfiinþarea unei asociaþii româno-sârbe de cooperare în vederea promovãrii, într-un mod
unitar, a turismului de drumeþie în zona transfrontalierã.  La eveniment au participat 50 de
persoane dintre care 35 sârbi ºi 15 români. Participanþii au avut parte ºi de o sesiune de
training în domeniu cu scopul de a îmbunãtãþi cunoºtinþele privind gestionarea ºi
promovarea acestui tip de turism.
În cadrul evenimentului, participanþii din Serbia ºi România au fãcut ºi o drumeþie pe
traseul canionului râului Vratna, o zona de o rarã frumuseþe ºi un frumos exemplu al unui
traseu montan, dar ºi un cunoscut teren de vânãtoare bogat în cerbi, lopãtari ºi mufloni.
În perioada imediat urmãtoare, în cadrul proiectului, vor fi organizate încã douã
evenimente: Conferinþa de Off-Road&Enduro ºi Conferinþa de Pescuit ºi Vânãtoare.
Pentru mai multe detalii referitoare la proiect vã invitãm sã accesaþi urmãtoarele site-uri:
www.promehedinti.ro, www.biosfond.ro, www.7wonders.toon.org.rs. Pentru mai multe
informaþii referitoare la program, vizitaþi www.romania-serbia.net.

Data: 06.09.2018
Cooperare dincolo de frontiere.

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia
este finanþat de Uniunea Europeanã prin Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare (IPA II) ºi cofinanþat de statele partenere în program.

Liderii judeþeni ai PSD ºi PNL din
Mehedinþi s-au lansat într-o polemicã de zile
mari. Subiectul este unul generos: asigurarea
confortului termic la Spitalul Judeþean.
Deputatul liberal Virgil Popescu îl acuzã de
nepãsare pe preºedintele PSD Mehedinþi ºi al
Consiliului Judeþean, Aladin Georgescu, în ceea
ce priveºte gestionarea asigurãrii agentului
termic, în sezonul rece viitor, la Spitalul
Judeþean. În replicã, Aladin Georgescu declarã
cã centralele termice nu se construiesc  peste
noapte ºi dã asigurãri ferme cã pacineþii nu vor
sta în frig, la iarnã.
   Un adevart rãzboi al declaraþiilor a izbucnit
între liderul PSD Mehedinþi ºi cel al opoziþiei,
Virgil Popescu. Asigurarea agentului termic pare
sã îi preocupe, într-o mai micã sau mai mare
masurã, pe ambii preºedinti de organizaþii.
   „Între Blocul Materno Infantil ºi Staþia de
salvare, la 50 de metri de centrala termicã a
Spitalului Judeþean, se aflã branºamentul pentru
Spitalul Judeþean. Deci nu mai are ce þevi sã mai
tragã Aladin Georgescu pentru spital! Este la limita
de proprietate, lângã centrala termicã. Acolo se
pun centralele pe gaze ºi folosind aceeaºi
infrastructurã se încãlzesc ambele clãdiri. Eu nu
ºtiu ce vrea Aladin Georgescu, dar centrala

PSD ªI PNL SE CEARTÃ CA LA UªA... SPITALULUI
termicã trebuia pânã acum licitatã. Domnule
Aladin Georgescu nu înþelegeþi nimic din
problema încãlzirii Spitalului, a Severinului ºi a
judeþului!”, a declarat deputatul Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi.
   „Dupã cum ne-au obiºnuit, liberalii nu fac decât
sã vorbeascã, fãrã sã concretizeze nimic în
beneficiul oamenilor din Mehedinþi. Ei doar se
fac cã poartã grija spitalului ºi a severinenilor ºi
nu fac decât sã dea din gurã. Nu este simplu, aºa
cum cred ei, sã reabilitezi reþeaua termicã a
întregului spital. Nu vorbim doar de o simplã
centralã, ca ºi cum astãzi ai cumpãra-o de la
magazin ºi ai depozita-o într-o magazie. Aici
vorbim de alimentare cu gaz ºi de toatã reþeaua
pentru toate secþiile din spital, lucrare care este
de anvergurã. Numai un proiect tehnic dureazã
câteva luni de zile sã îl faci! La Spitalul Judeþean
vã spun cã am eu grijã pentru oamenii care ajung
la spital sã aibã cãldurã!”, spune, în replicã
preºedintele CJ Mehedinþi ºi al PSD Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   În momentul în care RAAN ºi-a îinchis porþile,
iar muncipiul Severin se afla în imposbilitatea
temporarã de a asigura caldura în oraº, consiliul
judeþean a luat decizia de a amplasa invertoare
pentru ca pacienþii sã nu sufere de frig.

 R.C.
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti foarte discret în peisaj la începutul sãptãmânii.
Tendinþa de a te izola este la cote înalte ºi bine ar fi
sã profiþi de aceastã ocazie pentru a-þi analiza pe
îndelete viaþa ºi a face corecturile necesare. Sunt
posibile conflicte la serviciu. Evitã provocãrile
celorlalþi ºi ocupã-te doar de îndatoririle tale.
Sãnãtatea este vulnerabilã mai ales pe segmentele
aparatului respirator. Nu sunt recomandate
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale decât în cazuri speciale. Relaþiile cu
familia ºi sectorul casei vor primi influenþele
benefice. Vor fi favorizate dialogurile cu neamurile,
achiziþiile de bunuri patrimoniale sau punerea la punct
a documentelor legate de moºteniri. Prudenþa ºi
discernãmântul foloseºte-le din plin ºi evitã situaþiile
hazardate sau deciziile pripite. Zilele de 5 ºi 6
Septembrie îþi aduc o stare de spirit mai bunã ºi vei
reveni în mijlocul celorlalþi refãcut ºi cu poftã de
viaþã. La sfârºitul sãptãmânii, astrele te îndeamnã
sã-þi revizuieºti bugetul de venituri ºi cheltuieli. S-
ar putea sã fii nevoit sã ajuþi cu bani pe cineva drag.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu strãinãtatea sunt distorsionate, de
aceea bine ar fi sã te orientezi cãtre cei apropiaþi.
Dacã se pune problema învãþãrii în cadrul unui curs
sau susþinerea de examene ºi probe, bine ar fi sã te
pregãteºti riguros, pentru cã existã posibilitatea
reluãrii acestor secvenþe. În primele zile se întrezãresc
discuþii aprinse cu prietenii, însã sunt momente
pasagere ce pot fi depãºite cu eleganþã. Bine ar fi sã
ai grijã sã-i fereºti pe cei dragi de nemulþumirile tale
interioare. S-ar putea sã întâmpini dificultãþi de ordin
mental, de aceea nu forþa nota ºi nu te avânta în studii
ºi cercetãri de anvergurã. De la dorinþã la putinþã e
ceva cale, aºa încât dozeazã-þi eforturile ºi orienteazã-
te cãtre discipline uºoare. Pe de altã parte, dialogurile
cu cei apropiaþi vor avea note de mister ºi chiar este
posibil ca una sã se gândeascã ºi alta sã se spunã.
Bine ar fi sã eviþi prezentãrile publice sau examenele
ºi interviurile, pe cât posibil. Zilele de 6 ºi 7
septembrie sunt potrivite retragerii din iureºul
cotidian. La sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai
bine, recomandabil fiind sã mergi la piscinã, saunã
sau la cumpãrãturi dragi sufletului tãu.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna evidenþiazã aspecte legate de banii câºtigaþi
din munca proprie. Îþi pot veni bani, favoruri sau se pot
vehicula în jurul tãu informaþii preþioase legate de bani
ºi investiþii. Totuºi, perioada traversatã este delicatã la
acest capitol, de aceea fii prudent. Un soi de nesiguranþã
predominã în zona câºtigurilor tale. Existã ºi varianta sã
primeºti cadouri sau chiar bani de la autori necunoscuþi
sau de la persoane care de fapt vor dori sã le întorci
favorurile la un moment dat sub o altã formã. Zilele de
6 ºi 7 Septembrie se evidenþiazã prin relaþiile cu ºefii ºi
ceva probleme în domeniul profesional. Se pot rezolva
uºor divergenþele dacã vei avea rãbdare sã-þi explici
deciziile ºi sã asculþi ce au de spus ceilalþi. Pe 5 ºi 6
ale lunii se întrezãresc dialoguri importante cu un
prieten drag. De reþinut informaþiile primite în aceste
zile, pentru cã îþi vor fi de folos în domeniul
profesional. Chiar dacã s-ar putea sã nu îþi placã ce
auzi, pânã la urmã lucrurile se vor desfãºura în favoarea
ta. Pentru finalul sãptãmânii, astrele îþi recomandã
sã te ocupi mai mult de sufletul tãu.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Te simþi bine în aceastã sãptãmânã. Efectele
generate din astral se vor remarca imediat ºi anume
vei deveni mai comunicativ, dornic de dialog cu
ceilalþi, iar calitãþile psihice se pot accentua. Totuºi
poate apãrea tendinþa de a trãi mai mult la nivel
mental ºi de a ignora viaþa de zi cu zi. Influenþa
celorlalþi asupra deciziilor tale încearcã sã o eviþi ºi
sã laºi demararea planurilor mãreþe de viaþã pentru o
altã perioadã mai bunã. Zilele de 6 ºi 7 Septembrie
aduc forfotã în domeniul profesional. Prudenþã în
relaþiile cu ºefii, pentru cã imaginea ta în ochii
celorlalþi poate avea de suferit. Relaþiile parteneriale
sunt distorsionate, existând posibilitatea ruperii
contractelor vechi, inclusiv cele de cãsãtorie. În
ultimele zile ale sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã te
alãturi prietenilor. O persoanã cu autoritate îþi poate
da sfaturi importante legate de viaþa socialã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii sunt zile bune pentru a-þi
achita facturile, taxele, impozitele sau pentru a te
ocupa de relaþiile cu instituþiile financiare. Sunt
posibile neînþelegeri, întârzieri legate de obþinerea
banilor sau documentelor, dar cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã rezolvi totul cu bine. Urmeazã
o perioadã de aproximativ trei sãptãmâni în care îþi
poþi trasa noi direcþii de viaþã, alãturi de alþi oameni.
Pe 6 ºi 7 septembrie se anunþã veºti din strãinãtate
sau referitoare la studii. De reþinut ce informaþii se
vehiculeazã în preajma ta vizavi de aceste sectoare de
viaþã, întrucât îþi pot schimba viaþa. La serviciu se
poate pune problema reorganizãrii activitãþilor. Este
nevoie sã-þi selectezi prioritãþile ºi sã te ocupi mai
mult de sufletul tãu. Sãnãtatea este vulnerabilã, de
aceea alterneazã orele de muncã cu cele de odihnã.
La finalul sãptãmânii se întrezãresc discuþii aprinse
cu ºefii ºi multã forfotã în sfera socio-profesionalã.
Fii prudent, vorbeºte puþin, concret ºi þine cont pe
viitor de sfaturile sau reproºurile ºefilor ºi colegilor
de lucru.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile parteneriale îþi vor atrage atenþia încã din
primele zile ale sãptãmânii. Sunt posibile dialoguri
aprinse, reconfigurãri de poziþie în cadrul unui
parteneriat sau chiar o colaborare se poate încheia.
Þi se poate oferi posibilitatea aderãrii la diverse
grupuri sau organizaþii cu scopuri umanitare. Fii
prudent, verificã cu atenþie toate detaliile ºi evitã
persoanele cunoscute prea puþin. Este posibilã
apariþia discretã a unui sfãtuitor deosebit.
Recomandabil este sã fii deschis la pãrerile ºi
îndemnurile celorlalþi, dar singur sã iei deciziile ce
privesc o eventualã implicare în acþiuni noi. Însã,
persoana iubitã îþi poate reproºa faptul cã eºti
preocupat mai mult de prieteni, neglijându-þi astfel
sentimentele. Zilele de 6 ºi 7 Septembrie sunt
favorabile achitãrii datoriilor de orice fel. Bine ar fi
sã-þi planifici bugetul de venituri ºi cheltuieli, astfel
încât sã primeze achitarea facturilor, creditelor sau
taxelor. Pe de altã parte poate reveni în prim plan un
partaj mai vechi sau o moºtenire. În ultimele zile ale
intervalului analizat, astrele þi-au rezervat dialoguri
cu persoane aflate departe de þarã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Domeniul profesional este cel mai vizat de astre în
aceastã sãptãmânã. Bine ar fi sã fii sincer mai întâi
cu tine însuþi ºi apoi sã-þi spui pãrerea, ideile sau
doleanþele vizavi de activitãþile desfãºurate la serviciu.
S-ar putea sã primeºti însãrcinãri noi, care în aparenþã
sunt tentante, însã vei realiza ceva mai târziu cã sunt
greu de dus la capãt. Sfãtuieºte-te cu colegii, cere
ajutorul persoanelor cu autoritate sau retrage-te cinstit
din acea activitate. Tendinþa perioadei este de a-þi
orienta eforturile cãtre zona socialã în detrimentul
familiei ºi a celor dragi. Poate ºi pentru cã relaþiile
cu aceºtia ºi atmosfera din cãmin sunt destul de
tensionate, însã cu prudenþã ºi discernãmânt vei
depãºi totul cu bine. Pe 6 ºi 7 ale lunii se anunþã
dispute cu partenerul de viaþã. Se pot lãmuri diverse
chestiuni legate de viaþa de cuplu. Pe de altã parte,
colaborãrile ºi proiectele în care eºti implicat sau
vrei sã te implici pot cunoaºte reconfigurãri. Pentru
finalul sãptãmânii, astrele îþi recomandã verificarea
bugetului de cheltuieli ºi achitarea datoriilor.  

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile sentimentale reprezintã temele propuse de astre
la începutul sãptãmânii. Replicile aprinse ºi
controversele vor fi frecvente, iar de aici va rezulta ºi un
nivel crescut de emotivitate. Þine-þi firea ºi lasã-le
celorlalþi dreptul de a-ºi spune pãrerea ºi de a-ºi hotãrî
singuri destinul. Relaþiile cu strãinãtatea vor fi la ordinea
zilei, oferindu-þi veºti interesante ºi informaþii preþioase
legate de o posibilã cãlãtorie îndepãrtatã în scop turisitc,
pentru studii sau pentru un loc de muncã. Zilele de 6
ºi 7 Septembrie anunþã multã zarvã la serviciu ºi relaþii
colegiale tensionate. Ocupã-te doar de îndatoririle tale
ºi evitã provocãrile celorlalþi. Poate ar fi bine sã-þi
orientezi eforturile, mãcar la nivel mental, cãtre un alt
domeniu profesional în care sã-þi valorifici mai mult
talentele. Foloseºte remedii naturiste ºi odihneºte-te mai
mult. În ultimele zile ale intervalului analizat se pare cã
vor interveni aspecte legate de partenerul de viaþã sau de
afaceri. Dacã este vorba despre partenerul de viaþã, bine
ar fi sã te detaºezi de problemele acestuia, însã dacã are
nevoie de ajutorul tãu atunci fã-i pe plac, dar atât cât
trebuie. ªi pentru relaþiile de afaceri, astrele îþi recomandã
detaºare, retragere din colaborãrile vechi ºi orientarea
cãtre oameni ºi afaceri noi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Pentru începutul sãptãmânii, astrele îþi transmit
mult spor ºi chef de treburi gospodãreºti. Sunt
susþinute curãþeniile generale, reparaþiile curente sau
reamenajãrile interioare. Sunt favorizaþi banii comuni
cu aþii ºi moºtenirile, partajele, câºtigurile din
colaborãri. Verificã atent toate documentele
financiare. Mirajul afacerilor îþi va da târcoale timp
de aproximativ trei sãptãmâni de acum încolo, însã
de reþinut cã este doar un miraj. Evitã cheltuielile
extravagante ºi achitã-þi dãrile cãtre stat sau cãtre
ceilalþi. Zilele de 7 ºi 8 Septembrie sunt favorabile
hobby-urilor. Orienteazã-þi eforturile cãtre o activitate
creativã în care sã-þi foloseºti talentele native. Sau
poþi organiza o petrecere surprizã pentru cei dragi.
Sunt posibile mici neînþelegeri cu persoana iubitã
sau cu copiii, dar sunt momente pasagere. Pentru
finalul sãptãmânii se anunþã multe treburi la serviciu.
Colegii vor pleca în week-end repede, aºa încât va
trebui sã te bazezi doar pe forþele tale.

URMARE DIN PAGINA 12
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PRIMÃRIA CORCOVA titular al proiectului, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE ZID DE
SPRIJIN, LOCALITATEA JIROV, ETAPA II – COMUNA
CORCOVA, JUD. MEHEDINÞI”, propus a fi implementat
în intravilan comuna Corcova, sat Jirov, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din mun.
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00 – 16.30 ºi vineri între
orele 8.00 – 14.00 ºi la urmãtoarea adresã de internet:
http://apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare pânã în termen de cinci
zile de la data afiºãrii prezentului anunþ.

În perioada 30.08.-02.09.2018 la Bratislava
s-a desfãºurat Cupa Europeanã de seniori care a
adunat în luptã pentru puncte în Ranking-ul
European 367 sportivi din 36 þãri.
   Din echipa României a fãcut parte ºi TÃTAR Krisztina -
48 kg, sportiva legitimatã la CSM Drobeta Turnu Severin,
care nu a reuºit o clasare pe podium de aceastã datã.

În frumoasa aºezare GARANA în perioada 01-
02.09.2018 a avut loc o noua ediþie a Turneului
“Cupa Semenicului” care a strâns la start 130
sportivi de la 15 cluburi.
   “Gaºca Mea de Pici Atomici” a fãcut cunoºtinþã cu o
competiþie desfãºuratã în aer liber, cu premii frumoase,
aducându-le motivaþie pentru urmãtoarea întrecere la care
vor participa. Rezultatele “Picilor” sunt urmãtoarele:
Loc I - FERARU FABIAN -55 kg -U11
Loc II - PREDUÞ CÃTÃLINA -40 kg -U11
Loc III - SEBEª ALEXANDRU -42 kg -U11
Loc V - CHIRICA DAVID -30 kg -U11
 - SEBEª MIHAELA -40 kg -U13
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

Cupa Europeanã de seniori

Anunþ public
privind  decizia etapei de încadrare

Leul pare încã ferit de criza prin care
trec multe dintre cele mai importante
monede emergente, afectate de nivelul
ridicat al datoriei lor publice ºi de majorarea
plasamentelor în dolari, stimulate de
creºterea dobânzilor de cãtre Fed.
   În opinia analiºtilor existã posibilitatea
apariþiei unei crize de lichiditate pe pieþele
emergente. Aceasta a fãcut ca lira
turceascã sã se deprecieze în doar câteva
zile cu 10% faþã de dolar, ceea ce
zdruncinã sistemul financiar al þãrii dar ºi
bãncile europene, în special cele italiene,
care au o expunere ridicatã. La rândul lor,
pesoul argentinian ºi rupia indianã au
atins minimul istoric faþã de dolar.
   Monedele de la marginea zonei euro au
avut o evoluþie uºor depreciativã, pierderile
fiiind de pânã la un procent.
   Cursul euro a încheiat luna fiind luna
trecutã la 4,6440 lei, mai sus cu aproape
1,6 bani faþã de finalul lui iulie.
   Prima ºedinþã din septembrie a adus
aprecierea leului faþã de euro, media
coborând la 4,6375 lei, evoluþie care a
continuat ºi la sfârºitul perioadei, când
cursul a scãzut la 4,6321 lei, iar cotaþiile
au fluctuat între 4,629 ºi 4,635 lei.
   La aprecierea leului a contribuit faptul cã,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, Standard &
Poor’s a menþinut atât ratingul aferent datoriei
guvernamentale a României la BBB-/A-3

August a fost o lunã de depreciere pentru leu
pentru datoria pe termen lung ºi scurt în valutã
ºi în monedã localã, cât ºi perspectiva stabilã.
   Media dolarului american a fost stabilitã la
sfârºitul lui august la 3,9783 lei, în creºtere
cu circa trei bani faþã de finalul lui iulie.
Începutul lui septembrie a gãsit dolarul pe
creºtere, cursul fiind stabilit la 4,0051 lei.
   Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele
internaþionale pânã la 1,124 – 1,127 franci/
euro, profitând de statutul de „refugiu” în
perioadele de creºtere a aversiunii faþã de
risc. La finalul lui august, media ei a
crescut de la 4,0661 la 4,1191 lei, mai sus
cu peste 12,5 bani faþã de luna precedentã.
Evoluþia pozi tivã a continuat ºi  în
septembrie, media urcând la 4,1191 lei.
   Prima zi bancarã din septembrie a gãsit
BNR prezentã în piaþa monetarã, unde a
realizat o nouã operaþiune de tip repo, prin
intermediul cãreia a împrumutat bãncile
comerciale cu aproape 9,5 miliarde de lei,
dobânda perceputã fiind de 2,5%, egalã
cu cea de politicã monetarã. Reamintim cã
operaþiunea de ieri urmeazã o alteia
efectuatã la începutul sãptãmânii trecute,
când suma împrumutatã a fost de circa
12,2 miliarde lei, cea mai ridicatã sumã
din ultimii ºase ani.
   Indicele la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a
coborât la 3,21% iar cel la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a

scãzut la 3,40%. La rândul sãu, indicele
la nouã luni a scãzut la 3,48% iar cel la
12 luni a stagnat la 3,54%, valoare
stabilitã luni.
   Dolarul american a profitat de statul
sãu de „monedã refugiu” ºi s-a apreciat
faþã de euro la sfârºitul perioadei
analizate. Euro a scãzut de la 1,1718
dolari, la începutul perioadei, la 1,1550
dolari, la sfârºitul ei.
   Indicele compozit al bitcoin calculat
de Bloomberg a încheiat perioada la
7.287,02 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 29 august –
4 septembrie.

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

ANUNÞ
 Radu Georgescu

De vânzare casã zona
Aeroport, amprentã la sol 120 mp,
teren 320 mp, lot 80, obþinut prin
legea 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor cãsãtoriþi, preþ
125.000 euro negociabil.
   Pentru relaþii sunaþi la nr. de tel.
0724 554 664.
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Fotbalul judeþean din
Mehedinþi s-a reîntors în iarbã la
sfârºitul sãptãmânii trecute.
   Sezonul 2018-2019 din Liga a IV-
a a debutat cu 12 echipe, cu 2 în plus
faþã de stagiunea precedentã.
Noutãþile  sunt Pandurii Cerneþi, care
revine în competiþie dupã 2 ani de
pauzã, AS Obârºia de Câmp, care a
activat sezonul trecut în Liga a V-a,
ºi nou-înfiinþata AFC Drobeta, în timp
ce AS Corcova s-a desfiinþat.
   O datã cu apariþia clubului AFC
Drobeta, Severinul va fi reprezentat
în campionatul judeþean, dupã un
sezon de pauzã. Echipa înfiinþatã de
Octavian Goga ºi-a propus sã ºi lupte
pentru primul loc, însã favorite par
Viitorul ªimian, CS Strehaia, Recolta
Dãnceu ºi Pandurii Cerneþi.
   Tot 12 echipe s-au înscris ºi ultimul
eºalon fotbalistic din Mehedinþi, la fel
ca în sezonul precedent. Liga a V-a
nu va avea însã aceeaºi componenþã,
dupã ce AS Corlãþel s-a desfiinþat în

pauza competiþionalã de varã, iar
AS Obârºia de Câmp a urcat în
eºalonul superior. Locul acestora a
fost luat de nou-înfiinþata AS Dârvari
ºi de Avântul Bistriþa, care s-a

Cu Pucioasa, fãrã nocturnã
În etapa a II-a din Liga a III-a, FC U Craiova 1948 s-a impus cu

scorul de 3-1 pe terenul contracandidatei Steagu Roºu Braºov ºi s-a
instalat pe primul loc în seria a III-a. Sâmbãtã, de la ora 17:00, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin, clubul patronat de Adrian Mititelu
întâlneºte FC Pucioasa. Runda precedentã, echipa din Dâmboviþa a învins
CS Filiaºi cu scorul de 3-1 ºi are 3 puncte în clasament, dupã ce pierduse
în etapa inauguralã cu 1-0 la Braºov. În prima rundã, FCU Craiova
învinsese Atletic Bradu, cu scorul de 3-0, pe Municipalul severrinean.
Meciul respectiv se jucase, de la ora 19:00, în nocturnã.

Start cu scoruri-fluviu
reafiliat la AJF Mehedinþi,
dupã ce se desfiinþase în
2015. Astfel, o datã cu
revenirea în competiþie a
asociaþiei sportive din satul
Bistriþa, Hinova a devenit
singura comunã cu 3
echipe în noua stagiune.
Doar comuna ªimian mai
are 2 reprezentante, ambele
înscrise în Liga a IV-a:
Viitorul ªimian ºi Pandurii
Cerneþi. Oraºul Baia de
Aramã nu are echipã nici
în acest sezon.
   În prima etapã din Liga a IV-a,
favoritele la cucerirea titlului judeþean
au debutat cu dreptul.  Dacã
vicecampioana  Recolta Dãnceu s-a
impus cu 3-0 la Cujmir, prin golurile
lui Mihai Pavel (’57), Adelin Fãniºi
(’68) ºi Cristian Boboescu (’72), CS
Strehaia a trecut cu 3-1 de Decebal
Eºelniþa, pe teren propriu.  Gabriel
Albu (’14) a deschis scorul pentru

oaspeþi, dar Cristian
Sãvulescu (’21), Cristi
Gomoi (’41) ºi Endrei Enea
(’74) au întors rezultatul. Cu
7-3 a dispus Pandurii
Cerneþi de Victoria Vânju
Mare, prin golurile lui
Constantin Bologa (’12),
Valentin Stanemir (’44),
Mãdãlin Mãtãsãreanu (’55,
’57, ’74), Lucian Zamfir
(’79) ºi Ion Vâlceanu (’89),
respectiv Adelin Gãinã
(’55), Eugen Lãtea (’69) ºi
Marinel Scutaºu (’84).
Meciul pe care campioana
ediþiei precedente, Viitorul
ªimian, trebuia sã-l joace cu
AFC Drobeta a fost
reprogramat pentru data de
12 septembrie, la solicitarea
echipei severinene.
   În Liga a V-a, nu mai
putin de 34 de goluri s-au
marcat în cele 6 jocuri ale
primei etape.

Cele mai multe goluri s-
au înscris pe terenul  din  Boºteni,
unde campioana sezonului trecut a
fost învinsã cu 5-3 de AS Ghiciulescu
Hinova, deºi la pauzã conducea cu
2-1. Iulian Ionici (‘3), Adrian Stoean

Liga a IV-a - Etapa I
CS Strehaia – Decebal Eºelniºa    3-1
Pandurii Cerneþi – Victoria Vânju Mare 7-3
Viitorul Cujmir – Recolta Dãnceu    0-3
Inter Salcia – Dunãrea Pristol    2-4
AS Obârºia de Câmp – Dierna Orºova    7-1
Miercuri, 12 septembrie, ora 17:00
Viitorul ªimian – AFC Drobeta
Etapa viitoare
Recolta Dãnceu - Pandurii Cerneþi
Dierna Orºova - Viitorul ªimian
Decebal Eºelniþa - AS Obârºia de Câmp
Victoria Vânju Mare - Inter Salcia
Dunãrea Pristol - CS Strehaia
AFC Drobeta - Viitorul Cujmir
Liga a V-a - Etapa I
ªtiinþa Broºteni – ASG Hinova  3-5
AS Dârvari – Voinþa Vrata  1-6
Real Vânãtori – Voinþa Opriºor  4-2
Unirea Gârla Mare – Avântul Bistriþa  4-2
Viitorul Floreºti – Inter Crãguieºti  2-3
Dunãrea Hinova – Coºuºtea Cãzãneºti 0-2
Etapa viitoare
Voinþa Vrata - Dunãrea Hinova
Voinþa Opriºor - AS Dârvari
Inter Crãguieºti - Unirea Gârla Mare
Coºuºtea Cãzãneºti - ªtiinþa Broºteni
ASG Hinova - Viitorul Floreºti
Avântul Bistriþa - Real Vânãtori

(’30) ºi Florin Cruceru (’53) au
marcat pentru gazde, în timp ce
Florin Spafiu (’12, ’83), Elvis Vilã
(’53, ’84) ºi Aurel Mangu  (’58) au
adus victoria oaspeþilor.
   Lotul ªtiinþei Broºteni a fost însã
complet remaniat în pauza
competiþionalã de varã, dupã ce s-a

renunþat la colaborarea cu jucãtorii
aduºi la echipã din judeþul Gorj. Cele
mai puþine goluri s-au marcat în
partida Dunãrea Hinova - Coºuºtea
Cãzãneºti, câºtigatã de oaspeþi cu
scorul de 2-0, prin golurile lui Adrian
Mica (’64) ºi Traian Grosu (’66).

 M. O.

 M. O.

 Urmare din pag. 1 În spiritul respectului faþã de adevãr istoric,
manifestãrile se desfãºoarã în afara sferei de influenþã a politicului - acesta fiind
statuat aici ca „Persona non grata” -, iar spiritul care patroneazã lucrãrile sesiunii
este: „Amor patriae nostra lex” (Legea noastrã e iubirea de Patrie).

Pentru ediþia din acest an mulþumim cu gratitudine susþinerii financiare a
Consiliul Judeþean Ialomiþa, iar pentru asigurarea logisticii ºi a calitãþii desfãºurãrii
manifestãrii, Societãþii Culturale „Apolon” prin preºedintele acesteia domnul
George Cãlin ºi neobositului prof. Constantin Vlad de la Biblioteca „Maia Catargi”,
care, ca de fiecare datã a rãspuns: Prezent! Dar nu numai domniilor lor.

Mulþumim imaginii regretatului Gheorghe Buzatu, mereu prezentã la fiecare
ediþie prin seriozitate, perseverenþã ºi dragoste de Neam ºiÞarã.

Mulþumim participanþilor ºi invitaþilor, din ediþiile precedente ca ºi celor din
acest an, pentru cã fãrã domniile lor întâlnirile celor care „simt ºi gândesc
româneºte”, a istoricilor de bunã credinþã nu ar fi posibile.

Mulþumim doamnei dr. Alba Catrinel Popescu pentru interesantele ºi
diversificatele emisiuni televizate cu caracter istoric, sub titlul „Un veac de la
Marea Unire”, din pãcate una dintre puþinele emisiuni de calitate ale audio-
vizualului din România.

Mulþumim fraþilor noºtri români din „România din stânga Prutului” care, trecând
peste vicisitudinile conjuncturale au rãspuns în fiecare an chemãrii noastre, drept
pentru care încheiem comunicatul nostru cu enunþarea dorinþei tuturor românilor:

„VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ROMÂNIA MAGNA!”
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Sesiunea de comunicãri ºi ...
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Gata, sã fârºi ºi vara asta, sã
dusã pe gârlã, trecu aºa, ca ºi când
nu ar prea fi fost, adicã prea repede,
cam aºa cum merge al lu’ Zbanghiu
pe uliþã, nu care cumva sã-l prindã
câinii din spate. ªi ãsta are
antrenament, nu glumã.
   Mã nepoate, nu sã terminã o ceartã
pi la noi, pi la Mehedinþi, cã începe
alta. O lãsarã unii mai moale ºi sã
apucarã de treabã, ºi începurã alþii.
În timp ce nea Marius di la Orºova sã
bate cu ºerpii, care cicã au venit aºa,
de nicãieri ºi sã duc încotro apucã,
nea Popescu sã bate în declaraþii cu
nea Drãghiea, pe banii pe care ultimul
ar trebui sã-i cearã pentru încãlzirea
Severinului ºi iarna asta. Acuma, nea
Drãghiea zice cã dacã sã bagã ar
semãna cu traficu de influenþã, iarã
nea Popescu rãspunde cã aºa scrie
în fiºa postului, sã rezolve situaþiile
problemã ale judeþului. Oricum,
cearta continuã, cã mai e puþin ºi vin
europarlamentarele ºi a început deja
încãlzirea de campanie electoralã.
Unde mai pui cã la cum trece timpu,
acuma vin ºi localele, aºa cã face bine
antrenamentul. ªi jocul de gleznã.
   ªi apropo de europarlamentare, cã
tot sã apropie, îºi adusã aminte ºi nea

 nea Mãrin

Sucã ºi vara, nea Popescu contra nea Drãghiea ºi
nea Gherghe curtat de liberali la Orºova

Marijean cã începe ºcoala
ºi adusã fro sutã de
ghiozdane pin stânga ºi
dreapta Dunãrii, mai pi la
Devesel, mai pi la
Kladovo, aºa de imagine.
Cã aºa sã face pin
campanie. Fãrã jenã...!?
   Mã fraþilor, acuma tot
respectu’ ºi drum liber
pentru AMBULANÞE, da
când te trezeºti cu o
maºinã în spatele tãu, pe
un bulevard circulat ºi
ocupat pe toate benzile,
deci când vezi cã ºoferu’
de pe Ambulanþã porneºte toate
sistemele de avertizare, aºa tam-
nisam, parcã te întrebi dacã se afla în
misiune maºina respectivã
sau....ºoferu’ a vrut sã arate ce
ºjmecher este. Pãi da, cã Tanþa lu’
Pecingine a verificat ºi...era o fiþã de
ambulanþier. ªi nu este prima datã când
se întâmplã aºa ceva pin Severin, cu
protagoniºti di la SAJ MEHEDINÞI.
Pãi, una-i una ºi alta-i alta! ªi mai fac
ºi greve de intimidare. Ruºinicããã!
   Mã nepoate, gata cu glumile ºi daþi
fuguþa sã prindeþi rând sã vã
schimbaþi cãrþile de alegãtor cu noul

domiciliu: Drobeta TURNU
MÃGURELE ºi judeþul TELEORMAN.
Doarã aþi vãzut ce scrie în cele 1,6
milioane de manuale de Geografie.
Da pãnã or sã aparã surprizele la
Istorie, aºteptãm reacþia autoritãþilor,
poate ºi vreo demisie.... cã de trãia
tataia nu vreþi sã ºtiþi ce s-ar fi
întâmplat. Doamne fereºte!
   Între timp, al lu’ Zbanghiu nu scãpã
de câini, cã au reapãrut câinii
comunitari, ãia fãrã stãpân, pin
Severin. Mã ales în zona Flacãra. Da
sã nu credeþ cã vin la film, nu....vin la
ciolan. Gurile rele mai clevetesc ºi de
neºte chestii necurate, da lãsãm
organele abilitate sã-ºi facã treaba.
   Între timp, liberalii au început sã-i
facã niþel curte lu’ nea Gherghe, doar-
doar i-o ruga sã-l lase sã candideze
la Orºova, din partea lor, cã la Severin
au deja candidat. Da e bine cã insistã,
se vede treaba cã au uitat zicala aia
cu ulciorul. Cã doar cu neºte încercãri
nu sã face iarã varã peste toamnã, da
nu ne bãgãm în chestiunile interne
de partid. Altceva e putred în treaba

asta: e cam groasã treaba ºi pi la
opoziþie, dacã nu reuºesc sã aibã la
Orºova un contracandidat pe mãsurã,
care sã-l învingã pe nea Marius, care
numai greu de învins nu e. ªi sã
ajungi la mâna lu’ nea Gherghe, pe
care îl fãceai cu ou ºi oþet în alte
campanii, parcã nu prea þine. Parcã
miroase a pãcãlealã.
   O fi pãcãlealã, cã transformarea
Parcãrii di la Cimitiru’ Ortodox în
locuri de veci pare sã fie o afacere
sãrioasã. Cã de aia nepotu-miu Sucã
tot insistã sã mã bag pentru un
mausoleu sau ceva de pomeni cu
ºtaif. Cã ieste loc suficient, dupã cum
sã ocservã din imaginea alãturatã.
   Acuma, sã mai întâmplã ºi lucruri
bune, cã aºa cum spunea ºi Sucã
odatã, mai pin primãvarã, o veni ºi
rându’ Parcului di la Nuci. ªi veni ºi
rându’ lui, sã cosmetizeazã, sã
înnobileazã, sã ferchezuieºte, ce mai,
zonã de relaxare ºi pentru oamenii din
zonã. ªi nu numai. Hai cã se poate!.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


