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Lotul olimpic al României ºi-a
adjudecat patru premii (trei medalii
de argint ºi o medalie de bronz), la a
XXX-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Informaticã (IOI
2018), desfãºuratã la Tsukuba
(Japonia), în perioada 1 - 8 septembrie.
   Medaliile de argint au fost obþinute

Trei medalii de argint ºi o medalie de bronz,
palmaresul elevilor români la Olimpiada

Internaþionalã de Informaticã 2018

SECOM SA - gazda concursului de
detecþie a pierderilor de apã “Vasile Ciomoº”

Seria atelierelor de lucru
din cadrul proiectului “100 de file
de istorie din Cartea Unirii”, proiect
cofinanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional, a

100 de file de istorie din
Cartea Unirii la Muzeu

de Alex Tatomir (clasa a XII-a/Colegiul
Naþional „Nicolae Bãlcescu” din Brãila),
Ioan-Tiberiu Muºat (clasa a IX-a) ºi
ªtefan Constantin-Buliga (clasa a XII-
a), ambii de la Colegiul Naþional
„Tudor Vianu” din Bucureºti. ªtefan
Constantin - Buliga este deþinãtorul
unei

continuat ºi sãptãmâna aceasta,
la început de an ºcolar.
   Luni, în prima zi de ºcoalã, copiii
de la Centrul ªcolar de Educaþie
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Chiar dacã nu sunt fizic alãturi de
elevii mici sau mari, care au

început ºcoala, sau de pãrinþii lor,
mi-aº dori ca ei sã audã acest

mesaj. Sã ºtie cã noi suntem
alãturi de ei ºi cã nu ne dorim

decât acelaºi lucru ca ei: ne dorim
un viitor mai bun pentru copiii

noºtri, pentu ca, odatã ajunºi mari,
sã nu mai plece din România.

     Nu doar cã ne dorim, dar
încercãm sã facem tot posibilul
pentru asta. Încercãm sã le creãm
condiþii mai bune în ºcoli, sã le
asigurãm tuturor accesul la educaþie,
sã-i sprijinim. Aº vrea sã aduc în
discuþie exemplul manualelor
ºcolare. E primul an în care elevii
vor avea pe bãnci absolut toate
manualele ºcolare.
   Un alt lucru despre care aº vrea sã
vorbesc este programul “Masã caldã
pentru elevi”. Va funcþiona ºi în acest
an, în 50 de unitãþi de învãþãmânt, iar
copiii îºi vor primi în continuare
pachetul. Anul trecut, suma destinatã
întregului an scolar a fost de 30 de
milioane de lei, finanþare asiguratã de
la bugetul de stat. Iar acolo unde elevii
au primit în trecut o masã caldã,
numãrul absenþelor a scãzut
considerabil. Acest lucru ne este
indicat de datele de pânã acum.
   Ce ne propunem pe viitor? Asta aº
vrea sã reamintesc câteva dintre
planuri, cu toate cã deja a fost
prezentat programul de guvernare.
   Pentru copii, existã programul
«GROWTH»- investim în copii,
investim în viitor. Acesta prevede, în
primul rând, un ajutor nerambursabil
de pânã la 50% din cheltuielile
eligibile pentru construcþia,
amenajarea sau dotarea de creºe sau
grãdiniþe. Practic, se va acorda un
sprijin de 50% din valoarea
proiectului pentru construcþia, în
regim privat, a 2.000 de creºe ºi

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº

Investim în copii, investim în viitor!

grãdiniþe, inclusiv grãdiniþe olimpice.
De asemenea, copiii care au familii
cu venituri reduse vor beneficia de
locuri gratuite la creºã.
  Va exista ºi un cont de
economisire junior. Prin acesta, la
fiecare 1.200 lei economisiþi de
pãrinþi pentru copii, statul acordã
un sprijin anual de 600 de lei.
   Sunt doar o parte dintre mãsuri.
Pentru cã, în perioada urmãtoare, ne
dorim sã reformãm educaþia. ªi îmi
doresc ca, prin proiectele pe care le
derulãm, sã oferim egalitate de ºanse,
în aºa fel încât fiecare copil sã aibã
acces la educaþie de calitate. Iar pe
lângã asta, sã le oferim libertate de
gândire ºi sã le respectãm dreptul la
opinie. Sunt convinsã cã, în tot ceea
ce facem, vom avea mereu grijã sã
ascultãm vocile pricipalilor actori, atât
ale pãrinþilor, cât ºi ale copiilor.
   Închei aceastã declaraþie prin a le ura
succes celor mici ºi înþelepciune nouã,
cei care putem face ceva concret pentru
ei! Îmi doresc ca noul an ºcolar sã fie
unul cu multe roade. Elevilor le doresc
sã se încreadã în forþele proprii ºi sã
fie mereu curioºi sã afle lucruri noi.
Pãrinþilor le spun sã aibã mereu
rãbdare ºi sã-ºi susþinã copiii,
indiferent de situaþie.

Doar câteva luni ne despart
de un 2019 în care politicul va
domina, fãrã rezerve, scena
spaþiului public. Deja vedem cã
piaþa politicã s-a animat, e plinã de
murmur, ºi de agitaþia târgoveþilor
ce-ºi pregãtesc standurile. Un an,
2019, în care vom relua discuþiile
despre europarlamentari.
   Nu ne pricepem noi la politicile
europene, nu prea ºtim în clar ce
se petrece la Bruxell ºi ce înseamnã
sã fii europarlamentar, dar vom
merge la vot (care vom merge, nu
cred cã prea mulþi, tocmai pentru
cã temele euroregionale ne sunt
destul de vagi, de îndepãrtate, prin
natura lucrurilor) ºi vom vota.
Partidele, desigur, prin acest vot îºi
vor testa într-o mãsurã relativã forþa,
capacitatea de mobilizare, coteul de
încredere.
   Marea bãtãlie însã va fi pentru
fotoliul pe care acum îl deþine
Klauss Iohannis. Ei, aici e aici.
Alegerile pentru Cotroceni chiar
vor fi un test adevãrat pentru partide
ºi pentru lideri, preliminarii
definitorii pentru alegerile locale. L-
am vãzut recent, la tv, pe Dacian
Cioloº. Deja s-a înscris în cursã.
Înscris în cursã e ºi Klauss
Iohannis. Dreapta politicã
autohtonã pare a sta mai bine la
start, cu douã nume deja rodate în
jocul politic. Acum, cât de
convingãtoare vor fi aceste nume,
vom trãi ºi vom vedea.
   Personal nu-l vãd pe Dacian
Cioloº trecând de primul tur. Nu cã
nu ar putea fi un preºedinte bun,
dar îmi amintesc foarte bine de
perioada în care domnia sa era
premier, ºi nu reþin sã fi fãcut ceva
nemaipomenit, ceva care sã rãmânã

Pe cine ar
putea PSD

propune pentru
Cotroceni?

în memoria colectivã. A avut, aºa,
o prestaþie sã-i zicem onorabilã.
Dar þin minte bine cã nu-i prea
susþinea pe liberali, cei care au
asigurat guvernul Cioloº. Nu mi s-
a pãrut cã-i apreciazã ºi-i ajutã ci
face pozã de tehnocrat, în condiþiile
în care fãrã sprijinul liberalilor nu
ar fi existat acel guvern. Dacian
Cioloº, dacã intrã în ring pentru
Cotroceni, cu siguranþã va lua
voturi, dar nu cred cã mai multe
decât va lua Klaus Iohannis. Aºa cã
tot pe Klaus Iohannis îl vãd intrând
în turul secund.
   Deºi ultimele sãptãmâni au arãtat
un preºedinte vizibil partizan, mult
subiectiv, jucând ca lider politic
(atacurile la guvernul Dãncilã) ºi nu
prea,  spre deloc, instanþa
imparþialã care sã asigure echilibrul
puterilor în stat cum zice la
Constituþiune. Dar, mã rog, nici
Bãsescu, nici Iliescu nu au procedat
altfel, aºa cã nu ne mai surprinde
aºa atitudine.
   Dacã dreapta politicã a avansat
niºte nume (cine ºtie, or mai apãrea
ºi altele), stânga, social-
democraþia ca sã fim mai preciºi,
nu prea e în clar cu alegerile pentru
Cotroceni. PSD care ar fi trebuit sã
fie vioara întâi în acest joc nu are
pânã acum niciun nume sã-l arunce
în joc. Social-democraþii vor fi
probabil nevoiþi sã accepte soluþia
Tãriceanu, mai zâmbind, mai
strâmbând din nas, dacã nu au
încotro. Pe cine ar putea PSD
propune pentru Cotroceni? Pe
Dragnea? Sã fim serioºi. Pe
Gabriela Firea, de ce nu?! Doar cã
terenul e acum mult prea delicat,
odatã ce Firea a început, ºi
continuat, sã critice ºi, în
consecinþã, sã conteste, autoritatea
liderului Dragnea.
   Îl vedeþi pe Dragnea propunând-
o ºi susþinând-o pe Firea pentru
Cotroceni? Nu prea cred. Dar vom
trãi, ºi vorba ceea, vom vedea.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a semnat marþi, 11
septembrie 2018, contractul pentru
proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
modernizare a DJ 671E, cuprins
între localitatea Dâlbociþa ºi
intersecþia cu DJ 670, pe o distanþã
de 18,466 kilometri, investiþia fiind
finanþatã de Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice, în baza Programului
Naþional de Dezvoltare Localã II.

Lucrarea are o valoare de
37 317 201,98 lei.

   Tronsonul care va fi modernizat
traverseazã localitãþile Dâlbociþa
(comuna Ilovãþ), Firizu (comuna
Ilovãþ) ºi Cerna Vîrf (comuna Isverna)
ºi face legãtura între tronsonul deja
modernizat, pânã în Dâlbociþa ºi DJ
670, reabilitat cu fonduri europene.
Durata de implementare a
contractului semnat de preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu ºi directorul
general al constructorului care a
câºtigat licitaþia, Sorin Constantin
Surdu, este de 25 de luni.
   Preºedintele Consiliului

Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a arãtat cã investiþia
este deosebit de importantã atât
pentru locuitorii judeþului cât ºi din
punct de vedere turistic, DJ 671E
traversând una dintre cele mai
frumoase zone ale judeþului.
   “Din punctul meu de vedere, acest
tronson de drum judeþean este cel
mai frumos din judeþul nostru, þinând
cont cã este de-a lungul râului
Coºuºtea, o zonã foarte plãcutã care,
în condiþiile în care se va asfalta, va
deveni mult mai accesibilã
locuitorilor din zona de nord, dar în
acelaºi timp ºi turiºtilor dornici sã
vadã frumuseþile din judeþul nostru”,
a declarat preºedintele CJ Mehedinþi,
Aladin Georgescu, adãugând
totodatã cã la achiziþia lucrãrilor s-a
fãcut o economie de aproape cinci
milioane lei faþã de contractul iniþial
semnat de Consiliul Judeþean
Mehedinþi cu Ministerul Dezvoltãrii,
banii urmând sã fie folosiþi pentru alte
investiþii în comunele din judeþ.
   La rândul sãu, reprezentantul
constructorului a arãtat cã la

momentul actual, modernizarea
DJ 671E este cea mai importantã
din judeþul Mehedinþi.
   “Este o mare provocare ºi pentru
noi, va fi foarte mult de lucru, este
cea mai mare investiþie din judeþ,
la ora actualã, pe partea de drumuri
judeþene. Proiectarea se va executa
în douã luni, douã luni sunt pentru
obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor,
iar 21 de luni sunt pentru execuþia
lucrãrilor. Asta înseamnã cã timp
de doi ani vom traversa toate
anotimpurile ºi va trebui sã
gestionãm foarte bine execuþia
lucrãrilor pentru a ne încadra în
timp”, a declarat Sorin Surdu.
   Consiliul Judeþean Mehedinþi a
contractat cu Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice, în baza Programului
Naþional de Dezvoltare Localã II, trei
drumuri judeþene ºi un pod,
valoarea totalã a investiþiilor fiind
de  81.740.623 lei.

Oana Buzatu,
Compartimentul pentru
Relaþia cu Mass Media

Devenit deja o tradiþie ºi
aºteptat de foarte mulþi detectivi ai
apei, concursul reprezintã o
oportunitate în a afla ce metode de
localizare ºi identificare a pierderilor
de apã au fost implementate cu
succes în ultimul an, noutãþi tehnice
ºi legislative dar ºi studii de caz ale
situaþiilor delicate.
   Concursul de detecþie a pierderilor

SECOM SA - gazda concursului de detecþie a pierderilor de apã “Vasile Ciomoº”
Societatea SECOM SA a fost anul acesta gazda concursului de detecþie a pierderilor de apã “Vasile Ciomoº”, eveniment aflat la cea de-a XI-a

ediþie. Concursul a început pe 5 septembrie iar vineri, 7 septembrie a avut loc festivitatea de premiere. Dacã anul trecut Societatea SECOM SA a
ocupat primul loc, anul acesta trofeul a mers la ECOAQUA CÃLÃRAªI.

de apã “Vasile Ciomoº” a fost
organizat de Asociaþia Românã a Apei
împreunã cu câºtigãtorii de anul
trecut, Compania SECOM SA.
   Anul acesta au participat 23 de
echipe ale operatorilor de apã-canal
din întreaga þarã, care au avut de
strãbãtut 4 trasee din oraºul Drobeta
Turnu Severin, pe parcursul cãrora au
fost identificate pierderi la nivelul

reþelei de apã a municipiului.
   Echipa clasatã pe primul loc anul
acesta a fost compania de apã
ECOAQUA CÃLÃRAªI care a câºtigat
trofeul ºi un echipament de ultimã
generaþie, pentru detectarea
pierderilor ascunse de apã  ºi
identificarea avariilor, premiu oferit de
compania SEBA KMT, partenerul
evenimentului, implicat activ în
desfãºurarea activitãþii concursului.
   Cea mai mare realizare prin
desfãºurarea acestui concurs, de mai

bine de un deceniu este faptul cã acest
eveniment a creat ºi creeazã un mediu
propice schimbului de experienþã între
specialiºtii în domeniu. De asemenea
rolul sãu este ºi acela de a creea
legãturi ºi prietenii pentru a putea gãsi
rãspunsuri la viitoarele provocãri.
   Concursul de detecþie a pierderilor
de apã se adreseazã practicienilor,
celor care îºi folosesc cunoºtinþele ºi
talentul în a identifica cu succes acele
defecte care nu sunt vizibile.

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 1 medalii de aur la ediþia de anul trecut.
Costin-Andrei Oncescu (clasa a XII-a/Colegiul Naþional „Dinicu Golescu”
din Câmpulung Muscel, jud. Argeº), premiat cu argint în 2016 ºi cu bronz în
2017, a intrat în posesia unei noi medalii de bronz.
   Ediþia din acest an a reunit 335 de concurenþi din 87 de þãri.
   Echipa României a fost însoþitã ºi coordonatã de Szabó Zoltan (profesor
la Liceul Tehnologic „Petru Maior” din Reghin/IªJ Mureº) ºi Adrian Budãu
(student la Universitatea din Bucureºti). BIROUL DE COMUNICARE

Trei medalii de argint ºi o medalie de bronz...

Aladin Georgescu a semnat contractul pentru proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor de modernizare a DJ 671E
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Duminicã, 9 septembrie,
comunitatea credincioºilor din parohia
Izvoarele judeþul Mehedinþi a primit
vizita pastoralã a Preasfinþitului  Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, care a sãvârºit aici slujba de
resfinþire a bisericii parohiale.
   Tot în aceastã zi Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a sfinþit ºi un monument
ridicat în memoria eroilor comunei
Izvoarele, ridicat în curtea bisericii la
iniþiativa pãrintelui paroh Aurel
Totoroanþã ºi cu sprijinul
credincioºilor acestei parohii. Dupã
slujba de resfinþire a bisericii cu
hramul Sfântul Ierarh Nicolae ºi
sfinþirea monumentului, ierarhul
nostru, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
a sãvârºit în biserica nou sfinþitã,
Sfânta Liturghie având alãturi un ales
sobor de preoþi ºi diaconi. Din
soborul de preoþi prezenþi au fãcut
parte pãrintele lect. univ. dr. Adrian
Cristian Maziliþa profesor de muzicã
la Facultatea de Teologie din Craiova,
fiu al satului, ºi pãrintele arhidiacon
prof. univ. dr. Ioan Ardelean profesor

Biserica din Izvoarele Mehedinþi a fost resfinþitã
de muzicã la Universitatea
“Ovidius” din Constanþa. Din Sobor
au mai fãcut parte consilieri ai
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
Pr. Claudiu Crãciun ºi Pr. Adrian
Olarean, Pr. Gheorghe Popescu
protoiereu al protoieriei Strehaia
precum ºi preoþi din satele
învecinate parohiei Izvoarele.
   Biserica din satul Izvoarele a fost
ridicatã între anii 1912 -1931 ºi a fost
sfinþitã în anul 1931 de cãtre
vrednicul de pomenire episcopul
Vartolomeu al Râmnicului Noul
Severin, fiind rânduit ca ocrotitor al
bisericii ºi al satului Sfântul Ierarh
Nicolae. Parohia Izvoarele aparþine
administrativ de Protoieria Vânju Mare.
   Lucrãrile de restaurare a bisericii ºi
reparaþiile au fost fãcute cu sprijinul
enoriaºilor ºi sub purtarea de grijã a
preacucernicului pãrinte Aurel
Totoroanþã care la finalul Sfintei
Liturghii a fost hirotesit iconom
stavrofor. De asemenea Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a acordat ºi gramate
de cinstire câtorva enoriaºi care au

contribuit la restaurarea bisericii.
   Pãrintele Totoroanþã Aurel, parohul
acestei biserici este slujitor la aceastã
parohie din data de 27 septembrie 1978.
   “Satul Izvoarele a avut de-a lungul
timpului nu mai puþin de 5 biserici,
începând de la prima bisericuþã din
lemn de la 1711 pânã la cea de astãzi
care a fost ziditã la 1912, cu cheltuiala
Bãncii Comerciale din Turnu Severin
unde era preºedinte Theodor
Costescu, fost director al Liceului
Traian, iar ca director al Bãncii

domnul Ion Giurãscu. Cãrãmida ºi
varul au fost donate bisericii de
domnul Iancu Boceanu, proprietar
din acest sat, iar pictura ºi odoarele
s-a fãcut pe cheltuiala locuitorilor
acestui sat ºi s-a sfinþit pe data de 11
octombrie 1931 în zilele Episcopului
Vartolomeu al Râmnicului ºi Noului
Severin, fiind ca protoiereu al
Judeþului Mehedinþi P.C. Pr. Pîrligras,
iar preot paroh, Ilie T. Ioan” - a declarat
pãrintele paroh Aurel Totoroanþã.
                Pr. Marian Alin Giginã

Roald Dahl (1916-1990) a fost
un prozator, scenarist ºi poet britanic. Este
unul dintre cei mai bine vânduþi autori din
întreaga lume, fiind clasificat ca  “unul
dintre cei mai buni povestitori pentru copii
ai secolului XX”. Cãrþile sale pentru copii
sunt recunoscute pentru umorul detaºat,
uneori chiar negru. Nu este greu de realizat
de unde se trage întunecimea lui Dahl.
   ªi-a pierdut tatãl ºi sora mai mare când avea
doar 3 ani, iar la vârsta de 9 ani i s-au fãcut
bagajele ºi a fost trimis la o ºcoalã cu internat.
   Primul sãu volum de memorii, Boy/ Bãiat,
reaminteºte minuþios de înclinaþia directorului
ºcolii spre bãtãi atât de vicioase, încât se lãsa
cu sânge.
   Roald a fost pilot RAF în al doilea Rãzboi
Mondial, unde era cât pe ce sã-ºi cunoascã
sfârºitul. Primul sãu mariaj, cu actriþa laureatã
a premiului Oscar Patricia Neal, era departe
de un sfârºit fericit ca cel din basme. Cuplul
ºi-a pierdut prima fiicã din cauza unei boli, iar
singurul lor fiu a suferit un accident de trafic,
în urma cãruia a fost lãsat cu sechele pe creier.
Câþiva ani mai târziu, însãºi soþia sa a suferit o
serie de accidente vasculare cerebrale.
   Cãrþile lui, dintre care Uriaºul prietenos,
Matilda, Vrãjitoarele, James ºi piersica  Biroul de presã

Roald Dahl

uriaºã, Charlie ºi fabrica de ciocolatã,
Charlie ºi Marele Ascensor din Sticlã sunt
apreciate de copiii din toatã lumea.
   Povestirile pentru adulþi ºi adolescenþi ale
acestui talentat scriitor au fost publicate în
volumele E rândul tãu, Cineva ca tine, Ah!
Dulcele mister al vieþii, Minunata povestire
a lui Henry Sugar, Povestiri cu sfârºit
neaºteptat. Aceste publicaþii au devenit
bestseller-uri în mai multe limbi. Dintre
acestea, volumul Povestiri cu sfârºit
neaºteptat a apãrut în urma succesului
dramatizãrii unui serial de televiziune englez
a unora dintre aceste povestiri.
    Povestirile sale se aflã în Biblioteca
Judeþeanã “I.G.Bibicescu”, în cadrul secþiei
“Împrumut Carte pentru Copii” ºi în alte secþii
cu profil encicliopedic, aºteptându-ºi cu
drag cititorii.

 Urmare din pag. 1

Incluzivã Constantin Pufan, înscriºi la atelierul de lucru
Bucovina, au descoperit, prin desen ºi culoare, elementele
de simbol ale stemei provinciei Bucovina. Noþiunile învãþate
au fost transcrise în fiºele de lucru aferente temei abordate.
   Miercuri, 12 septembrie 2018, aceiaºi copii de la atelierul
de lucru Bucovina, alãturi de copiii înscriºi în atelierul de
lucru Basarabia, au fost invitaþi la Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier, unde au audiat un concert de muzicã patrioticã
susþinut de Grupul Vocal Izvoraºul al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei. Copiii de la Centrul ªcolar de Educaþie Incluzivã
Constantin Pufan au fost deosebit de participativi în
interpretarea ºi învãþarea celor mai cunoscute cântece
patriotice dedidate Marii Uniri.

100 de file de istorie din
Cartea Unirii la Muzeu

 Biroul de presã
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Problema agentului termic la
nivelul municipiului Drobeta Turnu
Severin este în continuare prioritarã
pentru primãria oraºului. În acest
sens, primarul Marius Screciu, a
participat la mai multe întâlniri la
Bucureºti, unde a stat de vorbã atât
cu Liviu Dragnea, cât ºi cu ministrul
Finanþelor Publice, Eugen
Teodorovici ºi cu vicepremierul
Paul Stãnescu, ministrul
Dezvoltãrii  Regionale ºi
Administraþiei Publice care l-au
asigurat pe edilul Severinului, cã
cetãþenii vor avea cãldurã în aceastã
iarnã ºi cã se vor gãsi soluþii pentru
primirea banilor necesari.
   Iarna trecutã, pentru asigurarea
agentului termic, Primãria a
cheltuit undeva la 70% din bugetul  Biroul de presã

Primarul Marius Screciu a primit asigurãri
din partea miniºtrilor ºi a Guvernului cã
Severinul va avea cãldurã în aceastã iarnã!

total al instituþiei.
“Sunt obligat sã asigur confortul

termic al severinenilor. Am primit ºi
ajutorul Guvernului, însã foarte mulþi
bani au fost cheltuiþi din bugetul
propriu. De ce vorbim de atât de mulþi
bani? Pentru cã suntem obligaþi sã
plãtim chirii pentru cazanele de la
RAAN ºi funcþionãm cu pãcurã, care
este destul de scumpã, avem pierderi
moºtenite foarte mari ºi de aici ºi suma
mare pe care primãria o suportã. M-
am întâlnit cu ministrul Finanþelor
Publice, cu domnul Dragnea, cu
domnul Paul Stãnescu ºi am primit
asigurãri cã Severinul va avea sprijinul
necesar sã nu rãmânã fãrã agent termic
în aceastã iarnã”.

Pe de altã parte, municipalitatea a
fãcut în aceastã varã unele modificãri

tehnice, iar acum se lucreazã pe reþea ºi
în punctele termice unde au existat
avarii. Au fost reparate ºi acele contoare
cu care au fost probleme la asociaþiile
de locatari, iar dupã 1 octombrie ar
urma sã înceapã probele pentru
furnizarea agentului termic.

“Soluþii trebuie gãsite pentru anii
viitori. Prima veste bunã am avut-o
vara aceasta, cãci am câºtigat procesul
cu firma care trebuia sã asigure agentul

termic. Mi-am dat seama din primul
an de mandat cã aceastã firmã nu
poate duce la îndeplinire construcþia
unei centrale. Am reziliat contractul
ºi am câºtigat în instanþã”, a declarat
primarul Marius Screciu.

În prezent, municipalitatea se aflã
în discuþii cu alte douã firme care ar
fi dispuse sã investeascã în Severin,
pentru furnizarea agentului termic.

Pe 9 septembrie s-a încheiat
la Palatul Parlamentului din Bucureºti,
ultima etapã a Olimpiadei de Limba
Neogreacã, ediþia 2018. Organizatã de
Ministerul Educaþiei Naþionale în
parteneriat cu Uniunea Elenã din
România, Olimpiada Internaþionalã a
Elenismului a avut loc sub înaltul
patronaj al Parlamentului României ºi
al Parlamentului Greciei. Ea s-a
desfãºurat, pe 7 niveluri de competenþã:
A1 Gimnaziu, A1 Liceu, A2, B1, B2, C1
ºi C2. La ora bilanþului, judeþul nostru
are o poziþie foarte bunã: în anul ºcolar
2017/2018, elevii mehedinþeni au
obþinut 11 premii ºi menþiuni la nivel
judeþean, 10 calificãri ºi 3 premii la etapa
naþionalã (un premiu I, un premiu II ºi o
menþiune), douã calificãri la etapa

Elevii mehedinþeni la Olimpiada Internaþionalã a Elenismului

internaþionalã, unde, de curând, ambele
eleve au obþinut câte un prestigios
Premiu II. Iatã cã, dupã ce Teodora
Peleaºã a spart gheaþa în 2015,
deschizând în Mehedinþi seria premiilor
internaþionale la Neogreacã, dupã trei
ani de muncã perseverentã, rezultatele
au început din nou sã se vadã.
   Pentru Lidia - Alexia Gîscan, elevã în
clasa a XI-a la Colegiul Tehnic
„Decebal”, a fost prima experienþã de
acest fel. Deºi a început sã studieze
limba greacã în urmã cu 8 ani,
Olimpiada de Limba Neogreacã a fost
prima ei olimpiadã, soldatã cu Premiul
I pe judeþ, apoi cu Premiul I pe þarã ºi
cu calificarea la internaþionalã, dupã
care, în acelaºi an ºcolar, a urmat un
nou succes ºi un nou concurs naþional

- de chimie. În septembrie 2018,
olimpiada internaþionalã a Elenismului
i-a adus o nouã performanþã, premiul II
la nivelul C1, la numai 0,1 puncte faþã
de colegul din Cipru ce a obþinut premiul
I. Nu va uita niciodatã aceastã experienþã
ºi sperã sã o repete anul viitor!
   Andreea - Iustina Petolea a obþinut
Premiul al II-lea la nivelul A2. Ea este
elevã în clasa a XI-a la Colegiul
Naþional “Gh. Þiþeica”, dar este
pasionatã de cultura ºi civilizaþia
greacã din clasa a V-a, când a
descoperit istoria Greciei antice. În
urmã cu 5 ani a început sã studieze ºi
Limba Neogreacã în cadrul Cercului
de Culturã ºi Civilizaþie Greacã de la
ªcoala „Petre Sergescu”. A participat
deja la cinci olimpiade naþionale
(Craiova 2015, Iaºi 2016, Braºov
2017, Bucureºti 2014 ºi 2018) ºi douã
internaþionale (2015 ºi 2018),
îmbunãtãþindu-ºi performanþa an de
an. Fiecare participare e un prilej de
bucurie pentru ea nu numai pentru cã
obþine premii, dar ºi datoritã revederii
vechilor prieteni din întreaga þarã, de
care se simte legatã prin pasiunea ei
pentru limba greacã. Deºi acest ultim
rezultat le asigurã celor douã eleve
admiterea fãrã examen la facultate,
ambele sunt hotãrâte sã continue
studiul limbii ºi culturii greceºti. „Nici

nu mã gândesc sã mã opresc acum –
mãrturiseºte Iustina, voi continua
studiul acestei limbi atât de frumoase
ºi cu o istorie atât de mare, ce mi-a
adus atât de multe bucurii ºi m-a fãcut
sã întâlnesc oameni minunaþi...”
   Le felicit din toatã inima pe tinerele
mele prietene olimpice ºi le mulþumesc
pentru bucuriile pe care nu contenesc
sã mi le facã: pentru munca lor
statornicã, pentru cã au ales amândouã
sã-ºi petreacã mare parte din vacanþa
de varã pregãtindu-se la Limba
greacã... Pentru expresia de pe faþa
Iustinei la afiºarea rezultatelor
olimpiadei ºi pentru melodiile pe care
Lidia mi le-a dedicat în toiul acelei
bucurii generale, cântând la pian în
holul hotelului „Ibis” din Bucureºti...
ªi mai ales pentru momentele în care,
atunci când le corectez temele ºi le citesc
compunerile mã simt copleºitã de
frumuseþea limbii greceºti... Sunt foarte
mândrã de elevele mele, cãrora le doresc
mult succes în continuare, în tot ce-ºi
propun sã realizeze, în orice domeniu
vor dori sã se orienteze în viitor. ªtiu cã
oricare ar fi drumul pe care-l vor alege,
lumina limbii greceºti le va însoþi ºi le
va fi de folos. Vor avea la dispoziþie o
moºtenire în plus, care le va ajuta sã-ºi
dezvolte mintea ºi sã-ºi înalþe spiritul.

Prof. PAULA SCALCÃU



opiniiOBIECTIV mehedinþean 13 - 19.09.2018pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Mitocãniile primului om,
nu-i aºa, în stat nu cunosc limite. Luni,
cu ocazia deschiderii noului an de
învãþãmânt pentru ciclurile
preuniversitare, Dulapul s-a deplasat
la un liceu din Alba Iulia ca sã-ºi
dovedeascã talentul (profund
discutabil, altminteri!) de orator la
ocazii importante. Evident, acolo a
fãcut ce ºtie dumnealui mai bine: sã
latre, scrâºnind, la Guvern ºi la PSD.
Fãcând adicã, în plus, politicã în ºcoli.
Bolovãnosul Fritz s-a trezit vorbind în
faþa elevilor despre „spiritul de
reformitã”, de faptul cã învãþãmântul
românesc a fãcut, în ultimii ani „un pas
înainte, doi paºi înapoi” ºi aºa mai
departe. Dumnealui însã, care bãtea
toba cu proiectul „România educatã”,
unde a fost în tot acest timp? Poftim?
Prin insule exotice? La întâlniri cu
capra neagrã prin Munþii Fãgãraº? Sau
îºi reluase profitabilul obicei de a da
meditaþii particulare? Revenind la
propagandisticul proiect electoral
„România educatã”, sunt de pãrere cã
dacã ar fi sã luãm în serios un astfel
de proiect, în nici un caz maestrul
Werner nu ar fi cea mai indicatã
persoanã de a-l pune în practicã, având
în vedere lipsa quasi-totalã de maniere
care-l caracterizeazã ºi orgoliul bolnav
de satrap provincial, de care nu se
poate dezbãra. Oricum, ºi aºa e o mare
pacoste pe capul acestui popor dacã
a ajuns sã sãrbãtoreascã Centenarul
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
cu aceastã catastrofã în scaunul de la
Cotroceni.
   * Cu douã zile  în urmã, probabil
pentru a estompa efectul catastrofal pe

Mitocãnii printre gunoaie
care cuvântarea sa de la Alba Iulia îl
avusese în rândul românilor, penibilul
preºedinte al României a adunat o
trupã de ciumeþi electorali ºi s-a apucat
sã strângã gunoaie de prin niºte
vãgãuni, probabil þesãlate bine de
sepepiºti înainte de asta, ca sã nu se
murdãreascã augustele mâini de
oarece materii fecaloide. Plãvanul e
mort (politic vorbind!) dacã nu mai
prinde un mandat, de aceea o ia din
timp ºi, vorba aia, metodic, cu chestii
ecologiste, poate- poate cineva nu va
bãga de seamã ºi va cãdea pe spate
de nobleþea avânturilor sale civice. Mãi
dragã her, cu asemenea þepe poate o
pãcãleºti pe rãvãºitoarea primã
doamnã, nu ºi pe miticii nu prea duºi
la bisericã de pe Dâmboviþa...
   * Continuã rãzboiul din PSD, mai
exact, continuã tirul cam anapoda, dar
insistent al primãriþei Gabriela Firea
la adresa lui Liviu Dragnea. Dragnea,
deocamdatã, tace ºi strecoarã
zâmbete...subtile pe sub mustaþã,
ceea ce ar putea însemna cã dispune
de o armã de ripostã destul de
eficientã ºi cã, deocamdatã, îºi lasã
adversarul sã-ºi consume provizia de
cartuºe. Atâta doar cã ºeful PSD mai
are destule rãzboaie de dus. Deloc
uºoare. Aºa cã îºi permite sã mai aibã
ceva rãbdare cu tovarãºa de baricadã
Gabi Firea.
   * Deocamdatã, pare limpede un
lucru: duduia Gãbiþa vrea sã-ºi asigure
o poziþie cât mai sigurã în partid pentru
a da, cum se spune, asaltul final. Mai
este limpede un lucru: în spatele
dumneaei e cineva cu o poziþie destul
de solidã în Statul (paralel?!) român,

altminteri e greu de crezut cã madame
Firea, cu tot tupeul ei de moldoveancã
pusã pe fãcut carierã în Satul lui Vodã
(Papurã Vodã!!), ar avea tãria ºi
resursele interioare de a lua
televiziunile la rând ºi de a lansa zilnic
câteva noi rafale de atacuri la adresa
lui Dragnea. Care Dragnea o fi el

antipatic multora, inclusiv nouã,  dar
iatã cã, bombardat de atacurile stil tir
împrãºtit al acestei doamne excedate
de parvenitism, riscã sã ne devinã
tuturor un personaj eminamente
simpatic. Ori poate asta o fi strategia
de reabilitare a imaginii publice a
liderului PSD?! – ne ºopteºte discret
drãcuºorul diversionist de serviciu. Ei,
nici chiar aºa, revine, din off, vocea
raþiunii. Mai mult au mai puþin... pure.
   * Un bun amic se plânge cã, orice ar
posta pe reþeaua de socializare, se
alege, invariabil, cu un potop de
cuvinte... dulci. Adicã de înjurãturi ca
la uºa cortului (deloc) turistic. Au mai
pãþit-o ºi alþii, dragã prietene. Aºa se
întâmplã într-o þarã în care nu chiar
toatã lumea ºi-a însuºit filosofia ºi
practica dialogului civilizat,

democratic. Un dialog care, spre a fi
ºi funcþional, folositor, ar trebui sã aibã
la bazã, aºa cum spunea un ilustru
cãrturar umanist (G. Cãlinescu),
planuri de gândire care sã coincidã.
Aºa se face cã nu puþini compatrioþi
(ca ºi noi, de altfel)  au renunþat sã-ºi
mai facã publice opiniie despre ceea

ce se întâmplã în viaþa politicã
autohtonã pe respectivele reþele,
folosindu-le ca surse de purã
informaþie sau ca pe niºte modalitãþi
de divertisment. E ceva mai septic, nu?
   * Fiindcã au cam epuizat cãile
procedurale sau ceva mai puþin
procedurale de a-i face vânt Vioricãi
Dãncilã din fruntea Guvernului,
bãieþii cu atribuþii... speciale au
lansat zvonul cã premierul în funcþie
(doamna Veorica, de!) ar intenþiona
sã demisioneze. Pe motiv de boalã.
Zvonul s-a rãspândit cu o aºa de
mare iuþelã, de parcã s-ar fi ºi
confirmat deja. Cu o searã în urmã,
însã, doamna premier a ieºit pe un
post de televiziune ºi a spus rãspicat
cã  nu are de gând sã demisioneze
sub niciun chip. Ei, asta e!
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Dacã oficialitãþile judeþene ºi
locale, parlamentari ai judeþului, au
participat în municipiul Drobeta
Turnu Severin la diferite unitãþi de
învãþãmânt la început de an ºcolar,
deputata PSD de Mehedinþi, Alina
Teiº, a ales sã fie prezentã la
deschiderea noului an ºcolar în zona
de nord a judeþului Mehedinþi, mai
exact în localitãþile Ponoarele ºi Baia
de Aramã. Alina Teiº a participat la
festivitãþile de deschidere din aceste
localitãþi în dubla sa calitate, aceea
de parlamentar al judeþului ºi

 Mircea Popescu

Deputata Alina Teiº: „La Ponoarele m-a impresionat un elev, un bãieþel,
care, cu voce tremurândã, a rostit: «Doamna aceasta are ochi de miere»”

membrã a Comisiei pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport din
Camera Deputaþilor. De altfel, ea este
ºi singurul parlamentar al judeþului
care este membru al acestei comisii.
Alina Teiº a fost impresionatã de
primire, de modul în care autoritatea
localã se implicã în crearea condiþiilor
pentru învãþãmânt, dar ºi de
profesionalismul dascãlilor din
aceastã parte a judeþului. Cu toate
acestea, ea este de pãrere cã mai sunt
multe de fãcut în învãþãmânt. În
calitate de deputat ºi membru al

Comisiei pentru învãþãmânt, ºtiinþã,
tineret ºi sport din Camera
Deputaþilor, Alina Teiº a declarat cã
doreºte sã-ºi aducã o contribuþie
importantã pentru ca în judeþul
Mehedinþi sã existe un învãþãmânt
de calitate. “Am ales sã particip la
deschiderea noului an ºcolar în zona
de nord a judeþului Mehedinþi. Am
fost de foarte multe ori în ultimul timp,
cu diferite ocazii, în aceastã zonã ºi
pot sã spun cã m-am ataºat de
frumuseþea oamenilor ºi locurilor din
aceastã parte a judeþului. Eu provin
din sistemul de învãþãmânt ºi ºtiu
foarte bine care este situaþia. Pot sã
spun cã judeþul Mehedinþi are un
învãþãmânt de calitate, iar acest aspect
este demonstrat de rezultatele
obþinute de elevi la concursurile
ºcolare naþionale ºi internaþionale. Cu
toate acestea mai sunt multe de fãcut.
Ca parlamentar al judeþului, dar ºi ca
membrã a Comisiei pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport din
Camera Deputaþilor am datoria ºi
obligaþia de a contribui la dezvoltarea
învãþãmântului în judeþul Mehedinþi
ºi vreau sã vã asigur cã fac tot ce pot
pentru a avea un învãþãmânt de

calitate în judeþ. Copiii sunt viitorul
nostru, iar noi toþi, politicieni,
profesori, pãrinþi, avem obligaþia de
a le asigura o educaþie bunã, pentru
cã numai prin educaþie se pot realiza
pe toate planurile. Aº mai vrea sã vã
mai spun ceva. Mult timp, o expresie
a elevilor mei îmi revenea în minte,
zâmbind: «Caietele poartã parfumul
doamnei». La Ponoarele, un bãieþel
timid, un elev, trecând prin curtea
ºcolii a rostit cu vocea tremurândã:
«Doamna aceasta are ochi de
miere». M-a impresionat, având
mulþumirea cã am ales sã fiu într-o zi
atât de importantã într-o comunã din
nordul judeþului Mehedinþi. O felicit
pe doamna director, Elena
Martinescu, pentru profesionalismul
ºi dãruirea de care dã dovadã. De
asemenea, îl felicit pe domnul Iulian
Cerbu, primarul comunei Ponoarele,
pentru grija ºi munca depusã pentru
ca aceºti copii minunaþi sã înveþe în
cele mai bune condiþii. Le doresc
tuturor, cadre didactice ºi elevi, un
an ºcolar rodnic ºi frumos, cu
rezultate deosebite, cu sãnãtate ºi
numai împliniri”, a declarat Alina
Teiº!!

Cu ocazia „Zilei limbii
române”, într-o ceremonie festivã la
Palatul Cotroceni, Preºedintele
României, Klaus Iohannis, a conferit
Ordinul “Meritul Cultural” în grad de
Cavaler “Promovarea Culturii”
câtorva instituþii de învãþãmânt de
peste hotare printre care s-a numãrat
ºi ªcoala Româneascã din
Republica Cipru. Întrucât doamna
Christina Christodoulou-Todea,
directoarea ªcolii Româneºti din

ªcoala Româneascã din Cipru,
decoratã de Preºedintele României

Cipru, nu a putut participa la
eveniment din motive de sãnãtate,
la ceremonie au fost prezente
profesoarele Valentina Cican, cadru
didactic la Nicosia, ºi Carmen
Ioannou, cadru didactic la Limassol,
care au primit distincþia din partea
preºedintelui României.
   În anul 2004, la iniþiativa doamnei
Christina Todea Christodoulou,
preºedinta Alianþei Românilor din
Cipru,

 Continuare în pag. 11

Început de an ºcolar la ªcoala Postlicealã
Sanitarã Drobeta Turnu Severin

   Clopoþelul a sunat ºi la ªcoala
Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu
Severin, unde au revenit plini de
speranþe tinerii ce vor deveni,
dupã absolvire, cadre medicale:
asistenþi medicali generaliºti ºi
asistenþi medicali de farmacie.
   Ca de obicei, cadrele didactice
i-au aºteptat cu drag pe 280 de
boboci, dar ºi pe cei din anii mai

mari, pentru a le ura bun venit.
   Alãturi de directorul ºcolii, prof.
Delia Alecsandru, au fost prezenþi
la festivitatea de deschidere
subprefectul judeþului Octavian
Tuþu, iar IªJ Mehedinþi a fost
reprezentat de inspectorul
general, prof. Alin Tomoescu ºi
inspectorul de sector, prof.
Gabriela Ungureanu.
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Nu este departe timpul când
ne consideram, economic ºi militar,
unul dintre statele importante din
regiune. Aveam pretenþii de putere
regionalã. Încercam sã aducem lângã
noi, prin înþelegeri zonale, vecinii cu
interese comune. Sã fi trecut, oare,
vremurile acelea? ªi dacã da, când
vom afla cu adevãrat care este
„contribuþia” la decãdere României a
acelora care ne conduc de trei
decenii? Când vom ºti care este vina
repetabilelor persoane care, de
decenii, joacã soarta þãrii într-o
sinistrã „ruletã ruseascã”? Vor fi,
vreodatã, pedepsite pentru asta?
       Întrebãri incomode
   Din motive evident politice, se pare
cã vinovãþia ºi partea cu ispãºirea
pedepsei nu intereseazã pe nimeni.
Avem parchete doldora de procurori,
hrãnim ºapte servicii secrete, am înfiinþat
un ucigãtor D.N.A. Inutil. Ei, fãptaºii,
sunt prezenþi tot acolo sus, la comenzi,
definitivându-ºi cu minuþiozitate
„opera”. Cine este responsabil, în
România, de politica externã? Oricare
observator interesat de problematica
complicatã a politicii noastre externe
este, pe bunã dreptate, debusolat. Nu
ºtie în care parte sã se uite. La Guvern,
cel care prin Ministerul de Externe pare
îndreptãþit sã se ocupe de relaþiile
externe, sau la Administraþia
Prezidenþialã care, îmbolditã de
ambiþiile preºedintelui, se vrea
„fãcãtoare” de politicã externã pentru cã,
aflatã într-o continuã campanie
electoralã, aºa dã bine la popor? Nu,
nu doresc sã subestimez rolul

Politica externã româneascã, un imens eºec indus de ambiþii
politicianiste sterile

Preºedinþiei, rol atât de important în
structura statului. Numai cã, în ceea ce
priveºte politica externã, Constituþia
spune clar la art 91: (1) „Preºedintele
încheie tratate internaþionale în numele
României, negociate de Guvern (s.n.),
ºi le supune spre ratificare
Parlamentului (s.n.), într-un termen
rezonabil. Celelalte tratate ºi acorduri
internaþionale se încheie, se aprobã sau
se ratificã potrivit procedurii stabilite
prin lege. (2) Preºedintele, la
propunerea Guvernului (sn),
acrediteazã ºi recheamã reprezentanþii
diplomatici ai României ºi aprobã
înfiinþarea, desfiinþarea sau schimbarea
rangului misiunilor diplomatice (s.n.).
(3) Reprezentanþii diplomatici ai altor
state sunt acreditaþi pe lângã
Preºedintele României”. Vi se pare
cumva cã, prin Constituþie, preºedintele
este acela destinat sã stabileascã, dupã
capul sãu sau urmare a fanteziilor celor
apropiaþi, direcþiile strategice în relaþiile
internaþionale ale þãrii? Mie, mi se pare
cã nu. Restul? Ambiþii politice
personale, infatuare, þâfnã,
megalomanie, tactici de impresionare
a electoratului...
   În tot acest timp, deasupra tuturor,
rotindu-se ca norii prevestitori de
furtunã, se adunã întrebãri esenþiale.
Întrebãri cu rãspunsuri deranjante.
Întrebãri pe care noi, înecaþi în mizeria
bãlãcãrelii reciproce, nu le vrem puse.
De 11 ani în U.E., sunt românii
trataþi în mod egal cu cetãþenii
celorlalte state ale Uniunii ?
   Spuneam cã, urmare directã a luptei
interne pentru acapararea controlului
asupra politicii externe, responsabilitãþile
sunt disipate. Poziþia României în relaþie
cu celelalte state este neclarã ºi
pãguboasã, mult departe de posibilitãþile
reale oferite de apartenenþa noastrã la cele
mai importante structuri europene ºi
euroatlantice. De ce neclarã? De ce
pãguboasã? Pentru cã, iatã, s-au împlinit
11 ani de când am aderat la Uniunea
Europeanã, componentã esenþialã în
politica externã a României, ºi nimeni nu
este interest sã clarifice de ce, aproape în
toate analizele privind starea Uniunii, ne
plasãm pe ultimele locuri. Fãrã a fi

interesaþi de realitate, fiecare cu dinþii
adânc înfipþi în gâtlejul celuilalt, nici
Preºedinþia ºi nici Guvernul nu au timp
sã se întrebe:
Sunt românii trataþi în mod egal
cu cetãþenii celorlalte state ale
Uniunii Europene?
   Rãspunsul, pentru oricare român
cu mintea întreagã, este NU!
   Nu, fiindcã, fãrã menajamente ori
falsã pudoare, suntem consideraþi
cetãþeni ai unei þãri de categoria a doua.
   Nu, întrucât României i se aplicã
drastice condiþionalitãþi politice,
economice ºi financiare prin aºa zisul
Mecanism de Cooperare ºi Verificare.
În fapt, un sistem bine pus la punct
prin care, spre deosebire de alte 26 de
state ale U.E., nici mai bune nici mai
rele decât noi, suntem lipsiþi de
libertatea de decizie pe plan naþional
într-o sumedenie de domenii esenþiale
pentru dezvoltarea României.
   Nu, fiindcã românilor li se impun
restricþii în ceea ce priveºte dreptul
la muncã în Uniune.
  Nu, fiindcã, deºi întrunim condiþiile
tehnice obligatorii, din considerente
politice care subliniazã ºi ele
inegalitatea de tratament, nu suntem
admiºi în Spaþiul Schengen (spaþiul
de liberã circulaþie în Europa, libertate
a circulaþiei garantatã prin Acordul de
aderare semnat acum 11 ani pentru
teritoriul tuturor statelor UE!) ªi, nu,
din multe alte motive evidente pentru
oricine, mai puþin pentru politicienii
români care, înlocuindu-se pe rând
de 29 de ani la cârma României,
rãmân muþi ºi orbi.
Dupã mai mult de un deceniu de
apartenenþã, suntem noi, românii,
respectaþi în Uniunea Europeanã?
   Dacã, dincolo de ghionþii reciproci
între coaste, vreunul dintre vaºnicii
noºtri conducãtori s-ar simþi cu adevãrat
responsabil de poziþia înjositoare a
României în Uniunea Europeanã, ar fi
fost timpul sã se întrebe:
Dupã mai mult de un deceniu de
apartenenþã, suntem noi, românii,
respectaþi în Uniunea Europeanã?
   În mod cert, rãspunsul este NU !
   Nu, pentru cã românii sunt
expulzaþi, încãrcaþi ca vitele în avioane

ºi retrimiºi în þarã, deºi Acordul de
Aderare prevede dreptul de liberã
circulaþie, de muncã ºi de locuire în
oricare dintre statele Uniunii.
   Nu, pentru cã suntem consideraþi
(ºi nu numai din vina statelor de
adopþie) toþi, la grãmadã, hoþi, tâlhari,
violatori, deºi în marea Europã unitã
numai de asemenea specimene nu se
duce lipsã. Chiar dacã nu se „laudã”
atât de mult ca noi, fiecare dintre
ceilalþi 27 au hoþii, tâlharii ºi violatorii
lui. Mai mult, este bine cunoscut cã
unii dintre ei ºi-au construit imperii
tâlhãrind, furând ºi violând.
   Dacã, într-o clipã de luciditate, am pune
alãturi România de acum 11 ani ºi
România din 2018 ºi am trage o linie, ca
la contabilitate, ce credeþi cã am constata?
   Din punct de vedere economic,
stãm mai bine?
   Dar din punct de vedere al
comerþului cu statele U.E., suntem în
câºtig? Suntem pe plus? Dar în ceea
ce priveºte nivelul de dezvoltare al
þãrii, al nivelului de trai în România,
se simte vreo îmbunãtãþire?
   Dar în privinþa prezenþei
investitorilor români pe piaþa Uniunii
ºi a investitorilor celorlalte state ale
Uniunii pe piaþa româneascã,
suntem mãcar la paritate?
   Dar în domeniul atât de sensibil ºi
determinant al suveranitãþii naþionale,
dã cu plus sau dã cu minus? Per
total, care este câºtigul României
dupã 11 ani în Uniunea Europeanã?
   Mã opresc aici cu întrebãrile
privitoare la relaþiile României cu
Uniunea Europeanã. Totodatã vã
sfãtuiesc, pe dumneavoastrã, sã nu
încercaþi a face asemenea socoteli.
Veþi fi categorisiþi imediat ca
antieuropeni (cel mai probabil
simpatizanþi ai lui Putin) ºi veþi fi, fãrã
milã, blamaþi public. Cum, de cine?
De cei care vãd (de multe ori contra
cost) Uniunea Europeanã pe post de
Grãdinã a Edenului ºi încearcã sã ne
convingã cã bunul Dumnezeu,
sãlãºuind undeva în albastrul cerului
Bruxellesului, ne va blagoslovi numai
dacã nu hulim, eretici, noua divinitate
azurie cu 12 stele pe steag.

[1] G. Friedman, 2018, gazeta polonezã RZECZPOSPOLITA

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Cine ºi-ar dori sã fie în
pielea lui Liviu Dragnea acum?
Aproape nimeni. Este destul de greu
sã fii atât de nesimþit ºi sã ai obrazul
suficient de gros, încât sã roteºti pe
degete prostimea din partid ºi din
afara partidului pe principiul cine nu
este cu mine este împotriva mea ºi
mai mult, împotriva þãrii. Adicã,
Livache vrea sã facã bine þãrii ºi
duºmanii sãi de moarte care fac
parte din statul paralel îl tot împung
de la spate cãtre pãºcãrie.
   O fi aºa, Nea Liviu, dar ce spui de
zilele când erai pe bune cu statul
paralel, cu Maior, cu Kovesi, Coldea
ºi alþii reprezentanþi care acum s-au
transformat în duºmani de moarte.
Când întingeau împreunã în
strachinã, la cine de tainã - totul era
în regulã pentru Dragnea. Pozele
care sunt scoase acum de Ponta ºi
de alþii sunt „trucate” sau
„falsificate”. Ce te faci totuºi cu

 ªtefan Bãeºiu

Împãierea bunicilor
vizitele în Brazilia, cãci biletele de
avion ºi cãlãtoriile acolo, alãturi de
amanta sa mai tânãrã ºi de alþi amici
de afaceri nu pot fi negate. Adicã
Dragnea, în timp ce românaºii abia
ajung la Techirghiol sau mai pe
aproape, se orienta cãtre complexuri
de lux din Brazilia.
   Nu e pentru orice muritor de rând
sã facã treaba asta. Unii poate nici nu
au zburat vreodatã cu avionul ºi nici
nu vor zbura. Alþii poate îºi iau zborul
de tot cãtre o leafã mai bunã ºi poate
printr-un bilet de avion, doar dus. Este
foarte greu sã te pui cu un barosan ca
Dragnea care întoarce banii cu lopata.
ªi nu este vorba de o reþetã a
succesului, de aplaudat, pentru cã în
zona unde a prosperat Dragnea lumea
a sãrãcit. Pauperizarea populaþiei
continuã în Teleorman ºi în alte
regiuni ale þãrii. Au venit ºi creºteri de
pensii ºi unele semnificative - creºteri
de salarii, dar care este efectul advers?

Preþurile au luat-o razna ºi nimeni nu
mai dã doi lei pe creºterile de lefuri.
Leul rage ca un mãgar ºi nu mai are
niciun fel de putere. Dacã un românaº
nu este atent îºi poate spulbera în
douã ore salariul minim pe care l-a
câºtigat muncind din greu o lunã
întreagã. Adicã 1.200 de lei net ºi nu
este niciun fel de glumã.
   Un om de rând care încaseazã
doar leafa minimã pe lunã nu are
altã ºansã decât sã facã foamea, mai
ales dacã nu mai are ceva venituri
din pensiile bunicilor împãiaþi ºi
puºi la poartã ºi în geam. ªansa
românilor este sã le mai trãiascã
pãrinþii ºi bunicii ºi sã mai tragã din
pensiile lor. Leul nu mai are niciun
fel de putere. Preþurile pe unele tipuri
de produse sunt mult mai mari ca
afarã, însã veniturile sunt sub
nivelul pãmântului. Regula este
destul de simplã atunci când un
român se decide sã plece din þarã,
sã îºi facã o viaþã mai bunã, adicã
sã nu trãiascã doar o sãptãmânã cu
leafa minimã pe care o câºtigã în
þarã. Pentru cã 1.200 de lei nu ajung
decât o sãptãmânã de zile. Pentru
restul de trei sãptãmâni nu are alte
soluþii decât sã se împrumute la
unul sau la altul. Este imposibil de
supravieþuit altfel. Omul îºi trage de
la mâncare sã îºi plãteascã taxele ºi
facturile. Haine îºi cumpãrã de la
second-hand ºi mâncare mai puþin.
Sã vedem când o sã aparã facturile

la cãldurã, Încãlzirea globalã nu se
reflectã ºi în facturile românilor.
Poate e chiar mai ger ca înainte.
   Ce face Liviu Dragnea în timpul în
care românii trag linie ºi vãd cã nu
le ajung banii de la o lunã la alta?!
Livache vrea în continuare la putere.
ªtie cã PSD nu trebuie sã treacã în
opoziþie pentru cã nu mai existã
opoziþie acum. Nici nu mai conteazã
erodarea, PSD trebuie sã rãmânã
permanent la putere ºi sã continue
mãcar încã un cincinal de acum
înainte. Orice trecere în opoziþie
pentru Liviu Dragnea ar putea sã
fie fatalã: va fi sãltat de „statul
paralel” ºi bãgat la bulãu imediat
ce va fi condamnat definitiv.
Dragnea ºtie cã nu are ce pierde ºi
doar fiind la putere are acces sã
dinamiteze complet statul paralel,
sã reformeze justiþia, sã vinã cu legi
care sã îl scape de puºcãrie. Nici
vorbã de opoziþie. Are 50 ºi ceva
de ani ºi un decendiu ºi jumãtate
încã mai poate. Livache e înfipt bine
cu dinþii în beregata puterii ºi nu
se mai relaxeazã. Chiar îl vãd mai
degrabã sã prefere dispariþia fizicã,
decât sã suporte umilinþa de a
ajunge la bulãu. ªi cum sã spun,
Voiculescu ºi Nãstase au trecut pe
acolo. Pânã la urmã s-ar supãra
jupânii respectivi, dacã Dragnea nu
ar trece ºi el pe la beci. Viu. Cât se
poate de vioi.

Tacticile de tergiversare ale
Ministrului Energiei ne aratã cã îºi
bate joc de români. Luni, 10
septembrie, a expirat termenul legal
de 60 de zile în care Ministerul
Energiei era obligat, prin legea 167/
2018 de modificare a Legii Energiei
Electrice ºi a Gazelor Naturale, sã
adopte un proiect de Hotãrâre de
Guvern cu privire la aprobarea
Caietului de Sarcini ºi a Contractului
Cadru de concesionare a distribuþiei
de gaze naturale cãtre populaþie. HG-
ul nu a fost nici mãcar iniþiat, ce sã
mai vorbim de adoptat!
   Este o lege la care noi liberalii am
lucrat foarte mult, în care am reuºit sã
mutãm concensionarea distribuþiilor de
gaze naturale de la Ministerul Energiei
cãtre unitãþile administrativ teritoriale.
   Legea a fost aprobatã de Parlament
ºi promulgatã de preºedintele
României Klaus Iohannis, în luna
iulie, dar în prezent nu poate fi aplicatã
din cauza cã nu a fost adoptat acest
proiect de Hotãrâre de Guvern.
   Am fost sunat de primari din diferite
colþuri ale þãrii, care doresc sã îºi
introducã gazele naturale în comunã

Virgil Popescu Vicepreºedinte al
Comisiei pentru Servicii ºi Industrii:

Ministrul Energiei îºi bate joc de români!
ºi care sperau cã prin aceastã
modificare a legii lucrurile se vor
schimba în bine.
   Iatã cã Ministerul Energiei blocheazã
în continuare acest demers legitim al
primarilor de a asigura încãlzirea
populaþiei ºi se face cã lucreazã. Din
2012 pânã acum Ministerul Energiei
nu a mai acordat nicio concesiune de
gaze naturale ºi stau ºi mã întreb pentru
cine lucreazã ministerul Energiei?!
Pentru români nu cred! Poate pentru
anumite grupuri de interese care
doresc blocarea extinderii distribuþiilor
de gaze naturale.
   Domnule Ministru Anton – Anton
cât mai trebuie sã aºteptãm pentru a
iniþia aceastã Hotãrâre de Guvern,
þinând cont cã trebuie sã stea ºi în
dezbatere publicã, pe site-ul
ministerului?
   Domnule Dragnea, domnule
Tãriceanu cetãþenii trebuie sã ºtie cã
voi sunteþi persoanele care îl giraþi pe
acest ministru, care îºi bate joc de
români, ºi voi nu faceþi nimic sã îl opriþi!

Virgil Popescu – Deputat PNL –
Vicepreºedinte al Comisiei pentru

Industrii ºi Servicii
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Maratonul Olteniei a îmbinat
încã de la prima ediþie promovarea
unui stil de viaþã sãnãtos cu o
componenþã socialã puternicã,
izvorâtã din nevoile comunitãþii locale
în care Grupul CEZ în România îºi
desfãºoarã activitatea operaþionalã.
   Spre deosebire de ediþiile
anterioare, când au fost susþinute câte
o cauzã socialã, în 2018, organizatorii
ºi-au propus sã rãspundã nevoilor a
trei cauze sociale.
   Cei aproximativ 670 de concurenþi au
avut în premierã, oportunitatea de a
alege programul social pe care doresc
sã îl susþinã, în momentul ridicãrii
kitului de concurs.   Suma colectatã din
înscrieri ºi dublatã de CEZ România va
fi împãrþitã direct proporþional cu
numãrul opþiunilor exprimate.   Astfel,
6.650 euro vor fi direcþionaþi cãtre
programul “Pâine ºi Mâine” – Fundaþia
World Vision România, 5.510 euro
cãtre programul de sprijin psiho-social
pentru copiii bolnavi de cancer,
implementat de Asociaþia Little People
România ºi 6.840 euro pentru dotarea
cu echipamente medicale Accu Vein a
Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea.
MO 2018: eveniment sportiv de tradiþie
pentru iubitorii de MTB ºi Trail Run
   Evenimentul le dã întâlnire în fiecare
an iubitorilor de MTB ºi Trail Run la
Râmnicu Vâlcea, unde îºi pot testa
limitele pe traseele offroad din
vecinãtatea oraºului. Fie cã participã
la cursele de MTB, de 33 sau 51 km,

fie cã aleargã la crosul de 10,5 km,
sau semi-maratonul de 21,5 km, tot
mai mulþi iubitori de sport se adunã
an, de an, la Maratonul Olteniei. În
2018, comunitatea de sportivi formatã
în jurul evenimentului a avut chiar un
motiv în plus pentru a se înscrie în
concurs, proba de maraton de 42 km.

Prima zi de concurs (25 august)
a fost dedicatã iubitorilor de MTB
Cross-country, reunind la start
peste 260 de sportivi.
   Duminicã, 26 august, a venit rândul
amatorilor de alergare montanã (peste
400) sã-ºi testeze limitele ºi sã
porneascã în probele de cros - 10.5
km, semi-maraton - 21,5 km ºi
maraton - 42 km. Efortul concurenþilor
a fost rãsplãtit de organizatori cu un
fond de premiere record, de
aproximativ 50.000 lei.
   Probele de alergare le-au trezit
interesul ºi celor mici care s-au înscris
în numãr mare la cursele organizate
special pentru ei în parcul Zãvoi. Peste
160 de copii, cu vârste cuprinse între
4 – 13 ani s-au întrecut pe traseele de
200, respectiv 400 m. La final au fost
rãsplãtiþi cu medalii, diplome ºi premii,
în compania mascotelor CEZ Vânzare,
Energix ºi Calorix, cu care au fãcut
poze ºi care le-au dãruit baloane.
Familia ºi prietenii la loc de
cinste, la Maratonul Olteniei 2018
   Maratonul Olteniei este mai mult decât
un eveniment sportiv, este un motiv de
relaxare ºi distracþie în familie sau alãturi

de prieteni. Parcul Zãvoi a gãzduit pe
parcursul evenimentului zone tematice:
de relaxare, cu activitãþi sportive pentru
toate vârstele, experienþe VR, o cabinã
de photo booth ºi nu numai.
   Maratonului Olteniei VI, powered by
CEZ România, a fost organizat cu
sprijinul Primãriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea, HyperSport, SmartAtletic,
beneficiind de suportul partenerilor
Platinum Adrem ºi RC Europe,
partenerilor Gold - Ciga Energy, Tuca

Zbarcea & Asociaþii, a celor Silver - Ernst
& Young, Fine Consulting, Hervis Sports
& Fashion, Inform Lykos, Ness,
Comranado, Gold Nutrition, Free Wheel,
Eboda, cu sprijinul Telekom Sport,
Realitatea, Kiss FM, Adevãrul, Gazeta
Sporturilor, Running Mag,
Adrenallina.ro, Biciclistul.ro (parteneri
media); Club Sportiv Lykaios, Cozia
Racing Team, Buridava (parteneri locali).
Direcþia Comunicare ºi Marketing

CEZ România

Maratonul Olteniei 2018: o comunitate cu bunãtatea în gene, reunitã
în jurul a trei cauze sociale cãtre care CEZ România va direcþiona
suma de 19.000 euro
669 de concurenþi, suporterii acestora, peste 120 de voluntari,
organizatorii ºi vizitatorii parcului Zãvoi au format pe 25 ºi 26 august
comunitatea ediþiei VI a Maratonului Olteniei ºi au demonstrat cã au

bunãtatea în gene. Aceºtia ºi-au adunat energia în beneficiul a trei cauze
sociale: programul “Pâine ºi Mâine” derulat de Fundaþia World Vision
România, programul de sprijin psiho-social susþinut de Asociaþia Little
People România ºi dotarea cu echipamente medicale Accu Vein a
Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea.

Denumirea unitãþii economice: Societatea SECOM S.A.
Adresa: Drobeta Turnu–Severin, B-dul Carol I, nr. 53,

judeþul Mehedinþi.
Profilul de activitate al unitãþii economice:

Captare, tratare ºi distribuþie apã potabilã.
Cod CAEN: 3600 – 3700.

Adresa amplasamentului:Drobeta Turnu–Severin,Str. Aeroportului, nr. 2.
Având în vedere capacitatea totalã de stocare a depozitului de clor

existent, amplasamentul este încadrat sub Directiva SEVESO.
   În baza Legii nr. 59/2016 din 1 aprilie 2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanþe periculoase
–anexa 1– obiectivul se supune riscului minor de accident, fapt pentru
care s-a revizuit: “Politica de prevenire a accidentelor majore în care
sunt implicate substanþe periculoase”, în anul 2018.
   În data de 06.09.2018 a avut loc inspecþia comunã a celor trei instituþii
cu responsabilitãþi în aplicarea Legii nr. 59/2016 – I.S.U. “Drobeta”;
G.N.M. ºi A.P.M. Mehedinþi.
   Cu ocazia executãrii inspecþiei au fost verificate ºi evaluate documentele
elaborate în domeniul managementului securitãþii, sistemele de
avertizare/alarmare ºi de comunicaþii, precum ºi echipamentele ºi
mijloacele de protecþie ºi intervenþie.
   Pe timpul inspecþiei nu au fost constatate deficienþe pe linia gestionãrii
substanþelor periculoase ºi a prevenirii unui accident major, precum ºi
modul de organizare ºi executare al activitãþilor planificate ºi desfãºurate
în cadrul obiectivului”.
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ªtefan Bãnicã dã viaþã unui nou personaj fascinant
din galeria dramaturgului Neil Simon, Jake, singurul rol
masculin din piesa “Jake ºi femeile lui”. Piesa este
regizatã de Claudiu Goga, iar din distribuþie fac parte:
Carmen Tãnase, Anca Dumitra, Andreea Vasile, Luminiþa
Erga, Ada Galeº, Diana Roman, Nadiana Sãlãgean,
Roberta Mitache – femeile care populeazã lumea realã ºi
imaginarã a lui Jake, interpretat de ªtefan Bãnicã. Piesa
lui Neil Simon “Jake ºi femeile lui” s-a jucat prima
datã pe Broadway, în 1992, cu Alan Alda în rolul principal.
În 1992, piesa a avut 245 de reprezentaþii pe Broadway.
   Jake este un scriitor de succes, care are relaþii cu
probleme. Aflat la a doua cãsãtorie, în pragul unei crize,
Jake examineazã toate relaþiile cu femeile din viaþa sa,
suprapunând planul imaginar cu cel real, în speranþa de a
înþelege modul prin care ar putea fi un soþ mai bun. Piesa
permite spectatorului sã intre în lumea interioarã a
celebrului autor, fiind în parte autobiografia celui mai mare
dramaturg contemporan, Neil Simon. Acþiunea se
desfãºoarã în apartamentul newyorkez al scriitorului, unde
realitatea ºi imaginaþia se amestecã, graniþa dintre lumea
realã ºi universul din capul scriitorului devenind din ce în
ce mai finã, aproape topindu-se. Jake dialogheazã mult,
atât cu femeile din viaþa lui realã, cât ºi cu cele din lumea
sa imaginarã, cum ar fi prima soþie, decedatã în urmã cu
mulþi ani. Din interacþiunea lui Jake cu femeile din viaþa lui,
fie reale, fie imaginare, rezultã atât comicul situaþiilor, dar
ºi momentele de mare sensibilitate.
   “Regizorul Claudiu Goga a fãcut o alegere extrem de
inspiratã distribuindu-l pe ªtefan Bãnicã în rolul lui Jake”
(Judy Florescu). Rolul este complex ºi dificil, ªtefan
Bãnicã interacþionând cu toate femeile, cu sine ºi cu
publicul. “<> este unul dintre cele mai interesante
spectacole pe care le-am jucat în cariera mea.” - a declarat
ªtefan Bãnicã.
   Aºadar, credeþi cã aveþi probleme? Veniþi la teatru
duminicã, 30 septembrie, de la ora 19,00 sã vedeþi câte
probleme are Jake!
   Biletele au fost puse în vânzare la Agenþia Teatralã,
situatã la intrarea în sala de spectacole a Palatului Culturii
”Teodor Costescu”.
   Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI orele 08:30-13:00
   Preþul unui bilet este de: 80 lei (parter salã) ºi 60 lei
(balcon).
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele
08:00-16:00, la tel. 0733/033071

   În anul Centenarului, pe 16 octombrie 2018, la
Palatul Culturii ”Teodor Costescu”, maestrul TUDOR
GHEORGHE ne propune un spectacol inedit, într-o
formulã unicã. Veþi regãsi dupã 30 de ani, melodiile
“ACOLO ESTE ÞARA MEA” ºi “MUICÃ, TOÞI
SUNTEM UN NEAM” ºi multe alte surprize, aºa cum
ne-a obiºnuit “olteanul universal”.
   Acompaniamentul asigurat de orchestra
CONCERTINO din Chiºinãu în componenþa
complexã, alãturi de corul bãrbãtesc
CONCERTINO, vor întregi atmosfera.
 Totul sub bagheta dirijorului ºi orchestratorului
MARIUS HRISTESCU.

„Când mã gândesc la viaþa mea ºi la tot ce mi s-a-ntâmplat în
25 de ani, ºtiu cã sunt cel mai norocos om din lume. ªi totuºi,
sunt doar primii 25...”, spune Horia Brenciu, referindu-se la
tot ceea ce au însemnat pentru el cei 25 de ani de carierã: 7 ani la
TVR, 6 ani la Antena 1, 5 ani la ProTV ºi 2 ani la Naþional TV, dar
ºi multe turnee ºi concerte în Bucureºti ºi în þarã. Printre proiectele
sale de succes se numãrã: Robingo, Neatza, Om sãrac, om bogat,
Vocea României, X Factor, albumele: „35”, „37”, „40+”, dar ºi
numeroase spectacole pe scenele din þarã ºi strãinãtate.
   „ªi-au fost emisiuni de televiziune, de radio sau filme. Au
fost concerte, turnee, întâlniri sau lansãri. ªi-au fost zâmbete,
lacrimi sau dezamãgiri. ªi-au fost toate ce pot exista într-o viaþã
de om ºi încã multe altele”, trece în revistã Horia Brenciu. Iar
toate acestea meritã sãrbãtorite!
   ªi cum aº putea trece pe lângã aceºti 25 ani, plini de amintiri, fãrã sã
împãrtãºesc bucuria nostalgiei cu prietenii mei din þarã. E motivul
principal pentru care în aceastã toamnã turneul va trece prin 14 oraºe.
5 noiembrie - IAªI – Casa de Culturã a Studenþilor
6 noiembrie – BOTOªANI – Casa de Culturã a Sindicatelor
7 noiembrie – PIATRA NEAMÞ – Sala Polivalentã
8 noiembrie - BACÃU - Teatrul de Varã Radu Beligan
12 noiembrie - ALEXANDRIA - Sala Polivalentã
13 noiembrie - PLOIEªTI - Casa de Culturã a Sindicatelor
15 noiembrie – CONSTANÞA - Casa de Culturã a Sindicatelor
16 noiembrie – GALAÞI - Casa de Culturã a Sindicatelor
19 noiembrie – SEVERIN – Palatul Culturii “Teodor Costescu”
20 noiembrie – SIBIU – Centrul Cultural Ion Besoiu
21 noiembrie – PITEªTI - Casa de Culturã a Sindicatelor
26 noiembrie - BRAªOV – Teatrul Sicã Alexandrescu
27 noiembrie - ARAD - Sala Polivalentã
28 noiembrie - TIMIªOARA - Opera Naþionalã
   Toate acestea sunt traduse în mii de ore de repetiþii ºi de
momente live, mii de ore de muzicã ºi entertainment de cea mai
bunã calitate. „ªi-au fost toate ce pot exista într-o viaþã ºi multe
altele”, rememoreazã artistul, bucuros cã a simþit mereu publicul
de partea sa. Celor care i-au fost mereu alãturi li s-au adãugat
an de an oameni noi pe care artistul ºi-a dorit sã-i rãsplãteascã
din plin cu muzicã bunã ºi momente îndelung pregãtite. „ªi
noi... am rãmas împreunã! Eu ºi voi, cei care mã urmãriþi acum!”,
spune Horia cu satisfacþie ºi mulþumire.
   Artistul lucreazã încã de anul trecut la spectacolele care vor sãrbãtori
anul acesta cei 25 de ani de carierã, din dorinþa de a le oferi fanilor sãi
momente de neuitat. „Familia mea sunt cei de acasã, orchestra mea ºi
voi, cei care ne urmãriþi”, mãrturiseºte Horia Brenciu emoþionat,
adãugând cã nu poate separa aceste lucruri. „Toate îmi dau energie,
putere ºi de la fiecare în parte am învãþat sã fiu mai bun”. Cu toate
acestea, Horia nu ºtie încã dacã va folosi fum, laser sau lumini speciale,
nu ºtie încã ce melodii vor rãmâne pentru spectacolul final, nu are
idee ce o sã îmbrace, dar ºtie sigur cã va face tot posibilul pentru a
transforma serile de concert în ceva memorabil.

ºi cu sprijinul
ambasadorului României în Cipru la acea datã, Costin
Georgescu, s-a înfiinþat la Nicosia prima ºcoalã din
diaspora europeanã având-o ca profesoarã pe
regretata Anca Cristina Paun Pericleous. În acelaºi
an s-a înfiinþat ªcoala Româneascã din Limassol
(prof. Ioannou Carmen) ºi câþiva ani mai târziu ºcolile
din Pafos, Larnaca, Dali ºi Paralimni.
   “În prezent, aproape 230 de elevi, cei mai mulþi
provenind din familii mixte, sunt îndrumaþi cu
dragoste ºi dãruire spre a descoperi tainele
cunoaºterii limbii române, a istoriei ºi geografiei
patriei noastre. În plus, odatã cu înfiinþarea în urmã
cu patru ani a Cursului de Culturã, Tradiþie ºi
Educaþie Plasticã, copiii se pot exprima ºi prin
mijloace plastice descoperind valori ºi personalitãþi
de referinþã pentru cultura poporului nostru.
Aceastã distincþie ne onoreazã ºi înseamnã foarte
mult pentru prestigiul ºcolii noastre. Mulþumim
tuturor pãrinþilor pentru încrederea acordatã ºi
pentru cã au înþeles importanþa pãstrãrii identitãþii
noastre naþionale ºi a cultivãrii dragostei pentru
limba ºi cultura poporului român în rândul noii
generaþii. Vã urãm mult succes în noul an ºcolar
care va începe pe data de 15 septembrie 2018”, a
declarat prof. Valentina Cican cu prilejul acestui
important eveniment.

ªcoala Româneascã din Cipru...
 urmare din pag. 7

 Mircea Popescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Debutul sãptãmânii este legat de relaþiile
profesionale ºi de cele parteneriale. Este posibil
sã te fi hotãrât sã renunþi la vechii colaboratori
sau la proiectele neprofi tabile.  Relaþ ia cu
partenerul de viaþã este destul de conflictualã,
fapt pentru care ar fi bine sã fii prudent. Se
poate rupe foarte uºor ºi definitiv orice tip de
relaþie. Zilele de 13 ºi 14 septembrie sunt bune
pentru a-þi plãti facturile, ratele la bancã sau
pentru a-þi verifica atent situaþia bugetului de
ven i tu r i  ºi  che l tu ie l i .  B ine  ar  f i  sã- þ i
reconfigurezi sistemul propriu al  valorilor
morale, gãsind totodatã un echilibru între partea
materialã ºi cea spiritualã a vieþii. Studiile ºi
cãlãtoriile îndepãrtate vor intra în sfera ta de
interese în partea a doua sãptãmânii. Dar ar fi
bine sã selectezi prioritãþile ºi sã nu te laºi
influenþat de ideile altora.

Zodia Taur
(21 April ie - 20 Mai)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii sunt
temele principale ale sãptãmânii. Existã tendinþa
de a te desprinde de trecut ºi de a aborda cu
totul altfel relaþiile cu cei dragi. Totuºi, bine ar
fi sã ai în vedere cã ce se stricã acum, va rãmâne
bun stricat. Începutul de sãptãmânã aduce
forfotã la serviciu, ba chiar ºi acasã. Relaþiile
colegiale sunt tensionate, recomandabil fiind
sã te bazezi doar pe forþele tale. Teoretic ai foarte
multe de fãcut, dar practic nu toate sunt de folos.
Reorganizeazã-þi prioritãþile ºi fii mai realist.
Provocarea momentului constã în a munci doar
de dragul muncii. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele capului ºi aparatului renal. Foloseºte
remedii naturiste ºi odihneºte-te mai mult. Pe
13 ºi pe 14 septembrie se animã zona relaþiilor
parteneriale. Partenerii, de viaþã sau de afaceri,
îþi pot reproºa faptul cã eºti foarte implicat în
activitãþile de la serviciu în detrimentul celor de
acasã. Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Cheful de distracþii ºi aventuri este la cote
înalte pentru tine. Persoana iubitã sau copiii
nu prea sunt de acord cu stãrile tale, de aceea
fii prudent ºi tempereazã-þi efervescenþa. De
reþ inut  cã pe zona relaþ i i lor sentimentale
domneºte discordia în umbrã ºi se pot rupe
definitiv aceste relaþii. Pe 13 ºi 14 septembrie
se anunþã multe treburi la serviciu. Ocupã-te
pe îndelete doar de îndatoririle tale, fãrã a te
baza pe colegi sau ºefi. S-ar putea sã primeºti
reproºur i  l ega te  de  modul  î n  ca re  î þ i
îndeplineºti sarcinile de lucru, însã vei reuºi
sã depãºeºti momentele delicate fãrã probleme.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
gâtului ºi sistemului uro-genital. Dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Astrele îþi
recomandã sã te ocupi mai mult de sãnãtatea
trupului ºi sufletului tãu ºi mai puþin de ceilalþi.
Discuþii ºi acþiuni parteneriale.
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HoroscopINFORMARE de PRESÃ
   Referitor la cei  47 porci  identificaþi de cãtre
organele de poliþie  din Drobeta Turnu Severin
într-un mijloc de transport, fãrã documente
sanitare veterinare, facem precizarea cã au fost
prelevate probe ºi trimise la I.D.S.A Bucureºti
pentru stabilirea diagnosticului de laborator cu
privire la Pestã Porcinã Africanã.
   În urma analizelor efectuate s-a  emis buletinul
de analizã în care rezultatele sunt negative, deci
nu exista Pestã Porcinã Africanã la data emiterii
acestui comunicat. Facem precizarea ca Pesta
Porcinã Africanã nu se transmite la om.
   Circulaþia animalelor fãrã documente sanitare
veterinare este interzisã.
DIRECTOR  EXECUTIV al DSVSA MEHEDINÞI,

Dr. ZOICAN  IRINA  OANA

COMUNICAT de PRESÃ
Agenþia de Plãþ i ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã începând cu
data de 05.09.2018, Centrele judeþene APIA au
început efectuarea plãþii ajutorului de stat în
sectorul creºterii animalelor, aferent lunii
iunie ºi trimestrului II 2018.
   Suma totalã autorizatã la platã este de
15.409.975,36lei  ºi se acordã de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale,pentru un numãr de 80
solicitanþi care au accesat aceastã formã de
ajutor în conformitate cu Hotãrârea de Guvern
nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat în sectorul creºterii animalelor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

RESPONSABIL COMUNICARE

ã  Managementul Mediului ºi Energie
Durabilã: 0 locuri la buget ºi 30 locuri la taxã
Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi
(2 ani = 4 semestre, 120 credite)
Calendar admitere:
l Înscrierea candidaþilor:  17-20.09.2018
l Desfãºurare proba concurs: 21.09.2018
l Confirmarea locurilor pentru candidaþii
declaraþi admiºi: 24-25.09.2018
l     Redistribuirea locurilor neconfirmate/
Afiºarea rezultatelor:  25.09.2018
Media concursului de admitere la master:
80% medie licenþã+20% examen tip grilã

3.  Acte necesare pentru înscriere la
concursul de admitere:

ã diplomã de bacalaureat / adeverinþã pentru
absolvenþii de liceu promoþia 2018 (original);
ã foaia matricolã (original);
ã certificat de naºtere, original + copie;
ã buletin de identitate, original + copie;
ã adeverinþã medicalã tip M.S.;
ã 2 fotografii tip buletin de identitate;
ã chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere
la concursul de admitere/acte doveditoare
pentru cei care solicitã scutirea de platã a taxei
de înscriere ºi îndeplinesc condiþiile impuse de
Senatul Universitãþii
ã dosar tip mapã

1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:
ã Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie:
9 locuri la buget ºi 21 locuri la taxã
ã Inginerie Economicã Industrialã:
9 locuri la buget ºi 10 locuri la taxã
ã  Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial:
7 locuri la buget ºi 0 locuri la taxã
   Studiile se deruleazã în regim de cursuri de
zi (4 ani = 8 semestre, 240 credite)
Calendar admitere:
l Înscrierea candidaþilor: 06-18.09.2018
l Afiºare rezultate parþiale: 18.09.2018
l Confirmare locuri pentru candidaþii admiºi:
19 - 21.09.2018
l Redistribuirea locuri lor neconfirmate:
21.09.2018
l Confirmarea locurilor dupã redistribuire: 22-
24.09.2018
Media la concursul de admitere este media
generalã de la examenul de bacalaureat
(100%)

2.  CICLUL MASTERAT
Programe de studii de master:
ã Ingineria ºi Managementul Calitãþii: 0 locuri
la buget ºi 28 locuri la taxã
ã Managementul Sistemelor Logistice: 0
locuri la buget ºi 28 locuri la taxã

ADMITERE SEPTEMBRIE 2018
Facultatea de Mecanicã din cadrul Universitãþii din Craiova prin Departamentul de

Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin organizeazã
concursuri de admitere la licenþã ºi master la urmãtoarele programe de studii:

Aceastã informare este efectuatã de Das Vlad-
Septimiu cu domiciliul în municipiul Timiºoara, str.
Nicolae Iliesu, nr. 14, sc. B, et. 1, ap. 7, judeþul Timiº,
ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã
de Apa Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire
a apelor pentru realizarea proiectului Construire
locuinþã P+1 ºi împrejmuire, comuna Sviniþa, CF nr.
51956, judeþul Mehedinþi.
        Aceastã investiþie este nouã.

Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate
menajere care vor fi colectate în bazin etanº vidanjabil.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
amplasament/avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa
s o l i c i t a n t u l u i dupã data de 10.09.2018.

Beneficiar

I N FO R M A R E
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt potrivite pentru a
le petrece acasã în compania celor dragi. Eºti destul
de emotiv, tensionat, dar cu puþin efort îþi poþi
gestiona energiile foarte bine. Gândurile tale zboarã
cãtre copilãrie ºi farmecul ei, dar mai bine
concentreazã-te pe momentul prezent, deoarece
acum ai multe lucruri minunate în jurul tãu. În zilele
de 13 ºi 14 septembrie te vei simþi mai bine,
remarcându-se cheful de aventuri ºi distracþii. Sunt
posibile mici neînþelegeri cu persoana iubitã, dar
vei depãºi situaþia fãrã probleme. Alþi vor avea de-a
face cu copiii ºi nãzbâtiile lor. Este o perioadã
excelentã pentru a analiza pe îndelete evenimentele
ºi oamenii din viaþa ta. Alcãtuieºte-þi planuri noi de
acþiune, alãturi de oameni deosebiþi ºi care chiar
vor sã-þi fie alãturi. De reþinut cã sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele aparatului respirator ºi
digestiv. În ultimele zile ale sãptãmânii, astrele îþi
recomandã detaºarea de cotidian, dar mai ales
desprinderea de problemele de la serviciu.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii ar trebui sã te simþi
bine ºi cu chef de toate. Stãrile tale de spirit fluctueazã
destul de mult, de aceea fii prudent, evitã implicarea
în activitãþi care cer mult efort ºi odihneºte-te mai
des. Pe 13 ºi 14 septembrie vor apãrea gânduri
îngrijorãtoare legate de banii obþinuþi de la un loc
de muncã. Gustul dulce-amar predominã în acest
segment de viaþã, de aceea încearcã sã fii foarte
precaut în privinþa cheltuielilor. La serviciu se menþin
activitatea intensã ºi relaþiile colegiale conflictuale.
Astrele îþi recomandã sã te ocupi doar de îndatoririle
tale. Sãnãtatea sistemului osos este destul de
afectatã. A doua parte a sãptãmânii este caracterizatã
de întâlnirile cu persoanele din anturajul apropiat.
Sunt zile bune de a-þi alcãtui planuri legate de
instruirea profesionalã sau pur ºi simplu pentru
îmbogãþirea bagajului de cunoºtinþe. Activitãþile
gospodãreºti ºi dialogurile familiale sunt frecvente
la finalul sãptãmânii.  

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începutul sãptãmânii te gãseºte destul de
emotiv ºi  preocupat mai mult de propria-þi
persoanã. Bine ar f i sã-þi alcãtuieºt i planuri
noi de viaþã ºi sã abordezi  relaþii le cu mai
mu l t  cu r a j .  E v i t ã  s t ã r i l e  nep l ãcu t e  sau
p r o b l e m e l e  c e l o r l a l þ i .  E n e r g i a  v i t a l ã
fluctueazã destul de mult . Zilele de 13 ºi 14
septembrie se asociazã cu aspecte legate de
bani.  Poþi primi cadouri,  recompense sau tu
la rândul tãu va trebui sã oferi ceva cuiva
drag .  La  f ina lul  in t e rva lu lu i  ana l i za t  se
întrezãresc întâlniri  agreabile cu persoanele
din anturajul  apropiat .  O veste legatã de
cineva drag te poate pune pe gânduri, însã
nu este cazul  sã te îngr i jorezi .  Procesul
învãþãrii ºi  asimilãrii  cunoºtinþelor este un
alt subiect vizat de astre în aceastã perioadã.
S-ar putea sã fii  nevoit  sã susþii  examene,
probe, interviuri  care vor fi  încununate de
s u c c e s .  M u l t e  d i a l o g u r i  º i  t r e b u r i
gospodãreºti.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti destul de retras la începutul sãptãmânii.
Oboseala acumulatã îºi va spune cuvântul, de
aceea fii foarte atent la semnalele organismului.
Foloseºte remedii naturiste ºi odihneºte-te mai
mult. Dorinþa de retragere în sine va fi la cote
înalte. Sunt zile bune pentru o analizã detaliatã
a ceea ce s-a petrecut în ultima vreme, dar ºi
pentru trasarea unor noi planuri de viitor. Pe de
altã parte poþi descoperi intrigi þesute în tainã
de prieteni sau colegi de servici. Mantia divinã
te protejeazã discret, dar sigur, însã de tine
depinde cum îþi gestionezi gândurile, vorbele ºi
faptele. În ziua de 13 septembrie te vei simþi mai
bine, revenind în mijlocul celorlalþi cu ºarmul
tãu caracteristic. Îþi sunt favorizate dietele,
tratamentele cosmetice, exerciþiile fizice uºoare,
dar ºi dialogurile cu specialiºtii în dezvoltare
personalã. Apar noutãþi la capitolul financiar,
secþiunea bani obþinuþi din munca proprie.
Cheltuieli cotidiene ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Primele zile ale sãptãmânii te gãsesc alãturi de
prieteni. De reþinut sfaturile, îndemnurile sau
informaþiile primite, deoarece le vei folosi la
momentul potrivit. Totuºi fii cu mare bãgare de
seamã vizavi de aceste relaþii, pentru cã se pot
strecura în anturajul tãu persoane nepotrivite,
care sã-þi punã beþe în roate. Din când în când
este bine sã faci o triere a oamenilor din jurul
tãu ºi nu în ultimul rând sã taci mai mult. Existã
varianta sã te desparþi definitiv de vechii prieteni
sau sã renunþi la un protector care te-a
dezamãgit. În zilele de 13 ºi 14 septembrie, bine
ar fi sã te ocupi pe îndelete de sufletul tãu. Sunt
momente potrivite plimbãrilor în aer liber,
meditaþiilor în locuri sfinte ºi odihnei. Sãnãtatea
este vulnerabilã, dar evitã tratamentele alopate
ºi orienteazã-te cãtre remediile bunicii. Joi ºi Vineri
te vei simþi mai bine, însã evitã exagerãrile.
Schimbãri majore pe toate planurile vieþii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Domeniul profesional ºi relaþiile cu ºefii sunt
temele principale din primele zile ale sãptãmânii. S-
ar putea sã fii nevoit sã rezolvi unele probleme de
servici restante, urgente sau mãcar sã dai explicaþii
legate de modul în care þi-ai îndeplinit sarcinile ºi ce
planuri profesionale ai pe viitor. Cântãreºte bine
vorbele ºi coreleazã-le cu faptele. Pe de altã parte în
zona profesionalã þi se oferã mult, dar ºi preþul pe
care va trebui sã-l plãteºti va fi destul de mare.
Comunicarea la locul de muncã este la cote înalte,
existând ºanse sã te pui în valoare. Relaþiile colegiale
vor fi fructuoase, se va lucra mai bine în echipã, chiar
dacã vor fi ºi momente mai delicate. Se întrezãresc
multe activitãþi, însã plata aferentã muncii depuse se
va lãsa aºteptatã, pot fi frecvente întâlnirile ºi
dialogurile cu prietenii. Sunt posibile discuþii aprinse,
controverse, dar totul se va sfârºi cu bine. Pentru
ultimele zile ale sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã te
odihneºti mai mult ºi sã fii prudent la sãnãtate.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se remarcã dorinþa de a acþiona ºi de a fi în
mjlocul evenimentelor.  Rezumã-te doar la
treburile tale, evitã critica excesivã ºi tendinþa
de a te implica prea mult în treburile celorlalþi,
îþi pot aduce în atenþie relaþiile cu strãinãtatea
sau demersurile legate de o cãlãtorie în afara
graniþelor þãrii. Recomandabil este sã pleci
doar dupã verificarea atentã a tuturor detaliilor.
Intrã în discuþie ºi aspectele privitoare la studii
pe termen lung. Se pot planifica examene,
probe, interviuri profesionale sau parcurgerea
unor cursuri de perfecþionare. Pe 13 ºi 14
septembrie eºti în vizorul lumii, fie printr-un
dialog aprins cu un ºef, fie printr-un eveniment
social la care va trebui sã participi. În orice
caz, imaginea ta în ochii celorlalþi poate avea
de suferit, dar cu prudenþã ºi discernãmânt te
vei descurca excelent. Întâlniri ºi dialoguri
importante cu prietenii. Ai nevoie de odihnã la
finalul sãptãmânii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Capitolul financiar îþi deschide sãptãmâna. Se
pare cã este nevoie sã achiþi cât mai repede taxe,
facturi sau sã te ocupi de documente financiare
ce vizeazã bani ºi bunuri în comun cu ceilalþi.
Recomandabil este sã fii prudent ºi sã eviþi
speculaþiile de orice fel. S-ar putea sã fii tentat
de investiþii ºi afaceri. Pe 13 ºi pe 14 septembrie
se întrezãresc veºti legate de strãinãtate. Pe de
altã parte îþi sunt susþinute demersurile pentru
o cãlãtorie îndepãrtatã în scopuri turistice sau
la studii. Cei implicaþi în diferite forme de
ºcolarizare vor primi veºti legate de examene
sau probe specifice. Pentru a doua parte a
sãptãmânii, astrele te sfãtuiesc sã fii atent la
relaþiile cu ºefii. Sunt posibile dialoguri aprinse
ºi neînþelegeri. Domeniul profesional îþi poate
da bãtãi de cap, dar sunt momente pasagere pe
care le vei trece cu succes. Întâlniri ºi acþiuni
comune cu prietenii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Debutul sãptãmânii aduce în atenþie de
relaþ i i le de orice fel .  Este posibil  sã
reconfigurezi vechile colaborãri ºi proiecte
profesionale. Relaþia cu partenerul de viaþã este
fructuoasã, fapt pentru care ar fi bine sã apelezi
la sprijinul sãu în orice situaþie, dar ºi sã te
implici în diverse activitãþi comune. Zilele de
13 ºi 14 septembrie sunt bune pentru plata
facturilor, datoriilor restante sau pentru a-þi
veri f ica bugetul de venituri  ºi  cheltuiel i .
Priveºte dincolo de vãlul lumii fizice ºi depune
eforturi pentru a înþelege de ce unele lucruri
se petrec în viaþa ta într-un anumit fel. Sunt
ºanse bune de a-þi remodela filozofia de viaþã
ºi de a adopta un nou sistem de valori morale
ºi spirituale. De asemenea îþi sunt favorizate
studiile, documentarea, participarea la activitãþi
culturale. Se contureazã evenimente sociale ºi
familiale cu multã zarvã.

URMARE DIN PAGINA 12 Horoscop
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Oraºul Sibiu a fost gazda
primitoare în weekend (07-
08.09.2018) la Turneul
Internaþional “Cupa Temerarul’’,
ediþia a–XXIV-a, unde au
participat 150 sportivi cadeþi, U18
ºi seniori de la 25 cluburi din
ROU, BUL, AUT, Rep. MLD, ITA.
   CSM Drobeta Turnu Severin s-
a întors de la aceastã competiþie
cu urmãtoarele rezultate:
Loc I
- ARGINT DIANA  -48 kg -U18
- TÃTAR KRISZTINA -48 kg  -seniori
- TOPALÃ VLAD  -90 kg  -U18
- COVACIU IASMINA -52 kg -
seniori
Loc II
- MATEI LIVIU  -73 kg-18

Turneul Internaþional
“Cupa Temerarul’’

- COVACIU IASMINA -52 kg -U18
Loc V
- MITAR REBEKA  -52 kg -U18
- UNTARU COSTEL -73 kg -seniori
   Rezultatele sportivilor la
individual au alcãtuit clasamentul
general pe echipe, CSM Drobeta
Turnu Severin ocupând locul III
în aceastã întrecere din totalul
celor 25 de cluburi participante.
 Urmeazã deschiderea calendarului
competiþional oficial de toamnã cu
Finala Echipe cadeþi, U18 ºi Finala
Campionat Naþional de Ne-Waza
(lupta la sol din Judo) de la Mc. Ciuc
la sfârºitul lunii septembrie.

                            Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

Primele zile din septembrie
au fost calme pentru leu, care a evitat
turbulenþele cu care se confruntã
majoritatea monedelor emergente,
cele mai importante dintre acestea,
precum rupia indianã, pesoul
argentinian sau rubla rusã atingând
noi valori minime faþã de dolar.
   O analizã ING Bank anticipeazã o
situaþie gravã pentru monedele
emergente, care ar putea atinge noi
minime faþã de dolar datoritã politicii
comerciale protecþioniste agresive a
Administaþiei de la Casa Albã.
   Cursul euro a atins un maxim de
4,641 lei, pentru ca la finalul
perioadei sã scadã la 4,6325 lei, când
tranzacþiile s-au realizat într-un culoar
cuprins între 4,629 ºi 4,634 lei.
   Este de aºteptat ca actuala tendinþã
sã se modifice în condiþiile în care
inflaþia a revenit pe creºtere, INS
anunþând ieri cã ea a urcat luna trecutã
la 5,1%, faþã de 4,6% în iulie, iar
majoritatea analizelor realizate de
bãnci ºi-au modificat þintele privind
evoluþia PIB din acest an, acestea
vãzând o încetinire a ritmului anual
sub pragul de 4%, faþã de þinta
guvernamentalã de 5,1%.
   Media dolarului american a scãzut
de la 4,0046 la 3,9815 lei, iar la
finalul intervalului cursul a fost
stabilit la 3,9946 lei, când cotaþiile din
piaþã fluctuau între 3,977 ºi 4,005 lei.
  Investitorii se tem de o
recrudescenþã a tensiunilor
comerciale la nivel mondial, în special
cele dintre SUA ºi China. Motiv

Euro trage un pui de somn la 4,64 lei
pentru a cãuta plasamente în „active
sigure”, astfel cã moneda elveþianã
s-a apreciat de la 1,131 la 1,118
franci/euro, iar media ei a crescut la
4,1316 lei. Scãderea aversiunii faþã
de risc a adus o depreciere la 1,134
franci/euro, astfel cã perioada s-a
încheiat cu un curs de 4,001 lei.
Ultimele injecþii de lichiditate ale
BNR în piaþa monetarã, aceasta
împrumutând, prin operaþiuni de tip
repo, bãncile comerciale cu un total
de aproape 23 miliarde lei, a avut ca
efect stoparea creºterii indicilor
ROBOR, care îºi triplaserã valoarea
în ultimele 12 luni.
   Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
încheiat perioada la 3,10%, cel mai
scãzut nivel începând cu luna iunie,
iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a scãzut pânã la 3,37%,
minim al ultimelor douã luni.
Indicele la nouã luni stagna la
sfârºitul perioadei la 3,45%, iar cel
la 12 luni la 3,50%.
   Perechea euro/dolar a încheiat
perioada la 1,1575 – 1,1637 dolari.
Aprecierea euro se datora poziþiilor
de protecþie pe care le-au luat
investitorii înainte de ºedinþa de
politicã monetarã a BCE.
   În ultimele opt luni, piaþa totalã a
criptomonedelor ºi-a restrâns
volumul cu circa 640 de miliarde de
dolari, valoarea ei actualã fiind de
circa 200 miliarde dolari.
   La sfârºitul perioadei indicele
compozit al bitcoin calculat de
Bloomberg se plasa la 6.316,74 dolari.
Analiza cuprinde perioada 5 – 11
septembrie.

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Schubert Oscar-Livius cu
domiciliul în municipiul Timiºoara, str. Poet Vasile Carlova, nr. 40,
judeþul Timiº, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã de
Apa Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Construire locuinþã P+1 ºi împrejmuire, comuna
Sviniþa, CF nr. 51955, judeþul Mehedinþi.
            Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 10.09.2018.

Beneficiar

 Radu Georgescu

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

COMUNA BRANIªTEA anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare
drumuri de interes local în comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi”,
propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, comuna Braniºtea;
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, din Drobeta Turnu Severin, str.
Bãile Romane, nr. 3 ºi sediul Primãriei Comunei Braniºtea în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

ANUNÞ
Închiriez garsonierã confort I,
zona Biserica de carton, complet
mobilatã ºi utilatã.
Relaþii la telefon: 0754 57 27 34.
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FCU Craiova a remizat, scor
0-0, cu FC Pucioasa, în etapa a 3-a
din Liga a 3-a, Seria a 3-a. Fãrã
suportul Galeriei Peluza Sud ‘97,
care continuã sã boicoteze
meciurile pe care clubul patronat de
Adrian Mititelu le disputã, în calitate
de gazdã, la Drobeta Turnu Severin,
echipa antrenatã de ªtefan Stoica a

fost susþinutã doar de 700 de
localnici. De fapt, nou – promovata
FCU nici n-a mai jucat în nocturnã,
aºa cum o fãcuse, în runda
inauguralã, cu Atletic Bradu, meci

Ajuns singura reºedinþã de judeþ din þarã fãrã
fotbal în primele 5 ligi, municipiul Drobeta Turnu
Severin a “revenit în iarbã” în aceastã toamnã, o datã
cu reînfiinþarea echipei AS Turnu Severin. La meciul
de debut în Liga 4 Mehedinþi, gruparea antrenatã de
Dorian Vasilicã a remizat, scor 4-4, cu Viitorul Cujmir.
Meciul disputat pe Stadionul Termo a fost unul
spectaculos, cu rãsturnãri de scor. Gazdele aveau 3-
0 la pauzã ºi pãreau cã vor obþine o victorie facilã, dar,
în doar 20 de minute, s-au vãzut conduse de tãnãra
echipã a comunei Cujmir!
 Egalarea a venit în
prelungirile partidei, iar AS
Turnu Severin a bifat primul
punct al sezonului. “Chiar
dacã nu am câºtigat la
meciul de debut, sunt fericit
cã am reuºit sã readucem
fotbalul la Severin. Oraºul
avea nevoie de o echipã
localã. Suntem la început de
drum, ne-am strâns de
puþin timp ºi e greu sã se
vadã rezultatele imediat.
Sper sã încheiem turul pe

 M. O.

Liga 3, seria 3, etapa 3
FCU Craiova - FC Pucioasa 0-0
FC Voluntari II - Steagul Roºu Braºov   0-3
CSM Alexandria - Flacãra Moreni 2-0
Flacãra Horezu - Viitorul Domneºti 4-1
CS Filiaºi - CSU Craiova II 2-1
Unirea bascov -  Sporting Roºiorii de Vede 3-0
Oltul Turnu Mãgurele - Atletic Bradu 1-0

Intoxicaþi de Pucioasa
la care asistaserã 1200 de
spectatori. Meciul cu FC
Pucioasa a început în nota de
dominare a dâmboviþenilor,
care,  încã din primul minut,
au ratat o bunã ocazie, prin
Niculãescu, care, scãpat
singur spre poarta adversã, a
fost blocat de Mogoºanu.

Pânã la finalul
primei reprize n-au
mai existat faze de
gol, iar cele douã echipe au
intrat la egalitate, la cabine.
Nici în partea secundã nu s-
a mai marcat, deºi FCU
Craiova a avut superioritate

numericã, dupã ce Codroiu a fost
eliminat în minutul 62, pentru cumul
de cartonaºe. Cea mai mare ocazie, ºi
prima de altfel a gazdelor, i-a aparþinut,

tocmai în minutul 71,  lui Bãlan, a cãrui
loviturã de cap a fost respinsã în
extremis de portarul advers. S-a
încheiat 0-0 ºi FCU Craiova a
acumulat 7 puncte. Tot atâtea mai au
CSM Alexandria ºi Turris Oltul Turnu
Mãgurele, însã cele douã echipe din
Teleorman au goleveraj superior
doljenilor. Etapa viitoare, echipa lui

Stoica va juca, tot pe “Municipalul”
severinean, cu FC Voluntari II. Meciul
este programat vineri, de la ora 17:00.

La finalul partidei cu FC Pucioasa,
clubul-gazdãn-a mai organizat
conferinþa de presã, aºa cum o
fãcuse în prima etapã, când
patronul Adrian Mititelu s-a jucat
de-a reporterul.

Remizã cu 8 goluri, pe Termo

 M. O.

Liga 4 Mehedinþi, etapa 2
Recolta Dãnceu - Pandurii Cerneþi 2-3
Dierna Orºova - Viitorul ªimian 0-1
Decebal Eºelniþa - AS Obârºia de Câmp 2-0
Victoria Vânju Mare - Inter Salcia 1-0
Dunãrea Pristol - CS Strehaia 2-4
AS Turnu Severin - Viitorul Cujmir 4-4
 Clasament
1. Cerneþi 2   2 0   0 10-5 6
2. Strehaia 2   2 0   0 7-3 6
3. Obârºia 2   1 0   1 7-3 3
4. Dãnceu 2   1 0   1 7-5 3
5. ªimian 1   1 0   0 1-0 3
6. Pristol 2   1 0   1 6-6 3
7. Eºelniþa 2   1 0   1 3-3 3
8. Vj.Mare 2   1 0   1 4-7 3
9. Tr. Severin 1   0 1   0 4-4 1
10. Cujmir 2   0 1   1 4-7 1
11. Salcia 2   0 0   2 2-5 0
12. Orºova 2   0 0   2 1-8 0
              Liga 5 Mehedinþi, etapa 2
Voinþa Vrata - Dunãrea Hinova 0-4
Voinþa Opriºor - AS Dârvari 3-0
Inter Crãguieºti - Unirea Gârla Mare 4-3
Coºuºtea Cãzãneºti - ªtiinþa Broºteni 2-0
ASG Hinova - Viitorul Floreºti 2-3
Avântul Bistriþa - Real Vânãtori 3-3
Clasament
1. Cãzãneºti 2   2 0   0 4-0 6
2. Crãguieºti 2   2 0   0 7-5 6
3. Vînãtori 2   1 1   0 7-5 4
4. D. Hinova 2   1 0   1 4-2 3
5. Gârla Mare 2   1 0   1 7-6 3
6. ASG Hinova  2   1 0   1 7-6 3
7. Vrata 2   1 0   1 6-5 3
8. Opriºor 2   1 0   1 5-4 3
9. Floreºti 2   1 0   1 5-5 3
10. Bistriþa 2   0 1   1 5-7 1
11. Broºteni 2   0 0   2 3-7 0
12. Dârvari 2   0 0   2 0-9 0

podium, iar în iarnã sã ne întãrim lotul, pentru a
putea ataca primul loc”, a spus preºedintele
Gheorghe Demetrescu. De altfel, echipa
severineanã ºi-a amânat meciul din prima etapã,
cu ACS Viitorul ªimian, tocmai din cauza faptului
cã nu-ºi completase lotul. Golurile partidei cu
Viitorul Cujmir au fost marcate de: Daniel Miºea
(‘1), Romario Prodan (‘4, ’36) ºi Cristinel Baciu
(’90), respectiv Radu Georgescu (’57) ºi Mihai
Andrei (’58, ’67, ’78).

Bronz pentru Box Club Drobeta
Prezent cu 2 pugiliºti la Campionatul Naþional de Juniori, de la Piatra-

Neamþ, Box Club Drobeta a cucerit o medalie de bronz. Dacã severineanul
Raul Dãescu (57 kg) a fost eliminat din competiþie încã din primul tur, fiind
învins de ploieºteanul Cristian Drãgan, Dragoº Bobei a reuºit sã prindã
podiumul de premiere. Elevul pregãtit de Sorin Gherghescu a boxat în limitele
categoriei 80 kg ºi a trecut, pe rând, de Gabriel Globaºu (CSM Buzãu) ºi de
Alin Sandu (CSM Ploieºti), prin KO, dar a fost oprit în meciul pentru finalã de
Alexandru Macovei, de la CSM Buzãu. “Dragoº Bobei a avut o evoluþie foarte
bunã ºi în semifinale, însã decizia arbitrilor a fost contrarã realitãþii din ring.
Din pãcate, a rãmas doar cu medalia de bronz. Raul Dãescu a întâlnit, încã din
primul tur, un adversar titrat, pregãtit de Titi Tudor. Chiar dacã a pierdut,
evoluþia sa ne face sã fim încrezãtori pe viitor. Raul e în primul an de juniorat”,
a explicat antrenorul de la Box Club Drobeta, Sorin Gherghescu.  M. O.
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Mã fraþilor, sã împãciuirã o
parte dintre cei ce sã bãlãcãreau pe
unde apucau pin urbea noastrã,
semn cã ce aveau de rezolvat sã
rezolvã mãcar pentru o perioadã,
când cine ºtie ce interese i-o mai
despãrþi. ªi o sã o ia di la capãt.
Cã de aia nu terminãm cu pierderea
de vreme ºi nu ne apucãm serios
de treabã, cã trebe sã ne consumãm
energiile unii împotriva altora. Cã
de ce sã facã ãla, cã mai bine nu
face nimenea nimica, ne ducem în
continuare la vale ºi vedem unde
sã terminã. ªi ne mai ºi mirãm apoi
de ce ne merge aºa de bine.
   ªi cum la noi aºa sã fac
lucrurile, aºa sã întâmplã ºi cu
Centrul Naþional de Management
al Apei Grele din Mehedinþi. Care
sunã bine, pe hârtie, numai cã
realitatea bate tot, cã de la angajãri
ºi pãnã la salarii, numai ce trebuie
ºi cum trebuie nu mai e. ªi, uite

 nea Mãrin

Sucã ºi apa grea, ºoc ºi
groazã la Orºova ºi
agendele ºefilor judeþului

aºa, o intenþie care putea sã
readucã pe tapet problema
producþiei de apã grea are toate
ºansele sã moarã din faºã. Da poate
sã apucã nea Drãghiea de treabã ºi
sã implicã dincolo de treaba aia cu
traficul de influenþã, cã implicarea
în rezolvarea problemelor
comunitãþii nu asta înseamnã. Da
fiecare cu însemnãtatea proprie.
   Mã nepoate, veni unu cu
gunoaiele din cimitiru din Orºova,
taman în faþa primãriei lu’ nea
Marius. Da unde mai pui cã nici un
orºovean nu sã încumetã sã facã asta
ºi adusãrã un cetãþean de import,
mai curajos sã pare. Sau mai motivat
cum s-ar zâce. Bine, nu e primãria lu
nea Stoica, da mai trece pe acolo ºi
când vãzu gunoiul sã închinã, pãnã
sã ºtie de unde e adus. Cã dupã ce
aflã, sã închinã de trei ori. ªi zisã cã
gata, sã apucã de treabã, trimite
lopeþile, cazmalele, mãturile, tot ce

trebuie, direct în cimitir, sã facã lunã.
ªoc ºi groazã la Orºova, ce mai.
   Bine, di la  Orºova am putea
ajunge la Strehaia ºi apoi la
Voloiac, unde ajunsã Tanþa lu’
Pecingine, de sã luã cu mâinile de
cap când vãzu cu câtã nesâmþâre
a crescut vegetaþia. Pã da, când
vãzu câtã nepãsare e pe acolo, o
luã durerea ºi de mãsele, cã zisã
cã-i  acoperã pe oameni
buruienile, parcã e zonã fãrã
stãpân, cã de vreun primar, ceva,
nu sã prea pune problema. Bine,
acuma, Sucã zisã cã propune ceva
ºefilor Consiliului Judeþean, ori
dacã nu sã prinde,  lu’  nea
Drãghiea: ce ar fi sã-ºi facã
‘mnealor o agendã ºi sã ia la rând
toate comunele, sã mai vadã care e
situaþia, unde ºi ce mai trebuie
fãcut, cã de la oraº nu prea sã vãd
problemele. Cã e trecut de mult de

jumãtatea mandatului ºi ar cam fi
timpul sã mai stea de vorbã ºi cu
oamenii simpli. Cât sã fie de greu?!
   Mã fraþilor, sã vezi de aci înainte
opoziþie în Severin ºi în Mehedinþi.
Gata, cicã nu sã mai poate, sã
unirã pe toate fronturile. Bine, doar
pe douã fronturi, cã nu gãsirã mai
multe, cã ceilalþi erau plecaþi sau
nu-i bãgarã în seamã. Aºa cã-ºi
deterã mâna, nea Virgil ºi cu nea
Roºca, adicã PNL ºi PMP, sã facã
opoziþie pe unde pot, cum pot, numai
sã câºtige ºi ‘mnealor o campanie,
ceva. Cã încã sã mai simte gustul
înfrângerii ºi se vede treaba cã nu
prea le place. Da, aºa-i în tenis, la a
doua eroare ai pierdut punctul.
Acuma, dacã o sã batã câmpii pe unde
pot, om vedea ºi-om discuta.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


