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Petre Daea, faþã în faþã cu irigaþiile,
la Salcia - Mehedinþi

Conferinþã de presã la ALDE Mehedinþi

Ministrul Agriculturii,
Petre Daea a inaugurat o
staþie de pompare, aflatã

la marginea Dunãrii în
comuna Salcia. Staþia a
fost renovatã complet ºi

pusã în exploatare, pe
scheletul fostului sistem

de irigaþii aflat aici în
perioada comunistã.

Ministrul a vorbit despre
nevoia de a reînvia

sistemul de irigaþii ºi de a
nu uita niciodatã faptul cã

el a fost distrus din
neºtiinþã ºi rea credinþã.

Conferinþa de presã desfãºuratã, ieri, la sediul Organizaþiei
ALDE Mehedinþi, a fost susþinutã  de preºedintele Viorel
Palaºcã, Carmen Ciobanu, preºedinta Organizaþiei de
Femei ºi, ca invitat special, Liliana Mincã, vicepreºedinte
la nivel naþional al ALDE,  vicepreºedinte al ANPC, dar ºi
vicepreºedinte al Organizaþiei Naþionale de Femei.
   În calitatea sa de comunicator naþional, Liliana Mincã a þinut
sã transmitã mesajul cã “ALDE este singurul partid liberal de
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O clãdire
monument,

abandonatã de
Consiliul

Judeþean
Mehedinþi, focar

de infecþie în
centrul

Severinului

Fosta clãdire a
Maternitãþii, aflatã în

centrul Severinului, este
un adevãrat focar de

infecþie, dupã ce în 2014
s-a deschis noul bloc

materno-infantil, iar
clãdirea a fost

abandonatã de autoritãþi.

pe eºichierul politic din România”.
   La rândul sãu, Viorel Palaºcã, liderul organizaþiei
judeþene, a apreciat cã ALDE Mehedinþi a ajuns la
17% în sondaje, ocupând locul 3 la nivelul judeþului.
Aceasta ºi pentru cã “ALDE a rãmas un apãrãtor
constant al drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor”. Viorel
Palaºcã a mai vorbit ºi despre locul important pe care
îl ocupã judeþul Mehedinþi în strategia energeticã
naþionalã, strategie elaboratã de un ministru ALDE.
   Carmen Ciobanu a vorbit despre reorganizarea
Organizaþiei de Femei ALDE, dar ºi despre necesitatea

ca de proiectele acestui partid sã beneficieze în primul rând
comunitatea localã. Dovadã cã judeþul Mehedinþi se situeazã
pe ultimul loc pe þarã la numãrul de IMM - uri.
   ªi pentru cã la uºã bat alegerile europarlamentare, Liliana
Mincã, dar ºi ceilalþi vorbitori au susþinut cã în Parlamentul
European trebuie sã ajungã politicieni cu expertizã în domeniu
ºi în relaþiile internaþionale, adicã români adevãraþi care sã nu
îºi denigreze þara ºi sã lupte pentru România.
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Agricultura este un domeniu
de viitor în care meritã sã se facã
investiþii, care meritã sã fie susþinut,
finanþat, modernizat. Ne aratã ºi
ultimele cifre furnizate de Institutul
Naþional de Statisticã. Astfel, valoarea
producþiei ramurii agricole s-a situat,
anul trecut, la 78,494 miliarde de
lei, cele mai mari valori
înregistrându-se în regiunea de
dezvoltare Sud - Muntenia.
   Sectorul agricol este aºdar un sector
primordial, în care ne propunem în
continuare sã derulãm proiecte, dar
mai ales sã-i sprijinim pe agricultori.
Iar una dintre mãsurile luate în acest
sens este cea a acordãrii în avans a
subvenþiilor pentru fermieri, necesare
pentru ca aceºtia sã-ºi poatã efectua
lucrãrilor agricole de toamnã. Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) a încheiat controlul
la data de 1 octombrie, astfel cã
instituþia poate sã dea subvenþiile din
data de 16 octombrie.
   În primã fazã, de aceste subvenþii
vor beneficia 450 de mii de fermieri,
urmând ca în cel mai scurt timp sã-
ºi primeascã banii ºi restul. În total,
sunt 866 de mii de fermieri care vor
beneficia de aceºti bani.
   Guvernul va acorda 70% din plãþile
directe ºi 85% din banii ce provin din
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã. În acest mod, în
urmãtoarele douã sãptãmâni, vor intra
în agriculturã, doar din aceastã formã
de sprijin, 200 de milioane de euro.
   Dacã ne raportãm la anul 2017,
cele mai mari subvenþii au fost primite
pentru sere, solarii sau sfeclã roºie
în sectorl vegetal, iar în zootehnie
pentru vaci ºi taurine.
   Fermierii care au depus cereri unice
de platã vor primi în avans, începând
de marþi, 16 octombrie, subvenþiile
necesare pentru efectuarea lucrãrilor
agricole de toamnã.
   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) poate acorda plãþi
în avans în cadrul schemelor de plãþi
directe, cu încadrarea în procentul
maxim prevãzut de reglementãrile
europene în vigoare la data efectuãrii
plãþilor în avans.  Începând cu data de
1 decembrie, APIA va efectua plãþile

Sprijinim fermierii, acordând
subvenþii în avans

corespunzãtoare diferenþei între plafonul
alocat fiecãrei plãþi prevãzute ºi sumele
calculate ºi acordate începând cu data
de 16 octombrie ca plãþi în avans, în
condiþiile îndeplinirii de cãtre beneficiari
a tuturor criteriilor de eligibilitate.
   Cuantumul per hectar al plãþilor
directe care se acordã pentru anul de
cerere 2018:
- schema de platã unicã pe suprafaþã
– 102,6797 euro / ha;
- plata redistributivã (primul interval,
1-5 ha, inclusiv) – 5 euro / ha;
- plata redistributivã (al doilea
interval, peste 5 ha ºi pânã la 30 ha,
inclusiv) – 50,3626 euro / ha;
-  plata pentru practici agricole
benefice pentru climã ºi mediu,
denumitã plata pentru înverzire –
58,2361 euro / ha;
- plata pentru tinerii fermieri –
25,8405 euro / ha.
   Ca deputat de Mehedinþi, îi
mulþumesc domnului ministru Petre
Daea ºi reprezentanþilor de la APIA ºi
M. A.D.R. pentru munca depusã
astfel încât plãþile sã se facã în avans.
   Faptul cã Guvernul dã aceste
subvenþii mai repede, nu aratã decât
interesul ridicat în sprijinirea acestui
domeniu, în susþinerea fermierilor
pentru ca aceºtia   sã-ºi poatã finaliza
la timp activitãþile agricole. Pentru ca
agricultura româneascã sã prindã
rãdãcini tot mai adânci, iar noi sã nu
mai importãm atât de multe produse,
fiindcã ale noastre sunt mai
sãnãtoase, mai gustoase ºi mai
muncite, faþã de cele de peste hotare.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Dupã toatã povestea aceasta,
dupã tot filmul artistic fãrã happy-end
al referendumului am rãmas totuºi cu
un gust amar vizavi de felul în care s-
a amestecat sau a fost amestecatã
Biserica Ortodoxã Românã. Foarte
mulþi s-au exprimat faþã de BOR la
modul bãºcãlios, ironic, critic ºi iarãºi
bãºcãlios, ironic, critic, într-un iureº
al încrâncenãrii cum rareori ne e dat
sã vedem. Am auzit sau citit
comentarii care au pus la zid, fãrã
jenã, preoþi, înalþi prelaþi, Biserica
însãºi, pe motive care nu stau deloc
în picioare dacã stai bine sã le judeci.
   Sigur cã “amestecul” Bisericii în
povestea aceasta a referendumului e
de discutat sub anumite aspecte. Nu
cred cã învecinarea preoþilor cu
decidenþii politici ai momentului pune
în vreo luminã plãcutã Biserica. Am
vãzut chiar un fel de ºedinþã de partid,
organizatã penibil ºi absurd în faþa
altarului unei biserici, cu un rând de
preoþi stând supuºi pe scaune ºi
luându-ºi notiþe. Aceastã imagine ºi
acest „eveniment” a fãcut furori în
mediul online ºi a dat foc ºi mai abitir
celor ce nu înghit Biserica. Oamenilor
pur ºi simplu nu le place sã vadã Biserica
în concubinaj cu mediul politic, cãci în
primul rând nu cred în sinceritatea
politicienilor atunci când pozeazã în
pioºi, considerã cã e doar un joc de
imagine, ºi unul cam mediocru.
   Dar ar fi putut BOR sã se sustragã

Biserica ºi
politicul

temei puse în discuþie cu ocazia
referendumului? Nu ar fi putut. BOR
apãrã o anumitã rânduialã ºi nu va
accepta niciodatã o ieºire din matca
tradiþionalã pe acest subiect: bãrbatul
ºi femeia se unesc în faþa lui
Dumnezeu ºi întemeiazã o familie.
Biserica mai e atacatã, printre altele,
ºi pe tema cã, uite, vor sã facã o
Catedralã ºi cu banii ãºtia nu ºtiu ce
am putea sã facem.
   Când Catedrala se va ridica în toatã
frumuseþea ei, o sã vedem cã ne place,
cã, în timp, o vom considera o mare
ºi încântãtoare realizare arhitectonicã
ºi nu doar atât: o izbândã a ortodoxiei
noastre. BOR nu mi se pare deloc o
instituþie bogatã ºi nicidecum una a
opulenþei, cum li se pare unora, prea
grãbiþi în judecatã. Avem o groazã
de parorhii sãrace deadreptul, cu
preoþi pe care doar chemarea îi þine
în picioare.
   ªtiu un preot care, pentru cã nu a
mai reuºit sã-ºi întreþinã familia din
veniturile de preot, a fost nevoit sã-ºi
pãrãseascã parohia ºi sã se angajeze
într-o instituþie unde salariile sunt mai
mari. ªi de dumnealui vorbea “lumea”
cã nu ºtiu ce lucruri face ºi drege, când
mulþi ºtiam cã de fapt abia-abia reuºea
sã se menþinã pe linia de plutire. Nu
cred cã a plecat din preoþie de drag, ci
pentru cã efectiv nu a avut încotro. Dar
unora efectiv nu poþi sã le scoþi din
cap  anumite „idei” ºi fixaþii despre
preoþi ºi despre Bisericã.
   Dar dacã stãm ºi privim atent
lucrurile, vom vedea ºi vom înþelege
ce rol puternic, subtil, joacã în vieþile
noastre Biserica ºi preoþii, de la botez
la cununie, pânã la trecerea la cele
veºnice. În tot acest traseu al vieþii
noastre Biserica, preoþii ºi cãlugãrii
ne însoþesc, se roagã pentru
sãnãtatea ºi bucuria noastrã.

CONTINUARE ÎN PAGINA 4
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O staþie de pompare a apei,
destinatã reabilitãrii sistemului de
irigaþii din zona riveranã Dunãrii, a
fost inauguratã la Salcia, în prezenþa
ministrului Agriculturii, Petre Daea.
Ministrul a inspectat fiecare colþiºor
al instalaþiei, dar ºi al navei aflate la
malul Dunãrii, de unde apa este
pompatã în canalul de irigat. De
asemenea, Daea s-a oprit în faþa unui
panou care ilustra imaginile staþiei de
pompare, înainte ºi dupã reabilitare
ºi le-a cerut celor prezenþi sã nu uite
niciodatã în ce stadiu de degradare
ajunsese sitemul de irigaþii din judeþ.
Staþia de pompare s-a reabilitat pe
programul de întreþinere ºi reparaþii
al Agenþiei Naþionale de Îmbunãtãþiri
Funciare, a costat 6 miliarde de lei
vechi ºi va deservi peste 500 de
hectare, limitrofe canalului de irigaþii.
   „Este o investiþie pe programul de
întreþinere ºi reparaþii al ANIF, a fost
o valoare de 600.000 de lei, s-a fãcut
reabilitarea navei, punctul trafo ºi
bazinul de decolmatat. Fermierii care
se învecineazã cu canalul de irigaþii
existent, în lungime de 2,2 km ne-au

Petre Daea, faþã în faþã cu irigaþiile, la Salcia - Mehedinþi
Ministrul Agriculturii, Petre Daea a inaugurat o staþie de pompare,

aflatã la marginea Dunãrii în comuna Salcia. Staþia a fost renovatã
complet ºi pusã în exploatare, pe scheletul fostului sistem de irigaþii

aflat aici în perioada comunistã. Ministrul a vorbit despre nevoia de a
reînvia sistemul de irigaþii ºi de a nu uita niciodatã faptul cã el a fost

distrus din neºtiinþã ºi rea credinþã.

solicitat sã reparãm staþia de
pompare ºi putem spune cã din
primãvara anului viitor apa va putea
fi folositã la irigaþii fãrã probleme. ªi
în anul 2019, agenþia are în buget o
mie de miliarde de lei vechi pentru a
asigura apã gratuit fermierilor, pe o
suprafaþã de 1,4 milioane de hectare.
Staþia inauguratã la Salcia va deservi
o suprafaþã totalã de 570 de hectare”,
a declarat  FLORIN IONUÞ BARBU,
directorul general al ANIF.
   Totuºi, directorul ANIF, originar din
judeþul Olt, nu a ºtiut sã rãspundã în
ce au constat de fapt lucrãrile,
deoarece la Salcia e vorba de reparaþii
fãcute pe vechea infrastructurã.
Directorul general al ANIF a mai fost
întrebat ce legãturi are cu Darius
Vîlcov, dar a evitat rãspunsul ºi a
plecat rapid din faþa camerelor.
   Însã, de departe, cel mai simpatic
personaj al zilei, dar ºi cel mai asaltat
de întrebãrile presei a fost chiar Petre
Daea. El a vorbit de programul de
guvernare ºi de promisiunea lui Liviu
Dragnea de a ajunge la irigarea a
peste 2 milioane de hectare de teren

pânã în anul 2020. De asemenea,
Petre Daea a mai spus cã investiþiile
se fac pe douã direcþii, cu bani de la
minister, dar ºi cu bani de la Uniunea
Europeanã. Banii statului se duc la
staþiile de pompare ºi canalele de
irigaþii, iar la staþiile de presiune se
lucreazã cu banui europeni. „Nu
pornim acþiuni care sã nu se lege din
punct de vedere tehnologic! Avem
zone în care sunt irigaþii, iar
asociaþiile pot amenaja investiþii pe
bani europeni”, a mai spus Daea.
   Întrebat de costurile cu exploatarea
acestor staþii de pompare vechi,
energofage, construite în urmã cu mai
bine de patru decenii, Petre Daea a
explicat cã nu e nicio problemã,
pentru cã recolta mare obþinutã cu

ajutorul irigaþiilor va fi foarte mare ºi
va acoperii toate costurile.
   „Aici sunteþi în folosul populaþiei ºi
dumneavoastrã ºi eu ºi de aceea
trebuie sã servim acest interes legitin
pe care îl avem cu toþii împreunã”,
le-a spus Petre Daea jurnaliºtilor.
   „Indiferent de costuri, acolo dacã
realizezi producþia agricolã, iar terenul
respectiv se foloseºte cum trebuie ºi
poþi obþine peste 16 tone de porumb
la hectar, lucrurile sunt în regulã
ºi câºtigul este ºi al fermierilor, ºi
al þãrii, ºi al dumneavoastrã, ºi al
meu ºi al tuturor acelora care
consumã produse româneºti pe
care vrem sã le producem în þarã
ºi sã le consumãm în þarã”, a mai
spus Petre Daea.

Este luna octombrie dar
coºmarul încãlzirii locuinþelor, în
iarna 2018 – 2019, începe sã îi
chinuie pe severineni. Semnele de
întrebare privind capacitatea
municipalitãþii de a face rost de bani
pentru pãcurã sunt tot mai multe.
Primarul Severinului a rãspuns clar
cã, indiferent dacã va fi nevoie sã se
împrumute, va fi cãldurã. Doar cã
Severinul nu prea vrea împrumut, ci
ar vrea bani din fondul de rezervã.
   „Cu siguranþã, vom avea cladurã în
aceastã iarnã!”, spune primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu. Este deja al treilea
an consecutiv în care asigurarea
agentului termic este problema ºi
provocarea cele mai grave pentru
administraþia localã din Severin.
Potrivit ultimelor modificãri legislative
promulgate de Guvernul României,

Municipalitatea din Severin cere bani din fondul de rezervã

administraþiile locale au undã verde
sã contracteze împrumuturi pentru
cheltuieli de genul celor necesare
asigurãrii confortului termic în sistem
centralizat. Primarul din Severin
spune, însã, cã nu prea ar vrea sã
angajeze împrumuturi ºi cere bani din
fondul de rezervã.
   „Lucrãm pe douã fronturi, din punct
de vedere tehnic, sã putem asigura
agentul termic ºi pe de altã parte lucrãm
ºi la documentele necesare pentru a
primi bani ºi a cumpãra pãcurã. Am
cerut bani de la Guvernul României, ni
s-a oferit varianta împrumutului, dar noi
ne-am dori sã primim de la fondul de
rezervã. Poate primim o parte din
împrumut ºi o altã parte din fondul de
rezervã”, a declarat Marius Screciu.
   Primarul severinean a avut mai

multe întâlniri cu oficialii din Guvern,
în ceea ce priveºte problematica
termoficãrii în muncipiu, pentru acest
sezon rece, însã, pânã în acest
moment, nu a primit un rãspuns clar.
   Asigurarea confortului termic la

Severin, pentru mai bine de 80.000
de locuitori este o problemã destul
de gravã, pe fondul intrãrii în faliment
a fostei termocentrale de la Halânga,
ROMAG TERMO.

 Continuare în pag. 6
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staþiile de pompare ºi canalele de
irigaþii, iar la staþiile de presiune se
lucreazã cu banui europeni. „Nu
pornim acþiuni care sã nu se lege din
punct de vedere tehnologic! Avem
zone în care sunt irigaþii, iar
asociaþiile pot amenaja investiþii pe
bani europeni”, a mai spus Daea.
   Întrebat de costurile cu exploatarea
acestor staþii de pompare vechi,
energofage, construite în urmã cu mai
bine de patru decenii, Petre Daea a
explicat cã nu e nicio problemã,
pentru cã recolta mare obþinutã cu

ajutorul irigaþiilor va fi foarte mare ºi
va acoperii toate costurile.
   „Aici sunteþi în folosul populaþiei ºi
dumneavoastrã ºi eu ºi de aceea
trebuie sã servim acest interes legitin
pe care îl avem cu toþii împreunã”,
le-a spus Petre Daea jurnaliºtilor.
   „Indiferent de costuri, acolo dacã
realizezi producþia agricolã, iar terenul
respectiv se foloseºte cum trebuie ºi
poþi obþine peste 16 tone de porumb
la hectar, lucrurile sunt în regulã
ºi câºtigul este ºi al fermierilor, ºi
al þãrii, ºi al dumneavoastrã, ºi al
meu ºi al tuturor acelora care
consumã produse româneºti pe
care vrem sã le producem în þarã
ºi sã le consumãm în þarã”, a mai
spus Petre Daea.

Este luna octombrie dar
coºmarul încãlzirii locuinþelor, în
iarna 2018 – 2019, începe sã îi
chinuie pe severineni. Semnele de
întrebare privind capacitatea
municipalitãþii de a face rost de bani
pentru pãcurã sunt tot mai multe.
Primarul Severinului a rãspuns clar
cã, indiferent dacã va fi nevoie sã se
împrumute, va fi cãldurã. Doar cã
Severinul nu prea vrea împrumut, ci
ar vrea bani din fondul de rezervã.
   „Cu siguranþã, vom avea cladurã în
aceastã iarnã!”, spune primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu. Este deja al treilea
an consecutiv în care asigurarea
agentului termic este problema ºi
provocarea cele mai grave pentru
administraþia localã din Severin.
Potrivit ultimelor modificãri legislative
promulgate de Guvernul României,

Municipalitatea din Severin cere bani din fondul de rezervã

administraþiile locale au undã verde
sã contracteze împrumuturi pentru
cheltuieli de genul celor necesare
asigurãrii confortului termic în sistem
centralizat. Primarul din Severin
spune, însã, cã nu prea ar vrea sã
angajeze împrumuturi ºi cere bani din
fondul de rezervã.
   „Lucrãm pe douã fronturi, din punct
de vedere tehnic, sã putem asigura
agentul termic ºi pe de altã parte lucrãm
ºi la documentele necesare pentru a
primi bani ºi a cumpãra pãcurã. Am
cerut bani de la Guvernul României, ni
s-a oferit varianta împrumutului, dar noi
ne-am dori sã primim de la fondul de
rezervã. Poate primim o parte din
împrumut ºi o altã parte din fondul de
rezervã”, a declarat Marius Screciu.
   Primarul severinean a avut mai

multe întâlniri cu oficialii din Guvern,
în ceea ce priveºte problematica
termoficãrii în muncipiu, pentru acest
sezon rece, însã, pânã în acest
moment, nu a primit un rãspuns clar.
   Asigurarea confortului termic la

Severin, pentru mai bine de 80.000
de locuitori este o problemã destul
de gravã, pe fondul intrãrii în faliment
a fostei termocentrale de la Halânga,
ROMAG TERMO.

 Continuare în pag. 6

pentru agentul termic
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S-a nãscut la 16 octombrie
1854. Oscar Wilde a fost fiul unui
medic irlandez. Tatãl sãu, Sir William
Wilde era doctor specialist în boli de
ochi ºi urechi, anticar ºi scriitor, iar
mama sa, Jane Francesca Elgee, era
poetã ºi jurnalistã. În timpul ºcolii,
Oscar a excelat în studiul clasicilor, la
limba greacã ºi la desen, câºtigând
numeroase premii ºi burse de studiu.
Dupã studii strãlucite la Trinity College
din Dublin, audiazã prelegerile de
esteticã ale lui John Ruskin la
Universitatea din Oxford. Dupã
absolvire, în 1878, se mutã la Londra.
   În acelaºi an, 1878, primeºte
premiul „Newdigate” pentru poezie ºi
iniþiazã miºcarea „Artã pentru Artã”,
prin care dezvoltã teoria sa asupra
estetismului. În 1882 publicã prima
sa culegere de versuri, în privinþa
cãreia criticii nu au cãzut de acord.
Urmeazã o perioadã în care þine o
lungã serie de prelegeri de esteticã
în Statele Unite ºi Canada, o alta în
care Wilde locuieºte pentru o scurtã
perioadã la Paris, dupã care îºi încheie
ºirul de conferinþe în Marea Britanie
ºi Irlanda. Urmãtorii ºase ani
reprezintã apogeul de creaþie al
irlandezului. Poveºtile pentru copii,  Biroul de presã

Oscar Wilde

piesele de teatru ºi mai ales „Portretul
lui Dorian Gray” îi aduc lui Oscar
Wilde mult dorita faimã.

Oscar Wilde a publicat versuri
(Poems, 1881), povestiri (Prinþul
fericit ºi alte povestiri, 1888), eseuri
(The Soul of Man under Socialism,
1891). Romanul „Portretul lui
Dorian Gray” în 1891, cea mai
importantã operã a sa, este o
ilustrare pregnantã a principiilor
sale estetice. El defineºte rolul
artistului în cãutarea rafinamentului
ºi frumosului ºi situeazã arta mai
presus de viaþã, pentru cã exprimã
esenþa caracterelor ºi a fenomenelor
mai fidel decât însãºi realitatea.
   Îºi gãseºte sfârºitul la Paris pe 30
noiembrie 1900, dupã o meningitã,
ce se instalase pe fondul unei infecþii
puternice la o ureche. Este
înmormântat în cimitirul Père-
Lachaise din Paris.

La sfârºitul sãptãmânii
trecute în comuna Gârla Mare a fost
mare sãrbãtoare!

Au fost zilele comunei ºi pentru ca
oamenii locului sã se bucure ºi sã
sãrbãtoreascã aºa cum se cuvine,  la
zile festive autoritãþile s-au mobilizat.
Primãria ºi Consiliul Local al comunei
Gîrla Mare dar ºi Consiliul Judeþean
Mehedinþi, preºedintele Aladin
Georgescu,  prin Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu” coordonat de
managerul Emilia Mihãilescu s-au
ocupat ca sãrbãtoarea de suflet a
gîrlenilor sã fie una deosebitã.

Ansamblul Profesionist „Danubius”
al Centrului Cultural „Nichita
Stãnescu” a susþinut pe scena
amenajatã la Gîrla Mare, graþie
primarului Ion Baicu ºi a consilierilor
locali un adevãrat regal folcloric.
Pentru publicul numeros prezent la
manifestãri  au cântat soliºti vocali ºi
instrumentiºti renumiþi ai Ansamblului
Profesionist „Danubius”, aflat sub
bagheta maestrului  dirijor Adrian
Luca,  iar dansatorii Ansamblului
au întreþinut atmosfera cu suitele

Zilele comunei Gîrla Mare

de dansuri.
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu”

condus de Emilia Mihãilescu aºa cum
ne-a obiºnuit, oferã tot concursul
primãriilor din judeþul Mehedinþi,
sprijinã cu tot ceea ce înseamnã
logisticã proprie  manifestãrile cultural
artistice organizate de cãtre acestea.

Este un obiectiv important din
punctul de vedere al  managementului
Centrului Cultural „Nichita Stãnescu”
ºi a  Consiliului Judeþean Mehedinþi,
a conducerii judeþene. De altfel acest
sprijin este vizibil în aproape toate
comunele judeþului, la toate
manifestãrile cultural artistice la care
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu” a
fost invitat, soliºtii, instrumentiºtii,
dansatorii profesioniºti, au fost prezenþi
pe toate scenele, iar festivalurile de
folclor sunt finanþate desigur în ceea
ce priveºte cheltuielile cu privire la
acordarea premiilor, sau altele de
organizare, în limitele impuse de lege.

Sãrbãtoarea comunei Gîrla Mare a
fost ºi în acest an, o ediþie reuºitã
cuantificabilã prin aprecierile
oamenilor locului.  G. P.

 Urmare din pag. 2

   În planul mare al istoriei, instituþia
Bisericii a fost una a rezistenþei ºi
statorniciei. Într-o mare, predominantã
mãsurã, BOR a rãmas la nivelul acela
de acum un secol ºi mai bine, pe care-
l contura marele Nicolae Iorga atunci
când spunea: „Religia noastrã este o
religie de preoþi simpli, este o religie
de sãteni, formatã în împrejurãrile
acelea smerite ale trecutului nostru.”
   ªi de împrejurãri smerite nu am dus
lipsã, ºi nici nu ducem. Lumea de azi a
oraºului, spaþiile urbane, nu au
schimbat ceva din esenþa raportãrii
noastre la credinþa ortodoxã, ci doar la
nivel formal, al aparenþelor, cãci generaþii
întregi se trag din mediul rural, din
lumea satului, din lumea tradiþionalã.
Biserica are în faþã multe provocãri, cu
siguranþã multe lucruri se vor schimba
în anii, în deceniile ce vin. Povestea
aceasta a referendumului, încheiatã
cum s-a încheiat, a adus în prim plan ºi

Biserica ºi politicul

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
Tineri cu aptitudini
spre mecanica fina

Descrierea jobului:
- salariul motivant;
CV-urile se depun la sediul firmei
din Drobeta-Turnu Severin, (vis-
a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

problema aceasta a relaþiei noastre cu
Biserica dar ºi problema, atât de
sensibilã, a relaþiei Bisericii cu mediul
politic care e trecãtor ºi parºiv. A fost
pentru noi toþi o lecþie, pânã la urmã.
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Imobilul din buricul
Severinului ºi din imediata vecinãtate
a Cetãþii Severinului era cunoscut ca
“maternitatea groazei” din cauza
condiþiilor precare din interior încã de
pe vremea când aici mãmicile
aduceau pe lume copii.
   Chiar dacã în anul 2014, noul bloc
materno-infantil nu era dotat cu
aparatura necesarã, s-a luat totuºi
decizia mutãrii maternitãþii pentru ca
femeile sã nascã mãcar în saloane
curate, igienizate.
   Vechea clãdire, care ani de-a rândul
a avut destinaþia de maternitate, a fost
abandonatã, iar acum imaginea ei este
de-a dreptul sinistrã. ªi nu doar atât.
Pentru cã în apropiere se aflã un cuib

O clãdire monument, abandonatã de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, focar de infecþie în centrul Severinului

Fosta clãdire a Maternitãþii, aflatã în centrul Severinului, este un
adevãrat focar de infecþie, dupã ce în 2014 s-a deschis noul bloc

materno-infantil, iar clãdirea a fost abandonatã de autoritãþi.

de boschetari, locul a fost transformat
într-un WC public. Singurul lucru pe
care au catadicsit sã-l facã autoritãþile
a fost montarea unor gratii la parterul
clãdirii pentru ca aceºti boschetari, cel
mai probabil, sã nu mai intre în imobil.
Proprietarul clãdirii este Consiliul
Judeþean Mehedinþi.
   Într-un document al Direcþiei
Judeþene pentru Culturã Mehedinþi
privind analiza stãrii de conservare
ºi modalitãþi de punere în valoare a
monumentelor de categorie B
(patrimoniu local) din judeþul
Mehedinþi se aratã cã aceastã
instituþie a notificat proprietarul în
vederea obþinerii unor informaþii
referitoare la viitoarea destinaþie a

imobilelor în cauzã, dar cã nu a primit
niciun rãspuns.

   “Am solicitat autoritãþilor locale, ca
în lipsa unui personal de pazã la
respectivele imobile, sã dispunã
patrule prin respectivele zone
deoarece monumentele au devenit
adãposturi pentru cetãþenii fãrã
adãpost sau þinta unor <<excursii>>
din partea adolescenþilor”, se aratã în
documentul respectiv.
   Am solicitat ºi noi informaþii de la
Consiliul Judeþean Mehedinþi privind
un posibil proiect de reabilitare a
acestei clãdiri care nu face cinste unui
municipiu de judeþ, dar preºedintele CJ
Mehedinþi a declarat cã este ocupat cu
vizita ministrului Sãnãtãþii la Strehaia.
„Nu este momentul acum!”, a rãspuns
sec Aladin Georgescu.
   Surse din CJ Mehedinþi spun cã în
urmã cu câþiva ani s-a discutat ca acest
imobil sã fie reabilitat ºi folosit ca sediul
al forului judeþean, având în vedere cã
aceastã instituþie stã cu chirie în
clãdirea Prefecturii Mehedinþi, dar
proiectul a fost abandonat.

       Construit sã fie hotel
   Lucrãrile la acest imobil au început

în anul 1937, în contextul unui proiect
amplu al administraþiei publice locale,
care a prevãzut ºi construirea unui
sediu al Poliþiei. Autoritãþile s-au
bucurat atunci de sprijinul unui
fruntaº liberal, pe atunci ministru,
Richard Franasovici, iar clãdirea urma
sã aibã destinaþia de hotel cu numele
„Belvedere”. Un nume potrivit având
în vedere cã imobilul se construia pe
malul Dunãrii ºi aproape de Cetatea
Medievalã a Severinului.
   Numai cã ceea ce au gândit
reprezentanþii administraþiei publice de
la aceea datã nu coincide cu actuala
„strategie” de turism a Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Acum, turiºtii care
ajung la cetate pot sã creadã, de
exemplu, cã în acest imobil se filmeazã
pentru producþii horror.
   Hotelul a fost ridicat pânã la
începutul celui de-al doilea rãzboi
mondial, dar dupã rãzboi i s-au dat alte
destinaþii, între care cea mai cunoscutã
a fost aceasta de maternitate.

Alãturi de consilierii locali
liberali, am depus un proiect de

hotãrâre pentru aprobarea
strategiei privind adopþia câinilor

fãrã stãpân de pe raza
municipiului Drobeta Turnu

Severin, proiect ce prevede:
- realizarea unui website al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin
cu scopul de a promova adopþiile
câinilor aflaþi în adãpostul public
pentru câinii fãrã stãpân;
- organizarea lunarã de târguri de
adopþii pentru câini, fie la sediul
adãpostului public pentru câinii fãrã
stãpân, fie în altã locaþie;
- organizarea semestrialã a zilei porþilor
deschise la adãpostul public pentru
câinii fãrã stãpân în vederea adopþiei 
   Website-ul cu toþi câinii fãrã stãpân
disponibili pentru adopþie va conþine

Proiect adopþii câini fãrã stãpân
prezentarea pentru fiecare câine în parte
a urmãtoarelor informaþii: pozã, vârstã,
sex, starea medicalã, data capturãrii,
numãrul de identificare al câinelui ºi/
sau boxa în care se gãseºte în adãpost.
   Conform legislaþiei în vigoare,
adopþia e gratuitã iar câinii adulþi se dau
spre adopþie: sterilizaþi; deparazitaþi;
vaccinaþi polivalent ºi antirabic ºi
microcipaþi, cu carnet de sãnãtate.

Municipiul Drobeta-Turnu Severin
are printre cele mai puþine adopþii de
câini fãrã stãpân în comparaþie cu
celelalte municipii reºedinþã de judeþ,
ceea ce este un argument solid pentru
a intensifica demersurile pentru
creºterea numãrului de adopþii.
   Spre exemplu, în anul 2017, 921 câini
au fost capturaþi pe raza Municipiului
Calaraºi, dintre care au fost adoptaþi un
numar de 231câini. Prin comparaþie, în
Severin doar 79 de câini fãrã stãpân au
fost adoptaþi în anul 2017.

Creºterea numãrului de adopþii în
privinþa câinilor fãrã stãpân înseamnã,
printre altele: creºterea gradului de
siguranþã pentru cetãþeni prin
scãderera numãrului câinilor fãrã
stãpân de pe domeniul public.

Daniel Cîrjan,
Viceprimar al municipiului

Drobeta Turnu Severin O.M.
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a intensifica demersurile pentru
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   Spre exemplu, în anul 2017, 921 câini
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printre altele: creºterea gradului de
siguranþã pentru cetãþeni prin
scãderera numãrului câinilor fãrã
stãpân de pe domeniul public.

Daniel Cîrjan,
Viceprimar al municipiului

Drobeta Turnu Severin O.M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Trâmbiþarea la nesfârºit a
ideii de corupþie riscã sã transforme
fenomenul, în România cel puþin, înt-
un soi de formã fãrã fond, într-un
concert de percuþie de tingiri, departe
de orice fel de acord, de armonie, de
coerenþã fonico-ideaticã. Cei mai mulþi
trâmbiþaºi ai corupþiei care ne omoarã
vorbesc despre corupþiune ca despre
o realitate strãinã lor. Aºa sã fie? Sã
tremure ei de teama corupþiei care o
sã-i stranguleze? Mai degrabã suntem
tentaþi sã-i dãm dreptate marelui
cãrturar umanist G. Cãlinescu, cel care,
undeva, spunea cã acela care se teme
de corupþi „este un corupt ºi gãlãgia
asta pudicã aduce aminte de batista
lui Tartuffe”. Textul cãlinescian se aplicã
perfect liotei de oficiali bruxellezi, care
aproape cã-ºi înnoadã limba
pronunþând cuvântul „corupþie” când
vin în România, ca ºi când dumnealor,
în þãrile pe care le reprezintã, nici
usturoi coruptiv n-au mâncat ºi nici
gura trandafirie nu le miroase. Cu
asemenea atitudini duplicitare, profund
ipocrite, aceºti apologeþi ai
anticorupþiei, fac o cât se poate de
proastã propagandã europenismului,

Concert de percuþie la tingiri...
valorilor democratice ºi, în primul
rând, ideii de combatere a corupþiei în
sine. Deja, nu foarte multã lume nu îi
mai ia în serios. Iar politicienii
autohtoni taxaþi drept campioni
absoluþi ai corupþiei, demonizaþi în
exces (a se vedea, mai ales, cazurile
Liviu Dragnea ºi V.V. Dãncilã) vor
deveni, cu timpul, niºte persoane
absolut simpatice, populare,
digerabile. Iar pentru asta nu trebuie
sã gãsim niºte explicaþii savante,
complicate. Cine cunoaºte firea,
modul de a fi al românului, înþelege.
   * Nu ar trebui sã uitãm cã tot ceea ce
se întîmplã pe scena politicã (vai, atât
de ºubrezitã!) trebuie citit/ înþeles în
cheia psihologiei preelectorale. Toþi
„actorii” testeazã orizonturile politice
prezumtiv mai rozalii ºi fac zâmbre din
ce în ce mai îndrãzneþe sau mai
duioase în direcþia lor. Aþi vãzut-o pe
comisãreasa pesedistã Corina Creþu,
fosta adoratoare a lui Colin Powell,
cum se rãstea ea la Guvernul României
cã nu prea ia corect poziþiunea de
drepþi în faþa înãlþimii-sale? Vã aºteptaþi
la aºa ceva de la aceastã mieluºicã
educatã ºi crescutã de venerabilul Ion

Iliescu? Nici noi. Încotro ar vrea oare
dumneaei sã se zburãticeascã? Dar
bãieþelul ãla cu alurã de gigolo, Cãtãlin
Ivan, lansat pe orbita succesului
european, de acelaºi mult prea risipitor
ºi clement PSD? Unde vrea sã ajungã
dumnealui înjurând într-una PSD-ul
ºi punând la cale un partid propriu, în
care nu va reuºi decât, cel mult, sã se
audã vorbind singur în dulcele grai
moldovinesc, altoit cu europenisme
de ultimã orã, insuficient adaptate? Ei,
unde? Dacã aceste... emulsii de
disidenþã din PSD ar reuºi sã scape
partidul de calamitatea din fruntea
sa, Liviu Dragnea, ºi sã-l readucã în
locul lui pe Adrian Nãstase, tot ar fi
ceva. Ceva extraordinar, vreau sã zic.
Dar, cum la noi gãinãriile sunt la
mare cinste, nu este exclus sã
asistãm la o nivelare a clasei politice
româneºti în zona celor mai de jos
moravuri. Acolo unde nu se mai
poate face nicio distincþie.
   * Face ea ce face Nuþi Udrea ºi
ajunge din nou cap de afiº în presa
din România. Dar nu numai din
România, ci ºi din Costa Rica, þara în
care s-a refugiat de teama „braþului
lung al legii”, care i-a arãtat un fel de
cartonaº galben, pe care scrie ºase ani
ºi ceva de puºcãrie, pentru
matrapazlâcurile comise pe vremea
când dumneaei tãia ºi spânzura, alãturi
de Bãsescu Traian prin aceastã þarã
uitatã de noroc. De curând, Nuþi ºi
surata ei, Alina Bica, ambele refugiate,
cicã politic, în Costa Rica, au fost
sãltate de pe o stradã a capitalei
costaricane ºi bãgate, cine ºtie pentru
cât timp, la zdup. În þarã – agitaþie
maximã. Din cele mai diverse motive.

Practic, pentru nimeni nu este foarte
clar de ce cele douã amazoane au fost
sãltate ºi ascunse. Aici, toatã lumea
îºi dã cu pãrerea. Cel mai enervant e
un aºa-zis miliardar (numele îmi
scapã!), care îºi dã aere de
atoatecunoscãtor al realitãþilor din
America Centralã ºi de Nord ºi emite
tot felul de ipoteze, ca ºi cum s-ar afla
chiar în epicentrul evenimentelor. Cu
excepþia pãrerologilor de serviciu de
prin studiourile televiziunilor de ºtiri,
nimeni nu pare sã-l ia în serios. Mai
serile trecute, s-a anunþat cã Udrea
lucreazã la un al doilea jurnal, prilej
pentru aceiaºi actori amintiþi mai sus
sã se lanseze în tot felul de pariuri, de
pronosticuri, de, mã rog, ipoteze, pe
tema „cine, ce persoane ºi personaje
vor mai fi date în gât de ex-blonda de
la Cotroceni”. Opinia publicã, martorã
a celor peste zece ani de teroare
bãsisto-udristã, în mod sigur ºtie cam
despre cine ar mai putea fi vorba, prin
urmare, bombele de presã sunt
aproape excluse. Mai pot trezi,
eventual, interesul cine ºtie ce detalii
pitoreºti, de culise, altminteri...
   * Tot din zona opiniei publice vine
pãrerea, din ce în ce mai consolidatã,
cã, în dosarul „Bica, Udrea, Costa
Rica”, avem de-a face cu o telenovelã
transoceanicã, pusã la cale ºi regizatã
de pe Dâmboviþa, cu sprijinul unor
servicii (special guest star – Interpol
srl!). Vox populi!
   * Excelentã prestaþia tinerei doamne
CRISTINA FIRU, manager interimar al
Bibliotecii Judeþene „I.G. Bibicescu”,
prezentã în studiourile Galaxy TV, luni
searã, la emisiunea TRIBUNA
SOCIETÃÞII CIVILE! Felicitãri!

 Urmare din pag. 3 Pentru a putea da cãldurã în
Severin, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termicã din cadrul
Primãriei Severin a închiriat douã cazane de la lichidatorul care se ocupã
de falimentul RAAN, cu suma de 700.000 de lei pe lunã, care funcþioneazã
cu pãcurã. Cheltuielile pentru a asigura furnizarea de agent termic sunt
imense, undeva la peste 60 de milioane de lei pe sezon.
   Primãria subvenþioneazã gigacaloria astfel produsã. Din preþul total de 460
de lei/gigacalorie, subvenþia este de 212,49 lei. Municipalitatea a primit anii
trecuþi în jur de 20 de milioane de lei din fondul de rezervã, sumã pe care o
vrea ºi anul acesta. Doar patru oraºe din România sunt în aceastã situaþie
gravã ºi solicitã bani din fondul de rezervã al statului român. Este vorba
de Drobeta Turnu Severin, Brad, Gheorgheni ºi Vatra Dornei.

Municipalitatea din Severin...

 O. M.
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Municipalitatea din Severin...

 O. M.

actualitateOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.10.2018 pag. 7

Vineri, 12 octombrie 2018,
copiii de la Centrul ªcolar de
Educaþie Incluzivã “Constantin
Pufan” au participat la atelierele de
lucru Basarabia ºi Bucovina, în
cadrul proiectului cultural “100 de
file de istorie din Cartea Unirii”,
proiect cofinanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional.

La aceastã întâlnire, copiii au
realizat, în acuarelã, harta României
Mari cu cele 4 provincii istorice,
care s-au unit la 1 decembrie 1918.
De asemenea, copiii cei mai talentaþi
la muzicã, au început repetiþiile
pentru spectacolul Cartea Unirii, ce
va avea loc în prima parte a lunii
noiembrie.

Acþiuni culturale la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de presã

100 de file de istorie din Cartea Unirii

   Sâmbãtã, 13 octombrie 2018, la
Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, s-
au desfãºurat cumulat 2 ateliere de
lucru, Transilvania ºi Regatul
României, în cadrul proiectului
cultural “100 de file de istorie din
Cartea Unirii”, proiect cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional. La aceste ateliere de lucru
au participat copii de la Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi. Copiii
au rezolvat puzzle-uri, având ca piese
cele 4 provincii istorice româneºti
care s-au unit în anul 1918 (Regatul
României, Basarabia, Bucovina,
Transilvania). Tot în cadrul acestor

Pe 25 octombrie 2018 ora 18:00, vine
pentru prima datã în Drobeta Turnu
Severin, Lorenzo-Cristian cu CEL MAI
MARE SPECTACOL DE MAGIE
PENTRU COPII, DIN ROMÂNIA.
www.lorenzo-cristian.ro
ASIGURÃ-TE CÃ PRINZI BILET!
Magia Copilãriei este renumitul
spectacol care a creat tradiþie în rândul
micuþilor spectatori.
   Încã de la primul format al acestui
spectacol, sãlile s-au dovedit
neîncãpãtoare, ºi astfel acest concept
creat de Lorenzo-Cristian a devenit un
spectacol de succes.
   De la an la an spectacolul se dezvoltã
oferind surprize tot mai spectaculoase.
Oare anul acesta care sau cine va fi
cireaºa de pe tort?
   Efectele magice prezentate,
personajele, decorarea recuzitei, toate
sunt gândite astfel încât sã ducã micuþii
spectatori într-o lume de poveste.
Dacã oraºul Drobeta Turnu Severin are
peste 700 de copii (capacitatea maximã
a sãlii de spectacol), atunci asigurã-te
cã tu eºti printre cei care vor prinde
bilet la cel mai mare spectacol de
magie pentru copii din România.
   Magia Copilãriei de Lorenzo-
Cristian.
VIDEO: https://www.youtube.com/

watch?v=nZ3ziPbp1dw
Biletele se gãsesc la Agenþia de Bilete
a Palatului Culturii “Teodor Costescu”
din Drobeta Turnu Severin 
   LUNI-JOI orele 08:30-11:00 ºi
12:00-16:00
 VINERI orele 08:30-13:00
   Preþ bilet: 40 lei (parter salã) ºi 30
lei (balcon).
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã
vineri, între orele 08:00-16:00, la tel.
0733/033071
   Bilete în format electronic pe
www.iabilet.ro si în reþeaua
fizicã iabilet.ro/retea: Magazinele
Flanco, Magazinele IQ BOX - Telekom,
Magazinele Uman ºi în Staþiile de Platã
SelfPay din toatã þara.
   Online pe www.iabilet.ro, puteþi plãti
cu Cardul, prin Paypal, pe facturã la
Vodafone sau Orange cu plata la
sfârºitul lunii sau ramburs cu plata
cash prin Fan Courier oriunde în þarã.
DACÃ DOREªTI UN SPECTACOL
PERSONALIZAT SAU ÎN
EXCLUSIVITATE CU LORENZO-
CRISTIAN, PENTRU COMPANIA TA
SAU PENTRU EVENIMENTUL TAU
PRIVAT, NE PUTEÞI CONTACTA
DIRECT 
Organizator/impresar Minodora Stancu
0742107460  www.lorenzo-cristian.ro

ateliere, s-a abordat jocul de rol, ca
metodã interpretativã, pentru a reliefa
personalitatea lui Samoilã Mârza,
precum ºi rolul pe care acesta l-a avut
la 1 decembrie 1918, fiind declarat

fotograful Unirii de la 1918. Aceste
jocuri de rol vor fi prezentate la
spectacolul Cartea Unirii, care va avea
loc în prima jumãtate a lunii
noiembrie.

Ministerul Educaþiei
Naþionale a semnat, în aceastã
sãptãmânã, douã contracte de
finanþare din fonduri europene, în
valoare totalã de 114 milioane euro.
Contractul aferent programului „Bani
de liceu”, cu o valoare de 31 milioane
euro, va permite susþinerea ºi
continuarea acestui program ºi va
acoperi cheltuielile realizate/estimate
de statul român pentru perioada
anilor ºcolari 2015-2019 pentru acest
tip de sprijin.
   Astfel, începând cu acest an ºcolar,
fiecare beneficiar al programului „Bani
de liceu” va primi, lunar, pe întreaga
duratã a cursurilor, în situaþia
respectãrii tuturor condiþiilor legale
prevãzute, suma de 250 lei/lunar, faþã
de 180 lei/lunar, suma primitã anterior
majorãrii. De asemenea, valoarea
plafonului maxim de acordare a bursei
a fost indexatã de la 150 la 500 lei/

114 milioane euro fonduri europene
pentru educaþie, prin „Bani de liceu”

ºi „Bursa profesionalã”
membru de familie, urmare a corelãrii
acestui plafon la situaþia economicã
actualã (salariul de bazã minim brut
pe þarã garantat în platã fiind stabilit,
începând cu ianuarie 2018, la suma
de 1.900 lei lunar).
   În ceea ce priveºte contractul de
finanþare semnat între Centrul
Naþional pentru Dezvoltarea
Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic
ºi Ministerul Fondurilor Europene
pentru Programul „Bursa
profesionalã”, acesta are o valoare de
83 milioane euro. Banii vor acoperi
cheltuielile realizate de statul român
în cadrul programului „Bursa
Profesionalã” pentru perioada anilor
ºcolari 2015-2018 ºi vor asigura
continuarea acestuia în anii urmãtori,
în limita alocãrii financiare estimate
din Programul Operaþional Capital
Uman, prin care sunt derulate ambele
proiecte.  continuare în pag. 10
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Cinci minute de demnitate (2)

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

    Vã reamintesc cã potrivit
Tratatului de la Lisabona, Comisia
are numai competenþele atribuite ei
prin tratatele convenite de toate
statele membre. Acesta este
principiul atribuþiunii. Or, nu mai
existã nici un tratat care sã îi atribuie
Comisiei rolul de a gestiona vreun
M.C.V. În consecinþã prelungirea
funcþionãrii M.C.V. astãzi constituie
o încãlcare a principiului legalitãþii,
a supremaþiei legii, a statului de
drept, atât la nivelul U.E. cât ºi al
României. A venit vremea sã îi
punem capãt. Din punctul nostru de
vedere M.C.V. este caduc.
        Domnilor ºi doamnelor,
   Unii dintre dvs. sunt îngrijoraþi
întrucât au vãzut cetãþeni europeni
din România agresaþi de forþele de
ordine la Bucureºti. În consecinþã
credeþi cã, întrucât aveþi obligaþia de
a-i proteja pe cetãþenii europeni,
aveþi ºi dreptul de a pedepsi
România. La rândul nostru suntem
îngrijoraþi cã nu aþi vãzut ºi cetãþenii
europeni de origine germanã
agresaþi de poliþie la Frankfurt,
cetãþenii europeni de origine
francezã agresaþi de jandarmerie la
Paris, cetãþeni europeni de origine
belgianã, agresaþi chiar în aceste zile
la Bruxelles, ºi tot aºa la Genova,
Barcelona, Londra etc etc. V-am
pregãtit ºi vã ofer o selecþie de
imagini cu intervenþii ale forþelor de
ordine din întreaga Europã
occidentalã, inclusiv Germania. Veþi
constata similitudinea dintre
procedeele acestora ºi cele ale
colegilor lor din România. Acestea
sunt standardele europene.
   Cetãþenii români sunt cetãþeni
europeni în raporturile cu alte state

membre ale UE ºi pe teritoriul altor
state membre UE decât România. Pe
teritoriul României ei sunt cetãþeni
români care trebuie sã respecte
legile române. Atunci când le
încalcã, suportã sancþiunile
prevãzute de ele, aºa cum se
întâmplã cu germanii în Germania,
francezii în Franþa, olandezii în
Olanda. Dacã cetãþeni europeni de
origine germanã, francezã,
finlandezã etc. au fost trataþi pe
teritoriul României ºi de cãtre forþele
de ordine române, potrivit unor
reguli care nu respectã valorile
împãrtãºite de toþi membrii U.E.,
putem discuta. Deocamdatã nu
existã nici o probã însã care sã arate
cã în alte þãri membre UE poliþia ºi
jandarmeria se comportã altfel decât
în România. Mai trist este faptul cã
dvs. nu aþi vãzut jandarmii atacaþi
violent de participanþii la o
demonstraþie organizatã fãrã
respectarea legilor române, pe 10
august anul curent.
   Felicit Jandarmeria românã
pentru modul profesionist ºi
responsabil în care s-a comportat
în împrejurãrile date ºi vã þin la
dispoziþie imagini filmate care
confirmã spusele mele. Când
jandarmii sunt atacaþi ei
reacþioneazã. Iar asta nu în apãrarea
lor, ci a democraþiei ºi a statului de
drept pe care s-au obligat ºi sunt
chemaþi sã le protejeze. Au
reacþionat ei disproporþionat? Care
este criteriul proporþionalitãþii? Îl
putem discuta, desigur. Dupã aceea
sã îl convenim ºi sã îl aplicãm la
situaþia concretã, astfel cum a
rezultat ea din probe. Cu tot
respectul, ceea ce dl. Manfred
Weber a vãzut la televizor nu este
probã, iar ceea ce domnia sã crede
nu este criteriul proporþionalitãþii.
   Dincolo de recrudescenþa
nazismului în Europa, ne
îngrijoreazã faptul cã reprezentanþii
originari din Germania ai unor
partide care se intituleazã
democrate, nu au recunoscut în
violenþele unora dintre
demonstranþii de la Bucureºti, care
au agresat verbal ºi fizic
parlamentari ºi membri ai familiilor

acestora, sau judecãtori ai Curþii
Constituþionale, stilul de acþiune al
batalioanelor de asalt naziste, ºi nu
au auzit în strigãtul „moarte ciumei
roºii” una dintre lozincile favorite
ale cãmãºilor brune. Eu sunt,
stimaþi europarlamentari, unul
dintre membrii „ciumei roºii” ºi în
aceastã calitate, dar mai ales în
respectul valorilor europene, nu voi
permite ascensiunea „ciumei
brune” în þara mea.
   Demonstraþiile desfãºurate cu
încãlcarea legii nu sunt stat de
drept. Asaltul împotriva clãdirilor
guvernamentale nu este stat de
drept. Aruncarea cu pietre ºi
cocktailuri Molotov împotriva
forþelor de ordine nu este stat de
drept. Scandarea lozincilor naziste
nu este stat de drept. Reprezint un
popor care a stat în faþa tancurilor
dictaturii,  tocmai pentru ca
România sã fie un stat democratic
ºi un stat de drept. În acele
momente, mulþi dintre cei care
astãzi vor sã ne înveþe ce este statul
de drept sprijinind anarhia animatã
de vechi lozinci naziste, priveau la
televizor cum curge sânge în
oraºele României. De aceea, în
lupta cu cei care, în numele
democraþiei, ne cer sã acceptãm
dictatura, ºi în numele legii sã
acceptãm fãrãdelegea, vom proceda
aºa cum ºtim noi ºi nu aºa cum nu
ºtiþi dvs. În aceastã bãtãlie este
limpede de partea cui este
Guvernul legitim al României.
Aºtept sã vãd de partea cui nu
sunteþi dvs.
          Domnilor ºi doamnelor,
   În contextul discuþiilor despre
statul de drept, reprezentanþii unor
partide care se intituleazã creºtine
insistã ca noi, românii, sã dãm o
interpretare originalã istoriei relatate
în Biblie despre Sodoma ºi Gomora.
Sub influenþa acestora,
„conservatorii progresiºti” ne cer sã
înlocuim adagiul strãvechi potrivit
cãruia numai ceea ce este natural
este ºi moral, naturalia non sunt
turpia, cu unul care susþine cã
tocmai ceea ce este împotriva naturii
este moral. Este dreptul poporului
meu sã voteze acceptarea acestei

cutezãtoare inovaþii morale ºi a
acestei bizare interpretãri a
perceptelor creºtine aºezate nu doar
la temelia identitãþii culturale a
românilor, ci ºi a întregii Europe. Mai
mult, indiferent de ceea ce cred eu,
Guvernul României, fidel regulilor
democratice, nu poate refuza
organizarea unui referendum pe
tema definirii constituþionale a
cãsãtoriei atunci când peste trei
milioane de români, adicã mai mult
decât întreaga populaþie a unora
dintre statele membre ale UE, o cer.
   Ce credibilitate mai poate avea
instituþia iniþiativei cetãþeneºti,
introdusã cu entuziasm în Tratatul
de la Lisabona, dacã P.E. îi cere
Guvernului român sã ignore sau sã
boicoteze o iniþiativã cetãþeneascã
prevãzutã de Constituþia
României?! Ce credibilitate mai
poate avea PE în faþa cetãþenilor
europeni, dacã pretinde un
asemenea lucru?! Respectând în
acelaºi timp principiul laicitãþii
statului ºi drepturile individuale ale
cetãþenilor, Guvernul român va
supune referendumului legea de
modificare a Constituþiei adoptatã
ca urmare a unei masive iniþiative
cetãþeneºti. Nu pot decât regreta
dacã lucrul acesta îi deranjeazã pe
unii creºtini, mai mult sau mai puþin
democraþi, sau pe unii democraþi,
mai mult sau mai puþin creºtini.

Doamnelor ºi domnilor
europarlamentari,

   Misiunea dvs. este sã apãraþi
interesele ºi valorile comune ale
tuturor statelor membre, inclusiv
România. Misiunea Guvernului
României este sã apere interesele ºi
identitatea specifice românilor. Cele
douã nu trebuie sã intre în coliziune.
Dacã vor intra, vã asigur cã românii
ºi Guvernul lor îºi voi face datoria.
Nu am venit aici sã dau socotealã.
Nu am venit ca un elev scos la tablã
pentru a fi examinat de profesor. Am
venit pentru cã vã preþuiesc ºi vã
respect. Cer în schimb aceeaºi
preþuire ºi respect pentru poporul
român pe care îl reprezint.
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De parcã s-ar despãrþi
Marea Neagrã în douã dacã un
ciolan de politician bãtrân nu ar
ajunge la puºcãrie, aºa cum s-ar
prefigura la instanþa de judecatã
acum. Este vorba de Liviu Dragnea,
care, de când a ajuns la Putere, nu
are alt scop decât sã scape de
problemele penale pe care le are. ªi
omul gândeºte în perspectivã. Adicã
ºi de cele pe care le-ar putea avea în
continuare, date fiind afacerile din
trecut în care a fost implicat mai mult
sau mai puþin direct. Poate o mai
scormoni vreun procuror fãrã
treabã sau poate l-o reclama
vreun vecin care a rãmas fãrã
pãdure lângã domeniul de
vânãtoare de la Teleorman.
   De parcã apariþia lui Dragnea în
peisajul politic este o surprizã pentru
cineva. Sau a lui Vâlcov sau Dãncilã
sau Firea sau Dan Voiculescu sau a
lui Orban, Blaga, Iohannis, Bãsescu,
Iliescu, Nãstase, Geoanã, Ponta sau
ºovãielnici precum Cioloº.
   Nu pare nimic întâmplãtor ºi nu
se aºtepta nimeni ca þara noastrã sã
evolueze altfel decât în trecut. Adicã
un amestec de elite ºi nonelite,
numai cã proporþia este în mod
covârºitor în favoarea nonelitelor. Nu
ar fi pentru prima datã în istorie când
se propagã un astfel de amestec
toxic în conducerea României. Este
o þarã a contrastelor ºi ultima sutã
de ani nu a fost altfel decât este în
prezent. Nimic nu are succes în
aceastã þarã fãrã eforturi
senzaþionale. Nimic de succes nu
prea dureazã, dacã nu este pervertit

 ªtefan Bãeºiu

Hai ºi cu graþierea!
sau batjocorit. Totul este amestecat:
rãu cu bine, politician cu alegãtor,
sindicalist cu ºef din administraþie,
pârnãiaº cu magistrat. De ce atâta
scandal, când oricum lucrurile nu se
schimbã în bine sau se schimbã prea
greu. Oricum, toate generaþiile sunt
de sacrificiu în România ºi unii ar
spune cã trãim într-o bulã. Adicã bula
este compusã din toate tarele ºi
nefericirile noastre trecute, prezente
ºi viitoare. Este clar cã este ºi zona.
Pentru cã oamenii mai evolueazã ºi
în funcþie de zonã, areal, cum spunea
Darwin pe undeva.
   Îþi dai seama cã dacã ºi-o fi luat ºi
Dumnezeu sau Marele Spirit mâna
de pe noi, atunci e clar cum va arãta
viitorul pentru România. Vorba
unuia: Balcanii au avut un trecut
dramatic, au un prezent dezastruos.
Bine cã nu au viitor. Cam aºa merge
treaba. Adicã nu prea merge. Nici nu
trebuie sã ne mai întrebãm de
autostrãzi ºi de alte chestii de
infrastructurã. Nici nu vom avea prea
curând. Sau nu vom avea în general.
Este un amestec de înºelãtorie cu
trãdare, de sublim cu penibil. Este
chiar jenant pe alocuri sã vezi cã nu
merge treaba deºi de 28 de ani ne
tot chinuim sã trãim ºi noi bine. Nu
am reuºit sã construim în 28 de ani
mãcar o autostradã de la vest la est.
Acesta era proiectul de þarã în 100
de ani. Dar nu este. Nu am avut
niciun proiect de þarã major. Poate
pe vremea PCR, în rest nimic
semnificativ. Am fost purtaþi de valul
istoriei ºi valurile te duc la liman
uneori sau la grãmada de peturi ºi

gunoaie din mijlocul oceanului.
De acolo chiar nu te scoate nimeni.
   Dacã destinul ne este scris sau
mai grav nici nu îl avem, de ce atâta
zbatere pe Legile justiþiei, pe
salvarea lui Dragnea ºi a altora.
Poate cã trebuie sã ne îmbrãþiºãm
soarta ºi sã ne confundãm cu ceea
ce ni se întâmplã bun ºi rãu în ultimii
ani ºi sã ne spunem: atâta putem.
Nu putem sã producem nimic de
succes ºi cu asta basta.
   Aºadar, nu cred cã ar muri nimeni
dacã Liviu Dragnea ar avea un cazier
din nou alb. Este un politician care
s-a nãscut alãturi de noi, din zoaiele
tranziþiei. Sã nu îi mai renegãm ºi
sã ne împãcãm cu soarta cã mai bine
nu se poate. Asta e ce putem, asta e
ce meritãm. Nu meritãm mai mult
decât putem. Deci hai pe repede
înainte cu legile justiþiei, cu
îmblânzirea magistraþilor ºi a
statului paralel ºi vedem ce o sã iasã.
Oricum nu putem sã fim stãpânii
noºtri. Adicã nu suntem în stare.
Suntem în UE ºi NATO. E bine cã
ne-a luat cineva sã ne arate calea.
Vrei în UE ºi în NATO, ei bine joci
dupã cum îþi cântã stãpânul, dacã
nu poþi sã îþi decizi singur destinul
pentru cã eºti prea prost sau prea
sãrac. Asta ai ales sã ai un stãpân,
atunci nu te mai revolta cã nu e
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În urmã cu 11
ani, pãºea cu hotãrâre
într-o instituþie care avea
sã-i punã în valoare
calitatea de om ºi sã îi
descopere noi valenþe.
   Timp de doi ani, s-a
pregãtit intens reuºind sã
acumuleze suficiente
cunoºtinþe, care au
constituit o bazã solidã
pentru operaþionalizarea
Serviciului SMURD la
nivelul judeþului
Mehedinþi, devenind astfel
coordonatorul salvatorilor.
   Acestora a reuºit sã le insufle cã
precizia, curajul ºi coordonarea
sunt atribute esenþiale în misiunile
de salvare, oferindu-le ºansa de a
cunoaºte pe deplin sentimentul
datoriei îndeplinite, acea stare care
îþi dã certitudinea cã ai fãcut tot
ce depindea de tine pentru a
proteja viaþa.
   Voluntarilor ISU Mehedinþi a
încercat sã le transmitã sentimentul
solidaritãþii, dragostea pentru
semeni, pregãtindu-i pentru
situaþiile în care pot deveni îngerii
pãzitori ai unor persoane care riscã
sã piardã tot, însã o secundã le
poate reda bucuria de a trãi - ºansa
unui nou început.
   Are credinþa cã, prin implicarea
activã în viaþa comunitãþii, putem
schimba atitudini, iar puterea
exemplului este cea mai expresivã
dovadã.
   Sâmbãtã, 13 octombrie a.c.,
aflându-se în timpul liber, împreunã

Portretul unui salvator

cu un prieten, a fost omul potrivit la
locul potrivit. Pompierul se afla lângã
un bloc, în care s-a produs o explozie
a unei butelii, în urma cãreia s-a iniþiat
un incendiu. Auzind suflul exploziei
ºi vãzând cãzute pe asfalt bucãþi de
geamuri, a conºtientizat pericolul ºi
a urcat în apartamentul în care se
manifesta incendiul. A acþionat
prompt împiedicând propagarea
focului la întregul apartament, dupã
ce s-a asigurat cã victima - o femeie
în vârstã de circa 34 de ani, care a
suferit arsuri la nivelul feþei ºi braþelor,
este în afara oricãrui pericol.
   Pentru persoana salvatã, dar ºi
pentru noi, colegii lui,
sublocotenentul Drãghici Lucian
este un profesionist ºi, nu în
ultimul rând, UN EROU.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Ministrul interimar al
Educaþiei Naþionale, doamna
Rovana Plumb, felicitã cei cinci
elevi care au obþinut rezultate
remarcabile la a XXIII-a ediþie a
Olimpiadei Internaþionale de
Astronomie. Totodatã, ministrul
Rovana Plumb mulþumeºte
profesorilor coordonatori care au
pregãtit cu dãruire ºi
profesionalism lotul olimpic în
atingerea acestei performanþe:
douã medalii de aur, o medalie de
argint ºi douã de bronz.
   Elevii laureaþi cu aur sunt: Daria
Maria Hãrãbor (ªcoala Gimnazialã
nr. 29 din Bucureºti) ºi David
Corneliu Turturean (Colegiul
Naþional „ªtefan cel Mare” din
Suceava), în timp ce Traian Rareº
Tuº (Colegiul Naþional „Gheorghe
ªincai” din Baia Mare) a fost
distins cu o medalie de argint.
Maria Iordache (ªcoala Gimnazialã
„Mihai Eminescu” din Brãila) ºi
Vlad Roºca (Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti) au fost
medaliaþi cu bronz.
   Lotul olimpic al României a fost
coordonat ºi însoþit de profesorii:
Cãtãlina Anca Marian (Colegiul
Naþional „Inochentie Micu Clain”
din Alba Iulia) ºi Grigoruþã Oniciuc
(Colegiul Naþional „Petru Rareº”
din Piatra Neamþ).
   Ediþia a XXIII-a a Olimpiadei
Internaþionale de Astronomie s-a
desfãºurat în perioada 6-14
octombrie, în Colombo (Sri
Lanka), ºi  a reunit  80 de
concurenþi din 18 þãri.

Echipa României a obþinut cinci
medalii la Olimpiada

Internaþionalã de Astronomie 2018

   Elevii români care obþin medalii
ºi menþiuni la olimpiadele
internaþionale/regionale sunt
premiaþi,  în fiecare an, de
Ministerul Educaþiei Naþionale. De
asemenea, profesorii care
pregãtesc elevul/elevii sunt
recompensaþi cu un premiu în bani,
în cuantumul cel mai mare prevãzut
pentru elevul sau unul dintre elevii
premiaþi. Pentru ºcoala pe care
elevul/elevii o frecventeazã sau a/
au frecventat-o se acordã câte un
premiu, în cuantumul prevãzut
pentru fiecare elev premiat. În acest
ultim caz, sumele sunt utilizate
pentru dotãri destinate sprijinirii
eficienþei procesului de învãþãmânt.
   În acelaºi timp, costurile pentru
participarea loturilor olimpice la
competiþi ile internaþionale/
regionale pe discipline sunt
asigurate din bugetul Ministerului
Educaþiei Naþionale.

BIROUL DE COMUNICARE

Prin „Bursa profesionalã”, 80.132 de
elevi din clasele IX-XI din învãþãmântul profesional, inclusiv învãþãmântul
dual, vor fi stimulaþi sã-ºi continue studiile cu burse acordate din fonduri
europene, 20% dintre elevi provenind din mediul rural.
   Bursa acordatã în acest program, în valoare de 200 lei, se plãteºte tuturor
elevilor, indiferent de veniturile pãrinþilor lor, dar în anumite condiþii de frecvenþã
menþionate în art. 7 din HG 1062 din 30 octombrie 2012 sau în art. 7 din HG
951/2017, fiind o modalitate de a promova în mod direct participarea la programe
de educaþie ºi formare profesionalã iniþialã. Ministrul Rovana Plumb a declarat
cã „o prioritate a Guvernului României este de a investi, prin Fondul Social European,
cu precãdere în mãsuri dedicate reducerii abandonului ºcolar, dezvoltãrii
învãþãmântului profesional ºi de a asigura corelarea ofertelor educaþionale cu
nevoile actuale ale pieþei muncii”. BIROUL DE COMUNICARE

114 milioane euro fonduri europene...
 urmare din pag. 7
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Premiera “Actriþele”, din 20 septembrie, a dat startul
unei noi stagiuni la Palatul Naþional al Copiilor ºi a trecut lãsând
în urmã amintirea unei seri de neuitat, în compania unor mari
actriþe. În faþa unei sãli pline au fost dezvãluite prin intermediul
a patru personaje ce întruchipeazã patru tipologii ale lumii scenei
secretele din ºi de dincolo de luminile rampei.
   Trei prietene bune, pe care în vremea studenþiei le-a apropiat
dragostea mistuitoare pentru teatru, au scos la ivealã în faþa unui
public cuprins de suspans ºi fascinaþie, o frânturã din frãmântãrile
de dincolo de cortinã. Florinei Cercel i se potriveºte ca o mãnuºã
ipostaza actriþei îndelung aclamate pe marile scene europene, actriþa
celebrã pe micul ecran pare sã fi fost “creionatã” de autor chiar
pentru Carmen Tãnase, iar povestea actriþei ce a renunþat la lumina
orbitoare a reflectoarelor pentru zona mai puþin vizibilã, a producþiei
ºi-a asumat-o într-o manierã foarte convingãtoare Dana Dogaru.
Anca Dinicu întregeºte peisajul din postura viitoarei actriþe,
actualmente studentã la facultatea de actorie. Ea este cea care cu
determinarea ºi curajul vârstei, dar ºi prin candoarea specificã
oricãrui început de drum, gãseºte cheia spre inima celor trei veterane
ale lumii artistice ºi face ca amintirile sã fie descãtuºate din cufãrul
lor ºi sã ajungã direct în sufletul spectatorului.
   O poveste despre fragilitatea ºi delicateþea sufletului de artist,
ce nu poate fi povestitã, ci doar vãzutã ºi simþitã.
Distribuþia:
Gloria Marc - FLORINA CERCEL
Assumpta Roca - CARMEN TÃNASE
Maria Canihal - DANA DOGARU
Fata - ANCA DINICU
REGIA - CRISTIAN IOAN
COSTUME - CORINA GRAMOSTEANU
     Biletele sunt 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

Premiera “Actriþele” s-a jucat cu
sala plinã la Bucureºti ºi

porneºte în turneu naþional!

     Premiera spectacolului „All inclusive”, cea mai nouã
producþie regizatã de Vlad Zamfirescu, a avut loc la Palatul
Naþional al Copiilor, cu casa închisã. Medeea Marinescu, Marius
Manole, Mirela Opriºor, Vlad Zamfirescu ºi Diana Roman au
oferit un adevãrat regal al comediei în faþa unei sãli arhipline.
S-a râs pe sãturate, la o piesã jucatã în vervã ºi presãratã cu
situaþii de o ironie comicã ºi replici de tot hazul. La final aplauzele
furtunoase ce au durat minute în ºir au încununat lansarea la apã
a unui nou spectacol de succes.
   Acþiunea graviteazã în jurul familiei formate din Maurice
(Marius Manole), Margaret (Medeea Marinescu) ºi fiica lor Adele
(Diana Roman). Ajunºi în preajma vârstei de 40 de ani, cu o
fiicã de 20, cei doi pãrinþi par sã fie într-o cãutare perpetuã a
unui ideal nedefinit, tânjind mereu dupã altceva decât ceea ce
le-a oferit viaþa pânã în acel moment. Existenþa lor ia o turnurã
neaºteptatã atunci când Adele, tânãrã studentã, anunþã cã trãieºte
o poveste de dragoste ºi aºteaptã un copil de la nimeni altul
decât profesorul ei Vincent (Vlad Zamfirescu). Iar tatãl Adelei,
Maurice (Marius Manole) traverseazã criza vârstei de mijloc
crezând cã îºi va gãsi fericirea chiar în braþele veselei Monique
(Mirela Opriºor), sora iubitului fiicei sale. Ce se întâmplã când
protagoniºtii acesti scenariu ajung faþã în faþã veþi descoperi
asistând la spectacol.
   Nu pierdeþi întâlnirea cu nume reprezentative ale noii generaþii de
aur a teatrului românesc, în aceastã nouã comedie spumoasã în care
hohotele de râs se împletesc cu trãirea autenticã ºi cu momentele
de mare tensiune emoþionalã. Regia spectacolului este semnatã de
Vlad Zamfirescu, iar scenografia de Mãdãlina Marinescu.
Titlu: All inclusive; Regie: Vlad Zamfirescu; Distributie:
Margaret - Medeea Marinescu; Maurice - Marius Manole
Monique - Mirela Opriºor; Vince - Vlad Zamfirescu
Adele - Diana Roman; Scenografie: Mãdãlina Marinescu
    Biletele sunt 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

Premiera spectacolului
„All inclusive”, cea mai nouã producþie

regizatã de Vlad Zamfirescu

Începe distribuirea
rechizitelor ºi
ghiozdanelor

acordate în cadrul
proiectului „Rechizite

pentru preºcolari ºi
elevi - ºanse egale la

educaþie”,
implementat de

Ministerul Educaþiei
Naþionale

 Peste 360.000 de preºcolari
ºi elevi din clasele II - VIII
beneficiazã în anul ºcolar
2018-2019 de pachete de
rechizite ºi ghiozdane.
   Dintre aceºtia, 308.611 elevi
vor primi ghiozdane.
   Beneficiarii sunt înscriºi în
învãþãmântul de stat, primar ºi
gimnazial, la cursuri de zi, fiind
în întreþinerea familiilor al
cãror venit mediu net lunar pe
membru de familie, realizat în
luna iulie a fiecãrui an, este de
maximum 50% din salariul de
bazã minim brut pe þarã.
   Elevii din grupul-þintã au
devenit eligibili în proiect dupã
ce au solicitat, la începutul
anului ºcolar, sprijinul acordat
în cadrul programului naþional
desfãºurat anual în baza Legii
126/2004 ºi a ordinului de
ministru nr. 4385/2012.
   În plus, 51.539 de preºcolari
vor primi rechizite ºcolare. Aceºtia
sunt beneficiarii tichetelor sociale
acordate conform Legii nr. 248/
2015 privind stimularea
participãrii în învãþãmântul
preºcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate.
   Proiectul „Rechizite pentru
preºcolari ºi elevi - ºanse egale
la educaþie” are ca obiectiv
prevenirea abandonului ºcolar
ºi a pãrãsirii timpurii a ºcolii,
facilitând accesul egal ºi
participarea la învãþãmântul
obligatoriu a preºcolarilor ºi
elevilor proveniþi din familiile
cele mai defavorizate, prin
acordarea de materiale ºcolare.
Rechizitele ºi ghiozdanele vor fi
distribuite prin intermediul
inspectoratelor ºcolare judeþene/
Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti cãtre unitãþile de
învãþãmânt, care vor repartiza mai
departe materialele ºcolare cãtre
elevii ºi preºcolarii din grupul-þintã.
   Ministerul Educaþiei Naþionale
este beneficiar al proiectului
„Rechizite pentru preºcolari ºi elevi
- ºanse egale la educaþie”,
implementat în cadrul Programului
Operaþional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate POAD/220/1/3/ -
Precaritate materialã de bazã,
bugetul total al proiectului fiind
de 17.314.571,40 lei.

BIROUL DE COMUNICARE
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În vederea creºterii gradului de ocupare a
forþei de muncã în judeþ, pentru a oferi posibilitatea
absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt ºi altor
persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, de
a se întâlni în mod direct, faþã în faþã, cu angajatorii
ºi de a purta discuþii preliminare înaintea interviului
propriu-zis/concurs/probã de lucru, AJOFM
Mehedinþi va organiza în data de 19 octombrie
2018, vineri, începând cu ora 10.00, la PALATUL
CULTURAL THEODOR COSTESCU (TEATRU) din
Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr 4,
”BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU
ABSOLVENÞI”, scopul final urmãrit fiind acela ca
un numãr cât mai mare de persoane sã poatã gãsi
un loc de muncã corespunzãtor pregãtirii lor
profesionale. La acest târg de locuri de muncã pot
participa ºi alte persoane care se aflã în cãutarea
unui loc de muncã.
   Pentru buna organizare ºi desfãºurare a acestei
acþiuni au fost întocmite materiale publicitare,
invitaþii de participare, chestionare pentru
solicitanþii de locuri de muncã ºi angajatori,
catalogul agenþilor economici participanþi.
   În vederea depistãrii unui numãr cât mai mare
de locuri de muncã, care sã acopere o gamã cât
mai diversã de meserii din diferite domenii de
activitate, ºi care sã fie oferite tuturor  celor care
vor participa la acest târg de locuri de muncã, de
la sfârºitul lunii septembrie 2018 salariaþii AJOFM

În data de 19 octombrie 2018 AJOFM Mehedinþi va organiza

Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi
Mehedinþi au demarat acþiunile de contactare a
agenþilor economici ºi de invitare a acestora sã
participe la acest târg de locuri de muncã. Pânã la
aceastã datã, din cei peste 130 angajatori
contactaþi, 67 dintre aceºtia si-au confirmat
participarea la aceastã bursã, numãrul total al
locurilor de muncã oferite de aceºtia fiind de 783,
din care 23 pentru persoanele cu studii superioare,
în diferite domenii de activitate precum industria
componentelor auto, industria prelucrãtoare,
uºoarã, comerþ, alimentaþie publicã, transporturi,
construcþii, diverse activitãþi de prestãri servicii, într-
o gama foarte diversificatã de meserii.
   În perioada urmãtoare, pânã în data de 17
octombrie 2018, va continua acþiunea de
contactare a agenþilor economici astfel încât un
numãr cât mai mare de locuri de muncã, din
cât mai diverse domenii de activitate, sã fie
oferite celor care vor participa la acest târg de
locuri de muncã.
   Informaþii suplimentare privind modul de
organizare ºi desfãºurare a acestei noi ediþii a bursei
locurilor de muncã pot fi obþinute de la sediul
AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, bd.
Carol I nr 3, unde se pot depune ºi ofertele privind
locurile de muncã vacante ce vor fi oferite în cadrul
acestei acþiuni organizatã de instituþia noastrã.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã

astãzi16.10.2018, ora 00:01, a demarat
Campania de plãþi în avans pentru fermierii care

au depus Cereri Unice de Platã în anul 2018.
Pentru prima zi au fost calculaþi un numãr

de 102.077 fermieri cu suma totalã de
28.671.777 euro.

Menþionãm cã în conformitate cu prevederile
Deciziei nr.6293 de punere în aplicare a Comisiei
din 01.10.2018 de autorizare a României sã aplice
derogãri, în ceea ce priveºte anul de cerere 2018,
de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf
din Regulamentul  (UE) nr.1306/2013 al
Parlamentului European ºi al Consiliului în ceea
ce priveºte nivelul avansurilor pentru plãþile directe
ºi pentru mãsurile de dezvoltare ruralã legate de
suprafaþã ºi de animale, între 16 octombrie ºi 30
noiembrie se pot efectua plãþi în avans de pânã la
70 % în cazul plãþilor directe, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului, ºi de pânã la 85 % în
cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltãrii rurale
menþionat la articolul 67 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr.1306/2013.
   De asemenea, conform art.6 alin. (1) din H.G. nr.783/
2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a
cuantumului per hectar al plãþii unice pe suprafaþã, al
plãþii redistributive ºi a intervalelor de suprafaþã pentru
care se acordã aceasta, al plãþii pentru practice agricole
benefice pentru climã ºi mediu, al plãþii pentru tinerii
fermieri ºi a plafonului afferent schemei de sprijin cuplat
pentru speciile ovine/caprine (56.100.100 euro)
“Începând cu data de 16 octombrie 2017, Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã poate acorda plãþi
în avans în cadrul schemelor de plãþi directe prevãzute
la art.1, cu încadrarea în procentul maxim prevãzut de
reglementãrile europene în vigoare la data efectuãrii
plãþilor în avans.”
  Plafoanele alocate României pentru anul de
cerere 2018 ºi cuantumurile per hectar ale
plãþilor directe se regãsesc în tabelul din Anexa
publicatã pe site-ul instituþiei.
   Menþionãm cã plãþile se efectueazã la cursurile
de schimb valutar stabilite de cãtre Banca
Centralã Europeanã, astfel:
-4,6638lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de28.09.2018 ºi publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.
351/04din 01.10.2018, pentru plãþile finanþate din
FEGA (Fondul European de GarantareAgricolã);
-4,6585lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de29.12.2017 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr.448/01 din 30.12.2017, pentru plãþile
finanþate din FEADR (Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã).

RESPONSABIL  COMUNICARE

COMUNICAT DE PRESÃ

   Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
oferã contribuabililor servicii electronice care
sunt disponibile 24h/24h, sunt uºor de accesat
ºi nu implicã deplasarea la sediul administraþiei
fiscale sau la oficiul poºtal, respectiv:
- Spaþiul  privat virtual  (SPV) oferã
contribuabililor persoane fizice ºi persoane
juridice toate facilitãþile comunicãrii
electronice a actelor administrative fiscale
emise în formã electronicã, precum ºi a altor
informaþii ºi înscrisuri în legãturã cu situaþia
financiarã sau fiscalã proprie a acestora.
Accesarea serviciului “Spaþiul privat virtual”
se face de pe pagina principalã a site-ului
ANAF www.anaf.ro, la secþiunea „Servicii
Online-Serviciul înregistrare/înrolare persoane
fizice ºi juridice Spaþiul Privat Virtual’’;
- Depunere declaraþii on-line este un serviciu
disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care
poate fi accesat prin utilizarea unui certificat
digital calificat cu menþiunea cã certificatul
poate fi folosit pentru transmiterea mai multor
declaraþii. Formularele electronice pot fi
descãrcate de pe site-ul www.anaf.ro, secþiunea
Servicii on-line/Declaraþii electronice/
Descãrcare declaratii;
- Asistenþã prin e-mail este un serviciu prin care
contribuabilii pot obþine informaþii cu caracter
general în legãturã cu modul în care trebuie sã

ANAF, preocupatã permanent de dezvoltarea
comunicãrii electronice cu contribuabilii

procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal
sau pentru a se conforma unei obligaþii fiscale.
Serviciul este disponibil accesând secþiunea
“Formular de contact”de pe pagina principalã a
site-ului ANAF www.anaf.ro;
- Buletinul informativ fiscal cuprinde informaþii
cu privire la actele normative cu incidenþã în
materie fiscalã care au fost publicate în Monitorul
Oficial al României în sãptãmâna anterioarã.
Acest serviciu este disponibil pe site-ul
www.anaf.ro, secþiunea Asistenþã contribuabili/
Legislaþie /Noutãþi legislative;
- Ghiduri curente care au scopul de a facilita
îndeplinirea obligaþiilor fiscale declarative ºi de
platã ale contribuabililor. Acestea sunt orientate
pe grupuri þintã fiind disponibile pe site-ul
www.anaf.ro, secþiunea Asistenþã contribuabili/
Legislaþie/Ghiduri curente;
   Totodatã, Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã pune la dispoziþia contribuabililor în mod
gratuit, la sediile administraþiilor judeþene a
finanþelor publice, într-un spaþiu special
amenajat, un calculator conectat la Internet, în
scopul accesãrii tuturor serviciilor puse la
dispoziþie de cãtre instituþie, asigurând totodatã
ºi îndrumarea corespunzãtoare în utilizarea
serviciilor la distanþã.

Serviciul comunicare,
relaþii publice ºi mass media
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În vederea creºterii gradului de ocupare a
forþei de muncã în judeþ, pentru a oferi posibilitatea
absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt ºi altor
persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, de
a se întâlni în mod direct, faþã în faþã, cu angajatorii
ºi de a purta discuþii preliminare înaintea interviului
propriu-zis/concurs/probã de lucru, AJOFM
Mehedinþi va organiza în data de 19 octombrie
2018, vineri, începând cu ora 10.00, la PALATUL
CULTURAL THEODOR COSTESCU (TEATRU) din
Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr 4,
”BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU
ABSOLVENÞI”, scopul final urmãrit fiind acela ca
un numãr cât mai mare de persoane sã poatã gãsi
un loc de muncã corespunzãtor pregãtirii lor
profesionale. La acest târg de locuri de muncã pot
participa ºi alte persoane care se aflã în cãutarea
unui loc de muncã.
   Pentru buna organizare ºi desfãºurare a acestei
acþiuni au fost întocmite materiale publicitare,
invitaþii de participare, chestionare pentru
solicitanþii de locuri de muncã ºi angajatori,
catalogul agenþilor economici participanþi.
   În vederea depistãrii unui numãr cât mai mare
de locuri de muncã, care sã acopere o gamã cât
mai diversã de meserii din diferite domenii de
activitate, ºi care sã fie oferite tuturor  celor care
vor participa la acest târg de locuri de muncã, de
la sfârºitul lunii septembrie 2018 salariaþii AJOFM

În data de 19 octombrie 2018 AJOFM Mehedinþi va organiza

Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi
Mehedinþi au demarat acþiunile de contactare a
agenþilor economici ºi de invitare a acestora sã
participe la acest târg de locuri de muncã. Pânã la
aceastã datã, din cei peste 130 angajatori
contactaþi, 67 dintre aceºtia si-au confirmat
participarea la aceastã bursã, numãrul total al
locurilor de muncã oferite de aceºtia fiind de 783,
din care 23 pentru persoanele cu studii superioare,
în diferite domenii de activitate precum industria
componentelor auto, industria prelucrãtoare,
uºoarã, comerþ, alimentaþie publicã, transporturi,
construcþii, diverse activitãþi de prestãri servicii, într-
o gama foarte diversificatã de meserii.
   În perioada urmãtoare, pânã în data de 17
octombrie 2018, va continua acþiunea de
contactare a agenþilor economici astfel încât un
numãr cât mai mare de locuri de muncã, din
cât mai diverse domenii de activitate, sã fie
oferite celor care vor participa la acest târg de
locuri de muncã.
   Informaþii suplimentare privind modul de
organizare ºi desfãºurare a acestei noi ediþii a bursei
locurilor de muncã pot fi obþinute de la sediul
AJOFM Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin, bd.
Carol I nr 3, unde se pot depune ºi ofertele privind
locurile de muncã vacante ce vor fi oferite în cadrul
acestei acþiuni organizatã de instituþia noastrã.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã

astãzi16.10.2018, ora 00:01, a demarat
Campania de plãþi în avans pentru fermierii care

au depus Cereri Unice de Platã în anul 2018.
Pentru prima zi au fost calculaþi un numãr

de 102.077 fermieri cu suma totalã de
28.671.777 euro.

Menþionãm cã în conformitate cu prevederile
Deciziei nr.6293 de punere în aplicare a Comisiei
din 01.10.2018 de autorizare a României sã aplice
derogãri, în ceea ce priveºte anul de cerere 2018,
de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf
din Regulamentul  (UE) nr.1306/2013 al
Parlamentului European ºi al Consiliului în ceea
ce priveºte nivelul avansurilor pentru plãþile directe
ºi pentru mãsurile de dezvoltare ruralã legate de
suprafaþã ºi de animale, între 16 octombrie ºi 30
noiembrie se pot efectua plãþi în avans de pânã la
70 % în cazul plãþilor directe, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului, ºi de pânã la 85 % în
cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltãrii rurale
menþionat la articolul 67 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr.1306/2013.
   De asemenea, conform art.6 alin. (1) din H.G. nr.783/
2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a
cuantumului per hectar al plãþii unice pe suprafaþã, al
plãþii redistributive ºi a intervalelor de suprafaþã pentru
care se acordã aceasta, al plãþii pentru practice agricole
benefice pentru climã ºi mediu, al plãþii pentru tinerii
fermieri ºi a plafonului afferent schemei de sprijin cuplat
pentru speciile ovine/caprine (56.100.100 euro)
“Începând cu data de 16 octombrie 2017, Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã poate acorda plãþi
în avans în cadrul schemelor de plãþi directe prevãzute
la art.1, cu încadrarea în procentul maxim prevãzut de
reglementãrile europene în vigoare la data efectuãrii
plãþilor în avans.”
  Plafoanele alocate României pentru anul de
cerere 2018 ºi cuantumurile per hectar ale
plãþilor directe se regãsesc în tabelul din Anexa
publicatã pe site-ul instituþiei.
   Menþionãm cã plãþile se efectueazã la cursurile
de schimb valutar stabilite de cãtre Banca
Centralã Europeanã, astfel:
-4,6638lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de28.09.2018 ºi publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.
351/04din 01.10.2018, pentru plãþile finanþate din
FEGA (Fondul European de GarantareAgricolã);
-4,6585lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de29.12.2017 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr.448/01 din 30.12.2017, pentru plãþile
finanþate din FEADR (Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã).

RESPONSABIL  COMUNICARE

COMUNICAT DE PRESÃ

   Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
oferã contribuabililor servicii electronice care
sunt disponibile 24h/24h, sunt uºor de accesat
ºi nu implicã deplasarea la sediul administraþiei
fiscale sau la oficiul poºtal, respectiv:
- Spaþiul  privat virtual  (SPV) oferã
contribuabililor persoane fizice ºi persoane
juridice toate facilitãþile comunicãrii
electronice a actelor administrative fiscale
emise în formã electronicã, precum ºi a altor
informaþii ºi înscrisuri în legãturã cu situaþia
financiarã sau fiscalã proprie a acestora.
Accesarea serviciului “Spaþiul privat virtual”
se face de pe pagina principalã a site-ului
ANAF www.anaf.ro, la secþiunea „Servicii
Online-Serviciul înregistrare/înrolare persoane
fizice ºi juridice Spaþiul Privat Virtual’’;
- Depunere declaraþii on-line este un serviciu
disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care
poate fi accesat prin utilizarea unui certificat
digital calificat cu menþiunea cã certificatul
poate fi folosit pentru transmiterea mai multor
declaraþii. Formularele electronice pot fi
descãrcate de pe site-ul www.anaf.ro, secþiunea
Servicii on-line/Declaraþii electronice/
Descãrcare declaratii;
- Asistenþã prin e-mail este un serviciu prin care
contribuabilii pot obþine informaþii cu caracter
general în legãturã cu modul în care trebuie sã

ANAF, preocupatã permanent de dezvoltarea
comunicãrii electronice cu contribuabilii

procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal
sau pentru a se conforma unei obligaþii fiscale.
Serviciul este disponibil accesând secþiunea
“Formular de contact”de pe pagina principalã a
site-ului ANAF www.anaf.ro;
- Buletinul informativ fiscal cuprinde informaþii
cu privire la actele normative cu incidenþã în
materie fiscalã care au fost publicate în Monitorul
Oficial al României în sãptãmâna anterioarã.
Acest serviciu este disponibil pe site-ul
www.anaf.ro, secþiunea Asistenþã contribuabili/
Legislaþie /Noutãþi legislative;
- Ghiduri curente care au scopul de a facilita
îndeplinirea obligaþiilor fiscale declarative ºi de
platã ale contribuabililor. Acestea sunt orientate
pe grupuri þintã fiind disponibile pe site-ul
www.anaf.ro, secþiunea Asistenþã contribuabili/
Legislaþie/Ghiduri curente;
   Totodatã, Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã pune la dispoziþia contribuabililor în mod
gratuit, la sediile administraþiilor judeþene a
finanþelor publice, într-un spaþiu special
amenajat, un calculator conectat la Internet, în
scopul accesãrii tuturor serviciilor puse la
dispoziþie de cãtre instituþie, asigurând totodatã
ºi îndrumarea corespunzãtoare în utilizarea
serviciilor la distanþã.

Serviciul comunicare,
relaþii publice ºi mass media

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este nevoie sã acorzi atenþie segmentului
profesional, în mod special relaþiilor cu ºefii.
Sunt posibile discuþii aprinse, retragerea unor
responsabilitãþi sau a unor funcþii de conducere,
pe scurt, rãsturnãri de situaþie greu de estimat
la locul de muncã. Imaginea ta în ochii celorlalþi
se va modifica, depinzând numai de tine sã o
îmbunãtãþeºti sau sã o laºi de izbeliºte.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã ºi ascultã ce îþi spun
ceilalþi! Intervalul 18 – 19 Octombrie este potrivit
dialogurilor cu prietenii. Sunt ºanse sã primeºti
informaþii ºi sfaturi pertinente, chiar dacã pe alocuri,
unele îþi displac sau, deocamdatã, le înþelegi prea
puþin.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se pare cã în prima parte a sãptãmânii eºti mai
mult pe drumuri, fie într-o cãlãtorie de agrement,
fie eºti nevoit sã rezolvi chestiuni personale sau
profesionale în locaþii diferite. Se recomandã
prudenþã la drum în ziua de 18 octombrie, pentru
cã sunt posibile neplãceri. Fii rãbdãtor cu
ceilalþi ºi evitã conflictele! Pe de altã parte ai
ºanse deosebite de a participa la activitãþi
culturale deosebite, care îþi liniºtesc ºi îþi bucurã
sufletul. Sfârºitul sãptãmânii te aduce în prim-
planul cotidian, fie prin implicarea în activitãþi
sociale de grup, fie prin întâlniri importante cu
membrii familiei.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Accentul sãptãmânii este pe segmentul
financiar, în speþã pe banii ºi bunurile comune
cu alþii. Se întrezãresc cheltuieli neaºteptate,
destul de mari ºi unele care pur ºi simplu le
plãteºti, dar nu înþelegi de ce tu, ºi pânã la urmã,
pentru ce. Datoritã partenerului de viaþã, unor
rude sau colaboratorilor sunt posibile rãsturnãri
de situaþ ii financiare greu de estimat.
Recomandabil este sã le analizezi pe îndelete,
sã discuþi cu persoanele alãturi de care eºti
implicat în chestiuni financiare ºi abia apoi sã
scoþi bani din buzunar.  Weekend-ul aduce
cãlãtorii ºi veºti din ºi despre strãinãtate.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã interesantã în plan partenerial.
Sunt posibile rãsturnãri de situaþie în relaþia
matrimonialã, dar ºi în cele de afaceri sau de
colaborare. Fii prudent ºi evitã escaladarea
conflictelor, întruct existã detalii ascunse ale
acestor relaþii pe care nu ai cum sã le desluºeºti
acum. Unele dintre aceste relaþii se pot destrãma
rapid. Sfârºitul sãptãmânii aduce cheltuieli
comune cu alþii, mai ales pe facturi, taxe, datorii
de orice fel. Revin în atenþie discuþiile ºi situaþiile
legate de bani ºi  bunuri comune cu alþii
petrecute cândva în Martie, Aprilie sau Mai.
Rãbdare ºi toleranþã!

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Se întrezãreºte multã activitate la locul de
muncã. Responsabilitãþi noi, schimbãri  în
regimul muncii, relaþii colegiale disonante ºi
multã incertitudine. Este bine sã te ocupi numai
de îndatoririle tale. Provocãrile pot fi mari ºi
pãguboase, deci nu rãspunde la ele sub nicio
formã. Sãnãtatea este vulnerabilã, revenind în
atenþie afecþiuni vechi specifice sistemului osos
ºi sistemului digestiv. De evitat consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale
în perioada 18 – 19 octombrie! În weekend fii
prudent în relaþiile parteneriale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Segmentul amoros îþi dã bãtãi de cap, pentru
cã sunt ºanse sã revinã din trecut relaþii mai
mult sau mai puþin plãcute. Amestecul dulce-
amar este frecvent ºi dificil de gestionat, însã
dacã ai sã fii ferm în deciziile tale ºi realist vei
depãºi totul cu bine. Nu te baza pe cei dragi,
întrucât au alte treburi de fãcut ºi nu îþi pot oferi
atenþie, afecþiune sau gesturi tandre. Finalul
sãptãmânii îþi aduce în atenþie, pe de o parte
probleme legate de sãnãtate, iar pe de alta,
activitatea profesionalã de la locul de muncã.
Dozeazã-þi eforturile ºi îngrijeºte-te pe îndelete!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este multã forfotã în plan domestic. Sunt zile
bune pentru curãþenii generale, reparaþii sau
dialog cu membrii familiei pe chestiuni
patrimoniale. Controversele sunt prezente, dar
le poþi gestiona cu puþin efort ºi bunãvoinþã. Se
recomandã ceva mai multã atenþie la reperaþiile
restante din spaþiul locativ, întrucât pot crea
pagube de proporþii. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã relaþiile cu persoana iubitã ºi cele
cu copiii. Revin în atenþie situaþiile petrecute în
lunile Martie, Aprilie ºi Iunie în plan amoros,
deci fii prudent ºi prezent în tot ce se întâmplã
în preajma ta.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile cu anturajul apropiat sunt dinamice
ºi surprinzãtoare. Ar fi bine sã te desprinzi de
acei prieteni care s-au dovedit neserioºi sau
profi tori .  Cãlãtori i le pe distanþe scurte
reprezintã o altã temã importantã a sãptãmânii,
fiind necesare sã rezolvi diverse chestiuni
personale sau profesionale. Fii atent pe unde
mergi ºi mai ales dacã ºofezi! A doua parte a
sãptãmânii evidenþiazã treburile gospodãreºti
ºi relaþiile cu membrii familiei. Sunt posibile
discuþii aprinse pe teme patrimoniale. Acordã
atenþie reparaþiilor necesare în spaþiul locativ,
pentru cã se pot avaria serios diverse instalaþii
sau pãrþi ale casei.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Apar cheltuieli în prima parte a sãptãmânii,
fie pentru cele necesare traiului cotidian fie
pentru mofturile tale. Este bine sã urmezi o listã
de priori tãþi, deoarece sunt ºanse mari  sã
cheltuieºti pe lucruri inutile sau defecte. De
asemenea sunt posibile furturile ºi pierderile de
orice fel . Veniturile tale sunt f luctuante
deocamdatã, iar îmbunãtãþirile vor apãrea peste
o vreme. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în
preajmã prieteni, rude sau vecini ºi simple
cunoºtinþe. Dialogurile se vor purta pe tonuri
ridicate, astfel cã ar fi bine sã eviþi persoanele
ºi situaþiile conflictuale. Dacã pleci în vreo
cãlãtorie, ia-þi mãsuri de precauþie suplimentare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti plin de energie în prima parte a sãptãmânii
ºi dornic de a rezolva rapid, toate treburile
restante. Însã energia vitalã va flutua mult, de
aceea fii prudent ºi dozeazã-þi eforturile. Stãrile tale
de spirit îi vor uimi pe ceilalþi ºi astfel pot apãrea
situaþii tensionate sau certuri în toatã regula. Zile în
care ar fi bine sã te odihneºti ºi sã te retragi din
forfota cotidianã sunt 18 ºi 19 octombrie. Finalul
sãptãmânii aduce cheltuieli ºi discuþii ample despre
veniturile pe care le obþii din activitatea profesionalã.
Este o perioadã cu restricþii financiare, astfel cã
înþelept ar fi sã te rezumi la cheltuieli ºi consumuri
strict necesare.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai avea nevoie de o vacanþã, în general, ºi ar
trebui sã þii cont de asta. Ai nevoie de odihnã,
liniºte, detaºare de iureºul cotidian ºi introspecþie.
O reevaluare a situaþiei în care te afli ºi a relaþiilor în
care eºti implicat este binevenitã. Priveºte obiectiv ºi
cu inima deschisã la tot ce se petrece în jurul tãu ºi
traseazã un plan de îmbunãtãþiri pe termen lung. Ai
prea puþinã energie vitalã ca sã te mai ocupi de alþii ºi
de problemele lor. În a doua parte a sãptãmânii te vei
simþi mai bine, însã combativitatea ºi dorinþa de
implicare în prea multe activitãþi sunt la cote mari. Fii
prudent, controleazã-þi reacþiile ºi ai încredere cã totul
va fi bine!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna poate aduce surprize în relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele care te susþin în plan
profesional. Aflarea unor demersuri fãcute de
aceste persoane undeva, cândva te vor conduce
spre luarea unor decizii importante. Este bine sã
renunþi rapid la cei care stau în preajma ta, doar
pentru scopurile lor personale. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce posibilitatea de a te retrage
în locuri liniºtite, departe de zgomotul cotidian
ºi de a te gândi pe îndelete la evenimentele ºi
oamenii din preajma ta. Sãnãtatea este
vulnerabilã, însã evitã consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în perioada
18 – 19 octombrie.
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În perioada 13-14.10 2018 în
localitatea Brazi, judeþul Prahova s-
au desfãºurat Finalele Campionatului
Naþional Ne–Waza (lupta la sol)
pentru vârstele U11,U13 ºi U15,
individual, masculin ºi feminin.
   Duminica 14.10 2018 au avut loc
întrecerile vârstei juniori IV, U15 care
a strâns la start 165 de sportivi.

CSM Drobeta Turnu Severin a
participat cu douã sportive la
aceastã vârstã care s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc III -MITAR REBEKA -52 kg

Finalele Campionatului Naþional
Ne –Waza de la Brazi

Loc V -ARGINT DIANA -52 kg
   Pentru sportivii Judoka ai CSM
Drobeta urmeazã o perioadã de
pregãtire centralizatã în baza de
pregãtire IJF (Federaþia Interna-
þionalã de Judo) Budapesta, dupã
care îºi vor testa pregãtirea într-o
competiþie de nivel European la
Koper-Slovenia, unde cadeþii vor
încerca sã urce în Ranking-ul EJU
(Uniunea Europeanã de Judo).

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Perechea euro/leu s-a plasat
în perioada analizatã în jurul valorii
de 4,66 lei, continuând, însã, sã
testeze depãºirea pragului de 4,67
lei. În schimb, dolarul ºi francul au
avut o evoluþie descendentã.
   Cursul euro a crescut de la 4,6628,
la începutul perioadei, la 4,6677 lei,
la sfârºitul ei, foarte aproape de
maximul istoric de 4,6695 lei, atins
în 21 iunie. Tranzacþiile de la finalul
intervalului s-au realizat în culoarul
4,663 – 4,67 lei, în condiþiile în
care leul s-a decuplat de la evoluþia
apreciativã pe care o înregistrau alte
monede din regiune.
   Media dolarului american a coborât
de la 4,0705 la 4,0221 lei. La sfârºitul
intervalului cursul a fost anunþat de
BNR la 4,0341, când cotaþiile au
fluctuat în culoarul 4,024 – 4,036 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,139 la
1,149 franci/euro, iar media ei a fluctuat
între 4,0564 lei, minimul ultimelor
douã luni, ºi 4,0896 lei. La sfârºitul
perioadei, cursul a fost de 4,0786 lei.
   Pentru perioada urmãtoare este de
aºteptat ca euro sã se menþinã în
culoarul 4,65 – 4,67 lei, atingerea unui
nou maxim fiind posibilã în orice
moment. Reamintim cã majoritatea
analiºtilor anticipeazã depãºirea
pragului de 4,7 lei, pânã la sfârºitul
anului, urmare a adâncirii constante a
deficitelor de cont curent ºi comercial,
dar ºi a celui bugetar, care ar putea sã
treacã de pragul de critic de 3%.
   Conform BNR, contul curent al
balanþei de plãþi a înregistrat în primele
opt luni ale anului un deficit de 5,83
miliarde de euro, în creºtere cu 37,8%  Radu Georgescu

Euro nu reuºeºte sã treacã de 4,67 lei
faþã de perioada similarã din 2017.
   La rândul sãu, FMI a revizuit în jos
prognoza de creºtere economicã a
României, la 4% în 2018, cu 1,1
puncte sub estimãrile din aprilie, în
timp ce creºterea din 2019 va frâna
la 3,4%. Evoluþia negativã va fi
însoþitã de creºterea inflaþiei anuale
la 4,7%, pentru anul viitor proiecþia
de majorare a preþurilor fiind de 2,7%.
   Menþinerea inflaþiei în septembrie în
zona lui 5% comparativ cu 5,1% în
august., în timp ce þinta anualã de
inflaþie a BNR este de 2,5%, +/- 1%, a
provocat creºterea indicilor ROBOR.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, se plasa la 3,18%,
iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, la 3,44%. Indicii ROBOR
la nouã ºi 12 luni au stagnat la
3,51%, respectiv la 3,56%.
   Perechea euro/dolar s-a miºcat în
culoarul 1,1432 dolari, nivel care nu
a mai fost atins de la jumãtatea lui
august, ºi 1,161 dolari. La sfârºitul
perioadei, euro a fluctuat între
1,1566 ºi 1,1599 dolari, moneda
unicã apreciindu-se uºor, datoritã
unor date economice negative venite
din Statele Unite, însã continuã sã
se afle presiune datoritã discuþiilor
din jurul proiectului de buget al Italiei
pentru 2019.
   Indicele compozit al bitcoin calculat
de Bloomberg a fost stabilit la finalul
intervalului la 6.437,07 dolari.
Analiza cuprinde perioada 10 – 16
octombrie.

INFORMARE
     Aceastã informare este efectuatã de Primãria Comunei Ponoarele,
ce intenþioneazã sã solicite de la S.G.A. Mehedinþi aviz de gospodãrire
a apelor pentru „Extindere reþea de alimentare cu apã în comuna
Ponoarele, judeþul Mehedinþi”.
     Aceastã investiþie este nouã.
     Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului, Primãria Comunei Ponoarele
dupã data de 15.10.2018.

PRIMAR, Iulian Cerbu - Duralia

1. Posturi scoase la concurs:
- 1 (unu) post muncitor calificat IV-
fochist - fãrã vechime în meserie -
perioadã determinatã (6Iuni);

Condiþii specifice:
- Certificat de calificare pentru
meseria de fochist;
- Fãrã vechime.
   Prezintã avantaj cei care au ºi alte
calificãri: zidar, pietrar, tencuitor
sau faianþar sau instalator instalaþii
tehnico - sanitare sau tâmplar.
Perioada de depunere adosarelor

de înscriere: (22.10.2018 -
26.10.2018).
   Proba scrisã: 31.10.2018,
ora 10,00; Interviul: 02.10.2018,
ora 10,00.
   Condiþiile generale pentru
înscrierea la concurs în

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi ANUNÞ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011,cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Spitalul Orãºenesc BaiadeAramã, judeþul Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii

contractuale - POST TEMPORAR VACANT:
conformitate cu art. 3 din HG  nr.
286/2011, cu modificãrile ºi
cornpletãrile ulterioare, vor fi
afiºate la sediul unitãþii.
   Concursul se organizeazã la
sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. lulian Predescu nr. 12,
în perioadele menþionate mai sus.
   Bibliografia ºi tematica de
concurs vor fi pentru meseria de
fochist ºi vor fi afiºate pe site-ul ºi
la sediul spitalului.
   Relaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon
02521381594 ºi pe site-ul
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã.
Manager, Dr. Puca Bogdan Marian

ªef Serviciu Adminisrtrativ,
Ec. Nicolescu Viorel
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Clasatã, sezonul trecut, pe
ultimul loc în seria a II-a a Ligii a III-
a la fotbal feminin, Atletic Drobeta ºi-
a propus în actuala stagiune sã atace
promovarea. Dacã, în prima etapã, ºi-
au adjudecat la “masa verde” cele 3
puncte, deoarece adversara Dunãrea
Giurgiu nu s-a prezentat la joc, fetele
pregãtite de Daniel Ispas au remizat
runda trecutã cu Dream Team
Bucureºti, scor 1-1, pe stadionul din
comuna ilfoveanã Cernica.
   Duminicã, de la ora 11:00, pe
Stadionul Termo, severinencele
întâlnesc ACS Carmen Bucureºti.

În etapa a VII-a din
Liga a IV-a Mehedinþ i,
Viitorul ªimian a dispus cu
12-0 de CS Viitorul Cujmir
ºi a izbutit scorul sezonului.

Liderul campionatului a
marcat, la “foc automat”, prin
Relu Þurai (3', 14', 28', 33'),
Mãdãlin Lãcustã (6', 19'), Robert
Vãcuþã (12', 24'), Denis
Bãlulescu (17') ºi Eduard
Popescu (21', 13', 26'), însã
meciul de la ªimian s-a întrerupt
în minutul 35, deoarece tânãra
echipã a oaspeþilor, care se
prezentase la joc în efectiv

Fetele lui Ispas atacã
promovarea

“Sper sã câºtigãm acest meci.
Chiar dacã am pierdut-o pe
cãpitanul Paula Usturoi, care s-a
accidentat grav pe finalul
sezonului trecut, am adus 4 fete
de la fosta Real Craiova, care ºi-a
schimbat în varã denumirea în
Luceafãrul Filiaºi. Vreau sã
încheiem turul mãcar pe locul
secund, iar în iarnã poate mai
facem achiziþii, care sã ne ajute sã
mergem la turneul de baraj pentru
promovare”, a declarat Daniel
Ispas, antrenorul echipei
severinene.

   Lotul clubului Atletic
Drobeta le cuprinde pe
Lavinia Sporea (nãscutã în
anul 1998), Oana Vânturache
(2004) - Georgiana Pozmac
(1990), Roxana Radu (1997),
Ana Maria Ioniþã (1997),
Roxana Vâlceanu (1999),
Sidonia Giuverdea (1998),
Dara Bãrziucã (2000), Roxana
Safta (2001), Ionelia Matei

(1999), Roxana Sorescu (1999),
Lavinia Erceanu (2001), Cerasela
Bãluþã (1997), Daniela Condescu
(2002), Alexandra Amza (2001), Ana
Maria Manea (2001), Bianca
Gheorghiceanu (2001), Alexandra
Inoveanu (2002), Gianina Vlãdilã
(2004), Daniela Cenea
(2000), Denisa Ghiþã
(2002) ºi Alexia
Piciorgros (2004).

   ACS Atletic Drobeta e singura
echipã care reprezintã Mehedinþiul în
ligile naþionale de seniori. La fotbal
masculin, handbal, baschet, volei,
futsal, polo sau rugby, judeþul nostru
nu are nicio echipã la nivel naþional,
unicat în România.

Liga a III-a, seria I, etapa a III-a
Duminicã, ora 11:00
Atletic Drobeta - Carmen Bucureºti
Luceafãrul II Filiaºi - Dunãrea Giurgiu
Progresul Bucureºti - Dream Team Bucureºti
Clasament
1. Progresul 2   2 0   0 13-3 6
2. Atletic 2   1 1   0 4-1 4
3. Dream Team  2   1 1   0 4-1 4
4. Carmen 2   1 0   1 14-3 3
5. Dunãrea 2   0 0   2 2-9 0
6. Luceafãrul II2   0 0   2 1-21 0

ªimianul, fãrã milã cu Cujmirul

Liga a IV-a, etapa a VII-a
Viitorul ªimian - Viitorul Cujmir 12-0
AS Obârºia de Câmp - Pandurii Cerneþi 0-2
Dierna Orºova - Recolta Dãnceu 2-4
CS Strehaia - Inter Salcia 3-0 (N)
Dunãrea Pristol - AS Turnu Severin 3-2
Decebal Eºelniþa - Victoria Vânju Mare2-0
Clasament
1. ªimian 7   6 1   0 35-3 19
2. Cerneþi 7   6 1   0 26-8 19
3. Dãnceu 7   5 1   1 19-8 16
4. Strehaia 7   5 0   2 19-8 15
5. Eºelniþa 7   3 2   2 9-7 11
6. Pristol 7   3 1   3 14-16 10
7. Orºova 7   3 0   4 9-17 9
8. Tr. Severin 7   1 3   3 12-18 6
9.Vânju Mare 7   2 0   5 7-23 6
10. Cujmir 7   1 1   5 9-35 4
11. Obârºia 7   1 0   6 8-15 3
12. Salcia 7   1 0   6 7-15 3
Liga a V-a, etapa a VII-a
Real Vânãtori - Unirea Gârla Mare 2-9
Voinþa Opriºor - Inter Crãguieºti 0-3
Dunãrea Hinova - ªtiinþa Broºteni 1-2
AS Dârvari - Viitorul Floreºti 2-4
Avântul Bistriþa - Coºuºtea Cãzãneºti 2-2
Voinþa Vrata - ASG Hinova 2-3
Clasament
1. Crãguieºti 7   6 0   1 28-15 19
2. Vânãtori 7   4 2   1 28-22 14
3. Floreºti 7   3 3   1 14-11 12
4. Cãzãneºti 7   3 2   2 13-10 11
5. Broºteni 7   3 1   3 17-14 10
6. D. Hinova 7   3 1   3 19-13 10
7. Gârla Mare 7   3 0   4 27-19 9
8. Vrata 7   3 0   4 16-17 9
9. Opriºor 7   3 0   4 13-18 9
10.Bistriþa         7   1     3   3   16-19   6
11. Dârvari      7   2 0   5 17-29 6
12. ASG Hinova 7   2    0    5 15-38 6

 M. O.

 M. O.

incomplet, a rãmas în 6 jucãtori,
din cauza accidentãrilor. La
egalitate de puncte cu liderul se
aflã Pandurii Cerneþi, care s-a
impus cu 2-0 în deplasarea de la
Obârºia de Câmp, prin golurile lui
Mãdãlin Mãtãsãreanu (10') ºi
Valentin Stanemir (58').
   În derby-ul rundei, Recolta
Dãnceu s-a impus cu 4-2 la
Orºova, prin golurile izbutite de
Cristian Boboescu - foto - (5', 23',
25', 71') (foto), respectiv Ionel
Nicola (28') ºi Tiberiu Pãtãºanu
(34'). Dupã acest rezultat, Recolta
a rãmas pe locul 3, la 3 puncte
sub primele 2 clasate. Pe 4 se aflã

CS Strehaia, care a câºtigat
la “masa verde” meciul cu
Inter Salcia, deoarece
adversarii nu s-au prezentat.
   Etapa viitoare, Strehaia
joacã pe Stadionul Termo,
cu AS Turnu Severin
(duminicã, de la ora 15:00),
iar CS Pandurii ºi ACS
Viitorul se întâlnesc sâm-
bãtã, de la ora 15:00, pe terenul
din Cerneþi.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.10.2018pag. 16

pa
m
fle
t

Mã fraþilor, gata mustu ºi
pastrama? Sã dusã ºi festivalu’
ãsta, sã fãcu loc de promenadã,
taman bine sã sã împodobeascã
oraºu de sãrbãtori. Da pãnã
atuncea mai e timp de niscaiva
treabã, sã nu ne prindã finalu de
an nepregãtiþi. Unde mai pui cã
vremea e taman bunã sã sã mai
întâmple neºte lucruri prin
Severin, cã dacã sã întâmplã aicea
poate e un exemplu ºi pentru restu
judeþului. Cã aºa trebe sã sã cam
întâmple lucrurile, di la centru
spre ceilalþi .  Acuma, cã sã
umplurã cãmãrile, pentru ãi de
avurã cu ce, poate sã vinã ºi iarna,
numai cã toþi sunt cu gândul la
cãldurã, dacã mai vine sau nu.
   Acuma, nea primarele zice cã
o sã fie cãldurã în Severin, cu
orice preþ ºi are dreptate omu,
cã nu poate sã lase severinenii
în frig. Problema e cu datoriile,
cã sunt ºi mulþi ãi de primesc
cãldurã pe gratis ºi uitã sã treacã
pi la asociaþii cu întreþinerea. De
parcã l i  se  cuvine,  da pe
spinarea celorlalþi. Acuma s-ar
gãsi ºi aicea neºte soluþii, sã
facã serviciul de termoficare
neºte detaºamente de recuperare
a datoriilor ºi sã batã din uºã în
uºã la datornici ºi poate aºa tot
s-ar mai recupera, mãcar cu
porþ ia ,  decât  deloc.  Cã º i
datoriile astea nu pot rãmâne la
nesfârºit, odatã ºi odatã trebuie
plãtite cumva.
   Pãnã atuncea sã continuã cu
acþiunile de curãþire ºi
reamenajare a zonelor uitate de pe
vremea lu nea Gherghe, cã dacã
omu sã uita mai mult dupã fetiþele

Sucã ºi cãmara de toamnã, iarna datoriilor ºi portalul câinilor vagabonzi
de pe bãncuþe, uita sã
mai facã ºi ce trebuie
pentru oraº. Bine, de
bãncuþe, beculeþe ºi
pomiºori avea grijã, ce-
i drept, da cam prea
puþin pentru un oraº aºa
frumos. ªi care, f ie
vorba între
dumneavoastrã ºi Sucã,
meritã mult mai mult.
   Este ºi cazu’ Parcului
Ostroveni, cunoscut ca
Parcul de la Nuci, acolo
de unde, de ani buni, se
pleacã la examenul
pentru obþinerea
permisului de
conducere. Acuma sã
sperãm cã lucrarea sã
va termina pãnã la
venirea zãpezii. Mãcar
ieste lãudabil cã edilii
au þinut cont de spusele
lu’ nãrodu de Sucã ºi au
pus deja  toilett-uri
ecologice. Adicã WC-
uri publice. Sã vedem
cât o sã reziste!?
   Pin judeþ sã mai
miºcã ºi pe acolo câte
ceva, pe unde sã mai
gãseºte câte un edil mai
vrednic, cu chef de
muncã, da în rest sã taie ºi multe
frunze la câini. Norocu’ e cã mai
apare nea Daea, mai impulsioneazã
o orã ºi jumate vreo localitate ºi
dupã aia dus a fost.
   Fu pi la Salcia, sã inaugureze
staþia de pompare de pe malu’
Dunãrii ºi-ºi adusã aminte de
sistemele de irigaþii de pe vremea
de dinainte. Ce vremuri, ce oameni  nea Mãrin

erau ºi pi la noi!
   Mã fraþilor, iote cã mai apare ºi
pi la noi cineva care izbuti sã
gândeascã ditai proiectu’ de
adopþie  a câinilor vagabonzi. ªi
zisã cã trebuie sã fie puºi câinii
pe un site, doritorii sã-i aleagã ca
din piaþã ºi gata, sã rezolvã
problema cât ai zice internet.
Acuma nu e rãu, cã mãcar le

transformã în proiecte de hotãrâri
de consiliu local.
   Pãnã atunci, poate, se va repara
ºi drumul cãtre actualul adãpost
pentru câinii vagabonzi, ca sã poatã
ajunge, în siguranþã, la ei viitorii
stpâni. Om vedea!
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


