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“Voi propune
acordarea titlului de
cetãþean de onoare

post-mortem al
municipiului Drobeta

Turnu Severin
domnului Ilie Balaci”
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Români americani cu activitãþi deosebite, premiaþi
în cadrul Galei „100 pentru Centenar”, organizatã

la Ambasada României din Washington

Gala „100 pentru Centenar”, iniþiatã de Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul cãruia sunt
premiaþi 100 de români din Diaspora cu activitãþi
deosebite, promotori ai valorilor ºi identitãþii româneºti,
cu distincþii simbolice de recunoaºtere ºi apreciere a
meritelor ºi contribuþiei lor la imaginea României în
lume, a ajuns ºi în Statele Unite ale Americii.

Evenimentul, organizat de Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni, în parteneriat cu Ambasada României în SUA,
s-a desfãºurat miercuri, 17 octombrie 2018, în eleganta clãdire
a misiunii României, Washington devenind a opta capitalã în
care a fost celebratã excelenþa româneascã de pretutindeni.
   În prezenþa ministrului pentru românii de pretutindeni,
Natalia-Elena Intotero, a ambasadorului României la

Washington, George Cristian
Maior ºi alãturi de
reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti din SUA, a avut loc
ceremonia de înmânare a
distincþiilor pentru 11 români
promotori ai valorilor ºi
identitãþii româneºti. Astfel, au
primit distincþii simbolice:
Adrian Bejan, Eliot Sorel,
Michael Horodniceanu,
Victor Velculescu, Theodor
Damian, Rodica Bãrãnescu,
Dan Nicolae, Marius Stan,
Adrian Bot, Alexandra Nechita
ºi Alexandru Mãrmureanu.

Circ cu jigniri în Consiliul Judeþean Mehedinþi

ªedinþã de îndatã tensionatã la Consiliul Judeþean Mehedinþi. La finalul ordinii de zi a fost
introdus ºi proiectul cerut de liberali, privind rectificarea bugetului propriu al forului judeþean,
în aºa fel încât sã fie alocaþi bani pentru încãlzirea Severinului. Doar cã aici a izbucnit un
scandal monstru între PSD ºi PNL, lãsat cu jigniri ºi invective.  Continuare în pag. 3
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Piaþa muncii –
chin ºi jale

Evaluarea activitãþii
ªcolii de

Perfecþionare a
Pregãtirii Personalului

Poliþiei de Frontierã
Drobeta Turnu

Severin în perioada 1
octombrie 2017 - 30

septembrie 2018

pag. 5

pag. 9

Sã ºtergi la fund
bãtrâni germani

pag. 11



social - politicOBIECTIV mehedinþean 25 - 31.10.2018pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
 * Anchete * Dezvãluiri *

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161

Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro

O zi importantã pentru noi,
cetãþenii României, dar ºi pentru
istoria acestei þãri. Este ziua în care
ne amintim de eroii neamului
românesc ºi de dragostea lor pentru
noi. O dragoste atât de mare, încât
au fost capabili sã se jertfeascã, sã-
ºi dea propria viaþã pentru ca noi
sã fim astãzi liberi.
   25 octombrie este Ziua Armatei
Române, ziua celor care au servit ºi mai
servesc ºi acum patria în uniforma
militarã. Momentul este unul de evocare
a faptelor eroice ale înaintaºilor noºtri,
precum cele de la Posada, Rovine,
Podul Înalt, Rãzboieni, Cãlugãreni,
Plevna, Smârdan, Mãrãºti,
Mãrãºeºti sau Oituz.
   Ziua Forþelor Armate Române a fost
sãrbãtoritã pentru prima datã la 2
octombrie 1951, iar din anul 1959 a
fost stabilitã ca zi aniversarã ziua de
25 octombrie. Sãrbãtorirea acestei zile
este stipulatã prin Decretul nr. 381 din
1959. Iar data nu a fost aleasã
întâmplãtor, 25 octombrie 1944
semnificã data eliberãrii totale a
teritoriului naþional de sub ocupaþie
hortysto-fascistã. La 25 octombrie
1944, Armata Românã elibera ultima
localitate româneascã de sub
ocupaþie strãinã: oraºul Carei.
   Acþiunile militare purtate de armata
românã în bãtãlia pentru Ardeal
alcãtuiesc un drum glorios, soldat
pe pãmântul din Transilvania cu
numeroase jertfe. Aºa se face cã mii
de militari au cãzut vitejeºte în luptele
sângeroase de la Sfântu Gheorghe,
Târgu Mureº, Oarba de Mureº,
Pãuliº, Turda, Cluj-Napoca, Oradea,
Satu Mare ºi Carei. Peste 500 de mii
de militari s-au luptat pentru
eliberarea întregului teritoriu
naþional. Iar dintre aceºtia, mai bine
de 50 de mii au fost rãniþi sau uciºi.
   Odatã cu încheierea acþiunii de
eliberare a teritoriului patriei, Armata

Ziua Armatei Române

Românã a participat la eliberarea
Ungariei. Peste 200 de mii de soldaþi
români au luat parte la aceastã acþiune.
Iar mai apoi, bravii noºtri soldaþi au mers
pe frontul Cehoslovaciei, dar ºi Austriei.
   La 9 mai 1945, când rãzboiul a luat
sfârºit cu victoria Naþiunilor Unite,
armata românã se gãsea în apropiere
de Praga ºi în estul Austriei. De acolo,
s-a întors în þarã cu drapelele de luptã
acoperite de glorie. ªi au trecut pe
sub Arcul de Triumf ca o armatã
biruitoare, care ºi-a fãcut datoria nu
doar faþã de patria ºi de poporul lor,
dar ºi faþã de alte popoare.
   Ziua Armatei Române este aºadar
un simbol al pãstrãrii independenþei
ºi suveranitãþii naþionale. ªi cred cã
Armata Românã este cea care ºi-a
câºtigat un loc aparte în inima fiecãrui
român. Prin luptele eroice, care au
marcat evoluþia istoricã a statului
nostru ºi pânã în ziua de astãzi, când
Armata rezistã cu onoare ºi
profesionalism România în teatrele
de operaþii internaþionale.
   Îi cinstim, astãzi, pe eroii care ºi-au
dat viaþa pentru a apãra statul român. ªi
le declarãm respect celor care, în
prezent, cinstesc þara în haine militare.

La mulþi ani, Armatei Române!
Vã mulþumesc!

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Am fost ºi anul acesta la
Bursa locurilor de muncã,
desfãºuratã la Teatru, ºi am tot
discutat cu cei prezenþi la acest târg
de oferte, fie cã erau cetãþeni în
cãutarea unui loc de muncã, fie cã
erau patroni sau reprezentanþi ai
firmelor care cãutau forþã de muncã.
Faþã de anul trecut lucrurile mi s-
au pãrut diferite, în sensul cã au fost
parcã mai mulþi cei care au venit
sã-ºi gãseascã un job ºi, în plus,
era un interes mai entuziast, ceva
mai mult palpit în aerul unui
eveniment de acest gen. Atmosfera
Bursei din acest an mi s-a pãrut
mai degrabã placidã, cu oferte de
muncã diverse dar nu cine ºtie ce,
slãbuþe, ºi cu participanþi mai
degrabã rezervaþi. Când vezi aºa
ceva ºi tot auzi discuþii legate de
faptul cã nu gãseºti un loc de
muncã în Severin te cam miri când
auzi cã la un târg de oferte de muncã
nu vine mai nimeni, hai, acolo,
maxim 2-300 de persoane. Te-ai
aºtepta sã vinã lumea buluc. ªi uite
cã lumea nu a venit buluc. De ce?
Pentru cã locurile de muncã scoase
la mezat nu sunt pur ºi simplu
atractive, nu sunt în mãsurã sã
stârneascã interes. Pentru cã
oamenii pur ºi simplu nu mai au
chef sã lucreze pe doi lei. Am vãzut
câteva oferte pentru cei care au ieºit
din ºomaj, chestiune în care

Piaþa muncii –
chin ºi jale

intervine statul ºi plãteºte nu ºtiu câþi
bani, pe nu ºtiu ce perioadã, pe un
an am impresia, dacã nu mã înºel,
doar sã angajezi pe cineva. Pãi cine
nu-ºi pune problema, bine-bine dar
dupã perioada aceasta de graþie, ce
faceþi, mã daþi afarã? E clar cã pe
piaþa muncii de la noi s-au petrecut
ceva mutaþii,  ºi unele foarte
semnificative. Odatã cã oamenii nu
mai sunt dispuºi sã intre în orice job,
pe bani puþini. Apoi, tinerii nu sunt
deloc atraºi pe piaþa muncii de la
noi pentru salarii derizorii, preferând
sã migreze fie în þarã, spre vest
(Timiºoara, Arad, Oradea – cu
salarii bune, ºi sporuri, bonusuri),
fie pe cea externã, spre Italia,
Germania, Franþa, Anglia etc. Am
discutat cu un tânãr, 25 de ani, care
mi-a spus verde în faþã cã nici el,
nici soþia lui nu rãmân în Severin
sã lucreze pe 1.500 lei pe lunã.
Preferã sã munceascã în Germania
chiar dacã trebuie sã plãteascã chirie
ºi nu au contribuþii la sãnãtate ºi
pensii. Nu e ok nici aºa, cãci timpul
trece, absenþa acestor contribuþii
devine importantã în viaþã, dar cu toate
acestea mulþi, foarte mulþi tineri
preferã sã munceascã afarã. Cei care
au rãmas încearcã sã se descurce cu
salariile de la noi, pe o piaþã a muncii
rigidã ºi limitatã. Acum o lunã ºi ceva
am trecut printr-o comunã din
apropierea Timiºoarei ºi am vãzut
acolo mari complexe industriale, cu
mii de angajaþi aduºi cu autocarele din
satele vecine, ºi foarte bine motivaþi
financiar. Ori suntem foarte departe de
aceastã perspectivã. Salarii mici,
neajunsuri, datorii – spectrul sãrãciei
colindã fain frumuºel meleagurile
mehedinþene, fãrã sã fie deranjat de
vreo politicã pe zona aceasta a forþei
de muncã ºi dezvoltãrii.
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Programul „Laptele ºi cornul” se
lasã aºteptat în Mehedinþi. ªcoala a

început de mai bine de o lunã, dar elevii
mehedinþeni nu au avut parte, pânã acum,

de produsele asigurate de stat. Toate
acestea se întâmplã din cauza Consiliului

Judeþean care nu a reuºit sã finalizeze
licitaþia, deºi aceasta trebuia sã fie

realizatã înaintea începerii anului ºcolar.
Drept urmare, cornul, laptele ºi mãrul nu

vor ajunge prea curând pe bãncile
elevilor. În aceste condiþii, reprezentanþii

Consiliului Judeþean au fost chemaþi la
Prefecturã sã dea explicaþii.

   ªcoalã pe stomacul gol. Pentru restul
judeþelor din România, programul “Laptele ºi
cornul” este o normalitate, pentru judeþul
Mehedinþi în schimb, este vis ce nu prea pare
sã devinã realitate în curând. Responsabil
pentru derularea acestui program este Consiliul
Judeþean, prin preºedintele Aladin Georgescu.
El avea misiunea de a se asigura cã licitaþia
pentru programul laptele ºi cornul sã se
desfãºoare încã din varã. În aceste condiþii,
prefectul a cerut explicaþii. Reprezentanþii
Consiliului Judeþean au încercat sã arunce vina
pe faptul cã demersurile sunt dificile ºi cã nu ei
ar fi de vinã, ci întregul sistem. Cum se face
însã în toatã þara, programul funcþioneazã ºi cã
pentru alþii demersurile nu sunt greoaie, n-au
ºtiut sã spunã:
   Prefectul Nicolae Drãghiea a declarat cã
se va implica în rezolvarea acestei
probleme, deºi nu intrã în atribuþiile lui.
Nicolae Drãghiea, prefect Mehedinþi: “Cu
pãrere de rãu a trebuit sã consemnãm cã

A fost scandal monstru la Consiliul Judeþean
Mehedinþi. Convocaþi într-o ºedinþã de îndatã, consilierii
judeþeni au fost chemaþi sã aprobe mai multe proiecte cu
finanþare europeanã. Totuºi, punctul fierbinte al ºedinþei a
fost ultimul de pe ordinea de zi, la care se cerea rectificarea
bugetului propriu al judeþului, în aºa fel încât solicitarea
liberalilor de a fi alocatã o sumã pentru încãlzirea
municipiului sã fie aprobatã. Aici, lucrurile au scãpat de
sub control ºi a urmat o ploaie de jigniri din toate direcþiile.
Pânã la urmã, acest proiect de hotãrâre a fost amânat pentru
ºedinþa ordinarã de la finele lunii. Protagoniºti au fost
preºedintele Consiliului Judeþean, Aladin Georgescu ºi
consilierul judeþean al PNL – Stela Firu. Aceasta din urmã
l-a fãcut nesimþit pe Aladin Georgescu, iar preºedintele i-
a replicat tãios: „Dupã ce vii cu atâta nesimþire, dupã ce cã
eºti prost, mai eºti ºi nesimþit...”
   Cu o zi înainte, consilierii judeþeni ai PNL Mehedinþi
au forþat convocarea unei ºedinþe de îndatã a Consiliului
Judeþean pentru efectuarea unei rectificãri bugetare de
urgenþã, prin care sã fie alocatã municipiului Drobeta
Turnu Severin suma de circa un milion de lei, ca ajutor
pentru încãlzire. Preºedintele Consiliului Judeþean,
Aladin Georgescu a concovat ºi el o ºedinþã de urgenþã,
dar pentru miercuri, 24 octombrie.

Liberalii cereau transferarea de urgenþã a sumei de
976.000 de lei între douã capitole bugetare, pentru ca banii
sã fie daþi municipiului Drobeta Turnu Severin, sub formã
de ajutor, pentru asigurarea în condiþii optime a confortului
termic al populaþiei ºi instituþiilor publice.

Severinul are nevoie de peste 100 de milioane de lei
pentru tot sezonul rece, ceea ce înseamnã cã suma de
un milion de lei cerutã de liberali e o mizã prea micã.
Severinul a cerut 27 de milioane de lei de la fondul de
rezervã al statului ºi va mai contracta ºi un împrumut de
35 de milioane de lei.       Sursa Tele 2 Drobeta

Primãria Municipiului
Drobeta Turnu Severin a finalizat

Parcul de la “NUCI” a fost modernizat

lucrãrile de modernizare a parcului
de la “Nuci” ºi a creeat condiþii

moderne pentru viitorii aspiranþi la
obþinerea permisului auto, dar ºi
pentru instructori ºi poliþiºti.

Parcul Ostroveni este din nou
funcþional, curat ºi modern

   “Parcul de la Nuci este punctul
de plecare în traseul de examinare,
iar de ani de zile nu s-a acþionat în
niciun fel în aceastã zonã. Periodic,
zeci de elevi ºi instructori aºteptau
sã le vinã rândul pentru a merge în
traseu ore în ºir, fãrã sã aibã cele
mai minime condiþii de aºteptare.
Acestea au fost ºi principalele
motive de care am þinut cont în
momentul în care am inclus parcul
într-un program de modernizare.

Parcul are o instalaþie de irigare
automatizatã, gazon, am fãcut douã
foiºoare, unul este gata, iar cel de-
al doilea va fi amplasat în perioada
urmãtoare, bãnci, am refãcut aleea
ºi am dublat numãrul coºurilor de
gunoi. De astãzi cursanþii ºi
instructorii care vor pleca pe
traseul examenului auto, au un loc
unde sã se adãposteascã în caz de
vreme rea” a declarat primarul
Municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.
   Costul lucrãrilor de modernizare
a fost suportat din bugetul
Consiliului Local Drobeta Turnu
Severin.  Biroul de presã

ªcoalã pe stomacul gol! Consiliul Judeþean
Mehedinþi, incapabil sã finalizeze licitaþia

pentru programul guvernamental

Circ cu jigniri în Consiliul
Judeþean Mehedinþi

Sursa:  RTS

nu s-a putut atinge obiectivul de a primi
produsele la nivelul judeþului Mehedinþi. S-
au luat câteva mãsuri pentru a se fixa o
datã limitã - 30 noiembrie. Sper sã se þinã
de cuvânt. Luãm toate mãsurile, inclusiv
administrative pentru a se þine de cuvânt
echipa de implementare a proiectului!”
   În judeþul Mehedinþi, sunt peste 20.000
de elevi care ar trebui sã primescã zilnic
laptele ºi cornul. Deocamdatã, programul
este o amintire pentru Mehedinþi.
Reprezentanþii consiliului judeþean au
speranþe cã abia în decembrie vor ajunge
produsele pe bãncile copiilor, doar dacã va
decurge bine licitaþia din 30 noiembrie.
   Aladin Georgescu a adoptat politica
struþului ºi în acest caz. Deºi este vinovat
pentru situaþia creatã, nu suflã o vorbã ºi fuge
de întrebãrile presei. Nici de data aceasta nu
a fost de gãsit pentru a spune cum a fost
posibilã sã se ajungã la o astfel de situaþie ºi
ce are de gând sã facã pentru ca elevii sã-ºi
primeascã dreptul acordat de stat cât mai
repede cu putinþã.
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Festivalul  Þãrilor Dunãrene al
Centrului Cultural „Nichita Stãnescu”
reprezintã un eveniment  cultural de

Festivalul Þãrilor Dunãrene 2018
amploare, al instituþiei.
Iniþial acesta a fost rodul
unui proiect european
câºtigat ºi finanþat cu
fonduri europene, gândit
ca un model de cooperare
ºi bunã înþelegere, uniþi de
muzicã ºi dans, de  Dunãre,
al þãrilor care trãiesc pe
malurile acestui fluviu.
   Iatã cã, în anul 2018
Festivalul Þãrilor Dunã-
rene a ajuns la ediþia a
zecea, ceea ce înseamnã
cã de–a lungul timpului,
manifestarea ºi–a câºtigat
notorietatea iar obiectivul

iniþial nu numai cã a fost îndeplinit,
doar cã este nevoie de permatizarea
acestor gen de manifestãri în

beneficiul comunitãþilor aflate de o
parte ºi de alta a Dunãrii. Se
demonstreazã încã o datã dacã mai
era nevoie, cã Dunãrea este o punte
de legãturã, care uneºte ºi apropie
comunitãþi ºi popoare.
   Ediþia 2018, desfãºuratã sub egida
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi
sub coordonarea managerului
Centrului Cultural „Nichita
Stãnescu”, a adus laolaltã
ansambluri din Serbia, Bulgaria cu
Ansamblul  Profesionist „Danubius”
interpreþi ºi dansatori, care au
prezentat publicului numeros
cîntece, dansuri, momente
reprezentative de tradiþii ºi folclor.
Organizarea unui asemenea
eveniment reprezintã o adevãratã
provocare pentru conducerea

Centrului Cultural „Nichita Stãnescu”
a Consiliului Judeþean Mehedinþi,
participarea este numeroasã, dar aºa
cum s-a întâmplat la fiecare ediþie, cu
atât mai mult acum când a fost vorba
de una jubiliarã, a fost una
impecabilã. Publicul a fost încântat
de calitatea spectacolelor, de
interpreþi, de soliºti, de dansatori, ºi
a apreciat diversitatea culturalã
specificã þãrilor dunãrene prezentatã.
  Un moment special l-a reprezentat
concertul  Ansamblului Profe-
sionist „Danubius” la care nume
sonore ale cântecului popular
mehedinþean, componenþi ai
Ansamblului, dansatorii profesi-
oniºti au creat momente de neuitat
pentru public, rãsplãtite cu
îndelungi aplauze.

Cu prilejul vizitei de lucru,
Ministrul Economiei a fost informat
în legãturã cu faptul cã, în prezent, se
lucreazã pentru proiectul BRUA pe
17 ºantiere, fiind implicaþi un numãr
total de aproximativ 500 de
muncitori în aceastã fazã a
construcþiei, lucrãrile fiind în grafic.
Întrucât lungimea aproximativã a
gazoductului este de 500 de
kilometri, proiectul este împãrþit în
100 de tronsoane a câte 5 kilometri
de fir linear (conductã de gaze) pe
fiecare tronson.
   “Am vrut sã vin pe ºantierul BRUA
pentru a mã asigura de faptul cã
lucrãrile sunt în grafic ºi pentru a mã
asigura cã existã capacitatea
administrativã pentru a gestiona un
proiect de o asemenea amploare.
Dezvoltarea proiectului BRUA de
cãtre Ministerul Economiei, prin
Transgaz, este un succes
incontestabil. Acest proiect este unul
de importanþã deosebitã pentru

 G. P.

Ministrul Economiei, Dãnuþ Andruºcã, vizitã pe ºantierul BRUA de la Podiºor:
Lucrãrile sunt în grafic pentru acest proiect de importanþã strategicã pentru România

securitatea energeticã a României ºi
este considerat un proiect strategic ºi
pentru Uniunea Europeanã. Mã bucur
sã constat cã lucrãrile sunt în grafic ºi
doresc sã-l felicit pe domnul Director
General Sterian ºi echipa sa pentru
modul în care gestioneazã BRUA.
Cifrele proiectului sunt cu adevãrat
impresionante: 3 staþii de comprimare
la Podiºor, Bibeºti ºi Jupa,
aproximativ 500 de kilometri de
conductã, peste 500 de oameni care
lucreazã în toate punctele de lucru în
prezent, numãr care este aºteptat sã
creascã în viitor, zeci de mii de metri
cubi de pãmânt ºi sute de tone de
materiale de construcþii. Avem toate
motivele sã fim mândri de efortul ºi
implicarea muncitorilor ºi inginerilor
români”, a declarat Ministrul
Economiei, Dãnuþ Andruºcã.
   Directorul General al SNTGN
Transgaz SA, Ion Sterian, a prezentat
echipa care coordoneazã lucrãrile de
la Podiºor ºi a precizat cã întreaga

activitate de proiectare a fost fãcutã
de Transgaz, iar majoritatea
produselor au fost contractate de la
firme româneºti. “Mulþi dintre cei pe
care îi vedeþi pe ºantierele BRUA
lucreazã ºi în alte zone ºi parcurg
zilnic sute de kilometri cu maºina,
pentru a verifica stadiul lucrãrilor ºi
pentru a se asigura cã respectãm
graficul. Sunt persoane dedicate,
unii dintre ei sunt din alte zone ale
României: Ploieºti, Botoºani ºi sunt
departe de familie. Însã toþi
realizeazã cât de important este
acest proiect ºi îºi doresc reuºita.
Avem foarte mulþi tineri în echipã, pe
care vrem sã îi formãm”.
   Dupã întâlnirea avutã cu echipa
de management ºi dupã ce i-a fost

prezentat planul de construcþie a
Nodului Podiºor, Ministrul Dãnuþ
Andruºcã a vizitat staþia de
comprimare ºi cele douã ºantiere ºi
a discutat cu muncitorii care lucrau
la excavare ºi cu cei care se ocupau
de montarea conductei despre
condiþiile ºi programul de lucru. La
terminarea vizitei,  Ministrul
Economiei a salutat progresele
fãcute de Transgaz ºi rezultatele
obþinute pânã în acest moment.
  ”Mã bucur cã am avut ocazia sã
discut direct cu muncitorii de aici ºi
sã vãd tot ce au realizat. Proiectul
BRUA prinde contur ºi am toatã
încrederea cã domnul director
Sterian, împreunã cu întreaga echipã,

Bucureºti, 19 octombrie - Ministrul Economiei, Dãnuþ Andruºcã, însoþit
de Directorul General al Transgaz, Ion Sterian, a efectuat la finalul acestei
sãptãmâni o vizitã de lucru pe ºantierul din zona Nodului Tehnologic
Podiºor, judeþul Giurgiu. În cadrul acestei vizite, ministrul Andruºcã s-a
întâlnit cu echipa care coordoneazã lucrãrile de la punctul de lucru
Podiºor ºi a verificat stadiul lucrãrilor la staþia de comprimare de Podiºor
ºi la gazoductul BRUA. La punctul de lucru de la Podiºor, Transgaz are
contractate lucrãri pe trei ºantiere: staþia de comprimare Podiºor,
ºantierul pentru gazoduct ºi cel pentru nodul Podiºor.

 Continuare în pag. 12
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Marþi, 23.10.2018, la sediul
ªcolii de Perfecþionare a Pregãtirii
Personalului Poliþiei de Frontierã
Drobeta Turnu Severin s-a
desfãºurat activitatea de evaluare a
rezultatelor obþinute în anul de
învãþãmânt 2017/2018.
   Prin managementul activitãþilor
desfãºurate la nivelul ºcolii, în anul de
învãþãmânt 2017-2018, s-a avut în
atenþie permanentã armonizarea
procesului de învãþãmânt la standarde
europene urmãrind ca documentele de
învãþãmânt elaborate, conþinutul
ºtiinþific al temelor, metodelor
didactice utilizate sã fie corelate cu
nevoile alinierii la standardele UE ºi
Schengen ºi îndeplinirii obiectivelor
impuse în programele prioritare ºi de
acþiune ale P.F.R.

În perioada analizatã, personalul a
desfãºurat activitãþi didactice în
conformitate cu ”Graficul activitãþilor
de formare profesionalã a personalului
P.F.R. în anul 2017-2018”.

Evaluarea activitãþii ªcolii de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu Severin în perioada 1 octombrie 2017 - 30 septembrie 2018

 Conform planului de cercetare al
instituþiei noastre au fost
organizate mai multe activitãþi
ºtiinþifice precum simpozionul
“Abordarea culturii de securitate”
(30.03.2018), sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice “Elemente de
Analizã Comportamentalã ºi
Profiling. Multiculturalitatea în
Contextul Migraþiei” (30-
31.05.2018) ºi workshop-ul
“Mãsuri ºi acþiuni de intervenþie
poliþieneascã” (26-27.09.2018).
   S-a urmãrit în permanenþã
asigurarea unei baze materiale
care sã asigure un cadru optim
(didactic ºi logistic) în vederea
desfãºurãrii cursurilor.
   Pe lângã activitãþile curriculare,
concretizate în norma didacticã,
personalul catedrei a mai desfãºurat
ºi alte activitãþi extracurriculare cum
ar fi: întocmirea revistei aniversare
anuale a ºcolii “Temerarii Frontierei”
ºi participarea la activitãþile organizate

Vineri, 19 octombrie 2018,
copiii de la Centrul ªcolar de Educaþie
Incluzivã Constantin Pufan, care
constituie grupurile de lucru denumite
dupã provinciile istorice Bucovina ºi
Basarabia, au fost captivaþi de
personalitatea lui Samoilã Mârza, cel
care a fost declarat fotograful Unirii de
la 1918. Informaþiile despre
împrejurãrile în care Samoilã Mârza a
ajuns sã fie singurul fotograf al Unirii,
despre aparatul de fotografiat al acelor
vremuri în urmã cu 100 de ani, alãturi

de agenþia europeanã FRONTEX în
perioada 22-25.05.2018.
    În ceea ce priveºte evaluarea
disciplinei ºi ordinii interioare, putem
menþiona ca la nivelul unitãþii noastre,
doi ofiþeri au fost recompensaþi cu
înaintarea în gradul profesional
urmãtor cu ocazia Zilei Naþionale a
României, iar zece ofiþeri ºi ºapte agenþi
au fost recompensaþi cu “mulþumiri
scrise” pentru îndeplinirea în condiþii

foarte bune a atribuþiilor de serviciu prin
aportul adus la organizarea activitãþilor
desfãºurate cu ocazia sesiunii de
comunicãri ºtiinþifice, precum ºi cu
cele prilejuite de ziua ºcolii.
   Pentru anul de învãþãmânt 2018/
2019, prioritãþile de acþiune vor fi:
asigurarea cadrului optim în vederea
desfãºurãrii cursurilor de
perfecþionare, participarea ºi
organizarea de întâlniri; seminarii ºi
simpozioane pe teme de actualitate
ce vizeazã activitatea structurilor
operative; iniþierea demersurilor
pentru încheierea de noi protocoale
de parteneriat cu structuri similare
din þãrile vecine ºi nu numai; iniþierea
demersurilor pentru atragerea de
fonduri europene nerambursabile
pentru dezvoltarea instituþionalã,
dezvoltarea activitãþii de cercetare
individualã în vederea publicãrii de
articole ºtiinþifice de specialitate.

Purtãtor de cuvânt,
Inspector  principal de poliþie

BRUCÃ IONELA

Omagierea personalitãþii lui Samoilã Mârza -
100 de file de istorie din Cartea Unirii

de desenele în creion, au constituit
tema celor douã ateliere de lucru,
Bucovina ºi Basarabia, ateliere de
lucru realizate în cadrul proiectului
cultural 100 de file de istorie din
Cartea Unirii.
   Sâmbãtã, 20 octombrie, copiii de
la Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi au participat la Pavilionul
Multifuncþional al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, la atelierul
de lucru Regatul României. Având

în vedere apropierea spectacolului
Cartea Unirii, ce va avea loc în prima
jumãtate a lunii noiembrie, copiii au
recitat ºi interpretat poezii ºi cântece
patriotice legate de Unirea de la
1918. Într-o atmosferã destinsã,
copiii au reluat jocurile de rol ce au
ca temã fotograful Unirii de la 1918
ºi au “analizat” fotografiile realizate
de Samoilã Mârza la 1 decembrie
1918.

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* A trecut la cele veºnice
„Minunea blondã” a Craiovei ºi a
fotbalului românesc, ILIE BALACI...
Trista ºi, în mod sigur, neaºteptata
veste a luat prin surprindere
întreaga suflare fotbalisticã
româneascã, intratã în adormire
cam de multã vreme, în absenþa
unor performanþe sportive
veritabile, ºi care practic pare sã se
fi trezit dintr-un vis urât, pentru a
intra într-un coºmar. Pentru cã Ilie
Balaci a fost, prin tot ceea ce el
reprezenta, inima fotbalului
românesc, izvorul lui pururi
regenerator, sursa eternã de
optimism, de ambiþie, de spirit de
luptã ºi de dorinþã de victorie. Spre
deosebire de alte valori de primã
linie din fotbalul autohton, Ilie
Balaci nu a avut ºansa de a juca la
un turneu final de campionat
mondial sau european ori la vreo
echipã de top din Europa. Aºa erau
vremurile, pe de o parte, dar a fost
ºi ghinionul care l-a þinut departe
de vârfurile marii performanþe încã
de la o vârstã foarte tânãrã. Faultul
criminal comis în februarie 1985
de o brutã de fundaº bãimãrean,
fie-i numele uitat, a pus capãt unei
cariere de excepþie, tocmai când
aceasta se afla la zenit, dupã seria
de meciuri istorice, cu Fiorentina,
Bordeux, Kaiserslautern ºi Benfica
Lisabona, care aduseserã echipa
din Bãnie – premierã absolutã
pentru fotbalul românesc! – pânã
în pragul finalei Cupei UEFA, în
primãvara lui 1983! ªi când
impresarii marilor echipe europene
fãceau potecã la Craiova sau

Balaci. Ilie Balaci...
oriunde juca Universitatea pentru
a-i obþine semnãtura Marelui
Blond. La un moment dat, aceastã
semnãturã preþioasã a fost obþinutã
de marele, pe atunci, A.C. Milan.
De ce nu s-a mers pânã la capãt?
Nimeni, nici Ilie Balaci, nu a putut
spune. Probabil, tot...vremurile.
   * Moartea lui Ilie Balaci a ºocat
întreaga societate româneascã
(marele fost fotbalist avea doar 62
de ani!), punând în umbrã toate
zbaterile ºi frãsunelile penibile fãrã
sfârºit de pe scena politicã.
Simþind el cã nu mai e chiar toatã
lumea cu ochii aþintiþi asupra lui,
ºi aflat cam de multiºor, dar mult
prea devreme, în campanie
electoralã pentru un nou mandat la
Cotroceni, Klaus Werner Iohannis
a luat, în regim de extremã urgenþã,
hotãrârea de a-l decora post-
mortem pe cel supranumit
„Minunea blondã” a fotbalului
românesc. Pânã la urmã, este bine
cã a fãcut-o ºi în aceste
circumstanþe, Ilie meritând gestul
mai de mult ºi cu prisosinþã.
Rãmâne gustul greþos al
oportunismului jegos, de joasã
facturã, boalã mai veche a oficialilor
români. Altminteri, cum de Dulapul
Sãsesc nu s-a gândit sã-l decoreze
pe Balaci pe vremea când încã
acesta trãia?! ªi când fãcea cinste
sportului românesc, câºtigând
trofeu dupã trofeu prin þãrile arabe
ºi prin Africa, antrenând echipe
pânã la el anonime? În sfârºit, nu
aºteptãm noi un rãspuns cât de cât
coerent de la un cetãþean atât de
greoi în exprimare ca acest sas.

   * Mult mai grave sunt derapajele
unor aºa-ziºi formatori de opinie,
de la care te-ai aºtepta mãcar la o
minimã decenþã în interpretarea
evenimentelor de acest fel ºi nu la
exhibiþii penibile ideatico-stilistice,

justificate doar prin imperativul(!)
respectãrii deontologiei gazetãreºti.
Iatã-l pe acest Radu Tudor (Antena
3), despre care pãstram încã pãrerea
cã este mãcar un om serios. Nu e.
El a þinut sã-ºi facã public punctul
de vedere în cazul Balaci. Foarte
bine, dar ce-am auzit noi
slobozindu-se din preþioasa-i
guriþã? Cã Balaci fuma þigarã de la
þigarã, cã pierdea nopþile în
tovãrãºia paharului, cã o fi, cã o
pãþi, în fine, enumerând slãbiciuni
omeneºti, pur omeneºti, care nu
definesc esenþialmente un om, dar
care îl...umanizeazã, dacã mã
înþelegeþi ce vreau sã spun. Mici
„pãcate” ale oricãrui om atins de
aripa talentului, a genialitãþii, într-
un domeniu sau altul, unde el a
performat. Am descifrat în zisele
acestui Radu Tudor, satisfacþia
obscurã cã n-a fost nici cu Ilie
Balaci mare brânzã pe acest

gogoloi terestru, dacã a fumat ºi a
bãut ºi el, ca oricare alt om. Mãi
dragã Radu Tudor, dar þie femeile
îþi plac? Rãspunde sincer!
   * Plecarea dintre noi a lui Ilie
Balaci pare sã fi pus capãt

rãzboiului dintre cele douã galerii
craiovene. Mãcar de-ar fi vorba de
o pace durabilã ºi de o încetare a
ostilitãþilor care nu fac bine
fotbalului craiovean. Pentru cã asta
susþinea, pe fond, ºi marele
dispãrut. Pare, fiindcã sufletul de
oltean este în perpetuã fierbere. Dar
poate cã, mãcar într-o zicere a sa,
celebrã altminteri, ar merita
contrazis Ili Balaci: „Universitatea
Craiova s–a nãscut ºi a murit odatã
cu mine”. Perfect adevãratã, pe
fond, zicerea, dar flacãra fotbalului
craiovean trebuie sã ardã în
continuare. Tocmai ca o omagiere
în timp a celui care l-a dus pe
culmile performanþei. Faptul cã, în
chiar ziua morþii lui, noua Craiovã
(CSUniversitatea) a învins-o, dupã
atâþia ani, pe eterna rivalã FCSB
(Steaua) poate sã fie un semn.
Drum lin spre aºtri, Ilie Balaci!
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Dispariþia fulgerãtoare a lui
Ilie Balaci a ºocat întreaga þarã, nu
doar Bãnia. Iubit peste tot  în
Oltenia, “Minunea Blondã” a avut
un loc aparte în sufletele iubitorilor
fotbalului din Drobeta Turnu
Severin. Nu doar din perioada în
care impresiona Europa cu talentul
sãu din dreptunghiul verde, ci ºi la
finalul carierei. Devenit,  ca
tehnician, celebru în lumea arabã,
unde a cucerit numeroase trofee,
Balaci a fãcut primii paºi în
antrenorat la AS Drobeta, în sezonul
1989-1990, unde a avut calitate de
antrenor-jucãtor. Chiar ºi  de
finanþator al echipei, la un moment.
Rezultatele din teren au fost pe
mãsura talentului sãu de jucãtor,
cel puþin la echipa severineanã. La
finele sezonului menþionat,  AS
Drobeta a încheiat campionatul pe
locul secund, la doar 4 puncte sub
Rapid Bucureºti,  care a revenit
astfel în primul eºalon. Pe lângã
locul secund ocupat de Drobeta,
care, la momentul respectiv, a fost
cel mai bun din ultimii 45 de ani
pentru fotbalul din Mehedinþi,

Ilie Balaci va avea propriul
stadion la Severin

echipa lui Ilie Balaci a avut, în acel
sezon de Divizia B, cea mai mare
medie de spectatori la meciurile de
pe teren propriu: aproximativ
20.000! La jocul cu Rapid, câºtigat
cu 2-1, au fost 27.000 de plãtitori.
   “Eu nu am mai antrenat în ultimii
15 ani în fotbalul românesc, pentru
cã nu m-a cãutat nimeni, nici de la
echipa naþionalã, nici mãcar de la
Severin, unde am fost de toate: ºi
antrenor-jucãtor, ºi patron de
echipã ºi de ziar. La meciul AS
Drobeta - Rapid, câºtigat de echipa
mea cu 2-1, am avut 27.000 de
plãtitori! Stadionul Municipal din
Severin era arhiplin. Dacã am fi fost
susþinuþi la vremea respectivã de
factorii locali, promovam sigur, nu
Rapidul, dar AS Drobeta era þinutã
din banii mei, ai preºedintelui
Viºan, din banii pe care îi fãceam
din vânzarea biletelor ºi a unui ziar
- Sãptãmâna fotbalisticã, pe care-l
aveam împreunã. Practic, jucãtorii
erau angajaþi la acel ziar, de unde-
ºi luau salarii le. Am rãmas la
Severin ºi în sezonul urmãtor, tot
cu gândul promovãrii. Am mai adus

ºi jucãtori tineri de valoare,
împrumutaþi de la Craiova (n.r. -
Gheorghe Craioveanu, Dumitru
Mitriþã ºi Dumitru Predoi), dar am
plecat dupã derbiul cu Chimia
Râmnicu Vâlcea, încheiat cu 2-2.
Dacã am fi câºtigat, treceam pe
primul loc. Am avut terenul
suspendat, dupã ce spectatorii au
rãsturnat maºina arbitrului, care ne
furase în acea partidã. Eu am þinut
mult  sã jucãm urmãtorul meci
considerat acasã la Craiova, dar
preºedintele a dus-o la Motru. A
avut interesele lui, Dumnezeu sã-l
ierte, cã a murit. Ne-am certat din
acest motiv ºi eu am plecat. Era prin
noiembrie 1990, mai erau trei etape
din tur. Eu zic cã promovam în acel
sezon, dar dupã ce am plecat eu
echipa n-a mai avut rezultate ºi
Electroputere Craiova s-a mai luptat
doar cu Vâlcea ºi a intrat în acel
sezon”, spunea Balaci, în 2012.
   Anterior, în 1988-1989, Balaci
pregãtise Pandurii Târgu Jiu,
pentru o scurtã perioadã, iar dupã
despãrþirea de AS Drobeta a luat
contact cu fotbalul arab. Prima datã
a fãcut-o în Nordul Africii, unde a
pregãtit Club Africain Tunis ºi
Olimpique Casablanca.
   La AS Drobeta, Balaci a încântat
publicul severinean ºi în calitate de
jucãtor, mai la toate meciurile
intrând pe teren în ultimul sfert de
orã. Deºi era la finalul carierei de
jucãtor, Minunea Blondã reuºea
pase de geniu, la fel ca în perioada
de glorie. Pentru AS Drobeta a
înscris, în special din lovituri libere,
chiar ºi din corner.
   De numele lui Ilie Balaci se leagã

ºi debutul la seniori a lui Flavius
Stoican, actualul antrenor de la
CSM Poli Iaºi. Deºi nu împlinise
15 ani,  tânãrul fundaº a fost
introdus de Balaci  pe f inalul
jocului cu FC Caracal ºi ,  în
momentul în care FC Drobeta a
beneficiat de o loviturã de la 11
metri ,  Balaci  l-a desemnat pe
Stoican sã execute, pentru a-i da
încredere. Acesta a marcat, spre
ovaþi i le a celor 10.000 de
severineni prezenþi în tribunã.
   Printre aceºtia s-a numãrat ºi
Daniel Cîrjan, care avea sã devinã
peste ani viceprimar al Severinului.
În calitatea pe care o deþine în
prezent, edilul vrea sã propunã ca
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin sã se numeascã
Stadionul Ilie Balaci,  iar fosta
glorie a fotbalului românesc sã fie
declarat, post-mortem, cetãþean de
onoare al Severinului.
   “Þin minte cã am fost cu tatãl meu
la meciul cu Rapid. Ce atmosferã a
fost! Nu aveai loc sã arunci un ac
în stadion! Toþi regretãm acum
trecerea lui în nefiinþã. Ilie Balaci
meri tã sã poarte denumirea
stadionului din Severin, pentru tot
ce a fãcut în fotbalul severinean.
Cred cã AS Drobeta 1990 a fost cea
mai frumoasã echipã din istoria
fotbalului mehedinþean”, a spus
viceprimarul Daniel Cârjan.
   Apãrut în 1928, fotbalul
severinean a avut doar 3 momente
de glorie. Primul, în 1943, când
CFR Turnu Severin a  câºtigat Cupa
României, dupã ce a învins în finalã
Sportul Studenþesc Bucureºti cu
scorul de 4-0. A doua, în 1990,
când a fost la un pas de promovare
în Divizia A. Severinul a reuºit în
cele din urmã sã acceadã pe prima
scenã, în 2012, dupã 71 de ani de
aºteptare, prin echipa CS Turnu
Severin, care fusese importantã cu
un an înainte de la Craiova, unde
purtase denumirea de Gaz Metan
CFR. Publicul local n-a îndrãgit
însã prea mult aceastã echipã-
hibrid, drept dovadã ºi media de
doar 5.000 de spectatori cu care a
jucat în Liga 1, iar la meciuri scanda
mereu denumirea Drobeta-Drobeta.
   De 5 ani, Municipiul Drobeta
Turnu Severin nu mai are echipã
nici mãcar la nivelul Ligii a 3-a!

  Mircea OGLINDOIU

Ilie Balaci a fãcut primii paºi în antrenorat
la AS Drobeta, în sezonul 1989-1991, unde a avut
calitate de antrenor-jucãtor.
AS Drobeta a fost a doua echipã la care a avenit
antrenor, dupã un scurt popas la Pandurii Târgu Jiu.
Rezultatele din teren au fost pe mãsura talentului sãu
de jucãtor, cel puþin la echipa severineanã. La finele
sezonului, AS Drobeta a încheiat campionatul pe locul
secund, la doar 4 puncte sub Rapid Bucureºti, care a
revenit astfel în primul eºalon.
Anul 1990 a fost cel mai bun din ultimii 45 de ani
pentru fotbalul din Mehedinþi. Echipa lui Ilie Balaci a
avut, în acel sezon de Divizia B, cea mai mare medie

“Voi propune acordarea titlului de cetãþean de onoare post-mortem
al municipiului Drobeta Turnu Severin domnului Ilie Balaci”

de spectatori la meciurile de pe teren propriu:
aproximativ 20.000! La jocul cu Rapid, câºtigat cu 2-
1, au fost 27.000 de spectatori.
“Am fost cu tatãl meu la meciul cu Rapid. Meci
extraordinar cu foarte mulþi spectatori. Eu aveam 10
ani atunci dar îmi amintesc ºi acum acele momente.
Cred cã AS Drobeta 1990 a fost cea mai frumoasã
echipã din istoria fotbalului mehedinþean. Pentru
meritele deosebite pe care le-a avut în fotbalul
severinean, voi propune acordarea titlului de cetãþean
de onoare post-mortem al municipiului Drobeta Turnu
Severin domnului Ilie Balaci”, a spus viceprimarul
Daniel Cîrjan.  Biroul de presã
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Cinci minute de demnitate (3)

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

   Dacã (ne) vorbind în faþa Dvs. în
numele unei naþiuni europene de
20 milioane de suflete, nu am dat
expresie adevãratelor lor
sentimente ºi aspiraþii, este numai
dreptul lor sã mã judece.
   Aderarea noastrã la U.E. nu le-a
rãpit acest drept. Aderând la UE
românii nu au renunþat la el. De
aceea, în calitate de român nu voi
permite nimãnui, nu pot permite
nimãnui, nu am dreptul sã permit
cuiva din afara României sã facã o
diferenþã între Guvernul României
ºi poporul român. Cine încearcã sã

se substituie Guvernului României
sugerând cã poate apãra mai bine
interesele românilor decât o face
acesta, nu înþelege democraþia, dar
mai ales nu înþelege cã UE este o
comunitate de state suverane, toate
libere ºi toate egale.

Garantaþi drepturile cetãþenilor
europeni! Drepturile cetãþenilor
români se negociazã în România.
Construiþi un sistem judiciar
european capabil sã apere drepturile
statelor membre ºi ale cetãþenilor
europeni! De construcþia sistemului
judiciar românesc se ocupã
România. Este dreptul sãu suveran
pe care nu l-a cedat nimãnui. Dacã
vi se pare sau ni se pare cã între cele
douã existã incompatibilitãþi,
discutãm. Discutãm în mod concret,
iar nu doar la nivel retoric. Discutãm
pânã ajungem la o soluþie comunã,
dar nu încercãm a impune ceva unii
altora. Discuþie, da! Dictat, nu!
   Constituþia României, ca de altfel
toate constituþiile statelor membre
ale UE, prevede o procedurã
legislativã care nu include avizul

Comisiei de la Veneþia. Nici tratatele
europene nu îl includ. Dacã
România a þinut ºi va continua sã
þinã seama de opiniile acesteia, este
pentru cã are încredere în expertiza
ºi experienþa ei. Valorile care îi
ghideazã activitatea sunt ºi ale
noastre. De aceea legislaþia noastrã
a fost mereu aliniatã la
recomandãrile Comisiei de la
Veneþia. Aºa o vom menþine ºi în
viitor, atât timp cât Comisia va
rãmâne obiectivã ºi va sta departe
de intrigile politicianiste. Guvernul
român, rezultat din voinþa românilor
liber exprimatã la urne ºi sprijinit de
o majoritate parlamentarã
consistentã, înþelege ºi respectã
interesele europene în România. De
altfel, atunci când am ales sã
devenim membri ai U.E., noi înºine
ne-am redefinit interesele în context
european. Cer, însã, ca ºi instituþiile
europene sã înþeleagã ºi respecte
interesele României în Europa.

Doamnelor ºi domnilor,
   Vã vorbesc în numele unei
naþiuni mândre, a ºaptea în U.E.
în ordinea de mãrime, care
datoreazã Europei nu mai mult
decât Europa îi datoreazã ei.
   Vã vorbesc în numele unei naþiuni
bogate care nu aºteaptã de la U.E.
decât sprijinul necesar pentru
a-ºi valorifica bogãþi ile. Nu
cerem peºte ,  c i  undiþe .  Nu
cerem milã, ci solidaritate.
   Vã vorbesc în numele unei naþiuni
care, inclusiv ca membru al UE, a
înþeles, în cele din urmã, cã este
prea bogatã pentru a putea sã
rãmânã în istorie fãrã luptã.
   Vã vorbesc în numele unei naþiuni
care a avut istorie, culturã, civilizaþie,
viaþã cu mult înainte de a fi membrã
în U.E. O naþiune care a rezistat
adesea singurã la rãscrucea
intereselor marilor puteri.
  Românii doresc sã îºi
construiascã viitorul împreunã cu
celelalte state membre ale U.E. ºi
în cadrul U.E., dacã este posibil.
Dacã va fi necesar, o vor face ºi o
pot face ºi în afara U.E.
   Am auzit adesea spunându-se cã
România nu a fost suficient pregãtitã
pentru a deveni membrã a U.E.

Adevãrul este exact invers. U.E. nu
a fost suficient pregãtitã pentru
întâlnirea cu istoria, cu ºansa de a
putea include respectuos printre
membrii sãi, dupã decenii de
despãrþire forþatã, naþiuni ca România,
Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehia,
Slovacia ºi altele, abandonate, la
finele celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial, bolºevismului.
   Suntem gata sã ne strãduim a
depãºi împreunã acest impas. Dacã
este posibil, umãr la umãr. Dacã este
necesar, chiar ºi împotriva Dvs. Cãci
U.E., proiectul european, visul
european sunt ºi ale noastre iar nu
numai ale Dvs; sunt ºi ale românilor,
bulgarilor, maghiarilor, polonezilor,
cehilor, slovacilor, letonienilor etc, iar
nu doar ale Occidentului european
fondator. Dupã Tratatul de la Lisabona
suntem cofondatori ai U.E., iar nu
rudele ei sãrace tolerate la masã.
   Noi nu facem confuzie între aceia
dintre Dvs. care vor sã ne sprijine
în consolidarea democraþiei ºi cei
care vor sã ne împingã înapoi spre
dictaturã. Celor dintâi le mulþumim.
Celor din urmã le spunem sã nu
conteze pe laºitatea noastrã. Nu ne
temem de sancþiunile cu care
ameninþaþi România. Ne temem
doar cã aceste ameninþãri pun în
pericol viitorul U.E. Visul Europei
unite, care este ºi al nostru, nu s-a
prãbuºit niciodatã din cauza
adversarilor din afarã, ci din cauza
egoismelor, dezbinãrii, intrigilor,
miopiei ºi frivolitãþii interne.

Morarul, cãruia regele Prusiei
voia sã îi confiºte abuziv moara, i-
a rãspuns acestuia cã nu se teme
de gestul sãu întrucât mai sunt ºi
niºte judecãtori la Berlin care vor
face dreptate. Celor care ne
ameninþã astãzi cu sancþiuni ºi
represalii în cazul în care acceptãm
a da curs unei iniþiative cetãþeneºti
sau insistãm a apãra ordinea
publicã prin mijloacele folosite de
toate statele membre U.E., le
spunem ºi noi: mai sunt judecãtori
la Luxemburg. ªi în orice caz, mai
sunt români la Bucureºti.
Vã mulþumesc pentru atenþie!
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Întrebarea de pe buzele
opoziþiei este când va termina PSD
banii pentru pensii ºi pentru salarii.
Unii spun cã de mult ºi cã acum trãim
din împrumuturi de toate felurile.
Adicã nu mai sunt bani în fondurile
în care colecteazã statul ºi Guvernul
ar fi început de mult sã se împrumute
pentru a asigura pensii ºi pentru
salarii. Guvernul PSD nu a confirmat
niciodatã o astfel de ipotezã, motiv
pentru care anunþã de la o lunã la alta
noi creºteri de pensii ºi de salarii în
toate sectoarele. Adicã trãim din ce
în ce mai bine. Urmeazã o nouã
creºtere a punctului de pensie anul
viitor ºi alte creºteri de puncte ºi de
lefuri. Chiar ºi un salariu minim
diferenþiat, în funcþie de vechime ºi
studii. Adicã noi cheltuieli ºi pentru
stat ºi pentru privat.
   Bune toate aceste creºteri pentru cã
am rãmas rãu de tot în urmã faþã de
celelalte state din jurul nostru. Zilele
trecute o bancã anunþa cã România a
depãºit la venituri pe cap de locuitor
Ungaria. Asta este sau nu o veste
bunã, cãci vorbim de o medie. Adicã

 ªtefan Bãeºiu

Sã ºtergi la fund bãtrâni germani
poate la noi sunt puþini bogaþi ºi mulþi
sãraci, iar pe medie ieºim peste cei
din Ungaria. La unguri sunt mai mulþi
cu venituri peste medie ºi o duc mai
mulþi mai bine decât în România. Cãci
nimeni nu se hrãneºte din statisticã,
în afara politicienilor.
   Pe de altã parte, un raport al Bãncii
Mondiale sau al ONU spune cã în 2015
în þara noastrã erau 1,1 milioane de
români care trãiau într-o sãrãcie extremã.
Ori datele din 2015 nu mai sunt relevante
astãzi. Sãrãcie extremã înseamnã,
potrivit raportului respectiv 7,6 lei pe zi
de cãciulã. Adicã foarte puþin. Cum
poate sã trãiascã o persoanã cu atât de
puþin pe lunã, când îþi este greu sã trãieºti
ºi cu 50 de lei sau cu o sutã, la ritmul în
care creºte inflaþia sau la nivelul
preþurilor la alimente, servicii,
combustibil ºi utilitãþi. Ritmul de creºtere
a veniturilor nu se poate compara cu
ritmul de creºtere a preþurilor. Din acest
motiv, românii sunt mereu în urmã. Mulþi
cautã surse alternative de venit ºi au
ajuns sã munceascã ºi la pensie sau unii
pleacã din þarã. Unii la þarã. Este greu de
trãit dintr-un salariu minim ºi chiar din

douã, mai ales dacã ai ºi copii.
   Problema cu cei 1,1 milioane de
români extrem de sãraci este
relativã, având în vedere cã datele
sunt din 2015. Existã mai multe
unghiuri de abordare pentru acest
subiect. Este posibil ca cifra sã nu
mai fie de actualitate, în sensul cã
este posibil sã fie mult mai mulþi
sãraci între timp. De asemenea, este
posibil ca numãrul sã fie mult mai
mic, având în vedere rata plecãrii
din þarã. Este posibil ca în ultimii
trei ani sã fii plecat cel puþin 500.000
de români în state din Europa sau
de aiurea ºi sã disparã din anumite
statistici. Astfel, rata sãrãciei scade
pentru cã, de regulã, pleacã, cei
sãraci, dar nu numai. Astfel, pe
medie începem sã arãtãm din ce în
ce mai bine la venituri pe cap de
locuitor ºi chiar sã batem Ungaria
ºi Uganda. Problema adevãratã este
cã dincolo de statistici, Ungaria nu
se depopuleazã în ritmul în care se
depopuleazã România. Când începi
sã împarþi mai mult la mai puþini
este logic la final sã ieºi mai bine în
statisticã. Pânã la urmã nu au fugit
bugetarii din þarã: poliþiºtii,
judecãtorii, cei cu lefuri mari. Poate
medicii au plecat în ultimii ani masiv,
dat fiind faptul cã dincolo sunt plãþi
cu salarii uluitoare. Acum nu o duc
rãu nici în România. Poate au cele
mai mari lefuri dintre bugetari. Unii
chiar peste magistraþi. Nu cã nu ar

merita, dar la nivelul de sãrãcie a
unor categorii, medicii ar trebui
sã renunþe sã mai cearã foloase
în bani ºi în bunuri ºi sã îºi facã
doar meseria.
   Pleacã în schimb elitele din toate
domeniile, iar acest lucru ar trebui sã
fie dramatic pentru politicienii din
România. Nu se poate cred fãrã
sectorul privat. Cei de la privat deja
þipã cã nu au forþã de muncã. Nici
mãcar din aia proastã ºi necalificatã.
Ne umplem de vietnamezi, nepalezi,
chinezi. Cine vine sã lucreze în
România chiar e disperat sau câºtigã
în þara lui chiar mult mai puþin decât
la noi. Problema este ce vom face
atunci când nu vom mai avea cu ce
plãti pensiile ºi salariile. Cãci dacã
se pleacã masiv din þarã, cine mai
plãteºte impozitele pe salarii ºi
celelalte taxe între care ºi cele de la
bugetul de pensii ºi asigurãri sociale
ºi de sãnãtate. Numãrul pensionarilor
este în creºtere. Adicã la un moment
dat urmeazã sã se termine. Nu am
vãzut niciunde pe planetã o þarã
compusã doar din pensionari. Poate
vreun paradis fiscal sau Monaco sau
vreo insulã unde bogaþii se duc sã
moarã. De la noi din România românii
pleacã cei mai mulþi nu sã moarã pe
vreo insulã putred de bogaþi, ci sã
devinã servitori pentru unii de pe
insulã sau de prin vreo þãriºoarã sau
sã ºteargã la fund bãtrâni germani.
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     In primele 9 luni din 2018,
activitatea inspectoratului s-a
desfãºurat având la bazã programul
propriu de acþiuni întocmit ºi aprobat
în conformitate cu Programul Cadru
de Acþiuni al Inspecþiei Muncii pe anul
2018 ºi sesizãrile înregistrate în
aceastã perioadã.
   Au fost organizate controale
tematice în cadrul campaniilor iniþiate
de Inspecþia Muncii în domeniile:
curierat, respectarea prevederilor
legale privind autorizarea din punct
de vedere al securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, transportul mãrfurilor
periculoase, agenþii de muncã
temporarã, alimentaþie publicã fast-
food, angajatorilor care utilizeazã
zilieri, agenþii de turism, modificãrii
salariului brut, verificare contracte de
muncã cu timp parþial etc.
1. În domeniul relaþiilor de muncã

   Acþiunile întreprinse s-au
concretizat în:
- Efectuarea de controale la 589
angajatori din municipiu ºi din
localitãþile judeþului;
- Identificarea a 13 angajatori care
practicau munca fãrã forme legale;
- Depistarea a 17 persoane care
prestau „muncã la negru”;
- Aplicarea a 14 sancþiuni
contravenþionale (amenzi în valoare
totalã de 340.000 lei) angajatorilor
care practicau munca nedeclaratã ;
- Aplicarea altor 53 sancþiuni
contravenþionale (din care 10 de
amenzi în valoarea totalã de 38.000 lei)
pentru încãlcarea altor prevederi legale

Bilanþ de activitate pe primele 9 luni 2018
prevãzute de Codul Muncii, republicat,
Legea 108/1999, republicatã, pentru
înfiinþarea ºi organizarea Inspecþiei
Muncii, HG nr. 905/2017 modificatã
ºi completatã, privind întocmirea ºi
completarea registrului general de
evidenþã a salariaþilor;
- Dispunerea a 119 mãsuri cu termene
de realizare în vederea remedierilor
deficienþelor constatate în aplicarea ºi
respectarea de cãtre angajatori a
prevederilor legale în vigoare;
- Primirea ºi rezolvarea a 205 de petiþii
cu privire la munca fãrã forme legale,
neacordarea drepturilor salariale, a
concediului de odihnã, timpului de
muncã, vechime în muncã etc.
  În primele 9 luni din anul 2018 au fost
aplicate 67 sancþiuni contravenþionale,
valoarea totalã a amenzilor fiind în sumã
de 378.000 lei.

2. În domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã

 În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, în primele 9 luni ale anului
2018, inspectorii de muncã din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncã
Mehedinþi au efectuat 461 inspecþii de
control, constatând 412 abateri de la
legislaþia în vigoare, dispunând 412
mãsuri pentru remedierea acestora. În
urma controalelor efectuate au rezultat
urmãtoarele deficienþe cu caracter
general: cunoaºterea insuficientã, atât
de cãtre angajatori cât ºi de cãtre
angajaþi, a legislaþiei în vigoare în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, neimplementarea mãsurilor
reieºite din studiul de identificare ºi
evaluare a riscurilor de accidentare ºi
de îmbolnãvire profesionalã la locurile
de muncã, lipsa sau neutilizarea unor
sortimente de EIP adecvate
corespunzãtoare caracteristicilor
proceselor de muncã etc.
  Pentru abaterile constatate în acest
domeniu s-au aplicat 412 sancþiuni
contravenþionale  din care 23 amenzi
contravenþionale în valoare de
173.000 lei.
 În aceastã perioadã pe raza judeþului
nostru au avut loc 29 evenimente din
care 9 accidente mortale, 20 accidente
cu incapacitate temporarã de muncã
ºi un incident periculos fãrã victime.

Gheorghe Florian SIMCEA,
Inspector ºef

Mãdãlina GÎRLEA, Compartiment CRP

Începând cu 2015, la
iniþiativa comunã a European
Microfinance Network ºi
Microfinance Center, microfinanþarea
sãrbãtoreºte, în fiecare 20 octombrie,
propria Zi Europeanã.
Scopul Zilei Microfinanþãrii
Europene (ZME) este de a creºte
conºtientizarea asupra uneltei de
mare putere pe care o reprezintã
aceasta în lupta împotriva excluderii
sociale ºi a ºomajului.
good.bee Credit este o instituþie
activã în microfinanþarea din
România ºi un membru implicat atât
a European Microfinance Network
cât ºi al Microfinance Center.
   „Pentru a-ºi putea dezvolta cu
succes activitãþile, micii antreprenori
din zonele rurale ºi urbane au nevoie
de acces la servicii financiare de
calitate, într-o manierã simplã,
flexibilã ºi oportunã. good.bee
Credit este instituþia specializatã
care îi sprijinã sã-ºi desfãºoare ºi
sã-ºi extindã activitãþile profitabile,
oferindu-le acces la micro-
împrumuturi”, a explicat dl. Oleg
Moraru, director operaþiuni al
good.bee Credit IFN SA.
   Cea de-a patra ediþie a ZME este
sãrbãtoritã de aproximativ 20 de
membri ai ambelor reþele (din 11 þãri
europene) care sunt implicaþi în mai
mult de 25 acþiuni pe parcursul lunii
octombrie. Scopul lor este acela de
a sensibiliza publicul larg, factorii
decizionali politici ºi a mass-mediei
asupra impactului pe care instituþiile
de microfinanþare le au asupra
incluziunii financiare ºi sociale a
cetãþenilor europeni.
Acþiunile se desfãºoarã sub
sloganul „E=mc2". Binecunoscuta
formulã are de aceastã datã
urmãtorul înþeles: E  pentru
incluziune Economicã ºi socialã,

Ziua Europeanã a Microfinanþãrii,
sãrbãtoritã în România de good.bee Credit

antrEprenoriat, ocuparea forþEi de
muncã, Educaþie, toate provenite de
la puterea MicroCredit-ului la
pãtrat.
good.bee Credit IFN S.A. membrã a
grupului ERSTE, celebreazã Ziua
Microfinanþãrii oferind persoanelor
interesate de finanþare credite
flexibile, fãrã avans, fãrã garanþii ºi
uºor de accesat pentru investiþii,
capital de lucru ºi mixt, atât pentru
producãtorii agricoli, cât ºi micii
antreprenorii din zonele rurale ºi
urbane.
    Pentru mai multe informaþii, cei
interesaþi pot intra în legaturã cu
reprezentanþii good.bee Credit IFN SA
la numãrul de telefon 021.212.07.30
sau pot consulta pagina de website
www.goodbeecredit.ro.
good.bee Credit IFN SA este o
Instituþie Financiarã Nebancarã
înscrisã în Registrul Special al BNR,
parte a grupului Erste, înfiinþatã în
2009 având ca obiectiv fundamental
asigurarea unor servicii financiare de
calitate, punând la dispoziþie celor
care au afaceri în derulare, dar care
îºi doresc sã le dezvolte, resursele
financiare care le sunt necesare
pentru sporirea ºanselor de reuºitã.
Compania þinteºte cu precãdere
clienþii care se încadreazã în profilul
întreprinzãtorului din România
(SRL, Producãtor Agricol,
Întreprindere Individualã,
Întreprindere Familialã, PFA etc)
dornici sã îºi dezvolte în mod
continuu activitatea pe care o
desfãºoarã.
good.bee Credit IFN SA a construit
o reþea puternicã la nivel naþional
formatã din 23 centre regionale +
sediul central, acoperind toate
judeþele þãrii, având consultanþi
specializaþi dedicaþi sã serveascã
antreprenorii.

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
ªef formaþie în confecþii

textile
cu experienþã

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
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     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 acestui 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
Distribuþie:
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

    Pelicula readuce pe marile ecrane, dupã mai
bine de 30 de ani, iubitele personaje ale lui
Marin Preda, sub regia aceluiaºi Stere Gulea.
Imaginea filmului este alb-negru ºi este
semnatã de Vivi Drãgan Vasile, unul dintre cei
mai apreciaþi directori de imagine din România.
   Moromeþii 2 continuã povestea familiei lui Ilie
Moromete, din satul din Câmpia Dunãrii, ºi-l are
în prim-plan pe mezinul Niculae. Peste lumea pe
care o cunoºteau, în care cel mai important lucru
era sã ai pãmânt pe care sã-l munceºti, trecuse un
rãzboi. Toatã ordinea vieþii lor se schimbã o datã
cu venirea noului regim, care propovãduieºte
egalitatea. Se ºterg diferenþele într-un mod forþat
ºi violent, iar albul devine negru, ºi invers. Anii
1945-1946 îl gãsesc pe Ilie Moromete îmbãtrânit,
dar încã în putere. Între el ºi cea de-a doua soþie,
Catrina, tensiunile continuã, în timp ce Niculae
este pus la încercare de promisiunile lumii noi, în
care totul e posibil dacã te înregimentezi. Un teaser
oficial al filmului poate fi urmãrit aici.
   „E un film care se petrece într-o perioadã mai
durã, mai agitatã, se instaureazã un nou sistem
politic, e multã îngrijorare ºi teamã. Iar lumea
aceea pe care o ºtiam dispare, de fapt. Asta m-a
ºi atras la ideea unei continuãri, am vrut sã duc
pânã la capãt epopeea acestor personaje care au
supravieþuit pânã în anii ‘50 colectivizãrii. E un
omagiu adus acestei lumi”, declarã Stere Gulea.
   Distribuþia este una de excepþie ºi reuneºte câþiva
dintre cei mai apreciaþi ºi iubiþi actori români. În
rolurile principale îi vom vedea pe Horaþiu Mãlãele
(Ilie Moromete), Dana Dogaru (Catrina Moromete)

ºi Iosif Paºtina (Niculae
Moromete), aflat la debutul într-
un rol principal în cinema. Alãturi
de ei apar Rãzvan Vasilescu
(Cocoºilã), Gheorghe Visu (Matei
Dimir), Oana Pellea (Fica), Andi
Vasluianu (Vasile al Moaºei),
Florin Zamfirescu (Þugurlan),
George Mihãiþã (Aristide), Ioana
Bugarin (Ileana), Paul Ipate
(Paraschiv), Vlad Logigan (Notarul
Oprescu), Cuzin Toma (Oauãbei),
Marian Râlea (Cârcâdat), Dorina
Chiriac (Mãrioara Bâzdoveicã),
Liviu Pintileasa (Zdroncan), cu
participarea extraordinarã a lui Ion
Caramitru (Directorul ºcolii).
   „Va fi un film ce va arãta celor
care vor dori sã-l vadã istoria
dulce-amarã, tragicã de multe ori,
a þãranului român în general, a
familiei Moromete în particular.
O armonie milenarã spulberatã de
experienþe sociale dezastruoase”,
spune actorul Horaþiu Mãlãele.
   Filmãrile pentru Moromeþii 2 au
început anul trecut, în septembrie,
majoritatea secvenþelor fiind
turnate în aceeaºi casã, din acelaºi

sat (Talpa, judeþul Teleorman) în care a fost realizat
ºi primul film în 1985. Pre-producþia pãrþii a doua
a durat mai bine de un an - casa Moromeþilor a
fost refãcutã de scenograful Cristian Niculescu
dupã schiþele ºi imaginile celei vechi, iar centrul
satului a fost recreat de la zero. Dana Pãpãruz,
premiatã cu trofeul Gopo pentru Aferim!, este
creatoarea costumelor. Montajul filmului a fost
realizat de Dana Bunescu ºi Alexandra Gulea,
muzica este semnatã de Vasile ªirli, iar coloana
sonorã este gânditã de aceeaºi Dana Bunescu,
câºtigãtoare a 6 premii Gopo pânã în prezent, pentru
montaj ºi sunet. Machiajul ºi coafura sunt semnate
de Dana Roºeanu, Iulia Roºeanu ºi Domnica
Bodogan. Producãtorii filmului sunt Oana Giurgiu
ºi Tudor Giurgiu. Fotograful afiºului oficial este
Alex Gâlmeanu.
   Distribuitorul Transilvania Film organizeazã
un turneu naþional de promovare Moromeþii 2
(în care este prins ºi Drobeta Turnu Severin), în
prezenþa realizatorilor, astfel încât spectatorii din
întreaga þarã sã poatã vedea mult-aºteptatul film.
   Biletele vor fi puse în vânzare începând de
marþi, 23 octombrie 2018, 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 15 lei, indiferent de
locul din salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:00-16:00, la tel. 0733/033071

SC COTTONTEX SRL Drobeta-Turnu Severin
companie producãtoare de echipament sportiv
Angajeazã MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe: bune cunoºtiinþe de utilizare a

maºinii de cusut;
Descrierea jobului:

- salariu net motivant;
- tichete de masã;
- condiþii de muncã la nivelul standardelor UE

Pentru cei din afara localitãþii
(Orºova, Motru, Floreºti etc.) se
asigurã transportul.
CV-urile se depun la sediul firmei din
Drobeta-Turnu Severin, (vis-a-vis de
Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520
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Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

VÃTÃªESCU FLORIN DANIEL ªI
VÃTÃªESCU ANA FLORINA  anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru
„Construire pensiune, piscinã, salã nunþi”
amplasat în Comuna ªimian, satul ªimian,
T26/P661,662/1, judeþul Mehedinþi.

Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile
Romane nr. 3, ºi la sediul titularului comuna
ªimian, judeþul Mehedinþi, în zilele de luni-
vineri, între orele 8.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic
la  sediul  Agenþ iei  pent ru  Protecþ ia
Mediului Mehedinþi.

 urmare din pagina 4

 Biroul de presã

vor depune eforturi susþinute pentru finalizarea lucrãrilor conform
graficului asumat”, a adãugat Ministrul Economiei.
   Proiectul BRUA constã în construirea unei conducte noi de transport gaze
care va conecta Nodul Tehnologic Podiºor cu Staþia de Mãsurare Gaze Horia
pe direcþia Podiºor-Corbu-Hurezani-Haþeg-Recaº-Horia. Acest nou coridor
vizeazã diversificarea rutelor de transport gaze naturale din regiunea Mãrii
Caspice înspre Europa Centralã, valorificarea unor noi surse de gaze naturale
în perimetrele off-shore din Marea Neagrã, precum ºi valorificarea
volumelor de gaze naturale aferente acestor surse pe piaþa româneascã
ºi europeanã ºi posibilitatea curgerii fizice bidirecþionale permanente pe
interconectãrile cu Bulgaria ºi Ungaria.

...vizitã pe ºantierul BRUA Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

PRIMÃRIA COMUNEI BALA titular al proiectului, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„INTRARE ÎN LEGALITATE PENTRU OBIECTUL/INVESTIÞIA
REFAÞALIZARE CENTRU STAÞIUNEA BALA”, propus a fi
implementat în comuna Bala, localitatea Bala, judeþul Mehedinþi.
     Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr.
3, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vinerea între orele
8.00-14.00 ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã în termen de cinci zile de la
data afiºãrii prezentului anunþ.

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

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: (05.11.2018 -
09.11.2018).
    Proba scrisã: 13.11.2018,
ora 10,00; Interviul: 16.11.2018,
ora 10,00.
   Condiþiile generale pentru

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:
înscrierea la concurs în conformitate
cu art. 3 din HG nr. 286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile 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 deconcurs vor
fi pentru meseria de fochist ºi vor fi
afiºate pesite-ul ºi la sediul spitalului.
   Relaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon
0252/381594 ºi pe site-ul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã.
Manager, Dr. Puca Bogdan Marian

ªef Serviciu Administrativ,
Ec. Nicolescu Viorel

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

PRIMÃRIA COMUNEI BALA titular al proiectului, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul „INTRARE ÎN LEGALITATE
PENTRU OBIECTUL/INVESTIÞIA MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE ÎN COMUNA BALA, JUDEÞUL MEHEDINÞI”, propus a fi
implementat în intravilan/extravilan comuna Bala, satele Crainici, Bala,
Câmpu Mare, judeþul Mehedinþi.
     Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr.
3, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vinerea între orele
8.00-14.00 ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã în termen de cinci zile de la
data afiºãrii prezentului anunþ.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În primele zile ale sãptãmânii ocupã-te de
treburile tale personale, stabileºte-þi planuri de
îngrijire corporalã, dar ºi întâlniri cu prietenii
ºi vizite în locuri dragi. Stãrile tale de spirit
sunt fluctuante, astfel cã ar fi bine sã laºi grijile
deoparte. Pe 26 octombrie se construieºte
aspectul de Lunã plinã în Semnul tãu zodiacal,
ajutându-te sã iei decizii importante în toate
planurile vieþii apar noutãþi financiare, posibil
sã primeºti salariul, o primã, cadouri sau
favoruri, care cumva încheie o etapã de câºtig
din activitatea profesionalã desfãºuratã. În
weekend se întrezãresc întâlniri cu prietenii sau
cãlãtorii pe distanþe scurte.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti tulburat în prima parte a sãptãmânii, însã
este greu de desluºit ce anume te
nemulþumeºte. Probabil cã este un cumul de
stãri, trãiri ºi emoþii adunate de multã vreme,
iar acum ies la ivealã. Fii prudent în privinþa
sãnãtãþii, pentru cã pe 26 octombrie se
formeazã aspectul de Lunã plinã în Semnul
Berbecului ºi îþi poate evidenþia afecþiunile
cronice. De evitat, pe cât posibil, consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale,
deoarece existã un risc mare de erori. Ai nevoie
de odihnã, detaºare de cotidian, o dietã uºoarã
ºi plimbãri în aer liber. Weekend-ul aduce
cheltuieli neaºteptate destul de mari.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În urma evenimentelor în care ai fost, ºi mai
eºti încã implicat, alãturi de prieteni sau colegi
de serviciu te vei hotãrî sã renunþi, atât la unii
cât ºi la unele acþiuni sau proiecte comune.
Sunt zile tensionate, pentru cã se va forma
aspectul de Lunã plinã în Semnul Berbecului
în ziua de 26 octombrie. Retrage-te din forfota
cotidianã, întoarce-þi privirile spre propria ta
persoanã ºi gândeºte-te pe îndelete la tine.
Chiar este un moment prielnic de a-þi
reorganiza viaþa. Sãnãtatea este vulnerabilã,
deci evitã eforturile ºi spaþiile zgomotoase.
Finalul sãptãmânii îþi aduce stãri de bine ºi
situaþii amuzante.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Primele zile ale sãptãmânii aduc multe
controverse în plan profesional. Imaginea ta publicã,
cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu autoritãþile în general
vor suferi modificãri subtile, însã suficient de
puternice încât sã realizezi cã se petrece ceva dincolo
de aparenþe. Pe 25 octombrie se va construi aspectul
de Lunã plinã în Semnul Berbecului, marcând un
final de etapã în relaþiile de prietenie ºi protectorat
în câmpul muncii. Prudenþã ºi detaºare! Ai
nevoie de oameni noi ºi de cu totul alte planuri
de viaþã. Finalul sãptãmânii este potrivit odihnei
departe de iureºul cotidian.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Debutul sãptãmânii te gãseºte pe drumuri,
în cãlãtorii sau fãcând planuri în acest sens.
Intenþiile îþi pot fi zãdãrnicite de situaþia
financiarã sau de mofturile celor dragi. Totuºi
vei gãsi soluþii bune pentru a te descurca
onorabil cu toate. Aspectul de Lunã plinã ce
se formeazã în Semnul Berbecului, pe 25
octombrie îþi aduce în atenþie chestiuni socio-
profesionale care trebuie finalizate rapid ºi
fãrã resentimente. Este bine sã-þi revizuieºti
relaþiile de muncã, în special cele cu ºefii ºi
autoritãþile. Weekend-ul anunþã dialoguri ºi
întâlniri cu prietenii. Evitã sã le povesteºti
multe ºi mãrunte despre tine.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare
îþi deschid sãptãmâna. Se pare cã existã
restanþe la  anumite servicii  de care ai
beneficiat sau beneficiezi încã. Dar ºi cei dragi
apeleazã la sprijinul tãu material pentru a-ºi
rezolva mofturile personale. La mijlocul
intervalului analizat se va forma aspectul de
Lunã plinã în Semnul Berbecului, ajutându-
te sã rezolvi demersuri legate de cãlãtorii sau
de studii. Fii prudent dacã trebuie sã iei
decizii sau sã vorbeºti în public, pentru cã
mentalul este suprasolicitat ºi obosit. La
sfârºitul sãptãmânii este rost de întâlniri cu
persoane importante.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În relaþiile parteneriale se prefigureazã
schimbãri importante, dar este vorba despre
secvenþe vechi care acum doar se pun la punct
definitiv. Stabileºte-þi obiective clare în orice tip de
colaborare ºi urmeazã-le îndeaproape. În preajma
datei de 26 octombrie se formeazã aspectul de Lunã
plinã în Semnul Berbecului, oferindu-þi noutãþi
parteneriale ºi financiare. Este rost de a primi bani
dintr-o colaborare sau dintr-un împrumut. Pot intra
în discuþie ºi moºtenirile ºi partajele personale ºi
profesionale. În weekend apar cãlãtorii, dar ºi dorinþa
de a-þi rafina sufletul cu activitãþi culturale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna cu multã treabã la serviciu.
Treburile cotidiene alcãtuiesc tema principalã,
astfel cã eºti nevoit sã te concentrezi pe mai
multe subiecte deodatã. Alege prioritãþile ºi ai
încredere cã vei rezolva totul corect ºi la timp.
Pe 25 octombrie se va construi aspectul de Lunã
plinã în Semnul Berbecului, amintindu-þi cã ai
de pus la punct fie relaþia cu partenerul de viaþã,
fie colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti
sã te implici. Discerne totul cu rãbdare, iar la
nevoie, sfãtuieºte-te cu cineva de încredere.
Sfârºitul sãptãmânii este potrivit verificãrii
situaþiei financiare.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material ºi
moral chestiunile lor personale, dar ºi în activitãþile
voastre comune. Este bine sã le fii alãturi ºi sã
te bucuri de tot ce aveþi de realizat împreunã. În
preajma datei de 26 octombrie se formeazã aspectul
de Lunã plinã în Semnul Berbecului, marcând un
final de etapã în plan sentimental. La serviciu sunt
posibile modificãri ale regimului muncii, sarcini de
lucru noi, dar ºi schimbarea atitudinii tale faþã de
muncã ºi implicaþiile ei. Finalul sãptãmânii aduce
noutãþi parteneriale. Fie primeºti o propunere de
colaborare, o cerere în cãsãtorie sau o invitaþie de a
te implica în activitãþi distractive.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna începe cu treburi gospodãreºti. Ai
spor în rezolvarea demersurilor patrimoniale, dar
ºi în discuþiile cu membrii familiei. Se
recomandã prudenþã în prima parte a zilei de 25
octombrie, deoarece sunt posibile rãsturnãri de
situaþie deosebite în relaþiile cu ceilalþi. Pe 26
octombrie se formeazã aspectul de Lunã plinã în
Semnul Berbecului, marcând schimbãri în plan
familiar ºi domestic. Relaþiile cu membrii familiei,
cu cei dragi în general îºi va modifica termenii ºi
condiþiile de desfãºurare sau ceva intervine ºi chiar
schimbã definitiv situaþia. Finalul sãptãmânii aduce
treburi de rutinã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu anturajul
apropiat, dar ºi în segmentul domestic. Este
nevoie de o reorientare a scopurilor personale ºi
de o curãþenie drasticã printre persoanele cãrora
le acorzi încredere. În preajma datei de 27
octombrie se construieºte aspectul de Lunã plinã
în Semnul Berbecului, ajutându-te sã priveºti
obiectiv la situaþia familialã ºi la nevoile reale ale
membrilor familiei. Se pot finaliza treburi
gospodãreºti, poþi discuta cu neamurile despre
obiectele de patrimoniu sau poþi trasa un plan
viabil de îmbunãtãþire a spaþiului locativ. Sfârºitul
sãptãmânii contureazã distracþii ºi aventuri.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot
destabiliza bugetul pentru multã vreme, de
aceea fii prudent ºi urmeazã o listã clarã ºi
strictã. Existã riscul sã achiziþionezi bunuri sau
servicii nemulþumitoare. În preajma datei de 25
octombrie se construieºte aspectul de Lunã
plinã în Semnul Berbecului, influenþându-þi
deciziile referitoare la venituri ºi cheltuieli. Sunt
posibile discuþii aprinse cu persoanele din
anturajul apropiat, neînþelegeri privitoare la
studii ºi cãlãtorii, dar ºi de la banalitãþile
cotidiene. Evitã contradicþiile ºi depune eforturi
pentru aplanarea oricãrui conflict. Sfârºitul
sãptãmânii te aduce acasã, alãturi de membrii
familiei ºi de neamuri.
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Ultima operaþiune de tip repo
prin intermediul cãreia BNR împrumutã
bãncile comerciale s-a desfãºurat la
începutul acestei luni. Injecþiile de
lichiditate sunt realizate de banca
centralã la o dobândã de 2,50%, egalã
cu cea de politicã monetarã.
   Lipsa acestor bani a fãcut ca în piaþa
monetarã sã aparã un deficit de
lichiditate, care a adus cu el o
creºtere a indicilor ROBOR. Evoluþia
ascendentã s-ar putea tempera la
sfârºitul lunii, atunci când urmeazã
ca Finanþele sã „verse” în piaþã 8
miliarde de lei, rezultate dintr-o
emisiune mai veche de titluri de stat,
care va ajunge la scadenþã.
   Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a crescut de la 3,30 la
3,32%, maxim al ultimelor douã luni.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a stagnat la 3,52%, medie care se mai
înregistra în data de 30 iulie.
  Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, s-a oprit la
3,58%, în timp ce indicele la 12 luni a
crescut de la 3,62 la 3,63%.
   Majorarea indicilor va afecta pe cei
care au contractat credite cu dobândã
variabilã ºi care vor fi nevoiþi sã scoatã
mai mulþi bani din buzunare când vor
trebui sã îºi achite ratele.
   O analizã a celor de la Unicredit Bank
indicã o încetinire a ritmului de creºtere
a economiei pânã la 3,7% în 2018 ºi
la 3,3% anul viitor pe fondul înãspririi
condiþiilor financiare, a spaþiului limitat
pentru stimuli fiscali ºi a creºterii mai
lente a veniturilor populaþiei.

Cresc ratele la credite
   De asemenea, compania germanã
Scope a anunþat reducerea ratingului
de credit al României de la BBB la
BBB-, cu perspectivã negativã.
Scãderea se datoreazã deteriorãrii
performanþei fiscale, dar ºi a
incertitudinii care caracterizeazã
politicile economice guvernamentale.
   Cursul euro a fluctuat între 4,6658
ºi 4,6677 lei, cel de la sfârºitul
intervalului fiind stabilit la 4,6670 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,666 ºi 4,669 lei iar
închiderea s-a realizat la 4,667 lei.

Media dolarului american a urcat
de la 4,0359 la 4,0761 lei, maxim
care nu a mai fost atins din 17
august. La sfârºitul intervalului,
cursul a fost stabilit la 4,0662 lei,
când cotaþiile s-au miºcat în
culoarul 4,064 – 4,079 lei.

Moneda elveþianã s-a depreciat
pe pieþele internaþionale de la 1,139
la 1,15 franci/euro, astfel cã media
ei a coborât de la 4,0936 la 4,0653
lei, pentru a încheia perioada la
4,0897 lei.

Euro a scãzut de la 1,1606 la
1,1433 dolari, evoluþie provocatã
de retrogradarea de cãtre Moody’s
a ratingului Italiei de la Baa2 la
Baa3, cu o treaptã peste categoria
junk, din cauza îngrijorãrii
provocate de planurile bugetare
ale guvernului de la Roma.
   La sfârºitul perioadei, perechea se
tranzacþiona în culoarul 1,1439 –
1,1486 dolari.
   Indicele compozit al bitcoin calculat
de Bloomberg a fost stabilit la finalul
intervalului la 6.399,38 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 17 – 23
octombrie. Radu Georgescu

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

COMUNA FLOREªTI anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „modernizare
drumuri de interes local în comuna Floreºti, judeþul Mehedinþi –
etapa a II-a”, propus a fi amplasat în comuna Floreºti, sate: Gîrdoaia,
Livezi, Moºneni, Copãcioasa, Zegujani, Stroeºti, Floreºti, judeþul
Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3, de luni pânã joi
între orele 8.00-14.00, vinerea între orele 8.00-12.00 ºi la sediul primãriei.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

În perioada 17-20.10.2018
în Mexic la CANCUN s-a desfãºurat
Campionatul Mondial de veterani
(vârste peste 30 ani) la care au
participat 826 sportivi din 49 þãri,
România fiind reprezentatã de 5
sportivi (4 masculin ºi 1 feminin).
   Sportiva STEREA LENA –F4 -57
kg a reuºit sã se claseze pe cea de a
treia treaptã a podiumului obþinând
singura medalie pentru România.

În Mexic, la CANCUN, s-a desfãºurat
Campionatul Mondial de veterani

   Ediþia de anul acesta a împlinit vârsta
de un deceniu de când IJF (Federaþia
Internaþionalã de Judo) îºi asumã
organizarea competiþiilor de veterani.
   În anul 2019 Campionatul
Mondial de Veterani va avea loc în
Maroc, iar Campionatul European
se va desfãºura în Las Palmas –
Spania.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

Asociaþia Judeþeanã de Judo Mehedinþi ºi sportiva Lena Sterea
MULÞUMESC Sponsorului SINTEZIS BIROTICA SRL Oradea pentru
finanþarea deplasãrii ºi participãrii sportivei la aceastã importantã
competiþie de veterani.

Gicu VASILAN,  Preºedinte – Asociaþia Judeþeanã de Judo

Comunicat de presã

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
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ACS Atletic Drobeta a învins,
cu scorul de 1-0, contracandidata
ACS Carmen Bucureºti ºi continuã
sã spere la promovarea în liga
secundã la fotbal feminin. Pe
Stadionul Termo, fetele antrenate de

Daniel Ispas s-au impus la limitã, prin
golul marcat de Roxana Radu, în
minutul 80. Dupã acest succes,

Pe Stadionul Termo, CS Strehaia a dispus cu 3-1 de AS
Turnu Severin ºi s-a apropiat la 2 puncte de primele douã clasate
din Liga a IV-a Mehedinþi. Echipa pregãtitã de Mircea Danciu a
condus cu 1-0 la pauzã, dupã reuºita lui Andrei Mãtuºoiu, din
minutul 11. Severinenii au egalat, în minutul 61, prin Daniel
Miºea, din penalty, dar “dubla” lui Costel Pontu (71, 85) (foto),
care a trecut, de fiecare datã, lejer de flancul drept al apãrãrii
gazdelor, a stabilit scorul final. S-a terminat 3-1 pentru CS
Strehaia, care s-a apropiat la 2 puncte de Pandurii Cerneþi ºi
Viitorul ªimian. Primele 2 clasate din Liga a IV-a Mehedinþi au
rãmas neînvinse, dupã ce au remizat în derby-ul rundei a 8-a,
scor 0-0, pe terenul din Cerneþi.
   Meciul Victoria Vânju Mare - Dunãrea Pristol a fost pierdut
de ambele echipe, cu 3-0. Gazdele pentru substituire de
jucãtori, oaspeþii fiindcã, în minutul 90, au lovit arbitrul, iar
acesta n-a mai putut continua jocul. Pe teren, scorul era 5-1
în favoarea echipei din Vânju Mare.

Liga a III-a, seria I, etapa a III-a
Atletic Drobeta - Carmen Bucureºti 1-0
Luceafãrul Filiaºi II - Dunãrea Giurgiu 0-3
Progresul Bucureºti - Dream Team Bucureºti 0-2
Clasament
1. Dream Team 3   2 1   0 6-1 7
2. Atletic 3   2 1   0 5-1 7
3. Progresul 3   2 0   1 13-5 6
4. Carmen 3   1 0   2 14-4 3
5. Dunãrea 3   1 0   2 5-9 3
6. Luceafãrul II 3   0 0   3 1-24 0

Severinencele, în cãrþile promovãrii
severinencele au rãmas
neînvinse, la egalitate de
puncte cu ACS Dream Team
Bucureºti, care are un gol mai
mult marcat. Cele 2 echipe
remizaserã în urmã cu o etapã,

scor 1-1 pe
terenul din
c o m u n a
i l f o v e a n ã
Cernica. Pe
primul loc,
tocmai pe 3, a
c ã z u t
P r o g r e s u l
Bucureºti, care
a fost învinsã

chiar de Dream Team, cu 2-0.
Carmen Bucureºti se menþine
pe 4, cu doar 3 puncte. “O victorie

importantã pentru noi. Am
câºtigat împotriva unei
contracandidate, singura de
altfel care are buget ca sã
poatã oferi salarii jucãtoarelor.
A fost un joc echilibrat, cu
ocazii de ambele pãrþi. Oricine

putea câºtiga. Am fãcut-o noi ºi am
fãcut un pas important”, a declarat
Ispas. Echipa sa a jucat în formula:
Lavinia Sporea - Sidonia Giuverdea,
Alexandra Inoveanu (75 Bianca
Gheorghiceanu), Ana Ioniþã, Roxana
Sorescu (cpt), Ionelia Matei, Roxana
Safta, Lavinia Erceanu, Cristina

Vîlceanu, Georgiana Pozmac ºi
Roxana Radu.
   Etapa viitoare, programatã pe 4
noiembrie, Atletic Drobeta va juca,
tot pe teren propriu, pe Stadionul
Termo, cu Progresul Bucureºti. Va
fi ultimul joc de acasã din tur,
pentru severinence.

Strehaia, peste Severin
 M. O.

Liga a IV-a, etapa a VIII-a
Pandurii Cerneþi - Viitorul ªimian 0-0
AS Turnu Severin - CS Strehaia 1-3
Recolta Dãnceu - Decebal Eºelniþa 2-1
Viitorul Cujmir - Dierna Orºova 0-3
Inter Salcia - AS Obârºia de Câmp 5-0
Victoria Vânju Mare - Dunãrea Pristol  -

Clasament
1. ªimian 8   6 2   0 35-3 20
2. Cerneþi 8   6 2   0 26-8 20
3. Dãnceu 8   6 1   1 20-9 19
4. Strehaia 8   6 0   2 22-9 18
5. Orºova 8   4 0   4 12-17 12
6. Eºelniþa 8   3 2   3 10-9 11
7. Pristol 8   3 1   4 13-19 10
8. Salcia 8   2 0   6 12-15 6
9. Tr. Severin 8   1 3   4 13-21 6
10.Vânju Mare8   2 0   6 7-26 6
11. Cujmir 8   1 1   6 9-38 4
12. Obârºia 8   1 0   7 8-20 3
Liga a V-a, etapa a VIII-a
Inter Crãguieºti - Avântul Bistriþa 4-0
Viitorul Floreºti - Dunãrea Hinova 6-1
Coºuºtea Cãzãneºti - Real Vânãtori 3-0
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Vrata 4-1
Unirea Gârla Mare - AS Dârvari 4-1
ASG Hinova - Voinþa Opriºor 2-4
Clasament
1. Crãguieºti 8   7 0   1 32-15 22
2. Floreºti 8   4 3   1 20-12 15
3. Cãzãneºti 8   4 2   2 16-10 14
4. Vânãtori 8   4 2   2 28-25 14
5. Broºteni 8   4 1   3 21-15 13
6. Gârla Mare 8   4 0   4 33-20 12
7. Opriºor 8   4 0   4 17-20 12
8. D. Hinova 8   3 1   4 20-19 10
9. Vrata 8   3 0   5 17-21 9
10. Bistriþa      8   1     3   4   16-23  6
11. Dârvari 8   2 0   6 18-32 6
12. ASG Hinova 8   2    0   6 17-42 6  M. O.

Patronatã de Adrian Mititelu,
FCU Craiova s-a impus etapa trecutã
cu scorul de 2-0 pe terenul
contracandidatei Atletic Bradu ºi a
revenit în lupta pentru promovare. A
fost primul meci în Liga 3 al lui Nicolo
Napoli pe banca tehnicã a oltenilor,
italianul revenind sãptãmâna trecutã
pe postul pe care-l ocupase la echipã
ºi sezonul trecut, în Liga a IV-Dolj.
   Dupã acest succes, craiovenii au
urcat pe 7, la 6 puncte sub liderul
seriei a 3-a, Flacãra Horezu, însã
au un meci mai puþin disputat, cu
Astra II Giurgiu. Pe locul secund
se aflã ACS Steagul Roºu Braºov
(19 puncte), urmatã de Oltul Turris
Turnu Mãgurele ºi Unirea Bascov,
ambele cu câte 18 puncte. Vineri,
de la ora 15:00, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, FCU Craiova (14 puncte)
va întâlni vecina de clasament CSO
Filiaºi (16 puncte). Marþi, de la ora
15:00, tot pe Municipalul
severinean, echipa lui Napoli joacã
restanþa cu Astra II.

FCU Craiova - Filiaºi
se joacã vineri

 M. O.
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Plecã Sucã de acasã. Sã dusã
sã ia neºte varzã, sã bage Veta la murat,
cã cicã iarna asta o sã fie mai grea ca
ailaltã. Ca pin ‘77, cam aºa cicã o sã
fie. Plecã Sucã dupã varzã ºi sã
întoarsã cu castraveþi. Pã bine mã,
nerodule, de ce fãcuºi aºa?!
   Pã de aia, nea Mãrine, cã mi-i dete
omu’ la jumate, cã sã grãbea sã prindã
meciu ºi zisei cã fac pricopsealã. –
Pã ºi acuma ce facem mã, mâncãm
toatã iarna castraveþi, cã abia
sãptãmâna trecutã mai pusasãm fro
douãzeci de borcane la cãmarã. Om
de afaceri Sucã, ce mai, fãcu treabã.
Da pãnã la primãvarã zisei ºi io cã-i
acresc zilele de nu sã vede.
   Mã fraþilor, pãnã sã vinã iarna, ar fi
fost bine ca unii dintre ai noºtri fãrã
loc de muncã, sã sã ºi apuce de treabã.
Numai cã se vede treaba cã munca nu
e pentru toþi. Pã da, cã degeaba sã mai
organizeazã Bursa locurilor de muncã,
dacã la atâtea oferte sã prezinte prea

 nea Mãrin

Sucã ºi castraveþii, cãldura electoralã a Severinului ºi
memoria unui mare fotbalist

puþini candidaþi, iar la ultima
organizare doar unul sã angajã pe loc.
Restul probabil erau în vizitã de lucru,
aºa, sã testeze piaþa. ªi când te
gândeºti cã nici biºniþa de la vecini nu
mai e ce a fost odatã. Cã dincolo de
Dunãre crescurã preþurile, aºa cã nu
sã prea meritã sã mai faci drumu dupã
gumã de mestecat ºi blugi, aºa cum
sã fãcea odatã. Da probabel e mai uºor
pentru unii sã aºtepte banii trimiºi din
strãinãtate, ori sã munceascã câteva
luni pe an în afara þãrii, iar apoi sã
trãiascã câteva luni din banii câºtigaþi.
   Mã nepoate, pãnã se mai angajeazã
vreo doi-trei, sã vedem ce mai fac ai
noºtri ca brazii. Pã da, cã fac vizite de
lucru, mai nou pi la muzeu, cã trebuie
terminate lucrãrile pãnã la sfârºitul
anului, mai sunt de plantat pomiºori,
de pus neºte iarbã, floricele, frumos
ce mai. Acuma, ori mai târziu, lucrãrile
o sã fie finalizate, sã vedem cum
atragem ºi turiºtii sã viziteze muzeul.

Asta ca sã nu rãmânã doar
de muzeu lucrarea, nu de
alta. Da nea Aladin, de când
ºi-a luat conseler de de toate
pe Tropolina lu’ Vânjanu,
are toate ºansele sã ajungã
cel mai “iubit” preºedinte de
Consiliu Judeþean. Bine,
chiar dacã de unul singur,
nu sã mai pune la
socotealã. Unde mai pui cã
supãrã la culme conducerea
Prefecturii, când sã aflã cã
nea Georgescu sã gândeºte
cã iarna este ca vara. Adicã
dacã ninge, sã stãm
neapãrat la gura sobei. Poate
cã nea preºedintele o avea
tot ce trebuie ºi poate sta
liniºtit în bojdeuca din
spatele Spitalului judeþean.
Poate? Poate!
   Cât despre ºcoala pe stomacu’ gol,
pentru fro 20.000 de elevi din
Mehedinþi, dupã ce nea preºedintele
a promis licitaþia pentru alimente pe
30 noiembrie, adicã în sfânta zi liberã
de Sf. Andrei, fãrã comentarii.
   Mã fraþilor, da una e una ºi alta e alta.
Treaba asta cu încãlzirea Severinului,
sã o transformi de fiecare datã într-o
bãtãlie electoralã, nu e deloc
sãnãtoasã. Sã întrecurã liberalii sã
convoace ºedinþa de consiliu mai
deîndatã, numai cã sã lovirã ºi de
ambiþia lu’ nea Aladin, care convocã
ºedinþa o zi mai târziu, cã oricum nu
venise zãpada ºi nici ca liberalii nu
fãcea. Ba sã fãcu ºi o conferinþã de
presã pe tema asta, sã dete ºi un
comunicat, cã poate nu era de ajuns
scandalu’ din instituþie.
   ªi dacã tot era nevoie de ºtiri, musai

sã iei televiziunile la stadion ºi sã
anunþi cã-i dai numele unui fost mare
jucãtor al Craiovei Maxima. Acuma,
nimica de zis, iniþiativa lãudabilã de
altfel, da de ce nu ai venit matale cu
propunerea asta pe când era omu în
viaþã?! Mai ales cã era cel mai bun
jucãtor al Olteniei, din ultimele decenii
ºi cel mai titrat antrenor care antrenase
Severinul ºi existau toate motivele?!
Nu mai bine aºteptai matale ºedinþa
de consiliu ºi veneai atuncea cu
iniþiativa, care devenea publicã decent
ºi nu la câteva ore dupã tragedie?!
   Mã fraþilor, din ce în ce mai multe
semne cã sã trecu în partea ultimã a
mandatelor ºi sã grãbesc toþi sã intre
deja în campanie. Numai cã prea
puþini o sã ºi ajungã la final.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


