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Consiliul Judeþean Mehedinþi a depus opt cereri de finanþare cu
fonduri europene pentru infrastructura de sãnãtate, pânã în
prezent fiind semnate contractele pentru reabilitarea ºi
extinderea Unitãþii de Primiri Urgenþe ºi reabilitarea Secþiei
Psihiatrie I ºi II.  AMÃNUNTE ÎN PAGINA 3

Vineri, 25 ianuarie, preºcolarii ºi elevii nu vor frecventa cursurile ºcolare
Vineri, 25 ianuarie 2019, elevii ºi preºcolarii din toate unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din þarã vor fi liberi, conform unui ordin emis de Ministerul Educaþiei
Naþionale, ca urmare a recomandãrilor Ministerului Sãnãtãþii.
Astfel, conform datelor raportate de Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã, în sãptãmâna
precedentã a fost înregistratã a doua sãptãmânã epidemicã din acest sezon gripal, cu o
activitate gripalã cu un trend crescãtor.
Decizia de ultimã orã a MEN a fost luatã ca o mãsurã care poate determina limitarea
extinderii circulaþiei virusului gripal în rândul preºcolarilor ºi elevilor. Având în vedere
cã data de 24 Ianuarie este declaratã oficial zi liberã, copiii vor fi mai puþin expuºi, timp
de patru zile, riscului crescut de îmbolnãvire din cadrul colectivitãþilor.

BIROUL DE COMUNICARE al MEN

PAGINA 2

Crearea unei Europe mai unite ºi mai
coezive reprezintã obiectivul principal
al exercitãrii Preºedinþiei Consiliului
UE de cãtre România

“Evaluare a activitãþii
Serviciului Teritorial al

Poliþiei de Frontierã Mehedinþi,
pe anul 2018”

S-a micºorat gaura covrigului

Iconiþe cu Dragnea cel Mare în
toate penitenciarele
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Discutam zilele trecute cu un
jurnalist severinean despre ceea ce
pare a fi numitorul comun sau
punctul de convergenþã al
dezamãgirilor tuturor ºi al
dispreþului aproape unanim: omul
politic ºi sistemul creat sub
oblãduirea acestuia în aceste decenii
de democraþie. De aºa zisã
democraþie, cãci dacã stãm bine sã
analizãm realitatea româneascã de
astãzi democraþia e mai degrabã un
aspect formal al vieþii naostre
sociale, înºirând instituþii ºi legislaþii
stufoase ºi inerte, ºi nu un fenomen
de profunzime, cu adevãrat autentic.
   Sentimentul pe care-l nutresc vizavi
de starea noastrã democraticã e unul
ce poate pãrea exagerat ºi nerealist:
ºi anume cã de fapt nu trãim o
democraþie autenticã, ci o formã
subtilã de dictaturã. Un fel de
totalitarism cu mascã democraticã, în
care rolul dictaturii îl joacã politicul,
indiferent de culoare sau configuraþie
(partid unic sau alianþã aflate la
guvernare). Politicienii au cu toþii
acelaºi chip, aceleaºi gesturi, aceleaºi
apetenþã pentru puterea absolutã, cu
diferenþe de nuanþã sau de retoricã.
   Ar putea cineva sã ne spunã care
sunt diferenþele esenþiale dintre actorii
scenei politice? Sigur, diferenþe existã,
nimic de zis. Unii politicieni sunt
inteligenþi ºi cu bun simþ, alþii proºti
grãmadã. Dar cu toþii sunt prinºi în
aceiaºi horã a voinþei de putere ºi

O mormãialã în
pasul piticului

chiar dacã ajung unii mai rãsãriþi la
putere, cumva mediocritatea parºivã
a sistemului îi anihileazã. Sistemul e
mai puternic ºi mai bine articulat
decât valorea individuale ale unuia
sau altuia. Sistemul e chiar
democraþia, votul majoritãþii, jocurile
de culise, interesele de grup care
premerg, cutumele deja instalate în
logica jocului politic.
   De aceea nu vedem la noi reforme
radicale, chiar dacã mulþi le vãd ºi le
gândesc. De aceea nu vedem la noi
salturi, plonjeuri calitative, ci doar o
mormãialã în pasul piticului, o
continuã batere a pasului pe loc.
   De aceea vedem în funcþii majore
personajele sistemului, adesea la
limita agramatismului ºi bâlbâielii, ºi
nu minþile cele mai sclipitoare.
Minþile prea sclipitoare nici nu pot sã
intre în logica sistemului, nu-ºi pot
gãsi locul în contextul politic de azi.
   Dezamãgirilie ºi dispreþul faþã de
omul politic ºi sistemul arondat
acestuia nu e doar o stare
româneascã. Omul politic nu are
soluþii – e o idee care strãbate, aºa
cum odinioarã fantoma lui Marx, tot
spaþiul european. Întreaga Europã
traverseazã acest recul, se vede în
manifestaþii violente ºi repetate, se
aude în spaþiul new media (reþele
de socializare, bloguri). E o crizã
generalã, a sistemului politic
postbelic, nu ºtim încã unde va duce
ºi ce consecinþe va declanºa. Se
simte ºi în apatia electivã
(fenomenul absenteismului), în
numãrul uriaº al celor ce aleg sã
nu aleagã, sã nu participe la vot.
   Am convingerea cã apropiatele
alegeri europarlamentare vor
reflecta copios acest fenomen de
refuz, de retragere dispreþuitoare
din faþa politicului, indiferent de
culoarea ºi retoricaacestuia. Dar
vom trãi ºi vom vedea.

Doamna viceprim-ministru
Ana Birchall a participat luni, 21
ianuarie 2019, la reuniunea
preºedinþilor Conferinþei Organelor
Specializate în Afaceri Comunitare ºi
Europene (COSAC), care s-a
desfãºurat la Palatul Parlamentului.
   Cu aceastã ocazie, doamna viceprim-
ministru Ana Birchall a prezentat mesajul
doamnei prim-ministru Viorica Dãncilã
ºi al Guvernului României referitor la
prioritãþile Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene, cu accent
pe importanþa convergenþei ºi a
coeziunii la nivelul tuturor statelor
membre ale Uniunii, în scopul
dezvoltãrii durabile ºi echitabile pentru
toþi cetãþenii europeni.
   Doamna viceprim-ministru a reiterat
angajamentul þãrii noastre de a contribui
la definirea unei perspective pozitive cu
privire la viitorul UE, în special în
contextul Brexit ºi al viitoarelor alegeri
pentru Parlamentul European.
   Doamna viceprim-ministru Ana
Birchall a evidenþiat cã dimensiunea
parlamentarã joacã un rol deosebit
în exercitarea Preºedinþiei rotative a
Consiliului UE.
   “Apreciez rolul deosebit al
dimensiunii parlamentare a
Preºedinþiei ºi sunt bucuroasã sã fiu
prezentã la acest eveniment de
anvergurã care deschide seria
acþiunilor întreprinse în marja
componentei parlamentare a
mandatului nostru”, a declarat
viceprim-ministrul în deschiderea

Crearea unei Europe mai unite ºi
mai coezive reprezintã obiectivul
principal al exercitãrii Preºedinþiei
Consiliului UE de cãtre România

intervenþiei. Doamna viceprim-
ministru Ana Birchall a subliniat cã
Preºedinþia Consiliului UE va avea o
mizã importantã în definirea dinamicii
proiectului european în urmãtorii ani.
“ªtim cã rolul nostru este esenþial în
a asigura continuitatea agendei
europene într-un moment important
dificil ºi provocator, cu procese de
anvergurã care vor modela Uniunea
Europeanã, marcat de viitoarele
alegeri pentru Parlamentul European,
care vor influenþa atât cursul, cât ºi
dinamica Preºedinþiei României la
Consiliul UE, precum ºi viitorul ciclu
instituþional al UE în ansamblul sãu.
Prioritãþile Preºedinþiei noastre sunt
fundamentate în jurul a patru piloni
principali de acþiune: Europa
convergenþei, Europa siguranþei,
Europa, actor global ºi Europa
valorilor comune”, a detaliat
vicepremierul Ana Birchall.

“Avem convingerea cã singurul
rãspuns credibil în faþa tuturor
provocãrilor actuale este consolidarea
proiectului european, iar obiectivul
principal al Preºedinþiei noastre –
susþinut de doamna prim-ministru
Viorica Dãncilã ºi întreg Guvernul
României – este sã contribuim la
crearea unei Europe mai unite ºi mai
coezive, obiectiv reflectat ºi de motto-
ul Preºedinþiei noastre: ‹Coeziunea, o
valoare comunã europeanã›”, a
declarat vice-prim ministrul roman.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº
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Deºi încã din anul 2004,
Mehedinþi GAZ a câºtigat

concesiunea pentru extinderea

Primarul Marius Screciu:

“Vom rezilia contractul cu
Mehedinþi GAZ ºi vom gãsi cele
mai bune soluþii pentru a extinde

reþeaua de gaze în SEVERIN”
reþelei de gaze naturale în Drobeta
Turnu Severin ºi trebuia sã extindã

reþeaua pe aproximativ 125 de km,

proiectul bate pasul pe loc ºi astãzi.
   Compania ºi-a bãtut pur ºi simplu
joc de severineni iar dupã 15 ani nu
a reuºit sã realizeze decât 35 km de
reþea. Luna aceasta primarul Marius
Screciu a reuºit sã preia
concesiunea de la Ministerul
Energiei, iar de acum înainte va

putea interveni ºi va lua mãsuri
împotriva celor de la Mehedinþi GAZ.
   Primarul Marius Screciu a declarat
pe aceastã cale cã încearcã rezilierea
contractului cu firma ºi cã extinderea
reþelei de gaz se va realiza cu orice
preþ pentru severineni.

 Biroul de presã

 Biroul de presã

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat douã contracte
cu finanþare europeanã, pe
Programul Operaþional Regional,
pentru reabilitarea, extinderea ºi
modernizarea Unitãþii de Primiri
Urgenþe a Spitalului Judeþean ºi
respectiv, reabilitarea Centrului
ªcolar pentru Educaþie Incluzivã
„Constantin Pufan”.
   Preºedintele Aladin Georgescu a
ales sã semneze cele douã
contracte în valoare de 9,6 milioane
lei ºi respectiv, 6,5 milioane lei, în
Ajunul Crãciunului, întrucât
documentele au ajuns la CJ
Mehedinþi în data de 24 decembrie,
dupã ce au fost semnate de
conducerea Ministerului Dezvoltãrii
ºi cea a Agenþiei de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia, iar domnia sa are
toatã disponibilitatea de a urgenta
aceste investiþii.
    La semnarea contractelor, au fost
prezenþi secretarul de stat în cadrul
MDRAP, Alin Chirilã, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Ionicã
Negru, conducerea Direcþiei
ManagementulProiectelor din cadrul
CJ Mehedinþi, precum ºi conducerea
Spitalului Judeþean din Drobeta
Turnu Severin ºi respectiv, a
Centrului ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã „Constantin Pufan”.

PREªEDINTELE CJ MEHEDINÞI, ALADIN GEORGESCU, A SEMNAT
DOUÃ CONTRACTE PENTRU INVESTIÞII CU FONDURI EUROPENE

   Contractul pentru
o b i e c t i v u l
“ R e a b i l i t a r e ,
extindere ºi dotare
U.P.U. –
Îmbunã tã þ i rea
calitãþii ºi a
eficienþei îngrijirii
spitaliceºti de
urgenþã ºi constru-
irea unui heliport” a
fost semnat în sala
de ºedinþe a
Blocului Materno-
Infantil, în prezenþa
p e r s o n a l u l u i
medical de la
Unitatea de Primiri
Urgenþe. Principalele obiective ale
investiþiei sunt construirea unui corp
de clãdire prin extinderea suprafeþei
U.P.U. de la 540 mp., cât are în
prezent, la 1.550 mp., amenajarea
suprafeþelor adiacente ºi construirea
unui heliport de suprafaþã, cu
platformã de manevrã betonatã de
20X20 m, complet echipat.
   Pe de altã parte, contractul pentru
reabilitarea ºi extinderea Centrului
ªcolar pentru Educaþie Incluzivã
„Constantin Pufan” a fost semnat la
sediul unitãþii, în prezenþa majoritãþii
personalului angajat. În urma
implementãrii proiectului, se vor
amenaja: cabinet psihopedagogie,

cabinet logopedie, cabinet
psihodiagnozã, camerã kinetoterapie,
cabinet medical, camere de dormit,
grupuri sanitare ºi vestiare, precum ºi
spaþii pentru depozitare. Totodatã,
clãdirea va fi reabilitatã termic ºi va fi
dotatã cu sistem de încãlzire pe bazã de
gaz metan. Se vor amenaja, de
asemenea, spaþiile verzi ºi a spaþiile de
joacã din curtea Centrului ªcolar pentru
Educaþie Incluzivã „Constantin Pufan”.
   În cazul acestor investiþii urmeazã
procedurile de achiziþie pentru
proiectare ºi execuþie. În total,
Consiliul Judeþean Mehedinþi a
depus opt cereri de finanþare pentru
infrastructura de sãnãtate, pânã în

prezent fiind semnate contractele
pentru reabilitarea ºi extinderea
Unitãþii de Primiri Urgenþe ºi a
Secþiei Psihiatrie I ºi II.
   “Avem speranþe mari cã toate
celelalte cereri de finanþare vor
primi girul Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã ºi al Autoritãþii de
Management pentru Programul
Operaþional Regional ºi în cel mai
scurt timp pânã cel târziu în vara
acestui an, vom semna ºi acele
contracte pentru infrastructura de
sãnãtate”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
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La data de 17.01.2019, la sediul
Serviciului Teritorial al Poliþiei de

Frontierã Mehedinþi s-a desfãºurat
ºedinþa de “Evaluare a activitãþii
Serviciului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Mehedinþi, pe anul

2018”.
Cu aceastã ocazie, în

prezenþa domnului Nicolae Drãghiea,
prefect al judeþului Mehedinþi, a
domnului comisar ºef de poliþie
Cumpãnaºu Iliuþã, adjunct al I.T.P.F.
Timiºoara, a reprezentanþilor
autoritãþilor publice locale ºi a altor
instituþii de cooperare, domnul
comisar de poliþie Sorin Coman,
împuternicit ºef al Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi a prezentat rezultatele
obþinute în anul 2018.
   Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi a urmãrit
îndeplinirea atribuþiilor conferite de
legislaþia în vigoare, atât în ceea ce
priveºte optimizarea supravegherii ºi
controlului la frontierã, cât ºi
combaterea eficientã a infracþionalitãþii
transfrontaliere ºi, în special, a
migraþiei ilegale.
  Activitãþile pe linia combaterii
infracþionalitãþii transfrontaliere în
aceastã perioadã s-au desfãºurat
conform prevederilor legale,
urmãrindu-se permanent executarea
misiunilor ºi acþiunilor specifice la
nivelul exigenþelor actuale, în scopul
identificãrii ºi contracarãrii
fenomenului infracþional trans-
frontalier, dar ºi a celorlalte activitãþi
specifice combaterii infracþionalitãþii
transfrontaliere.
   În anul 2018, valorile traficului de
cãlãtori înregistrate în punctele de
control ale trecerii frontierei de pe
raza de competenþã au fost de
965.430 persoane ºi 348.240

“Evaluare a activitãþii Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi, pe anul 2018”

mijloace de transport, atât pe sensul
de ieºire, cât ºi pe sensul de intrare.
   În vederea fluidizãrii traficului,
concomitent cu asigurarea unui
control eficient al documentelor de
cãlãtorie ºi al bunurilor transportate
de cãlãtori, au fost întreprinse
mãsuri pentru derularea unui control
operativ ºi civilizat, fiind dispuse
suplimentarea personalului
care-ºi desfãºoarã activitatea
la controlul documentelor ºi
creºterea numãrului arterelor
de control de pe ambele
sensuri de intrare/ieºire din
þarã, atunci când situaþia
a impus-o.

În anul 2018, poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni au
obþinut rezultate notabile în
combaterea fenomenului
i n f r a c þ i o n a l i t ã þ i i
transfrontaliere desfãºurând
peste 804 acþiuni proprii ºi în
cooperare pentru asigurarea
climatului de ordine ºi siguranþã
publicã la frontiera mehedinþeanã.
   Au fost înregistrate un numãr de 283
infracþiuni, cele mai multe fiind cele
de fals ºi uz de fals în înscrisuri ºi
documente ºi infracþiunile de
contrabandã ºi fraude vamale.
 Au fost sancþionate contravenþional
955 persoane, valoarea aplicatã a
acestor sancþiuni ridicându-se la
214.300 de lei.
   Tot în aceastã perioadã, în urma
controlului specific de frontierã au fost
descoperite:
- 66.046 pachete þigãri în valoare de
792.552 lei
- 1.292 litri alcool în valoare de
38.650 lei
- 7 autovehicule în valoare de

159.500 lei
- 7.068 petarde în valoare de 12.500 lei
- s-au confiscat 568  de kilograme
de peºte în valoare de 5.922 lei
- 3 motoare de barcã în valoare de
6.800 lei
- 5 ambarcaþii în valoare de 10.600 lei
- 70 unelte de pescuit în valoare
de 7.700 lei

- 1.075 articole îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte în valoare de 23.000 lei

Cazuri semnificative:
   1. În data de 17/18.07.2018, în
baza unor informaþii deþinute de
cãtre poliþiºtii de frontierã din cadrul
S.T.P.F. Mehedinþi ºi S.P.F. Porþile de
Fier II a fost organizatã ºi desfãºuratã
o acþiune pe linia prevenirii ºi
combaterii contrabandei cu þigãri pe
comunicaþia Chilia-Crivina, ocazie
cu care au fost oprite douã
autoturisme cu ºapte persoane,
cetãþeni români, ce transportau
cantitatea de 5.989 pachete de þigãri
nemarcate sau marcate
necorespunzãtor. În cauzã s-a
întocmit lucrare penalã pentru
sãvârºirea infracþiunii de

contrabandã.
   2. În data de 24.12.2018, în baza unor
informaþii deþinute de cãtre lucrãtorii
din cadrul S.T.P.F. Mehedinþi a fost
depistatã o persoanã de sex masculin,
de cetãþenie românã, în timp ce scotea
dintr-un autoturism înmatriculat în
Franþa, þigãri ºi petarde. Au fost
descoperite în portbagaj ºi în interiorul

autoturismului cantitatea de 1.626
pachete de þigãri nemarcate sau
marcate necorespunzãtor ºi cantitatea
de 7.068 bucãþi materiale pirotehnice
diferite tipuri. În cauzã s-a întocmit
lucrare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de contrabandã.
   De asemenea, anul trecut poliþiºtii
de frontierã mehedinþeni au
contribuit la gestionarea combaterii
fenomenului de migraþie ilegalã la
frontiera judeþelor Timiº ºi Caraº
Severin cu Republica Serbia, în
aceastã perioadã aceºtia executând
peste 1.700 misiuni pentru
gestionarea acestui fenomen.
PURTÃTOR DE CUVÂNT,
        Agent ºef adjunct de poliþie
                    MORARU CORINA

Angajãm pentru
Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:
- Pizzer;
- Ospãtar;
- Bucãtar.
Relaþii la numãrul de
telefon: 0733 751 577

ANUNÞ
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Este titlul simpozionului
organizat de Instituþia Prefectului –
Judeþul Mehedinþi în parteneriat cu
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Primãria Drobeta Turnu Severin ºi
Filiala Mehedinþi a Arhivelor
Naþionale. Au fost prezenþi, alãturi
de reprezentanþii Instituþiei
Prefectului Mehedinþi - Nicolae
Drãghiea, prefect ºi Octavian Tuþu,
subprefect - preasfinþitul pãrinte
episcop Nicodim; deputat Alina
Teiº; preºedintele CJ Mehedinþi,
Aladin Georgescu; Marius Screciu,
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin; reprezentanþi ai
instituþiilor deconcentrate.
 Patronând lucrãrile simpozionului,
Nicolae DRÃGHIEA - prefectul

24 IANUARIE – PRIMA ETAPÃ A
FÃURIRII ROMÂNIEI MARI

 Biroul de presã

judeþului, a subliniat importanþa
istoricã a evenimentului de la 24
ianuarie 1859, arãtând cã
Mehedinþiul are legãturã cu
Alexandru Ioan Cuza prin vizita
efectuatã la 25 iunie 1859 în acest
judeþ, dar mai cu seamã, prin
alegerea sa ca deputat de
Mehedinþi, chiar dacã mandatul nu
a fost exercitat.
   Interesul manifestat pentru
simpozion a fost larg, de la cadre
militare, poliþiºti ºi feþe bisericeºti,
la profesori ºi elevi, care au umplut
sala în întregime.
   Simpozionul a fost însoþit de o
expoziþie documentarã ºi s-a
încheiat cu istorica “Hora Unirii”.

Cronicã de simpozion
Al treilea week-end al

acestui an nou-început ne-a fãcut
martori la un eveniment extraordinar,
atât prin conþinut ºi valoarea
participanþilor, cât ºi prin tematica
pentru care ºi-a dãruit forþele:
sâmbãtã, 19.01.2019, Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural
în parteneriat cu Primãria
municipiului Drobeta- Turnu
Severin ºi cu sprijinul Palatului
Culturii “Teodor Costescu” a
organizat ºi desfãºurat evenimentul
cultural-patrimonial “PRINTRE
ASTRE ªI LUCEFERI”.
   S-a dorit marcarea Zilei Naþionale
a Culturii ºi Celebrarea Zilei geniului
românesc al literaturii universale,
Mihai Eminescu, cu trimiteri istorice,
culturale, naþionale ºi de patrimoniu
cât mai vaste ºi integrate direcþiilor

Eveniment cultural-patrimonial “PRINTRE ASTRE ªI LUCEFERI”
de dezvoltare ºi
promovare a structurii
Direcþiei de Patrimoniu
Istoric ºi Turism
Cultural, Drobeta–
Turnu Severin.
   Conþinutul
preponderent al
manifestãrii a fost
simpozionul organizat
din miniconferinþe
susþinute de mari
personalitãþi ale vieþii
culturale, ºtiinþifice,
literare ºi socio-politice
româneºti, pe douã
secþiuni: de la ora 10, o
secþiune dedicatã valenþelor multiple
ale culturii naþionale ºi momentului
istoric 24 ianuarie 1859, cu un
preambul artistic ºi cu intermezzo de
muzicã clasicã-  Mircea Suchici –

violoncel, Lorena Ene- solist, muzicã
folk- Mãdãlina Amon ºi muzicã
tradiþionalã – cobzar Ion Creþeanu. Au
conferenþiat d-nul ambasador Radu
Boroianu, d-nul ambasador Dumitru
Preda, dr. Tudor Nedelcea, prof. dr.
Alba Popescu ºi prof. dr. Sorin
Damean, decan al Facultãþii de ªtiinþe
Sociale din Craiova.
   A doua secþiune a debutat la ora 15
în Cafeneaua literarã a Cetãþii
medievale ºi a avut de creionat
personalitatea literarã emblematicã a
poetului nepereche - Mihai Eminescu,
dar ºi valenþe de promovare ºi
valorificare a culturii scrise ºi a editurii
DPITC Terra Grifonis. Un accent
aparte l-a adus personalitatea
directorului executiv al DPITC, Viorel
Mirea, membru ºi recent premiat al
USR, care prin legãturile profesionale
ºi de dezvoltare culturalã pe care le
susþine cu oamenii de cuturã ºi ºtiinþã,
poate amprenta valoric manifestãrile
de orice gen ale DPITC.
   Momentele de încununare artisticã au
fost susþinute de Mircea ºi Lucian
Suchici, Ion Creþeanu ºi Robert Cora.

Au conferenþiat prof. dr. Ioan Lascu –
preºedinte al USR, filiala Oltenia din
Craiova, prof. dr. Ion Munteanu, scriitor
Mihai Firicã,  prof. dr. Mihaela Albu ºi
scriitorii locali Ileana Roman ºi Victor
Rusu, care ºi-au lansat cu acest prilej 2
cãrþi-emblemã a evenimentului: Ileana
Roman- Drobeta- Turnu Severin, privire
monograficã ºi Victor Rusu- Voievodul
Stelar, antologie eminescianã.
   Evenimentul a fost promovat în
integralitatea sa pe canale media,
facebook ºi site al instituþiei, afiºul a
fost generos ºi bine aspectat, au fost
lansate invitaþii, s-au strâns feed-
back-uri ºi impresii, s-au lansat draft-
uri de proiecte care s-au dedus din
aceastã mare întâlnire de oameni,
aspiraþii ºi idei creative...
Efectul comunitar este unul foarte

bun, simþim încã gustul marelui
eveniment ºi nu puþini au fost cei
care au adresat direct aprecieri ºi
consideraþie pentru trãirea
evenimentului cultural de þinutã în
Severin, în acest leagãn de istorie,
culturã ºi patrimoniu european de
excepþie. Mihaela Dobre –Mirea
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* S-au înmulþit îngrozitor, în
acest început de 2019, crimele,
sinuciderile ºi tâlhãriile. Toþi
„rãzvrãtiþii” cu haºtag rezist îl aratã
cu degetul pe Tudorel Toader. Adicã
pe singurul om care încearcã sã
punã, cât de cât ordine  în zona asta
atât de jerpelitã a Justiþiei Române.
Este o rãbufnire durã în societatea
românescã aºa cum nu a mai fost
de multã vreme. Demenþa colectivã
a anumitor cercuri a dat în clocot ºi
nu e zi de la Dumnezeu în care liderii
PSD sã plece în teritoriu ºi care sã
nu se sfârºeascã în urlete animalice
ºi scuipaþi umani. Scenele
consumate în recentul week-end  la
Drobeta Turnu Severin ºi Sibiu,
localitãþi unde un grup de lideri ai
PSD (între ei, Eugen Nicolicea ºi
Codrin ªtefãnescu) veniserã sã ia
pulsul organizaþiilor respective ale
partidului) au frizat patologicul. Iar
televiziunile bucureºtene, în cãutare
de „sânge” le-au difuzat în reluare
pânã la saþiette. Cãtre o asemenea
societate..., europeanã ne

Nãpârliri, nãpârliri...
îndreptãm?
   * Mã gândesc, cu un anumit
coeficient de îngrijorare, ce s-ar
întâmpla dacã mult mai numerosul
„popor de pesediºti” s-ar mobiliza,
ar ieºi pe strãzi ºi i-ar lua la ºuturi ºi
la scuipaþi pe minoritarii care
exaspereazã, prin comportamentul
lor gregar, agresiv, o întreagã naþiune
de oameni paºnici. Ei, ce s-ar
întâmpla? S-ar putea întâmpla mai
multe lucruri. Între ele, crearea
premiselor pentru un soi original de
rãzboi civil sau, în cel mai bun caz,
a premiselor pentru instituirea
scandalului ca o condiþie sine qua
non a desfãºurãrii vieþii publice din
România. Se pare, însã, cã tartorul
care nu vrea eliminarea scandalului
ºi a dezbinãrii din viaþa publicã
româneascã este tocmai nedemnul
locatar de la Cotroceni, cu care ne-
am procopsit în urmã cu aproape
cinci ani. Omul (am zis bine?) este
disperat sã mai prindã un al doilea
mandat ºi nu se dã în lãturi de la
nimic pentru a-ºi atinge jegosul

scop. De curând, s-a înfãþiºat la o
ceremonie care nu-l privea (o
reuniune franco-germanã la nivel
înalt, pentru marcarea aniversãrii
unui tratat militar). Încã o datã: ce
cãuta  el acolo, în afarã de puparea
manºetei pantalonilor Angelei
Merkel? Nimic altceva decât sã atace
Guvernul României din afara
graniþelor ei. Aºa a fãcut ºi acum,
când, având complicitatea interesatã
a unor oficiali europeni, de preferinþã
germanofoni, s-a mai erijat încã o
datã în apologet al luptei
anticorupþie (el, coruptul!) ºi a dat
cu toate focoasele în ministrul
Justiþiei, Tudorel Toader, cel care
pregãteºte o ordonanþã de urgenþã
care ar fi favorabilã lui Liviu
Dragnea, în dosarul (fabricat!) de
fraudã electoralã din 2012. Iohannis
– un  om de o rãutate aº zice
endemicã ºi de o penibilitate care-i
întrece rãutatea. Asta e, neamule.
Nu-l mai dregem, vorba
nemuritorului Caragiale.
   * În România, face ravagii gripa.
Statisticile privind pe cei care ºi-au
pierdut viaþa ca urmare a acestei
maladi abundãi. O maladie de sezon,
cu unele manifestãri excesive,
adevãrat, dar o maladie ce poate fu
þinutã sub control, prin mãsuri
adecvate. Asta dacã nu cumva, la
mijloc, e o intoxicare a populaþiei
pentru a se trece sub tãcere tot felul
de alte scandaluri. ªi mai mult ca
sigur cã asta e. De gripã – pãrere
personalã! – nu se moare chiar atât
de uºor. Pe de altã parte, nevoia de
subiecte de presã care sã ia maul

audienþelor este presantã.
   * Fraþii cãuzaºi din presã s-ar
putea, de pildã, orienta mai degrabã
cãtre fenomenul nãpârlirii unor
oameni din Justiþie. Care, vãzând ei
cã procurorii au fãcut-o de oaie, iar
peste judecãtori bate un vânt
mirositor a cãtuºe, dupã sutele, miile
de sentinþe dubioase pe care le-au
dat, la ordin, mai ales în ultimii zece-
cincisprezece ani, s-au orientat,
brusc, spre avocaturã. Domeniu
onorabil, fãrã discuþie, dar în care,
dincolo de înzestrarea profesionalã
(pe, care pot avea sau nu!), dacã vrei
sã nãpârleºti puþin, adicã sã-þi faci
uitate anumite zone din c.v., te
retragi, cum se spune, la depou.
C’est a dire, în avocaturã. Zonã în
care, mai ales dacã eºti ºi puþin
zmecker ºi te miºti repejor, poþi face
o avere considerabilã cât ai pocni
din degete. Dar ºi aici, dacã, la un
moment dat, nu mai ai de apãrat tot
felul de interlopi ºi bulibaºi colcãitori
prin bani, sau nu dai de vreun
barosan politic dedulcit la carne
crudã, la minore, cum ar veni, ºi la
destrãbãlãrile cãruia ºi þie îþi cam
plãcea sã iei parte, cu raþie de
înfruptare egalã, deci dacã ºi aceste
veritabile joiane de muls au dispãrut,
te vezi nevoit sã recurgi la soluþii
extreme ºi, aparent, onorabile, cum
ar fi, zic gurile rele, trimiterea cãtre
utilizatorii de Facebook, de pildã,
a unor calupuri de ordinul sutelor
de cereri de prietenie, pentru a
recruta noi clienþi. Clienþi pentru
orice ar putea sã le reînvie gustul
pentru vechile nãravuri...

Anul Cultural 2019 a debutat la Palatul Culturii “Teodor Costescu”
cu un concert de excepþie al Orchestrei Simfonice din Voivodina, sub
bagheta lui Radu Popa, dirijor al Filarmonicii “Banatul” din Timiºoara.
Un concert de calitate, cu muzicã vibrantã ºi voci extraordinare a colorat
seara de marþi, 22 ianuarie. „Întotdeauna pentru a pregãti un concert
reprezintã, sigur, o pricepere ºi un talent aparte þinând cont de faptul cã
atât orchestra, cât ºi dirijorul ºi soliºtii nu sunt angrenaþi numai în acest
proiect, ci au de susþinut repertorii în cadrul stagiunilor de concerte din
oraºele din care provin. Drept pentru care pregãtirea unui asemenea
concert necesitã o muncã suplimentarã, dar e cu atât mai frumos cu
cât ºtim cã publicul severinean abia aºteaptã sã ne audã ºi am
pregãtit un program special pentru iubitorii de muzicã în aceastã
searã”, ne-a declarat dirijorul Radu Popa.  Biroul de presã

Anul Cultural s-a deschis printr-un
concert extraordinar al Orchestrei

Simfonice din Voivodina
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   Poliþiºtii Inspectoratului General
pentru Imigrãri –Biroul pentru
Imigrãri al judeþului Mehedinþi, în
anul 2018, au asigurat
managementul ºederii ºi rezidenþei,
pe raza judeþului, pentru 709
persoane, dintre care 413 strãini din
state terþe, cei mai mulþi din
Republica Moldova ºi Republica
Serbia ºi 296 de cetãþeni ai Uniunii
Europene/SEE/CH, majoritatea din
Italia, Germania ºi Austria.
   Principalele scopuri pentru care
strãinii ºi-au stabilit reºedinþa pe
teritoriul României sunt: conexe
dreptului la unitatea familiei
(reîntregirea familiei, membrii de
familie ai cetãþenilor români, UE sau
SEE), educaþie, religioase sau
stabilire permanentã pe teritoriul

Evaluarea activitãþii poliþiºtilor de
Imigrãri din Mehedinþi, în anul 2018

Senatorul Ionuþ Sibinescu,
preºedintele ALDE Drobeta Turnu
– Severin, a afirmat cã actuala
guvernare a reuºit în doi ani de zile
sã recupereze întârzierea în
atragerea de fonduri europene
cauzatã de incapacitatea guvernãrii
tehnocrate. Liderul ALDE Drobeta
este de pãrere cã România este azi
o þarã cu perspective economice
pozitive sub guvernarea din care
face parte ALDE.
   “Datele prezentate de Ministerul
Fondurilor Europene sunt
elocvente: þara noastrã a reuºit ca
în 2017 ºi 2018 sã atragã 26% din
alocarea de 31 de miliarde de euro
din cele 8 programe, în pofida
întârzierii provocate de guvernul
Cioloº prin neacreditarea la timp a
Autoritãþilor de Management. Deºi
acuzatã de preºedintele Iohannis ºi
de reprezentanþii opoziþiei cã nu
atrage fonduri europene, actuala
guvernare din care face parte ºi
ALDE a dovedit contrariul. Cel mai
bine este sã ne uitãm la cifre când
vorbim despre realizãrile unei
guvernãri. Astfel, vom vedea cã
România a reuºit sã atragã 26% din
alocarea de bani pe care o are la
dispoziþie în actualul exerciþiu
financiar european, o diferenþã
considerabilã faþã de rezultatele
dezastruoase din timpul guvernãrii
tehnocrate. România a trebuit sã
recupereze în ultimii doi ani
incapacitatea guvernãrii tehnocrate
în a atrage fonduri europene. Anul
în care am primit cele mai puþine
fonduri de la Uniunea Europeanã a

Preºedintele ALDE Drobeta Turnu –
Severin, Ionuþ Sibinescu: Guvernul PSD –
ALDE a reuºit sã recupereze în ultimii doi

ani incapacitatea guvernãrii tehnocrate în
a atrage fonduri europene

fost 2016, în timpul Guvernului
Cioloº, cel propus ºi susþinut de
preºedintele Iohannis. Atunci,
sumele primite de la UE au fost
puþin peste 0,1%”, a spus
senatorul ALDE Mehedinþi.
   Ionuþ Sibinescu a adãugat cã
„România este azi o þarã cu
perspective economice pozitive sub
guvernarea din care face parte
ALDE. Fondurile europene nu sunt
doar o ºansã pentru modernizarea
României, ci ºi pentru dezvoltarea
comunitãþilor locale. Banii
europeni pot contribui la creºterea
nivelului de trai al locuitorilor din
Mehedinþi ºi din alte judeþe ale þãrii.
Aceºti bani proveniþi de la Uniunea
Europeanã reprezintã o
oportunitate pentru toate
comunitãþile din Mehedinþi”.
   În concluzie, liderul ALDE
Drobeta Turnu-Severin a mai
precizat cã „am promis românilor
o guvernare diferitã, o guvernare
mai apropiatã de interesele reale
ale cetãþenilor. Prin mãsurile pe
care le luãm ne dorim sã facem
un pas spre normalitate, spre
dezvoltarea comunitãþilor locale.
Vom continua sã luãm mãsurile
care se impun pentru ca România
sã aibã o creºtere economicã mai
mare, pentru ca localitãþile din
þara noastrã sã cunoascã o
îmbunãtãþi re în ceea ce
înseamnã nivelul de t rai al
cetãþenilor, dar ºi sã devinã
atractive pentru investitori”.

Conform Legii nr. 248/2015,
s-a instituit stimulentul educaþional,
sub formã de tichete sociale în valoare
de 50 lei lunar, pentru toþii copiii
proveniþi din familii defavorizate aflaþi
într-o unitate de învãþãmânt preºcolar.
   Viceprimarul Daniel Cîrjan: „În anul
2018, în medie doar 19 copiii au
beneficiat lunar de aceste tichete
sociale, un numãr foarte mic
raportat la toþi copilaºi care se
gãsesc în municipiul nostru în
familii defavorizate.
   Sumã este foarte micã iar în acest
sens Guvernul ar trebui sã aibã în

Comunicat de presã

S-a instituit stimulentul educaþional,
sub formã de tichete sociale

vedere majorarea acestor sume.
Chiar ºi aºa, aceºti bani pot fi
cheltuiþi lunar pentru educaþia
copilului, pentru rechizite ºi alte
necesitãþi ale celui mic.
 Copiii din familiile defavorizate nu

au nicio vinã ºi trebuie ajutaþi sã facã
ºcoalã, de aceea fac un apel cãtre
pãrinþii ai cãror copii îndeplinesc
condiþiile sã depunã dosare pentru
aceste tichete sociale pentru cã

este interesul copiilor”.
   Acordarea stimulentelor
educaþionale este condiþionatã de
frecvenþa regulatã la grãdiniþã a
copiilor din familiile beneficiare.
   Dreptul la stimulent se acordã
începând cu luna în care
beneficiarul îndeplineºte criteriile de
eligibilitate, pe bazã de cerere ºi
declaraþie pe propria rãspundere.
   Stimulentul se acordã lunar, pe
perioada participãrii copilului la
activitãþile organizate în cadrul
unitãþilor din învãþãmântul preºcolar,
în perioada septembrie – iunie.

În cursul anului 2018, poliþiºtii Biroului pentru Imigrãri al judeþului Mehedinþi
au asigurat managementul ºederii ºi rezidenþei pe teritoriul României pentru

709 persoane, dintre care 413 din state terþe ºi 296 cetãþeni ai Uniunii
Europene/SEE/CH. Au fost depistaþi 44 de strãini în situaþii ilegale ºi emise
16 decizii de returnare. Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au aplicat 94 de

sancþiuni contravenþionale în valoare de 14100 de lei.
þãrii noastre.
   Astfel, în perioada de referinþã, a
fost aprobatã prelungirea dreptului
de ºedere ºi au fost emise 92 de
pemise de ºedere, dintre care 83
pentru ºedere temporarã ºi 8 pentru
ºedere pe termen lung. Au fost
eliberate 88 certificate de
înregistrare ºi 2 cãrþi de rezidenþã
permanentã.
   Pe linia combaterii ºederii ilegale,
au fost organizate 147 de acþiuni ºi
controale cu forþe proprii ºi în
cooperare cu instituþiile cu atribuþii
în domeniu, în urma cãrora au fost
depistaþi 44 de strãini în situaþii
ilegale. Pentru strãinii aflaþi în situaþii
ilegale sau care nu mai întruneau
condiþiile prevãzute de lege pentru

 continuare în pag.11

 Biroul de  presã al ALDE
Drobeta Turnu Severin
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Prea bine se cunoaºte cã,
în timpul Marelui Rãzboi, de
Crãciun, combatanþii ambelor
pãrþi au lãsat armele, au ieºit din
tranºee, s-au întâlnit în „No mans
land”, ºi-au dat mâna, s-au
îmbrãþiºat ºi, mãcar în acea
noapte creºtinã au redevenit
oameni, s-au bucurat împreunã
ºi au „uitat” pentru o clipã de
rãzboi,  reamint indu-ºi  cã
„inamicul” este tot fiinþã umanã.
Pe malurile Dâmboviþei, dovadã
cã politrucilor fãrã doctrinã, fãrã
mamã, fãrã tatã, dar cu raniþele
pline de dosare penale (unele
„lãzãrite” încã din toamna lui
2014) º i  para le nemuncite,
interesele Þãrii le sunt strãine,
„Þiganiada” n-a avut parte de
nicio  c l ipã de armist i þ iu.
Pregãtirea de artilerie kwianã a
continuat mai abitir decât înainte
de sãrbãtorile capãtului de an,
costul proiectilelor fiind suportat
tot de contribuabilul român.
   2019 nu a adus nimic bun,
marþienii „Opoziþiei” ºi ai „Puterii”
latrã tot la fel unii la alþii, în timp ce
Þara arde-n foc ºi rosturile Ei merg

S-a micºorat gaura covrigului
precum în fabula neisprãviþilor lui
Alecu Donici: „Racul înapoi se da,/
Broasca tot în sus sãlta,/ ªtiuca
foarte se izbea/ ªi nimic nu
isprãvea”. Aflat în declarata
campanie agamiþo-dandanachistã
pentru un nou contract de închiriere
la Cotroceni ºi Vila Lac 3,
Faraonului de la „Rãcnetul
Cotrocenilor” i-au mai crescut
coarnele, zâmbetul tâmp i s-a lãrgit,
atacul la limba românã se deruleazã
cu încãpãþânare dupã instrucþiunile
primite, cu alte bâte dã în baltã mai
cu sârg decât în anul precedent,
deºi stropii noroioºi i-au
transformat costumul în ºevalet
de „artã” dadaistã.
   Complexul de superioritate al
unor „marþieni” occidentali care se
fac cã uitã mega-matrapazlâcurile
ºi abuzurilor din þãrile lor - deloc
mai prejos decât cele din România
- nu ºi-a diminuat doza de infatuare,
cã de bun simþ... „de unde nu-i,
nici Dumnezeu nu cere!”. ªeful
grupului A.L.D.E. din Parlamentul
European, Guy Verhofstadt, s-a
adresat la Strasbourg prim-
ministrului României, ameninþând
direct România cu aplicarea
procedurilor sistemului Dublin, pe
baza Articolului 7 din Tratat, ca ºi
în cazul Poloniei ºi Ungariei: „Þara
dumneavoastrã preia preºedinþia
într-o perioadã criticã în care sunt
fãcute propuneri legislative vitale
[.. .]  („ilustrul” înþelept nu
precizeazã în favoare cui - n.n.).
Sper cã în timpul preºedinþiei
dumneavoastre nu va exista un al
treilea caz împotriva guvernului

dumneavoastrã. ªi trebuie sã vã
spun: nu sunteþi departe de asta
[…] pentru cã ignoraþi în
continuare recomandãrile Comisiei
de la Veneþia […] Vã doresc sã fiþi
prim-ministrul real al þãrii
dumneavoastre, sã curãþaþi mizeria
fãcutã în trecut […] sã faceþi asta
fãrã a face un
compromis cu forþele
corupte din prezent”[1].
   Dupã cum bine se
cunoaºte, adevãrul spus
pe jumãtate este o
imensã minciunã pe care
Occidentul o cultivã
dintotdeauna în favoarea
sa, motiv în plus pentru
a da dreptate regulii
universale a diplomaþiei
internaþionale: între þãri
nu existã prietenii, doar
interese! Dacã prin anii
’40, Constantin Tãnase a
lansat cupletul „De la
Nistru pân-la Don,/
Davai ceas! Davai
palton!...”, în fatidicul
’89, Bush ºi Gorbi la un
loc/ Au dat României
foc/ Ne-au lãsat fãrã moºie!/
Haraºo tovãrãºie! Se pare cã
domnul Guy Verhofstadt n-a auzit
de escrocheriile occidentale
comise în România de: E.A.D.S.,
Microsoft, Bechtel, Gabriel
Resources...&/ Co, astfel încât, în
concepþia oratorului, corupãtorii
occidentali nici usturoi n-au
mâncat, nici gura nu le miroase.
Cu tot tãrãboiul pro ºi contra
Brexitului, prãbuºirea Imperiului
celor 12 stele este previzibilã, iar
singura mutare decisivã a României
pe tabla europeanã de ºah este
ROexitul. Cât încã nu suntem
deposedaþi de toate bogãþiile
solului ºi subsolului precum a
procedat - cu voia autoritãþilor
autohtone -, „Holzindustrie
Schweighofer”.
   Pe fondul frãmântãrilor interne ºi
globaliste, întrebat într-o conferinþã

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

1] https://www.news.ro/politic-intern/liderul-alde-din-pe-o-ameninta-pe-dancila-ca-guvernul-
ei-ar-putea-fi-al-treilea-pentru-care-va-fi-activat-articolul-7-dar-si-cu-retragerea-sustinerii-in-
alegeri-1922400815002019011718815898
[2] Nu este vorba de Cãile Ferate Române, ci de Council on Forign Relations Comisia Trilateralã.
- vezi https://www.dcnews.ro/isarescu-out-un-deputat-a-rabufnit-ajunge_632517.htm

de presã dacã îºi mai doreºte un
mandat de guvernator,
matusalemicul C.F.R.-ist[2], cel
mai longeviv guvernator de Bancã
Centralã din lume, B.N.R.-istul 
Mugur Isãrescu a bãtut ºaua sã
priceapã Parlamentul României:
„Într-adevãr, Parlamentul va

hotãrî!”. Nu-i de mirare cã unul
dintre parlamentari, sãtul de
monopolul lui Mugurel a ripostat:
„Haideþi sã nu trãim acest mit al
indispensabilitãþii faþã de cineva.
Cimitirul e plin de oameni de
neînlocuit. Mugur Isãrescu a
depãºit cu cinci ani vârsta de
pensionare. Puþinã tinereþe ºi mai
multã viziune nu ar strica nici la
B.N.R.”[2].
   Domnule guvernator (încã), având
în vedere faptul cã gaura covrigului
dumnevoastrã s-a micºorat vizibil,
presupun cã veþi beneficia de o
pensie ce vã va asigura un „trai
decent”, aºa cã, subscriu observaþiei
parlamentarului ºi vã urez drum
bun ºi viaþã cât vã va da Cel de Sus,
pânã la Judecata de apoi!
                             Grafica - I.M.
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Þara asta nici cã fu mai
blândã, mai prietenoasã ºi mai
gingaºã cu infractorii de drept
comun sau de rang înalt. De când
au auzit planul lui Dragnea cel Mare
cã vrea sã scape de pârnaie, chiar
dacã anuleazã toate condamnãrile
din România din ultimii ani, deþinuþii
sau viitorii deþinuþi au început sã se
roage la icoana neprihãnitã a lui
Dragnea cel Mare. Boiernaº de
Teleorman, dar ajuns mare dregãtor
în capitala Þãrii Româneºti. Dragnea
avea vite multe, mândre ºi cornute.
Mai ales pe la partid avea ajutoare
cu basma sau fãrã ouã care îl
susþineau în toate treburile publice.
   Scotea ºi mulþi galbeni din visteria
þãrii pentru a majora lefurile
personalului din dregãtorii. ªi plãtea
cu funcþii mari pre duºmanii care i
se opunea sau le lua posturile ºi
imaginea publicã pentru a nu-ºi face
notorietate. ªi uite aºa se
chivernisea boiernaº Dragnea pe
lângã treburile publice ºi fãcea toate
cele pentru a ajunge Domn al Þãrii.
ªi Dragnea a avut multe cumpene
în viaþa sa. Una fosta scrutineala
pentru coborârea din fruntea þãrii a
unui fost Domn, care nu era pe
placul boiernaºului, cãci tare mai

 ªtefan Bãeºiu

Iconiþe cu Dragnea cel Mare în toate penitenciarele
critica pe dregãtorii din partidul lui
Dragnea. Au votat ºi morþii atunci.
   Un alt moment de cumpãnã pentru
Dragnea cel Mare a fost când a plecat
în Americi, mai la sud, la brazilii.
Acolo i-au cãzut greu la stomãcel
niscaiva bananii prejite. Iar prãjelile
nu i-au fãcut bine boiernaºului, de
a crezut cã au cercat vrãjmaºii sã îl
curãþe. Noroc cu Doamna Irina care
l-a oblojit ºi i-a pus batista udã pre
frunte ºi i-au mai scãzut fierbinþelili
ºi l-o întremat de l-o pus iar în
fruntea trebii. Deasupra. Doamna
Irina era galeºã, mai tânãrã oleacã
decât boiernaº Dragnea, dar de
acolo îºi trãgea el puterea ºi voioºia
de viaþã. În baldachinul domniþei se
urzeau planurile de preamãrire ºi de
scãpare de la întunecime a
boiernaºului de Teleorman.
   Aºa se scria istoria cândva... Orice
asemãnare cu prezentul nu este
deloc întâmplãtoare, pentru cã
fondul genetic al actualei clase
politice s-a plãmãdit el, cumva, în
vechime, când domniile se
cumpãrau cu galbeni ºi trãdãri pe
lângã Înalta Poartã. Doar porþile s-
au mai schimbat între timp.
Trãdãrile, domnii corupþi ºi galbenii
au rãmas în continuare. ªi aºa e ºi

cu obiceiurile, adicã legile
pãmântene care de fiecare datã
au fost fãcute pre voia
boiernaºilor ºi a domnilor ºi
nu prea pe voia plebei.
   Liviu Dragnea, dregãtor
ridicat din câmpie, de la
Teleorman, de lângã cefele late,
ajunse la Capitalã, aproape
mare Domn. Chiar dacã legea
nu îl lasã sã urce pe tronul de
vice domn, la Palatul Victoria,
are voie sã urce pe cel de
Domn, la Palatul Cotroceni. La
Palatul Victoria tot el conduce,
prin Doamne mai bãtrâne care
i-au înseninat tinereþea, prin
Teleorman, sau prin boiernaºi care
iute îºi pleacã fruntea, la vederea
galbenilor. ªi, uite aºa, Dragnea cel
Mare ajunse stãpân peste þarã, dar
fãrã domnie. Pentru cã Domn fusese
ales de plebe un alt boiernaº, dar
care era legat de altã Poartã.
   Deºi nu avea trecere la plebe,
Dragnea cel Mare ºtia cum sã le lege
ºi sã le desfacã pe toate pentru a
ajunge Domn, la Palatul Cotroceni.
Mai întâi trebuie sã scape de temniþa
care se întrevede pentru pãcate din
tinereþe care sunt niºte snoave faþã
de alte fapte de vitejie apãrute dupã
prima tinereþe. Ele vin din urmã, dar
Dragnea are cale cãtre Palatul
Victoria sã schimbe toate legiuirile,
astfel încât sã scape de toate chingile
care îl trimit la temniþã. Problema

este cã mai scãpã cu Dragnea cel
Mare ºi alþi borfaºi sau criminali ºi
violatori sau alþi rândaºi cu gãinãrii.
   Dar nu se poate câºtigarea
rãsboiului fãrã vãrsare de sânge, ºi
Dragnea o ºtie; ºi dregãtorii sãi cei
cu plecãciuni multe o ºtiu. Mulþi au
ieºit ºi au dat în cap ºi mulþi vor ieºi.
Temniþele sunt pline de bandiþi care
se roagã ºi aprind lumini la icoana
cea mare a lui Dragnea, sã îi scape
de la întuneric ºi sã se mai bucure de
o alergãturã prin libertate. Cãci este
cea mai de preþ. O sã mai fie niºte
gâturi de porumbei albi, tãiate sau
sucite, dar asta e voia lui Dragnea ºi
toate trebuie fãcute fãrã preget, pentru
cã alegerile pentru postul de mare
Domn sunt aproape. Dragnea cel
Mare, protectorul celor aflaþi la
întuneric.

Împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române sub
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza reprezintã un moment de bucurie
pentru poporul român. Pentru a marca cum se cuvine acest moment,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a desfãºurat în data de 23 ianuarie 2019
o activitate la care au participat elevi de la Colegiul Tehnic Lorin Sãlãgean.
   Preºcolarii de la Grãdiniþa Nr. 19 au susþinut un scurt program artistic
pentru a marca ºi ei cum se cuvine aceastã sãrbãtoare naþionalã.
   Elevii Colegiului Tehnic Lorin Sãlãgean au aflat amãnunte despre dubla
alegerea a lui Alexandru Ioan Cuza dar ºi despre reformele întreprinse
de acesta  pentru modernizarea statului român.

Ziua Unirii Principatelor Române
marcatã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de presã



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 24 - 30.01.2019pag. 10

Prin HG 9/2018, act
normativ iniþiat de Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, a
fost aprobatã schema de *Ajutor de
minimis pentru aplicarea
programului de susþinere a
crescãtorilor de porci din rasele
Bazna ºi/sau Mangaliþa în vederea
producerii cãrnii de porc*.
   Acest program de minimis, ca ºi
celelalte programe de acest fel sunt
finanþate de la bugetul de stat, de cãtre
autoritatea competentã, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, prin Direcþiile pentru
Agriculturã Judeþene.
 Pentru implementarea
Programului, în 2018,
Direcþia pentru Agriculturã
Judeþeanã Mehedinþi, a avut
ca sarcinã de a identifica trei
actori principali, respectiv:
  - furnizorul de purcei din
rasele sus-amintite (care
deþine scroafe sau scrofiþe
din aceste rase înscrise în
Registrul genealogic al
rasei), care, în baza dosarelor
de înscriere existente la
Direcþia Agricolã, preda prin
procesator, beneficiarului un numãr
par de purcei (2-10), înþãrcaþi, la o
greutate de 10 kg/purcel. Direcþia
Agricolã, achitã furnizorului suma de
250 lei/purcel.
- beneficiarul (crescãtorul),
primeºte purceii cu ti tlul de
gratuitate ºi are obligaþia sã asigure
condiþiile privind normele-sanitar
veterinare precum ºi respectarea
raþiei de furajare a porcilor, pânã la
realizarea greutãþii de 130 kg în viu/
porc. Beneficiarul, are obligaþia de
a preda procesatorului minim 50%
din purceii preluaþi, pentru diferenþa
având posibilitatea legalã de a-i
folosi pentru consum propriu sau
de a deveni la rândul sãu, furnizor.
   - procesatorul, care a fost identificat
de cãtre Direcþia Agricolã Mehedinþi
în judeþul Dolj, preia porcul la 130
kg/buc ºi achitã beneficiarului
preþul de 11 lei/kg în viu.
   În judeþul Medinþi, am identificat

  Direcþia pentru Agriculturã
Judeþeanã Mehedinþi, a început

anul 2019, cu dreptul!

 Biroul de presã

un singur furnizor de purcei din
rasa Mangaliþa, care realiza
condiþiile legale de a intra în
Program, situaþie în care Direcþia
Agricolã Mehedinþi ºi-a extins
cãutãrile în judeþele limitrofe,
respectiv Dolj ºi Gorj. Relaþiile
contractuale legale, au fost realizate
cu un furnizor din Dãbuleni, judeþul
Dolj, care atât în 2018 cât ºi la
începutul anului 2019 a livrat
purcei pentru judeþul Mehedinþi,
respectiv în anul 2018,  un numãr

de 20 purcei iar în 18 ianuarie
2019, a livrat 16 purcei.
   Furnizorul din Mehedinþi, are
exploataþia agricolã la Cernaia ºi
ne-a livrat în 2018 un numãr de 8
purcei iar în 15 ianuarie 2019, a
livrat 10 purcei.
   Putem concluziona cã în
sãptãmâna 14-18 ianuarie 2019,
Direcþia pentru Agriculturã
Judeþeanã Mehedinþi, a livrat cãtre
beneficiarii mehedinþeni, un numãr
de 26 purcei din rasa Mangaliþa,
din care 10 purcei de la furnizorul
mehedinþean din Cernaia ºi 16
purcei de la furnizorul din
Dãbuleni, judeþul Dolj.
   Celelalte Programe privind ajutorul
de minimis care au fost implentate în
anii 2017/2018, vor continua ºi în
2019 iar în acest an, ca noutate, va
apare un nou ajutor de minimis
pentru cultura usturoiului.

Toþi cei care doresc sã se
alãture pompierilor mehedinþeni
pe timpul misiunilor în diferite
situaþii de urgenþã, sunt aºteptaþi,
pânã la data de 15 martie a.c., la
sediul ISU Mehedinþi, pentru a se
înscrie ca voluntari.
   Dupã înscriere ºi analiza
dosarelor, vor fi încheiate contracte
de voluntariat, iar voluntarii
selecþionaþi vor putea parcurge un
program de pregãtire în
subunitãþile noastre, ce va consta
în parcurgerea unor cursuri de
prim-ajutor ºi stingere a incendiilor.
Dupã acumularea experienþei
necesare prin parcurgerea a
minimum 240 de ore de pregãtire,
aceºtia vor putea participa la
misiunile de intervenþie, se vor
putea implica în acþiunile de ajutor
umanitar, dar ºi în cele de
popularizare a mesajului preventiv.
   Pentru a putea deveni voluntari,
candidaþii trebuie sã aibã vârsta
cuprinsã între 16 ºi 65 de ani, sã
fie apþi din punct de vedere medical,
sã nu fi fost condamnaþi pentru
sãvârºirea infracþiunilor cu intenþie
ºi sã nu fi pierdut anterior calitatea
de voluntar în cadrul
inspectoratelor pentru situaþii de
urgenþã.
   Dosarul candidatului trebuie sã
conþinã:
- cererea de înscriere;
- certificatul de cazier judiciar
(pentru persoanele care au vârsta
de peste 18 ani);
- copie dupã actul de identitate;
- avizul psihologic (obþinut de la
un psiholog cu competenþe în
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã

ISU Mehedinþi continuã ºi în
acest an Campania de voluntariat

„Salvator din pasiune”
naþionalã);
- actul doveditor al ultimelor studii
absolvite sau în curs de
desfãºurare;
- adeverinþa medicalã (fãrã boli
cronice, apt pentru efort fizic nivel
mediu, clinic sãnãtos);
- acordul pãrinþilor/tutorelui legal,
pentru persoanele care au vârsta
sub 18 ani.
* * *
   În ultimii trei ani, 95 de
mehedinþeni s-au înscris ca
voluntari ISU, majoritatea
beneficiind de informaþii utile în
urma cursurilor de prim-ajutor
absolvite în cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii  de Urgenþã
„Drobeta” al judeþului Mehedinþi.
   Dintre aceºtia, 9 voluntari s-au
alãturat pompierilor mehedinþeni
pentru a-i ajuta în acþiunile lor.
Voluntarii beneficiazã de
echipamente individuale de
protecþie ºi îºi desfãºoarã
activitatea pe autospecialele din
cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
judeþului Mehedinþi, fiind prezenþi,
alãturi de pompierii profesioniºti,
la acþiunile de intervenþie
desfãºurate în sprijinul cetãþenilor,
fãrã a fi remuneraþi.
  În aceastã perioadã, au intervenit
în 342 situaþii de urgenþã ºi la un
numãr de 144 acþiuni de informare
preventivã. Au dat dovadã de o
motivaþie extraordinarã, au învãþat
ºi s-au pregãtit pentru a participa
alãturi de salvatori la cele mai
complexe cazuri.
           PURTÃTOR DE CUVÂNT
                  Slt. Ramona NISTOR
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În contextul vizitei pe care o efectueazã la Bruxelles, în perioada
23-24 ianuarie a.c., prim-ministrul Viorica Dãncilã a participat, miercuri,
23 ianuarie a.c., la ceremonia de comemorare a victimelor
Holocaustului, organizatã de Congresul Evreiesc European, sub
patronajul preºedintelui Parlamentul European, Antonio Tajani. La
eveniment au participat atât înalþi oficiali europeni, cât ºi membri
marcanþi ai comunitãþii evreieºti europene ºi internaþionale.
   Prim-ministrul român a susþinut o alocuþiune în deschiderea
evenimentului, în care a evocat memoria victimelor Holocaustului,
subliniind, totodatã,  necesitatea consolidãrii eforturilor comune
europene ºi internaþionale de combatere a anti-semitismului ºi a
proliferãrii oricãror forme de discriminare.
   De asemenea, demnitarul român a prezentat importanþa pe care o
acordã Guvernul României mãsurilor de combatere a rasismului,
intoleranþei, xenofobiei, precum ºi a discursului bazat pe urã, ca parte
integrantã a programului asumat de România la Preºedinþia Consiliului
Uniunii Europene.
   Premierul Viorica Dãncilã a reliefat acþiunile întreprinse în direcþia
combaterii antisemitismului, acþiuni ce plaseazã România pe poziþia
de lider regional în acest proces. Nu în ultimul rând, a subliniat
importanþa educaþiei în cultivarea toleranþei în rândul generaþiilor
viitoare, prin promovarea modelelor de umanitate ºi curaj, ºi a valorilor
comune europene. Biroul de presã al Guvernului

Participarea prim-ministrului României,
Viorica Dãncilã, la ceremonia oficialã

dedicatã Zilei Internaþionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului,

organizatã la sediul Parlamentului
European din Bruxelles

Prioritãþile României la Consiliul Uniunii Europene
în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale,
prezentate de ministrul Ecaterina Andronescu

Ministrul Ecaterina Andronescu
a prezentat marþi, 22 ianuarie 2019, în
cadrul audierii miniºtrilor educaþiei,
culturii, tineretului ºi sportului în
Comisia CULT (Culturã ºi Educaþie) a
Parlamentului European, prioritãþile în
domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale pe durata celor ºase luni
ale mandatului României la Preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene.
   În acest context, ministrul Educaþiei
Naþionale a reafirmat angajamentul
României de a promova interesele
comune ale României ºi Uniunii
Europene, þara noastrã fiind ferm
ancoratã în valorile europene, prin
istoria, cultura ºi proiecþia aspiraþiilor
sale, aºa cum subliniazã ºi motto-ul sub
care se deruleazã Preºedinþia
României, „Coeziunea o valoare
europeanã comunã”.
   În ceea ce priveºte prioritãþile
Preºedinþiei României în domeniul
educaþiei, motto-ul ales, „Educaþia care
conecteazã”, evidenþiazã cele trei
dimensiuni majore urmãrite:
mobilitatea, incluziunea ºi excelenþa,
acestea fiind identificate în Programul
Trio-ului Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene.
   „Pe aceastã bazã, ne propunem ca pe
durata mandatului nostru sã adoptãm
Recomandãrile Consiliului UE privind
Sistemele de înaltã calitate pentru
educaþia ºi îngrijirea timpurie a copilului,
respectiv Abordarea comprehensivã a
predãrii ºi învãþãrii limbilor strãine. Cele
douã recomandãri reprezintã, de altfel,
instrumente în vederea constituirii
Spaþiului european al educaþiei pânã în
anul 2025", a afirmat ministrul Ecaterina
Andronescu.

Noul program Erasmus+ este un

INFORMARE
   Aceastã informare este efectuatã de: Comuna Corcova, judeþul
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi,  aviz de
gospodãrire a apelor pentru proiectul „CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN,
LOCALITATEA JIROV ETAPA II, COMUNA CORCOVA, JUD. MEHEDINÞI”.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   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, dupã data de  24.01.2019.

Primar ing. Adam Durac

dosar de maximã importanþã pentru
mandatul României la Preºedinþia
Consiliului UE, având rolul unui
instrument convergent cu obiectivele
asumate pentru construirea Spaþiului
European al Educaþiei (mobilitatea
internaþionalã ºi schimbul intercultural).
   Excelenþa în educaþie ºi formare
profesionalã constituie un element-
cheie al  Spaþiului  European al
Educaþiei, iar Preºedinþia românã la
Consiliul UE va sprijini continuarea
eforturilor pentru dezvoltarea reþelelor
de universitãþi europene, precum ºi a
centrelor de excelenþã în învãþãmântul
profesional ºi tehnic.

Informatii suplimentare:
    O temã importantã a Preºedinþiei
României în domeniul educaþiei este
cooperarea între Europa ºi Asia, dublatã
de internaþionalizarea învãþãmântului.
În acest scop, în luna mai 2019, va fi
organizatã la Bucureºti  reuniunea
miniºtrilor educaþiei implicaþi  în
procesul de cooperare ASEM, aceasta
fiind precedatã de reuniunile rectorilor
ºi studenþilor din cele douã regiuni. În
cursul acestor reuniuni, principalele
teme abordate vor fi mobilitatea ºi
contribuþia universitãþilor la
dezvoltarea durabilã.
  Conform procedurilor în vigoare,
Preºedinþia la Consiliul UE discutã
prioritãþile sectoriale de pe durata
celor ºase luni de mandat, în
comisiile de specialitate ale
Parlamentului European. Miniºtrii
de resort susþin o prezentare a
principalelor obiective urmãrite ºi
dialogheazã cu eurodeputaþii,
rãspunzând întrebãrilor ºi
comentariilor acestora.

BIROUL DE COMUNICARE

 urmare din pag. 7 acordarea sau prelungirea
dreptului de ºedere, au fost emise 16 documente administrative, prin
care s-a stabilit obligaþia de returnare sau termenul pentru plecarea
voluntarã de pe teritoriul României, 11  au solicitat azil, o persoanã a fost
luatã în custodie publicã, iar faþã de 16 au fost dispuse alte mãsuri.
   Totodatã, au fost aplicate 94 de sancþiuni contravenþionale în valoare
de 14.100 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind
regimul strãinilor în România, republicatã, OUG 102/2005 privind libera
circulaþie pe teritoriul României a cetãþenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaþiului Economic European ºi a cetãþenilor Confederaþiei
Elveþiene ºi OG 25/2014 privind încadrarea în muncã ºi detaºarea
strãinilor pe teritoriul României ºi pentru modificarea ºi completarea unor
acte normative privind regimul strãinilor în România.
   Controlul permanent asupra respectãrii legalitãþii ºederii în România
a strãinilor, combaterea migraþiei ilegale ºi a muncii nedeclarate rãmân
acþiunile noastre prioritare, mãsuri care contribuie la creºterea gradului
de siguranþã a cetãþeanului.
   Pentru informaþii privind activitatea Inspectoratului General pentru
Imigrãri, documentaþia necesarã prelungirii dreptului de ºedere, tipuri
de formulare ºi alte informaþii, se poate accesa site-ul oficial al
instituþiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.
   De asemenea, invitãm solicitanþii sã utilizeze aplicaþia on-line de
depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru
scurtarea timpului de aºteptare la ghiºeu ºi eficientizarea procesului
de preluare a cererilor.

BIROUL PENTRU IMIGRÃRI AL JUDEÞULUI MEHEDINÞI

Evaluarea activitãþii poliþiºtilor de
Imigrãri din Mehedinþi, în anul 2018
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile sentimentale intrã într-un con de umbrã
încã de la începutul sãptãmânii. Pot apãrea
divergenþe cu persoana iubitã sau chiar despãrþiri
definitive. Atenþie la ce se petrece în zilele de 21 ºi
22 ianuarie la acest capitol. Poate fi un preambul la ce
va urma. Pentru alþii, relaþiile cu copiii devin ostile. S-
ar pãrea cã nu mai eºti pe aceeaºi lungime de undã cu
persoanele dragi. Prudenþa ºi discernãmântul te feresc
de neplãceri, de aceea foloseºte-le din plin. Zilele de
24 ºi 25 ianuarie sunt delicate la capitolul sãnãtate ºi
loc de muncã. Relaþiile colegiale ºi cu ºefii pot fi
distorsionate, dar sunt momente pasagere ºi le vei
depãºi cu bine. Indicat este sã te ocupi de activitãþile de
rutinã ºi sã fii cât mai discret. În ultimele zile ale
sãptãmânii vei fi nevoit sã te ocupi de partenerul de
viaþã sau de proiectele ºi colaborãrile în care eºti
implicat. Discuþiile aprinse vor fi la ordinea zilei, dar
finalul va fi fericit pentru toatã lumea.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc treburi
domestice. S-ar putea ca anumite probleme legate de
casã ºi patrimoniu familial sã se repunã în discuþie.
Poate fi vorba despre o reparaþie sau o zugrãvealã ce
nu au fost fãcute corect ºi acum sã fii nevoit sã revii
asupra lor. Nu se recomandã vânzarea, închirierea ºi
cumpãrarea caselor sau terenurilor, deoarece existã
riscul încurcãrii documentelor sau pierderii de orice
fel. Atenþie la membrii familiei! Cineva poate avea
probleme de sãnãtate sau de o altã naturã ºi sã fii
nevoit sã le acorzi ajutor. Discerne atent ce poþi sã
faci, însã ocupã-te mai întâi de persoana ta. Se
finalizeazã o etapã domesticã, lãsând în urmã neplãceri
ºi animozitãþi între neamuri. Joi se contureazã niscai furtuni
sentimentale într-un pahar cu apã. Rãbdare ºi discernãmânt
în tot ce þine de iubire ºi implicaþiile ei. În a doua parte a
sãptãmânii ai mult de lucru la serviciu. Dar ai ºi spor, iar
colegii ºi ºefii te sprijinã mult. Însã, sãnãtatea este
vulnerabilã. Odihneºte-te mai mult, plimbã-te în aer liber
ºi stai la ºuete cu cei dragi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Componenta educaþionalã va fi accentuatã de
astre în aceastã spãtãmânã. Este posibil sã te
înscrii la diverse cursuri cu teme spirituale sau
cu teme la care nici nu te-ai gândit vreodatã. Se
finalizeazã o anumitã etapã de învãþare. De
asemenea, poþi obþine informaþii deosebite
privitoare la chestiuni personale sau profesionale.
Recomandabil este sã-þi deschizi mintea ºi
sufletul ºi sã abordezi viaþa ºi dintr-o altã
perspectivã. Relaþiile cu neamurile ºi prietenii
apropiaþi sunt tensionate. Sunt ºanse sã se
destrame unele relaþii. Dialogurile cu cei dragi
sunt greu de dus, neînþelegerile frecvente, iar
rãbdarea tuturor este pusã la încercare. Relaþiile
parteneriale sunt în continuare dinamice, iar
factorul neprevãzut îþi poate crea neplãceri.
Urmãreºte îndeaproape desfãºurarea proiectelor
în care eºti implicat ºi susþine-þi punctul de vedere
în permanenþã. Activitãþi domestice ºi dialoguri
cu membrii familiei. La finalul sãptãmânii se
întrezãresc întâlniri agreabile cu cei dragi.
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PRIMÃRIA COMUNEI BUTOIEªTI
organizeazã concurs de recrutare, pe perioadã
nedeterminatã a funcþiei publice de execuþie,
vacantã, de Consilier clasa I grad debutant, în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Butoieºti.

Condiþii specifice:
- studii superioare economice absolvite cu
diplomã de licenþã;
     Concursul se organizeazã la sediul Primãriei
comunei Butoieºti, în perioada: 22.02.2019 -
25.02.2019 ºi constã în susþinerea a douã probe:
-  Proba scrisã în data de 22.02.2019, ora 1000;
-  Interviul în data de 25.02.2019, ora 1000;
- Data  limitã de depunere a dosarelor:

„Bãdie Mihai!…
   Pe tãrâmul acela al tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al
vieþii fãrã de moarte, pe care de atâta amar de vreme
hoinãreºti, þi-o fi dor de þarã, de codrii ºi pâraie, de
holdele pârguite ºi fecioarele sfioase, de lacul
albastru, de marea-nviforatã, de lunã ºi de luceafãr,
de stele ºi de plopii singuratici. Þi-o fi dor, bãdie,
sã mai afli ce-i pe plai, ce-i în lume ºi în suflet. Oi
vrea sã ºtii câte împliniri s-au zãmislit pe de-a-
întregul, câte vifore ne-au spulberat speranþele, cu
câte oase ne-am însemnat hotarele, cu câte lacrimi
ne-am plâns îngenuncherile.
   Dulcea ta Românie a fost adesea otrãvitã, acritã
ºi amãrâtã de lifte din patru zãri venite sã ne cearã
pãmânt ºi apã. A fost adesea sfârtecatã, jupuitã,
ciopârþitã, i s-au tãiat picioarele ºi mâinile, i-au
înfundat gura, i-au scos ochii ºi i-au spart
timpanele, dar ea a continuat sã strige „Victorie”,
sã blesteme, sã se roage, sã geamã ºi sã
scrâºneascã. Gloriile ºi le-a plãtit cu fluvii de sânge,
dar laurii au încununat frunþile altora; flãcãii ei s-
au spetit în ocne ºi temniþe, au murit în tranºee ºi
nici mãcar morminte legiuite n-au avut. Dorul ne-
a hrãnit sufletul ºi speranþa. Ne-a fost dor de
libertate, de p ºi dreptate, de cer albastru ºi de
sãrbãtori, de colinde ºi altare. Cu cât ne-a fost dorul
mai mare, cu atât ne-au îndepãrtat mai mult de
vatrã. Au crezut cã ni se rup firele, dar au fost ca
funiile de mãtase din poveºti. Mare-a fost trecutul,
temut mi-e viitorul. Cârdurile de corbi ne dau
mereu târcoale, cu hãmeseala lor din totdeauna,
lupii ne urlã pe la gardurile stârni, suntem singuri,
tot mai singuri într-o lume strãinã ºi hainã. Dulcea
Bucovinã ºi Þara Basarabilor ºi a Muºatinilor zac
sub cãlcâi strãin, iar azi nici nu îndrãznim sã mai
vorbim de ele, ca sã nu deranjãm mãrimuri de
aiurea. Mândru erai, bãdie, când gândeai la viitor,
dar tare mã tem cã dacã ai citi istoria veacului ai
înnebuni. Fiii mândri ai þãrii, plãieºii de-altãdatã

Scrisoare cãtre Eminescu (I)
ai lui ªtefan, au fost umiliþi ºi-ngenuncheaþi,
batjocoriþi ºi huiduiþi. Piatra-piatrã de e piatrã,
o calcã roata ºi crapã; o calcã de mii de ori
ºi-o aruncã în vâltori. O ia apa, o ia vântul,
nouã ne-a rãmas cuvântul. ªi cuvãntu’ ºi
oftatu’, inima ca stânc-a stãtu!
   Rãzbunare crudã, zãu, cã n-am fãcut, chiar dacã
prilejuri am avut destule. Ne-am apãrat brazdele,
vetrele, altarele ºi pruncii. Dacã a fost nevoie, i-am
speriat niþel la Mãrãºeºti, Oituz, pe Jiu ºi pe unde
a mai vrut Dumnezeu. Atât ºi nimic mai mult. I-am
gonit cât am putut, ne-am curãþat hotarele, morþii
i-am îngropat, bolnavii i-am vindecat, apoi am pus
mâna pe coarnele plugului ºi ne-am vãzut de treabã.
La sãrbãtori avem rãgaz ºi-l ascultãm pe popa cum
ne citeºte pomelnic lung cu cei ce nu s-au mai
întors acasã dintre noi. Am ºtiut cã este un
Dumnezeu acolo, sus, în ceruri, care cântãreºte ºi
judecã oameni ºi popoare ºi am mai lãsat ºi-n
seama Lui, c-a Lui e rãzbunarea.
   Ne-ai dorit, bãdie, cu cuvânt de testament, sã
avem frãþie, precum stelele cerului, frunzele
codrului, pãsãrile vãzduhului. Ne-am înfrãþit prin
vreme de multe nevoi, am pus mânã-n mânã,
umãr lângã umãr ºi-am rãzbit ºi noi. Ne-am
înfrãþit în faþa puºtilor ºi-a morþii, pe strãzile
Timiºoarei, Bucureºtiului, Sibiului ºi Clujului
ºi al altor locuri de sfântã aducere-aminte. Ne-
am înfrãþit la greu ºi la bucurie ºi greul n-a mai
fost atât de greu ºi bucuria a fost mai mare.
   Ne-am înfrãþit în sãrãcie, în umilinþã, pe
câmpul de luptã, pe ogor la cules, la semãnat,
la cozi, la nunþi ºi la înmormântãri. Ne-am înfrãþit
când am ºoptit Mioriþa, Tatãl nostru, Manole,
Manole, ori poeziile matale.
   Multe am sã-þi spun, bãdie Mihai, ºi-o sã revin
curând. Pânã atunci, cu bine!
Popa Alexandru de la Bârda-Mehedinþi.”

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

JUDEÞUL MEHEDINÞI
PRIMÃRIA COMUNEI BUTOIEªTI

A N U N Þ
11.02.2019, ora 1600.
      Dosarele de înscriere se depun la
secretarul comisiei de concurs la sediul
Primãriei comunei Butoieºti, în termen de 20
zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului
ºi vor conþine în mod obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 din Hotãrârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea ºi dezvoltarea carierei
funcþionarilor publici, actualizatã.
      Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei
comunei Butoieºti, judeþul Mehedinþi, precum ºi
pe portalul posturi.gov.ro.
      Informaþii suplimentare se pot obþine la
sediul Primãriei comunei Butoieºti ºi la telefon
nr. 0252 373 003.
PRIMAR, SÃLCEANU GHEORGHE VALENTIN
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În plan financiar se încheie un capitol, în mod
special la secþiunea venituri obþinute la un loc
de muncã. Fie primeºti bani sau favoruri, fie se
schimbã salarizarea ºi condiþiile de muncã.
Prudenþã, discernãmânt ºi evitã escaladarea
conflictelor socio-profesionale. De asemenea,
sunt posibile cheltuieli extravagante, care te vor
face sã te simþi bine. Pe 24 ºi 25 ianuarie s-ar
putea sã fii nevoit sã faci mai multe drumuri.
Unele vizeazã rudele, dar altele pot avea ca scop
forme de instruire personalã. Multitudinea de
informaþii care apar în preajma ta au rolul de a
te avertiza asupra schimbãrilor ce urmeazã în plan
socio-profesional. Selecteazã prioritãþile ºi vorbeºte
puþin sau deloc despre tine. Pentru ultimele zile ale
sãptãmânii, astrele îþi trimit raze minunate în zona
casei ºi familiei. Favorizate îþi sunt treburile
domestice ºi reuniunile cu cei dragi. Un membru al
familiei îþi poate oferi surprize plãcute, ceva care te
va ajuta mult fie în planul sãnãtãþii, fie în plan
profesional.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti la finalul unei etape de transformare interioarã,
fapt pentru care socializezi ceva mai greu cu ceilalþi,
în aceastã sãptãmânã. Fiind orientat mai mult spre
tine ºi spre treburile tale personale existã riscul sã
neglijezi îndatoririle ce îþi revin, atât în plan familial,
cât ºi în plan socio-profesional. Gãseºte un echilibru
între nevoile tale reale ºi ceea ce trebuie sã faci pentru
alþii. Poate pãrea dificil acum sã te concentrezi ºi pe
altceva în afara persoanei tale, dar cu puþin efort ºi
bunãvoinþã ai depãºi totul cu succes. Pe 24 ºi 25
ianuarie poþi primi cadouri sau recompense. Eºti
destul de nemulþumit vizavi de veniturile din munca
proprie, însã ai rãbdare, deoarece în curând apare
norocul ºi în acest sector al vieþii. Spre sfârºitul
sãptãmânii, astrele îþi pregãtesc întâlniri ºi dialoguri
cu persoane din anturajul apropiat. Poþi afla veºti
alarmante, însã nu lua de bun tot ce auzi. Cãlãtoriile
de agrement pe distanþe scurte îþi sunt favorizate, cu
recomandarea sã fii foarte prudent la drum.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc dorinþã de
interiorizare. Sunt momente bune de a sta de
vorbã doar cu tine însuþi ºi de a-þi alcãtui planuri
de viitor. Se pare cã anumite decizii luate în trecut
nu au dat rezultatele scontate, aºa încât acum
vei fi nevoit sã revii asupra lor ºi sã faci corecþiile
necesare. Poate fi vorba despre o problemã de
la locul de muncã sau o problemã de sãnãtate.
Organismul tãu va fi destul de solicitat,
recomandabil fiind sã-þi dozezi eforturile ºi sã
te ocupi doar de strictul necesar. Pe de altã parte,
anumite persoane din anturajul tãu îþi pot pune
beþe în roatele destinului.  Încearcã sã-þi
selectezi prioritãþile, ascultã-þi sufletul ºi renunþã
imediat la cine te necãjeºte. Zilele de 24 ºi 25
ianuarie îþi aduc energie ºi chef de viaþã, însã
nu forþa nota. În ultimele zile ale sãptãmânii,
bine ar fi sã te ocupi de cheltuielile cotidiene.
S-ar putea sã primeºti cadouri sau recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã-þi bucure sufletul ºi
sã-þi rezolvi chestiuni personale importante.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile cu prietenii cunosc turnuri deosebite. Se
pare cã se vor repune în discuþie unele animozitãþi
vechi, rãmase nelãmurite sau nerezolvate. Unele
relaþii se pot rupe definitiv. Protectorii din segmentul
profesional se retrag pentru ceva timp, deoarece,
probabil cã nu ai reuºit sã stabileºti un echilibru
între ce þi-au oferit ei ºi ce vroiai tu. Este nevoie sã-
þi reconsideri atitudinea faþã de prieteni ºi sã depui
eforturi constante pentru a-þi rezolva problemele
cât mai discret ºi sincer. Stãrile tale de spirit vor
fluctua mult, aºa încât este nevoie de odihnã ºi
detaºare de cotidian. Prudenþã ºi discernãmânt în
toate! Se pot evidenþia unele probleme de sãnãtate.
Apeleazã la specialiºti pentru a-þi restabili echilibrul
organismului. În a doua parte a sãptãmânii te vei
simþi mult mai bine, revenind în mijlocul celorlalþi
cu mult elan ºi voie bunã. Te învioreazã o ºedinþã de
masaj, un tratament cosmetic, o plimbare în locuri
dragi sau joaca ºi prezenþa unui animal de companie.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este o perioadã în care trebuie sã te împarþi
între familie ºi cariera profesionalã. Poþi face
reamenajãri, curãþenii generale sau poþi
achiziþiona o casã, un teren sau diverse obiecte
decorative de mare valoare. Relaþiile cu membrii
familiei sunt bune, iar deciziile luate în aceastã
perioadã vor avea efecte pe termen lung. În
privinþa poziþiei tale sociale se întrezãreºte un
final de etapã. Finalizezi sarcini de lucru, se
modificã relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile. Relaþiile
profesionale sunt foarte dinamice, însã ia aminte
la ce îþi spun persoanele din acest anturaj. Chiar
dacã nu îþi plac anumite sarcini de la locul de
muncã, ai rãbdare, fã-þi datoria cât poþi tu de
bine, pentru cã va veni ºi rãsplata. În a doua parte a
sãptãmânii, prietenii te înconjoarã cu drag. Spune-
le pãsul tãu ºi cere sfaturi. Evenimentele sãptãmânii
te vor obosi destul de mult, astfel cã în ultimele zile
se recomandã odihnã ºi plimbãri în aer liber. Sufletul
tãu va avea nevoie de retragere din forfota cotidianã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile
cu strãinãtatea sau studiile pe termen lung. Te
poþi gândi la cãlãtorii în afara graniþelor þãrii,
însã fii pregãtit ºi pentru rãsturnãri de situaþie.
Componenta educaþionalã este vizatã de astre.
Pot apãrea oferte deosebite de a studia, de a
asimila cunoºtinþe preþioase dintr-un anumit
domeniu. Se închide o etapã de învãþare, poate
chiar ºi printr-o formã de evaluare într-un cadru
oficial. Mentalul ºi comunicarea îþi sunt activate
de astre, astfel cã poþi excela în povestiri ºi
prezentãri de tot felul. Pe 24 ºi 25 ianuarie sunt
posibile situaþi i tensionate în plan socio-
profesional. Un ºef îþi poate face reproºuri sau
tu sã nu fii mulþumit de poziþia ta socialã. Sunt
aspecte pasagere pe care le vei depãºi fãrã
probleme. Spre sfârºitul sãptãmânii se
întrezãresc întâlniri ºi dialoguri agreabile cu
prietenii. Controversele pot fi prezente, însã
tocmai ele vor fi farmecul acestor zile. Poþi primi
sfaturi sau soluþii bune în legãturã cu
îmbunãtãþirea personalitãþii tale ºi a relaþiilor cu
cei din jur.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna îþi aduce schimbãri importante legate
de capitolul financiar. Se finalizeazã o etapã de câºtig
de la ºi prin alþii, însã este posibil sã-þi creascã
veniturile sau sã primeºti recompense deosebite.
Tentaþia cheltuielilor extravagante va fi mare, aºa
încât se recomandã prudenþã. Te poþi gândi la
investiþii sau asocieri în afaceri. Pe de altã parte pot
apãrea neplãceri în legãturã cu taxele, impozitele
sau, în funcþie de caz, în relaþiile cu instituþiile
bancare. Este o perioadã favorabilã de a pune în
ordine documente financiare ce vizeazã bani ºi
bunuri în comun cu alþii. Existã varianta descoperirii
unor nereguli în documente. În zilele de 24 ºi 25
ianuarie, dorinþa de rafinare sufleteascã este la cote
înalte. Recomandabile sunt activitãþile culturale.
Pentru alþii se pot pune probleme legate de formele
de instruire personalã. La sfârºitul sãptãmânii,
astrele þi-au pregãtit evenimente sociale. S-ar putea
sã fii invitat la reuniuni importante, iar numele tãu
sã fie apreciat de toatã lumea.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce forfotã în jurul relaþiilor
parteneriale ºi în colaborãrile în care eºti implicat.
Este posibil ca anumite etape dintr-un proiect sã se
reitereze, deoarece au rãmas neînþelese sau nerezolvate
cum trebuie. Ai putea avea senzaþia cã baþi pasul pe
loc sau cã trebuie sã te întorci în timp la anumite
momente care nu îþi plac, însã ai încredere cã vei
reuºi sã depãºeºti totul cu bine. Discuþiile în
contradictoriu vor fi frecvente, recomandabil fiind
sã-þi þii firea. Se contureazã foarte clar un final de
etapã partenerialã. Pe 24 ºi 25 ianuarie îþi sunt
favorizate activitãþile ce privesc banii ºi bunurile altora.
Sunt aspecte de rutinã cum ar fi achitarea taxelor,
facturilor curente sau semnarea ºi verificarea
documentelor juridice. Spre sfârºitul sãptãmânii pot
apãrea propuneri de cãlãtorii în þinuturi îndepãrtate.
Pe de altã parte, astrele îþi recomandã activitãþi
culturale, cum ar fi vizionarea unei piese de teatru,
lecturarea unei cãrþi sau participarea la seminarii cu
teme spirituale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Activitãþile profesionale îþi deschid sãptãmâna.
Existã nemulþumiri în acest sens, însã lucrurile
se vor complica ºi mai mult. Se pare cã va trebui
sã te întorci la unele aspecte specifice activitãþii
pe care o desfãºori ºi care nu au fost rezolvate
sau înþelese pe deplin. Practic urmeazã o
perioadã în care vei reface sau o chiar vei lua
de la capãt unele activitãþi. Munceºte cu rãbdare
ºi discernãmânt pentru cã dispui de ajutoarele
necesare. Se închide o etapã profesionalã,
punând la punct restanþe ºi lãmurind aspecte
vechi. Este vorba în mod special despre relaþiile
colegiale ºi despre activitatea profesionalã de
rutinã. ªefii ºi autoritãþile îþi susþin demersurile,
astfel cã te poþi baza pe aceºtia. Eforturile
depuse în sfera muncii te vor epuiza mult.
Componenta medicalã va fi un alt subiect
principal. Dialoguri ºi acþiuni comune cu
partenerul de viaþã, cu cei de afaceri sau cu
colaboratorii. Vor interveni ºi aspecte financiare,
de genul achitarea unor datorii.

URMARE DIN PAGINA 12
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SC COTTONTEX SRL Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

Cerinþe:
* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: erol@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176 364

Începând cu data de 1
ianuarie 2019, sunt aplicabile
urmãtoarele prevederi legislative:
 În conformitate cu H.G. nr. 937/
2018, începând cu data de 1
ianuarie 2019, salariul de bazã
minim brut pe þarã garantat în
platã, se stabileºte în bani, fãrã a
include sporuri ºi alte adaosuri,
la suma de 2.080 le i  lunar ,
pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe
lunã, reprezentând 12,43 lei/orã.
 Tot de la 1 ianuarie 2019, pentru
personalul încadrat pe funcþii pentru
care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime în muncã de
cel puþin un an în domeniul studiilor
superioare, salariul de baza minim
brut pe þarã garantat în platã, fãrã a
include sporuri ºi alte adaosuri, se
majoreazã de la 2.080 lei la 2.350
lei lunar, pentru un program normal
de lucru de 167,333 ore în medie
pe lunã, reprezentând 14,044 lei/ora.
 Totodatã, prin O.U.G. nr.114/
2018, în perioada 1 ianuarie 2019
- 31 decembrie 2019, pentru
domeniul construcþiilor, salariul de
bazã minim brut pe þarã garantat
în platã se stabileºte în bani, fãrã
a include sporuri ºi alte adaosuri,
la suma de 3.000 lei  lunar ,
pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe

Precizãri referitoare la noutãþile
legislative privind salariul minim brut
pe þarã garantat în platã ºi legea zilierilor

lunã, reprezentând 17,928 lei/orã.
   În ceea ce priveºte exercitarea
unor ac t iv i tãþ i  cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri,
prin O.U.G. nr. 114/2018, s-a
modificat ºi Legea nr. 52/2011,
noua prevedere legalã intrând în
vigoare la data de 29 decembrie
2018.  Ast fel ,  pr incipale le
modificãri sunt cele referitoare la:
 - domeniile de activitate în care
se pot utiliza zilieri pentru muncã
necalificatã cu caracter ocazional
sunt: agricultura, vânãtoare ºi
servicii anexe - diviziunea 01;
s i l v i cu l tu rã ,  cu  excep þ i a
exploatãri forestiere - diviziunea
02; pescuit ºi acvacultura -
diviziunea 03;
  - durata activitãþii prestate ca zilier
poate fi de maxim 120 de zile în
decursul unui an calendaristic,
indiferent de numãrul de beneficiari,
cu excepþia zilierilor care presteazã
activitãþi în domeniul creºterii
animalelor în sistem extensiv prin
pãºunatul sezonier al ovinelor,
bovinelor, cabalinelor, activitãþi
sezoniere în cadrul grãdinilor
botanice aflate în subordinea
universitãþilor acreditate, precum ºi
în domeniul viticol, pentru care
perioada poate fi de 180 de zile în
decursul unui an calendaristic.
 Totodatã, un beneficiar nu poate
utiliza o persoanã ca zilier mai
mult de 25 de zile calendaristice
în mod continuu, fiind impusã
condiþia ca, pentru activitãþi ce
necesitã o perioada mai mare de
timp, sã fie încheiate contracte
individuale de muncã pe perioada
determinatã.
    Ca element de noutate, O.U.G.
nr. 114/2018 prevede sancþiuni
pentru zilieri dacã nu respectã
numãrul de zile cumulate în
decursul unui an calendaristic,
fiind pasibili de a fi sancþionaþi
contravenþ ional  cu amenda
cuprinsã între 500 - 2.000 lei.

Inspector ºef,Gheorghe-Florian
Simcea

Consilier C.C.R.P., Aurora
Mãdãlina Gîrlea

De la începutul anului leul
s-a angajat pe o pantã descendentã
faþã de euro, aproape zilnic fiind
atinse noi maxime istorice.
   „Am spus-o ºi nu-mi face plãcere,
dar trebuie sã o repet: PSD nu se
pricepe la economie ºi PSD
guverneazã prost ºi rezultatul se vede
ºi în cursul de schimb”, a afirmat
preºedintele Klaus Iohannis. Acesta
a precizat, de asemenea, cã „sunt
multe alte date care aratã cã lucrurile
nu merg aºa cum trebuie ºi aºa cum
îºi doresc românii”.
   Perioada a debutat cu un nou
record al euro de 4,6830 lei ºi a fost
încheiatã cu depãºirea în premierã a
pragului de 4,71 lei, media fiind
stabilitã de BNR la 4,7142 lei.
Tranzacþiile din ultima ºedinþã s-au
realizat în culoarul 4,706 – 4,718 lei.
Pe finalul zilei bancare presiunea
pe leu s-a amplificat iar cotaþia a
urcat pânã la 4,733 lei!
   Scãderea acceleratã a leului se
datoreazã, în principal, incertitudinilor
care planeazã asupra codului fiscal,
care a fost bulversat la sfârºitul anului
trecut de „trãsnaia” inventatã de PSD-
ALDE. La aceasta se adaugã
majorarea cererii comerciale de
valutã, care este folositã pentru
achitarea importurilor masive fãcute
pentru sãrbãtorile de iarnã. Nu
trebuiesc neglijate dezechilibrele
macroeconomice interne dar ºi
volatilitatea care caracterizeazã pieþele
financiare internaþionale.
   Analiºtii financiari, membrii ai CFA
România, care au anticipat
deprecierea leului pe parcursul
întregului an trecut, estimau în ultimul
lor raport o valoarea medie a cursului
euro pentru orizontul de ºase luni de
4,716 lei, respectiv una de 4,7883 lei,
pentru orizontul de 12 luni.
   Aceste valori negative se datoreazã
scãderii luna trecutã a Indicatorului
de Încredere Macroeconomicã al
CFA România cu 15,6 puncte faþã de
noiembrie, pânã la valoarea de 28,7
puncte.
   Deprecierea leului s-a reflectat la
nivelul caselor de schimb bancare.
Cel mai ridicat curs la vânzare de 4,8
lei îl practica Raiffeisen Bank. Ea era
urmatã de BRD care vindea euro la
4,7850 lei, respectiv de OTP Bank cu

 Radu Georgescu

Ziua ºi recordul
4,7840 lei. Cel mai mic curs de
vânzare era practicat de Credit
Agricole – 4,73 lei.
   Cursul dolarului a urcat de la
4,1063 la 4,1491 lei, la sfârºitul
perioadei, când cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 4,138 ºi 4,153 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale în culoarul
1,125 – 1,136 franci/euro, iar media
de la finalul intervalului a urcat la
4,1621 lei.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, stagna la 2,97%.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 3,28%. Indicele
la nouã luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase de
cãtre bãncile comerciale de la alte
bãnci, a stagnat la 3,39%, iar cel la
12 luni la 3,49%.
   Perechea euro/dolar ºi-a conturat
o tendinþã descendentã în condiþiile
în care existã posibilitatea unui Brexit
fãrã un acord între Regatul Unit ºi
Uniunea Europeanã, dupã ce
Parlamentul de la Londra a respins
tratatul negociat de Theresa May.

La sfârºitul perioadei, euro a
fluctuat între 1,1345 ºi 1,1385
dolari, iar indicele bitcoin calculat
de Bloomberg se plasa în jurul
valorii de 3.525 dolari.

Analiza cuprinde perioada 16 – 22
ianuarie.
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   CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu,
unul dintre cele douã cluburi din liga
secundã la care este legitimat un
fotbalist mehedinþean, ºi-a reluat
pregãtirile zilele trecute. La reunirea
lotului a fost prezent ºi mijlocaºul
severinean de 21 de ani Robert Licã.
Acesta sperã sã-l impresioneze pe
antrenorul Adrian Bogoi în meciurile
amicale din pauza de iarnã, dupã ce,
în prima parte a campionatului, a jucat
doar 75 minute, pe parcursul 5
meciuri. Licã ajunsese vara trecutã
la Târgu Jiu, dupã ce jucase anterior
în Liga 3, la Oltul Turnu Mãgurele.
   La fel ca în pauzele competiþionale
precedente, Pandurii va efectua
cantonamentul pe plan local, la baza
sportivã proprie de la Târgu Jiu.
Jucãtorii vor sta la hotelul de la
Centrul de Copii ºi Juniori al
clubului, care dispune de 30 de locuri
de cazare. Pe data de 4 februarie se
va efectua vizita medicalã, la Craiova,
iar pânã pe 16 februarie echipa va
disputa ºi patru jocuri amicale, cu
Cetate Deva, CSO Filiaºi, FCU

   Cupa Unirii la Futsal ºi-a derulat
prima parte la sfârºitul sãptãmânii
trecute. Dupã disputarea meciurilor
din Grupa A, s-au stabilit primele
douã echipe calificate în semifinalele
competiþiei.  Astfel, Decebal Eºelniþa
(7 puncte) ºi Pandurii Cerneþi (6
puncte) au acces în faza eliminatorie,
unde vor întâlni primele douã clasate
din Grupa B, din care fac parte

Sala Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin va gãzdui, la sfârºitul
acestei sãptãmâni, cea de-a VIII-a
ediþie a Cupei Severinului la Judo.
    Peste 30 de cluburi din þarã ºi 5
din strãinãtate, din Serbia, Bulgaria
ºi Macedonia, ºi-au anunþat prezenþa
la competiþia de la malul Dunãrii.
Turneul organizat de CSM Drobeta
Turnu Severin, în colaborare cu
Primãria Municipiului Drobeta Turnu
Severin, se va desfãºura sâmbãtã, cu
începere de la ora 09:00, la categoriile
de vârstã U13, U15, U18 ºi U23.

Legitimatã la CSS Drobeta
Turnu Severin, atleta Aurelia ªtefania

Severineanul Licã sperã sã impresioneze la Pandurii

Craiova ºi Flacãra Horezu. “Nu cred
cã se pune problema retrogradãrii la
Pandurii, aºa cã încercãm sã
consolidãm de pe acum un lot pentru
campionatul viitor. Avem nevoie de
5-6 jucãtori. L-am pierdut deja pe
golgheterul Pîrvulescu, plecat la
Universitatea Cluj, iar Tudoran va
pleca în varã la Rapid Bucureºti. Nu
avem bani nici în aceastã iarnã ca sã
mergem în cantonament în
strãinãtate”, a declarat Bogoi. Echipa
sa a încheiat turul pe locul 10, la 17

puncte sub locurile care asigurã

promovarea ºi la 7 puncte peste linia
care asigurã menþinerea în eºalonul
secund. Campionatul se reia pe 23
februarie, data la care echipa gorjeanã
va juca, pe terenul sintetic de la Târgu
Jiu, cu Petrolul Ploieºti.
   Pe lângã Robert Licã, în liga
secundã mai joacã doar
mehedinþenii Dalin Munteanu ºi
Ionuþ Coadã, ambii la ASU
Politehnica Timiºoara. Mijlocaºul
Andrei Enescu a preferat sã se despartã
de UTA Arad ºi sã plece în Liga 3, la
Gloria Buzãu, una dintre pretendentele
la promovare.

Cupa Severinului, la cea de-a VIII-a ediþie
“Cupa Severinului e prima competiþie
internaþionalã a anului. E un turneu
de verificare, la care participã mulþi
judoka de valoare, din þarã ºi
strãinãtate. În luna februarie, noi vom
avea Campionatul Naþional de Cadeþi
– U18, de la Craiova, unde ne dorim
sã obþinem primele medalii din acest
an. În luna martie ºi aprilie, vor avea
loc Naþionalele de Tineret U23 ºi
Juniori U23, chiar la Drobeta Turnu
Severin”, a spus Lena Sterea, unul
dintre antrenorii de la Clubul Sportiv
Municipal Drobeta Turnu Severin.

 M. O.

S-au stabilit primele semifinaliste

 M. O.

 M. O.

Start în forþã, pentru Florescu
Florescu (foto) a cucerit primele
medalii din acest an, la Cupa RMA,
desfãºuratã în Sala „Ioan Soter” din
Bucureºti. În vârstã de doar 14 ani,
sportiva pregãtitã de Marin Istrate a
concurat la juniori III ºi cucerit argintul
în proba de 400 m (61.48 secunde)
ºi bronzul la 800 m (2:13.97 minute).
Clubul Sportiv ªcolar din Drobeta
Turnu Severin i-a mai avut în concurs
pe Silviu Gheorghe Matei, clasat pe
4 la 3.000 m (9:49.75 minute) –
juniori I, ºi pe Valentina Lorena Arsîn,
cea care a încheiat cursa de 1.500 m
pe locul 11, cu timpul de 5:32.95
minute. La competiþia din Capitalã au
participat peste 400 de atleþi.

Recolta Dãnceu, Dierna
Orºova, Dunãrea Pristol ºi
Inter Salcia.
   Meciurile pentru calificarea
în semifinale, din grupa B,
vor avea loc pe data de 2
februarie, în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin,
cu începere de la ora 16:00.
În Grupa A, Decebal Eºelniþa
a dispus cu 4-2 de Pandurii
Cerneþi ºi a remizat cu AS

Obârºia de Câmp, scor 1-1, dupã care
a câºtigat cu 3-0, la “masa verde”,
partida cu AS Turnu Severin, echipã
care a decis sã se retragã de pe
parchet, pe parcursul jocului cu
Pandurii Cerneþi, la scorul de 3-2
pentru adversari. Echipa din Cerneþi a
mai învins AS Obârºia de Câmp, cu
scorul de 7-3, rezultat prin care a încheiat
grupa pe locul secund.
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Mã nepoate, unii sã plâng cã
le trece timpu prea repede ºi altora le
stã ceasul pe loc. Pã da, sã întâmplã
la Severin, unde sã opri ceasu di la
Prefecturã. Sã blocã, cicã de la codul
galben, o fi fãcut gãlbinare, ceva, bag
samã. Noroc cu nea Drãghiea, om
implicat, sunã reperatorii, venirã,
constatarã, intervenirã ºi repararã
orologiul electronic. Merge ceas
acuma, pesemne cã o sã o ia ceasul
înaintea timpului.
   Mã fraþilor, îl cãutam io ieri pe
nerodu de Sucã, sã-l trimet sã

plãteascã ºi el gazele, cã ºtiþi cã
acuma avem ºi noi gaze, ca
oamenii. Face Veta o ciorbã cu borº
la aragaz, cã am luat ºi aragaz, cã
ãla vechi nu mai mergea decât la
butelie. Da Sucã nicãieri. Dupe fro
patru ceasuri, îl gãsii, ierea cu ochii
în telefon ºi tot apãsa pe ecran.
– Ce faci bre, nerodule, lumea te
cautã ºi tu?
– Ce sã fac, bre nea Mãrine, nu mã
lasã prietenii ãºtia din telefon, de
pe reþea.
- Pã ce mã, tu ai prieteni în telefon,
nu mai ai alþii reali? Auzi la el, þine
prietenii în telefon, în reþea.

 nea Mãrin

Sucã ºi reþeaua lu Sucã, cei trei muºchetari de la PSD Mehedinþi
     ºi amenzile lu nea Stoica

   Pã da, cã de aia ieºi ditai
scandalul cât casa la Orºova, de pe
reþeaua asta. Cã dupe ce un
cetãþean l-a luat la 13-14 pe nea
Stoica, pe o reþea de socializare,
nea primarele ca sã sã rãzbune a ºi
pus poliþia localã sã treacã cu o
amendã pi la cetãþeanu cu pricina.
Acuma, nu sã ºtie dacã pãnã la
urmãtoarele alegeri va reuºi sã-i
amendeze pe toþi cetãþenii nemulþumiþi,
da poate sã încerce. ªi dupã aia sã
vedem ºi rezultatul. La vot.
   Mã nepoate, fro trei primari au

rãmas fãrã funcþiile de preºedinþi de
organizatii pi la PSD Mehedinþi,
rãmânând simpli membri de partid,
adicã nea Truºcã, nea Rogoveanu ºi
nea Coandã. Bine, acuma e bucãtãria
lor social democratã, iar master chefi
au fost nea ªtefãnescu Codrin ºi
Nicolicea Eugen. Da al mai simpatic
a fost circu din faþa teatrului, la
ieºirea liderilor, circ fãcut de un
protestatar, de cel mai înflorat limbaj
având parte deputatu Alexandru
Bãlãnescu. Chiar, ce o fi fãcut, ori
cel mai sigur, ce nu a fãcut?
   Mã nepoate, oamenilor fãrã adãpost
li s-a amenajat un loc unde sã stea pe

vremurile astea, la ieºirea din Severin.
Doar cã di la sãrbãtori au rãmas fãrã
cãldurã, apã, iar alimentele aproape
expirate. Poate
cã de aia, unu
dintre oamenii
strãzii a zis cã
ierea mai bine în
cavoul din
Cimitir decât în
cavoul din
Adãpost. Chiar
aºa o fi?!
   Mã fraþilor, a
cam fulguit bine
în ultimile zeci de
ore, acoperind
cu alba strãzile
asfaltate ale
Severinului. Pãi
au ieºit ºi
întreþinãtorii, da
unii mai mult sã
plimbe lopeþile decât sã dea zãpada ºi
asta chiar prin faþa unora dintre
autoritãþile ce patinau pe esplanada din
centru’ cultural al municipiului.
   Aia e, mã fraþilor, dacã vin nãmeþii,
ieºim toþi la lopatã, o dãm la o parte,

cã doar nu ne face pe noi severinenii
o ninsoare. Unde mai pui cã dupã ce
dai la lopatã, te încãlzeºti ºi-þi vin ºi

gânduri mai bune. Cum ar fi
“lopãþitu” unora, sub formã de
protest, pi la Parchet, Primãrie....
   Aºa cã, la lopatã ºi pãnã
sãptãmâna viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


