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Marþi, 29 ianuarie 2019, a
avut loc ºedinþa Adunãrii Eparhiale
a Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.
Lucrãrile au fost precedate de
sãvârºirea Sfintei Liturghii arhiereºti
la Catedrala Episcopalã din oraºul
nostru, iar la ora 9:30 la Centrul

Moment de bilanþ în Episcopia
Severinului ºi Strehaiei

Cultural-Misionar ”Sfântul Ioan
Gurã de Aur” din Drobeta Turnu
Severin a fost sãvârºitã o slujbã
de “Te Deum”. Începând cu ora
10.00, membrii Adunãrii Eparhiale
s-au întrunit în sesiune

Încã un proiect din cele opt,
depuse de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, pentru reabilitarea
infrastructurii de sãnãtate din

Mehedinþi, a primit finanþare pe
Programul Operaþional

Regional, fiind vorba despre
Ambulatoriul de specialitate al

Spitalului Judeþean din Drobeta
Turnu Severin. (Citiþi în pag.3)

     Patru cazuri de gripã au fost
confirmate în urma analizelor de
laborator, în judeþul Mehedinþi.

Patru cazuri de gripã
confirmate în Mehedinþi

Direcþia de Sãnãtate Publicã a judeþului Mehedinþi a confirmat
existenþa unui numãr de patru cazuri de gripã la ªedinþa Colegiului

Prefectural. Totuºi medicii susþin cã aceste cazuri sunt þinute sub
observaþie ºi cã nu prezintã un pericol iminent de extindere.

Anunþul a fost fãcut la ªedinþa
Colegiului Prefectural,
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Natura: de la Profesiune la Magie
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Evaluarea activitãþii
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Editorial  de Sorin Vidan

LEGEA 38/2019  pentru
modificarea ºi completarea Legii
educaþiei naþionale nr. 1/2011
Parlamentul României adoptã
prezenta lege.
   Articol unic. - Legea educaþiei
naþionale nr. 1/2011, publicatã în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
 1. La articolul 25, alineatul (3) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
„(3) Pentru copiii cu cerinþe
educaþionale speciale sau
nedeplasabili din motive medicale se
poate organiza învãþãmânt la
domiciliu sau pe lângã unitãþile de
asistenþã medicalã. Pentru copiii cu
dizabilitãþi locomotorii, în vederea
integrãrii acestora în învãþãmântul cu
frecvenþã, se vor achiziþiona
elevatoare sau procesul instructiv-
educativ se va desfãºura într-o salã
de clasã situatã la parterul unitãþii.”
 2. La articolul 65, dupã alineatul (6)
se introduce un nou alineat, alineatul
(61), cu urmãtorul cuprins:
„(61) Ministerul Educaþiei Naþionale
în colaborare cu Ministerul Sãnãtãþii
elaboreazã o strategie privind
educaþia pentru sãnãtate ºi nutriþie
pânã la data de 31 decembrie 2019.
Strategia va fi transpusã în planurile-
cadru de învãþãmânt începând cu

MEREU APROAPE DE OAMENI!

anul ºcolar 2020 - 2021.”
 3. La articolul 82, alineatul (1) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 82. - (1) Elevii de la cursurile
cu frecvenþã din învãþãmântul
preuniversitar de stat beneficiazã
lunar de burse de performanþã, de
burse de merit, de burse de studiu
ºi de burse de ajutor social.”
 4. La articolul 82, dupã alineatul
(1) se introduc douã noi alineate,
al ineatele (11) ºi (12), cu
urmãtorul cuprins:
„(11) Cuantumul minim al bursei de
performanþã, al bursei de merit, al
bursei de studiu ºi al bursei de ajutor
social se stabileºte anual prin
hotãrâre a Guvernului.
(12) Bursa de ajutor social se poate
cumula cu bursa de performanþã, cu
bursa de merit sau cu bursa de studiu.”.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

   Dezbaterile din spaþiul public au fost
capturate, pe parcursul acestor
sãptãmâni ce au trecut de la începutul
noului an, de politic, de teme aferente
acestui domeniu tensionat ºi în
continuã miºcare de vorbe ºi atitudini.
   Cu siguranþã, dacã e sã luãm în
consideraþie precedentele perioade
similare, tot politicul va fi pe prima
paginã a ziarelor ºi pe ecranele
televizoarelor, alãturi de alte subiecte
pe care le eclipseazã de departe.  Ce
a zis Iohannis, ce a zis Dragnea. Ce
a zis Olguþa Vasilescu. Ce a mai zis
Viorica Dãncilã. Ce a mai declarat
referitor la piscine ºi cormorani
ministrul Petre Daea.
   Figurile politicului românesc,
datoritã faptului cã sunt pitoreºti, alerte,
...declarative la maxim, incisive chiar,
uneori, riscante în declaraþii sau
dimpotrivã, calculate (cum e
Tãriceanu, de exemplu) ocupã prim
planul, temele politicului (cine cu cine,
cine împotriva cui, care pe care) ocupã
foarte mult din atenþia opiniei publice.
Cred cã nu e searã în care sã nu vedem
una, douã, trei sau patru politicieni prin
studiourile televiziunilor.
   Am prins, alaltãieri searã, o
discuþie de o orã ºi ceva pe subiectul
legii bugetului ºi a nemulþumirii
manifeste a unor primari. Cã
degeaba se agitã primarii, când
bugetul e la mâna parlamentarilor,
ei voteazã, ei aduc amendamente, ei
pot modifica jocul, nu primarii.
   Sigur cã parlamentarii primesc
proiectul de buget de la guvern ºi
se adunã sã voteze ºi sã discute ce
primesc. Nimeni nu le contestã...
rolul. Dar nici nu poþi trece uºor
peste nemulþumirile atâtor primar
care se confruntã cu probleme grele,
ce þin de comunitãþile care i-au
votat, de cetãþenii care i-au pus pe

Teme cu adevãrat
importante

funcþii ca sã rezolve situaþii.
   Nu am nimic cu temele politice.
Uneori sunt interesante, stârnesc
pasiuni, controverse, aversiuni
chiar. Doar cã parcã e prea mult de
la o biatã þarã, cu atâtea probleme,
sã acorde atâta atenþie politicului.
Alte teme care, zic eu, sunt grave
ºi fundamentale, nu au ºansa sã
ajungã subiecte prime, de lungã
duratã, ºi care sã suscite spiritele.
   De exemplu învãþãmântul. Discutãm
aºa, din când în când. Auzim termenul
de reformã. Dar nu simþim nici astãzi
cã s-a schimbat ceva cu adevãrat la
nivelul ºcolii româneºti. E o batere
morocãnoasã a pasului pe loc, de ani
ºi ani. Bine cã schimbãm des miniºtrii.
   O temã fundamentalã e sistemul
sanitar. Tot aºa, vorbim din când în
când, apoi luãm o pauzã pânã se
întâmplã ceva – de regulã, ceva urât,
tragic. Apoi iar pasãm tema, o uitãm.
ªi când te uiþi ce e prin spitale te iei
cu mâinile de cap. Chiar îmi povestea
cineva grav bolnav ce situaþie
alarmant de tristã e la secþia de
oncologie a Spitalului judeþean, cu
pacienþi care nu mai au loc în secþie
din cauza suprapopularii, cu medici
ºi asistente care deºi se strãduiesc
se lovesc de lipsa fondurilor ºi a unui
sprijin real, consistent din partea
autoritãþilor. Bolnavii de cancer, nu cã
trebuie sã aibã vreun statut special,
deºi, dacã stai sã te gândeºti bine,
chiar meritã, ºi chiar, uman, e necesar.
În cazul tuturor bolnavilor e nevoie
de un tratament plin de bunãvoinþã
ºi de atenþie, cãci nu de drag sunt
acolo, ci de nevoie, datoritã unor boli
sau accidente.
   ªi câte alte teme cu adevãrat
importante nu avem în þara aceasta,
câte lucruri de gândit ºi rezolvat.
   Din pãcate nici anul acesta nu vãd
cum vom reuºi sã ne concentrãm la
altceva decât la europarlamentare (hai,
cã nu e mare brânzã, trec) ºi mai ales
la alegerile pentru Cotroceni. Nu mai
zic ce facem la anul, când vin localele
ºi parlamentarele. Chiar cã nu mai
avem prea multe ºanse sã ne ocupãm
ºi de problemele fundamentale.
   Din pãcate vom cantona tot în zona,
destul de promiscuuã, a politicului.

URMARE DIN PAGINA 1

de cãtre directorul executiv al DSP Mehedinþi, Miruna Constantin.
De asemenea, ºefa DSP Mehedinþi a mai precizat cã sunt înregistrate

zilnic între 20 ºi 23 de cazuri de infecþii respiratorii, dar acestea sunt în
limitele normale în aceastã perioadã a anului.
   „Avem patru cazuri confirmate în judeþ, sunt confirmate de laborator, în rest
avem cam 20 – 23 de cazuri pe zi, de infecþii respiratorii, sunt normale în
aceastã perioadã. Pe ºcoli nu am avut probleme, un singur bãiat de la Liceul
Decebal, care a fost confirmat, el a fost internat în data de 22 ianuarie, acum
este acasã ºi e bine. Nu avem niciun deces din gripã ºi sperãm sã trecem cu
bine vârful de incidenþã care este, de obicei undeva la 15 februarie”, a declarat
directorul Executiv al DSP Mehedinþi, Miruna Constantin.

Patru cazuri de gripã...
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Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, a fost alãturi de doamna
Ioana Tãnãsie la împlinirea

frumoasei vârste de 100 de ani.
   Un secol de viaþã! Atât a împlinit
severineanca care s-a bucurat de
vizita primarului ºi a Organizaþiei de
Femei a PSD Mehedinþi, exact de ziua
ei, pe 28 ianuarie. Bãtrâna a primit
un imens coº cu trandafiri ºi un tort
din partea domnului Marius Screciu.
 “Am avut bucuria de a fi alãturi de

La împlinirea vârstei de 100 de ani, o severineancã a fost sãrbãtoritã
    de primarul Marius Screciu

Proiectul de reabilitare,
modernizare ºi dotare a
Ambulatoriului de Specialitate al
Spitalului Judeþean din Drobeta Turnu
Severin, depus de Consiliul Judeþean
Mehedinþi a fost aprobat pentru
finanþare cu fonduri europene.
   De curând, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a primit informarea cã
Autoritatea de management a
Programului Operaþional Regional a
aprobat spre finanþare acest obiectiv,
ceea ce ne întãreºte ideea cã pacienþii
din Mehedinþi vor beneficia de
condiþii bune de tratament, dupã ce
proiectele pe care le avem pentru
secþiile Spitalului ºi clãdirea
principalã se vor implementa.
 În urma implementãrii proiectului, se
va moderniza ambulatoriul actual, se
va construi un nou corp de clãdire,
în vecinãtatea celui existent, se vor
realiza alei ºi trotuare de circulaþie
pietonalã, precum ºi amenajãri
peisagistice. Totodatã, se vor dota

AMBULATORIUL SPITALULUI
JUDEÞEAN A PRIMIT

FINANÞARE EUROPEANÃ
PENTRU REABILITARE

cabinetele medicale cu aparaturã ºi
mobilier ºi se vor înfiinþa alte cabinete
pentru specializãri precum: dermato-
venerologie, nutriþie ºi boli
metabolice, hematologie, psihologie
medicalã, evaluare psihologicã,
destinate diagnosticãrii ºi tratãrii
pacienþilor în regim Ambulatoriu.
   Dotarea Ambulatoriului
presupune achiziþia de aparaturã ºi
echipamente moderne necesare
actului medical de calitate precum
RMN, Videodermatoscop, Ecograf
dermatologic de înaltã rezoluþie,
Videocolposcop, douã aparate
Ecograf 4D.
  “Ne propunem astfel, sã adaptãm
Ambulatoriul de specialitate al celei
mai mari unitãþi spitaliceºti din judeþul
Mehedinþi la normele medicale
superioare, în conformitate cu
soluþiile moderne ºi standardele
de performanþã la nivel
internaþional”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

   Cererea de finanþare a fost depusã
în septembrie 2018, iar valoarea
totalã a investiþ iei este de
12.055.298,60 lei.
   Consiliul Judeþean Mehedinþi a
depus opt cereri de finanþare în
vederea accesãrii de fonduri
europene, pe Programul Operaþional
Regional, pentru reabilitarea unitãþii
centrale a Spitalului Judeþean Drobeta
Turnu Severin ºi altor secþii externe,
pânã în momentul de faþã fiind
aprobatã finanþarea pentru trei
obiective.  Astfel, s-au semnat
contracte de finanþare pentru Secþia
Psihiatrie ºi Unitatea de Primiri
Urgenþe, contractul pentru
Ambulatoriul de specialitate urmând

sã fie semnat de preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, în perioada
urmãtoare. Se aºteaptã ca Agenþia de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia ºi
Autoritatea de Management a
Programului Operaþional Regional sã
evalueze cererile depuse pentru
atragerea de fonduri europene în
vederea reabilitãrii clãdirii principale
a Spitalului Judeþean, Secþiei
Dermato-Venerice, Secþiei Boli
Infecþioase ºi Secþiei Pneumologie.
O altã cerere depusã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi vizeazã dotarea
ambulatoriului de specialitate al
Blocului Materno-Infantil.

doamna Ioana Tãnãsie, severineanca,
care a împlinit venerabila vârstã de 100
de ani. Este greu de descris emoþia
întâlnirii cu severineni care au participat

la clãdirea România
de astãzi, în aceºti
ani de viaþã. Ne
înclinãm cu respect
în faþa acestei
doamne ºi îi dorim
un sincer La mulþi ani
ºi multã sãnãtate!”, a
declarat primarul
Marius Screciu.
   Ioana Tãnãsie,

Maman, aºa cum îi spun apropiaþii,
a împlinit 100 de ani, un secol de
viaþã, un secol presãrat cu bune ºi
rele, cu perioade istorice diferite, dar
de-a lungul cãruia tanti Ioana a
muncit ºi a fost cumpãtatã. S-a
nãscut pe 28 ianuarie 1919, într-o
localitate din apropierea oraºului
doljean Segarcea.  Biroul de presã

 Biroul de presã

   De altfel, întrebatã care ar fi secretul
unei vieþi atât de mari, femeia a
rãspuns cã munca ºi cumpãtarea au
þinut-o sãnãtoasã pânã la aceastã
vârstã. Chiar dacã picioarele nu prea
o mai þin, doamna Ioana este

sãnãtoasã ºi veselã, iar oaspeþii ce i-
au cãlcat pragul de ziua ei au bucurat-
o enorm. Doamna Ioana a rãmas
impresionatã de cadourile ºi de atenþia
primitã din partea primarului Marius
Screciu.
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Miercuri, 30 ianuarie 2019, Administraþia
Parcului Naþional Domogled Valea Cernei a
gãzduit, la Bãile Herculane, evenimentul
“Natura: de la Profesiune la Magie”.
   Invitaþi la eveniment au fos elevi de la liceele
din Bãile Herculane ºi Mehadia, iar scopul
acestui eveniment a fost acela de a motiva tinerii
în a-ºi construi vise ºi pasiuni încã de la vârste
fragede ºi sã rãmânã consecvenþi viselor lor, cãci
prin pasiune, perseverenþã ºi seriozitate, totul
poate deveni într-o zi realitate.
   Protagoniºtii acestui eveniment au fost Cãtãlin
ªutoi, fost Realizator Tv de emisiuni despre
Naturã ºi Sport extrem, un om care toatã viaþa a
iubit natura sub toate formele ei, transformând
asta într-un mod de viaþã, actualmente fiind
managerul unei firme de Turism de Aventurã ºi
Evenimente Teambuilding în una dintre cele mai
mari ºi frumoase Rezervaþii Naturale din
Germania, ºi Dan Alexoae, kinetoterapeut ºi
adânc cercetãtor al medicinei strãvechi.
   Cãtãlin este specializat încã de la vârste
fragede în: Speologie, Alpinism, Parapantism,
Canyoning, Salvamont ºi Salvaspeo. La vârsta
de 13 ani, când lua primul contact cu muntele
condiþ ii le erau vitrege,  echipamentul
specializat nu exista, dar el a rãmas fascinat
de ceea ce vãzuse acolo ºi trecând peste toate
piedicile materiale ale vremurilor de început a
rãmas consecvent ºi serios visului avut, ºi
anume acela de a trãi din a merge pe munte ºi
a face ce-i place.

Cãtãlin spunea: “La vârsta de 13 ani bunul
meu prieten Mircea Leuºtean vecini fiind, mã
vedea mai tot timpul prin copacii din faþa blocului.
Într-o zi a venit acasã la ai mei bunici,  întrebându-
i dacã mã lasã cu el la munte, în Retezat.
   În acea excursie mergea ºi o vecinã care stãtea

Natura: de la Profesiune la Magie
faþã în faþã cu mine, þinându-ºi
banchetul ºcolar tot în acea locaþie din
Retezat. Deja eram cu doi oameni de
încredere, iar bunica a zis fãrã ezitare
DA. Am ajuns acolo cu o gentã de
voyage, fãrã nici un alt echipament
special, pe mânerele genþii bunicul a
cusut burete dintr-o banchetã veche
de bucãtãrie, pentru a nu mã rãni acele
cureluºe foarte subtiri. Bocanci… nu
mai vorbesc, aveam bocancii mãtuºii
mele cu douã numere mai mari, dar
nimic nu mai conta. Eram acolo, acolo
unde nu visasem sã ajung, vedeam
stânci golaºe ºi impunãtoare, simþeam
un miros ce nu-l simþisem pânã
atunci, acela de rãºinã de brad, iar
totul pãrea rupt din basm, oameni cu
rucsaci cât ei de mari, corturi, foc de
tabãrã ºi lume care cânta la chitarã în
faþa focului. Bineînþeles, Retezatul fiind
un munte ploios Magia nu a durat mult, la douã
zile de la apariþia noastrã a început ploaia ºi
imediat în zilele urmãtoare nu mai aveam nimic
uscat în ce sã mã schimb, aici a intervenit panica
mea de copil care vroia instant acasã.
   Aceasta a fost prima mea experienþã cu muntele!
Am ramas totuºi fascinat de cele trãite înainte sã
se punã acea vreme ploioasã ºi am vrut sã
aprofundez ºi mai mult. La 14 ani deja fãceam
parte dintr-o organizaþie non guvernamentalã cu
profil de Munte, unde am început pentru câþiva
ani sã ies la munte într-un cadru organizat.
   Bineînþeles, am vrut mai mult de atât ºi a
trebuit sã-mi iau zborul spre alte zãri, pentru
a lua contact cu cât mai multe sporturi
montane. Aºa am început sã caut federaþii ºi
organizaþii care mã puteau iniþia în tainele

Speologiei, Alpinismului, Parapantism,
Canyoning ºi multe altele.
   La vârsta de 24 de ani deja îmi atinsesem toate
obiectivele trasate în materie de ªcoli de munte.
De acum rãmânea sã învãþ ºi pe alþii ceea ce eu
învãþasem la aceste ºcoli, de aici totul a început
sã fie rãsplãtit. Visul devenea Realitate”.

Dan Alexoae - kinetoterapeut ºi psiholog,
este un neobosit cãlãtor ºi iubitor al munþilor.
De mai mulþi ani cautã,  cu neostoi tã
curiozitate, locurile unde mai vieþuiesc
persoane care mai ºtiu arta strãveche a lecuirii
cu buruieni sau vorbe modite. Etnoiatria sau
etnopsihiatria sunt ºtiinþe noi care, cu
timiditate, vin sã aducã ºi ele contribuþie la
arta vindecãrii.
   “Bãtrânele analfabete din cãtunele greu
accesibile sunt deþinãtoare ale unor informaþii
ºi cunoºtinþe moºtenite de la generaþiile trecute.
Mai mult, aceste persoane sunt pãstrãtoare ale
unei Cunoaºteri încã puþin studiatã. Aceasta nu-
i simplã tradiþie, colecþie de superstiþii sau
obiceiuri ci are profunde ºi consistente explicaþii
fiziologice, neurologice, ºtiinþifice”, a dezvãluit
Dan participanþilor la eveniment.
      Evenimentul - o amplã disertaþie despre
magia muntelui ºi a vindecãrii strãvechi - a
fost încununat de succes, iar participanþii au
fost ochi ºi urechi la cei doi aventurieri ºi la
poveºtile lor de viaþã.
   Majoritatea elevilor ºi-au arãtat interesul în a
participa la o drumeþie organizatã de Cãtãlin
ªutoi ºi Dan Alexoae.
   Protagoniºtii sperã ca, dupã aceastã întâlnire,
ilustratã ºi cu fotografii din viaþa lor, sã fi motivat
câþi mai mulþi tineri în a proteja ºi iubi natura.
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de lucru în sala Centrului Cultural sub
preºedinþia Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului si Strehaiei.
   Cuvântul de deschidere al Preasfinþiei Sale
a fost centrat pe evidenþierea purtãrii de grijã a
lui Dumnezeu ºi le-a reamintit tuturor de faptul
cã slujitorii ºi credincioºii din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei sunt chemaþi la o
lucrare înaltã ºi activã, aceea de a fi în slujba
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De
asemenea, având în vedere apropiata
sãrbãtoare a Unirii Principatelor, Preasfinþia Sa
a reamint it  pe scurt  evenimentele
premergãtoare unirii ºi rolul diferitelor
personalitãþi implicate în realizarea acesteia.
   Pe ordinea de zi s-a aflat prezentarea
rapoartelor de activitate ale sectoarelor din
cadrul Centrului eparhial pentru anul 2018,

Moment de bilanþ în Episcopia...
precum ºi aprobarea proiectelor pentru 2019.
   Au urmat luãrile de cuvânt a membrilor
Adunãrii Eparhiale, iar la finalul întâlnirii,
cei prezenþi au vizionat un scurt montaj
video care a cuprins cele mai importante
evenimente ºi activitãþi ale Episcopiei
Severinului din 2018.
   Adunarea Eparhialã este organul deliberativ
al Eparhiei ºi se compune din 30 de membri,
reprezentanþi ai clerului ºi ai credincioºilor, o
treime clerici ºi douã treimi mireni. Conform
statutului BOR, activitatea Adunãrii Eparhiale
este împãrþitã în cinci comisii: comisia
administrativ-bisericeascã, comisia culturalã ºi
educaþionalã, comisia economicã, bugetarã ºi
patrimonialã, comisia social-filantropicã ºi
comisia organizatoricã, juridicã ºi de validare.

Pr. Necºoiu Cosmin Eftimie  Teodor Abagiu
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Pregãtirea antiinfracþionalã
ºi atragerea cetãþenilor în sprijinirea
efectivelor de ordine publicã din
teren, sunt elemente esenþiale în
menþinerea infracþionalitãþii stradale
la un nivel relativ redus.
   În perioada de referinþã,
criminalitatea stradalã s-a diminuat
cu 4,2% (-11 fapte), fiind sesizate
un numãr de 251 infracþiuni stradale
faþã de 262 în anul 2017. Din totalul
infracþiunilor stradale sesizate, un
numãr de 232 au fost comise în
mediul urban (92,43% din total) ºi
19 în mediul rural (7,57%).
   Infracþiunile stradale depistate în
flagrant au crescut de la 42 în anul
2017 la 53 în anul 2018 (+35,71%),
majoritatea dintre acestea fiind pe
raza de competenþã a Poliþiei
municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi Poliþia oraºului Strehaia.
   În perioada analizatã nu au fost
sesizate infracþiuni stradale comise cu
violenþã (”omor”, ”tentativã de omor”,

Evaluarea activitãþii desfãºurate de Inspectoratul de Poliþie Judeþean
   Mehedinþi în anul 2018

Criminalitatea stradalã este caracterizatã, în general,
de infracþiuni fãrã un pericol social deosebit, însã

având în vedere locul în care sunt sãvârºite, acestea
creeazã o stare de discomfort cetãþenilor.

”viol”), iar infrac-
þiunile de ”tâlhãrie”
stradale sesizate au
scãzut cu 50%, de
la 8 în anul 2017 la
4 în perioada
supusã evaluãrii.
   Criminalitatea
sesizatã în mediul rural a cunoscut
un trend descendent, fiind sesizate
un numãr de 3.572 fapte de naturã
penalã, cu 202 mai puþine faþã de
anul 2017, când au fost sesizate
3.774 infracþiuni, scãderea
procentualã fiind de 5,35%.
   Infracþionalitatea sesizatã în
perioada analizatã în mediul rural
reprezintã 46,77% din totalul
infracþiunilor sesizate la nivelul
judeþului Mehedinþi, iar în aceeaºi
perioadã a anului 2017 procentul
a fost de 47,50%.
   Din totalul celor 3.572 infracþiuni
sesizate în mediul rural, 239 sunt
de naturã economico-financiarã (în

creºtere cu o faptã faþã de cele 238
sesizate în 2017), 2.175 sunt de
naturã judiciarã (în scãdere cu 110
fapte faþã de cele 2.285 în 2017) ºi
1.158 sunt de altã naturã (în
scãdere cu 93 fapte faþã de cele
1.251 în 2017).
   În perioada analizatã, poliþiºtii de
la arme au anulat 167 permise (faþã
de 68 în 2017), au confiscat 104
arme neletale ºi 76 letale.
   În cursul anului 2018, la nivelul
judeþului Mehedinþi, au fost sesizate
un numãr total de 59 de fapte penale
privitoare la regimul armelor ºi
muniþiilor ºi ”braconaj” ºi au fost
constatate 41 infracþiuni.

   La regimul materiilor explozive,
în anul 2018, au fost sesizate un
numãr de 40 de fapte penale ºi au
fost constatate un numãr de 43
infracþiuni, iar la regimul
substanþelor periculoase au fost
sesizate 8 fapte penale ºi au fost
constatate 8 infracþiuni.
   ªi în anul 2019, prioritatea
poliþiºtilor mehedinþeni o va
constitui creºterea gradului de
siguranþã a cetãþenilor, protejarea
vieþii, integritãþii corporale ºi a
patrimoniului acestora.

COMPARTIMENTUL
RELAÞII PUBLICE

Luni, 21 ianuarie 2019, la
sediul Instituþiei Prefectului
Judeþului Dolj, a avut loc ºedinþa
de evaluare a activitãþilor
desfãºurate de CRPECA Craiova în
anul 2018.
   La activitate au participat:
prefectul judeþului Dolj, specialiºtii
celor 4 centre de prevenire,
evaluare ºi consiliere antidrog din
componenþa CRPECA Craiova,
respectiv Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi
Olt, precum ºi reprezentanþii
instituþiilor ºi ONG-urilor partenere.
   În anul 2018, CPECA Mehedinþi
a realizat majoritatea obiectivelor
stabilite în domeniul Reducerii
cererii de droguri, prevãzute în
Planul de acþiune pentru
implementarea Strategiei Naþionale
Antidrog, obiective prevãzute ºi în
Strategia Judeþeanã Antidrog
Mehedinþi, care au vizat dezvoltarea

Evaluarea activitãþii Centrului Regional de prevenire, evaluare ºi
consiliere antidrog Craiova pe anul 2018

sistemului de prevenire ºi asistenþã
a consumatorilor de droguri.
   Pentru conºtientizarea ºi
implicarea întregii populaþii ºcolare
în programe de prevenire a
consumului de droguri, în scopul
întãririi influenþei factorilor de
protecþie ºi al reducerii influenþei
factorilor de risc, specialiºtii
CPECA Mehedinþi au implementat
la nivel judeþean proiecte naþionale
iniþiate de Agenþia Naþionalã
Antidrog ºi au desfãºurat proiecte
locale, în parteneriat cu instituþiile
cu atribuþii în domeniu.
   Astfel, au fost implementate:
- 7 proiecte naþionale ºi locale:
„Mesajul meu antidrog”,
„Necenzurat”, ,,Cum sã creºtem
sãnãtoºi”, ,,ABC – ul emoþiilor”,
„Fred Goes Net”, ,,Eu ºi Copilul
Meu” ºi ,,Preventin”, care au avut
ca beneficiari 5500 de elevi,

profesori ºi pãrinþi;
- 6 campanii naþionale ºi au fost
marcate evenimente naþionale ºi
internaþionale: „o&PotAltfel”,  „Ziua
Mondialã fãrã Tutun“, ,,Ziua
Internaþionalã de Luptã Împotriva
Traficului ºi Consumului Ilicit de
Droguri”,  „Ziua Naþionalã Fãrã
Tutun“, Campania ,,19 Zile de
prevenire a abuzurilor ºi violenþelor
asupra copiilor ºi tinerilor”, ,,Ziua
prevenirii violenþei în familie”,
,,Campania de prevenire a
criminalitãþii, precum ºi de facilitare
a reintegrãrii sociale a persoanelor
private de libertate”, ,,Campania
de sensibilizare a societãþii civile
privind deþinuþii cu nevoi de
asistare socialã, în vederea
facilitãrii reintegrãrii sociale”, care
au avut ca beneficiari 1370 de
elevi, profesori, pãrinþi, persoane
din comunitate ºi persoane în stare

privativã de libertate.
   În anul 2018 la nivelul CPECA
Mehedinþi au fost acordate
serviciile de asistenþã specializatã
în vederea integrãrii sociale a
consumatorilor de droguri,
asigurându-se managementul de
caz pentru 36 de beneficiari.
   Activitatea CPECA Mehedinþi a
urmãrit sã ducã la îndeplinire
obiectivele asumate instituþional
prin documentele programatice de
interes naþional ºi local.
   Colaborarea instituþionalã cu
autoritãþile locale, cu instituþiile
publice ºi cu societatea civilã a fost
una beneficã pentru consolidarea
parteneriatului instituþional.
   Imaginea CPECA Mehedinþi a
fost promovatã cu sprijinul
partenerilor mass-media.
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi

Consiliere Antidrog Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Stimaþi prieteni, nu ºtiu dacã
aþi observat, de câteva zile, o anume
frãsunealã, manifestatã printr-o
îngrijorare disproporþionatã pânã la
ipocrizie ºi fariseism pentru soarta
Bugetului naþional pe 2019. Un Buget
care, deºi ne aflãm în pragul celei de-
a doua luni a anului, iatã cã nu a fost
definitivat ºi, evident, nici votat în
Parlament. Fãrã îndoialã, situaþia este
anormalã, dar mi se pare o greþoasã
comedie sã vezi persoane alese în
Parlamentul þãrii tremurînd, acum, de
grija Bugetului de Stat, dupã ce în
noiembrie ºi, cu deosebire, în
decembrie s-au vãcãnþuit (scuzaþi
termenul!) într-o veselie, cu un
invidiabil entuziasm, demn însã de cu
totul alte cauze. Acum, fireºte cã
problema Bugetului de Stat este
folositã – doar suntem în an dublu
electoral, ce mama mãmicuþei ei de
treabã! – în bãtãlia politicã, zonã de
activitate umanã în care, noi, românii,

„Mi-e naturelul simþitor...”
neam latin cu inserþii balcanico-
bizantine, suntem neîntrecuþi. Inclusiv
în penibilitãþi ºi în penibili. Penibili, ºi
nu penali. Dar, cum toatã lumea-ºi
aminteºte, au mai fost ani când
Bugetul de Stat a fost adoptat mult mai
târziu ºi nu a murit nimeni. Nici acum
nu se va da pãmântul peste cap, astfel
ca, pe harta lumii, România sã fie
mutatã mai la Est sau mai la Vest. ªi
atunci, ce mai chichirez gâlceava?Ei,
sigur, chichirezul gâlcevei se va arãta
cândva, mai cãtre toamnã târziu.
Fiindcã unul dintre prezidenþiabili –
de Dulapul de la Cotroceaua Mov
facem vorbire – trebuie sã aibã
permanent, în tot acest timp, la
dispoziþie un cal de bãtaie. Guvernul
PSD-ALDE, care trebuie, nu-i aºa,
bombardat din toate poziþiile.
   * Vorbeam de comedia îngrijorãrii
pe care o joacã unii în legãturã cu
Bugetul de Stat. Cu o zi în urmã, mai
exact, în noaptea de 29/30 ianuarie

s-au împlinit niºte ani, 167, de la
naºterea celui mai mare dramaturg
român, I.L. Caragiale, genialul autor
al celor patru comedii devenite
nemuritoare – „O noapte furtunoasã”,
„Conul Leonida faþã cu reacþiunea”,
„O scrisoare pierdutã” ºi “D’ale
carnavalului”. Toate – capodopere
indiscutabile, fresce ale unei lumi
trecute, dar oglinzi fidele ºi ale lumii
în care trãim, cu toate tarele, hibele,
mentalitãþile ei. În monumentala sa
„Istorie a literaturii române de la
origini pânã în prezent”, G. Cãlinescu
fixa genialitatea lui Caragiale în
aceste câteva fraze rãmase celebre:
„(...) Este la Caragiale un umor
inefabil ca ºi lirismul eminescian,
independent de orice observaþie ori
criticã, constând în caragialism, adicã
într-o manierã proprie de a vorbi.
Teatrul lui e plin de ecouri memorabile
ce au asupra spectatorului efectul
delirant pe care melodia operei
italiene o are asupra publicului.
Spectatorul ia fraza, vrãjit, din gura
actorului ºi o continuã singur”. Prin
urmare, acelaºi spectator, „vrãjit” de
ecourile memorabile ale teatrului
caragialean, va reþine ca pe niºte arii
replicile caracteristice cu care
personajele defileazã pe scenã,
definindu-se: „Curat murdar!”,
„Famelie mare, renumeraþie dupã
buget micã” (Pristanda); „Ai puþinticã
rãbdare!” (Zaharia Trahanache); „La
zece trecute fix!” (Farfuridi): „Femeie,
ochi alunecoºi, inimã zburdalnicã...”
(Pampon); „Cum le ºtii dumneata pe
toate, bobocule, mai rar cineva!”
(Efimiþa); „Eu cu cine votez?”, „Nu mã
împinge, c-ameþesc!” (Cetãþeanul

Turmentat); „Eu sunt Bibicul, nene
Iancule!”; „Mi-e naturelul simþitor!”
(Crãcãnel) ºi aºa mai departe. I.L.
Caragiale – conºtiinþa criticã veºnic
treazã a neamului românesc,
zâmbetul sãu, jumãtate sarcastic,
jumãtate îngãduitor! Sã ne trãieºti în
Eternitate, Om Rar!
   * Dacã Rãvãºitoarea proprietate
personalã nu-l mai trage din când în
când de mânecã, exercitându-ºi
astfel funcþia de cenzurã rezervatã prin
tradiþie consoartelor mai nãrãvaºe din
fire,  Dulapul inestetic de la
Cotroceaua movalie ar trebui sã-ºi
punã la treabã consilierii personali,
pe care  îi plãtim tot din banii noºtri,
care sã-l pãzeascã de derapaje dintre
cele mai periculoase, ce-l pun într-o
luminã extrem de nefavorabilã. Lucru
care nu ne-ar deranja prea mult dacã
aceastã „luminã” nefastã nu s-ar
revãrsa asupra întregii þãri, asupra
întregului popor român care a riscat
sã-l aleagã în scaunul cotrocean.
Despre ce este vorba? Noi putem
înþelege, pânã la un punct ura sa faþã
de PSD, faþã de Dragnea sau Dãncilã,
dar de aici ºi pânã la a compara, în
orice împrejurare, acest partid cu
naziºtii lui Hitler e o distanþã uriaºã. O
distanþã pe care  doar un om sãrit
complet de pe axa normalitãþii ºi a
bunului-simþ o poate parcurge. Bãi,
Wernere, eºti bolnav, neicã, du-te ºi te
trateazã la stabilimente specializate sau
roag-o pe coana Geta (Georgeta, în
fine) sã-þi facã niºte frecþii în zona
creieraºului mic. Asta, pânã nu-i
enervezi prea rãu pe români ºi nu încep
ãºtia sã te fugãreascã pe unde te prind
cu reteveiele în poziþie de..., tragere.

Instituþia publicã de culturã,
patrimoniu ºi turism cultural sustenabil,
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural,  Drobeta –Turnu Severin care
funcþioneazã în subordinea Consiliului
Local ºi a Primãriei municipiului
Drobeta – Turnu Severin, prin
armonizarea “produselor sale culturale
ºi turistice” cu nevoile de dezvoltare
durabilã a comunitãþii,  are ca principalã
axã de dezvoltare – accesarea ºi
implementarea de proiecte-rãspuns
la principalele nevoi de regenerare
urbanã, culturalã ºi inovativã a
urbei în care trãim.
   O “întâmplare”  fericitã pe aceastã
cale a însemnat colaborarea cu
Institutul Intercultural Timiºoara,

Un  prim  proiect  AFCN câºtigat de
echipa  Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi

Turism Cultural, Drobeta –Turnu Severin

special cu d-na expert în dezvoltare
strategicã Corina Rãceanu, cu
supervizarea cãreia ºi în acord cu
specialiºti în dezvoltare strategicã din
Primãria localã, s-a finalizat Strategia
de punere în valoare a Castelului
Artelor, fostul Castel de Apã al
oraºului, 2018-2020; urmãtorul pas
a însemnat posibilitatea ºi capacitatea
instituþionalã de a lucra pentru un
proiect AFCN, în care, cu consilierea
unor mari specialiºti în reconversie
de patrimoniu ºi muzeologie s-a atins
þinta câºtigãrii de proiect inovativ de
dezvoltare, cu un punctaj naþional
foarte bun. Susþinerea de zi cu zi ºi
insuflarea spiritului de câºtigãtor am
primit-o Continuare în pag. 15
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Cãlin Popescu Tãriceanu
pare cã s-a decis în privinþa unei
candidaturi la alegerile
prezidenþiale din acest an. Potrivit
unor surse politice, preºedintele
ALDE este hotãrât sã candideze
la alegerile prezidenþiale,
indiferent dacã va fi  sau nu
susþinut ºi de PSD. Informaþia
privind candidatura lui Cãlin
Popescu Tãriceanu la viitoarele
alegeri prezidenþiale vine în
contextul întâlnirilor pe care liderii
ALDE ºi PSD le au în aceste zile
în Bucureºti cu privire la strategia
pentru perioada urmãtoare ºi
pentru anul acesta electoral.
   Preºedintele ALDE Drobeta
Turnu – Severin, senator Ionuþ
Sibinescu a spus, pentru Obiectiv
Mehedinþean, cã o posibilã
candidaturã a lui Cãlin Popescu-
Tãriceanu la alegerile prezidenþiale
va fi decisã la momentul oportun,
pânã la ora actualã nefiind discutat
acest subiect.
   „Deocamdatã nu s-a discutat
despre candidatura la alegerile
prezidenþiale a domnului Tãriceanu.
Desigur, fiind în an electoral, astfel
de zvonuri sunt deja un lucru firesc
în politica din România.
Candidatura preºedintelui Cãlin
Popescu Tãriceanu va fi decisã la
momentul oportun þinând cont de
interesul naþional ºi apoi de
interesele politice ale ALDE”, a
spus senatorul ALDE.
   Potrivit liderului ALDE Drobeta,
„prioritatea numãrul 1 a ALDE

Cãlin Popescu Tãriceanu tot mai
aproape de o decizie în privinþa

candidaturii la prezidenþiale

Alãturi de consilierii
locali liberali am iniþiat un proiect
de hotãrâre care prevede
constituirea unei Organizaþii de
Management al Destinaþiei la
nivelul municipiului Drobeta
Turnu Severin.
  Acest proiect presupune
asocierea Consiliului Local al
municipiului Drobeta-Turnu
Severin cu organizaþii le/
federaþiile patronale din turism
sau, dupã caz, cu reprezentanþi
ai mediului privat din turism,
putând adera în calitate de
membru asociat ºi alte entitãþi
relevante, precum asociaþii de
promovare, asociaþii
profesionale, administratori ai
ariilor protejate, mediu academic ºi
de formare profesionalã în turism
ºi alþii asemenea.
   Acest model de promovare ºi
dezvoltare a turismului este folositã
cu succes în judeþul Bihor ºi
municipiul Oradea care a devenit
un exemplu de urmat în ceea ce
priveºte turismul.
   E nevoie de o strategie de turism
la nivelul municipiului, dezvoltatã
prin colaborarea directã cu sectorul
asociativ ºi privat din domeniul
turismului, adicã realizatã
împreunã cu specialiºtii din
domeniu.
   Aceastã entitate care se formeazã
va avea printre atribuþii:

rãmâne buna guvernare ºi
succesul mandatului României la
Preºedinþia Consiliului Uniunii
Europene. Mai avem timp pentru
a analiza ºi a vedea care este cea
mai bunã variantã pentru a candida
– fie în cadrul coaliþiei, fie separat.
Importantã este acum agenda
cetãþeanului de pe care cu siguranþã
nu lipseºte profilul viitorului
preºedinte al þãrii. Românii încep
sã îºi punã întrebãri legate despre
modul în care ar trebui sã fie viitorul
preºedinte al þãrii”.
  Totodatã, senatorul Ionuþ
Sibinescu a adãugat faptul cã
membrii ALDE considerã cã
preºedintele formaþiunii, Cãlin
Popescu Tãriceanu, are calitãþile
necesare pentru a fi un preºedinte
„pentru o Românie unitã ºi demnã,
mai apropiatã de cetãtenii ei”.

Constituirea unei Organizaþii de
Management al Destinaþiei la
nivelul municipiului Drobeta

Turnu Severin

- Activitãþi de promovare turisticã
a municipiului Drobeta-Turnu
Severin;
- Elaborarea strategiei de dezvoltare
a turismului în Drobeta-Turnu
Severin;
- Identificarea resurselor financiare,
inclusiv programe de finanþare
nerambursabilã a unor proiecte noi
din domeniul turismului;
- Încurajarea ºi implementarea
iniþiativelor, practicilor,
programelor ºi proiectelor din
domeniul turismului durabil;
- Atragerea ºi facilitarea investiþiilor
în turismul din Drobeta-Turnu
Severin;
- Cooperarea ºi/sau afilierea cu/la
organisme interne ºi/sau
internaþionale pentru promovarea
integratã a oportunitãþilor turistice din
Drobeta-Turnu Severin ºi pentru a
obþine informaþii, consultanþã ºi
sprijin din partea acestor organisme;
- Valorificarea oportunitãþilor
turistice, dezvoltarea ºi promovarea
diferitelor forme de turism
(cultural, de agrement, de aventurã,
ecoturism, agroturism, de afaceri,
de week-end, etc.);
- Dezvoltarea ºi promovarea
produselor, a valorilor tradiþiei ºi ale
culturii, a turismului din Drobeta-
Turnu Severin.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

 Biroul de  presã al ALDE
Drobeta Turnu Severin
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ªtim cu toþii cã rãdãcinile
istorice ale corupþiei româneºti ajung
pînã în vremea dominaþiei otomane,
cînd unii domnitori ºi-au cumpãrat
tronul cu saci de galbeni, apoi ºi-au
stors investiþia de la nefericitul popor.
Or fi în istorie adevãruri care mint ºi
minciuni care înalþã, însã dupã atîtea
poveºti fantastice, cusute cu aþã albã
de Iohannis, Koveºi ºi gaºca
sereiºtilor, tot mai fantasticã ni se
aratã realitatea: faptele au ajuns-o din
urmã pe Codruþa, care a avut cu totul
ºi cu totul alte interese la D.N.A., adicã
strict de þintit, îmbãiat, îmbãlsãmat ºi
îngropat în sute de dosare oameni
care-i stãteau în cale. Ei, acum,
lupoaica ºi lupul nu prea mai
conteazã în afara haitei. Încolþiþi de
peste tot, sînt doar niºte javre.
   Baschetbalista plagiatoare a creat un
sistem torþionar în internul Justiþie ºi
l-a stãpînit cu sînge de cãlãu, dar, la
final, s-a aruncat singurã la coº.
Recentele evenimente i-au lãmurit pe
românii care gîndesc cu propriul cap
cum s-au construit atîtea dosare
politice. Au dovedit cã Koveºi ºi
procurorii de portocalã, persoane
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De la Viºinescu ºi Fecioru, la Koveºi ºi Iohann
abjecte ºi lipsite de scrupule, s-au
constituit în grup infracþional organizat.
Au dovedit cã în România funcþiona
un stat paralel mafiot, unde Iohannis
avea triplu rol: complice marionetã ºi
protector al mafiei. Au dovedit cã
Koveºi rostea o frazã, asociatã sine die
cu o minciunã, în ciuda probelor
existente care o incriminau.
   Avem de-a face cu douã specimene
periculoase, care þin cu dinþii de
procedurile mafiote ºi de clica infectã
care i-au creat ºi menþinut la putere.
Madam Koveºi a arestat pe cine a
dorit, în buna tradiþie a Tãtucului Stalin,
a lui Beria ºi a Anei Pauker! Cucuveaua
aflatã la înãlþime a gãinãþat toatã
miriºtea Justiþiei ºi statului de drept.
Zece ani cît a fost procuror general ºi
ºefa D.N.A. a construit, ca un psihopat,
sute de dosare pentru neascultãtori, a
„paradit” destine, a curmat viaþa ºi
sãnãtatea atîtor oameni, a ascuns
dosarele criminalilor Iliescu, Petre
Roman, Gelu Voican Voiculescu, dar
ºi ale infractorilor soþi Iohannis. O
torþionarã! ªi nu sînt minciuni, sînt
fapte dovedite cu acte. Cu toate cã
acuzaþiile de corupþie curg ºuvoi în
dreptul lui Koveºi, individa asta, al
cãrui nume trebuie sã stea lîngã
torþionarii Viºinescu ºi Fecioru, e încã
în libertate. Semn cã în Justiþia românã
ºi S.R.I. mai sînt osii roase de carii.
   Dupã ce „paradea” destine ºi le bãga
dupã gratii, tînãra, focoasa ºi neliniºtita
Codruþa îºi calma poftele cu un agent
S.P.P. Fosta ºefã a Departamentului
Relaþii Internaþionale din Parchetul
General, Angela Nicolae a acordat un
interviu incendiar jurnaliºtilor de la site-
ul „Lumea Justiþiei”, în care a oferit

detalii despre relaþia avutã de Koveºi
cu un agent al Serviciului de Pazã ºi
Protocol (S.P.P.), dar ºi despre
presiunea psihicã pusã asupra ei ºi a
fiului sãu de fosta ºefã a Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (D.N.A.), Laura
Codruþa Koveºi, dupã ce aceasta o
surprinsese în ipostase indecente în
Indonezia. „Voia sã te termine, sã te
dãrîme, sã te striveascã de aºa manierã
încît sã nu te mai poþi ridica ºi sã nu
mai poþi sã îþi dovedeºti nevinovãþia”,
a declarat procurorul Angela Nicolae,
care, împreunã cu fiul ei, medic, au
fost aruncaþi de Koveºi în arest cu
denunþãtori falºi. Femeia povesteºte
„cum Koveºi a fost curierul care a dus
în Indonezia o scrisoare semnatã de
Traian Bãsescu, scrisoare care îl viza
chiar pe fostul director general al
Gelsor Nicolae Popa, care trebuia adus
în România, fãrã procedurã legalã de
extrãdare”. Aºadar, o scrisoare de la
Bãsescu! Ce altã dovadã, în plus, cã
inventatorul robotului Koveºi ºi
dirijorul acestui monstru este ºi el tot
un monstru, încã la adãpost. Cum sã
nu! Doar Koveºi ºi-a dat din plin
concursul la „lovitura de stat din
2009”, la alegerea lui Bãsescu în
dauna lui Geoanã. Nu cã Geoanã ar fi
fost ªtefan cel Mare! Koveºi a
contribuit decisiv la falimentarea
Justiþiei, a comis sute de abuzuri, a
fãcut poliþie politicã ºi rãfuieli
personale, a semnat protocoalele
secrete între S.R.I. ºi D.N.A., a minþit
cã nu se întîlneºte cu politicieni, a
pus bazele unui sistem ticãloºit, prin
care a comis cele mai oribile fapte
ale încãlcãrii drepturilor omului, a
„paradit” destine, a ºtiut ºi supervizat
ororile de la Ploieºti ºi Oradea!
   Sã nu uitãm nenumãratele ilegalitãþi
ºi „omenii” fãcute cu securiºtii ºi
ambasadorii „aliaþi”. Dosarele cu
fraude de miliarde, ascunse, dosarele
cu gãinarii scoase la presã! Ce dovadã
mai convingãtoare decît cã Werner a
devenit preºedinte cu feisbucul, deºi
avea dosar penal? De cînd
ambasadorul unei alte þãri are voie
sã se amestece în treburile interne ale
þãrii noastre, sã ajungã superstar ºi
sã dea indicaþii cu privire la corupþie?
Iatã cã s-au dat achitãri în sute de
dosare, în care oameni nevinovaþi au
stat în arest, pierzîndu-ºi serviciile,

familiile, reputaþia! Koveºi, împreunã
cu cyborgul de la Cotroceni au
micþionat, efectiv, pe Constituþie!
   Cum interpreteazã Werner legile
þãrii ºi Constituþia, din care nu pricepe
o iotã, ne-a demonstrat extrem de
simplu, din tolba sa cu prostii, alteþa
sa Iohannis, urinînd pe hotãrîrile
C.C.R., nefavorabile lui ºi aliaþilor.
Neamuri de slugi ºi trãdãtori. Dacã
oculta mondialã, prin ambasadele lor
de la Bucureºti, prin biroul C.I.A., în
mod special, vor da ordine ca asasinii
poporului român sã fie liberi. Werner
ºi Codruþa vor fi pictaþi în icoane, aºa
cum ºi colportorul trãdãtor Mihai ºi
nevasta lui Ana de Bourbon dorm
somnul de veci în aceeaºi încãpere
cu Sfînta Filofteia. Fereascã
Dumnezeu! Locul lor este la coºul
de gunoi al istoriei, nu în aceeaºi
criptã cu o sfîntã!
   Un popor dus de nas cu televizorul
ºi feisbucul, de astfel de lideri are
parte! Aºa se întîmplã cînd crema
justiþiei e un ghiveci de judecãtori ºi
procurori numiþi ca rãsplatã pentru
serviciile aduse politrucilor. În oricare
alt stat democrat din lume Koveºi ºi
Werner aveau deja cãtuºe sau erau
demult expulzaþi. Oricum, sasul are
prin lume mai multe odãi încãpãtoare
ºi luxoase ºi poate fi ospitalier cu
binefãcãtoarea sa. Geniul-patriot
Eminescu îºi saluta colegii din
redacþia ziarului „Timpul” cu
„Trãiascã Naþia Românã”, Naþia
Românã, biata de ea, care a rezista
eroic ºi i-a tot votat ba pe tîmpiþi, ba
pe nelegiuiþi, ba pe trãdãtori, deºi unii
stãteau pe un mal al Apei Sîmbetei,
iar alþii pe celãlalt mal, aruncînd
destinul României în valuri. I-au votat
deºi au ºtiut cã aleºii nici nu-i îmbracã
pe români, nici nu-i hrãnesc, ci îi
culcã pe preº, la uºã. Partidele astea
multe ca ciupercile, pãpãtoare de
fonduri din traista românului, sînt o
ciumã pentru România. Se schimbã
la faþã ºi se fac a-ºi aminti de cetãþeni
numai cînd se apropie alegerile.
Cum trec, devin iar animalele care
sînt, de fapt. Politica de stat e doar
un terminal la care s-au cuplat
partidele, D.N.A., S.R.I., S.I.E.,
B.N.R., C.C.R., Preºedinte.
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Darius Vâlcov, fostul
ministru al economiei, actual
consilier al premierului Viorica
Dãncilã, este primul „creier” al þãrii.
Nu se ºtie de unde se documenteazã,
cine îi serveºte ideile fiscale
promovate prin intermediul unor
ordonanþe de urgenþã. Cert este cã
pe google sunt destule informaþii de
unde se poate inspira. Sau poate cã
e echipa de experþi din Israel, despre
care se spune cã îl consiliazã de ceva
vreme pe Liviu Dragnea, condamnat
penal la închisoare ºi aproape salvat
de puterea actualã.
   Aproape pentru cã încã se chinuie
ministrul justiþiei sã lase gestant
Guvernul ºi sã se nascã prin
cezarianã ordonanþa care îl va salva
de la o viaþã sumbrã pe Liviu
Dragnea ºi pe alþii ca el. Poate ºi pe
Darius, cel cu tablourile ºi cu
cimitirele.
   Cum o fi ajuns Darius sã îi stea
alãturi lui Dragnea. Probabil cã este
solidaritatea între penali ºi
condamnaþi. Sigur cã ei se
considerã victimele statului paralel.

 ªtefan Bãeºiu

Cum a ajuns Vâlcov întâiul economist al þãrii ºi premier de facto
Dar dacã tot au ajuns la putere chiar
au arãtat cã sunt niºte tipi creativi
sau curajoºi sau tupeiºti pânã la
nesimþire. Adicã nimeni nu a
îndrãznit sã schimbe legea pentru a
scãpa de puºcãrie. Nici Socrate nu
a îndrãznit sã facã lucrul acesta. Nici
niscaiva împãraþi romani. Pânã ºi
ãºtia au suferit rigorile legii ºi ºi-au
pierdut capul sau alte organe. Adicã
legea e durã, dar e lege. Poate doar
Nebunul Nero a dat foc Romei.
   Cine incendiazã România? Liviu
Dragnea ºi Darius Vâlcov. Mai au
ºi câþiva acoliþi, dar ºi capete
plecate care îi ajutã sã se menþinã
la putere, sã scape de statul
paralel ºi de puºcãrie, îi ajutã sã
îºi construiascã o democraþie
originalã. De ce nu ar fi modificate
legile pentru fiecare român, în
funcþie de interesele ºi de
condamnãrile fiecãruia? Dacã va
apãrea amnistia, atunci orice
guvern o va putea invoca pentru
a-ºi spãla penalii de dosare ºi
pentru a calma clientela politicã ºi
de afaceri.

   Darius Vâlcov a fost un tinerel în
politicã. Unii spuneau cã are viitor.
Se zice cã a avut de la cine învãþa
în politicã ºi nu ar trebui sã
surprindã pe nimeni situaþia în care
a ajuns. Mulþi spun cã Liviu
Dragnea este adevãratul premier al
þãrii . Este pãpuºarul care
controleazã premierul ºi pe
miniºtri. Senzaþia este însã cã în
ultima perioadã cel care îºi asumã
de facto rolul de premier este
Darius Vâlcov. Acesta din urmã este
colegul de suferinþã ºi de stat
paralel al lui Dragnea. Unii spun cã
sunt de nedespãrþit. Parese cã
Darius face pe premierul ºi Liviu
nu se supãrã. Dragnea umblã cu
nasul sculat cãtre un posibil
mandat de ºef de stat. Dar este
foarte greu de ajuns la Cotroceni,
având în vedere cum aratã Livache
în sondaje. Adicã jos de tot, rãu de
tot. Poate numai sã vinã sã voteze

morþii ºi sã iasã Liviu preºedinte.
   Ar putea apãrea un duo de aur în
politica româneascã, dacã va fi
aprobatã ordonanþa privind amnistia
ºi graþierea. Cine ºtie: un cuplu
Dragnea preºedinte, Vâlcov premier
ar produce un ºoc pe piaþa
divertismentului din România ºi din
Europa. Ar râde ºi Europa cu poftã
de noi ºi ne-ar da un ºut cãtre Rusia
sau cãtre Israel. Sau în Israel va
merge doar Dãncilã, pentru cã toatã
ziua pune ceva la cale cu premierul
israelit. În fine, nimeni nu mai
înþelege nimic din politica externã a
þãrii condusã de Dragnea ºi Vâlcov.
Dãncilã este ºi ea pe acolo, sã ocupe
scaune prin avioane ºi pe la ºedinþe.
Europa este acum în stand by cu
România la ºefie. Aºteaptã sã treacã
cele ºase luni, dupã care vor fi
reluate toate discuþiile legate de
Brexit ºi alte cele necesare
funcþionãrii UE.
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Având în vedere situaþia
epizootologicã din România cu privire
la evoluþia pestei porcine africane, la
nivelul judeþului Mehedinþi s-au luat
urmãtoarele  mãsuri:
- A fost emis Ordinul 183/02.07.2018 de
cãtre Prefectul judeþului Mehedinþi privind
modificarea ºi completarea  C.L.C.B.-ului
constituit la nivelul judeþului Mehedinþi,
acesta fiind convocat de mai multe ori pe
parcursul anului 2018.
   Astfel, în urma sesizãrii Poliþiei
Rutiere Control Trafic cu privire la
transportul unui numãr de 47 porci fãrã
documente sanitare veterinare,
parcurgându-se toate etapele conform
Manualului Operaþional privind pesta
porcinã africanã, am procedat la
uciderea preventivã a acestora dupã ce
s-a stabilit, pe baza identificãrii a douã
crotalii, cã aceºtia proveneau din
judeþul Bihor, zonã în care s-a
confirmat pesta porcinã africanã.
Transportatorului i s-a aplicat o
amendã de 720 lei.
  De asemenea, în urma confirmãrii
pestei porcine africane în comuna
Secu, judeþul Dolj, la 20 km. de graniþa
cu judeþul Mehedinþi, a fost din nou
convocat C.L.C.B. – ul ºi s-a stabilit
instalarea punctelor de control ºi
dezinfecþie în 4 puncte de acces cãtre
judeþul Mehedinþi dupã cum urmeazã:
- Bâcleº – Smadoviþa
- Bâcleº – Corzu
- Dumbrava – Valea Marcului
- Butoieºti – Þânþaru.
   În aceste puncte de control, pe
parcursul a 5 zile a fost asiguratã
permanenþa personalului sanitar
veterinar cu sprijinul Unitãþilor
Administrative Teritoriale ºi împreunã
cu poliþia ºi jandarmeria.
   În aceastã perioadã, având în vedere
cã un proprietar din Brezniþa Motru a

INFORMARE PESTA PORCINÃ AFRICANÃ LA NIVELUL JUDEÞULUI
MEHEDINÞI – MÃSURI DE PREVENIRE ªI COMBATERE

achiziþionat 2 porci din zona de focar,
respectiv comuna Secu, s-a procedat
conform Manualului Operaþional
privind pesta porcinã africanã la
uciderea preventivã a acestor doi porci
precum ºi a celor 8 porci existenþi deja
în gospodãrie.
   Pe parcursul acestei perioade,
respectiv începând cu luna iunie 2018,
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi a
monitorizat toate gospodãriile în care
au fost înregistrate mortalitãþi de suine,
parcurgând toate etapele în vederea
prevenirii apariþiei ºi evoluþiei pestei
porcine africane ºi a dat curs celor 8
sesizãri din teritoriu privind
mortalitãþile de suine, au fost ridicate
cadavrele, trimise probe la laborator,
iar rezultatele au fost negative.
   Au fost verificate absolut toate târgurile
de pe raza judeþului Mehedinþi cu privire
la respectarea mãsurilor dispuse de a
interzice comercializarea porcilor, aceste
controale fiind în numãr de 17, aplicându-
se amenzi în cuantum de 900 lei.
   Au fost efectuate un numãr de 175
controale în trafic împreunã cu
Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi ºi Poliþia de Frontierã.
 Au fost verificate toate exploataþiile
comerciale de tip A (ferme) pentru
creºterea ºi îngrãºarea porcinelor
privind respectarea condiþiilor de
biosecuritate ºi programul de
supraveghere sanitarã veterinarã pe
fiecare exploataþie.
   În  judeþul Mehedinþi au fost
catagrafiate:
- 198 de stâne;
- 22 cantoane silvice;
- la nivelul acestor obiective au fost
identificate un numãr de 114
capete suine.
  La nivelul Unitãþilor Administrativ

Teritoriale de pe raza judeþului
Mehedinþi au fost identificate 64
terenuri, care, în cazul apariþiei pestei
porcine africane, vor putea fi folosite
pentru îngroparea cadavrelor.
   Au fost efectuate controale lunare,
tematice, la nivelul unitãþilor de
procesare carne de pe raza judeþului
Mehedinþi în vederea respectãrii
dispoziþiilor specifice de combatere a
pestei porcine africane.
   A fost nominalizatã o persoanã din
cadrul D.S.V.S.A. Mehedinþi care va
monitoriza ºi va evalua animalele
moarte în vederea despãgubirii
proprietarilor conform HG nr. 1214/
2009 modificatã, respectiv dr. Fãiniºi
Daniel.
   În cadrul Programului de
Supraveghere pe trimestrul IV al
anului 2018 au trimise un numãr de
210 probe virusologice de la porcii
domestici, respectiv 186 probe
virusologice de la mistreþi.
Ca urmare a evoluþiei pestei porcine
africane  din þarã, la nivelul judeþului se
impun, în continuare,  urmãtoarele mãsuri:
   Târgurile de animale autorizate sau
neautorizate rãmân închise.
   Vor fi efectuate în continuare controale
în trafic cu privire la prevenirea difuzãrii
pestei porcine africane.
   Vor fi monitorizate permanent
fermele de pe raza judeþului Mehedinþi.
   Reprezentanþii fondurilor de
vânãtoare vor asigura supravegherea
permanentã în vederea identificãrii
cadavrelor de mistreþi ºi vor notifica
orice suspiciune D.S.V.S.A. Mehedinþi.
   Primãriile de pe raza judeþului
Mehedinþi vor reînnoi obligatoriu
contractele cu unitãþile de neutralizare
a cadavrelor de animale.

   Medicii veterinari concesionari vor
avea o legãturã permanentã cu medicii
veterinari oficiali iar împreunã vor
informa D.S.V.S.A. Mehedinþi orice
suspiciune privind pesta porcinã
africanã.
   De asemenea, vom continua
respectarea programului de
supraveghere privind controalele ºi
recoltarea de probe în vederea
depistãrii oricãrei suspiciuni sau
confirmãri de boalã.
   D.S.V.S.A. Mehedinþi dispune de
toate materialele necesare, respectiv
soluþii dezinfectante, echipamente de
protecþie, atomizoare, asomatoare, etc,
necesare unor eventuale intervenþii
privind pesta porcinã africanã.
   Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Mehedinþi va
avea o permanentã colaborare cu
Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, Poliþia de Frontierã ºi
Birourile Vamale de pe raza judeþului
Mehedinþi privind monitorizarea ºi
respectarea condiþiilor de transport
animale ºi produse de origine animalã,
având în vedere evoluþia pestei porcine
africane la nivelul þãrii noastre.
   Menþionãm cã pesta porcinã africanã
nu se transmite la om, ea fiind
importantã datoritã pierderilor
economice (mortalitate 100%), porcii
nu se trateazã ºi nu existã vaccin.
   Orice suspiciune de boalã va fi
anunþatã la D.S.V.S.A. Mehedinþi în cel
mai scurt timp la telefon 0252316312,
la adresa de e-mail office-
mehedinti@ansvsa.ro, tel. Director
Executiv D.S.V.S.A. Mehedinþi
0740765628.

Director Executiv
Dr. Zoican Irina Oana

ANUNÞ
PRIMÃRIA CORCOVA, cu sediul în localitatea Corcova, str.

Principalã, judeþul Mehedinþi organizeazã concurs, conform Legii nr.
188/1999, de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie
temporar vacantã de referent, clasa III, grad debutant din cadrul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor din cadrul
UAT Comuna Corcova, un post.

Concursul se va desfãºura astfel:
- probã scrisã în data de 18.02.2019, ora 10.00,
- proba interviu în data de 20.02.2019, ora 10.00.
   Relaþii suplimentare la sediul unitãþii sau telefon nr. 0252/383464.

PRIMAR, Ing. DURAC ADAM
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Nr. 8/28.01.2019
Anunþ simplificat privind prelungirea apelului de

selecþie nr.1/2018 aferent mãsurii M1
“DEZVOLTAREA SATELOR”- Componenta A

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1 –1/31.12.2018 –
14.02.2019
Data publicãrii anunþului de prelungire a apelului de selecþie: 29/01/2019
Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã prelungirea cu 15 zile a sesiunii
de depunere a Cererilor de finanþare pentru Mãsura M1 –“Dezvoltarea
satelor”- COMPONENTA A, în perioada 31 DECEMBRIE 2018 – 14
FEBRUARIE 2019.
Data lansãrii apelului de selecþie: 31 DECEMBRIE 2018
Data limitã de depunere a proiectelor: 14 FEBRUARIE 2019
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga,
comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în
perioada 31.12.2018 - 14.02.2019,  miercuri ºi joi în intervalul orar 12:00 –
14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 14 februarie 2019, ora 14:00.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
mãsura M1 sunt:
- Unitãþile administrative teritoriale definite conform legislaþiei în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislaþiei în vigoare;
- Unitãþi de cult definite conform legislaþiei în vigoare
ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile
Locale în numele UAT-ului
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR / ÎNLOCUITORUL DE
DREPT AL ACESTUIA / ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL) ªI ªTAMPILAT CU
ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
ATENÞIE! Reprezentantul legal al uat poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept
al acestuia, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Solicitanþii/beneficiarii pot depune proiecte aferente mãsurilor/submãsurilor de
investiþii derulate prin PNDR  2014 2020, cu respectarea condiþiilor prevãzute la art.
3 si art. 6 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare
a mãsurilor programului naþional de dezvoltare ruralã cofinanþate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã ºi de la bugetul de stat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
  Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate
în teritoriul GAL, activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.
Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 243.000 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului va fi stabilitã astfel:
• pentru operaþiunile generatoare de venit: 90%;
• pentru operaþiunile generatoare de venit cu utilitate publicã: 100%;
• pentru operaþiunile negeneratoare de venit: 100%.
Valoarea maxima 75.000 euro/proiect.
Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile
din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii
de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe
pagina de internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea,
modificarea secþiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate
duce la respingerea Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate
administrativã.
Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã
cu depunerea proiectului se regãsesc pe site-ul GAL Þinutul Cloºani
tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga,
comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.
Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea
mãsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura
M1/6B – “Dezvoltarea satelor”- componenta A, publicat împreunã cu toate
anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL
tinutulclosani.wordpress.com, mailto: gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul
Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri între
orele 12:00 - 14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã
ºi ghidul mãsurii.

NR. 89/11.12.2018
Anunþ privind lansarea apelului de selecþie nr.

1/2018 aferent mãsurii M1 – “Dezvoltarea
satelor” Componenta B – “Dezvoltarea satelor –
Infrastructura social” - Versiunea simplificatã -

Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1-comp. B –1/31.12.2018 –
27.2.2019
Data publicãrii: 19/12/2018
Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 31 DECEMBRIE
2018 – 27 FEBRUARIE 2019, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor
de finanþare pentru Mãsura M1 –“Dezvoltarea satelor”,  Componenta B -
“Dezvoltarea satelor – Infrastructura socialã”.
Data lansãrii apelului de selecþie:  31 DECEMBRIE 2018
Data limitã de depunere a proiectelor:  27 FEBRUARIE 2019
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada
31.12.2018 - 27.2.2019,  miercuri ºi joi în intervalul orar 12:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 27 FEBRUARIE 2019, ora 14:00.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura
M1 – comp B sunt:
- Autoritãþi publice locale definite conform legislaþiei în vigoare, care pot aplica singure
sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
- Entitãþi private/publice (ONG-uri, ºcoli, operatori privaþi care nu obþin venituri din aceste
activitãþi), constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanþare, care pot aplica
singure sau în parteneriat cu furnizori de servicii sociale în condiþiile legii;
- GAL-ul (acesta trebuie sã depunã proiecte începând cu prima sesiune pe care o va
deschide în anul 2019, dacã niciun alt solicitant nu ºi-a manifestat interesul în cadrul
niciunui apel lansat în anul 2018)”.
ATENÞIE!
Oricare din entitãþile de mai sus, dacã nu vor fi acreditate ca furnizor de servicii
sociale, au obligaþia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii
sociale.
Dacã la depunerea cererii de finanþare, solicitantul nu este încã acreditat ca furnizor
de servicii sociale sau nu a încheiat un parteneriat cu un furnizor de servicii
sociale, trebuie sã prezinte un angajament cã pânã la semnarea contractului de
finanþare se va acredita ca furnizor de servicii sociale.
ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în
numele comunelor.
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR/ÎMPUTERNICIT (PRIN
HCL) ªI ªTAMPILAT CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
ATENÞIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de
drept al acestuia, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în
teritoriul GAL, activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.
Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 15.719 euro.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului este de 100%.
Valoarea maxima 15.719 euro/proiect.
Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile
din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de
Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe pagina de
internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Mãsuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea
secþiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea
Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
Documentele justificative pe care trebuie sa le depunã solicitantul odatã cu
depunerea proiectului se  r egãsesc pe s i te -u l  GA L Þinutul  C loºani
tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe suport tipãrit.
Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura 1/6B –
“Dezvoltarea satelor” – component B, publicat împreunã cu toate anexele, cererea de
finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL
tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul Grupului
de Acþiune Localã TINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri între orele 12:00 -
14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Capitolul financiar îþi deschide sãptãmâna. Sunt
zile bune de a te ocupa de datorii, cum ar fi taxe,
impozite ºi relaþii cu instituþii financiare. Poþi descoperi
nereguli în documentele juridice ce vizeazã banii ºi
bunurile în comun cu alþii. Fii prudent ºi verificã în
permanenþã totul. Pe 31 ianuarie, relaþiile cu
strãinãtatea revin în atenþie. Sunt posibile dialoguri
cu cineva aflat la mare distanþã sau îþi poþi propune sã
pleci într-o cãlãtorie. Alþii se pot ocupa de studiile pe
termen lung. Eºti bine dispus, ai planuri mari de
viitor, dar mai ales farmecul ce te înconjoarã îi va
atrage pe toþi de partea ta. Bine ar fi sã-þi temperezi
combativitatea ºi sã fii mai rezervat în privinþa relaþiilor
cu cei din jur. Spre finalul sãptãmânii, astrele îþi
recomandã sã te ocupi de carierã ºi de imaginea ta în
ochii celorlalþi. Se pare cã un ºef este nemulþumit de
modul cum îþi îndeplineºti sarcinile de serviciu ºi îþi
poate cere explicaþii. Temperanþa ºi discernãmântul
te vor ajuta mult sã depãºeºti momentele cu brio.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Primele zile ale sãptãmânii sunt dedicate relaþiilor
parteneriale ºi colaborãrilor. Sunt posibile dialoguri
aprinse, reproºuri, iar cãderea la pace se face cam
greu. Se recomandã prudenþã ºi discernãmânt,
întrucât se pot strica relaþii bune. Pe 31 ianuarie, te
poþi ocupa de chestiunile financiare legate de taxe,
impozite sau, funcþie de caz, de relaþiile cu instituþiile
financiare. Din a doua parte a sãptãmânii se contureazã
situaþii dinamice la locul de muncã. Anumite conflicte
pot lua amploare sau se pot declanºa invidii. Fii atent
la tot ce se petrece în jurul tãu ºi întâmpinã
evenimentele cu mult calm. Sunt posibile insomnii,
vise deosebite sau revelaþii ale unor evenimente ºi
personaje din viaþa ta. Dozeazã-þi eforturile pe toate
palierele cotidiene. Relaþiile cu strãinãtatea sunt
prezente ºi foarte interesante. Pentru alþii se pun în
discuþie aspecte legate de studii pe termen lung.
Spre finalul sãptãmânii apare dorinþa de rafinare
sufleteascã ºi de abordare a vieþii prin prisma
disciplinelor spirituale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce multe treburi
la locul de muncã. Relaþiile colegiale sunt destul
de tensionate, dar se pare cã cele cu ºefii se
îmbunãtãþesc. Dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te
de prioritãþi, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã.
Ziua de 31 ianuarie este propice lãmuririi unor
aspecte ce þin de relaþiile parteneriale. Partenerul
de viaþã îþi poate reproºa faptul cã eºti prea
implicat în problemele de serviciu ºi îþi neglijezi
rolul din cadrul cuplului. Totuºi se contureazã
aspecte favorabile în plan partenerial cu efecte
pe termen lung. Foarte active sunt ºi relaþiile cu
prietenii, bine fiind sã þii cont de tot ce se petrece
în acest segment relaþional. Conflictele dintre
ce îþi doreºti tu ºi ce îþi oferã ceilalþi sunt destul
de greu de controlat, aºa încât lasã lucrurile sã
se des fãºoare  de  l a  s ine .  Spre s fâ rºi tu l
sãptãmânii, recomandabil este sã te ocupi de
chestiuni ce vizeazã banii ºi bunurile altora.
Achitã-þi toate datoriile, întrucât te descurci cu
banii destul de bine.
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(31 ianuarie - 6 februarie 2019)
Horoscop

Ordonanþa de urgenþã 114 care a intrat în
vigoare de la începutul anului pune o mare presiune
asupra leului, care cunoaºte una dintre cele mai negre
perioade din existenþa sa de dupã 1990.
   La creºterea euro contribuie ºi majorarea
cererii comerciale de valutã dar ºi „rãzboiul” la
nivel instituþional dintre dorinþa PSD-alde de a
controla totul la nivelul þãrii ºi cea de
independenþã a BNR.
   În acest sens un comunicat al bãncii centrale
precizeazã cã colaborarea cu Guvernul
„presupune (…) o consultare prealabilã a BNR
atunci când sunt adoptate decizii care afecteazã
politica monetarã a bãncii centrale ºi stabilitatea
financiarã a þãrii”.
   Senatorul liberal Florin Cîþu afirmã, pe Facebook,
cã guvernul pregãteºte o nouã ordonanþã de
urgenþã pentru plafonarea cursului valutar pentru
euro-leu. „O sã avem un curs de schimb «oficial»
ºi unul al pieþei”, crede senatorul.
   Euro a început perioada cu o medie 4,7569 lei
pentru ca în 21 ianuarie sã atingã maximul istoric
de 4,7648 lei. La finalul perioadei cursul a scãzut
la 4,7601 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat în culoarul 4,757 – 4,77 lei. Maximul
atins de euro pe pieþele internaþionale a fost de
4,78 lei, în noaptea de 28 ianuarie.
   Cel mai ridicat curs de vânzare la casele de
schimb bancare îl practica BRD, 4,8440 lei, urmatã
de Unicredit ºi Raiffeisen Bank cu 4,84 lei.
   Cursul dolarului american a crescut de la
4,1491 la 4,2034 lei, mai sus cu 13 bani faþã de

Euro a crescut de la începutul anului cu 10 bani
sfârºitul anului trecut. Cotaþiile de la finalul
intervalului au fluctuat între 4,158 ºi 4,181 lei,
iar cursul a scãzut la 4,16 lei.
   Moneda elveþianã s-a tranzacþionat pe pieþele
internaþionale în culoarul 1,126 – 1,136 franci/euro,
iar media ei a urcat de la 4,1621 la 4,2213 lei, mai
mult cu 8,1 bani comparativ cu sfârºitul lui 2018,
dar a încheiat intervalul pe minus la 4,1930 lei.
   Dupã câteva sãptãmâni de scãdere, care au adus
optimism în rândul celor care au contractat credite
în lei, în perioada analizatã indicii ROBOR au
cunoscut o revenire rapidã la valori comparabile
cu cele de dinainte de „taxa pe lãcomie”.
   La sfârºitul perioadei, indicele la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, se situa la 3,11%, iar cel la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, la 3,34%. 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 3,43%
iar cel la 12 luni la 3,51%.
   Perechea euro/dolar s-a miºcat în culoarul
1,1299 – 1,1450 dolari, investitorii pregãtindu-
se sã urmãreascã discuþiile asupra Brexit din
parlamentul britanic, reuniunea conducerii
Rezervei Federale americane dar ºi negocierile
comerciale americano-chineze.
Indicele bitcoin calculate de Bloomberg scãdea
la finalul perioadei la 3.380 dolari.
Analiza cuprinde perioada 23 – 29 ianuarie.

În primele trei sãptãmâni ale preºedinþiei
române la Consiliul Uniunii Europene, în ceea
ce priveºte domeniul agriculturii ºi pescuitului,
rezultatele pot fi consemnate dupã cum urmeazã:
* Încheierea cu succes a douã teme de interes:
trialogurile politice din 22 ianuarie a.c. pentru
propunerile de transpunere a recomandãrilor
privind peºtele spadã precum ºi mãsurile din
Comisia generalã pentru pescuit în Marea
Mediteranã (GFCM).
   De asemenea, în perioada urmãtoare, sub
preºedinþia românã se vor încheia procedurile,
urmând a se publica în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene:
* Regulamentul de modificare a Reg. (UE) nr.
1305/2013 ºi (UE) nr. 1307/2013 în ce
priveºte anumite norme privind plãþile directe
ºi sprijinul pentru dezvoltare ruralã pentru anii
2019 ºi 2020;
* Directiva privind combaterea practicilor
comerciale neloiale;

 Radu Georgescu

 Biroul de presã

Acþiunile întreprinse de Preºedinþia românã
la Consiliul Uniunii Europene

în cursul lunii ianuarie 2019 în domeniul agriculturii
* Regulamentul pentru definirea, prezentarea ºi
etichetarea bãuturilor spirtoase, utilizarea
denumirilor bãuturilor spirtoase în prezentarea ºi
pe eticheta altor produse alimentare ºi protecþia
indicaþiilor geografice ale bãuturilor spirtoase.
   Reaminitm cã în intervalul 22-23 ianuarie
2019, ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Petre Daea, a prezentat prioritãþile ºi programul
pentru urmãtoarele ºase luni în comisiile de
specialitate ale Parlamentului European (PE). A
explicat contextul special în care se va desfãºura
preºedinþia, respectiv constrângerile impuse de
încheierea mandatului Parlamentului European.
   Petre Daea a precizat cã Politica comunã în
domeniul pescuitului este deosebit de
importantã, atât prin dimensiunea sa internã,
care contribuie la gestionarea durabilã a
stocurilor halieutice ºi la promovarea bunãstãrii
ºi identitãþii culturale a comunitãþilor noastre
locale, cât ºi prin dimensiunea sa externã.
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile sentimentale sunt subiectele tale favorite
de la începutul acestei sãptãmâni. Existã etape din
cadrul unor relaþii asupra cãrora este nevoie sã
revii ºi sã pui lucrurile la punct. Sunt posibile
neînþelegeri, stãri de spirit tensionate, dar puterea
ta de a te adapta situaþiei ºi oamenilor te va ajuta
mult. Pentru alþii, relaþiile cu copiii sunt în prim-
planul vieþii, însã balansul dintre una caldã ºi una
rece dã farmec acestor zile. La serviciu, activitãþile
se aglomereazã pe 31 ianuarie. Relaþiile colegiale
sunt discrepante, dar fãrã urmãri majore. Foarte
interesante ºi importante devin relaþiile cu ºefii sau
autoritãþile. Se contureazã schimbãri majore ºi
definitive în plan profesional. Dialogurile aprinse
pot fi frecvente. Prudenþa ºi discernãmântul se
recomandã în doze mari. Existã varianta
îmbunãtãþirii poziþiei tale sociale, dar asumarea
unor sarcini ºi responsabilitãþi noi, te poate
epuiza destul de mult. La sfârºitul intervalului
analizat, bine este sã aloci timp partenerului de
viaþã sau colaboratorilor.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Casa, familia ºi locurile natale sunt
principalele accente ale începutului sãptãmânii.
Este posibil sã te ocupi de reparaþii curente sau
sã reamenajezi decorul locativ. Relaþiile cu
membrii familiei sunt tensionate, dar se pot
lãmuri unele chestiuni ce privesc trecutul
neamului din care provii. Atenþie la sãnãtatea
sau problemele sociale ale unui membru al
familiei, în speþã un pãrinte! Pe 31 ianuarie eºti
sentimental, îndrãgostit, dar ºi capricios vizavi
de persoanele dragi. Sunt stãri momentane, ce
vor trece la fel de uºor cum au apãrut. Te poþi
ocupa cu succes de un hobby sau îi poþi antrena,
cu succes, pe cei dragi în activitãþi recreative.
În ultimele zile ale sãptãmânii ai multe de fãcut
la serviciu. Bazeazã-te doar pe tine însuþi. Este
nevoie sã ai în vedere odihna ºi plimbãrile în
aer liber, deoarece organismul tãu este obosit.
Se pot evidenþia afecþiuni osoase ºi digestive.
Prudenþã ºi dozeazã-þi eforturile!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti mai mult pe
drumuri. Dialogurile cu persoanele din anturajul
apropiat îþi pot crea neplãceri, însã selecteazã
informaþiile care vin spre tine ºi nu da frâu liber
stãrilor tale interioare. Pe de altã parte este o
perioadã favorabilã rezolvãrii chestiunilor
financiare legate de credite, datorii, moºteniri,
partaje. Poþi descoperi nereguli în documentele
juridice sau poþi constata cã partenerii de afaceri
au scopuri diferite de ale tale, ce nu îþi sunt pe
plac. Pe 31 ianuarie ai spor la treburile
gospodãreºti. Curãþeniile generale, reparaþiile
curente sau achiziþionarea unui obiect decorativ
sunt binevenite. Relaþiile famil iale sunt
tensionate, aºa încât evitã discuþiile în
contradictoriu ºi ascultã ºi pãrerile celorlalþi.
Spre finalul sãptãmânii, cheful de distracþii ºi
aventuri este la cote înalte. Relaþia cu persoana
iubitã traverseazã momente dinamice, dar dacã
vei lãsa orgoliul deoparte, totul va fi minunat.
Fii foarte atent la sãnãtatea ta!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile sunt
subiectul principal pentru ceva vreme de acum
încolo. Sunt posibile despãrþiri definitive de
parteneri, alãturi de care ai desfãºurat o activitate
îndelungatã. Sau pot exista discuþii conflictuale
cu majoritatea celor din jurul tãu. Depinde de
tine cum te raportezi la evenimentele în care eºti
implicat. Abordeazã totul cu calm, discernãmânt
ºi prudenþã. Nu da frâu liber primului impuls,
deoarece poþi strica relaþii  sau colaborãri
importante. Pe 31 ianuarie poþi primi cadouri,
recompense sau veºti legate de remuneraþia de
la un loc de muncã. Astrele îþi trimit suficient
suport material ºi te poþi descurca fãrã probleme.
Zilele de 30 ºi 31 Ianuarie sunt bune pentru
întâlniri  ºi dialoguri cu neamurile sau cu
prietenii apropiaþi. Este posibil sã cãlãtoreºti pe
distanþe scurte în interes de serviciu ºi mai puþin
personal. Finalul sãptãmânii aduce în atenþie
treburile gospodãreºti. Sunt momente propice
reamenajãrilor de decor.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

   La începutul sãptãmânii debordezi  de
energie, vrei sã rezolvi multe ºi mãrunte, iar asta
este foarte bine. Sigur cã simþi în sinea ta un fel
de barierã în a-þi scoate la ivealã toate
imboldurile inimii, însã ai încredere cã totul
decurge în favoarea ta. Relaþiile parteneriale sunt
excelente, mai ales din perspectiva financiarã.
Ziua de 31 ianuarie este bunã pentru a te ocupa
de cheltuielile cotidiene. Poþi primi cadouri sau
recompense deosebite. Deocamdatã, raportul
dintre munca depusã la serviciu ºi remuneraþia
aferentã este în favoarea muncii. Cel mai bine ar
fi sã-þi dozezi eforturile, sã lucrezi doar strictul
necesar ºi sã eviþi conflictele cu cei din jur.
Energia vitalã scade în a doua parte a intervalului
analizat,  aºa încât f ii atent la semnalele
organismului ºi acþioneazã în consecinþã. Spre
finalul sãptãmânii se întrezãresc drumuri scurte
ºi întâlniri cu prietenii apropiaþi. Odihneºte-te
mai mult ºi programeazã-þi plimbãri în aer liber.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În primele zile ale sãptãmânii sufletul tãu are
nevoie de retragere din forfota vieþii. Sunt
momente bune de a sta de vorbã doar cu
propria-þi fiinþã ºi de a-þi alcãtui noi planuri de
urmat. Sãnãtatea fluctueazã destul de mult, aºa
încât fii atent. Evitã consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþi ile chirurgicale spre
sfârºitul lunii!  Zilele de 31 ianuarie ºi 01
februarie îþi aduc multã vioiciune ºi chef de a
face ordine în viaþa ta. Devii mai receptiv la
nevoile celor din jur, reuºind sã echilibrezi
relaþiile cu ceilalþi. Recomandabil este sã priveºti
lucrurile cu detaºare, prudenþã ºi cu încrederea
cã toate se vor aranja exact cum îþi este necesar.
În a doua parte a sãptãmânii, astrele îþi
recomandã sã te ocupi de cumpãrãturile zilnice.
Poþi primi cadouri, recompense sau se pot pune
în discuþie mãriri ale veniturilor obþinute de la
un loc de muncã. Tentaþia cheltuieli lor
extravagante îþi dã târcoale, însã bine este sã te
rezumi doar la strictul necesar.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti înconjurat de prieteni încã din primele zile
ale sãptãmânii. Întâlniri, dialoguri, sfaturi, soluþii
ingenioase, toate vin cãtre tine într-un carusel
deosebit. Sunt posibile neplãceri din partea unor
oameni în care aveai încredere, dar evitã
speculaþiile ºi analizeazã totul în mod obiectiv.
Ziua de 31 ianuarie este bunã pentru a te retrage
din mijlocul celorlalþi. Organismul îþi poate da semne
de obosealã, aºa încât ocupã-te doar de activitãþile
de rutinã, ce nu te solicitã mult fizic ºi mental.
Relaþiile cu membrii familiei sunt dinamice, iar
dialogurile vor avea note destul de dure. Bine ar fi
sã iei în considerare ºi opiniile celorlalþi vizavi de
spaþiul locativ sau de patrimoniu familial. Existã
posibilitatea sã rupi anumite legãturi cu unele rude,
ceea ce nu este de dorit. În a doua parte a sãptãmânii
te vei simþi minunat ºi cu poftã de viaþã. Dorinþa de
înfrumuseþare trupeascã va fi la cote înalte ºi indicat
ar fi sã-þi programezi vizite la saloanele de îngrijire
corporalã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt bune de a te ocupa
de domeniul profesional în care îþi desfãºori
activitatea ºi de imaginea ta în ochii celorlalþi. Sunt
posibile discuþii delicate cu un ºef, astfel cã fii
prudent ºi susþine-þi punctul de vedere cu argumente
viabile. Familia îþi este alãturi ºi îþi oferã tot spirjinul
de care ai nevoie. Pe 31 ianuarie sunt momente
bune de a te întâlni cu prietenii ºi de a primi sfaturi
utile. Unele veºti legate de locul de muncã te pot
neliniºti, însã nu lua de bun chiar tot ce auzi.
Gândirea ºi comunicarea sunt la cote înalte,
devenind pe drept cuvânt, vorbãreþul Zodiacului. Ai
idei bune, forþã în cuvinte ºi dispui ºi de un farmec
deosebit. Relaþiile cu cei apropiaþi devin dinamice
ºi înconjurate de neprevãzut. Evitã competiþia în
relaþiile cu ceilalþi, deoarece poþi strica situaþii bune
ºi nu ar fi de dorit. Spre sfârºitul sãptãmânii, sufletul
tãu are nevoie de multã introspecþie ºi odihnã.
Sãnãtatea este vulnerabilã mai ales pe segmentul
osos ºi articular.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce dorinþã de
rafinare sufleteascã. Activitãþile culturale sunt
cele mai potrivite stãrilor tale. Studiile pe termen
lung revin în atenþie ºi bine ar fi sã rezolvi cele
necesare acestora. Pentru alþii pot interveni
aspecte legate de cãlãtorii în afara graniþelor
þãrii. Ziua de 31 ianuarie îþi dinamizeazã zona
carierei profesionale ºi a imaginii tale în
societate. Sunt posibile reproºuri din partea unui
ºef, dar sunt momente pasagere, pe care le poþi
depãºi fãrã probleme. Se contureazã schimbãri
majore în plan socio-profesional, astfel cã este
posibil sã primeºti sarcini de lucru noi sau chiar
o funcþie de conducere. Protecþia divinã te
învãluie în chip misterios ºi îþi oferã tot suportul
material de care ai nevoie în aceastã etapã de
viaþã. Tentaþia de a te ocupa de afaceri este la
cote înalte. Analizeazã cu atenþie ce þi  se
propune. Spre sfârºi tul sãptãmânii,
recomandabil este sã te înconjori de prieteni.
Atenþie la sãnãtate, în special pe segmentele
sistemului circulator!

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

Sâmbãtã 26 ianuarie în Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu Severin
a avut loc o nouã ediþie a Turneului
Internaþional “Cupa Severinului’’,
ediþia a –VIII-a, la care au participat
523 de sportivi pentru vârstele U13,
U15, U18 ºi U23, de la 51 de cluburi
din 4 þãri: ROU, Rep. MLD SRB, BUL.
   CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
verificat sportivii sãi pe aceste
vârste înaintea Campionatelor
Naþionale ce urmeazã ºi aceºtia s-
au clasat dupã cum urmeazã:
Loc I
-TÃTAR KRISZTINA -48 kg -U23
-VLADU ANA MARIA -44 kg -U23
-COVACIU IASMINA-52 kg -U23
Loc II
-MITAR REBEKA -52 kg -U15
-ARGINT DIANA -52 kg -U18 ºi U23
-TOPALÃ VLAD -90 kg -U18

ASOCIAÞIA “CENTRUL DE MEDIERE MEHEDINÞI”
Sediul Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I nr. 87, jud. Mehedinþi
Nr. de înregistrare al Asociaþiei în Registrul asociaþiilor ºi

Fundaþiilor: 26/29.05.2013
Cod de înregistrare fiscalã: 31764822

CONVOCATOR
NR. 1/28.01.2019

În baza statutului ºi contractului de societate ºi a prevederilor
legii nr. 31/1990, republicatã CONSILIUL DIRECTOR al Asociaþiei
“CENTRUL DE MEDIERE MEHEDINÞI”, având numãr de înregistrare al
Asociaþiei în Registrul Asociaþiilor ºi fundaþiilor 26/29.05.2013 ºi Cod
unic de înregistrare 31764822, convoacã Adunarea Generalã, pentru
data de 07.02.2019, orele 15.00 la sediul Asociaþiei din Drobeta Turnu
Severin, B-dul Carol I nr. 87, jud. Mehedinþi, cu urmãtoarea ordine de
zi:
1. Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, a bilanþului contabil ºi
descãrcarea de gestiune pentru anul 2018;
2. Diverse
   Dacã la data de 07.02.2019, orele 15.00 lucrãrile Adunãrii Generale
nu se vor putea desfãºura din lipsa neîndeplinirii condiþiilor de cvorum
prevãzute în actul constitutiv, se va face a doua convocare pentru data
de 15.02.2019, orele 15.00, care va avea loc la aceeaºi adresã, cu aceeaºi
ordine de zi.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Asociaþiei “Centrul de
Mediere Mehedinþi”.

CONSILIUL DIRECTOR
PREªEDINTE Martinescu Nicoleta Claudia

Loc III
-BORTOª ANDREEA -57 kg -U23
-COVACIU IASMINA -52 kg -U18
Loc V
-BÎZGA CINTEZÃ ROBERTO -34 kg
-U13
-ROTARIU MIHNEA -50 kg -U13
-CHICIN ALEXANDRU -73 kg -U23
-VLADU ANA MARIA -44 kg -U18
Loc VII
-UªURELU ROBERT -50 kg -U13
-UNTARU COSTEL -73 kg -U23
-MATEI LIVIU -73 kg -U23
   A fost o competiþie frumoasã ºi
utilã care deschide un an
competiþional cu noi obiective
pentru Judoka de la CSM Drobeta
Turnu Severin.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Turneului Internaþional
“Cupa Severinului”, ediþia a –VIII-a

Alexandru Petrescu,
ministrul comunicaþiilor ºi
societãþii informaþionale, a
participat, în perioada 29-30
ianuarie a.c.,  la Tel Aviv, la
cea de-a ºasea ediþie a
conferinþei internaþionale
„CyberTech Israel 2019”,
eveniment major în domeniul
securitãþii cibernetice ce reuneºte
înalþi oficiali guvernamentali la
nivel mondial, factori de decizie,
experþi ºi reprezentanþi ai mediului
privat ai industriei.
   În marja  evenimentului,
Alexandru Petrescu a avut o
întrevedere pull-aside  cu Benjamin
Netanyahu, Prim-Ministrul Statului
Israel, urmatã de  o serie de întâlniri
oficiale cu ministrul comunicaþiilor,
Ayoob Kara, omologul sãu israelian,
cu Yigal Unna, director general al
Directoratului Naþional pentru Cyber
Security  precum si cu  reprezentanþii
celor mai importante companii
israeliene de profil.

Vizita ministrului Alexandru
Petrescu în Israel, în cadrul

Conferinþei CyberTech, ediþia 2019

   „Astãzi, o strategie de securitate
ciberneticã eficientã nu þine doar de
capacitatea unui stat de a o
implementa, ci este în
interdependenþã cu o componentã
puternicã de colaborare ºi
coordonare cu alte state ºi agenþii
de profil, ca unica metodã de
abordare integratã a ecosistemului
digital naþional, regional ºi
euroatlantic. Sprijinirea investiþiilor
în inovare ºi utilizarea
instrumentului de „cyber
diplomacy” reprezintã principalele
direcþii de acþiune  pentru
asigurarea unui climat optim de
securitate ciberneticã în beneficiul
cetãþenilor ºi al companiilor”, a
declarat ministrul Alexandru
Petrescu.  Biroul de presã
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FCU Craiova, echipã care îºi
disputã meciurile oficiale de pe teren
propriu pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, va efectua în
aceastã iarnã un stagiu de pregãtire
centralizatã în Turcia, la Antalya.
Fotbaliºtii pregãtiþi de italianul Nicolo
Napoli ºi-au reluat antrenamentele la
Craiova, iar, de luni pânã pe 14
februarie, se vor pregãti pe tãrâm
turcesc, unde vor disputa ºi trei
amicale, cu Vorska Poltava - ocupanta
locului 5 în Liga 1 din Ucraina, cu
Ruh Brest - liderul din Liga 3 din
Belarus ºi cu FC Szeged 2011 –
ocupanta locului 2 în Liga 3 din
Ungaria. În cantonamentul din
Antalya au mers ºi noile achiziþii Ionuþ

   Noua generaþie de înotãtori de la
secþia de nataþie a CSM Drobeta
Turnu Severin a participat, sâmbãta
trecutã, la prima ediþie a Cupei Ligii,
rezervatã copiiilor ºi cadeþilor. La
competiþia de la Izvorani au participat
360 de înotãtori de la cluburi din
Bucureºti, Braºov, Piteºti, Giurgiu ºi
Tulcea, dar ºi din Germania sau
Bulgaria. Concursul s-a dovedit a fi
însã prea puternic pentru micuþii de
la clubul severinean, care nu au
prins podiumul de premiere. CSM
Drobeta Turnu Severin a mizat pe 9
sportivi, toþi originari din Capitalã,
în probele de 100 ºi 200 m liber.
Chiar dacã elevii sãi nu au luat
medalii, antrenorul Daniel Bãdescu
a fost mulþumit de prestaþia copiilor
Alexia Ioniþã, Delia Micu, Eliza
Lungu, David Lungu, Radu Viºan,

Start fals, pentru noua gerenaþie de înotãtori

 M. O.

Alexandru Ionescu, Rãzvan Tudor,
Sebastian Dumitraºcu ºi Ionuþ
Mihai. “Noi am participat doar la
copii, la 100 ºi 200 m, probe care
sunt noi pentru copiii de la CSM. Ei
erau obiºnuiþi sã ia startul în alte
probe. Chiar dacã nu au prins

podiumul, eu sunt mulþumit de
prestaþia lor. Au potenþial. Cu multã
muncã, vor veni ºi medaliile”, a spus
Bãdescu. Deoarece Bazinul Olimpic
din Drobeta Turnu Severin este
închis de un deceniu, clubul
severinean nu mai are niciun

localnic legitimat la secþia de nataþie.
Pe lângã micuþii înotãtori originari
din Bucureºti, la CSM mai e
legitimat ºi timiºoreanul Radu
Vaipan, care participã în competiþiile
de juniori ºi tineret.

Severineanul Zimþa a plecat în Turcia

Tãnase, mijlocaº de 21 de ani care a
jucat în tur la Gloria Lunca Teuz
Cermei (locul 2 în Seria 4 din Liga
3), Claudiu Codoban, mijlocaº de 30
de ani care a jucat la Luceafãrul
Oradea, în Liga 2, precum ºi   atacanþii
Robert Rãducanu (22 de ani, ex
Viitorul Constanþa), Alexandru Avram
(27 de ani, ex Steagul Roºu Braºov)
ºi Vlad Boþia (23 de ani, ex Steagul
Roºu Braºov. FCU Craiova s-a
despãrþit în schimb de Sabin Lupu,
Eduard Dima, Claudiu ªtefan,
Cosmin Calu ºi Alexandru Almãjelu,
toþi 5 împrumutaþi la colega de serie
CSO Filiaºi.    Deºi n-a mai fost
titular pe finalul turului, atacantul
severinean de doar 19 ani Samuel

Zimþa a rãmas în lot ºi a plecat în
Antalya ºi sperã sã-l convingã pe
antrenorul Nicolo Napoli în cele 5
amicale ale iernii cã meritã sã facã
parte din primul 11. Dupã întoarcerea
în România, echipa din Bãnie
urmeazã sã dispute alte douã amicale,
cu Pandurii, la Târgu Jiu, pe 16
februarie, ºi cu CSM Slatina, liderul

 Urmare din pag. 6
necondiþionat de la un mare expert al
Asociaþiei Naþionale a Muzeelor din
România, Dragoº-Eduard Neamu.
   Proiectul se numeºte “IM-PACT” ºi
este un proiect start-up pentru alte
proiecte mai mari, care sã compunã
o Strategie de dezvoltare turisticã
localã. Valoarea proiectului este de
50.000 lei,  cu accent pe plusvaloare
adusã comunitãþii, în special pe
categoria creativitate a tinerilor,
deoarece are un caracter pronunþat
experimental-creativ.
   Proiectul va folosi memoria istoricã a
oraºului, reprezentatã de Castelul
Artelor, ca material inspiraþional pentru
tineri severineni “avocaþi ai comunitãþii”;
30 de tineri din comunitãþile ºcolare
severinene performante vor participa la
traininguri ºi ateliere de creaþie, iar
produsele-falow-up vor constitui surse
de promovare, conºtientizare ºi
valorificare creativã a tuturor valenþelor
turistice ºi de participare comunitarã

Un  prim  proiect  AFCN câºtigat...

din Liga a 4-a Olt, pe 23 februarie.
   FCU Craiova a încheiat turul pe
locul 3 în serie 3 din Liga a 3-a,  la 4
puncte sub liderul Turris Oltul Turnu
Mãgurele.
   2 martie, în prima etapã din retur,
clubul înfiinþat în urmã cu 2 ani de
Adrian Mititelu va juca la Atletic
Bradu.

pentru obiectivul Castelul Artelor,
principala sursã ºi re-sursã de
dezvoltare turisticã creativã a
comunitãþii. În acelaºi demers vor fi
formaþi ºi angajaþii Direcþiei, ca
specialiºti în ateliere creative ºi în
management de proiect cultural-turistic.
   S-a derulat numai o ºedinþã
minimã de armonizare a echipei de
proiect, dupã care vor începe
activitãþile propriu-zise ale
proiectului, care au definite condiþii
de comunicare, vizibilitate ºi
informare a tuturor surselor media.
Echipa Direcþiei de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural are încredere totalã
în acest experiment formativ ºi de
dezvoltare ºi va disemina în mod
total participativ rezultatele
pozitive ale proiectului, în toate
grupurile þintã ale comunitãþii.
   Sã fie cu Succes ºi cu multã
Inspiraþie creativã !

Dobre-Mirea Mihaela,
spec. project-management
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, rãmasã nerodu
de Sucã în trin, când venea di la
Timiºoara ºi nu mai ajunsã acasã.
Dacã îl vedeþi dumneavoastrã pe
undeva, daþi-i un paar cu apã, o canã
de ceai cumva ºi omeniþi-l, cã altfel
ãsta nu mai ajunge acasã pãnã la
primãvarã. Unde mai pui cã nu plecã
decât cu fro douã schimburi, cã sã
dusã sã dea neºte examene, cã ãsta
începe o facultate pe an ºi sã lasã de
alta, cicã vrea sã fie atoateºtiutor. Pã
da, de asta le ºtie el pe toate.
   Bine, apropo de asta cu învãþãmântul,
taman ce în Mehedinþi, vreo cinci
unitãþi ºcolare revin la statutul de liceu,
dupã ce l-au pierdut pe cel de colegiu.
ªi asta dupã evaluare, aºa cã nu prea-
i a bunã. Noroc cu traianiºtii, cã încã
þin steagul sus ºi faima oraºului.
   Mã nepoate, mândru nevoie mare

Sucã ºi trinu pierdut, mândria lu’ nea Drãghiea ºi drumurile sparte
        ale Mehedinþiului

nea Drãghiea la fiecare
Colegiu prefectural. Pã da,
cã dacã acolo ‘mnealui e
ºefu’ la judeþ, musai sã fie
mândru, cã nu oricine
adunã laolaltã toþi ºefii de
instituþii deconcertate. ªi
cum le zâmbeºte nea
Drãghiea pe sub mustaþã,
nu le mai zâmbeºte
nimenea, da ºi când sã
încruntã din sprânceanã,
mai cã se lasã unii pe sub masã. Bun
ºi colegiu ãsta la ceva, sã mai schimbã
impresii, sã mai aflã veºti noi.
   Da poate sã mai putea ridica o
problemã, la ultima astfel de ºedinþã.
Pã da, cã e cam urgentã treaba ºi þine
ºi de neºte instituþii din subordinea
Guvernului. Adicã a devenit o mare
problemã la Serviciul de Medicinã
Legalã, unde în zeci de cazuri nu vrea

nimeni sã sã ocupe de
înmormântare. ªi
atuncea problema s-ar
putea agrava, unde mai
pui cã e vorba de cazuri
sociale, în multe
situaþii. Da dacã s-ar
ridica problema la
viitoarea ºedinþã a
Colegiului Prefectural,
probabil cã s-ar gãsi ºi
niscaiva soluþii. Nu de
alta, dar s-ar putea ca
altfel situaþia sã nu
miroasã bine.
   Mã fraþilor, între timp
aflai cã Sucã sã rãtãci
pi la Herculane, cã
vãzu peisaju frumos,
sã dete jos din trin ºi
rãmasã sã contemple.

Pã da, îl vãzu al lu’ Cãruþaºu din vale,
cicã sta în faþã la Afrodita ºi contempla
munþii, de jur împrejur. Bine, îl
strigarã fro câþiva, cã ziserã cã poate
nu sã simte bine, da nu-i bãgã în
seamã ºi oamenii plecarã. Aºa cã
dacã-l vedeþi, io zic totuºi sã-l sfãtuiþi
sã vinã acasã înainte sã dea ghioceii.
  Greu de trecut pin Mehedinþi, dupã
iarna asta. ªi nu din cauza zãpezii, ci a
gropilor din carosabil. Pã da, di la
maºini la tiruri, s-au ales cu
cauciucurile sparte din cauza gropilor,
ori au rãmas blocaþi ºi în tuneluri, de
risca sã sã lase cu nenorociri pe bandã
rulantã. Poate sã implicã cineva sã
rezolve cât de cât situaþia, cã pãnã vine
primãvara mai e destul ºi s-ar putea

sã fie prea târziu pentru unii fãrã noroc.
Da tot primãvara o sã vinã ºi cu

parcometre, pentru cei care vor dori
sã parcheze în centrul Severinului.
Adicã vrei parcare în centru, trimiþi
un mesaj, plãteºti 2 lei ºi parchezi o
orã. Civilizat ºi de bun simþ, fãrã
scandal pe locuri de parcare ºi
parcãri dupã bunul plac.
   Cât despre locul trei la ºomaj
pentru Mehedinþi, la nivel de þarã, e
prea ruºinos sã mai discutãm, cã
dacã nu existã o strategie coerentã,
nici lucrurile nu or sã se schimbe ºi
ne batem gura degeaba.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


