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Ziua Serbiei sãrbãtoritã în Mehedinþi

Primãvara aduce investiþii
importante pe drumurile judeþene din
Mehedinþi. Astfel, în scurt timp, vor începe
lucrãri de reabilitare de DJ 606D ºi lucrãri
de modernizare pe DJ 606B, dupã ce
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a semnat în
ultima sãptãmânã contractele pentru
finanþarea investiþiilor.
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Ne intereseazã educaþia pe
care o primesc, condiþiile în care
locuiesc, cresc ºi se formeazã ca
adulþi. De aceea, în programul
nostru de guvernare, am luat mãsuri
prin care îi sprijinim pe copii, dar
ºi pe pãrinþii lor.
   În ºedinþa de Guvern din 19
februarie 2019, prim-ministrul
României, doamna Viorica Dãncilã,
a anunþat adoptarea O.U.G. referitoare
la alocaþiile copiilor, urmând sã
producã efecte de la 1 martie 2019,
când acestea aproape cã se dubleazã.
Cei cu vârsta de pânã în 2 ani, sau de
pânã în 3 ani, în cazul copilului cu
dizabilitãþi, vor primi 300 de lei. Tot
300 de lei primesc ºi copiii cu vârsta
cuprinsã între 3 ani ºi 18 ani, în cazul
copilului cu dizabilitãþi. Iar copiii cu vârsta
între 2 ºi 18 ani primesc 150 de lei.
   Cuantumul alocaþiei de stat pentru
copii se stabileºte în raport cu
indicatorul social de referinþã,  dupã
cum urmeazã: 0,4 I.S.R. pentru copiii
cu vârsta de pânã la 2 ani (sau de
pânã la 3 ani, în cazul copilului cu
dizabilitãþi), 0,168 I.S.R. pentru copiii
cu vârsta cuprinsã între 2 ani ºi 18
ani ºi 0,4 I.S.R. pentru copiii cu vârsta
cuprinsã între 3 ani ºi 18 ani, în cazul
copilului cu dizabilitãþi.
   Pentru plata acestor alocaþii, bugetul
Ministerului Muncii ºi Justiþiei Sociale

NOUÃ, social - democraþilor, ne
pasã într-adevãr de copiii acestei þãri!

a fost suplimentat cu peste 2,1
milioane de lei. Mãsura nu poate decât
sã mã bucure, mai ales cã, alocaþia de
stat pentru copii este o sumã de bani
pe care statul o acordã, în mod
nediscriminatoriu, tuturor copiilor.
   Pe lângã alocaþiile mai mari,
investiþiile pe care le avem programate
în celelalte sectoare vor face din copiii
noºtri unii mai buni ºi mai sãnãtoºi.
Iar aici mã refer la faptul cã avem
investiþii în sistemul educaþional, care,
de altfel, primeºte un buget record. De
asemenea, mulþi bani se alocã ºi
pentru sãnãtate, dar ºi pentru
Ministerul Tineretului ºi Sportului.
Prin tot ceea ce facem, avem grijã de
copiii acestei þãri. Avem grijã ca viitorul
lor sã fie mai frumos ºi mai bun!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

La 10 iunie 2008, Organizaþia
Mondialã a Muncii a adoptat
Declaraþia privind justiþia socialã
pentru o globalizare echitabilã.
   Scopul Zilei mondiale a justiþiei
sociale este de a atrage atenþia
factorilor responsabili asupra unor
probleme precum sãrãcia, ºomajul ºi
excluziunea socialã. În literatura de
specialitate, se considerã cã un individ
este exclus social dacã este rezident
într-o zonã geograficã a societãþii, dar
din motive în afara controlului sãu nu
poate participa la activitãþile normale
ale cetãþenilor din acea societate, chiar
dacã ºi-a dori sã o facã.
   Totodatã, cu prilejul acestei zile
sunt promovate valori precum
solidaritatea, echitatea ºi tratamentul
egal oferit cetãþenilor indiferent de
sex, rasã, religie, culturã sau stare a

Ziua mondialã a justiþiei sociale
sãnãtãþii. Inegalitãþile imense de
venit atât pe plan naþional, cât ºi
internaþional, reprezintã, la rândul
lor, un factor ce poate ridica
obstacole în calea justiþiei sociale.
   Conform Asociaþiei Române pentru
Transparenþã, termenul de justiþie
socialã, inventat de cãtre Luigi
Taparelli în anul 1840, desemneazã
modul în care este aplicatã justiþia într-
o societate în relaþie cu clasele sociale
existente în ea. În esenþã, ea se referã
la conceptul potrivit cãruia toatã
lumea trebuie sã aibã aceleaºi drepturi
ºi oportunitãþi economice, politice ºi
sociale. Pentru adepþii justiþiei sociale,
rolul cel mai important al statului este
de a asigura bunãstarea ºi
respectarea drepturilor cetãþenilor
sãi, indiferent de clasa socialã din
care fac parte aceºtia.

Cam toatã lumea politicã a
avut în aceastã perioadã drept temã
de luptã legea bugetului de stat.
Adevãrul e cã s-a întârziat
impardonabil de mult cu aducerea
bugetului în parlament ºi aici e
numai vina celor aflaþi la guvernare.
Nu mi se pare nici normal, nici
sãnãtos sã acorzi unei astfel de
teme, atât de importante la
începutul fiecãrui an, cea mai mare
atenþie posibilã. S-a ajuns în
impasul de azi pentru cã guvernul
Dragnea-Dãncilã (cea mai
neinspiratã formulã politicã
aruncatã de PSD în arena publicã
din ultimele douã decenii) nu a
tratat cum trebuie chestiunea
bugetului de stat. A lãlãit-o pânã
ce  dat cu pisica de gard.
   Am vãzut cu toþii cã pânã ºi
primarii PSD sunt nemulþumiþi, ºi
pe bunã dreptate. Una peste alta,
tema agitã spiritele, ºi le va mai
agita ceva vreme. Liderul
deputaþilor liberali, Raluca Turcan,
a declarat imediat dupã ce
Administraþia Prezidenþialã a adus
critici argumentate Legii bugetului
pe 2019, cã gestul lui Klaus
Iohannis „este un demers corect”.
Rãmâne de vãzut dacã ºeful statului
va ataca bugetul la CCR. Pentru
Raluca Turcan atitudinea
Cotroceniului nu trebuie sã
surprindã pe nimeni. „Este în linia
pe care instituþia preºedinþiei a

La capitolul bla-
bla-bla stãm bine
abordat-o pânã acum. Am avut o
primã poziþie din partea
preºedintelui dupã votul pe buget”.
   Normal, Klaus Iohannis nu putea
rata o asemenea minge servitã la
fileu. Degeaba se mai agitã acum
PSD, ºi zice, cu obidã, cã “Singurul
buget pe placul lui Iohannis ar fi
cel propus de PNL. Nu înþelege însã
cã cetãþenii nu au încredere cã PNL
ar putea conduce România, aºa
cum s-a vãzut la ultimele alegeri”.
   PSD vede peste tot numai victorii
ºi mãreþe realizãri: „În cei doi ani
de guvernare PSD, economia a
mers bine, puterea de cumpãrare a
pensionarilor ºi salariaþilor a
crescut cu 18%-20%, peste rata
inflaþiei, iar în acest an Guvernul a
alocat cu peste 15 miliarde lei mai
mult pentru investiþii.”
   Reacþia PSD vine dupã ce
purtãtorul de cuvânt al preºedinþiei,
Mãdãlina Dobrovolschi, a anunþat
cã ºeful statului catalogheazã
guvernul drept unul al imposturii,
pentru cã nu a reuºit sã dea un
buget pe 2019 care sã rãspundã
nevoilor românilor. Am fi fost pe
cele mai înalte culmi, zic cei din
PSD, „Dacã Iohannis nu ar fi bãgat
tot timpul beþe-n roate. Campania
sa electoralã este singurul lucru
care îl preocupã. Blocheazã orice,
fãrã sã fi avut nici mãcar o singurã
iniþiativã constructivã, care sã fi
adus ceva bun pentru cetãþeni! Din
acest motiv PNL a pierdut alegerile,
iar românii considerã în continuare
cã PSD poate administra cel mai
bine economia naþionalã”.
   Blablabla. Tot blablabla e ºi din
partea lui Klaus Iohannis ºi a PNL,
sã nu ne facem iluzii. O þinem aºa,
într-un bla-bla-bla continuu, de ani
buni. La altele stãm prost, dar la
capitolul bla-bla-bla stãm bine.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, contractul care
vizeazã proiectarea ºi execuþia
lucrãrilor de modernizare a DJ 606B,
pe tronsonul de 2,8 kilometri,
cuprins între intersecþia DC 22 ºi
localitatea Bistriþa. Alãturi de domnia
sa au fost primarii comunelor
beneficiare, Ionicã Moþi (Hinova) ºi

Încep lucrãrile de modernizare pe ultimul tronson dintre Livezile ºi Bistriþa

Adrian Nãnuþi (Livezile) ºi
reprezentantul constructorului
care a câºtigat licitaþia.
   “Este practic, ultima porþiune care
a rãmas neasfaltatã, între comunele
Livezile ºi Hinova, dupã ce în 2018
ºi 2017 am reuºit sã modernizãm
alte douã tronsoane, de-a lungul
localitãþilor ªtefan Odobleja ºi Izvoru
Aneºtilor (comuna Livezile). Este o
promisiune pe care am fãcut-o

locuitorilor din zonã ºi reuºim
sã o onorãm cu fonduri
europene, pe Programul
Operaþional Regional, în cadrul
proiectului “Îmbunãtãþirea
conectivitãþii în zona de vest a
judeþului Mehedinþi, dupã ce
în toamna anului trecut am
semnat contractele pentru
proiectele nefinalizate”, a
declarat preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Lucrãrile de modernizare

vor scurta drumul dintre Drobeta
Turnu Severin ºi localitãþile
ªtefan Odobleja/Izvoru Aneºtilor/
Petriº cu aproximativ 40 kilometri,
întrucât pânã acum, oamenii erau
nevoiþi sã ocoleascã DJ 606B în
lipsa asfaltului ºi sã circule prin
localitãþile Livezile, Rogova,
ªimian. Cei doi primari prezenþi
la semnarea contractului s-au
arãtat mulþumiþi de faptul cã

locui torii celor douã unitãþi
administrat iv teri toriale vor
circula pe asfalt.
   “Pe acest drum judeþean vor
merge cetãþenii celor douã
comune, fie cã merg spre Bistriþa,
fie cã merg spre Livezile sau cãtre
Drobeta Turnu Severin, toþi
locuitorii din Hinova sau Livezile
vor circula pe aici. Vã mulþumesc
mult, în numele cetãþenilor!”, i-a
transmis primarul comunei
Hinova, Daniel Moþi, preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, la semnarea
contractului.
   ”În urmã cu câþiva ani în urmã,
nimeni nu visa ca acest drum sã se
asfalteze ºi iatã cã acum se asfalteazã
ultimul tronson”, a spus ºi primarul
Adrian Nãnuþi, din comuna Livezile.

 Valoarea lucrãrii este de peste
2,8 milioane lei, iar perioada de
implementare a investiþiei este
zece luni.  Biroul de presã

Drumul Judeþean 606D, între
localitãþile Blidaru (com. Greci) ºi Colareþ
(com. Tâmna) va intra în reabilitare.
Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a semnat
miercuri, 20 februarie, împreunã cu
reprezentantul constructorului, contractul
pentru proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
reabilitare pe un tronson de 2,8 kilometri.
La semnarea contractului au fost prezenþi
primarul comunei Tâmna, ‘erban Dumitru
ºi primarul comunei Greci, Aurelia
Mosoarcã, cei doi arãtându-se mulþumiþi
cã locuitoriii din cele douã comune vor

LUCRÃRI DE REABILITARE PE DJ 606 D

 Biroul de presã

Noul spectacol al maestrului Tudor Gheorghe intitulat
„Femeia, al cincilea anotimp” va avea o reprezentaþie ºi
la Palatul Culturii “Teodor Costescu”.
   „Premiera are versurile atent selecþionate din cultura poetica
autohtonã, ce vor aduce o odã inestimabilã femeilor, însã vor
constitui ºi un instrument moralizator pentru bãrbaþi (pe tonul
ferm, dar amical caracteristic maestrului), ce vor descoperi
secretul iubirii femeii”, spun organizatorii evenimentului.
   Evenimentul va avea loc luni, 18 martie, cu începere de
la ora 19:00, în sala mare de spectacole a Palatului Culturii
“Teodor Costescu”.

avea condiþii mai bune de trafic.
“Este o lucrare absolut necesarã pentru
locuitorii din zonã întrucât carosabilul este
degradat, ceea ce face circulaþia foarte dificilã.
În prezent, drumul nu are canale de scurgere a
apelor pluviale, iar fundaþia a cedat, astfel cã
am pus acest tronson pe lista prioritãþilor pentru
investiþii.”, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
Investiþia se va desfãºura pe o perioadã de
zece luni, are o valoare de aproximativ 3,3
milioane lei ºi este susþinutã de bugetul
propriu al Consiliul Judeþean Mehedinþi.

 Continuare în pag. 9
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Preºedintele ALDE
Drobeta, senatorul Ionuþ
Sibinescu, este de pãrere cã
scorurile foarte bune înregistrate
de ALDE la nivelul judeþului
Mehedinþi se datoreazã, în primul
rând, activitãþii pe care primarii ºi
consilierii ALDE o desfãºoarã la
nivelul comunitãþii. Din punctul
de vedere al senatorului ALDE de
Mehedinþi, activitatea primarilor
ALDE este una mulþumitoare, iar
reacþia cetãþenilor este cea din
sondajele de opinie.
   „Scorurile bune pe care le-am
vãzut cu toþii în sondajele de opinie
care au avut loc la nivelul judeþului
Mehedinþi se datoreazã, într-o bunã
mãsurã, activitãþii membrilor
noºtri, reprezentanþilor noºtri în
administraþia localã. Pot sã vã spun
cã avem primari în judeþ de care
sunt foarte mulþumit, iar rezultatele
muncii lor se vãd în favorabilitatea
faþã de ei a locuitorilor”, spune
liderul ALDE Drobeta.
   Ionuþ Sibinescu a oferit o serie
de exemple concrete în ceea ce
priveºte realizãrile primarilor ALDE
de la nivelul judeþului Mehedinþi.
„Avem primari ALDE în judeþ de
care sunt foarte mulþumit. Vã dau
câteva exemple: la Butoieºti
primarul nostru a reuºit sã rezolve
problema iluminatului. Prin PNDL
se reabiliteazã 34 de uliþe, se
modernizeazã o grãdiniþã. De
asemenea, se are în vedere
alimentarea cu apã ºi canalizare
acolo unde nu existã. Sunt lucruri
concrete care spun multe de
activitatea reprezentantului ALDE.
  La Dumbrava, acolo unde avem un
primar foarte tânãr, lucrurile au

Ionuþ Sibinescu (ALDE):
Realizãrile reprezentanþilor ALDE la nivel local

sunt cartea noastrã de vizitã în faþa
mehedinþenilor

început sã se miºte foarte bine. Prin
PNDL s-a obþinut un proiect de
asfaltare a drumurilor comunale. De
asemenea, se reabiliteazã un
dispensar, o salã de sport ºi, foarte
important, se asfalteazã printr-un
proiect drumul Dumbrava – Albuleºti.
Este o restanþã a tuturor celor care au
promis acest drum ºi nu l-au fãcut.
Prin buna colaborare de la nivel
judeþean se poate realiza acest drum.
   Totodatã, la Vlãdaia, acolo unde
avem un primar aflat la al doilea
mandat, s-a finalizat canalizarea în
toatã comunã, iar pe PNDL se va
construi o unitate sanitarã modernã
ºi se va asfalta un numãr important
de drumuri comunale”, a declarat
preºedintele ALDE Drobeta.
   Sibinescu a precizat cã oamenii
care au votat ALDE în acele comune
vãd ce poate face ALDE atunci când
are ocazia. Totodatã, senatorul
ALDE a subliniat cã în ultimul timp
au fost întãrite organizaþiile, în aºa
fel încât la alegerile locale viitoare
ALDE sã se batã pentru cât mai
multe primãrii.

Cabinetele ºcolare dentare
din cadrul Direcþiei de Asistenþã
Socialã îºi aºteaptã elevii însoþiþi de
pãrinþi pentru a beneficia, în mod
gratuit, atât de controale cu privire
la igiena buco-dentarã cât de
eventuale tratamente stomatologice.
   Cu o singurã excepþie, toate
cabinetele ºcolare dentare au fost
dotate anul trecut cu aparaturã

Cabinetele ºcolare dentare au
fost dotate cu aparaturã modernã

modernã, de calitate.
   Având în vedere ºi scopul
proiectului pe care l-am iniþiat în
acest sens anul trecut, fac un apel
cãtre pãrinþi sã meargã împreunã
cu copiii la cabinetele ºcolare
dentare la care este arondatã
unitatea de învãþãmânt pentru
controale stomatologice ºi
eventual tratamente gratuite.

 Biroul de  presã al ALDE
Drobeta Turnu Severin

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Ziua Serbiei a fost marcatã
pe Clisura Dunãrii, judeþul
Mehedinþi, prin manifestãri
organizate de primãriile comunelor
Sviniþa ºi Dubova.
   În deschiderea festivitãþilor,
prefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Nicolae DRÃGHIEA, s-a
întâlnit cu oficialitãþile sârbe, dupã
care, împreunã au participat la un
moment festiv, marcat de iluminarea
podului Mraconia în culorile celor

Ziua Serbiei
sãrbãtoritã în Mehedinþi

 Biroul de presã

douã þãri învecinate ºi de un
spectacol de dansuri populare
sârbeºti, oferit de un grup de copii.
“Comunitatea sârbã din judeþul
Mehedinþi se bucurã de toate
drepturi le oferite de legea
minoritãþilor ºi totodatã, de
spri jinul necondiþ ionat al
Instituþiei Prefectului – Judeþul
Mehedinþi”, a spus prefectul în
alocuþiunea rostitã.
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Un important sprijin financiar
pentru cel mai mare spital din
Mehedinþi, Spitalul Judeþean de
Urgenþã, vine din partea Primãriei
Drobeta Turnu Severin.
Municipalitatea oferã suma de
130.000 de lei Secþiei Cardiologie.
Este primul an de ajutorare financiarã,
deoarece proiectul iniþiat de
municipalitate se întinde pe patru ani.
Cu aceºti bani se va achiziþiona
aparaturã medicalã ºi de supraveghere
a saloanelor, performantã.

Ajutor financiar pentru Spitalul Judeþean, din partea Primãriei Severin
   Municipalitatea
din Severin vrea sã
ajute financiar
Spitalul Judeþean,
în baza unui
proiect gândit pe
patru ani. Primarul
m u n i c i p i u l u i
Drobeta Turnu
Severin, Marius
Screciu, a precizat
cã în primul an
Spitalul va primi
suma de 130.000
de lei oferindu-se
suma de 130.000

de lei pentru dotarea Secþiei de
Cardiologie, dar ºi a Secþiei de
Oncologie. Anual, Primãria Severin
va aloca bani, în funcþie de bugetul
disponibil pentru achiziþionarea de
echipamente medicale.
   „Am demarat un program de sprijin
financiar pentru Spitalul Judeþean, un
program gândit pe o perioadã de
patru ani. În fiecare an vom da
Spitalului Judeþean o sumã de bani
pentru achiziþionarea de aparaturã
modernã. Anul acesta ajutãm Secþia

Cardiologie ºi Secþia Oncologie.
Chiar dacã Spitalul Judeþean este în
subordinea Consiliului Judeþean, cei
mai mulþi pacienþi vin din Drobeta
Turnu Severin, iar noi vrem sã venim
în sprijinul lor. Sper ca anul viitor
sã avem mai mulþi bani. Anul
acesta vom ajuta cu suma de
130.000 de lei”, a declarat primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.
   „Avem nevoie ºi vom achiziþiona
aparaturã pentru pacienþii care ajung
la Secþia Cardiologie în stare gravã.
Vorbim aici de o staþie centralã de
monitorizare pe care noi vedem în
timp real starea pacienþilor din toate
saloanele, pentru a nu mai fi nevoiþi
sã facem drumuri repetate între
aceste saloane, un aspirator mobil
pentru secreþii, un cãrucior de
resuscitare, un analizor automat de

gaze ºi electroliþi ºi mai multe
noptiere dotate corespunzãtor pentru
saloane”, a precizat medicul Roxana
Balaci de la Secþia Cardiologie a
Spitalului Judeþean din Severin.
   „Sprijinul Primãriei este unul
important, mai ales pentru
pacienþii cardiaci, care sunt din ce
în ce mai mulþi”, a precizat ºi
managerul Spitalului Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin,
dr. Victor Maliborschi.
   Spitalul Judeþean se aflã în
subordinea Consiliului Judeþean
Mehedinþi, iar ultima achiziþie de
echipamente realizatã la finele
anului trecut a fost de 900.000 de
lei. Instituþia medicalã este
beneficiarul mai multor proiecte
europene, dar acestea aºteaptã
sã fie implementate.

Nu mai puþin de trei variante
au fost analizate la nivelul Primãriei
Severin pentru a se gãsi cea mai bunã
soluþie de încãlzire a oraºului, în
sistem centralizat. Soluþiile cãutate
vin sã opreascã coºmarul din fiecare
iarnã al agentului termic furnizat în
prezent de la douã cazane cu pãcurã,
închiriate de la fosta termocentralã de
la Halânga. Cele trei variante analizate
au fost: o centralã termicã în
cogenerare; o centralã termicã fãrã
cogenerare; montarea de centrale
termice pe gaz la punctele termice din
oraº. Se pare cã varianta aleasã ar fi
cea mai economicã ºi va putea genera
un preþ mai bun pe gigacalorie.
   „În acest moment suntem foarte
aproape sã scoatem la licitaþie o
nouã variantã de încãlzire a oraºului.
Vrem sã mergem pe varianta unei
centrale în cogenerare, cu cazane de
apã fierbinte ºi motoare de înaltã
eficienþã, care sã producã ºi curent
electric. Ne dorim un preþ rezonabil
la gigacalorie, ne dorim în primul
rând stabilitate din punct de vedere
al asigurãrii cãldurii, ca sã nu ne mai
trezim în prag de iarnã cã nu ºtim ce

Se liciteazã construcþia unei centrale
termice în cogenerare la Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin ar putea sã aibã, în cel mult doi ani,
o centralã termicã nouã, în sistem de cogenerare, pentru încãlzirea în
sistem centralizat a populaþiei. Municipalitatea pregãteºte scoaterea

la licitaþie a viitoarei construcþii.
sã facem mai bine, vrem o variantã
pe termen lung”, a declarat primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu.
   Problema termoficãrii Severinului
a apãrut imediat dupã falimentul
RAAN ºi oprirea Termocentralei
ROMAG TERMO ºi s-a accentuat în
iarna 2016 – 2017, atunci când, în
disperare de cauzã, Primãria Severin
a gãsit soluþia închirierii a douã
cazane ale vechii termocentrale ºi
transformarea lor tehnicã pentru a
funcþiona non-stop pe perioada iernii.
Din pãcate, singurul combustibil
viabil gãsit a fost pãcura, un
combustibil scump ºi care este
consumat în cantitãþi impresionante.
Pentru a nu se ajunge la un dezastru
în ceea ce priveºte plata facturilor de
cãtre populaþie, municipalitatea a
acceptat subvenþionarea la jumãtate
a gigacaloriei, ajunsã în acest an la
aproape 600 de lei.
   O altã problemã au fost fondurile
necesare, pe care primãria a fost
nevoitã sã le acopere din
împrumuturi ºi subvenþii de la
Guvernul României.

Sala de festivitãþi a liceului I.
ªt. Paulian, va intra în acest an în
reabilitare totalã, dupã o perioadã de 30
de ani în care aici nu s-a investit nimic.
Mai mult decât atât,elevii liceului vor
primi un pian performant în valoare
de 80.000 lei, achiziþie realizatã cu
sprijinul Primãriei municipiului, prin
programul de investiþii PNDL I.
   “Lucrãrile de modernizare sunt
absolut necesare, unitatea de
învãþãmânt fiind una reprezentativã,
ce dã în continuare tineri valoroºi
care ne reprezintã oraºul cu onoare,

Sala de festivitãþi va fi reabilitatã
la Liceul “I. ªt. Paulian”

pe plan naþional ºi internaþional -
Londra, Washington sau Paris.
   De asemenea, în perioada imediat
urmãtoare, liceul va fi dotat cu un pian
superperformant, în valoare de
80.000 lei, necesar desfãºurãrii orelor
de muzicã în cele mai bune condiþii.
   Educaþia va continua sã se afle în
prim-planul investiþiilor municipalitãþii
severinene, fiind o resursã esenþialã
pentru viitorul mai bun al orasului
nostru” a precizat primarul munici-
piului Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu.

 R.D.C.

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Scriam pe reþeaua de
socializare, recent, cã, privind la tot
ceea ce mi s-a întâmplat în aceastã
viaþã, aº fi vrut, pur ºi simplu, sã nu
fiu. Sã nu mã fi nãscut, cu alte
cuvinte. Într-atât lumea în care trãiesc,
cu oamenii ºi cu evenimentele ei au
reuºit sã-mi întoarcã pe dos sistemul
de valori, convingerile, credinþele,
reperele – multe - puþine, acelea care
erau. Starea aceasta se traducea
printr-o profundã lipsã de voinþã de
a înþelege ceea ce se întâmplã în jurul
meu, printr-o acutã lipsã de încredere
în oamenii care îmi fuseserã alãturi
în momentele cele mai complicate,
mai delicate ale vieþii mele. Alertat de
starea mea de spirit ºi, probabil, de
sãmânþa de gând sinucigaº care
credea cã mã urmãreºte, un bun
prieten a þinut sã mã zgâlþâie puþin ºi
sã mã readucã în parametrii realitãþii.
Mulþumesc, dragã prietene, dar nu mã
urmãrea gândul sinucigaº pe care-l
bãnuiai. Sinuciderea mi se pare o
monstruozitate. Eu, pur ºi simplu, nu
voiam sã mã fi nãscut, pentru cã
imaginea mea despre lume era cu
totul alta decât cea pe care o puteam
constata în prezent. Era, prin urmare,
vorba despre o simplã ºi nu ºtiu cât
de nevinovatã dorinþã de a nu mã fi
nãscut. Câte dorinþe nu avem ºi câte
ajung sã se împlineascã!?!
   * Pãi ce sã zici când falanga liberalã
din Parlamentul României, dupã ce
s-a bãtut cu cãrãmida în piept pe tema
creºterii alocaþiilor pentru copii, ºi
dupã ce parlamentarii PSD au
identificat ºi sursa de finanþare, ceea
ce liberalii nu fãcuserã, bãieþii lui
Orban, Turcan ºi compania au votat

Sã fiu, sã nu fiu?!
împotriva bugetului? Acelaºi buget
care permitea inclusiv plata
alocaþiilor pentru care se zbãtuserã!
Ba chiar sã susþinã cã plata
alocaþiilor nu ar avea nicio legãturã
cu Bugetul! Mai suntem noi
sãnãtoºi la bibilicã? Puþin probabil!
   * Aceiaºi liberali au hotãrât sã facã,
nu-i aºa, zid, în jurul fostei faraoance
(sufrahgeriste, zeiþe etc) de la DNA,
Laura Codruþa Kovesi, într-o disperatã
încercare de a acoperi evidenþa
fãrãdelegilor comise de aceasta ºi cu
speranþa cã, în perspectiva alegerilor
europarlamentare, vor avea ºi ei
cevaºilea avantaj, Da, o sã aibã! O sã
aibã exact ce le doresc eu. Atâta vreme
cât îl vor avea ºef suprem pe
þambalagiul trãgãtor harnic la mãsea,
Orban, ºi câtã vreme purtãtorii lor de
mesaj sunt alde Dancã ºi Priºcã,
baºca Turcãniþa, o sã aibã ºansele lui
Aldo Moro. Politic vorbind, desigur.
   * Cât priveºte strãduinþele
sistemului ºi ale ramificaþiilor lui
din exterior de a o cocoþa pe
respectiva huidumã  ca procuror ºef
al Europei, ei bine (ca sã folosesc
ºi eu noul cliºeu al fãtucilor
posesoare de mãciuci micro-
fonizate), aici ne aflãm în plin
univers urmuziano-arghezian
(Ismail ºi Turnavitu, Tablete din
Þara de Kuty etc.), în care toate
resorturile normalitãþii, ale raþiunii
comune sunt date peste cap,
raporturile interpersonale fiind cea
mai elocventã reprezentare a unui
mecanism stricat ºi reparat
anapoda. Când ºi când, mai apare
câte un avocat kovesist cu un nume
mai sonor (Timermans ãsta sau

cum i-o zice, care cicã ar fi socialist,
dar e socialist dumnealui cum
suntem noi biafrezi rãtãciþi prin
junglã) care vrea sã ne bage în
tãrtãcuþã cum cã aceastã perfectã
semidoctã cu þinutã ºi aere de
dictator stalinist ar fi ceva de capul
ei! Vai, chiar vai de capul ei! Mai
sunt ºi pe reþelele de socializare
niºte plutoane de rãtãciþi care
strâng semnãturi de susþinere a lui
Kovesi asta. Susþinere la ce? Vai ºi
de capetele lor, care au uitat cum e
cu statul de drept ºi acum þipã
împotriva lui! Zãltaþii ãºtia, pare-se
drogaþi pânã în vârful unghiilor, au
aruncat cu vopsea roºie ºi cu
ketchup pe clãdirea Ministerului

Justiþiei, dupã ce Tudorel Toader a
dat acele ordonanþe de urgenþã,
menite sã mai punã ceva ordine în
aceastã zonã atât de rãu famatã a
Justiþiei. Asta e, se apropie
primãvara ºi încep sã pocneascã
hormonii civismului de piaþã
publicã. ªi încã nu am intrat în
postul Paºtelui.
   * Ieri ºi alaltãieri, au fost sãrbãtorite
zilele de naºtere ale lui Eugen Barbu
ºi Marin Sorescu, doi dintre titanii
literelor române ale ultimului secol.
Eugen Barbu ar fi împlinit, la 20
februarie, 95 de ani, iar Marin
Sorescu, la 19 februarie, 83 de
ani. Îi  salut pe amândoi în
glorioasa lor nemurire!

Trei studenþi ai
Academiei de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti se aflã în aceastã
perioadã în  stagiul de
practicã în cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi

Tinerii se pregãtesc
pentru a deveni ofiþeri ºi,
pânã pe data de 8 martie,
vor participa la misiuni
alãturi de jandarmii mehedinþeni.
   Viitorii ofiþeri vor fi repartizaþi
în cadrul structurilor de ordine ºi
siguranþã publicã a le
inspectoratului. Cu acest prilej,
aceºtia au posibilitatea sã punã
în practicã noþiunile teoretice
dobândite în timpul orelor de

curs ,  pe  în t reaga  per ioadã
f i i nd  îndruma þ i  d e  tu t o r i
j andarmi  cu  exper i en þã  în
activitatea profesionalã.
 INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

Trei studenþi se aflã în stagiul de
practicã la IJJ Mehedinþi
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Luna Februarie a acestui an
prinde Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural, Drobeta-Turnu
Severin cu un an de viaþã
organizaþionalã efectivã, actul sãu de
naºtere fiind consimþit de Primarul
urbei ºi aprobat prin HCL nr. 305/
30.10.2017. La fel de adevãrat este
ºi faptul cã cele mai mizerabile
atacuri centrate pe persoanã, familie
ºi considerente de pregãtire
profesionalã “întâmpinã” aceastã
Direcþie, fiind de fapt la o analizã
sumarã, dar de bunã-credinþã -
atacuri la “ceea ce miºcã” în
Severinul turistic ºi patrimonial,
pe alte coordonate.
   De ce este aceastã entitate publicã
de culturã ºi patrimoniu altfel? Pentru
cã are documente programatice de
dezvoltare, are un ROF european, are
4 Direcþii de dezvoltare, majore ºi are
un personal cu studii superioare în
procent de 72 %; personalul de
conducere este reprezentat de oameni
ai cãrþii adevãrate din categoria
“dedicaþi“, iar ºefa de serviciu este în
primul rând absolventã de 21 de ani
de ºcoalã româneascã cu notã mare
ºi proiecte pe mãsurã ºi cu stagiu în

CETATEA  LUNII LUI FÃURAR

 Mihaela Dobre Mirea

Franþa, tot pe cont propriu... Iar
calitatea de soþie este declinatã fãrã a
face confuzie între statut ºi rol... ºi asta
la niciun nivel, pentru cã mãcar atâta
lucru te învaþã ºtiinþele socio-umane
ºi oamenii de calitate care te noteazã
la examene.
   Toate aceste considerente pot fi
probate cu indicatori ºi documente ale
organizaþiei, dar mai ales cu analize
calitative ale specialiºtilor cu expertizã
în patrimoniu cultural din cadrul
AFCN, ANMR, MCIN, sau AFCN.
Bilanþul organizaþiei, cu indicatori
calitativi ºi cantitativi ai activitãþii anului
2018 va fi cuprins în Bilanþul general
al Primãriei UAT ºi prezentat în ºedinþã
de Consiliu Local.
   Luând din toate acestea numai ceea
ce este demn de reþinut, în luna
februarie am încercat sã ne bucurãm
de faptul cã existãm ºi sã conectãm
acþiunile de început de an cu
dificultãþile bugetare ºi cu tendinþele
de dezvoltare culturalã, patrimonialã
ºi europeanã, în patrimoniu cultural.
În România este declarat Anul cãrþii,
în Europa - România deþine
preºedenþia rotativã a Consiliului
European ºi preºedenþia UNESCO,

context istoric, cultural ºi de turism
patrimonial care ne va influenþa
activitãþile ºi ne va face sã “cuplãm”
la tendinþele care ne avantajeazã cel
mai bine. Recentul proiect AFCN
câºtigat, pentru prima datã în istoria
culturalã a Severinului ne dã
capacitatea profesionalã de a ne
dezvolta prioritar prin proiecte.
   Cele mai arzãtoare chestiuni
culturale ºi de patrimoniu rãmânând
în toatã istoria, cele legate de
sentimente, un fel de inteligenþã
emoþionalã a istoriei – face ca de 14
februarie ºi de 24 februarie sã definim
un pic Dragostea în mod intercultural,
durabil, dar ºi experienþial: pe 14
februarie am organizat un ceremonial
medieval la care am invitat pe toþi cei
doritori sã-ºi declare sentimentele...
frumoase; pe 24 vom recidiva în
manierã tradiþonalã, cu un ritual de

Dragobete în Pãdurea Crihala.
   Încheiem luna apoteotic, cu
debutul fenomenului cultural “Casa
Luminii“, unde va conferenþia o
mare personalitate a þãrii, eveniment
complex asupra cãruia devine
“riscant” sã se pronunþe toþi “marii”
jurnaliºti de faimã localã; vor fi
luminaþi în mod sigur dupã
eveniment.
   Anul patrimonial va trebui sã curgã
apoi, cu etape de dezvoltare specifice
în acord cu Strategia de dezvoltare a
conducerii oraºului ºi cu criterii foarte
clare ºi valorice de organizare, atât a
structurii generatoare de acþiuni, cât
ºi ca efect asupra dezvoltãrii prin
turism cultural a municipiului
Drobeta-Turnu Severin, lucru dorit
de toþi cei care iubesc acest oraº
vechi ºi minunat.

Registrul Agricol Naþional
ºi Registrul Electronic
al Nomenclaturilor Stradale au
intrat în atenþia conducerii
instituþiei prefectului ca urmare a
stadiului redus de implementare
pânã la aceastã datã.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA,
alãturi de subprefectul Octavian
TUÞU,  au organizat o primã ºedinþã
de instruire în municipiul Orºova,

R.A.N. ºi R.E.N.S.  în atenþia
conducerii Instituþiei Prefectului

unde s-au întâlnit cu primarul
municipiului, reprezentanþii a 4
primãrii din zonã ºi reprezentanþii
oficiului de cadastru, fiind clarificate
unele inadvertenþe tehnice ºi
organizatorice legate de
introducerea datelor în sistemul
naþional. “Acþiunea va continua
pânã la finalizarea celor douã
registre”, a spus prefectul
judeþului la terminarea întâlnirii.

Un nou proiect de infrastructurã
aºteptat cu interes de locuitorii din
zona submontanã a Mehedinþiului
mai are de aºteptat. Proiectul pe
fonduri europene accesat de

Reabilitarea drumului Iloviþa -
Balta mai are de aºteptat

Consiliul Judeþean Mehedinþi a fost
deblocat de consilierii judeþeni, prin
majorarea cotei de cofinanþare.
Tronsonul de drum porneºte din

 continuare în pag. 10
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De-a lungul ultimelor
decenii, prin lumea largã au bântuit
tot felul de „anomalii”: „Gripa
Spaniolã”, „Gripa Asiaticã”, Virusul
„H3N2”, „Boala vacii nebune”,
Virusul „H5N1”, „Gripa aviarã”,
„Pesta porcinã”, pesta „LCK1”... Ce
þi-e ºi cu minunile astea, create pe
lamelã de minþi diabolice! Dupã
Crãciun ºi Anul Nou, în România,
minunile apar una dupã alta. Precum
în 2006 gripa aviarã a rãmas fãrã fulgi,
la sfârºitul lui 2018, toate focarele de
pestã porcinã din România au rãmas
fãrã ºorici. Alertele au dispãrut rapid,
aºa cum au venit, de pe prima paginã
a fiþuicilor fãcãtoare de „fake news”,
iar pe ecranele tv pestele ºi gripele
au devenit incolore. Dar nu vã
impacientaþi, pentru schimbarea
„decorului” ºi-a fãcut apariþia isteria
epidemiei de gripã bipedã. Mor pe
capete (ca în oricare alt an... dar asta
nu se (s)pune...); copii, bãtrâni, tineri
- cu sau fãrã alte afecþiuni la bord, cu
sau fãrã vaccin antigripal injectat
preventiv. Desigur, e vorba de
vaccinuri din import, fiindcã

„Minunile” din „Grãdina Maicii Domnului”
românescului Institut „Cantacuzino”
au avut grijã corporaþiile
farmaceutice ºi trãdãtorii de þarã
sã-i facã de petrecanie prin
procedura „pas cu pas”.
„Codex alimentarius” ºi
Monsanto au transformat
populaþia României în cobai
  Controlate sau plantate, „gripele” ºi
„pestele” de care am amintit se înscriu
perfect în „prorocirea” fãcutã cu ani în
urmã de un „guru” aproape centenar al
planetei: „Reducerea populaþiei þãrilor
sãrace este vitalã pentru securitatea
Statelor Unite”[1]. Specialiºtii considerã
probabilã chiar o pandemie... ºi nu
numai. Industria farmaceuticã ºi cea
alimentarã împãrtãºesc acelaºi interes,
motiv pentru care, industria
farmaceuticã distruge, de ani buni, orice
inovaþie sau descoperire ºtiinþificã
capabilã sã trateze bolile umanitãþii:
SIDA, Ebola, cancerul, diabetul, bolile
cardiovasculare... De perioada în care
Dacian Cioloº a condus Ministerul
Agriculturii ºi introdus în mod
experimental în România „Codex
alimentarius” ºi a deschis larg porþile
Monsanto, transformând populaþia
României în cobai al experimentelor vã
mai aminþiþi?
„Aceastã Românie este
încredinþatã mâinilor voastre”
   În luna mai a anului 1999, Papa
Ioan Paul al II-lea s-a adresat
românilor: „Românie, þarã-punte între
Orient ºi Occident, punct de rãscruce
între Europa centralã ºi cea orientalã,
Românie, pe care tradiþia o numeºte
cu frumosul titlu de «Grãdina Maicii

Domnului» [...] Aceastã Românie
este încredinþatã mâinilor voastre”. 
Coincidenþã sau nu, în 2019, tot în
luna mai, tot în România, lãsatã pe
mâinile unor nevrednici, se va
desãvârºi „ciudata” ºi mult
controversata vizitã a Papei Francisc
pe meleaguri transilvane. Gura lumii
sporovãieºte cã printr-o minune,
„gazdele” de drept ºi de fapt vor lipsi,
lãsaþi fiind unii de pe meleagul Pestei
roºu-alb-verde sã-l întâmpine.
România, pe rele mâini a ajuns, aºa
cã Te rugãm Doamne, fereºte-ne de
vreo „Gripã papalã”!
Pesta „L.C.K.1” - „Alice în Þara
minunilor”
   Cum spuneam, pe tãrâmul Grãdinii
Maicii Domnului, minunile apar
ca ciupercile dupã ploaie ºi nu
oricum: ambasadorii occidentali
calcã în picioare convenþiile
diplomatice ºi nimeni nu-i ia la
rost, escrocii au certificate de
oameni de onoare, hoþii ºi
jefuitorii, paºapoarte diplomatice
ºi conturi grase în paradisuri
financiare, politicienilor li se dã cu
agheasmã pentru iertarea
pãcatelor... Sã tot fii infractor în
Grãdina Maicii Domnului! Dacã
Gauleiterul partenerului strategic
ºi mulþi alþi viziri, cu sau fãrã
lalele, au decorat-o ºi au
cadorisit-o cu tot felul de onoruri
(„justiþia ºtie de ce!”), „Înaltul”
K.W.I. a citit încet, a priceput foarte
încet, a decis ºi mai încet. În cele
din urmã, de voie, de nevoie, a fost
obligat s-o dea jos din fotoliul pe
„Nibelunga din curbura Carpaþilor,
în piept cu «Legiunea de Onoare»,
pe umãr cu «Steaua Polarã»”, care
tãia ºi spânzura dupã placul celor
care au urcat-o pe piedestal -
ambasadele Ipocritului Occident. A
„decorat-o” ºi el cu „a treia cizmã”
ºi i-a dat „liber”. Baºca dosare,
protocoale ºi alte vrãjitorii Made
D.N.A. Grijuliu, Bruxelles-ul i-a
sugerat mazilitei sã nu-ºi facã
gânduri rele, sã „catindeze” (cu sau
fãrã dosare penale) la o înaltã funcþie
europeanã, cã de vrãji are grijã el,
Marele Babilon. Ea, doar, sã
arunce la coº. Pãi cum rãmâne
cu „Statul de drept”, prea-
strâmbilor ipocriþi ai Înaltei Poarþi?

Nici Mafalda, nici simbolul
curãþeniei, nici al libertãþii...
   În ton cu miracolele din Grãdina
Maicii Domnului, gãsesc edificator
comentariul unui jurnalist privind
serialul „Ce vrãji a mai fãcut...”:
„Laura Codruþa Kovesi se socotea
buricul pãmîntului, ºefa deratizãrii
morale în România. Plinã de emfazã,
zicea: « Noi suntem D.N.A. ! […]
Sunt Luluþa de la C.I.A. ºi þineþi-vã
gura cã vã ia mama dracului ! ».
Acum descoperã cã lumea o trateazã
ca pe un nimeni… cã nu este nici
Mafalda, nici simbolul curãþeniei, nici
al libertãþii… au început sã-i iasã «
bubele» pe nas ºi pe bãrbie: Oradea,
Ploieºti, S.R.I., bodyguardul […].

Ultima ei zvîcnire a fost lansarea unei
plîngeri la C.E.D.O. […] dar
debarcarea mediocrei absolvente de
drept de la Facultatea din Cluj-
Napoca n-are legãturã cu nici
drepturile omului, nici cu C.E.D.O.
A revenit pe prima paginã pentru
cîteva ore, scufundîndu-se ºi mai
adînc decît înainte în anonimatul în
care locuia”[2].
   România va plãti scump acest
experiment nesãbuit de creare a
unui robot justiþiar, pentru
satisfacerea orgoliilor unor corupþi
iresponsabili. Ca sã nu mai vorbim
cã România a avut parte, de câteva
decenii, doar de preºedinþi ºi
guvernanþi care au luat-o razna ºi au
creat un câmp lucrativ pentru borfaºi
ºi trãdãtori.             Grafica - I.M.

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

[1] Henry Kissinger, National Security Study Memorandum  - 1974.
[2] Cornel Nistorescu, https://www.cotidianul.ro/suferintele-unei-vedete-ignorate/
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Cum pot sã trãiascã unii
tâmpiþi fãrã facebook, internet sau
reþele de socializare. Telefonul cu
internet a devenit o anexã a corpului
uman. Omul nu mai poate trãi fãrã
tehnologie ºi fãrã falsa socializare.
Este adevãrat cã vorbim de
conexiuni, de înlesnire, dar ºi de
imagine, de marketing, de
promovarea celei mai bune feþe, a
celei mai bune vieþi. Dacã te uiþi pe
facebook la cartea cu feþe, cum se
spune, toatã lumea în afarã de tine,
se îmbracã bine, are case frumoase
ºi maºini frumoase ºi copii frumoºi
ºi neveste frumoase ºi de toate. Mai
este câte un ameþit care mai spune ºi
adevãrul. În rest, nimeni nu se ceartã
cu nimeni, nu spune cã nu vorbeºte
de 10 ani cu vecinul sau cu o rudã
sau cã în realitate nu este aºa de vioi
precum pare ºi are o formã de cancer
ºi cã nu se înþelege deloc cu nevasta

 ªtefan Bãeºiu

Niºte nenorociþi fãrã facebook ºi liberi sau în afara Reþelei
sau cu plozii sau nici nu mai lucreazã
unde ºtie toatã lumea. Sãptãmâna
trecutã chiar a fãcut descoperire de
card, sã îºi cumpere haina pe care o
tot promoveazã pe facebook.
   Mai sunt niºte nenorociþi pe
lumea asta, niºte paria ai societãþii
care nu au facebook. Chiar nu au.
Nu trebuie confundaþi cu paria care
au facebook cu ajutorul unor
conturi false ºi spun cã nu au. ªi ei
au intrat în joc, dar vor sã fie liberi.
Vorbim de nenorociþii liberi, liberi,
care se duc la picnic sau la munte
fãrã sã punã poze pe reþelele de
socializare. E vorba de nebunii care
se duc la toaletã ºi nu pun pozã cã li
s-a terminat hârtia igienicã, la
nenorociþii care scriu o carte ºi nu o
pun pe facebook sau care se
apleacã sã miroasã o floare ºi nu
pun totul pe facebook.
   Adicã mai existã o specie de

nenorociþi liberi care sunt în afara
închisorii care se numeºte reþeaua.
Ei sunt în afarã ºi sunt de fapt niºte
paria pentru cã nu au acces la reþea
ºi la beneficiile reþelei. Totul are loc
acum în reþea. Se fac plozi în reþea, se
stricã relaþii în reþea, se întemeiazã
familii. Nu este nimeni în afara reþelei
pentru cã eºti în afara unui sistem de
informaþii. Reþeaua a acaparat
aproape total comunicarea între
semeni. Nici mãcar telefonul voce nu
mai este utilizat. Nu se mai aud voci,
nu se mai vede om cu om. Dar toatã
lumea pare cã este fericitã ºi cã ºtie
totul. Sau poate cã este doar o formã
complexã de depresie la nivel
planetar. Cine ºtie cãtre ce depresie
globalã ne îndreptãm. Reþeaua
ascunde de fapt o mare tãcere
planetarã. Comunicãm în tãcere.
   Am putea trãi o zi fãrã telefonul cu
internet? Sã te trezeºti dimineaþa, sã
te duci sã cumperi un ziar tipãrit, dacã
mai existã. Sã bei o cafea sau un pahar
cu apã ºi sã te duci la locul de muncã.
Sã zicem la o florãrie. Sã stai acolo
de dimineaþa pânã la apus ºi sã vinzi
flori. Sã cumperi ºi sã vinzi flori. Sã
aranjeze buchete, sã scrii mesaje de
condoleanþe, sã vorbeºti cu oameni
faþã în faþã. Sã râzi, sã plângi ºi sã te
bucuri. Vii seara acasã, mãnânci un
sendviº ºi te pui în pat. Poate ºi citeºti
vreo 30 de pagini dintr-o carte aflatã
pe noptierã. Nu conteazã ce carte:
esenþialã sau neesenþialã. ªi sã

adormi. A doua zi la fel, a treia zi
poate fi una liberã. ªi ce sã faci?
Sã te duci sã te plimbi printr-o
pãdure, fãrã sã ai telefonul la tine.
Adicã o performanþã sã nu fi
deschis facebook sau internetul
pentru câteva zile.
   Sã miroºi o floare cât mai aproape
de iarbã, unde creºte, sau sã asculþi
un clopot sau un vuiet printre
copaci. În timpul în care tu eºti liber
în imbecilitatea ta ºi în afara reþelei,
s-au petrecut mult prea multe. Eºti
pierdut pentru umanitate. Nu mai
exiºti. De aia eºti considerat un
paria. În reþea au avut loc o grãmadã
de evenimente. Chiar ºi Apocalipsa
a venit de mai multe ori. Lumea s-a
întristat. Acum e veselã pentru cã în
reþea a avut loc ºi a doua venire a lui
Iisus. Sunt semne peste tot.
   Chiar dacã mori, nu aflã nimeni.
Sala de priveghi va fi goalã. Nu se
ºtie în reþea. Nu a aflat nimeni, pentru
cã tu, în imbecilitatea ta, ai vrut sã fii
liber ºi sã vezi dacã se mai poate ºi
aºa. De ce nu ai vrut sã intri în reþea
ºi sã fii ºi tu fericit? Acum erai în
galeria nemuritorilor, a frumoºilor,
a reuºiþilor. A perfecþilor. Au plecat
toþi în Rai, a avut loc ºi Învierea în
reþea. Când ai ales sã fii liber ai
pierdut trenul. Ai murit. Totul cu sau
fãrã ghilimele. Vãrsaþi o lacrimã
pentru umanitate dacã vreþi, dar nu
ca ãia pentru facebook.

   Acompaniamentul va fi asigurat
de Grupul vocal ºi Orchestra
Concertino din Chiºinãu, sub
bagheta dirijorului ºi
orchestratorului Marius Hristescu.
   “Femeia este al cincilea anotimp,
în care natura se odihneºte,
amintindu-ºi toate florile primãverii,
toate privighetorile verii, toþi
strugurii toamnei ºi toate ninsorilor
iernii”, spunea poetul Grigore Vieru.
   Biletele au fost puse în vânzare
începând de luni, 18 februarie
2019, la Agenþia Teatralã, situatã la

Spectacol: Tudor GHEORGHE
 urmare din pagina 3 intrarea în sala de spectacole a

Palatului Culturii ”Teodor
Costescu”.
   Programul Agenþiei Teatrale este
urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi
12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
   Preþul unui bilet este de: 100 lei
(la parterul sãlii), 80 lei (la balcon).

Informaþii ºi rezervãri, de luni
pânã vineri, între orele 08:00-
16:00, la tel. 0733/033071 sau
la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.
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Guvernul a emis o Ordonanþã
de Urgenþã prin care împrumutã
primãria Drobeta Turnu Severin cu
9.941 de tone pãcurã pentru a asigura
agentul termic pentru urmãtoarea
perioadã. Decizia a fost luatã dupã ce
nu s-a alocat suma de 15.000 mii lei
de la bugetul de stat, deºi au existat
promisiuni în acest sens.
Amendamentul propus de deputatul
PNL Virgil Popescu în acest sens a
fost respins, în plen.
   Cu maxim entuziasm, gratuit de altfel,
dar aºa cum ne-a obiºnuit deputata PSD
Alina Teiº a anunþat cã uite Guvernul i-
a “salvat” pe severinenii ºi nu vor mai
sta în frig. Ce nu ºtie însã, se pare,
doamna Teiº e cã existã o diferenþã mare
între ÎMPRUMUT ºi ALOCARE DE LA
BUGETUL DE STAT.
   Ca sã îi  traducem…asta
înseamnã o cheltuialã în plus
pentru severineni, pentru cã acest
împrumut acordat de GUVERN este
cu dobândã. Care trebuie achitatã
pânã la finele lunii octombrie.
   Care sunt sumele? Potrivit
calculelor fãcute de PSNews
Mehedinþi, în baza prevederilor OUG-
ului care a fost publicatã în Monitorul
Oficial, suma totalã ce urmeazã sã fie
achitatã de Primãria Severin, deci de
severineni, este de  25.628.892 lei
(la preþul pieþei de astãzi – 19
februarie 2019) plus 640.722.302 lei,
care este dobânda (2,5% la valoare).
   Asta dacã nu vor fi întârzieri, deci
penalitãþi. Dacã primãria nu dã
aceºti bani Guvernului pânã la 31
octombrie 2019 la sumele de mai
sus se vor adãuga, zilnic, dobânzi
penalizatoare de 0,02%, adicã
4,67% pe an, plus penalitãþi de

Împrumutul otrãvit al Guvernului pentru
severineni – Pãcurã de 25 milioane de
lei pentru încãlzire, bani pe care îi veþi

returna cu dobândã usturãtoare!
întârziere de 0,01% pe zi, adicã
3,65% pe an, plus dobândã de
6,5% pe an,  adicã în total
14,82% pe an.
   Oare nu era mai simplu sã se
împrumute direct de la o bancã, unde
dobânda este mai micã? În altã ordine
de idei, doamna deputat Alina Teiº…asta
este diferenþa dintre ÎMPRUMUT ºi
ALOCARE DE LA BUGETUL DE STAT.
La împrumut dai înapoi, cu dobândã,
alocarea de stat nu se returna.
   Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin Marius Screciu a fost
contactat de PSNews Mehedinþi
pentru a transmite un punct de
vedere legat de acest împrumut.
   ”Am luat pãcurã împrumut de la
Guvern. Dar voi purta discuþii ca sã
gãsim o soluþie ca pânã la finele lunii
octombrie sã nu fie nevoie sã dãm aceºti
bani”, ne-a declarat Marius Screciu.
   Ordonanþã de Urgenþã privind
aprobarea scoaterii din rezerva de
stat, sub formã de împrumut, a unei
cantitãþi de pãcurã necesare
asigurãrii, pe perioada de iarnã, a
agentului termic pentru încãlzirea
populaþiei din municipiul Drobeta
Turnu Severin, judeþul Mehedinþi.
   ”Întrucât necesitatea furnizãrii
agentului termic pentru populaþia din
municipiul Drobeta – Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi, reprezintã o situaþie
socialã stringentã, fiind insuficiente
cantitãþile de combustibil destinate
asigurãrii unei funcþionãri în bune
condiþii pe perioada de iarnã. Având
în vedere faptul cã lipsa cãldurii ar
constitui un impediment major ºi în
derularea activitãþii spitalelor,
grãdiniþelor, creºelor cu program
prelungit, ºcolilor generale, liceelor ºi
agenþilor economici, beneficiari ai
serviciului de termoficare în sistem
centralizat ºi þinând cont de faptul cã
necesitatea asigurãrii consumului de
agent termic pentru perioada
friguroasã constituie o situaþie
extraordinarã ºi vizeazã interesul
general ºi imediat, în temeiul art. 115
alin. (4) din Constituþia României,
republicatã,

Biletele au fost puse în vânzare
începând de joi, 21 februarie 2019,
la Agenþia Teatralã, situatã la
intrarea în sala de spectacole a
Palatului Culturii ”Teodor
Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este
urmãtorul:
LUNI - JOI, orele 08:30-11:00 ºi
12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 40 lei (la
parterul sãlii), 30 lei (la balcon).
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã
vineri, între orele 08:00-16:00, la
tel. 0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Aºa cum ne-a obiºnuit, ca un dar pentru reprezentantele sexului frumos,
Primãria Drobeta Turnu Severin va organiza în data de 7 martie, de la

ora 19,00, la Palatul Culturii “Teodor Costescu”,un concert cu îndrãgitul
interpret de muzicã popularã

Paul Surugiu-Fuego.
Spectacolul poartã numele
emisiunii sale de la TVR 2,
“Drag de România mea”.

“Dragii mei, luna martie vine cu
surprize ºi cu un turneu cu totul
special pentru mine! Celebrez
alãturi voi, într-o mare sãrbãtoare,
25 de ani de carierã pe scena
muzicalã româneascã. Pregãtesc,
alãturi de band-ul meu, douã ore
speciale, cu ºlagãre, cu melodii
noi ºi vechi din repertoriul meu, cu
emoþii ºi multã voie bunã.
Întâmpinãm primãvara cum se
cuvine ºi vã arãt de ce mi-s dragi
profesia aceasta, muzica, prietenii,
þara. Spectacolul poartã un titlu
sugestiv – „DRAG DE ROMÂNIA
MEA!”, exact ca emisiunea mea
sãptãmânalã de pe TVR 2, de
duminica, la ora 15.00. Va fi o
adevãratã feerie ºi vã garantez clipe
de neuitat, cu melodii de suflet ºi
mult romantism, aºa cum îmi stã
mie bine! Iatã mai jos, oraºele,
datele ºi locurile în care voi ajunge
în luna martie. Bilete gãsiþi la
casele de bilete ale sãlilor de
spectacol!”, scrie Fuego pe
Facebook.

Reabilitarea drumului Iloviþa - Balta

                                         DN6 ºi
traverseazã localitãþile Iloviþa,
Cireºu, Podeni, Malariºca, având
ca punct final Balta, cu o lungime
de 37 de kilometri.
   Mehedinþenii care aºteaptã de
multã vreme sã poatã circula în
condiþii normale pe traseul Iloviþa
– Cireºu – Podeni – Malariºca –
Balta, cu intrare din DN 6, au primit
de la Consiliul Judeþean Mehedinþi
vestea cã proiectul admis la
finanþare europeanã anul trecut a
fost deblocat printr-o infuzie de
capital în contribuþia proprie.
Practic, era nevoie de
suplimentarea contribuþiei proprii,
pentru a se putea ajunge în faza de
organizare a licitaþiei ºi contractarea
unui operator economic care sã
demareze lucrãrile.

 urmare din pag. 7    „Astãzi am rãspuns la ultimele
clarificãri cerute de ADR, în sensul
cã am dat o Hotãrâre de Consiliu
Judeþean, astfel încât drumul acela
depus pe proiect european sã poatã
pleca la contractare cãtre Ministerul
Dezvoltãrii”, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Proiectul „Reabilitare/
Modernizare DJ607C, DN6-
Podeni-Malariºca-Balta”, depus de
Consiliul Judeþean Mehedinþi, a
fost admis pentru finanþare cu
fonduri europene în valoare de 66
milioane lei, pe Programul
Operaþional Regional, prin
intermediul Agenþiei de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia, în anul 2018.
Investiþia vizeazã reabilitarea ºi
modernizarea pe o lungime de
37,157 kilometri.

 Virgil Popescu
deputat PNL Mehedinþi
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„Anul trecut, cursul de schimb a fost foarte
stabil. Cu ajutorul lui, am pãstrat anticipaþiile
inflaþioniste. (...) S-a sãrit la gâtul BNR în ceea ce
priveºte cursul valutar (...) Au cerut sã fie cursul fix,
asta nu se poate”, a afirmat dl Isãrescu, care cu câteva
zile înainte afirmase cã „nu pot sã neg cã n-am
intervenit (în piaþa valutarã, n.red.), cã e prea evident”.
   În majoritatea perioadei analizate, cursul euro
a fluctuat între 4,7383 ºi 4,7451 lei, pentru ca la
finalul ei media sã urce la 4,7480 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între 4,744
ºi 4,752 lei, cu închiderea la 4,747 lei.
   O revenire a leului sub pragul de 4,7 lei este tot
mai incertã datoritã adâncirii deficitelor de cont
curent ºi comercial dar ºi a perspectivei încetinirii
ritmului de creºtere a PIB, pe fondul scãderii
economiilor din zona euro.
   Economia României a crescut în 2018 cu 4,1%,
conform datelor prezentate de INS. Reamintim cã bugetul
pentru acest an a fost fundamentat de guvern pe o creºtere
economicã de 5,5%, în timp ce Comisia Europeanã a
estimat în prognoza sa de iarnã un avans de 3,8%.
   Creºterea cererii de monedã americanã,
consideratã drept un refugiu de investitorii de
pieþele financiare, a condus la creºterea cursului
la 4,21 lei. O medie mai ridicatã, de 4,2456 lei, a
fost atinsã în 21 aprilie 2017. La finalul intervalului
analizat cursul a fost stabilit la 4,1981 lei, urmare
a deprecierii dolarului faþã de euro.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele
internaþionale între 1,134 ºi 1,142 franci/euro, iar
media ei s-a miºcat între 4,1674 ºi 4,1843 lei, cea
de la sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,1805 lei.
   Menþinerea ratei anuale a inflaþiei peste 3%, în
ianuarie ea fiind, conform INS, de 3,32%, a avut
ca efect creºterea indicilor ROBOR. La rândul ei,
BNR a majorat prognoza de inflaþie pentru 2019 cu
0,1 puncte procentuale, la 3%.
   La sfârºitul perioadei, indicele la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a
urcat de la 3,14 la 3,19%, cel mai ridicat nivel din ultimele
circa trei luni, iar cel la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, de la 3,33 la 3,36%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie de
rata dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a crescut de la 3,44 la
3,47%, iar cel la 12 luni a crescut de la 3,50 la 3,53%.
   Perechea euro/dolar a avut o evoluþie stabilã,
fluctuaþiile ei limitându-se la culoarul 1,1235 –
1,1345 dolari. La sfârºitul perioadei, perechea
fluctua între 1,1274 ºi 1,1325 dolari.

Indicele bitcoin calculat de Bloomberg a
fluctuat pe parcursul perioadei analizate în jurul
valorii de 3.600 dolari, pentru a creºte la finalul
ei la aproape 3.900 dolari.
Analiza cuprinde perioada 13 – 19 februarie.

Euro stagneazã de trei
sãptãmâni la 4,74 – 4,75 lei

 Radu Georgescu

Nu existã cuvinte care sã descrie
întreaga imagine a durerii ce a cuprins sãtenii
din Jidoºtiþa ºi ªuºiþa, dupã ce preotul lor de
suflet a murit luni seara (18 februarie a.c.) într-
un groaznic accident de circulaþie petrecut pe o
autostradã din Croaþia. Sfâºiaþi de durere ºi cu
ochii în lacrimi, oamenii aºteaptã acum ca trupul
neînsufleþit al pãrintelui Dumitru Armanca sã fie
repatriat ºi spun cã niciodatã în comunitatea lor
nu va mai fi un preot ca el. A fost alãturi de
sãraci ºi alãturi de cei în suferinþã, a ridicat cu
mâinile lui o bisericã impetuoasã în satul ªuºiþa
ºi, timp de 16 ani, a fost ca un pãrinte al tuturor.
   În curtea bisericii din Jidoºtiþa este acum o

Jale în satul preotului mort în Croaþia
Este o durere fãrã margini,

greu de descris în cuvinte, în satul Jidoºtiþa,
locul în care mai bine de un deceniu ºi
jumãtate preotul Dumitru Armanca a slujit.
În curtea bisericii ºi pe treptele de la intrare
ard candele, iar pe la porþi oamenii plâng
neîncetat. Duhovnicul cãruia îi spuneau
doctorul de suflete va fi adus acasã în
sicriu, dupã ce a pierit într-un cumplit
accident în Croaþia.

liniºte adâncã ºi doar portretul celui dispãrut
ºi o mulþime de candele aprinse mai amintesc
de duhovnicul Dumitru Armanca.
   La fel de multã jale este ºi în satul învecinat,
la ªuºiþa, acolo unde pãrintele Armanca a
ridicat o bisericã mare ºi frumoasã. A lucrat
ani de zile la ea, cot la cot cu sãtenii, ºi
ajunsese sã se ocupe de interior. Voia chiar
sã o sfinþeascã parþial în aceastã toamnã.
Oamenii din acest sat sunt realmente ºocaþi ºi
se roagã pentru mama preotului, grav rãnitã
în accident ºi pentru fiul acestuia.
   Preotul Dumitru Armanca a lãsat în urma sa
multã durere ºi multe proiecte neîmplinite.
Oamenii din satele în care a pãstorit nu mai au
nimic acum ºi spun cã le va fi greu fãrã el. Ei au
cerut Episcopiei sã facã în aºa fel încât trupul
neînsufleþit sã treacã prin toate bisericile ctitorite
de el. Preotul a murit pe o autostradã din Croaþia,
în dupã amiaza zilei de 17 februarie, într-un
groaznic accident de circulaþie.  R. C.

Precizãrile Ministerului Educaþiei Naþionale cu
privire la integrarea copiilor cu nevoi speciale în

sistemul învãþãmântului public de masã

 Biroul de presã

Având în vedere informaþiile apãrute în
spaþiul public, cu privire la copiii cu dificultãþi
de învãþare, MEN face urmãtoarele precizãri,
menite sã sublinieze, cu claritate, poziþia
ministrului educaþiei naþionale:
   În baza Legii nr. 221/2010, precum ºi  a
Strategiei naþionale „O societate fãrã bariere
pentru persoanele cu dizabilitãþi” - 2016-2020,
România s-a angajat sã mobilizeze resursele
necesare pentru eliminarea barierelor, astfel
încât nicio persoanã cu nevoi speciale sã nu
fie discriminatã, marginalizatã, exclusã sau
abuzatã, iar alegerile ºi aspiraþiile acesteia sã
fie respectate ºi sprijinite.
   În domeniul educaþiei, cadrul strategic este
completat cu strategiile sectoriale care prevãd,
de asemenea, mãsuri care sã conducã la
creºterea accesului la o educaþie de calitate
pentru toþi copiii, prin adaptãri curriculare în
concordanþã cu nevoile acestora, precum ºi prin
acordarea de sprijin educaþional ºi material.
   Ministerul Educaþiei Naþionale urmãreºte
integrarea copiilor cu dificultãþi de învãþare în

unitãþile de învãþãmânt de masã ºi
dezvoltarea serviciilor de sprijin educaþional
prin creºterea numãrului profesorilor de
sprijin ºi a consilierilor ºcolari - cu suportul
cãrora se realizeazã terapiile necesare,
precum ºi prin formarea cadrelor didactice
care predau în clasele unde sunt integraþi
individual copii cu nevoi speciale.
   Declaraþiile ministrului educaþiei naþionale,
pe tema mai sus-menþionatã, au fãcut referire
întocmai la aceastã necesitate, de a aloca
suplimentar profesori de sprijin copiilor cu
dificultãþi de învãþare.

Precizãm cã nu se intenþ ioneazã
organizarea unor clase separate, numai cu
elevi cu cerinþe educaþionale speciale.

De altfel, în perioada 2001 - 2003, pe
durata mandatului ministrului Ecaterina
Andronescu, aproximativ 30.000 de elevi
cu nevoi speciale au fost integraþi în
unitãþile de învãþãmânt de masã, prin
transferul de la unitãþile de învãþãmânt
special.
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Ani de zile în care au fost
lãsate de izbeliºte de toatã lumea îºi
pun amprenta acum asupra clãdirilor
de o valoare inestimabilã din
staþiunea Bãile Herculane. Zilele
trecute acoperiºul de la Bãile
Imperiale s-a prãbuºit, la propriu,

toatã clãdirea fiind în paraginã. Asta
deºi aici au venit de la Viena pentru
diverse tratamente împãratul Franz
Josef ºi împãrãteasa Sissi. Autoritãþile
rãmân neputincioase, dar optimiste,
fiind convinse cã nu se va ajunge în
situaþia în care toatã clãdirea va pica,
deºi arhitectul ºef al oraºului spune
cã tocmai la acest lucru vom asista
dacã nu se intervine de urgenþã.
   Bãile Imperiale sunt cunoscute în
acte ca Bãile Neptun. La câþiva metri
de placa pusã pe un perete ºi în care
se menþioneazã cã acolo venea
împãratul Austro Ungariei pentru a
urma diverse cure de sãnãtate zace
acum acoperiºul Bãilor Imperiale.
Peste tot pe unde a fost Franz Josef,
în fostul imperiu, localitãþile de acest
gen au devenit staþiuni care atrag
anual milioane ºi milioane de turiºti.
La Bãile Herculane lucrurile stau
exact invers. O bunã parte din
staþiune, clãdiri ºi terenuri, i-au
aparþinut ºi îi aparþin lui Valeriu
Verbinschi, un milionar român
întors de la Paris la 80 de ani cu
dorinþa, spune el, de a reda staþiunii
farmecul de altã datã. Acum câþiva
ani a fãcut un schimb cu Primãria
Bãile Herculane, oferind pentru un
teren din staþiune clãdirea Bãilor
Imperiale. Tranzacþia a fost repede

Clãdirile importante din
Bãile Herculane încep sã se prãbuºeascã!

contestatã ºi s-au deschis ancheteale
procurorilor care nici azi nu sunt
gata. În tot acest timp nimeni nu s-
a mai ocupat de clãdire, iar acum
s-a ajuns în situaþia în care
acoperiºul e la pãmânt.
   „Eu am venit la 80 de ani ca sã fac

ceva cu banii mei ºi sã salvez
ceea ce se mai putea. Au trecut
11 ani de atunci ºi tot mai sper
cã într-o zi îmi voi vedea visul
împlinit. Dacã nu eu, mãcar
moºtenitorii mei. Rãspunzãtor
pentru neîngrijirea Bãilor
Imperiale sunt cei de la
Primãrie. Ei trebuiau sã punã
paznic acolo pentru cã de
acolo s-a furat totul. Nici uºi
nu mai sunt, s-a dizlocat tot
ce se putea lua.
   Clãdirea este a lor. Vinovaþi
sunt ºi procurorii din Statul
Paralel pentru cã au blocat prin
anchetele nefinalizate orice

iniþiativã sau demers de refacere a
staþiunii. La finalul întregii tevaturi eu
mã voi adresa la CEDO ºi cineva va
trebui sã plãteascã pentru toate
acestea”, spune Verbinschi.
   Arhitectul ºef al Primãriei Bãile
Herculane, Tiberiu Moldovan, spune
cã pericolul nu este ca întreg
acoperiºul sã pice, ci toatã clãdirea ºi
chiar faleza pe care este amplasatã sã
se prãbuºeascã, faleza fiind la cel puþin
10 metri înãlþime de albia Cernei.
„Structural vorbind clãdirea este foarte
degradatã. Este un pericol public. Am
fãcut de-a lungul anilor nu mai puþin
de 11 referate în care am semnalat
pericolul public al acestei clãdiri. În
faþa acestei construcþii este un drum ºi
riscãm sã cadã elemente acolo.
Oricând se poate întâmpla o
nenorocire pentru cã existã un risc
major de prãbuºire. Eu sunt tânãr ºi
am preferat sã semnez documente
pentru consolidarea clãdirii în ciuda
disputelor din jurul acesteia decât sã
mã întrebe apoi un procuror de ce nu
mi-am pus semnãtura pe un
document dupã ce, Doamne fereºte,
se întâmplã o nenorocire ºi mai mare.
Pericol este ºi la îndiguiri ºi la falezã.
Sunt fisuri grave ºi acestea oricând se
pot prãbuºi. Noi avem un proiect
amplu de reabilitare a întregii zone,

dar în lipsã de fonduri nu putem face
nimic. Inclusiv podul de fontã, cel pe
care se plimba împãrãteasa Sissi, am
dispus închiderea circulaþiei pietonale
pe el pentru cã nu mai prezintã
siguranþã”, declarã arhitectul ºef.
   Primarul din Bãile Herculane era
singur în birou atunci când a fost
cãutat de jurnaliºti pentru un punct de
vedere, dar s-a dat extrem de „ocupat”
ºi a transmis prin intermediul secretarei
cã instituþia pe care o conduce va oferi
totuºi o opinie. Viceprimarul ªtefan
Peneºel nu ºtia nici mãcar unde este
locul în care s-a prãbuºit tavanul de la
Bãile Imperiale, dar, dupã ce a vãzut
cum stau lucrurile în teren a menþionat
ceva de genul „sperãm sã nu se
prãbuºeascã toatã construcþia”.
„Detaliile le ºtiu mai bine colegii. Noi
cu forþe proprii nu putem face mai
mult”, a declarat viceprimarul, Bãile
Imperiale rãmânând pe mai departe
în grija nimãnui pânã când, probabil,
vor deveni doar un morman de
cãrãmizi ºi cioburi pe care
basculantele o sã-l care departe de
locurile pe care le-au dominat atâta
amar de vreme. Între timp, numãrul
turiºtilor va continua sã se împuþineze
ºi el în staþiune la fel ca ºi numãrul
clãdirilor care mai pot fi de interes
pentru aceºtia, doar autoritãþile
pãrând cã sunt mulþumite cu
„mãsurile” luate pânã acum pentru
a „redresa” lucrurile.

Gelu Ionescu

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

CONVOCATOR
În data de 25.03.2019, ora 10, la

sediul Primãriei Gârla Mare, judeþul
Mehedinþi, va avea loc adunarea
constitutivã a Organizaþiei
Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii
HASTRO ªOVARNA - SPA
PRISTOL, unde sunt invitaþi sã
participe proprietarii ºi utilizatorii de
teren agricol care doresc sã facã parte
din aceastã organizaþie al cãrui teritoriu
este deservit de staþiile de pompare
SPA Pristol ºi este amplasat în
Amenajarea Hidroameliorativã
Izvoare-Cujmir, trup monofilar 9
(TM9), având urmãtoarele vecinãtãþi:
la nord - plotul SPP 6, la sud - plotul
SPP 1+2, la est - plotul TM10, la Vest
plotul SPP 1+2.
   Ordinea de zi a Adunãrii Constitutive
a Organizaþiei Utilizatorilor de Apã
pentru Irigaþii:
1. Aprobarea teritoriului organizaþiei
ºi a sediului acesteia;
2. Aprobarea patrimoniului iniþial al
organizaþiei;
3. Aprobarea cererii de preluare în
proprietate a infrastructurii secundare
de irigaþii situatã pe teritoriul OUAI;
4. Aprobarea actului constitutiv al
OUAI;
5. Aprobarea Statutului OUAI;
6. Alegerea organelor de conducere
ale OUAI;
7. Desemnarea persoanelor care se
ocupã de înregistrarea ºi dobândirea
personalitãþii juridice a organizaþiei;
8. Diverse.

Comitetul constitutiv al OUAI
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii evidenþiazã probleme
de sãnãtate sau la locul de muncã. Existã ceva ascuns
sau neºtiut în aceaste zone, astrele trimiþându-þi
impulsuri pentru a fi atent. Oboseala este accentuatã,
iar consultaþiile ºi analizele medicale pot fi la ordinea
zilei. Fii prudent ºi îngrijeºte-te serios, pentru cã
afecþiunile actuale se pot desfãºura pe termen lung,
într-un mod foarte surprinzãtor. La serviciu apar
disonanþe între tine ºi colegi, astfel cã este bine sã te
bazezi mai mult pe forþele proprii. Rãsturnãrile de
situaþie în plan profesional pândesc în umbrã ºi oricând
îºi pot face apariþia. Pe 22 ºi 23 februarie, atenþia îþi
va fi atrasã de segmentul partenerial, unde ai câte
ceva de lãmurit. Weekend-ul aduce cheltuieli.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã
mult ºi bine la începutul sãptãmânii, astfel cã vei fi
nevoit sã te ocupi pe îndelete de cei dragi. Sunt
posibile discuþii aprinse, rãsturnãri de situaþie vizavi
de planurile comune, dar ºi lãmurirea unor conflicte
mai vechi. Cu totul altfel se vor desfãºura aceste
relaþii de acum încolo. Canalizeazã-þi energia spre
un hobby ºi relaxeazã-te alãturi de oamenii cu care
eºti pe aceeaºi lungime de undã. La serviciu se
contureazã mult de muncã în zilele de 22 ºi 23
februarie, dar vei reuºi sã duci totul la bun sfârºit.
Pe de altã parte ai grijã ºi de sãnãtate, care va da
semne de ºubrezire. În weekend se vor accentua
relaþiile parteneriale, dialogurile cu ceilalþi ºi chiar
niscai acþiuni comune.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Chiar dacã ai de rezolvat multe ºi mãrunte în afara
casei, sufletul tãu va dori mai mult compania membrilor
familiei ºi ambianþa domesticã. Treburile gospodãreºti
le poþi rezolva mai uºor, însã ar fi bine sã ceri sprijinul
sau mãcar sfaturile celorlalþi. Verificã atent instalaþii ºi
zonele care au nevoie de reparaþii din spaþiul locativ,
deoarece sunt posibile avarii deosebite, cu efecte pe
termen lung. Zilele de 22 ºi 23 februarie aduc în prim-
plan relaþiile sentimentale ºi cheful de distracþii. Ai dori
ca ºi cei dragi sã se implice alãturi de tine în aventuri ºi
situaþii amuzante, însã vei întâmpina diverse obstacole
din partea lor. Nu forþa nota ºi respectã dorinþele celorlalþi.
Sfârºitul sãptãmânii aduce atât treburi profesionale, cât
ºi neplãceri legate de sãnãtate.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti înconjurat de multã lume în primele trei zile ale
sãptãmânii, astfel cã surprizele se vor þine lanþ. Pe de o
parte este posibil sã cãlãtoreºti frecvent pe distanþe scurte,
pentru a rezolva diverse chestiuni personale ºi
profesionale ivite, aparent, din senin. Iar pe de altã parte
vei fi nevoit sã participi la cursuri, seminarii, dezbateri
profesionale. Mentalul este foarte agitat, de aceea fii
prudent ºi relaxeazã-te din când în când. Controleazã-þi
discursurile ºi vorbeºte strictul necesar, fãrã a-þi scoate
în evidenþã slãbiciunile. Zilele de 22 ºi 23 februarie
sunt potrivite dialogurilor cu membrii familiei, treburilor
gospodãreºti, dar ºi pentru a plãnui vizite la rude sau în
locurile dragi ale copilãriei. Weekend-ul aduce distracþii
ºi multã voie bunã alãturi de cei dragi.

(21 - 27 februarie 2019)

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii anunþã câºtiguri
surprinzãtoare. Sunt posibile cadouri, recompense sau
rezolvãri financiare mult aºteptate. De asemenea creºte
riscul de a cheltuie mult ºi pe te miri ce. Ai
preocupãri intelectuale, te gândeºti la mici excursii
sau cãlãtorii în strãinãtate, dorind sã-þi plimbi
sufletul pe tãrâmuri de vis. Vei fi susþinut în
demersurile tale de cãtre persoanele din anturajul
apropiat, astfel cã ar fi bine sã te sfãtuieºti cu cei pe
care-i întâlneºti în cale. Totuºi vorbeºte strictul
necesar ºi nu te hazarda în discuþii filozofice.
Sfârºitul sãptãmânii aduce forfotã în plan domestic
ºi familial. Rezolvã treburile gospodãreºti ºi stai
mai mult de vorbã cu membrii familiei.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti plin de viaþã ºi
încrezãtor în forþele tale. Controleazã-þi stãrile ºi
reacþiile, pentru cã existã riscul sã strici situaþii ºi
relaþii bune. Pe 21 ºi 22 februarie apar chestiuni legate
de bani sau moºteniri. Sunt posibile cadouri sau veºti
legate de capitolul financiar, dar deocamdatã sunt
doar idei sau planuri. Lucrurile în acest sens se vor
concretiza mai târziu. Pe de altã parte continuã apariþia
cheltuielilor comune cu alþii, fie pe daune, fie pentru
a rezolva diverse litigii. Fii prudent ºi nu te avânta în
orice investiþie care aparent promite câºtiguri
fabuloase. La finalul sãptãmânii eºti comunicativ, te
simþi bine ºi entuziasmat de planurile tale. Mulþi dintre
apropiaþi te vor admira sincer.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

La începutul sãptãmânii ai stãri confuze, eºti mai
reticent la ambient, nefiind dornic de socializare. Este
posibil ca ºi sãnãtatea sã ridice ceva probleme, fapt
pentru care semnalele organismului ar trebui luate în
seamã. La serviciu ai multe de fãcut, astfel cã ar fi
bine sã apelezi la sprijinul colegilor. Ia aminte la
zvonurile aruncate chipurile în grabã de unii ºi alþii din
segmentul profesional. Pe 22 ºi 23 februarie te vei
simþi mult mai bine, dar nu forþa nota. Începi sã ai
încredere în forþele proprii ºi sã te bucuri de tot ce este
în jurul tãu. La sfârºitul sãptãmânii sunt posibile
cadouri, recompense materiale sau chiar veºti legate
de o nouã grilã de salarizare. Reþine ce se petrece în
plan financiar, deoarece este un preambul la ce va urma.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna, poate chiar implicându-
te în situaþii inedite sau propunându-þi proiecte comune
de anvergurã. Totul este însoþit de note amuzante, aventuri,
fiind posibilã chiar ºi o idilã. Fii prudent ºi nu te baza
prea mult pe unii ºi alþii. Aceºtia au scopuri foarte diferite
faþã de ceea ce îþi prezintã þie. În zilele de 22 ºi 23 februarie,
oboseala îºi va spune cuvântul, fiind nevoie sã te retragi
din forfota cotidianã. Ocupã-te numai de treburi uºoare ºi
ascultã-þi organismul. Evitã consultaþiile ºi analizele
medicale, întrucât sunt posible erori deosebite, greu de
ameliorat. La finalul sãptãmânii te vei simþi mult mai
bine, revenindu-þi pofta de viaþã ºi de distracþie. Vei reuºi
sã faci impresie bunã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii vor evidenþia aspecte
profesionale. ªefii te cheamã la raport, eºti bine
susþinut de aceºtia, iar unii chiar îþi vor propune, fie
sarcini de lucru noi, de anvergurã, fie un post de
conducere pe termen lung. Fii prudent ºi nu te hazarda
în acþiuni mai mult decât poþi duce la bun sfârºit. În
relaþiile colegiale sunt posibile situaþii conflictuale,
dar primeºti suficientã susþinere astralã pentru a le
depãºi. Prietenii îºi amintesc de tine în zilele de 22
ºi 23 februarie, astfel cã fie te vor cãuta direct, fie
unii vor încerca sã te abordeze discret, prin alþii. Ar
fi bine sã pãstrezi o distanþã faþã de toatã lumea care
sub diverse motive apare în preajma ta, când te aºtepþi
mai puþin. Finalul sãptãmânii petrece-l în liniºte ºi
meditaþie interioarã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Domeniile spirituale, filozofia, religia, studiile pe
termen lung sau cãlãtorii în strãinãtate sunt aspectele
care te preocupã în mod special la începutul acestei
sãptãmâni. Rãsturnãrile de situaþie, mai ales în
planurile de studii ºi de cãlãtorii pot fi frecvente, de
aceea lasã loc ºi factorului neprevãzut. Cineva aflat
în strãinãtate îþi oferã informaþii deosebite, la care ar
fi bine sã iei aminte. Pe 22 ºi 23 februarie sunt
momente favorabile pentru a-þi rezolva diverse aspecte
profesionale. Dialogurile cu ºefii sau cu reprezentanþi
ai unor instituþii sunt binevenite ºi cu efecte pe termen
lung. Zilele de weekend aduc posibile situaþii
dinamice în relaþiile cu prietenii sau protectorii. Totul
trebuie abordat cu prudenþã ºi discernãmânt.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de bani,
bunuri, cheltuieli comune cu alþii. Ai ºanse sã primeºti
bani fie dintr-o colaborare, fie cineva se gândeºte sã-þi
ofere un cadou deosebit. De asemenea pot intra în discuþie
planurile de afaceri, care deocamdatã este bine sã rãmânã
la stadiul de planuri. Achitã-þi datoriile la timp ºi evitã
acumularea altora noi. Zilele 21 ºi 22 februarie se
asociazã cu gânduri, idei, planuri legate de studii sau
cãlãtorii. Eºti comunicativ, practic devenind, pentru câteva
momente, filozoful Zodiacului. Însã totodatã eºti ºi un
bun ascultãtor. Sfârºitul sãptãmânii evidenþiazã aspecte
profesionale. Vei fi nevoit sã faci faþã atât problemelor
familiale, cât ºi celor sociale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã un spectacol în relaþiile parteneriale,
astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru discuþii lungi
ºi turnuri la înþelegeri considerate pânã nu demult
sigure ºi confortabile. Intervalul  20 – 21 februarie
îþi poate oferi surprize de proporþii atât în relaþia cu
partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile profesionale. Ia
aminte la ce se discutã ºi petrece în segmentul
partenerial, deoarece se anunþã fie sfârºitul unora,
fie debultul altora. Pe 22 ºi 23 februarie apar aspecte
financiare comune cu alþii, de genul achitarea taxelor,
serviciilor, discuþii legate de moºteniri, partaje
personale ºi profesionale. Fii prudent cu fiecare
cheltuialã ºi pãstreazã în siguranþã documentele
financiare. La finalul sãptãmânii sunt potrivite
activitãþile culturale.

Horoscop

Autor: AstroCafe.ro
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I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de cãtre SC ROUTE CENTER
CONSTRUCT SRL, cu sediul în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Pãcii, nr. 3,
bl. O2, sc. 4, et. 1, ap. 5, jud. Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la “A.N.
APELE  ROMÂNE” RA - ABA JIU, aviz de gospodãrire a apelor la investiþia
“Exploatarea nisipului ºi pietriºului din perimetrul IAZ PISCICOL
OSTROVU”, loc. Ostrovul Corbului, com. Hinova, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
- Apele uzate menajere: nu este cazul.
- Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
   Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de amplasament, pot contacta solicitantul la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la telefon: 0252/338.731.

SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL

STROVAR SA (denumitã în
continuare “Societatea”) cu sediul
social în Sat ªovarna, Comuna
ªovarna, Poziþia de Rol 503 Jud.
Mehedinþi, înmatriculatã la
Registrul Comerþului sub nr. J25/
414/2009, CUI RO 26302274,
reprezentatã în mod legal de Cornel
Stroescu în calitate de
Administrator Unic, în baza Legii
nr. 31/1990 republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, convoacã, la sediul
social al obligatarului CZ Capital
Solutions SRL din Strada Gârlei nr.
47C, Sector 1, Bucureºti, Adunarea
Generalã Ordinarã a Deþinãtorilor
de Obligaþiuni în data de
25.03.2019, ora 11:00, având
urmãtoarea ordine de zi:
   1. Numirea unui reprezentant al
deþinãtorilor de obligaþiuni.
   2. Aprobarea împuternicirii
reprezentantului deþinãtorilor de
obligaþiuni desemnat în vederea
semnãrii în numele deþinãtorilor de
obligaþiuni a contractului/
contractelor de ipotecã imobiliarã în
forma autenticã ce vor fi încheiate
între deþinãtorii de obligaþiuni ºi
STROVAR SA, HASTRO ªOVARNA
SRL ºi IANCU&COMP SRL, în
vederea constituirii garanþiei
aferentã obligaþiunilor emise de
STROVAR SA în data de 15.01.2019,
în conformitate cu prevederile
Documentului de Emisiune.
   3. Aprobarea împuternicirii cu
puteri depline a reprezentantului
deþinãtorilor de obligaþiuni

Trofeul Buridava & Cupa
Oltului este un concurs de orientare
turisticã care a avut loc în Salina
Ocnele Mari, localitatea Ocnele
Mari, judeþul Vâlcea.
   Evenimentul a fost organizat de Sport
Club Ecosport Râmnicu Vâlcea în
parteneriat cu Salina Ocnele Mari ºi
Organizaþia Naþionalã a Cercetaºilor
din România, sub patronajul Federaþiei
Române de Orientare.
   Evenimentul s-a derulat pe durata
a douã zile de concurs (2-3 februarie
2019) ºi a inclus urmãtoarele probe
pe categorii de vârstã începând de

la 10 ani pânã la 80  ani:
- Sprint&score
- ªtafetã.

   La acest eveniment au participat ºi
un grup de elevi de la Liceul Teoretic
“ªerban Cioculescu” din Drobeta
Turnu Severin, sub îndrumarea
domnului profesor Miloºescu
Cristian, compus din:
1. ªunei Rãzvan
2. Paloº Mihai
3. Dragomir ªtefan
4. Cureteu Adelin.
   Alãturi de elevii liceului nostru au mai
participat ºi urmãtoarele cluburi:
- C.S.U. Craiova, P.C. Râmnicu
Vâlcea, Ecosport Râmnicu Vâlcea,
P.C. Târgoviºte, P.C. Târgu-Jiu,
C.S. Victoria, P.C. Craiova, Orienter
Târgu-Mureº, Zimbrul Carpatin,
Aktiv Râmnicu Vâlcea ºi altele.
   Probele de concurs au fost de
dificultate mare, orice micã greºealã
aducând descalificarea concurentului,
de aceea satisfacþia noastrã a fost mare
când am aflat cã unul dintre elevii noºtri
a obþinut locul al III-lea.
   Deºi elevii noºtri au fost la prima
participare, am reuºit prin elevul
ªunei Rãzvan sã obþinem locul al III-
lea la proba Sprint&score/18 ani.

Prof. MILOªESCU CRISTIAN
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”

Trofeul BURIDAVA & CUPA OLTULUI

INFORMARE
     Aceastã informare este efectuatã de Enescu Nelu din comuna
Corcova, judeþul Mehedinþi, care intenþioneazã sã solicite de la SGA
Mehedinþi aviz de gospodãrire a apelor pentru investiþia Amenajare Valea
Viei în satul Corcova, comuna Corcova, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul la
adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 21.02.2019.

desemnat în vederea reprezentãrii
deþinãtorilor de obligaþiuni în relaþia
cu Societatea ºi în relaþia cu terþii,
inclusiv reprezentarea deþinãtorilor
de obligaþiuni în justiþie.
   4. Aprobarea împuternicirii
unei persoane în vederea ducerii
la îndeplinire a hotãrârilor
adoptate, inclusiv în vederea
îndeplinirii  condiþ ii lor de
publicitate a hotãrârilor adoptate
în prezenta hotãrâre.

În cazul în care la prima convocare
nu va fi întrunit cvorumul necesar
adoptãrii deciziilor, o nouã ºedinþã
a Adunãrii Generale Ordinare
a Deþinãtorilor de Obligaþiuni va
avea loc în data de 26.03.2019,
ora 11:00, ºedinþa urmând a se
þine la aceeaºi adresã indicatã
în preambulul prezentului
c o n v o c ator ºi având aceeaºi
ordine de zi.
   Sunt invitaþ i sã participe
acþionarii înscriºi în Registrul
Deþinãtorilor de obligaþiuni în
data de 20.02.2019.

Administrator unic,

CONVOCATOR
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Campioana Gorjului era
cel mai accesibil adversar pe
care îl putea întâlni Mehedinþiul,
þinând cont cã din Regiunea 4
mai fãceau parte puternicele
campionate judeþene din Timiº,
Arad, Hunedoara sau Caraº-
Severin. Anul trecut, de
exemplu, campioana Ligii a 4-a
Mehedinþi, ACS Viitorul ªimian,
a întâlnit reprezentanta
Timiºului, ACS Dumbrãviþa.
Bãnãþenii au promovat lejer,
dupã ce s-au impus cu 5-0 pe
teren propriu ºi cu 6-0 în
deplasarea de la ªimian!
   Mehedinþiul ºi Gorjul s-au
întâlnit ultima datã în barajul
pentru promovare în vara anului
2014, când Minerul Valea Copcii a
învins Gilortul Târgu Cãrbuneºti, cu
scorul de 2-0, dupã prelungiri, pe
Stadionul “1 Mai” din Slatina. A
fost ultima datã când promovarea
în Liga a 3-a s-a decis într-o
singurã manºã, pe teren neutru, dar
ºi ultima datã când o echipã de la
Mehedinþi a izbutit sã acceadã în
eºalonul naþional. De la
introducerea actualului sistem de
promovare, care se joacã acum tur-
retur, campioanele de la Mehedinþi
au fãcut figuraþie. Astfel, în 2015,
Pandurii Cerneþi a fost surclasatã
de CSU Craiova II, care s-a impus
cu 4-0 în Bãnie ºi cu 8-0 pe
Stadionul Termo din Drobeta Turnu
Severin. Un an mai târziu, tot
Pandurii Cerneþi devenea
campioanã judeþeanã la Mehedinþi
ºi era ridiculizatã de CSM ªcolar
Reºiþa, care a câºtigat „barajul” cu
scorul general de 9-1. Nici
campioana din 2017, CS Strehaia,
n-a fãcut rabat ºi a fost umilitã de
Voinþa Sãelele. Câºtigãtoarea Ligii
a 4-a Teleorman s-a impus cu 4-2
la Strehaia ºi cu 8-0 în returul de
pe teren propriu. “Tradiþia” a fost
continuatã, anul trecut, de Viitorul
ªimian, învinsã cu 11-0 la
“general” de ACS  Dumbrãviþa.
   Sorþii au fost mai blânzi acum cu
Mehedinþiul, care va întâlni
campioana judeþului Gorj, unde,

Tragere cu noroc
În urma tragerii la sorþi efectuatã vinerea trecutã, la sediul Federaþiei

Române de Fotbal, campioana judeþului Mehedinþi va întâlni
reprezentanta Gorjului în “barajul” pentru promovarea în Liga a 3-a.

pentru primul loc luptã 4 echipe.
La finele turului, care a însumat 15
etape, ACS ªtiinþa Turceni ºi CS
Vulturii Fãrcãºeºti au câte 38 de
puncte, fiind urmate de CS Petrolul
Bustuchin (34 puncte) ºi CS
Gilortul Târgu Cãrbuneºti (32 de
puncte). Deºi se aflã la 6 puncte sub
primul loc, echipa din Târgu
Cãrbuneºti pare favoritã la
promovare, dupã ce ºi-a întãrit în
aceastã iarnã lotul prin aducerea
mai multor jucãtori cu experienþã.
   La Mehedinþi, primele 4 clasate
sunt despãrþite de doar douã
puncte, dupã consumarea celor 11
etape din tur. Astfel, bãtãlia se va
da în retur între AS Recolta Dãnceu
(28 puncte), CS Strehaia (27
puncte), ACS Viitorul ªimian (26
puncte) ºi CS Pandurii Cerneþi (26
puncte). Viitorul ªimian pare
avantajatã de programul returului,
urmând sã întâlneascã pe teren
propriu  toate cele 3
contracandidate.  De altfel, echipa
din ªimian e ºi singura care a
efectuat un cantonament în pauza
de iarnã, pregãtindu-se în nordul
judeþului, la Baia de Aramã, timp
de o sãptãmânã. Tot ªimianul a fost
ºi singura echipã de la Mehedinþi
care a disputat un amical în
compania unui adversar din alt
judeþ. Testul a avut loc marþi, pe
terenul din ªimian, unde ACS
Viitorul a remizat, scor 1-1, cu ACS

Tractorul Cetate, ocupanta locului
3 din Liga a 4-a.
   Dreptul de participare la jocurile
de baraj îl deþine structura sportivã
clasatã la finalul campionatului ligii
a 4-a pe locul I în fiecare judeþ. În
situaþia în care structura sportivã
respectivã nu îndeplineºte
condiþiile de participare la jocurile
de baraj (nu deþine personalitate
juridicã ºi/sau Certif icat de
Identitate Sportivã eliberat de
Ministerul Tineretului si Sportului),
jocurile de baraj nu se vor disputa,
urmând ca echipa adversã, dacã
îndeplineºte condiþii le de
participare, sã fie declaratã
câºtigãtoare. La Mehedinþi, Recolta
Dãnceu este asociaþie sportivã fãrã
personalitate juridicã ºi încã nu are
CIS eliberat de MTS.
   Norocul a surâs Mehedinþiului
ºi la juniori U19, unde campioana
judeþului nostru ar fi trebuit,

conform tragerii la sorþi, sã
joace cu cea de la Timiº, la
etapa interjudeþeanã. Deoarece
bãnãþenii  au campionat
judeþean la U17, campioana de
la Mehedinþi va accede direct
la faza zonalã, care va avea loc
în perioada 14-16 iunie.
Pentru desemnarea campi-
oanei de juniori U19 de la
Mehedinþi luptã, cu ºanse,
Decebal Eºelniþa, AS Turnu
Severin,  Vi itorul  ªimian,
Recolta Dãnceu ºi Victoria
Vânju Mare.  Anul trecut,
campioana U19 de la
Mehedinþi a fost CS Strehaia,
însã aceasta a fost eliminatã în

etapa interjudeþeanã de FC
Hunedoara, care s-a impus cu
scorul general de 8-1.

Mircea OGLINDOIU

Împerecherea judeþelor
pentru promovarea în Liga

a 3-a
Regiunea 1: Bacãu – Botoºani;
Suceava – Neamþ; Vaslui – Iaºi
Regiunea 2: Maramureº – Sãlaj;
Satu Mare – Bistriþa-Nãsãud;
Cluj – Bihor
Regiunea 3: Harghita – Sibiu;
Covasna – Braºov; Mureº – Alba
Regiunea 4: Caraº-Severin –
Timiº; Arad – Hunedoara;
Mehedinþi – Gorj
Regiunea 5: Argeº – Vâlcea;
Teleorman – Dolj; Olt – Dâmboviþa
Regiunea 6: Cãlãraºi – Bucureºti;
Ialomiþa – Ilfov; Giurgiu – Prahova
Regiunea 7: Galaþi – Buzãu; Brãila
– Vrancea; Tulcea – Constanþa

Mehedinþenii vor juca prima manºã pe teren propriu, pe data de 15
iunie, cu începere de la ora 18:00, urmând ca returul sã aibã loc o

sãptãmânã mai târziu, în deplasare.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, îl vãzui zilele
trecute pe nea Morþun, mai zglobiu
decât înainte, pesemne îi cam prieºte
lãsarea la vatrã. Are timp sã sã
plimbe, sã admire, sã analizeze...
   Uite, vorba lu’ al lu’ Zbanghiu, bunã
ºi retragerea asta, ar putea fi
multiplicatã ºi pentru alþii. Care încã
sã mai agaþã de câte o funcþie, un
post, doar-doar îi prinde pensia pe
acolo pe unde se aflã.
   Da sã vezi scandal pe alocaþii, nu
doar la nivel central, da ºi la nivel local.
Sãrirã liberalii, cã ei au cerut mãriri
pentru ãia mici, venirã ºi pesedeii, cã
dacã nu era ei nu sã mai întâmpla
nimica, þiparã unii la alþii ºi sã liniºtirã.
Bine, nimenea nu înþeleasã nimica,
da ce mai conteazã, acuma Sucã vrea
ºi el alocaþie din urmã, cã cicã pe
vremea lui nu a reuºit decât sã-ºi ia
gumã de mestecat din alocaþie.
   Mã nepoate, veni aproape
primãvara, aºa cã “Hora de la
Bãlãciþa” sau “Fântânã Cineticã”, din
Drobeta Turnu Severin, se aflã în
reabilitare... dupã zece ani. Cã ºi aºa
era cam obositã ºi trebuia revigoratã.
Pãi da, lucrarea sculptorului
Constantin Lucaci. Cicã se desprind
plãcile, una câte una, probabel pentru
cã nu s-a folosit lipiciul care trebe,
acum 10 ani, din motive lesne de
parandãrãt, probabel. Cã trebuiau sã
sã lipeascã unii ºi alþii. Bine, acuma
sã sã termine lucrarea, sã sã
fârºeascã, sã fie frumos, sã nu dureze
ca la muzeu, unde nu sã mai terminã
reabilitarea, de zici cã trebe sã vinã
Apollodor sã-ºi dea cu pãrerea, ca sã
sã sfârºeascã treaba. Acuma ºi nea
Aladin ar putea sã facã pe Apollodor

 nea Mãrin

Sucã ºi alocaþia, nea Apollodor de Mehedinþi ºi
ªcoala pentru oi di la Ghelmegioaia

ºi sã sã implice mai mult, poate sã
mai miºcã lucrurile.
   Bine, apropos de Apollodor, cicã
drumu’ ãsta de-i zice VIA
TRANSILVANICA va avea 950 de km
ºi va pleca de la “Piciorul Podului lui
Traian”, cel din cuva plinãcu apã,
având ca autori pe reprezentanþii
autoritãþilor publice judeþene, locale
ºi chiar guvernamentale. Bine,
bineee, cã poate pãnã atuncea sã
reabiliteazã ºi cei câþiva kilometri de
drum care se doreºte a fi “Falezã a
Dunãrii”. Cã nea Gherghe sã vede
treaba cã trecea mai rar pe acolo,
unde mai pui cã din scaunu’ din
dreapta nu prea sã simt gropile la fel.
ªi trebe acuma cineva sã rezolve
situaþia. ªi dacã tot vorbim de strãzile
Severinului, nu e rãu la cât mai multe
sensuri unice, numai sã aibã sens ºi
sã rezolve cât mai bine traficul, cã aºa
sã civilizeazã ºi cetãþeanul. ªi poate
bãieþii di la Circulaþie gândesc un
plan ºi pentru a avertiza ºoferii sã nu
mai intre cu vitezã în intersecþiile
problemã, nu de alta, da e pãcat de
câte decese se înregistreazã periodic
din situaþii ce ar putea fi evitate.

   Mã fraþilor, ªcoala din Ghelmegioaia
a devenit saivan de oi. Pã da, cã de 9
ani unitatea nu mai este folositã ca
spaþiu de învãþãmânt ºi clãdirea a fost
datã uitãrii. Învaþã oile acum aritmetica,
sã numãrã una pe alta pãnã adoarme
ciobanul. Oricum berbecii au plecat sã-
nveþe pin alte pãrþi.
   ªi tot la capitolul ºcoalã, mã
nepoate, am mai tras un semnal de
alarmã privind utilitatea alimentelor
acordate elevilor. Pãi iote, la orele
prânzului, strãzile din preajma ºcolilor
sunt pline de cornuri aruncate de elevi
ºi alte alimente. Unii copii, cu
respect, pun cornurile pe cutiile în
care se aruncã gunoaiele. Poate le ia
vreun amãrât, da nu adunãtor de
plastice De ce nu le mãnâncã copiii?

Rãspunsul ar trebui sã vinã
din partea organelor
abilitate. Pãi, nu!? Pãi da.
   Binne, acuma sã apucarã
oamenii de curãþenia de
primãvarã, da problema e cã
nimenea nu sã preocupã de
curãþenia din instituþii. Sã
vezi acolo câtã treabã e de
fãcut. Da pãnã ia cineva

taurul de coarne, io zic sã ne facem

curat în ograda proprie ºi dupã aia
sã avem pretenþii.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi

iubiþi ºi optimiºti!


