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Locuitorii din satul Negreºti, comuna Malovãþ vor beneficia de sistem
de alimentare cu apã, dupã ce proiectul finanþat prin programul
Naþional de Dezvoltare Localã II al Ministerul Dezvoltãrii a demarat
în cursul acestei sãptãmâni. Preºedintele CJ Mehedinþi, Aladin
Georgescu a mers la faþa locului, pentru predarea amplasamentului
cãtre constructor. (Amãnunte în pag. 3)

JUSTROM la Baroul Mehedinþi

Baroul de Avocaþi Mehedinþi
a fost, zilele trecute, gazda
seminarului “Accesul efectiv la

justiþie în cazul persoanelor
aparþinând grupurilor vulnerabile cu
accent  CONTINUARE ÎN PAGINA 2
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Editorial  de Sorin Vidan

Azi, 28 februarie rememorãm
momentul istoric în care, prin “Înaltul
Decret Regal nr. 4683”, Regele Carol
al II-lea a aprobat în anul 1933,
Regulamentul Apãrãrii Contra
Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a
protejãrii populaþiei civile, rezultatã
în urma efectelor devastatoare ale
Primului Rãzboi Mondial,
constituind actul de naºtere al
Protecþiei Civile în România.
   Protectia Civilã reprezintã o
structurã de bazã a statului, având o
vocaþie europeanã ºi un rol decisiv
în crearea unui cadru de siguranþã ºi
liniºte pentru comunitate. Contextul
internaþional ne obligã sã ne
impunem standarde din ce în ce mai
înalte, în concordanþã cu prezentul,
sã îmbunãtãþim ºi sã modernizãm
sistemul de urgenþã spre a oferi un
rãspuns prompt ºi eficient populaþiei.
   Confirmând standardele de þarã
membrã a Uniunii Europene ºi NATO,
protecþia civilã din România continuã
procesul de modernizare ºi flexibilizare
instituþionalã, pentru a asigura servicii
profesioniste ºi eficiente ºi a fi, la
nevoie, un furnizor de asistenþã
umanitarã internaþionalã.
   În ultimii ani, angajaþii Protecþiei
Civile au intervenit cu profesionalism
ºi curaj în cazuri limitã: inundaþii,
alunecãri de teren, secetã ºi alte

Ziua protecþiei civile la ceas aniversar

situaþii de urgenþã ce au necesitat
intervenþii prompte.
   Este important sã intervii, dar
esenþial este sã previi! Din acest
considerent, accentul pus pe prevenire
trebuie sã rãmânã o constantã a
Protecþiei Civile ºi a celorlalte servicii
de intervenþie rapidã.
   Am convingerea cã fiecare cetãþean
trãieºte un sentiment de siguranþã
ºtiind cã, permanent sunt vegheaþi de
apãrãtori devotaþi care ºi-au ales
aceastã  meserie de vocaþie ºtiind cã
implicã dãruire, curaj ºi solidaritate.
   La 86 de ani de la înfiinþare, Protecþia
Civilã dã încredere ºi siguranþã
românilor, dovada fiind misiunile
dificile încheiate cu succes.
La mulþi ani!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Duminicã seara am trecut
întâmplãtor prin faþa Prefecturii ºi am
vãzut un grup de cetãþeni adunaþi
acolo. Deºi locul nu era prea luminat,
iar la Prefecturã doar o singurã
fereastrã era luminatã, am fãcut
repede legãtura cu protestele din þarã
ale magistraþilor. Cum am trecut pe
lângã protestatari, cum au ºi început
scandãrile: „Justiþie, nu corupþie”,
„Dragnea nu uita, România nu-i a ta”.
   Protestul respectiv, cam pe nocturnã,
învãluit într-o discreþie sobrã, nu a avut
precedent la noi. Am vãzut tot felul de
mitinguri în faþa Prefecturii, unele
uriaºe, impozante, dramatizate, cu
„sicrie” demonstrative purtate de
sindicaliºti, cu portavoci ºi forþe de
ordine comasate, anti-Boc sau anti-
Ponta. Dar proteste ale magistraþilor
pânã acum nu. Sunt ani buni de când
nu am mai prins un miting sindical
puternic, cam de când miºcãrii
sindicale i s-a pus capac, odatã cu
desfiinþarea celei mai mari unitãþi
economice, RAAN-ul.
   Mã rog, una peste alta, agenda
momentului e asiguratã de apele
învolburate ale justiþiei, ºi relaþia
tensionatã pe care sistemul justiþiei o
are cu sistemul politic. Cert este cã
PSD a manevrat extrem de prost
subiectul, forþând nota la mitingul din
10 august anul trecut, dar ºi la
protestele legate de OUG 13. De aici
ºi lozinca „Dragnea nu uita, România
nu-i a ta”. Nici nu are cum sã fie. Dar a
lãsat impresia cã e, cã-ºi poate permite
cam orice, de aici ºi furia unora.
   Mergând pe mâna lui Dragnea, ºi
neavând curajul sã-l schimbe la timp,
PSD riscã foarte mult la alegerile ce
vin, prezidenþiale, anul acesta, locale
ºi parlamentare în 2020. Pe acest
fond, PSD va pierde mai mult ca sigur.
Colac peste pupãzã vine ºi povestea

Catalepsia
politicã

aceasta cu LCK. Dupã cum ºtim,
Parlamentul European ºi Consiliul UE
vor numi de comun acord procurorul-
ºef european. Laura Codruþa Kovesi
a obþinut cele mai multe voturi în
Parlamentul European pentru funcþia
de procuror-ºef al Parchetului
European. Tot mai mulþi vãd în acest
lucru sfârºitul guvernãrii Dragnea-
Dãncilã, ºi falimentul politic al PSD.
   Degeaba sare în sus Renate
Weber, europarlamentar ALDE: „Eu
cred cã aducerea lui Kovesi în
fruntea instituþiei Procurorului
Public European este pregãtitã ºi
decisã de mai multã vreme.
Argumentele ºi dovezile cele mai
grãitoare þin de atitudinea Comisiei
Europene ºi a Parlamentului
European în raport cu felul în care
s-a desfãºurat lupta anticorupþie în
România, sub controlul drastic ºi
cu amestecul ilegal al SRI. Imediat
ce au fost desecretizate
protocoalele dintre SRI ºi Parchetul
condus de Kovesi eu personal am
fãcut tot ce depindea de mine
pentru a-i face pe responsabilii din
Comisie ºi pe colegii din Parlament
sã înþeleagã monstruozitatea
amestecului SRI în justiþie”.
   Pentru Dragnea ºi PSD alegerea
Codruþei Kovesi la acest nivel e o
palmã datã a la Brusli, cu piciorul. ªi
un mesaj foarte clar. Reacþia
magistraþilor, la fel. Dragnea duce ºi
guvernarea ºi PSD într-o zonã
obscurã, din care cu greu vor mai ieºi.
PSD nici nu are reacþie. Vede ºi simte
pericolul scãderii încrederii,
vertiginoasã ºi ireparabilã, dar e parcã
hipnotizat, inert, nu poate sã se ridice
din catalepsia politicã în care a intrat,
deºi riscã nu doar sã piardã
guvernarea, ci sã ajungã cam pe unde
a ajuns când a pierdut în faþa CDR.
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JUSTROM la Baroul Mehedinþi

asupra femeilor rome”. Seminarul face
parte dintr-un program al Consiliului
Europei - Echipa pentru Romi ºi
Itineranþi, ºi al Comisiei Europene -
DG Justiþiei ºi Consumatori.
   Seminarul a fost condus de avocat
Dãnuþ Rolea, decanul Baroului
Mehedinþi, iar conferenþiari au fost
Marian Mandache, coordonator
naþional Program JUSTROM 2 ºi
avocat Augustin Rãducan, consultant

clinici juridice JUSTROM 2.
   Cei doi au prezentat experienþa
participanþilor în materia ajutorului
public-judiciar ºi a acesului la
justiþie în cazul membrilor
grupurilor vulnerabile ºi, respectiv,
experienþa Clinicii JUSTROM 2.
   Avocaþii, membri ai Baroului
Mehedinþi prezenþi la seminar, au
pus întrebãri ºi au dialogat cu
cei doi invitaþi, specialiºti în
Programul JUSTROM 2.

 Teodor Abagiu

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

0733 751 577
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Consiliul Judeþean Mehedinþi
a fost gazdã, prin intermediul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,

Proiectul de reabilitare a Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
exemplu de bune practici

pentru specialiºti din ºapte þãri,
parteneri în proiectul “FINCH Interreg
Europe”, derulat de Agenþia de

Dezvoltare Sud-Vest Oltenia în
vederea îmbunãtãþirii punerii în
aplicare a politicilor ºi programelor
de dezvoltare regionalã, prin
promovarea schimbului de
experienþã.
   În cadrul acestui proiect,
reprezentanþii ADR Sud-Vest Oltenia
au identificat proiectul care a vizat
reabilitarea Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier ca exemplu de bunã
practicã pentru valorificarea
patrimoniului cultural, astfel cã
delegaþia formatã din parteneri din
Italia, Germania, Polonia, Spania,
Grecia, Finlanda ºi România, a venit
sã viziteze obiectivul.
   “Le mulþumesc în primul rând
reprezentanþilor ADR Sud-Vest
Oltenia pentru promovarea
proiectului derulat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi mã bucur cã
la finalul eforturilor echipei de
implementare, putem reda
mehedinþenilor ºi turiºtilor acest
obiectiv deosebit de important

pentru judeþul Mehedinþi ºi totodatã,
cã putem fi un exemplu de bunã
practicã întrucât am depãºit cu
succes toate problemele întâmpinate
de-a lungul timpului”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Pe parcursul sãptãmânilor viitoare,
în curtea muzeului se vor planta
plante ornamentale ºi flori, iar
clãdirea va fi dotatã cu mobilier,
astfel încât exponatele obiectivului
sã poatã fi admirate de turiºti.
Totodatã, pentru a pune în valoare
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, în
data de 15 mai 2019, va fi organizat
un eveniment cultural de înaltã
þinutã, de Ziua Latinitãþii.
   Delegaþia a vizitat de asemenea,
Palatul Culturii “Teodor Costescu”
ºi Castelul Artelor din Drobeta
Turnu Severin, de asemenea,
exemple de bunã practicã în
promovarea patrimoniului cultural
prin implementarea proiectelor
cu fonduri europene.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a participat marþi,
26 februarie 2019, la predarea amplasamentului
de cãtre primarul comunei Malovãþ, Ion

Sistem de alimentare cu apã la Negreºti, cu fonduri guvernamentale
Michescu pentru demararea lucrãrilor de
alimentare cu apã în satul Negreºti. Lucrãrile ar
trebui finalizate în luna septembrie. Este vorba
despre un proiect finanþat de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice,
prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã
II, cu o valoare de peste 1,16 milioane lei.
   “Sãptãmâna trecutã a fost predat
amplasamentul pentru foraj, iar astãzi, pentru
trasarea aliniamentului conductelor. Îl felicit pe
domnul primar Ion Michescu pentru faptul cã a
realizat acest proiect pentru localnicii din
Negreºti, întrucât oamenii aveau nevoie de
aceastã investiþie pentru a duce un trai decent.
Dupã realizarea sistemului de alimentare cu apã,
drumurile vor fi asfaltate. Iatã, încã o data, cã
Programul Naþional de Dezvoltare Localã al
Guvernului PSD-ALDE se deruleazã cu succes
în judeþul Mehedinþi ºi îmbunãtãþeºte condiþiile
de viaþã ale oamenilor din mediul rural”, a
declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Pentru comuna Malovãt s-au semnat de
asemenea, pe Programul Naþional de Dezvoltare
Localã II pentru construirea podului peste pârâul
Matca Viºenilor, în localitatea 23 August, pentru
extinderea, reabilitarea ºi dotarea ªcolii Primare
din satul Malovãþ, pentru realizarea reþelei de
canalizare ºi staþiei de epurare în satele Malovãþ

ºi Colibaºi, dar ºi pentru modernizarea
drumurilor de interes local în comuna Malovãþ.

 Biroul de presã

Art .1. Se convoacã, în ºedinþã ordinarã,
Consiliul Judeþean Mehedinþi, în ziua de
joi , 28 februarie 2019, ora 14 00 la sala
de  º ed i n þ e  d i n  c ad r u l  Pa l a t u l u i
administrativ al judeþului, cu urmãtoarele
proiecte pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind modificarea
Statului de funcþii al Direcþiei Publice
Comunitare Judeþene de Evidenþã a Persoanelor
Mehedinþi.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
raportului de monitorizare pe semestrul II 2018 a
situaþiei copiilor pãrãsiþi în unitãþile sanitare,
copiilor pãrãsiþi pentru care nu s-a stabilit
identitatea, gravidelor în risc social ºi a cazurilor
de copii care au fost supuºi riscului de a fi
pãrãsiþi în unitãþile sanitare, reîntorºi în familie.
3. Proiect de hotãrâre privind modificarea
Statului de funcþii al Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin.
4. Diverse (nu se dezbat proiecte de hotãrâri).

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI

DISPOZIÞIE
privind convocarea Consiliului

Judeþean Mehedinþi
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Preºedintele ALDE Drobeta, Ionuþ Sibinescu,
spune cã prin programul de guvernare la care lucreazã
cei din USR, aceºtia îºi aratã dispreþul faþã de comunitãþile
locale. Sibinescu aratã cã PNDL reprezintã sursa
principalã de finanþare pentru infrastructura localã, iar
propunerea USR denotã un amatorism politic ºi o
neînþelegere a rolului pe care PNDL îl are.
   „Am fost surprins când am auzit din partea unui partid
politic cã vrea sã desfiinþeze PNDL. Cei din USR probabil
nu înþeleg cã PNDL reprezintã sursa principalã de finanþare
pentru infrastructura localã ºi are la bazã principiul conform
cãruia în fiecare localitate din þarã trebuie sã fie asigurat un
set minim de servicii publice. Demersul USR denotã mult
amatorism politic. USR doreºte sã stopeze acest program
de investiþii, realocând sursele financiare destinate ºcolilor,
drumurilor, dispensarelor etc. din mediul rural spre
creºterea salariilor. Aceastã propunere este una
populistã ºi reprezintã dispreþul faþã de comunitãþile
locale”, spune Ionuþ Sibinescu.
   Senatorul ALDE mai spune cã varianta convertirii
investiþiilor în salarii este propusã de USR în intenþia
lor de a atrage voturi, însã o asemenea propunere
este extrem de periculoasã pe termen lung.
   „Convertirea investiþiilor în salarii este uneori o practicã
aducãtoare de voturi pe termen scurt, dar fãrã prea mare folos
pe termen lung. În ultimii ani salariile au crescut într-un ritm
mai accelerat decât investiþiile. Din acest motiv noi am lansat
anul acesta un program amplu de investiþii, în care PNDL e o
componentã importantã. Sã vrei sã iei locul actualei coaliþii
cu mãsuri de tipul tãierii investiþiilor simultan cu creºterea
salariilor e ridicol”, a adãugat Sibinescu.
   Reacþia liderului ALDE Drobeta vine în contextul în care
deputatul USR Claudiu Nãsui a afirmat cã în programul
de guvernare al partidului banii de la PNDL ar trebui tãiaþi.
Potrivit reprezentantului USR, mãsurile pe care le propune
partidul au impact de câteva zeci de miliarde, dar ele
pot fi foarte sustenabile în condiþiile în care vor tãia
din alte pãrþi, de exemplu de la PNDL.

Ionuþ Sibinescu (ALDE):
USR dovedeºte dispreþ faþã de

comunitãþile locale prin propunerea
de desfiinþare a PNDL

 Biroul de  presã al ALDE Drobeta Turnu Severin

Simpaticul ministru mehedinþean al
Agriculturii, Petre Daea, vine cu noi idei
trãsnite. El vrea sã sã ajute românii prin
deschiderea unor magazine de stat. Mai
precis celebrele „Alimentara” ºi “Aprozar”
revin pe piaþa din România ºi vor concura
cu supermarketurile.
   Ministrul Agruculturii susþine, nici mai
mult, nici mai puþin, cã deschiderea
magazinelor de tip ALIMENTARA ºi
APROZAR este singura mãsurã care poate
sã-i opreascã pe marii comercianþi sã reducã
preþurile la fructe, legume ºi produse

Daea reînvie alimentara ºi aprozarul
româneºti. Alimentara ºi Aprozar, dacã se
vor înfiinþa, dupã pofta lui Daea, vor fi
deþinute de Casa de Comerþ Agroalimentar
Unirea. Aceasta îºi propune sã creascã
consumul de produse fabricate în România
ºi sã creeze o reþea naþionalã de magazine
care sã concureze cu hipermarketurile ºi
supermarketurile strãine pe o piaþã estimatã
la 20 de miliarde de euro anual.
   Cu mulþi ani în urmã, când tovarãºul Petre
Daea desãvârºea agricultura socialisã sub
îndrumarea Partidului Comunist Român,
Alimentara ºi Aprozar deveniserã simboluri
ale foamei ºi umilinþei regimului comunist.
De fapt, aprovizionarea se mai fãcea din
când în când, mai ales când tovarãºul
suprem venea în vizitã la Alimentara.
   Petre Daea spune cã Unirea va prelua
produse de la fermieri ºi cã în lupta cu
intermediarii sunt necesare instrumente
valide, aºa cum este respectiva Casã de
Comerþ. Ministrul, citat de adevarul.ro, a mai
apreciat cã înfiinþarea Casei de Comerþ nu va
atrage reacþii din partea Comisiei Europene.

Dupã un scrutin plin de nereguli ºi
indicii clare de fraudã masivã, Partidul
Socialiºtilor, al preºedintelui Igor Dodon nu
a reuºit sã obþinã decât 31 la sutã din
sufragii. Blocul ACUM (Andrei Nãstase ºi
Maia Sandu) au obþinut 26 la sutã din
voturi, mai mult decât democraþii lui
Vladimir Plahotniuc (24 la sutã). Un procent
de 8 la sutã, care poate conta mult în
viitoarea alianþã, obþine partidul
controversatului om de afaceri Ilan ªor.
Situaþia este, însã destul de tulbure! Urmãriþi
LIVE evoluþia rezultatelor, pe privesc.eu!
   Rezultatele preliminare în urma prelucrãrii
a 98% din procesele-verbale, la nivel
naþional, aratã urmãtoarele rezultate:
Partidul Socialiºtilor 31%; Blocul ACUM
Platforma DA ºi PAS - 26%; Partidul
Democrat 24%; Partidul ªOR - 8%.
   Totuºi, tabloul incidentelor ºi neregulilor
este impresionant. Sute de incidente ºi
nereguli au fost constatate de Promo-LEX la
alegerile de duminicã. Iatã o parte dintre ele:
- Mai multor persoane le-a fost restricþionat
procesul de observare liberã în secþia de votare.
- În unele secþii de vot lipseau cel puþin
unul din urmãtoarele materiale: listele
electorale, buletinele de vot, ºtampila
rotundã cu numãrul biroului electoral,
ºtampilele cu inscripþia „Votat”, „Anulat”,
ºtampila specialã „Alegeri 24.02.2019” ºi
sigilii pentru urne de vot.
- Au existat ºi mai multe acte de violenþã
sau intimidãri ale alegãtorilor.
- Observatorii Promo-LEX au înregistrat ºi
cazuri în care se fãcea agitaþie electoralã
sau PR negru chiar la intrare sau în incinta

secþiei de votare pentru a determina
alegerea votanþilor.
- Transportarea organizatã a alegãtorilor
cu autocare, microbuze sau alte unitãþi de
transport deasemnea se numãrã printre
neregulile depistate de observatorii
Promo-LEX.
   În acelaºi timp au fost înregistrate ºi 14
cazuri de prezenþa nejustificatã a
persoanelor neautorizate în incinta secþiei
de votare. IOar în 36 de cazuri s-a fotografiat
buletinele de vot.
   Promo-Lex mai semnaleazã ºi nereguli
privind votarea a unui numãr suspicios de
mare de alegãtori cu reºedinþã la una ºi
aceeaºi adresã. Iar unele urnele de vot nu
au fost sigilate potrivit procedurilor legale.

Blocul ACUM a câºtigat cele mai multe
mandate pe circumscripþiile uninominale

din Chiºinãu

   Potrivit rezultatelor finale, blocului ACUM
i-a revenit 6 mandate de deputat, în timp ce
socialiºtilor numai 5.
   Mandatele luate de blocul ACUM sunt cele
de pe Circumscripþia nr. 32 - Mihai Popºoi,
33 - Andrei Nãstase, 26 - Iurie Reniþã, 30 -
Dan Perciun, 25 - Inga Grigoriu ºi 27 -
Vladimir Bolea.
   Socialiºtilor le-a revenit circumscripþia nr.
29 - Adrian Lebedinschi, 28 - Vlad
Bãtrâncea, 31 - Grigore Novac, 23 - Oleg
Lipskii ºi 24 - Vasile Bolea.
   ªi la votul pentru partide, blocul ACUM
se aflã pe primul loc. Din totalul
de 316.510 voturi, blocul ACUM a luat
aproape 38%.

Rezultate strânse la alegerile din Republica Moldova

 Romeo Crîºmaru
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Prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA a convocat
Grupul judeþean pentru creºterea
gradului de siguranþã a elevilor ºi
personalului didactic în incinta ºi
în zonele adiacente unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar la nivelul
judeþului Mehedinþi, în vederea
analizãrii activitãþilor desfãºurate ºi
rezultatelor obþinute în asigurarea
unui climat optim ºi sigur al
procesului de învãþãmânt.
   A rezultat cã în semestrul I al anului
au fost comise 9 infracþiuni ce au
constat în furturi de obiecte ºi lovituri

Menþinerea curãþeniei pe
domeniul public trebuie sã fie o
prioritate iar în acest sens voi
propune includerea în bugetul
Primãriei pentru anul 2019
achiziþionarea de dispozitive
destinate a fi folosite de deþinãtorii
de câini din municipiul Drobeta
Turnu Severin.
   Aceste dispozitive, folosite de ani
de zile în alte oraºe, au douã
componente: o parte ce conþine
rezerve de saci pentru a fi folosiþi de
deþinãtorii de câini pentru a aduna

Siguranþa în ºcoli analizatã de prefect

Relaþii le de muncã ºi
dialogul social bipartit patronate –
sindicate, precum ºi lucrãrile de
cadastru sporadic recepþionate, au
fost subiectele analizate în Colegiul
Prefectural Mehedinþi.
   Din materialele prezentate a
rezultat cã pe piaþa mehedinþeanã
a muncii sunt înregistrate 67
contracte colective de muncã,
încheiate ca rezultat al dialogului

ªedinþa Colegiului Prefectural Mehedinþi

între elevi, însã fãrã consecinþe grave.
Toate infracþiunile au fost consumate
în incinta ºcolilor, unde obligaþia
asigurãrii securitãþii revine unitãþilor
ºcolare ºi nu lucrãtorilor M.A.I.
   Prefectul judeþului s-a mai
interesat de consumul de droguri în
ºcoli, de asigurarea mãsurilor de
apãrare împotriva incendiilor ºi a
cerut o informare referitoare la
prezenþa elevilor în baruri ºi
restaurante care au aºa-zisele „spaþii
private”, unde poliþia ºi pompierii nu
ar avea acces, iar sãnãtatea ºi viaþa
copiilor ar putea fi pusã în pericol.

social bipartit.
   În cadrul discuþiilor, domnul
Nicolae DRÃGHIEA a afirmat cã
liniºtea socialã existentã în judeþ este
ºi rodul dialogului social. Totodatã,
a solicitat intensificarea controalelor
pentru depistarea muncii la negru ºi
intensifi carea comunicãrii cu
unitãþile administrativ  teritoriale
pentru realizarea cadastrului general
la nivelul judeþului.

Menþinerea curãþeniei pe domeniul public în
atenþia viceprimarului Daniel Cîrjan

excrementele lãsate pe domeniul
public, precum ºi o parte care este
în fapt un coº de gunoi unde se vor
arunca aceste excremente colectate
de pe domeniul public.
   Existã o hotãrâre de Consiliu Local
în vigoare care a instituit obligaþia
pentru deþinãtorii de animale de
companie sã cureþe domeniul
public, fiind ºi o amendã prevãzutã
de legislaþiei în acest sens.
   Eu cred însã cã nu amenda este
soluþia ci amplasarea de astfel de
dispozitive care sã vinã atât în
sprijinul posesorilor de animale cât
ºi în al oamenilor care doresc un
domeniu public curat.
   Propunerea este ca aceste
dispozitive sã le amplasãm în
primã etapã în câteva din zonele
unde se plimbã frecvent
deþinãtorii de animale alãturi de
micii lor prieteni, cum ar fi Aleea
pietonalã Criºan, Pãdurea Crihala,
Parcul central de la Fântâna
cineticã, Parcul Rozelor, etc.

Tribunalul Mehedinþi a avut un
an cu rezultate bune în 2018. Cel puþin
aºa aratã cifrele bilanþului prezentat de
magistraþi. La evenimentul prilejuit de
analiza activitãþii pe anul precedent au
participat doi magistraþi de Consiliul
Superior al Magistraturii, precum ºi
preºedintele Curþii de Apel Craiova,
judecãtoarea Adina Ponea.
   Nu mai puþin de 7.518 cauze s-au
înregistrat în anul 2018 pe rolul
Tribunalului Mehedinþi, în scãdere cu

Bilanþ la Tribunalul Mehedinþi:
creºte numãrul cauzelor penale

Magistraþii de la Tribunalul Mehedinþi ºi-au prezentat bilanþul activitãþii
pe anul precedent. La eveniment au participat ºi doi reprezentanþi ai
Consiliului Superior al Magistraturii, precum ºi preºedintele Curþii de

Apel Craiova. Anul 2018 a însemnat pentru judecãtorii Tribunalului
Mehedinþi o ratã de soluþionare crescutã ºi un volum de muncã mediu
de 23 de dosare pe judecãtor, dar ºi o creºtere a cauzelor penale noi.

1.388 faþã de anul 2017. La începutul
anului 2018, stocul de dosare
nesoluþionate era de 2.132, acestea
adãugându-se, evident, spre
soluþionare, la cele înregistrate în 2018.
Se observã cã, urmare a unei rate de
soluþionare crescute, stocul de dosare
a fost diminuat permanent ajungându-
se la 1097 dosare la sfârºitul anul 2018,
reprezentând o medie de 27,4 dosare/
judecãtor, conform schemei de
personal.  continuare în pag. 7
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Scriu aceste rânduri sub...
impresia audierii madamei Kovesi
de la Parlamentul European, în
încercarea dumneaei de a deveni
mare ºefã peste procurorii europeni.
Agitaþie, transmisiuni directe de la
faþa locului, comentarii mai mult sau
mai puþin avizate, intrigi de toate
felurile etc.. Înclin sã cred cã, dacã
la mijloc n-ar fi fost aceastã
persoanã extrem de nocivã, dar cu
lipici la tot felul de organe ºi
organisme europene, Laura Codruþa
Kovesi, toatã aceastã agitaþie n-ar fi
trezit niciun interes în opinia publicã
româneascã. Ceea ce uimeºte ºi
deruteazã, în egalã mãsurã este
abnegaþia cu care se suflã, ºi din
interior ºi din exterior, în „pânzele”
acestei sinistre impostoare, Kovesi,
de care noi, românii, parcã suntem
blestemaþi sã nu scãpãm. Se zice cã
astfel de persoane cu ascensiune
fulminantã, fãrã a avea o bazã
serioasã de instrucþie, ar fi mâncat
rahat când erau mici. Câte tone o fi
înghiþit aceastã cucoanã inesteticã?
   * ªi dacã, pe la orele serii de marþi
am fost nevoiþi, în lipsã de altrnative
serioase, sã cãscãm ochii la aºa-zisa
audiere a imposibilei L.C.K., trebuie
sã spunem cã am asistat la o
mascaradã mult mai greþoasã decât
cele cu care eram obiºnuiþi aici, pe
malurile Dâmboviþei: osanale
ridicate de parlamentarii PPE ºi de
jegoºii partizani ai Monicãi Macovei
(care gãvãrea de parcã linsese cel
puþin trei sticle de vodcã, întrebãri
stereotipe care cereau cunoaºterea
ºi practicarea temeinicã a noului
limbaj de lemn (rumeguº, plastic

Rãzboiul Ciumelor...
etc.) plus minciuni cu duiumul, cu
ghiotura. La acest ultim punct,
ºcoala lui Bãsescu se vedea de la
distanþã. Nu ºtiu ce au reþinut
distinºii evaluatori, dar din
rãspunsurile Luluþei ar fi trebuit sã
reiasã cã dumneaei s-a nãscut din
spuma mãrii, aºa ca în celebra
pânzã a lui Boticelli. În vremea asta,
în þarã, respectiva este sufocatã de
dosare penale. Poate cã n-ar fi rãu
s-o ia Europa acolo la ea, iar noi sã
ne gândim dacã nu ar fi cumva mult
mai sãnãtos sã ieºim din aceastã
Europã ºi sã  ne ºtergem undeva cu
valorile ei, dacã ele sunt croite dupã
dimensiunile  ºi dupã tiparele
morale ºi profesionale ale acestei
cucoane semidocte ºi mincinoase.
   * Liberalii pot sta liniºtiþi de-acum:
l-au pus cap de listã la
europarlamentare pe vorbetele
incontinent ºi oportunit Rareº
Bogdan, ºtiþi care, bãiatul cu eºarfe,
batistuþe ºi cravte policolore de la
postul insolvent ºi absolut indigest
Realitatea TV. Ei, acum cã succesul e
asigurat la ce se mai pot gândi
urmaºii Brãtienilor? Desigur, la
prezidenþialele de la sfârºitul toamnei.
Dar ºi pentru aceastã reprizã electoalã
au un protagonist þâþã de mâþã –
Dulapul Sãsesc! Iatã cum aceºti
politicieni versaþi ºi-au rezolvat
majoritatea problemelor încã de la
începutul anului! ªi cum decizia lor
strategicã a fost aceea de la o susþine
pânã-n pânzele albe pe Kovesi, se
pare cã succesul electoral nu are cum
sã le scape printre degete. Iar în
vremea asta, auziþi ºi dumneavoastrã,
pesediºtii bâjbâie la nesfârºit în

cãutarea  unui candidat mai de
Doamne - miluieºte pentru
Cotroceni!. Ei, dar ºi când îl vor gãsi...
Vor bãga ºi ãºtia spaima-n burgheji!
   * Dupã toate aparenþele, în 2019
vom asista la un rãzboi electoral cu
aspect ºi efecte de molimã:
înfruntarea complexã ºi pe toate
planurile între ciuma roºie, ciuma
galben-portocalie, ciuma neagrã ºi
spaima-spaimelor – ciuma bubonicã!
Avem noi oare suficiente paturi în
spitale pentru efectele previzibile ale

unei asemenea dsfãºurãri/
încleºtãri de forþe? Ei, avem?
   * Vai! Vai! Vai! Ce jale mare! Toate
persoanele... subþiri din þara asta
plâng cu lacrimi amare pe umerii
procurorilor ºi judecãtorilor care, în
loc sã-ºi vadã de treaba pentru care
sunt plãtiþi en-gros din banii noºtri,
adicã sã aplice legile acestei þãri,
stau pe scãrile tribunalelor sau ale
curþilor de apel în chip de grevã de
protest. Grevã la care, prin lege, ei
nu au dreptul. Dar cine mai are timp
sã bage de seamã asemenea...
amãnunte? Cum spuneam, însã,

multe persoane subþiri plâng de
grija „magistraþilor” ºi-ºi agaþã de
gât pancarte cu inscripþia „Susþin
protestul magistraþilor!”. Probabil, în
ideea cã asta dã bine la imagine sau,
cine ºtie, la populaþiune. Staþi, fraþi
cãuzaºi, cu tinichelele de gât cât
vreþi, nimeni nu vã împiedicã sã vã
faceþi de râsul lumii! Dar mãcar din
trebuºoara asta iese cevaºilea profit?
Pentru voi, dintre care cei mai mulþi
trãiþi de ani buni la limita sãrãciei,
protesteazã cineva? Of, sfântã

naivitate de spirite închipuite!
   * ªi iatã cã a sosit decada
primãverii din sufletele femininelor
noastre! La mulþi ani minunaþi,
frumoaselor!
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Anul 2019 este numit prin
decret prezidenþial “Anul Cãrþii” în

România, ceea ce obligã dar ºi
permite mutarea accentului de

dezvoltare a unui patrimoniu
cultural ºi identitar autentic – pe

litera ºi spiritul cãrþii...
   La Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural semnalul este dat
odatã cu preluarea de la  Biblioteca
Naþionalã, conform Legii, a Editurii
Terra Grifonis, cu palmaresul,
patrimoniul ºi colectivul sãu
redacþional, fapt cultural greu de
crezut ºi imposibil de înþeles,
conforrm literei Legii – de toþi cei
care se învrednicesc sã analizeze ºi
literar activitatea Direcþiei, cu atât de
puþinã vrednicie...!
   Un timp de augur pentru cartea de
la Cetate ºi din Cetatea cea mare,
anul 2018 dând luminã ºi viaþã  Mihaela Dobre Mirea

Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural
Drobeta-Turnu Severin – o Direcþie a Cãrþii scrise frumos

pentru 13 cãrþi editate frumos ºi cu
slovã aleasã, plus 4 numere ale
revistei Terra Grifonis, serie nouã ºi
bine îngrijitã pentru evenimente
actuale ºi iniþierea unui profil
educativ local. Acest fenomen literar-
cultural ºi de patrimoniu grafologic
(vezi ediþiile anastatice apãrute)
aºeazã ºi Primãria municipiului
Drobeta-Turnu Severin cu
ordonatorul principal de credite,
Primarul actual al municipiului, în
fruntea instituþiilor publice
promotoare de culturã ºi patrimoniu
al cãrþii scrise – fiind singura
Primãrie din þarã care întreþine o
editurã proprie, care, sã ne
înþelegem – promoveazã cultura
scrisã a oraºului, cu prioritate ºi
selecþie valoricã.
   Douã perle literar-istorice ne vor sta
imediat la îndemânã – Declaraþia de

autointitulare a domnitorului Mircea
cel Mare, aflatã ºi pe basorelieful din
Curtina Cetãþii Medievale a
Severinului ºi Scrisoarea boierului
Neacºu din Câmpulung din 1521,
cãtre judele/ primarul Braºovului în
epocã,Hanãº Begner (Hans Benkner)
– cel mai vechi document pãstrat
scris înl limba românã
– ambele scrieri cu
importanþã literarã ºi
istoric –identitarã
fundamentale ºi pentru
aºezarea Severinului.

Urmeazã creionarea
unui plan editorial
prezentat Consiliului de
Administraþie ºi multã
muncã ºi inspiraþie,
pentru a onora acest an editorial ºi a
ne onora instituþia ºi oraºul  marii
culturi severinene, cã nu degeaba fiul

marelui Hans Benkner, Johann
Benkner, sprijinitor al scrierilor în
limba românã care apare în epilogul
Tetraevanghelului din 1561 al lui
Coresi, ar fi zis:   .mai bine a grãi cinci
cuvinte cu înþeles decât 10 mie de
cuvinte neînþelese în limbâ striinâ...
iar apoi a le pune cu mare vrednicie

într-o carte editatã de Terra Grifonis -
spre folosul ºi luminarea multora ...!

Partidul Miºcarea Popularã
se aflã în plin turneu naþional pentru
a pregãti lista de candidaþi pentru
alegerile europarlamentare de la
finele lunii mai. Preºedintele PMP
s-a aflat, la finele acestei sãptãmâni,
la Severin, unde a discutat cu
membrii organizaþiei locale ºi i-a
îndemnat sã ducã o campanie acerbã
ca sã contribuie la obþinerea unor
rezultate bune la alegeri, mai exact
un procent cu douã cifre.
   În Campania PMP se implicã
profund ºi fostul preºedinte al
României, Traian Bãsescu, despre care
se spune cã va fi pe lista de candidaþi.
   Partidul înfiinþat ºi condus o perioadã
de fostul preºedinte al României, Traian
Bãsescu, nu a anunþat încã oficial dacã

PMP se pregãteºte de alegerile europarlamentare
PMP este în aceastã perioadã în febra strângerii

de semnãturi pentru lista de candidaþi la alegerile
europarlamentare din luna mai. În acest sens,

liderul PMP, Eugen Tomac face un tur al

preºedintele va candida pentru un post
de europarlamentar ºi dacã, mai mult,
va deschide lista PMP. Totuºi, existã
surse care indicã o candidaturã
aproape certã.
   Deputatul PMP Eugen Tomac a
atacat dur bugetul de stat, care nici
pânã la aceastã orã nu a fost
promulgat ºi votat.
   Gabriela Dobrotã, vicepreºedinte
al PMP, va fi pe lista de candidaþi ai
partidului pentru alegerile
europarlamentare. Ea a afirmat cã va
face tot posibilul ca partidul sã obþinã
un scor electoral din douã cifre.
   Partidul Miºcarea Popularã ºi-a
realizat propriul sondaj intern
pentru a completa lista de candidaþi
ºi, mai ales, ordinea pe aceastã

organizaþiilor judeþene, iar în acest week-end a avut
loc la Drobeta Turnu Severin o ºedinþã de lucru

regionalã. Gabriela Dobrotã va fi pe lista de
candidaþi.

 O. M.

listã. Procesul este aproape de
finalizare, iar în scurt timp lista
va fi fãcutã publicã.

 urmare din pag. 5

 R. C.

Surprinzãtor sau nu, preºedintele
Tribunalului Mehedinþi mai spune cã
justiþiabilii s-au arãtat, anul trecut,
deosebit de mulþumiþi de modul în
care au fost trataþi în timpul cauzelor
avute pe rolul instanþelor.

Totuºi, cea mai solicitatã dintre
secþiile Tribunalului Mehedinþi a
fost cea penalã. În ultimii trei ani
aici a crescut în mod constant
numãrul cauzelor nou intrate, iar
pe cale de consecinþã a crescut ºi
volumul de activitate.
   Astfel, faþã de anul precedent, au
fost înregistrate, pânã la data de
31.12.2018, un numãr de 1620 de
cauze nou intrate, faþã de 1533 câte
erau în anul 2017.

Bilanþ la Tribunalul...
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Necesitatea reformelor
agrare ºi electorale au devenit
stringente la începutul secolului al
XX-lea, ca urmare a situaþiei în care
se afla þara. Pe de o parte, în mediul
urban, unde locuia cam 10% din
populaþia României, se realizaserã
progrese importante, iar pe de altã
parte satele se aflau într-o cruntã
mizerie. Acest fapt a ieºit puternic
în evidenþã la Expoziþia Naþionalã
organizatã în 1906 în Parcul Libertãþii
(devenit atunci Parcul Carol) din
Bucureºti cu prilejul „jubileului” -
40 de ani de domnie a lui Carol I.
Expoziþia, deschisã la 15 iunie,
prezenta realizãrile economice,
tehnice, ºtiinþifice de-a dreptul
impresionante obþinute de România,
care au fost admirate de sute de mii
de persoane, din toate categoriile
sociale. Pentru frumuseþea
spectacolului, la expoziþie au fost
prezenþi ºi þãrani, dar nu din sate, ci
funcþionari din ministere îmbrãcaþi
în costume populare.
   Între vizitatori s-au aflat români din
Transilvania ºi Banat, care au fãcut
apoi o excursie prin þarã. În ziarul
„Neamul Românesc” din octombrie
1906, N. Iorga relata cã, atunci când
ardelenii ºi bãnãþenii au ajuns la
Podul de la Cernavoda, mai mulþi
þãrani, aflaþi la muncã, au venit sã
discute cu fraþii de peste munþi.
Imaginea acestor sãteni - desculþi,
cu haine rupte ºi feþe scofâlcite - i-a
ºocat pe vizitatori. Pentru a nu mai
oferi un asemenea spectacol, N.
Iorga cerea guvernanþilor sã-i
„ascundã” pe þãrani: „nu-i lãsaþi sã
umble slobozi pentru a nu strica prin
nespusa lor nenorocire efectul
cuvântãrilor înfocate în care triumfã
avântul ºampaniei plãtitã de stat,
adicã tot de dânºii, robii sãlbãticiþi
ai brazdei negre”.

Evoluþia dezbaterii privind votul universal ºi exproprierea
   Aceastã stare de mizerie era
rezultatul faptului cã þãranii, în
covârºitoarea lor majoritate, nu
aveau principala sursã de existenþã:
pãmântul arabil. Economistul G.D.
Creangã, în lucrarea Proprietatea
ruralã, publicatã în 1907, scria cã,
potrivit statisticilor oficiale, marii
proprietari deþineau 0,6% din

gospodãriile rurale, dar erau
proprietarii a 60% din terenurile
arabile, în timp ce 58% dintre
gospodãriile þãrãneºti nu-ºi puteau
asigura hrana zilnicã. Aceastã
situaþie a generat o stare de maximã
tensiune la sate, care era gata sã
explodeze în orice moment.
Expoziþia s-a închis la 23 noiembrie
1906, iar la 8 februarie 1907 a
izbucnit cea mai mare rãscoalã
þãrãneascã din Europa secolului al
XX-lea. Represiunea a fost extrem
de durã. În ziarul  „Adevãrul”,
condus de Constantin Mille, se scria
în 1907 cã au fost 11.000 de victime,
iar în „Facla” lui N.D. Cocea se
afirma în 1910 cã numãrul
victimelor era mai mare de 12.000.
Numãrul exact nu poate fi stabilit.
În 1912, Alexandru Marghiloman a
constatat cã dosarele represiunii
lipseau de la Ministerul de Interne,
acuzându-i pe liberali cã le-au sustras
pentru a nu se cunoaºte faptul
„mãcelãririi în masã” a þãranilor.
Regele l-a chemat pe Marghiloman
în audienþã ºi i-a spus: „Dosarele sunt
la mine”, cerându-i sã înceteze
agitaþia pe tema represiunii din 1907.
Foarte probabil, din dispoziþia lui
Carol I, dosarele respective au fost
distruse. Rãscoala din 1907 a

evidenþiat gravitatea problemei
þãrãneºti ºi necesitatea de a-i gãsi o
grabnicã rezolvare. Nicolae Iorga
aprecia: „Flacãra rãscoalelor þãrãneºti
luminase crud nedreptatea secularã
ce se fãcea satelor ºi învedera nevoia
de a gãsi o soluþie imediatã acestei
probleme stringente, care nu mai
admitea zãbavã”.
   Ideea reformelor a preocupat
principalele forþe politice, iar
transpunerea ei în realitate s-a întins
pe aproape un deceniu ºi jumãtate.
Au fost mai întâi clarificãri
programatice (1907-1913) ºi
dispute politice (1913-1914),
urmate de modificarea Constituþiei
(1917), decretarea votului universal
(1918), legiferarea reformei agrare
(1918-1921) ºi înfãptuirea ei
(încheiatã oficial în 1926).
   Imediat dupã rãscoala din 1907 s-
au adoptat mai multe mãsuri vizând
ameliorarea situaþiei þãrãnimii
(reglementarea învoielilor agricole,
înfiinþarea Casei Rurale, legea
arendãrii moºiilor statului etc).
Acestea erau mai curând paleative,
deoarece nu erau rezolvate
necesitãþile profunde ale societãþii:
împroprietãrirea þãranilor ºi
extinderea cadrului de desfãºurarea
a vieþii politice. În presã, la întrunirile
publice, în programul Partidului
Social-Democrat ºi în cel al
Partidului Naþionalist-Democrat se
cerea înfãptuirea reformei agrare ºi
introducerea votului universal. În
1908, o grupare în frunte cu Take
Ionescu s-a desprins din Partidul
Conservator ºi a creat Partidul
Conservator-Democrat, care se
pronunþa în favoarea reformelor.
   Rolul decisiv îl aveau cele douã
mari partide - Partidul Naþional-
Liberal ºi Partidul Conservator.
Regele Carol I instituise sistemul
rotativei guvernamentale, prin
alternanþa la putere a liberalilor ºi
conservatorilor, astfel cã aceºtia
puteau direcþiona evoluþia României.
Conservatorii erau ostili oricãrei
reforme care ar fi impus atingerea
dreptului de proprietate ºi exinderea
dreptului de vot, poziþie pe care se
situa ºi regele Carol I, care susþinea
cã trebuia respectatã Constituþia.
   Legea fundamentalã prevedea la

articolul 19: „Proprietatea de orice
naturã, precum ºi toate creanþele
asupra statului sunt sacre ºi
inviolabile”. Potrivit Constituþiei, în
1866 alegãtorii erau împãrþiþi în patru
colegii, iar din 1884 în trei colegii,
în funcþie de avere. Þãranii alcãtuiau
colegiul al III-lea, votând prin
delegaþi, câte un deputat pentru
fiecare judeþ. Pe de altã parte,
fruntaºul liberal Ion I.C. Brãtianu
declara la 6 mai 1907: “Trebuie sã
înþelegem cã este în interesul tocmai
al proprietarilor ºi al tuturor
celorlalte clase ale societãþii
româneºti ca sã fie pãtrunse de
necesitatea bunului trai al þãrãnimii”.
El se pronunþa pentru o expropriere
parþialã a marilor moºii ºi
împroprietãrirea þãranilor, precum ºi
pentru extinderea dreptului de vot.
Punctul sãu de vedere era respins
categoric de conservatori, dar nu
era nu era împãrtãºit nici de o
bunã parte a P.N.L.
   Dezbaterile asupra reformelor s-
au acutizat dupã ce, la 7 septembrie
1913, Ion I. C. Brãtianu a publicat o
scrisoare cãtre conducerea P.N.L.
prin care cerea sã se înscrie în
programul acestui partid înfãptuirea
reformei agrare „cu drept de
expropriere, unde e nevoie, pentru
creºterea proprietãþii þãrãneºti”,
precum ºi a reformei electorale prin
instituirea „colegiului unic al
ºtiutorilor de carte”. Congresul
P.N.L. din octombrie 1913 a
acceptat acest punct de vedere. Ca
urmare, acest partid de guvernãmânt
a declanºat o amplã campanie în
favoarea celor douã reforme.
   Partidul Conservator a combãtut
energic iniþiativa liberalilor. Gheorghe
Grigore Cantacuzino îºi exprima, în
decembrie 1913, îngrijorarea cã
„valurile ideilor socialiste, care se
apropie din ce în ce mai mult de
temeliile clãdirii noastre încep, sã
mãnânce nu numai temeliile
conservatorismului român, dar încep
sã ameninþe temeliile statului”.

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

Notã: Adaptare dupã dialogul
dintre Prof. univ. dr. Ioan Scurtu ºi

drd. Vladimir Adrian Costea
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Rãzbunare, fricã, viclenie ºi
bani. Sunt elementele pe care se
bazezã Liviu Dragnea la conducerea
statului. Dar Liviu Dragnea nu ar fi
fost conducãtorul statului, dacã nu
ar fi un ins deosebit de viclean care
sã ºtie cum se cumpãrã ºi cum se
vând oamenii. Sau mai exact care
este preþul pentru pielea de om.
Dragnea nu a apãrut întâmplãtor ca
specimen în viaþa politicã a
partidului sãu sau în viaþa politicã
în general ºi a României. Mai
devreme sau mai târziu trebuia sã
se ajungã ºi aici, având în vedere
democraþia pestriþã pe care am
construit-o ºi rãsturnarea scãrii
valorilor care s-a produs dupã 1990.
   Aproape oricine a putut sã fie
orice, indiferent de calificare, culturã
sau diplome. Diplomele nu au mai
valorat aproape nimic. ªi nu cã
oricine a avut acces la acestea, ci
mai grav, cã nici nu a mai avut
nevoie de diplome pentru a urca pe
scara socialã sau pentru a ajunge
la un anumit statut sau pentru a

 ªtefan Bãeºiu

Cât de greu i-a fost lui Dragnea sã gãseascã slugile perfecte?
Rãzbunare, fricã, viclenie ºi bani

practica o anumitã meserie. Vezi
cazurile doctorilor de carton care au
operat în ultimii ani pe la diferite
clinici private din þarã ºi nu doar
private. Diplome falsificate. Adicã a
mers pe falsuri foarte bine. Dacã s-
a putut în medicinã, ºi unii au ajuns
sã þinã bisturiul în mânã fãrã sã aibe
niciun fel de certificare sau de
calificare, în afara de cea de la locul
de muncã, România a ajuns într-un
moment de cumpãnã. Nu ai cum sã
te califici la locul de muncã atunci
când ai un bisturiu în mânã. Trebuie
sã îþi toceºti mintea ºi coatele mulþi
ani la facultate ºi apoi în anii de
practicã ºi la rezidenþiat, dupã care
eºti angajat ºi mai petreci altã
perioadã pe lângã un medic bãtrân.
   Nu este cazul în România, unde
este posibil aproape orice. Chiar ºi
întoarcerea la socialism-comunism
sau la ceva mai rãu decât atât. Sigur
cã nici justiþia nu e mai breazã, cu
elementele ei, dar trebuie
perfecþionatã nu desfiinþatã ºi
supusã. Sunt însã cazuri în care rãul

trebuie îndepãrtat de la rãdicinã. Aºa
cum este cazul cancerului. Depinde
ce medic vine sã facã operaþia ºi
câte clase are. România pare în
anumite zone întoarsã cu faþa spre
Evul Mediu, În Evul Mediu,
bãrbierul era ºi chirurg, mai rãdea o
barbã. Îºi ascuþea ferestrãul ºi mai
amputa o mânã sau un picior. Mai
fãcea ºi câte o extracþie dentarã.
Poate cã omul se califica la locul de
muncã sau poate cã anterior presta
ca ucenic pe lângã un maestru.
   Aºa e ºi cu politica modern/
medievalã româneascã. Liviu
Dragnea a învãþat anterior pe lângã
un maestru. Dragnea a avut rãbdare
ºi s-a perfecþionat în PSD la umbra
unor mari maeºtri, precum Iliescu sau
Adrian Nãstase, Hrebenciuc sau Miki
ªpagã sau alþii ca ei. Nu este
întâmplãtoare ascensiunea lui Liviu
în PSD. Pânã la urmã, nici nu
conteazã cã a început în politicã la
PD, la Bãsescu. Ideea este cã a dat
dovadã de suficientã viclenie ºi a
simþit unde e locul sãu, unde va fi
caºcavalul mai mare. De ce ºi-ar dori
Liviu Dragnea puterea cu atâta nesaþ?
Ce îl mânã în luptã, dincolo de faptul
cã sã zicem ar avea o luptã cu sine ºi
ar vrea sã demonstreze cã ºi un
conducãtor de tractor cu ºosete
flauºate, pantaloni de stofã ºi geacã
de vinilin poate sã reuºeascã în viaþã
ºi chiar la nivel înalt?

   Nici Liviu Dragnea nu credea cã o
sã ajungã sã dicteze totul în
România, dar asta nu înseamnã cã îi
displace acest lucru în prezent. Pe
undeva lupta lui Liviu Dragnea a fost
cu teama sa de a nu ajunge la
puºcãrie. Iar Dragnea a distrus un
tabu, a întors justiþia pe dos pentru a
scãpa de dosarele penale ºi de
condamnare, implicit de puºcãrie.
   Liviu Dragnea a reuºit ce nu a
reuºit nimeni în România dupã
1990 ºi nu a îndrãznit, având poate
credinþa cã existã pânã ºi în
democraþie o limitã peste care nu
se poate trece. Dar Dragnea trece
peste orice ºi nu mai este valabilã
chestiunea cu Legea e durã, dar e
lege. Nu. Legea, dacã e durã,
trebuie schimbatã pentru politicieni
ºi în favoarea acestora, chiar dacã
ºi justiþia are bubele ei ºi e
imperfectã. ªi Dragnea aproape cã
a reuºit. Cum a reuºit? Prin slugile
perfecte. Ele sunt baza oricãror
conducãtori cu tendinþe autoritariste
sau a celor care le place sã dicteze.
Unele slugi au vrut sã se rãzbune,
pentru cã au fost la puºcãrie sau au
dosare, alþii de fricã sã nu îºi piardã
privilegiile ºi alþii au primit suma
corectã. Dacã faci legi pentru o
persoanã ºi nu le faci pentru toþi,
atunci întreg eºafodajul democratic
începe sã se clatine.
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În data de 20 februarie
2019, la Palatul Culturii “Teodor
Costescu” - sala “Virgil Ogãºanu”,
a avut loc prezentarea Raportului de
activitate al Penitenciarului Drobeta
Turnu Severin pe anul 2018.
   Activitãþile desfãºurate la nivelul
unitãþii în anul 2018 au vizat atingerea
obiectivelor generale ºi specifice
prevãzute în “Strategia de dezvoltare
a sistemului penitenciar 2018 –
2022", respectiv în “Planul anual de
management al instituþiei”. Printre
obiectivele generale vizate amintim
urmãtoarele: garantarea siguranþei
locului de deþinere, aplicarea
regimului penitenciar ºi asigurarea
legalitãþii deþinerii; educaþie ºi
asistenþã psiho socialã adaptate
nevoilor deþinuþilor în vederea
creºterii ºanselor de reintegrare
socialã; asistenþã medicalã de calitate
pentru persoanele custodiate,
protejarea ºi promovarea sãnãtãþii,
prevenirea îmbolnãvirilor.
   Efectivul mediu custodiat a fost de
512 deþinuþi, în principal persoane
tinere ºi majore, individualizate în
regim semideschis, deschis, ori
arestate preventiv.
   Nu s-au înregistrat revolte ori
rãzvrãtiri în rândul efectivelor de
persoane custodiate, nefiind
înregistrate decese în spaþiile unitãþii.
   Pentru implicare în cadrul
activitãþilor lucrative, de reintegrare
socialã ºi în vederea menþinerii
legãturilor de familie, deþinuþilor le-au
fost acordate 2050 recompense, din

Raportul de activitate al Penitenciarului Drobeta Turnu Severin pe anul 2018
care 1750 cu
suplimentarea drepturilor
la pachete/vizite, 199
permisiuni de ieºire din
penitenciar pentru una
sau mai multe zile.
   Pentru folosirea
condamnaþilor la
activitãþi lucrative s-au
organizat 43 comisii de
selecþionare ºi reparti-
zare la muncã, în cadrul
cãrora au fost analizaþi
1282 deþinuþi, efectivul
mediu folosit la muncã fiind de 229
persoane, ceea ce a reprezentat un
procent de 44%.
   Au fost înfiinþate 6 puncte de lucru
exterioare ºi 3 puncte de lucru
interioare unde s-au desfãºurat
activitãþi lucrative cu deþinuþii, în
acelaºi timp pentru deservirea unitãþii
funcþionând 17 puncte de lucru.
   Potrivit “Strategiei naþionale de
reintegrare socialã 2015-2019” unitatea
a organizat ºi desfãºurarat 4 activitãþi
de prevenire a criminalitãþii ºi de
facilitare a reintegrãrii sociale a
persoanelor custodiate, în cadrul unor
campanii desfãºurate la nivel sistemic.
Astfel s-au organizat 3 întâlniri locale
care au avut ca tematicã promovarea
modelelor de bunã practicã ºi facilitarea
colaborãrii pentru derularea în comun
a activitãþilor prevãzute de Strategie,
participând 11 instituþii publice ºi 4
organizaþii neguvernamentale.
   Activitãþile desfãºurate au constat în:
prezentarea cãtre elevii de liceu a unor

lecþii de viaþã sau poveºti ale unor
persoane aflate în detenþie, având ca
subiect consumul de droguri, de
alcool, violenþa/abandonul familial,
dependenþa de jocuri de noroc precum
ºi vizite în penitenciar, diseminare ºi
prevenþie desfãºuratã la nivelul unor
instituþii de învãþãmânt.
   În anul precedent la Drobeta Turnu
Severin s-a organizat competiþia
sportivã interpenitenciarã „Cupa
Porþile de Fier”, cu participarea mai
multor unitãþi penitenciare din þarã.
   Procesul de instruire ºcolarã a
cuprins, la începutul anului ºcolar
2017–2018 un numãr de 53
deþinuþi, din care au promovat 27,
pentru anul ºcolar 2018-2019, fiind
selecþionaþi ºi înscriºi 54 deþinuþi.
   Bugetul alocat instituþiei în anul
2018 a fost de 27.680.672 lei,
execuþia bugetarã realizându-se în
procent de 99,83%, nefiind
înregistraþi furnizori neachitaþi.
   Veniturile proprii încasate au
înregistrat o valoare de 1.675.954 lei,
realizându-se încasãri de 114,65%
faþã de bugetul initial, astfel cã s-a
solicitat majorarea acestuia.
   La data de 31.12.2018 erau
încadraþi 53 de ofiþeri ºi 232 agenþi,
astfel cã din 395 funcþii prevãzute în
statul de organizare ºi funcþionare,
modificat la data de 14.03.2018,
erau încadrate 285, procentul de
ocupare fiind de 72,15%.
   Media de vârstã la nivel de unitate
a fost de 37,7 ani: ofiþeri-38,81 ani
ºi agenþi-38,75 ani.
   În vederea participãrii la
concursuri de admitere în unitãþile
de formare a personalului din
sistemul penitenciar s-au desfãºurat
activitãþi de recrutare ºi întocmire a

dosarelor de concurs pentru un
numãr de 63 de candidaþi.
   Au fost înainte 27 sesizãri organelor
de urmãrire penalã, vizând deþinuþi ºi
persoane suspecte de sãvârºirea de
infracþiuni pe linia introducerii de
obiecte interzise în penitenciar.
   Nu au fost înregistrate incendii sau
începuturi de incendii, fiind defãºurat
un exerciþiu de stingere al incendiilor,
cu sprijinul ISU-Drobeta al Judeþului
Mehedinþi, la data de 31.10.2018.
   Au fost înregistrare 1148 petiþii,
toate fiind analizate ºi verificate,
înaintându-se rãspuns instituþiilor
abilitate, ori petenþilor, dupã caz.
   În ceea ce priveºte relaþiile cu
publicul, acestea au fost gestionate în
permanenþã de instituþia purtãtorului
de cuvânt care a furnizat informaþiile
solicitate potrivit legislaþiei în vigoare.
Au fost remise reprezentanþilor mass-
media 17 comunicate de presã,
numãrul total al apariþiilor în presa
scrisã ºi audiovizualã fiind de 8.
   În conformitate cu Planul aprobat de
Comandantul Garnizoanei Drobeta
Turnu-Severin pe anul 2018, unitatea
a participat cu reprezentanþi la toate
aniversãrile ºi ceremoniile marcate
prin manifestãri la nivel local.
   Conluzionând prezenþa
penitenciarului în comunitatea
localã a reprezentat una dintre cele
mai vizibile ºi eficiente metode, prin
care ne-am afirmat rolul de partener
social, dar ºi de serviciu care
funcþioneazã în folosul comunitãþii.

Subinspector de penitenciare
Alina Larisa BOCEA

Purtãtor de cuvânt/
Responsabil cu difuzarea

informaþiilor de interes public
Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

COMUNICAT DE PRESÃ
   În sãptãmâna 11.02.2019 -
17.02.2019 au fost înregistrate ºi
raportate la Direcþia de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi:
- 1155 cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare, din
care 30 au necesitat spitalizare;
- 310 cazuri de pneumopatii acute,
din care 57 au fost internate;
- 11 cazuri suspecte de gripã
(diagnosticate pe baza semnelor
clinice) din care 6 au necesitat internare.

Spitalul Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin a înregistrat
3 decese, din judeþul Mehedinþi, prin
infecþii acute respiratorii severe:
- 1 caz bronhopneumonie acutã –

sex M, 75 ani;
- 1 caz bronhopneumonie acutã,
insuficienþã respiratorie acutã – sex
F, 68 ani;
- 1 caz insuficienþã respiratorie
acutã, pneumonie acutã masivã
dreapta – sex M, 74 ani.
   De la aceste  3 cazuri, care ulterior
au decedat, s-au recoltat ºi trimis
probe biologice pentru virusul gripal
la Institutul Naþional “Cantacuzino”.
   În cursul zilei de  21.02.2019, din
cele 3 probe, una a fost confirmatã
ca fiind pozitivã pentru virusul gripal,
la persoana de sex M, 74 ani, din sat
Cozia, com. Pristol, care prezenta ºi
alte afecþiuni cronice asociate.
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Servicul Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi vã informeazã:

Având în vedere numãrul mare de
pescari sportivi care practicã pescuitul în
fluviul Dunãrea, în zona de competenþã a
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi, poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni îi informeazã pe
aceºtia asupra urmãtoarelor aspecte de
naturã legislativã:
   În luna februarie a fost publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 85/2019 Ordinul
privind stabilirea perioadelor de prohibiþie
pescuitului, precum ºi a zonelor de protecþie
a resurselor acvatice vii  în anul 2019.
   Astfel în perioada 26 aprilie – 09 iunie
inclusiv, se instituie mãsuri de prohibiþie
pentru pescuitul comercial, recreativ sportiv
ºi familial al oricãror specii de peºti  pe o
duratã de 45 de zile în apele care constituie
frontierã de stat. De asemenea, se interzice
pescuitul în scop comercial ºi recreativ al
oricãror specii de peºti în fluviul Dunãrea
în zona care constituie frontierã de stat cu
Bulgaria, pe o duratã de 45 de zile, în
perioada 15 aprilie – 30 mai inclusiv.
   Reamintim cã pescuitul sportiv efectuat
cu undiþa sau lanseta în scop de agrement
sau performanþã este o activi tate
individualã ºi  necomercialã iar
practicarea acestei activitãþi se face în
baza permisului de pescuit recreativ
sportiv nominal, eliberat de Agenþia
Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã
valabil pentru anul 2019.
   Permisul de pescuit este un document cu
regim special, înseriat, nominal ºi
netransmisibil care se poate viza în mod
gratuit la sediul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi dupã

depunerea unei cereri ºi a copiilor dupã
cartea de identitate ºi permisul de pescuit.
   Pentru a putea desfãºura activitãþi de pescuit
sportiv ºi a nu încãlca prevederile legale este
necesarã posesia unui permis eliberat de Agenþia
Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvacultura ºi avizat
de Serviciul Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi pentru anul 2019.
   Cei peste 25.000 de pescari sportivi din
judeþul Mehedinþi ºi celelalte judeþe ale
þãrii trebuie sã ºtie cã frontiera cu Serbia
este o frontierã externã a Uniunii
Europene, iar activitãþile desfãºurate în
zona de frontierã sunt supuse controlului
Poliþiei de Frontierã Române.
   Conform prevederilor Legii frontierei de
stat a României, pescuitul sportiv în
fluviul Dunãrea se efectueazã în condiþiile
legii, în locurile ºi sectoarele stabilite de
autoritãþile competente, cu avizul ºefului
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi.
   Facem precizarea cã lipsa avizului ºefului
Poliþiei de  Frontierã Mehedinþi pe aceste
permise constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 100 la
1000 de lei.
   De asemenea pescuitul recreativ sportiv
efectuat fãrã permis constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã în baza prevederilor art. 58 lit.
a) din O.U.G. 23 din anul  2008 modificatã ºi
republicatã, cu amendã de la 300 lei la 600
lei ºi confiscarea peºtelui, icrelor ºi altor
vieþuitoare acvatice.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef adjunct de poliþie

CORINA  MORARU

În Republica Moldova, la Chiºinãu, a avut loc
inaugurarea oficialã a începerii lucrãrilor la proiectul de
interconectare Iaºi-Ungheni-Chiºinãu Faza a II-a. Acest
obiectiv este de interes naþional atât pentru Republica
Moldova, cât ºi pentru România. Proiectul reprezintã
dovada concretã a angajamentului prin care România
sprijinã Republica Moldova în realizarea obiectivului de
consolidare a securitãþii energetice ºi de integrare în piaþa
energeticã a Uniunii Europene.
   Evenimentul s-a bucurat atât de prezenþa doamnei Ana
Birchall, Vicepremier al Guvernului României, cât ºi de
cea a domnului Pavel Filip, Prim-ministru al Guvernului
Republicii Moldova. Alãturi de aceºtia, au mai fost prezenþi
la eveniment domnul Chiril Gaburici Ministrul Economiei
ºi Infrastructurii din Republica Moldova, domnul Ion
Sterian, director general SNTGN Transgaz SA,
administratorii EUROTRANSGAZ SRL  ºi Vesmoldtransgaz
SRL, preºedintele Consiliului de Administraþie al
constructorului ACI CLUJ, reprezentanþi ai
managementului executiv al Transgaz ºi alte oficialitãþi din
Republica Moldova.
   Cu ocazia acestui eveniment, Ministrul Economiei
Niculae Bãdãlãu a declarat:

“Salut începerea fazei a doua a proiectului de
interconectare Iaºi-Ungheni-Chiºinãu. Este o dovadã
concretã, palpabilã, a angajamentului României pentru a
contribui la securitatea energeticã ºi la securitatea regionalã.
Este ºi o dovadã a angajamentului de suflet pe care ni l-
am asumat faþã de Republica Moldova. Totodatã, este ºi o
mãsurã care va aduce rezultate economice pozitive atât
pentru România, cât ºi pentru Republica Moldova.”.

A început faza a doua a
Proiectului de interconectare

energeticã
Iaºi - Ungheni - Chiºinãu

 Biroul de comunicare al Ministerului Economiei
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 “Încheiem cu mândrie unul
dintre cele mai importante evenimente
sportive gãzduite de România ºi
suntem încântaþi de bilanþul final –
patru medalii obþinute de sportivii
noºtri profesioniºti, cea mai bunã
performanþã la un Campionat
European de Winter Triathlon, la care
se adaugã ºi numeroase podiumuri
pentru români la competiþiile de
amatori – Age Group”, a declaratPeter
Klosz, Preºedintele Federaþiei
Române de Triatlon.
   Un grup select de multipli campioni
mondiali ºi europeni a fost prezent la
startul Campionatelor Europene de
Winter Triathlon, ce au avut loc, în
premierã, la Cheile Grãdiºtei, în
perioada 22-24 februarie.
   Cea mai nouã probã din cadrul
Campionatelor Europene de Winter
Triathlon, ªtafeta mixtã 2x2, a adus o
importantã medalie în palmaresul
lotului naþional –argint, obþinut de
echipa Viorel Pãlici ºi Edit Vakaria.
Primele trei poziþii au fost ocupate de:
- Rusia
- România
- Italia
   La categoria Elite Masculin,
podiumul a fost ocupat de:
- Dmitriy Bregeda (RUS)
- Giuseppe Lamastra (ITA)
- Pavel Yakimov (RUS)
   Cel mai bine clasat sportiv român a

Patru medalii pentru România, la Campionatele Europene de Winter Triathlon

fost Viorel Pãlici, care a ocupat un
foarte bun loc 5 în clasamentul general.
   La cursa Elite Feminin, primele
trei poziþii au fost adjudecate de:
- Daria Rogozina (RUS)
- Yulia Surikova (RUS)
- Svetlana Sokolova (RUS)
   Edith Vakaria, cea mai bine
clasatã triatlonistã din România, a
terminat cursa pe poziþia a ºaptea.
   Primele douã medalii din cadrul
competiþiei au fost aduse, pentru
România, de juniorii Nicolae
Hincu – argint  ºi, respectiv,
Botond Zoldi – bronz.
   Aur pentru România a adus Robert
Tãmîrjan, în cadrul competiþiei
europene de Para-triathlon.
   În cadrul unui concurs de Winter
Triatlon, unu l dintre cele mai noi
evenimente din calendarul
internaþional, sportivii aleargã 8
kilometri pe zãpadã, parcurg 14
kilometri de Mountain Bike tot pe
zãpadã ºi fac ºi 12 kilometri de schi
fond. Informaþii complete despre
eveniment sunt disponibile pe
pagina www.wintertriathlon.ro.
   România va organiza anul acesta,
într-o nouã premierã pentru sportul
românesc, ºi Campionatele
Europene de Triatlon Multisport,
la Tîrgu Mureº.
   Fondatã în 2012, Federatia
Românã de Triatlon, al cãrei

sponsor oficial este Enel România,
are ca obiectiv creºterea adopþiei
disciplinelor sportive gestionate în
rândul sportivilor ºi a performanþelor
sportivilor români ce fac parte din

Sportivii români au încheiat Campionatele Europene de Winter
Triathlon de la Cheile Grãdiºtei cu patru medalii, dintre care una de

aur, douã de argint ºi una de bronz, cel mai bun rezultat din istoria
participãrii lotului României la aceste competiþii.

loturile naþionale. Mai multe informatii
despre Federaþie, activitate ºi sportivi
sunt disponibile la www.frtri.ro.
Silviu Nicolescu
credit foto - Radu Cristi

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

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, în conformitate cu prevederile
OMADR nr. 69/2019, în perioada 01
martie – 15 mai 2019, la Centrele
judeþene/locale APIA ºi al Centrul
Municipiului Bucureºti, se vor
depune Cererile Unice de Platã în
cadrul Campaniei 2019.
   Fermierii vor depune la APIA o
singurã Cerere Unicã de Platã, chiar
dacã aceºtia utilizeazã suprafeþe de
teren în diferite localitãþi sau judeþe!
   Cererile se vor depune la Centrele
judeþene APIA în cazul fermierilor
care solicitã o suprafaþã mai mare
de 50 hectare teren agricol ºi la
centrele locale în cazul fermierilor
care solicitã o suprafaþã mai micã
sau egalã cu 50 hectare teren agricol.
   Arendatorul, concedentul, locatorul
ºi/sau comodantul nu beneficiazã de
plãþi pentru terenul/animalele
arendat(e), concesionat(e) închiriat(e)
ºi/sau împrumutate spre folosinþã.
   Reamintim cã România, în calitate
de stat membru al Uniunii Europene,
beneficiazã de fonduri europene, prin
aplicarea schemelor de plãþi/
mãsurilor de sprijin/ajutoarelor
naþionale tranzitorii, ca mecanisme de
susþinere a producãtorilor agricoli,
respectiv:
- schema de platã unicã pe suprafaþã
(SAPS), plata redistributivã, plata
pentru practici agricole benefice

Fermierii vor depune la APIA
o singurã Cerere de Platã

pentru climã ºi mediu, plata pentru
tinerii fermieri, plata pentru micii
fermieri, schema de sprijin cuplat în
sectorul vegetal ºi zootehnic,
- mãsurile compensatorii de dezvoltare
ruralã: Mãsura 10 - Agro-mediu ºi
climã, Mãsura 11 - Agricultura
ecologicã, Mãsura 13 - Plãþi pentru
zone care se confruntã cu constrângeri
naturale sau alte constrângeri specifice
(PNDR 2014-2020),
- ajutoarele naþionale tranzitorii
(ANT) care se acordã în sectorul
vegetal ºi zootehnic.
   Pentru a utiliza eficient timpul pe
care APIA l-a rezervat pentru
primirea Cererilor în Campania
2019, rugãm fermierii sã se prezinte
la data ºi ora la care sunt programaþi
conform INVITAÞIEI primite.
   În ce priveºte numãrul de fermieri ce
vor fi controlaþi pe teren în anul 2019,
având în vedere rezultatele controalelor
din anul 2018, APIA preconizeazã o
scãdere a acestora. Acest numãr este
variabil ºi depinde în mare mãsura de
numãrul de scheme solicitate de
fermieri ºi de riscuri.
   Precizãm cã pe fluxul de selectare
la control, fermierii care au modificãri
ale cererilor de sprijin faþã de anul
anterior pot fi selectaþi la control ºi în
anul curent cu o probabilitate mai
mare faþã de cei care nu au modificãri
ale cererilor unice de platã.

RESPONSABIL COMUNICARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Prima parte a sãptãmânii evidenþiazã aspectele
financiare comune cu alþii, achitarea facturilor sau
discuþiile cu instituþiile financiare. Sunt posibile
rezolvãri, dialoguri fructuoase, însã nu slãbi vigilenþa
ºi verificã atent fiecare document sau fiecare sursã
de informaþii. Începutul lunii martie te va duce cu
gândul spre zãri îndepãrtate, astfel cã este favorabil
sã creionezi planuri de cãlãtorii, de studii de
anvergurã ºi reconfigurãri socio-profesionale.
Sclipirile geniale pe care le dovedeºti în aceastã
sãptãmânã îþi vor remodela filozofia de viaþã, dar vor
fi utile ºi altora. Ar fi bine sã notezi într-un jurnal
personal ideile care îþi vin în minte, oricât ar pãrea de
nãstruºnice sau irealizabile. Se vor materializa la
momentul potrivit.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu ceilalþi ºi colaborãrile în care eºti
implicat îþi deschid sãptãmâna. Rãsturnãrile de
situaþie pot fi frecvente ºi neobiºnuite, de aceea evitã
sã te bazezi pe cele discutate sau parafate în prima
parte a sãptãmânii. Luna Martie debuteazã cu aspecte
financiare, de genul achitarea datoriilor, dialoguri cu
partenerul de viaþã, rudele, colaboratorii vizavi de bani
ºi bunuri comune, relaþii cu instituþii financiare. Fii
prudent când vine vorba de latura materialã a vieþii,
deoarece sunt posibile situaþii explozive, metaforic
vorbind. Este posibil sã primeºti sume de bani
fabuloase, obiecte de valoare sau propuneri de
implicare în colaborãri noi ºi bine plãtite. Cheltuieli
de anvergurã, planuri de cãlãtorie, relaþii cu
strãinãtatea.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai mult de lucru în prima parte a sãptãmânii, de
aceea ar fi bine sã alcãtuieºti un plan de acþiune ºi sã-
l urmãreºti îndeaproape. Datoritã forfotei de la locul
de muncã, sãnãtatea devine vulnerabilã. Dozarea
eforturilor, odihna ºi o dietã potrivitã þi-ar fi de mare
folos. Luna martie debuteazã cu discuþii parteneriale
zgomotoase. Fii prudent, pentru cã este posibil sã te
desprinzi din toate relaþiile parteneriale. Orice relaþie
partenerialã va rezista numai dacã este fundamentatã
pe baze serioase ºi de bunã calitate. Astfel, începând
cu aceastã sãptãmânã sunt posibile separarea, divorþul,
renunþarea la unele colaborãri ºi afaceri. Discerne totul
atent ºi la nevoie apeleazã la sfaturile specialiºtilor.
Cheltuieli majore pe facturi, taxe, datorii diverse.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile sentimentale ºi cele amoroase îþi deschid
sãptãmâna. Discuþii, activitãþi comune, planuri de
viitor, dar ºi iluzii, dezamãgiri, minciuni. Fii prudent
ºi nu lua de bun chiar tot ce se petrece pe acest
segment, pentru cã aparenþele sunt înºelãtoare.
Primele zile ale lunii Martie te predispun la multã
muncã, atât acasã în plan familial, cât ºi în plan
profesional la serviciu. Dozeazã-þi eforturile, întrucât
sãnãtatea este vulnerabilã. Odihna, dieta potrivitã,
compania celor dragi ºi de încredere te ajutã sã
depãºeºti totul cu bine. Controverse în relaþiile
parteneriale. rãsturnãrile de situaþie pot fi la ordinea
zilelor. Este nevoie sã acorzi atenþie ºi eforturi
partenerului de viaþã sau colaborãrilor profesionale.

(28 februarie - 6 martie 2019)

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sunt favorizate activitãþile domestice ºi relaþiile cu
membrii familiei. Poþi desfãºura mai uºor curãþenii,
reparaþii de anvergurã sau reamenajãri ale spaþiului de
locuit. Se recomandã prudenþã la sursele de apã din
spaþiul locativ, pentru cã se pot avaria. Este nevoie sã þii
cont de relaþiile cu persoana iubitã ºi de relaþiile cu
copiii. Sunt posibile discuþii aprinse, zgomotoase,
aflarea unor detalii importante privitoare la scopurile
persoanei iubitei sau copiilor, dupã caz. Cum existã
multã dinamitã în segmentul amoros, fii prudent ºi evitã
escaladarea conflictelor. Unele relaþii se pot finaliza din
te miri ce. La serviciu se întrezãreºte multã activitate în a
doua parte a sãptãmânii, dar te vei descurca foarte bine
cu puþin efort ºi bunãvoinþã. Îngrijeºte-þi sãnãtatea!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmânã debuteazã cu multe discuþii, cãlãtorii pe
distanþe scurte ºi activitãþi intelectuale. Persoanele din
anturajul apropiat îþi vor fi în preajmã, te vor solicita
pentru diverse scopuri mai mult sau mai puþin comune,
astfel cã tot acest iureº te va obosi. Selecteazã totul ºi
planificã-þi treburile aºa cum ai tu nevoie ºi nu cum vor
alþii sã-þi impunã. Membrii familiei îþi sunt alãturi, însã
ºi tu la rândul tãu este bine sã-i sprijini atât cât poþi.
Trebuile gospodãreºti le vei realiza uºor, cu sprijinul celor
dragi, astfel cã segmentul domestic ºi tot ce implicã el
te va ademeni sã stai mai mult pe acasã. Pe de altã
parte, sunt zile favorabile planurilor de vizitare a rudelor,
a locurilor natale ºi a locurilor dragi sufletului tãu.
Antrenazã-i ºi pe cei dragi în activitãþile tale!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna îþi aduce noutãþi financiare dinspre locul
de muncã. Este vorba de primirea salariului, a unei prime
sau a unui favor neaºteptat, dar util. Pe de altã parte vor
apãrea ºi informaþii noi privitoare la schimbarea
condiþiilor de muncã sau a diversificãrii activitãþii
profesionale. Prudenþã la cheltuieli, pentru cã veniturile
sunt oscilante ºi sub aºteptãri. Persoanele din anturajul
apropiat te solicitã mult. Dialoguri furtunoase, acþiuni
grãbite, decizii luate sub primul impuls! Controleazã-þi
gândurile, alege cu grijã cuvintele pe care doreºti sã le
rosteºti ºi evitã provocãrile celorlalþi. Izul conflictului
pluteºte în aer ºi la cea mai micã scânteie poate lua o
amploare de nebãnuit. Prudenþã în cãlãtorii! A doua parte
a sãptãmânii evidenþiazã segmentul domestic.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai mult elan la începutul sãptãmânii, astfel cã poþi
rezolva diverse treburi restante. Hãrnicia de care dai
dovadã îi poate deranja pe unii, pentru cã fãrã sã-þi dai
seama vei fi tentat sã te implici ºi în treburile lor.
Selecteazã cu grijã ceea ce ai de fãcut ºi rezumã-te
numai la treburile tale personale sau profesionale. Se
contureazã cheltuieli majore pe diverse. Plus apar
informaþii interesante referitoare la salarizarea locului
de muncã. Controversele pot fi uriaºe, de aceea mai
întâi vezi despre ce este vorba, adunã cât mai multe
informaþii din surse sigure, discutã cu oameni de
încredere ºi abia apoi decide în consecinþã. Sunt ºanse
sã primeºti sume mari de bani, sã se modifice condiþiile
de lucru, sã plece unii colegi sau sã descoperi nereguli
serioase în actele tale oficiale. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã relaþiile cu anturajul apropiat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu stãri de spirit
contradictorii, de aceea fii prudent ºi ocupã-te numai
de activitãþi uºoare. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi ar fi
bine sã te îngrijeºti corespunzãtor. Joi te vei simþi mai
bine, dar nu forþa nota. Exuberanþa manifestatã haotic
îþi poate crea neplãceri pe termen lung. Controleazã-þi
reacþiile, dozeazã-þi eforturile ºi stabileºte un plan de
acþiune pe care sã-l urmãreºti îndeaproape. Perioada
pe care o traversãm este foarte dinamicã, putându-se
declanºa conflicte neobiºnuite. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce în atenþie segmentul financiar. Este
rost sã primeºti bani, bunuri cadouri sau informaþii
preþioase necesare la locul de muncã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ar fi bine sã asculþi sfaturile prietenilor ºi cele ale
persoanelor din segmentul profesional care îþi susþin
proiectele socio-profesionale ºi-þi apreciazã eforturile.
Eºti bine vãzut în mediul în care lucrezi, iar mulþi vor
sã profite de poziþia ta socialã, dar ºi de cunoºtinþele
dobândite pânã acum. Însã, din când în când ai nevoie
ºi de opinii separate, pentru a întregi tabloul de
ansamblul al relaþiilor ºi situaþiilor în care te afli.
Filtreazã orice informaþie primitã în aceastã sãptãmânã
ºi acþioneazã în consecinþã. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele sistemului respirator ºi pe ficat, de
aceea fii foarte prudent. Ai nevoie de odihnã, dozarea
eforturilor ºi oameni de încredere în preajma ta. În a
doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine, însã
nu forþa nota.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti solicitat în plan profesional, mai ales de cãtre
ºefi sau autoritãþi ale diverselor instituþii oficiale. Se
întezãresc activitãþi deosebite, iar în aceastã sãptãmânã
se pun bazele viitoarelor colaborãri. Este posibil sã-þi
displacã propunerile colegilor vizavi de implicarea ta,
însã ai încredere cã totul se desfãºoarã spre binele tãu
suprem ºi al celor din jur. Ai în preajmã prieteni ºi
persoane deosebite ce te pot sprijini la locul de muncã.
Se recomandã prudenþã, pentru cã este posibil sã se
declanºeze conflicte serioase pe termen lung. Vorbeºte
strict, la obiect ºi evitã provocãrile celorlalþi. Spre
finalul sãptãmânii, retrage-te în liniºtea ºi confortul
casei. Analizeazã pe îndelete situaþiile în care eºti
implicat. Revelaþiile vor fi deosebite!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este o sãptãmânã în care vei avea multe ºi mãrunte
de fãcut în plan profesional. Indiferent de situaþia în
care te afli, spre finele acestei perioade vei constata
cã þi-ai schimbat ceva din filozofia de viaþã ºi probabil
ºi din stilul de viaþã. Sunt posibile dialoguri cu
persoane erudite, deosebite, dar ºi cu persoane strãine
alãturi de care vei dezvolta, undeva, cândva relaþii de
bunã calitate. Totuºi, fii rezervat în aprecieri ºi filtreazã
informaþiile primite. Planuri de cãlãtorie, de studii,
de participare la activitãþi socio-profesionale de
anvergurã. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt la
ordinea zilelor. Schimbãri majore de statut socio-
profesional ºi de imagine publicã. Sunt posibile
discuþii aprinse ºi apariþia unor animozitãþi pe
termen lung. Relaþiile cu prietenii sunt viciate, deci
fii prudent. Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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Dupã circa trei sãptãmâni de
calm, în care cursul s-a miºcat între
4,74 ºi 4,75 lei, ultimele zile au readus
euro aproape de maximul istoric de
4,7648 lei, atins în urmã cu o lunã.
   Perioada a debutat cu o medie de
4,7576 ºi a urcat pânã la 4,7619 lei
ºi s-a încheiat la 4,7617 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,761 ºi 4,769 lei, semn
cã banca centralã a privit cu mai multã
atenþie cãtre piaþã, pentru a menþine
euro sub pragul de 4,77 lei, care a
devenit noua þintã pentru investitori.
Închiderea s-a realizat la 4,763 lei.
   Evoluþia descendentã a leului s-a
manifestat ºi în cazul celorlalte monede
importante, chiar dacã la nivel regional
monedele au avut o evoluþie stabilã.
   Media dolarului american a fluctuat
între 4,1876 ºi 4,1988 lei, pentru a
încheia intervalul la 4,1885 lei, când
cotaþiile au fluctuat între 4,187 ºi 4,20
lei. O revenire peste pragul de 4,21
lei, maximul ultimilor aproape doi
ani, este incertã, în condiþiile în care
dolarul pierde teren faþã de euro.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale între 1,134 ºi
1,138 franci/euro, iar media ei a urcat
de la 4,1805 lei, la debutul perioadei,
la 4,1953 lei, pentru ca la finalul ei
sã alunece la 4,1880 lei.
   Dobânzile interbancare au avut o
evoluþie crescãtoare, în lipsa unor
clarificãri asupra modului în care
va fi aplicatã OUG 114.
   La creºterea indicilor a contribuit
ºi anunþul fãcut de Eurostat conform
cãruia România a înregistrat, în

Euro a început testarea pragului de 4,77 lei

 Radu Georgescu

ianuarie, o ratã anualã a inflaþiei de
3,2%, cea mai mare din Uniunea
Europeanã. Reamintim cã INS a
anunþat pentru luna trecutã o creºtere
anualã a preþurilor de 3,32%, de la
3,27% în decembrie
   La sfârºitul perioadei, indicele la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei, a urcat
la 3,29%, cel mai ridicat nivel din
ultimele patru luni, dupã douã zile de
stagnare la 3,28%, iar cel la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 3,41%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a revenit la
3,50% iar cel la 12 luni la 3,55%.
   Cursul gramului de aur a atins la
începutul perioadei cel mai ridicat
nivel din ianuarie 2013, de 182,4256
lei. La sfârºitul ei, BNR a anunþat un
preþ de 178,5812 lei lei, în timp ce
uncia de aur se plasa pe pieþele
internaþionale la 1.325,99 dolari.
   Perspectivele ca Rezerva Federalã
americanã sã încetineascã, în acest
an, ritmul de majorare a dobânzii sale
de politicã monetarã, care este în
prezent de 2,25 – 2,50%, a redus
plasamentele în moneda americanã
iar euro a urcat de la 1,1324 pânã la
1,1373 dolari.
   Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg se situa la sfârºitul
intervalului la 3.789 dolari, dupã o
scurtã creºtere la peste 3.900 dolari.
Analiza cuprinde perioada 20 – 26
februarie.

Calendarul oficial competiþi-
onal al Federaþiei Române de Judo
a debutat cu Finala Campionatului
Naþional de cadeþi, U18,individual,
masculin ºi feminin, care s-a
desfãºurat la Craiova în perioada
22 - 24.02.2019.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
avut în competiþie 4 cadeþi care s-
au clasat dupã cum urmeazã:
Loc II - VLADU ANA MARIA -44 kg

Finala Campionatului Naþional de
cadeþi, U18 de la Craiova

- COVACIU IASMINA -48 kg
- ARGINT DIANA -52 kg
Loc III - TOPALA VLAD -90 kg
   Sportivii noºtri ºi-au atins
obiectivele de la aceastã primã
competiþie din an continuând
pregãtirea pentru urmãtoarele
campionate naþionale ce urmeazã.

Lena STEREA, Purtãtor de
cuvânt al CSM Drobeta Turnu

Severin

ANUNÞ

I. Informaþii generale privind concedentul
PRIMÃRIA COMUNEI BRANIªTEA, Cod fiscal 16408686, cu sediul în
Satul Braniºtea, Comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi, tel/fax
0252395190, e-mail secretar@clbranistea.ro.
II. Informaþii generale privind obiectul concesiunii
Obiectul concesiunii este un teren intravilan în suprafaþã de 1000 m2,
situat în Satul Braniºtea, Comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi, T92,
P821 – zona „Gutui”, teren ce face parte din domeniul public al comunei.
III. Informaþii privind documentaþia de atribuire
Orice persoanã interesatã are dreptul sã consulte, la cerere, documentaþia de
atribuire la sediul concedentului, la Secretarul Comunei Braniºtea. În cazul
în care o persoanã interesatã solicitã punerea la dispoziþia sa, pe suport de
hârtie sau format magnetic, a documentaþiei de atribuire, se elibereazã contra
cost, preþul acesteia fiind de 10 lei care se vor achita la casieria primãriei.
Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de 22.03.2019, orele 1600.
IV. Informaþii privind ofertele

Orice persoanã interesatã, care îndeplineºte condiþiile de participare la
licitaþie, poate depune o singurã ofertã semnatã ºi datatã de cãtre ofertant.
Ofertele se depun la sediul Primãriei Comunei Braniºtea pânã în data de
01.04.2019, orele 1000.
Ofertele se depun într-un singur exemplar.
V. Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere
a ofertelor
ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de01.04.2019,
orele 1100, la sediul Primãriei Comunei Braniºtea, judeþul Mehedinþi.
VI. Instanþã soluþionare litigii
Instanþa competentã pentru soluþionarea eventualelor litigii este Tribunalul
Mehedinþi cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol, nr. 14,
cod poºtal 220146, judeþul Mehedinþi, telefon 0252208245, e-mail
registratura-TRMH@just.ro.
VII. Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate
în vederea publicãrii: 26.02.2019.
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Liga a III-a se reia la sfârºitul
acestei sãptãmâni, iar FCU Craiova,
echipã care îºi disputã meciurile de
pe teren propriu pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin,
joacã vineri, în prima etapã a returului,
în deplasare, cu Atletic Bradu.

Pe 9 martie, oltenii vor întâlni
Steagul Roºu Braºov, la malul
Dunãrii. Dupã încheierea jocurilor

din tur, clubul patronat de Adrian
Mititelu ocupã locul al 3-lea în seria
a III-a, la 4 puncte sub liderul Oltul
Turris Turnu Mãgurele.
   Având ca obiectiv promovarea,
echipa craioveanã ºi-a întãrit lotul în

Dupã o pauzã de 3 luni,
fotbalul judeþean din Mehedinþi se reia
la sfârºitul acestei sãptãmâni, cu
sferturile de finalã ale Cupei României,
fazã în care sunt calificate ºase echipe
de liga a IV-a ºi douã de liga a V-a.
Conform tragerii la sorþi, cele patru
meciuri eliminatorii se joacã dupã
urmãtorul program: Inter Crãguieºti –
Recolta Dãnceu, ªtiinþa Broºteni – CS
Strehaia, Viitorul Cujmir – Viitorul
ªimian ºi AS Obârºia de Câmp –
Pandurii Cerneþi. Semifinalele
competiþiei vor avea loc, în dublã
manºã, pe data de 10  martie (turul) ºi
17 martie (returul).
   Finala  Cupei României – faza
judeþeanã Mehedinþi este programatã
pe 8 iunie, dupã încheierea
campionatului, care se reia pe 23/24
martie, cu etapa a 11-a, prima a returului.
   Patru echipe sunt angrenate în lupta

FCU Craiova începe returul
fãrã Costea ºi Dina

aceastã iarnã ºi are mare
încredere cã va încheia sezonul
pe primul loc. Într-unul dintre
jocurile amicale disputate în
aceastã iarnã, FCU Craiova a
învins divizionara secundã
Pandurii Târgu Jiu cu scorul de
2-0. De altfel, echipa antrenatã
de italianul Nicolo Napoli i-a
transferat în pauza

competiþionalã pe
Claudiu Codoban (30
ani, ex Luceafãrul Oradea),
Ionuþ Tãnase (21 ani, ex
Gloria Lunca Teuz Cermei),
Robert Rãducanu (22 ani, ex
Viitorul), Alexandru Avram
(27 ani, ex SR Braºov), Vlad
Boþia (23 ani, ex SR Braºov),
Adrian ªter (20 ani, ex CFR
Cluj), Fisayo Adarabioyo
(24 de ani), Keita Saibaa
Maudo (21 ani) ºi
Takahashi Kazuki (22 ani).

   FCU Craiova s-a
despãrþit în schimb de
atacanþii Florin Costea
ºi Mihai Dina, ambii
excluºi din lot din
cauza problemelor de
indisciplinã existente
în cantonamentul pe
care echipa l-a
afectuat, la începutul
lunii, în Turcia, la
Antalya.

Echipa craioveanã a
renunþat ºi la Sabin
Lupu, Eduard Dima,

Claudiu ªtefan, Cosmin Calu ºi
Alexandru Almãjelu, toþi 5
împrumutaþi la colega de serie CSO
Filiaºi, în timp ce japonezul Ezaki
Chihiro a revenit în þara natalã.
Severineanul de 19 ani, Samuel

Zimþa, a fost pãstrat în lot ºi va
încerca sã-ºi câºtige un post de
titular, dupã ce în ultimele etape din
tur a fost mai mult rezervã.

Pe “Municipalul” severinean sunt

programate în aceastã primãvarã
derby-urile cu Oltul Turnu Mãgurele
(31 martie) ºi Flacrãra Horezu (13
aprilie), dar ºi cel al orgoliilor, cu CSU
II Craiova, pe 4 mai.

Clasament Seria a III-a, Liga a III-a
1.Tr. Mãgurele 15   10 4   1 31-7 24
2.Horezu 15   9 5   1 23-8 32
3.FCU Craiova 15   9 3   3 34-13 30
4.SR Braºov 15   9 2   4 31-18 29
5.Astra II 15   8 3   4 28-21 27
6.Voluntari II 15   7 4   2 24-15 25
7.Pucioasa 15   7 2   6 26-14 23
8.Alexandria 15   7 2   6 25-16 23
9.Bascov 15   5 7   3 20-17 22
10.Filiaºi 15   6 2   7 18-20 20
11.CSU II Craiova 15   4 5   6 30-26 17
12.Hermannstadt II 15   4 3   8 20-28 15
13.Roºiori 15   3 4   8 21-31 13
14.Moreni 15   2 4   4 11-22 13
15.Bradu 15   4 1   10 15-34 13
16.Domneºti 15   0 0   15 9-76

Programul returului:
Atletic Bradu - FCU Craiova   (1 martie)
FCU Craiova  – Steagul Roºu Braºov (9 martie)
FC Pucioasa -  FCU Craiova  (16 martie)
FC Voluntari II - FCU Craiova  (23 martie)
FCU Craiova  – Oltul Turnu Mãgurele  (31 martie)
FCM Alexandria - FCU Craiova  (06 aprilie)
FCU Craiova – Flacãra Horezu (13 aprilie)
Astra II Giurgiu - FCU Craiova  (17 aprilie)
FCU Craiova - Unirea Bascov (20 aprilie)
CSO Filiaºi - FCU Craiova  (27 aprilie)
FCU Craiova  - CSU II Craiova (4 mai)
Sporting Roºiori - FCU Craiova  (8 mai)
FCU Craiova  - AFC Hermannstadt II (11 mai)
Viitorul Domneºti - FCU Craiova  (18 mai)
FCU Craiova  - Flacãra Moreni (25 mai)

Cupa României deschide sezonul
de primãvarã, la Mehedinþi

pentru promovare, iar distanþa dintre
contracandidate este foarte micã.
   Astfel, Recolta Dãnceu a intrat în iarnã
de pe primul loc, cu 28 de puncte, fiind
urmatã de CS Strehaia (27 puncte),
Viitorul ªimian (26 puncte) ºi Pandurii
Cerneþi (26 puncte).
   Locurile 5-6, ocupate de Decebal
Eºeniþa (17 puncte) ºi Dierna Orºova
(15 puncte), sunt la mare distanþã  ºi nu
pot emite pretenþii la titlul judeþeanã, a
cãrui finalitate este barajul pentru
promovarea în Liga a III-a, programat
sã se dispuate pe data de 15 iunie (turul),
respectiv 23 iunie (returul).
   FRF a stabilit deja împerecherea
judeþelor, iar campioana de la
Mehedinþi va întâlni reprezentanta
Gorjului, unde pentru primul loc
luptã ªtiinþa Turceni, Vulturii
Fãrcãºeºti, Petrolul Bustuchin ºi
Gilortul Târgu Cãrbuneºti  M. O.

 M. O.
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Mã nepoate, veni la mine
Stancu a lu Zambilica, de o þine pe
vara lu Veta, sã-mi povesteascã ce
auzi la difuzor. Cicã anunþã nea
ministru Daea, bravu nostru
conlocuitor, atoateºtiutorul
agriculturii româneºti ºi universale,
pãstrãtorul de datini ºi obiceiuri
strãmoºeºti, cicã anunþã cã sã
reînvie alimentarele ºi aprozarele.
Gata, sã revine la galantare ºi
expoziþii deschise de castraveþi ºi
lubeniþã, de nu o sã mai ºtim de
unde sã cumpãrãm. Ce mai, o sã
dea hipermaketurile faliment, pun
lacãtu pe uºi ºi noi o sã cumpãrãm
numai bunãtãþi româneºti. De aia,
zise Stancu a lu Zambilica, cã trebe
sã începem din primãvara asta, sã
punem rãsaduri, sã pregãtim terenu,
sã scoatem vara asta prima recoltã
ºi sã aruncãm cu ea în alimentare
ºi aprozare.
   Între timp sã mai bãgã în seama
ºi un nea parlamentar al puterrii,
ca sã nu uite lumea cã e
parlamentar ºi sãri direct la
preºedinte, cã cicã blocheazã
investiþiile pentru comunitãþile
locale. Acuma, cam câte a fãcut nea
parlamentaru’ pentru comunitãþile
din Mehedinþi o sã aflãm probabel
la final de mandat, când facem
bilanþu ºi tragem linie.
   Mã fraþilor, cum zisã Sucã de
lucrãrile de la muzeu, care bat
pasul pe loc, cum sã miºcã
lucrurile. Ba veni ºi o delegaþie
internaþionalã de specialiºti pe
ºantier, sã vadã exemplu de bunã
practicã, la noi la Drobeta. Bunã
treabã, hai cã poate sã prelungeºte
obiceiul ºi-i þine pãnã la final. Da  nea Mãrin

Sucã ºi alimentara, funcþionarii sofisticaþi di la Mehedinþi ºi
sensurile unice spre chioºcuri

sã nu mai facã ce asu fãcut cã nu
sã cade. Adicã chemi presa la o orã,
iar tu, delegaþie, stai la friptame ca
pe vremea strãmoºilor noºtri daci

ºi romani. Cã doar aveau ºi ei...
bune practici, nu!?
   Îºi dete sama nea Drãghiea, cã
sunt prea sofisticaþi funcþionarii în

limbaj ºi vorbesc în neologisme
ºi nu pe înþelesul cetãþenilor. Aºa
cã ceru în ºedinþã publicã, sã sã
þinã cont ºi sã sã rãspundã la
solicitãri pe graiul tuturor ºi pe
înþelesul fiecãruia.
   Mã nepoate, veni al lu
Zbanghiu într-un suflet, sã-mi
spunã cã ajunsã cu maºina într-
un chioºc. Pã da, cã sã pusãrã
neºte semne rutiere noi ºi unul
di la Piaþa Mircea dãdea direct
într-un chioºc. ªi al lu Zbanghiu
atât aºteptã, zisã sã încerce sã o
ia direct prin chioºc. Iarã pe
strada Bãrcãcilã se poate intra
doar de pe Unirii, obljgându-i pe
ºoferi sã meargã sute de metri
ca sã  traverseze,  pânã pe
Rahovei sau Smârdan. Cei de pe
Unirii pot sã traverseze dupã
circa o sutã de metri. Ca sã nu
mai reamintim de situaþia
pãtrunderii din Bulevardul
Revoluþiei în strada ªincai,  iar

cei ce vor sã ajungã în parcarea
blocului unde locuiesc sunt
obligaþi sã... sã  mai plimbe un
picuþ. Doar atât.
   Mã fraþilor, nea Duicu îºi
pregãteºte reveneala. Mai întâi pe
sticlã, chiar naþionalã, iarã apoi pi
la primari pe acasã, pin comunele
lor, sã vadã care e pulsul. Asta
numai aºa, ca sã stea nea Aladin
pe ghimpi, sã nu stea omu liniºtit.
   Da sã vedeþi, cã sã furiºã Veta în
grupu tropolinelor bârfitoare de
politicã localã ºi aflã cã nea Ponta
vrea sã schimbe conducerea ºi la
Mehedinþi a lu’ PRO ROMÂNIA....
Curajoasã opþiunea lu nea Victor
Viorel. O fi aflat iel ceva de vreo
trãdare,  de vreun blat ceva. Or fi!
   ªi la final, dacã tot grãbi Sucã
lucrãrile di la muzeu, poate sã
grãbesc ºi lucrãrile di la Fântâna
Cineticã, cã veni primãvara ºi e
pãcat sã nu sã bucure oamenii di
la început de frumuseþe de
obiectiv. Hai cã se poate.
   Da pãnã data viitoare, sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


