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Ziua de 8 Martie a fost marcatã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier,
împreunã cu elevi ºi cadre didactice de la ªcoala Gimnazialã “Alice Voinescu”,
în cadrul unei acþiuni culturale în care a fost evocatã personalitatea
scriitoarei, eseistei, critic de teatru ºi traducãtoare, Alice Voinescu.
   A fost prima româncã doctor în filosofie, a creat catedra de eseisticã ºi
istoria teatrului la Conservatorul Regal de Muzicã ºi Artã Dramaticã din
Bucureºti, a publicat cãrþi de filosofie, esteticã ºi teatru. În anul 1948 a
fost pensionatã forþat ºi a petrecut aproape doi ani în închisorile de la
Jilava ºi Ghencea. Elevii prezenþi  la muzeu au prezentat ºi un frumos
program artistic, iar la final au fost rãsplãtiþi cu dulciuri ºi cadouri din
partea managerului Doiniþa Mariana Chircu.

Personalitãþi feminine ale
Mehedinþiului - Alice Voinescu

Judeþul Mehedinþi este fruntaº în Regiunea Olteniei în ceea ce
priveºte absorbþia fondurilor europene. Pe lângã proiectele gestionate de
Consiliul Judeþean Mehedinþi, care vizeazã modernizarea infrastructurii
rutiere, de sãnãtate sau culturale, o contribuþie importantã o au ºi comunele

ºi oraºele din judeþ, ai cãror primari s-au implicat în elaborarea de
proiecte pentru atragerea fondurilor europene pentru diverse obiective
de investiþii. Marþi, 12 martie ac., la Agenþia de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia s-au semnat trei contracte pentru construirea ºi dotarea a trei
grãdiniþe în judeþul Mehedinþi.  AMÃNUNTE ÎN PAGINA 3
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Senatorul Liviu
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Douã-trei nevoi...

 Debutul “Casei Luminii” la
Cetatea Medievalã a Severinului
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De-a lungul timpului, în
mentalitatea multor popoare, s-a format
percepþia cã femeile sunt mai prejos
decât bãrbaþii, cã nu pot realiza atât de
multe lucruri, cã nu pot fi atât de
puternice, cã nu au cum sã ocupe funcþii
înalte în stat, sã câºtige bine sau sã aibã
succes. Cu o astfel de gândire ne-am
luptat o perioadã lungã de timp, în care,
multe femei ºi-au pierdut încrederea în
forþele proprii ºi nici mãcar nu s-au mai
încumetat sã încerce, deºi poate cã
aveau ºanse sã reuºeascã.
   Odatã cu evoluþia societãþii, am
început sã gândim altfel, am început
sã ne încredem mai mult în femeile
din jurul nostru ºi pe faptul cã ºi ele
pot face performanþã în anumite
domenii, nu doar bãrbaþii.
   Egalitatea de ºanse si de tratament
între femei ºi bãrbaþi, constituie un
principiu fundamental al Uniunii
Europene, consacrat în mai multe
tratate. La noi în þarã, principala realizare
în obþinerea unei depline egalitãþi de
ºanse ºi de tratament între femei ºi
bãrbaþi o constituie, în primul rând,
adoptarea unui cadru legislativ adecvat,
concretizat, în principal, prin adoptarea
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
ºanse ºi de tratament între femei ºi
bãrbaþi. Aceasta reglementeazã
mãsuri le pentru promovarea
egalitãþii de ºanse ºi de tratament
între femei ºi bãrbaþi, eliminarea
tuturor formelor de discriminare
bazate pe criteriul de sex, în toate
sferele vieþii publice din România.
   A doua realizare o reprezintã crearea
unor mecanisme instituþionale adecvate
prin care se asigurã fundamentarea,
elaborarea ºi aplicarea strategiei ºi
politicilor Guvernului în domeniul
egalitãþii de ºanse ºi de tratament între
femei ºi bãrbaþi. Principalul organism
instituþional în domeniul egalitãþii de gen
l-a reprezentat, începând cu anul 2005,

Agenþia Naþionalã pentru Egalitatea de
ªanse între Femei ºi Bãrbaþi.
   A treia realizare a statului român
în privinþa egalitãþii între femei ºi
bãrbaþi o constituie implementarea
unor politici publice care sã
promoveze egalitatea de gen. Astfel,
începând cu anul 2006 principiul
egalitãþii de ºanse între femei ºi
bãrbaþi a fost integrat în toate cele 4

Femeile, egale cu bãrbaþii, ºi
competente în viaþa politicã

S-a intrat în linie dreaptã
în ceea ce priveºte alegerile
europarlamentare. La finele
acestei sãptãmâni, ca sã luãm un
exemplu elocvent, liberalii se
întrunesc la Bucureºti pentru a-
ºi prezenta candidaturile, nume
cunoscute: Rareº Bogdan,
Siegfried Mureºan, Mircea Hava,
Vasile Blaga, Adina Vãlean,
Daniel Buda, Dan Motreanu,
Gheorghe Falcã, Cristian Buºoi ºi
Marian-Jean Marinescu. Totul în
prezenþa lui Manfred Weber ºi a
preºedintelui Klaus Iohannis.
   Va fi aºadar un show, un act
spectacular menit sã transmitã un
mesaj de forþã ºi unitate.
   Social-democraþii pregãtesc ºi
ei ceva similar: Rovana Plumb,
Claudiu Manda, Ion Mircea
Paºcu, Dan Nica, Natalia Intotero
etc. ªi nu numai ei. Luna aceasta,
dar ºi în aprilie, tema
candidaturilor autohtone la
europarlamentare va fi dominantã
în discursul politic public. Nu ºi
în ceea ce priveºte interesul
electoratului. Oamenii se vor urni
greu la vot pentru ceva ce nu-i
intereseazã în mod direct ºi pe
care nu-l înþeleg prea bine.
   Adevãrul e cã nu ºtiu sã fi
demarat niciun europarlamentar
vreo campanie naþionalã sau
mãcar regionalã de bunã
informare a electoratului în ceea

În linie dreaptã

strategii naþionale în domeniul
egalitãþii de ºanse între femei ºi
bãrbaþi, adoptate de Guvernele
României, din care trei deja
implementate.
   În vigoare în acest moment este
Strategia Naþionalã privind
promovarea egalitãþii de ºanse între
femei ºi bãrbaþi ºi prevenirea ºi
combaterea violenþei domestice
pentru perioada 2018-2021, adoptatã
prin H.G. nr. 365/24.05.2018.
   Pe lângã aceste realizãri, în România,
ziua de 8 mai a fost declaratã Ziua
egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi.
   Unul dintre domeniile în care vãd din
ce în ce mai multe femei este cel politic.
ªi nu pot decât sã spun cã mã bucurã
faptul cã, un domeniu care în trecut era
oarecum innaccesibil sexului feminin,
ajunge acum sã fie, într-o proporþie
destul de mare, reprezentat de femei.
Cã femeile ajung sã ia decizii cu privire
la schimbãrile din viaþa multor oameni.
ªi nu orice fel de decizii, ci unele care
aduc modificãri în bine.
   Cu privire la participarea femeilor
la viaþa politicã, þin sã menþionez
faptul cã Partidul Social Democrat
a oferit întotdeauna ºanse egale
între femei ºi bãrbaþi. În prezent, în
structurile de conducere existã o
paritate de gen.
   Partidul Social Democrat a promovat
intens numirea ºi alegerea în funcþii
publice a femeilor, astfel cã numãrul
acestora a crescut mult în comparaþie cu
anul 2012. Prezenþa femeilor în funcþiile
politice nu demonstreazã altceva decât
faptul cã PSD a respectat egalitatea de
ºanse. ªi cã o va respecta în continuare!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

ce priveºte importanþa acestor
alegeri. Se porneºte probabil de
la premisa cã ºtim ºi noi, odatã
ce dumnealor ºtiu prea bine. De
exemplu cã alegerile
europarlamentare din acest an vor
conduce la un Parlament
European cu 705 membri, faþã de
751 câþi erau pânã acum. Diferenþa
aceasta este datã de Brexit, de
ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã – astfel din cele 73 de
mandate europarlamentare
deþinute de britanici, 46 vor
dispãrea, iar restul de  27 vor fi
repartizate acelor state membre
care sunt subreprezentate în
legislativul UE, printre care ne
numãrãm, aºa cã vom beneficia ºi
noi de un mandat în plus, pe
seama deciziei Albionului de a
pãrãsi corabia UE.
   Nu spunem cã nu sunt importante
alegerile europarlamentare, desigur
cã sunt, conduc la o nouã
configuraþie politicã la nivelul PE, ºi
ne intereseazã. Spunem doar cã
rãmânem încã departe de Bruxelles,
cumva, pentru cã se comunicã,
dinspre europarla-mentarii români
spre noi, greoi ºi intermitent, cã
temele de acolo nu reuºesc sã ne
preocupe, sã ne facã ºi pe noi sã
fim pãrtaºi la suflul comunitãþii. Ne
vedem din cinci în cinci ani la urne,
puºi sã votãm, câþi votãm, de dragul
unui partid naþional sau altul, nu de
dragul Parlamentului European.
   Aºa cã europarlamentarele vor fi
ºi de data aceasta prilej de bãtãlie
între partide, ocaziune de mãsurare
a puterii fiecãrui partid în teritoriu.
Partidele îºi vor arãta muºchii unii
altora la europarlamentare ºi vor
avea o linie de start pentru alegerea
preºedintelui, în toamnã.
   Cam aceasta pare miza realã a
europarlamentarelor, cel puþin
deocamdatã.
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a

participat marþi, 12 martie 2019,
la Craiova, la Agenþia de

Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia, la semnarea a trei

contracte de finanþare pe
Programul Operaþional Regional,

în valoare de 9,5 milioane lei,
pentru construirea ºi dotarea a

trei grãdiniþe în judeþul Mehedinþi.
<<Educaþia este ”pâinea

sufletului”, este ”calea spre viitor”,
iar rolul autoritãþilor locale este
decisiv în asigurarea condiþiilor
conforme pentru desfãºurarea
activitãþii educaþionale a copiilor. Cu
acest gând am participat, la Craiova,
la Agenþia de Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia, la semnarea de
cãtre domnul primar Constantin
Truºcã a douã contracte de finanþare
în valoare totalã de 8,6 milioane lei
pentru construirea de grãdiniþe, atât
în localitatea ªimian, cât ºi în
localitatea Cerneþi. ªi domnul primar
Gheorghe Sãlceanu din comuna
Butoieºti a profitat de oportunitatea
de a atrage fonduri europene pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii

Fonduri europene de 9,5 milioane lei pentru construirea ºi
                     dotarea a trei grãdiniþe în judeþul Mehedinþi

educaþionale ºi a semnat astãzi
contractul de finanþare pentru
construirea unei grãdiniþe în
localitate. Mã bucur cã prin aceste
proiecte, creºte gradul de absorþie a
fondurilor europene în judeþul
Mehedinþi, aflându-ne în acest
moment pe primul loc în Regiunea
Olteniei>>, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   În localitatea ªimian se va
construi o unitate de învãþãmânt cu

program normal, pentru grupele
micã, mijlocie ºi mare, care va fi
frecventatã de peste 120 de copii,
din localitatea Cerneþi, proiectul
având o valoare de 4,5 milioane lei
ºi o alta similarã în satul ªimian,
cu o valoare de 4,1 milioane lei.
   În localitatea Butoieºti se va
construi o grãdiniþã cu o grupã,
obiectivul având o valoare de
900.000 lei.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a

profitat de vizita la ADR Sud-Vest
Oltenia pentru a stabili ºi detaliile
legate de semnarea în perioada
imediat urmãtoare a contractelor de
finanþare pentru reabilitarea ºi
modernizarea DJ 670, Malovãþ –
Marga (21,350 km) ºi a DJ 607C,
DN6-Iloviþa-Podeni-Malariºca-
Balta (37,157 km), pe componenta
SUERD a Programului Operaþional
Regional, proiecte depuse de
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
admise pentru finanþare.

Consiliul Judeþean
Mehedinþi a recepþionat
documentaþia tehnicã, faza PT
aferentã proiectului ce vizeazã
reabilitarea ºi modernizarea a peste
112 kilometri drumuri judeþene din
judeþul Mehedinþi. În aceastã
perioadã se aºteaptã confirmarea
verificãrilor din punctul de vedere
al conformitãþii  realizatã de
reprezentanþii Agenþiei de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
urmând ca apoi, sã demareze
procedurile de achiziþie a lucrãrilor
de execuþie.

 Biroul de presã

Drumul strategic va fi scos la licitaþie pentru execuþie, pânã la sfârºitul lunii martie
   Astfel, lucrãrile pentru
cea mai importantã
investiþ ie în
infrastructura din judeþul
Mehedinþi din ultimii 30
de ani vor fi scoase la
licitaþie la sfârºitul lunii
martie, iar pentru buna
desfãºurare a lor, cei
peste 112 kilometri vor
fi împãrþiþi pe cinci loturi
pentru execuþie.

   ”Acest proiect a fost gândit încã
din anul 2014, când mi-am propus
ca din funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi sã
folosesc toate sursele de finanþare
disponibile pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere. Vorbeam
atunci despre 200 de kilometri
drumuri judeþene care vor fi
modernizaþi sau reabilitaþi, astfel
încât sã nu mai avem tronsoane
pietruite în Mehedinþi,  ci sã
circulãm în condiþii decente, pe
drumuri asfaltate. Cea mai mare
parte a acestor artere rutiere este

cuprinsã în acest proiect, în valoare
de peste 48 milioane euro, finanþat
prin Programul Operaþional
Regional, iar cealaltã a fost inclusã
în alte proiecte finanþate, fie prin
programe transfrontaliere, fie prin
Strategia Dunãrii. ªi acestea sunt
în diverse faze de implementare.
Mi-aº dori ca cetãþenii sã înþeleagã
eforturile pe care le-am fãcut pentru
atragerea fondurilor europene, sã
aibã rãbdare ºi încredere cã aceste
proiecte le vor creºte condiþiile de
trai ºi facem tot ceea ce se poate
pentru a urgenta procedurile
preliminare lucrãrilor efective”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.
   Proiectul vizeazã drumurile
judeþene de pe teritoriul
administrativ al comunelor Gruia,
Pãtulele, Jiana, Vînjuleþ, Rogova,
Punghina, Opriºor, Bãlãciþa, Bîcleº,
Dumbrava, Tîmna, Grozeºti ºi al
oraºului Strehaia, pe tronsoanele:
– DJ 562A – Gruia (int. DN 56C)-

Rogova (int. DN 56A);
– DJ 563 – int. DN 56A – Opriºor
(int. DJ 561 A);
– DJ 561A – Opriºor (int.DJ 563)
– Bãlãciþa (int.DJ 606) – Gvardiniþa
– Bîcleº – int. DJ 606A (Plopi);
– DJ 606A – int. DJ 561A – Plopi
– Izvorãlu (int. DJ 561A);
– DJ 561A – int. DJ 606A – Tîmna
– int DN6;
– DJ 607 – int. DN 67A (Strehaia) –
Grozeºti – Pãsãrani – lim. jud. Gorj).
   Investiþiile în modernizarea ºi
reabilitarea acestei infrastructuri de
transport vor determina creºterea
gradului de mobilitate a
persoanelor ºi bunurilor, vor
asigura accesul mai facil ºi mai
rapid cãtre furnizorii de servicii de
sãnãtate, sociale ºi educative din
oraºele din Mehedinþi ºi din
judeþene învecinate, ceea ce va
determina o creºtere a
adaptabilitãþii populaþiei la nevoile
pieþei forþei de muncã de la nivel
regional/local.
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Asociaþia Foºtilor Deþinuþi
Politic, filiala Mehedinþi, a organizat
joi, 9 martie 2019, la Drobeta Turnu
Severin, un ceremonial de
comemorare a tuturor luptãtorilor
anticomuniºti din România.
Ceremonia din ziua prãznuirii celor 40
de Sfinþi Mucenici din Sevastia
Armeniei a avut loc în faþa
monumentului din parcul Dragalina,
dedicat victimelor comunismului.
   Un sobor de preoþi, delegaþi de la
Centrul Eparhial a oficiat slujba
parastasului pentru sufletele tuturor
mehedinþenilor mutaþi la Domnul, care
au trecut prin grele încercãri în timpul

Comemorarea foºtilor deþinuþi
politici ºi deportaþi în Bãrãgan

deportãrilor ºi strãmutãrilor de
amploare în Câmpia Bãrãganului. La
monumentul ridicat în parcul Dragalina
din municipiu, numeroºi membri ai
asociaþiei între care amintim pe:
Dumitru Dragomir – Vicepreºedinte ºi
secretar AFDP Mehedinþi, Victor Rusu
– scriitor – fost deportat în Bãrãgan,
Radu Antonescu – fost deportat în
Bãrãgan, au înãlþat, împreunã cu
preoþii, rugãciune în memoria celor
apropiaþi ai lor care au pierit în timpul
regimului comunist ºi au depus jerbe
de flori.

Pr. Eftimie Cosmin Necºoiu
Pr. Marian Alin Giginã

     Pe fondul temperaturilor ridicate
ºi al avertizãrii de cod galben de
vânt, din acest weekend, în judeþul
Mehedinþi s-au înregistrat 33 de
incendii de vegetaþie uscatã, care au
afectat 175 hectare de teren.
   Peste 200 de pompieri cu
autospeciale ºi mijloace tehnice au
fost angrenaþi în misiuni de
stingere a arderilor necontrolate.
   În unele zone, acolo unde
incendiile s-au manifestat pe
suprafeþe mari ºi în zone greu
accesibile, personalul aflat în turele
libere a fost chemat sã suplimenteze
echipajele operative angrenate în
misiuni. Douã dintre incendiile
izbucnite la vegetaþie uscatã au

Apel pentru mehedinþeni!
Opriþi arderile de vegetaþie!

Un copac plantat, un mãrþiºor pentru naturã

„Geografia þãrii trebuie sã
înceapã cu geografia locului natal, ale
cãrui elemente proaspete, pline de
imagine ºi simþire existã în sufletul
fiecãrui copil ºi trebuie scoase la
luminã, valorificate ºi rânduite”
(George Vâlsan – 1931).
   Pornind de la acest citat, mi-am
clãdit ºi eu dorinþa de a deveni
profesor ºi de a ajuta elevii sã
descopere tainele geografiei, totodatã
sã fructifice învãþãturile geografice
obþinând astfel, rezultate deosebite la
olimpiade ºi concursuri ºcolare.
   În cadrul Liceului Teoretic “ªerban
Cioculescu” disciplina geografie,
predatã de cãtre profesorul Bãbãþ
Andrei-Florin, are în acest an ºcolar
un elev calificat la faza naþionalã a
Olimpiadei de geografie. La faza
judeþeanã a Olimpiadei de geografie,
desfãºuratã în data de 9 martie 2019,
liceul nostru se mândreºte cu premiul
I obþinut de elevul Þurai Cosmin din
clasa a XII-a B.

În data de 06.03.2019-07.03.2019,
10 elevii de la Liceul Teoretic
”ªerban Cioculescu” din Drobeta
Turnu Severin au participat  sub
îndrumarea profesorului Miloºescu
Cristian ºi alãturi de Ocolul Silvic
Drobeta Turnu Severin reprezentatã
de domnul ºef de ocol Miloºev
Bogdan la o campanie de
împãdurire desfãºuratã în zona
Racovãþ, comuna Iloviþa, activitate
desfãºuratã în cadrul concursului
EcoProvocarea.
   În cadrul acestei activitãþi s-au

Rezultate deosebite obþinute la olimpiada de geografie
de elevii Liceului Teoretic “ªerban Cioculescu”

plantat un numãr de 750 puieþi
forestieri (gorun ºi cer). De
asemenea copii s-au bucurat ºi de
o plimbare în naturã, parcurgând
pânã la zona de plantare fostul
traseu de graniþã dintre Imperiul
Austriac ºi România. Experienþele
au fost multiple:
- Descoperirea faunei ºi florei locale;
- Orientarea dupã marcajele
turistice;
- Beneficiile lucrului în echipã;
- Dezvoltarea spiritului privind
protecþia mediului etc.

produs pagube materiale însemnate,
flãcãrile scãpate de sub control
cuprinzând anexe gospodãreºti,
plantaþii de pomi fructiferi ºi viþã-de-
vie, plante furajere, dar ºi un adãpost
de animale, în localitãþile
Ghelmegioaia ºi Tâmna.
   Reamintim cetãþenilor cã arderea
resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale
combustibile, fãrã obþinerea
permisului de lucru cu foc ºi fãrã
luarea mãsurilor pentru
împiedicarea propagãrii focului la
vecinãtãþi, se sancþioneazã cu
amendã de la 1.000 la 2.500 de lei.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Slt. Ramona NISTOR

   Elevul nostru, pe lângã faptul cã este
un sportiv de performanþã, ne
dovedeºte încã o datã cã ne va
reprezenta cu mândrie liceul la faza
naþionalã a olimpiadei, desfãºuratã în
acest an la Târgu Mureº. Se dovedeºte
astfel cã dupã ore intense de studiu
rezultatele nu întârzie sã aparã.
   Mi-aº dori sã putem obþine un
rezultat la fel de bun la etapa naþionalã
ca ºi la cea judeþeanã, cu atât mai mult
cu cât îl cunosc pe Cosmin ca fiind
un elev ambiþios, responsabil, ce
manifestã un mare potenþial creativ.
Dragostea pentru geografie se
transpune ºi în alegerea carierei
întrucât Cosmin va urma cursurile
Facultãþii de Geografie din cadrul
Universitãþii din Bucureºti.

Doresc sã-i mulþumesc pe
aceastã cale domnului profesor Ion
Nãnuþi, directorul general al
Fundaþiei Gheorghe Þiþeica pentru
tot sprijinul acordat.

Prof. drd. Bãbãþ Andrei-Florin
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Blocurile ANL din Severin vor avea noi locuri de parcare, trotuare, cãi
de acces ºi terenuri de sport

Senatorul Liviu Mazilu a
susþinut în plenul Senatului Proiectul
de lege pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 5/2019
privind aprobarea scoaterii din rezerva
de stat, sub formã de împrumut, a unei
cantitãþi de pãcurã necesarã asigurãrii,
pe perioada de iarnã, a agentului termic
pentru încãlzirea populaþiei din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi.
   În intervenþia sa, din Senatul
României, senatorul Liviu Mazilu a
reiterat faptul cã, de mai mulþi ani,
locuitorii municipiului Drobeta Turnu
Severin, administraþia localã, se
confruntã “cu dificultatea de a asigura
agent termic populaþiei, ºi care a apãrut
ca urmare a falimentului fostei Regii
Autonome de Activitãþi Nucleare, care
avea în componenþa sa ºiTermocentrala
care asigura agentul termic populaþiei,
dar ºi problemele care au apãrut cu
firma care a câºtigat licitaþia pentru
construirea unei noi centrale, astfel cã,
de câþiva ani de zile, ne –am vãzut
nevoiþi de fiecare datã sã apelãm la
sprijinul Guvernului”.
   Senatorul Liviu Mazilu a declarat cã
ºi “în acest an, în pofida eforturilor

Senatorul Liviu Mazilu a solicitat ºi
obþinut 9.900 tone de pãcurã, din

rezerva de stat, pentru asigurarea
agentului termic necesar severinenilor

COMUNICAT DE PRESÃ

 Biroul de presã

     Este forfotã mare în zona
blocurilor ANL recent date în
folosinþã! În zonã se asfalteazã aleile
ºi parcãrile ºi se amenajeazã

susþinute ale administraþiei municipale,
conbustibilul necesar severinenilor a
fost asigurat pânã la sfârºitul   lunii
ianuarie, astfel încât ºi de aceastã datã
am solicitat sprijin Guvernului
României, manifestat prin aceastã
Ordonanþã de urgenþã a Guvernului nr.
5/2019, prin care se stabileºte un
împrumut de 9.900 tone de pãcurã cãtre
municipiul Drobeta Turnu Severin”.
   În finalul intervenþiei sale, Liviu
Mazilu a mulþumit Guvernului
României, atât în numele
municipalitãþii ºi a locuitorilor din
Drobeta Turnu Severin, în nume
personal, precum ºi Grupului
Senatorial al P.S.D. din Senatul
României care au votat aceastã
prevedere.

În aceastã perioadã se
elaboreazã documentaþia
pentru realizarea primului
sistem de iluminat cu corpuri
fotovoltaice din Drobeta Turnu
Severin în Parcul Tineretului
de lângã biserica de carton.
  Se vor monta 16 stâlpi
metalici cu înãlþime de 4 m, iar
corpurile de iluminat vor fi
dotate cu panouri fotovoltaice
dar ºi cu aparate de iluminat
LED iar principiul este cã se
foloseºte energia solarã
stocatã în bateriile fotovoltaice
ºi apoi intrã automat sistemul
de alimentare clasic cu
energie electricã.
   Economia la bugetul primãriei este
semnificativã având în vedere cã se
reduc anual costurile cu energia
electricã cu aproximativ 40%.
   Proiectul pe care l-am prezentat

Iluminat fotovoltaic

peisagistic împrejurimile, în aºa fel
încât noii locatari sã aibã tot
confortul necesar. Primarul Marius
Screciu a inspectat lucrãrile.

“Vom avea peste 200 de locuri de
parcare, drumuri ºi alei de
acces, trotuare ºi, pânã la finalul
acestei luni, vom construi
terenuri de sport ºi spaþii de
joacã, având în vedere cã aici
locuiesc multe familii tinere cu
copii. La finalul lucrãrilor,
cartierul ANL va deveni dintr-o
zonã perifericã, uitatã de
administraþiile anterioare, unul
dintre cele mai frumoase cartiere
ale Severinului” a precizat
Marius Screciu.
   Aºa cum a promis, atunci
când le-a predat cheile noilor
locatari de la blocurile ANL
recent date în folosinþã,
primarul Marius Screciu a

demarat lucrãri ample de asfaltare
a parcãrilor ºi aleilor de acces ºi

de amenajare peisagisticã a zonei.
În foarte scurt timp, condiþiile de
aici vor fi la fel ca ºi în celelalte
cartiere ale municipiului, iar copiii
vor avea unde se juca în siguranþã.
Tot aici se vor mai amenaja ºi
câteva terenuri de sport.
   În zonã mai sunt în proces de
finalizare încã douã blocuri de
locuinþe, dar Agenþia Naþionalã de
Locuinþe mai are de lucru la aceste
imobile. Locuinþele de aici au fost
deja repartizate, iar tinerii aºteaptã
sã le primeascã la cheie.
   Cartierul ANL din zona Aluniº a
prins contur în ultimii ani ºi a
devenit din ce în ce mai modern ºi
mai agreabil. În scurt timp aici vor
apãrea terenuri de sport ºi locuri
de joacã pentru copii.

va debuta efectiv atunci când se
terminã documentaþiile tehnice,
termenul finalizare a  lucrãrilor fiind
vara aceasta.

 Biroul de presã

PMP Mehedinþi – despre motivarea CCR
privind neconstituþionalitatea protocoalelor

dintre SRI ºi Parchetul General

Viceprimar Daniel CÎRJAN

E de bun simþ sã susþii cã un
serviciu secret nu are voie sã fie organ
de cercetare penalã. Din acest punct
de vedere, orice act juridic întreprins
de un ofiþer SRI în cadrul unei echipe
mixte cu un procuror ar trebui sã fie

anulat, iar acest lucru cade exclusiv
în sarcina judecãtorului. 
- Decizia CCR este foarte bunã pentru
cã vine sã anuleze o psihozã existentã
la nivelul societãþii româneºti.

 continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Se uitã lumea la noi/ Cum
se bat douã nevoi! – hai, iu, iu, iu, iu,
iu, iu, 7 cã disearã frângem cuiu’” –
iatã un refren popular de petrecere,
care se potriveºte de minune luptelor
care se dau pe câmpia politichiei
româneºti între amãrâtele noastre de
partide, indiferent dacã ele se numesc
PSD, PNL, USR sau ALDE: Ce vedem
noi e o luptã oarbã, cãreia
comentatorii din studiouri tind sã-i
dea cadenþele unei epopei. Aiurea! Pe
vremuri, pãruiala asta mai spunea
ceva privitorului, cetãþeanului român,
alegãtorului, de. Dar, cum locul unei
cât de firave dispute de principii a fost
luat de ipocrizia agresivã a
politicianismului gãunos, nimeni nu
mai ia în serios ce vede ºi ce aude,
iar când se va prezenta la urne, va
vota inerþial. Drept e cã ºi calitatea
oamenilor politici a scãzut sub
genunchiul broaºtei. L-am vãzut, mai
zilele trecute, într-un soi de dezbatere
electoralã, o varzã de Bruxelles în
toatã splendoarea ei, pe deputatul
liberal de Mehedinþi Virgil Popescu,
în posturã de special guest star.
Jalnic. Râsu’- plânsu’! Tot recent ºi
tot la Antena 3, un alt mehedinþean,
europarlamentarul Cristian Buºoi, a
fost fãcut terci de o jurnalistã a
postului, Oana Zamfir, pare-mi-se.
Fãtuca a ºters, pur ºi simplu, cu el pe
jos, ce sã mai vorbim, a fost execuþie
în toatã regula. „Habar n-aveþi,
domnule Buºoi!” – acesta era
jenantul lait motiv al operaþiunii de...
depilare a micului þucãlar iohannist,
Nu le plâng de milã câtuºi de puþin
acestor bãieþi, care, altminteri, sunt
doldora de ifose. Nu le mai ajunge
nimeni cu prãjina de nas, mai ales

Douã-trei nevoi...
când ajung prin teritoriu, atunci când
aºteaptã ºi ei temenelile fanilor. Ale
acelor fani care le-au mai rãmas fideli
ºi care încã îºi mai fac iluzii. Dacã
„vedetele” astea de doi bani ºi-o mai
iau în maniera descrisã este, pe
undeva, un semnal cã ar trebui sã-ºi
mai facã, mãcar din când în când, câte
o autoevaluare. În funcþie de rezultatul
cãreia sã-ºi facã strategiile.
   * Din nou situaþie tulbure la
Biblioteca Judeþeanã „I.G.
Bibicescu”! Dupã ce crezusem cã,
prin numirea ca manager interimar
a d-nei Cristina Firu, lucrurile
intraserã pe un fãgaº oarecum
normal – ºi erau destule semne în
acest sens – fostul manager, d-na
Raluca Graf, a revenit printr-o
decizie judecãtoreascã la post (nu
intrãm, deocamdatã în detaliile
acestui proces). ªi lucrurile au
început sã se precipite, cu efecte
nocive previzibile pentru situaþia,
pentru destinul acestei instituþii de
culturã. Dupã ce a trimis-o pe
Cristina Firu într-o comisie de
inventariere (probabil ca sã nu uite
frumuseþea muncii „de jos”), Raluca
Graf a trebuit sã fie evaluatã pentru
activitatea din 2017, evaluare la care
ar fi obþinut un punctaj jenant (între
2 ºi 4 ). Acest lucru complicã ºi mai
mult lucrurile prelungind situaþia
incertã, criza, dacã vreþi, de la
Biblioteca Judeþeanã “I. G.
Bibicescu”. Repet, nu detaliile
juridice ale  diferendului dintre
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Raluca Graf ºi nici situaþiile
particulare ale celor douã directoare
ne intereseazã, ci prelungirea
nepermisã a provizoratului de la

aceastã mare instituþie de culturã a
judeþului. Într-un fel sau altul,
aceastã crizã trebuie sã ia sfârºit.
Suferã ºi angajaþii, ºi beneficiarii
(cititorii etc) ºi cred cã nici d-lui
Aladin Georgescu nu-i picã bine la
imagine acest insolit provizorat de
la Bibliotecã. E timpul ca legea dar
ºi bunul simþ civic sã-ºi spunã
cuvântul. O asemenea instituþie de
culturã, cu tradiþii luminoase în
istoria acestor locuri dar nu numai,
cu rol esenþial în împãmântenirea ºi
triumful ideii de românism nu
trebuie sã fie angajatã în scandaluri
care sã-i pãteze prestigiul.
   * Din pãcate, anul electoral a ajuns
sã tulbure apele cam peste tot. ªi
dacã ne gândim cã mai urmeazã un

an electoral, sunt toate... ºansele ca
mulþi semeni angrenaþi sau nu în
politichie sã-ºi cam piardã capetele,
uzul raþiunii, cum ar veni. Mai e ºi
anotimpul ãsta nesigur ºi turbulent
care-i face pe mulþi sã o ia pe câmpii.
Sã-ºi ia câmpii, adicã. Of, Doamne!
Scurteazã Postul!
   * Johannis pare sã-ºi fi gãsit
adversarul ideal: pe doamna premier
Vasilica Viorica Dãncilã! Aproape cã
nu e zi în care sã nu auzim de un
schimb mai colorat de replici între cei
doi. În ritmul ãsta riscãm sã ajungem
chiar la lupte corp la corp sau la
respiraþii buºon la buºon, vorba
nemuritorului Nea Mãrin.
   * Ne-au mai slãbit ãºtia sau mi se
pare mie cu cazul Kovesi?

ªedinþa Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice  a
avut ca temã la ordinea de zi,
“Identificarea ºi descrierea tipurilor de
infracþiuni faþã de populaþia vârstnicã”.

Tema a fost prezentatã de cãtre
specialiºti chemaþi de prefectul
Nicolae DRÃGHIEA, din  cadrul
Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Mehedinþi, care au arãtat metodele prin
care persoane în vârstã au cãzut victime

Persoanele vârstnice - categorie vulnerabilã

infractorilor, fie prin plata unor sume
de bani, fie prin facilitarea furtului din
locuinþã, ca urmare a cãderii în
capcana unor pretexte invocate de hoþi.

Având interesul protejãrii acestei
categorii de vârstã, domnul Nicolae
DRÃGHIEA a propus ca astfel de
acþiuni preventive sã fie desfãºurate
ºi în cadrul asociaþiilor de pensionari
din judeþ, propunere apreciatã atât de
membrii comitetului cât ºi de poliþiºtii
prezenþi.

 Biroul de presã
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Preºedintele ALDE, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, a continuat
discuþiile cu reprezentanþi ai unor
domenii esenþiale pentru România.
Cãlin Popescu-Tãriceanu a avut
întâlniri sãptãmâna trecutã cu
reprezentanþii acþionarilor celor
ºapte companii de administrare a
fondurilor de pensii private
obligatorii din România, dar ºi cu
reprezentanþii Vodafone.
   „În ceea ce priveºte Pilonul II de
pensii, acesta a fost înfiinþat în
perioada când Cãlin Popescu-
Tãriceanu era prim-ministru, iar
ministrul de finanþe de la acea datã
era Varujan Vosganian. În aceastã
calitate, preºedintele ALDE i-a
asigurat pe reprezentanþii
companiilor de administrare a
Pilonului II cã nu poate fi vorba
niciodatã despre o desfiinþare a
acestui Pilon. De asemenea,
preºedintele ALDE le-a explicat
acestora cã mãsurile pe care
guvernul le-a luat au fost necesare
pentru a spori garanþiile pentru cei
care fac parte din Pilonul II de pensii.
Nu putem nega faptul cã existã în
momentul de faþã o disproporþie
uriaºã între capitalul societãþilor
care administreazã fondurile de
pensii ºi numãrul de contributori ºi
activele pe care le gestioneazã”, a
spus senatorul Ionuþ Sibinescu.
   Tot în cadrul acestei discuþii,
preºedintele ALDE Cãlin Popescu-
Tãriceanu le-a prezentat
reprezentanþilor acestor companii
faptul cã existã o insatisfacþie

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin

Ionuþ Sibinescu, preºedinte ALDE Drobeta Turnu Severin:
ALDE i-a asigurat pe administratorii

Pilonului II cã nu se va discuta vreodatã
despre desfiinþarea acestuia

vãzând cã fondurile de pensii nu
sunt suficient de implicate în
economia realã.
   „Fondurile de pensii, sigur, cã
adoptã în general o politicã mai
prudentã ºi preferã sã investeascã
în instrumente foarte sigure. Însã,
nu trebuie pierdut din vedere
exemplul altor fonduri din alte þãri,
care investesc ºi în activitãþi care
þin de zona servicii, de zona
industrialã º.a.m.d.
   În urma acestei discuþii purtatã de
liderul ALDE, putem spune cã la
nivelul partidului nostru am înþeles
care sunt argumentele lor. Dupã
aceastã întâlnire o sã venim noi cu
o serie de propuneri, în aºa fel încât
sã ajungem la un consens. La rândul
lor, fondurile de pensii vor veni ºi
ele cu niºte propuneri, care sã ne
ducã la un compromis acceptabil
pentru ambele pãrþi”, a mai spus
Ionuþ Sibinescu.
   Senatorul ALDE Mehedinþi a
adãugat cã „ceea ce ne dorim noi
la nivelul ALDE este o implicare
mai mare a fondurilor de pensii în
economie prin investiþii. Am
apreciat faptul cã în cadrul
discuþiilor de la Parlament,
reprezentanþii fondurilor de pensii
au spus cã ‘da, pot sã le ia în
considerare’. În mod evident mai
avem de lucrat, însã vom lucra
împreunã în acest domeniu ºi sunt
absolut convins cã vom ajunge la
o soluþie satisfãcãtoare pentru
ambele pãrþi”.

 Mihaela Dobre Mirea

O întâmplare fericitã – ca la
exact 100 de ani de la prima fiinþare a
miºcãrii intelectuale “Casa Luminii”
deschisã de Fundaþia “Lumina” din
Severin cu mentorul ei, omul de carte
Alexandru Bãrcãcilã - sã se þinã prima
conferinþã în Cafeneaua Literarã a
Cetãþii Medievale a Severinului.
  Un moment mare de culturalizare,
de luminare ºi de luare-aminte a unui
fenomen care fãcea din mediul
intelectual severinen, un mediu de
elitã la început de secol XX.
   Prima conferinþã a acestei noi serii
“Casa Luminii ” a avut tema  - Rolul
masoneriei în istoria României” ºi a
fost susþinutã de Horia Nestorescu-
Bãlceºti, o personalitate a cunoaºterii
în þara noastrã, ºi nu numai.
   Efectele bune ale evenimentului
sunt evidente: s-au nãscut teme noi
ºi esenþiale, de dezvoltat, comunitatea
va fi conectatã treptat  la evenimentul
de conferinþã, temele viitoare vor fi
adaptate unor nevoi de dezvoltare,
promovare, informare ºi formare de
personalitate ºi câmp de cunoaºtere

 Debutul “Casei Luminii” la
Cetatea Medievalã a Severinului

a realitãþii sociale ºi intelectuale
româneºti, spaþiile de conferenþiere se
vor plia pe subiect ºi specific al
invitaþilor, grupurile þintã vor fi
conºtientizate, sensibilizate ºi
implicate activ în fenomenul cultural-
educativ; se poate naºte chiar o
justificare de proiect AFCN.
 Urmãtoarea întâlnire cu conferinþa de
excelenþã – în cadrul temei
“Sãrbãtorile prepascale”, susþinutã de
acad. Sabina Ispas va muta Casa
Luminii în amfiteatrul Colegiului
Naþional “Traian” din Drobeta –Turnu
Severin, pentru joi, 14 martie 2019,
unde vã aºteptãm sã luãm din nou o
porþie de luminã - din cunoaºterea,
dragostea ºi deschiderea de suflet, a
unor oameni mari ai timpului nostru.
   Mulþumim tuturor celor care
contribuie, apreciazã ºi încurajeazã
vibraþiile de bunã creºtere ale “Casei
Luminii” la Severin, fenomen fãcut
posibil de cãtre Primãria municipiului
prin Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural, Drobeta-Turnu Severin.
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La 4 martie, anul curent, s-
au împlinit 42 ani de la cutremurul
din 1977, motiv al unui remember,
al unei treceri în revistã a activitãþii
„seismice” demolatoare a
postdecembrismului. Copiind pânã
la absurd situaþia erodãrii de la
nivelul ipocritei conduceri a
„Imperiului celor 12 stele” (a se citi
Noua Uniune Sovieticã), România,
pe parcursul a mai bine de un
deceniu de la intrarea în Imperiu a
avut ºi are parte de jafuri, dezastre,
calamitãþi, deraieri de trenuri,
incendii de mari proporþii, poduri
prãbuºite, autostrãzi plãtite ºi
nerealizate, dosare penale inventate
de oamenii D.N.A…., dezastrul
demografic al celor cca. 5 milioane
de români plecaþi ca slugi în

Occident…, cã de Schengen nu
poate fi vorba. Cam astfel se poate

România, între dezastru ºi catastrofã grotescã
descrie palmaresul României
integratã cu forþa în birocratura
stufoasã ºi furcile caudine pecuniare
bruxeleze. Pe fondul stãrii de fapt,
lectura unui recent comentariu,
semnat de dl. Dan Dungaciu [1], mi-
a motivat exprimarea pãrerilor „pro”
ºi „contra”, necesare ºi de bun simþ
civic, asupra opiniilor domniei sale.
   De la bun început, fac precizarea
obligatorie: U.D.M.R. este doar o
uniune culturalã înfiinþatã pe criterii
etnice, nu partid politic! Contrar
statutului sãu, modul în care aceastã
organizaþie este tratatã ca partid
politic de autoritãþile din România
este anticonstituþional ºi mã
îndreptãþeºte sã-i dau dreptate lui
C.V. Tudor, care, cu ani în urmã, a
afirmat: „U.D.M.R. este asemenea
unei „traseiste” de pe Centura
Bucureºtiului. Când vede T.I.R.-ul
Guvernului, face semn cu mâna ºi,
hopa-sus, urcã în cabinã”. Desigur,
termenul „traseistã” este doar o
acoperire. Realitatea a demonstrat cã
în cei aproape 30 de ani de haos
postdecembrist, U.D.M.R. a fost
(chiar dacã nu întotdeauna oficial ºi
nu întotdeauna legal) la guvernare.
Cauza?, politicianiºtii din
Parlamentul României nu sunt

altceva decât - cu rarisime
excepþii - o turmã care urmeazã
poruncile incompetenþilor ºi
trãdãtorilor de Neam ºi Þarã din
fruntea partidelor lor. Sub
imperiul celor menþionate,
asupra textului publicat de dl.
Dan Dungaciu exprim opinii:
      „Pro”… fãrã comentarii
„- România asistã impasibilã
cum Ungaria îºi extinde
controlul asupra Ardealului;
- U.D.M.R. n-a fost niciodatã atât
de monolitic aºa cum este acum;
- Radicalismul lui Orban a fost
evident, iar liderii U.D.M.R. au
pupat inelul ºi astfel U.D.M.R.
a devenit filialã „FIDESZ”, nu
mai existã nicio opoziþie în faþa
lui Orban;

- Pericolul este cu atât mai mare,
cu cât nu vãd în Ungaria, în acest
moment, vreo forþã capabilã sã
se opunã […], iar cedãrile pe
care le fac politicienii români, în
numele prezervãrii majoritãþii

politice, sunt ridicole.
- U.D.M.R. a devenit o soluþie
imoralã ºi trebuie sã gãsim rapid o
soluþie de a nu aluneca pe aceastã
spiralã a violenþei.
- Cu cât trece timpul, reacþia României
ar trebui sã fie mai durã ºi, cu cât se
va întâmpla asta, cu atât riscul unui
conflict este mai mare…
- […] noi (românii - s.n. I.M.) am
ajuns în faza de nesimþire, nu numai
cã nu ne mai deranjeazã, am ajuns
sã fim nesimþitori la astfel de
atitudini. Imaginaþi-vã cã la un
moment dat toate piesele se aºazã
pe tablã exact cu aceleaºi revendicãri
ºi argumente pe care Ungaria le-a
avut la Trianon. Unul dintre
argumentele de atunci era cãUngaria
nu se poate rupe de Transilvania din
cauza interconectivitãþii economice.
Din aceastã perspectivã trebuie sã
înþelegem de ce nu e deloc
întâmplãtor cã Viktor Orban vine cu
investiþii ºi bani.
- Noi (românii - s.n. I.M.) ne îmbãtãm
cu apã rece ºi credem cã dacã noi
vom fi rezonabili, ºi ei se vor simþi
cumva aºa obligaþi sã fie rezonabili.
E o prostie!”  (Dan Dungaciu).
     „Contra”, cu argumente
   „Din pãcate, Ungaria e pe un drum
greºit. Nu e firesc ca 70% din voturi
sã meargã la „FIDESZ” ºi „JOBBIK”,
nu e firesc ca un stat european
membru N.A.T.O. sã înceapã
campanii împotriva unor oameni
precum Juncker, Timmermans,
Soros, maniera de a acþiona a
Budapestei este neverosimilã, dar la
fel de neverosimilã este reacþia internã
[...]” [2] (Dan Dungaciu).
   În þara sa, fiecare popor are
dreptul inalienabil sã procedeze
cum crede de cuviinþã cã este mai
benefic interesului naþional.
Personajele de genul celor
enumerate de dl. Dungaciu
(suferindul de „sciaticã etilicã”
numit Juncker, infatuatul neprieten
- nedeclarat oficial - al României,
Frans Timmermans ºi, sine die,
plaga planetarã numitã Soros) nu
sunt cele potrivite pentru a conduce
Noua Uniune Sovieticã, nu au
competenþa ºi împuternicirea sã ia
decizii privind soarta Europei ºi a
Planetei. Îmi este greu sã înþeleg

cum, aceºti reprezentanþi ai
Parlamentului European (primii doi
dintre cei numiþi), îºi permit sã
predea lecþii de moralã guvernului
oficial al unui stat component al
U.E., sã desconsidere hotãrârile
conducerii acelui stat ºi sã acorde
câºtig de cauzã unei persoane
învinuitã de comiterea de ilegalitãþi,
cu dosare penale în cercetare.
   În condiþiile date, comisarul
european pentru justiþie Vera Jourova
a comis o gravã abatere, fãcând
presiuni asupra celor implicaþi în
procesul de selecþie a procurorului-
ºef european: „sã joace corect ºi sã
nu încerce sã discrediteze sau sã
submineze pe oricare dintre
candidaþi”. Actul în sine face trimitere
la fabula lui Grigore Alexandrescu:
„Oamenii spun adesea cã-n þãri
civilizate/ Este egalitate. […] Cunoºti
tu cine suntem, ºi þi se cade þie,/
Lichea neruºinatã, astfel sã ne
vorbeºti? […] voi egalitate, dar nu
pentru cãþei. Aceasta între noi adesea
o vedem,/ ªi numai cu cei mari
egalitate vrem”. Concluzia: Juncker,
Timmermans, Soros, Vera Jourova ºi
alþii ca ei nu sunt nici pe departe
ºabloane ale corectitudinii ºi
dreptãþii!
   „Ungaria e pe drum greºit” - afirmã
dl. Dungaciu. Mã rog, aºa vede domnia
sa, dar de ce? Iatã câteva argumente
interogative pentru care nu subscriu
afirmaþiei enunþate:
- Pentru cã Ungaria ºi-a achitat
împrumutul la F.M.I., dupã care a închis
biroul instituþiei-cãpuºã de la Budapesta
ºi i-a scos din þarã reprezentanþa?
- Pentru cã nu este de acord cu
cotele obligatorii de migranþi
impuse de U.E.?
- Pentru cã refuzã sã acorde azil unei
„civilizaþii” de import în totalã
contradicþie cu modul european de
viaþã ºi posibilã celulã teroristã?
- Pentru cã dã dovadã de demnitate
în faþa dispoziþiilor abuzive ºi absurde
venite de la Bruxelles? Desigur, Viktor
Orban se bazeazã pe relaþia cu Rusia,
împotriva cãreia nici Bruxelles-ul, nici
N.A.T.O. nu scoate un sunet.
Aranjament grafic - I.M.[1] https://www.realitatea.net/dungaciu-

romania-asista-impasibila-cum-ungaria-
i - i - e x t i n d e - c o n t r o l u l - a s u p r a -
ardealului_2183186.html
[2] Idem

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Când se sparge buba cu
actuala guvernare? Treaba este destul
de netransparentã ºi nu ar mai trebui
sã bãgãm mâna în foc pentru niciun
fel de date oficiale. Au mai fost vremuri
cu date oficiale care nu bãteau cu
starea de fapt. Nu spune nimeni sã nu
o ducã românii bine, dar dacã an de
an te împrumuþi sã te duci în vacanþã

sau sã majorezi pensii ºi salarii, la un
moment dat nu vei mai avea de unde
sã plãteºti datoriile. ªi datoriile se cam
plãtesc, mai ales dacã te împrumuþi de
la bãnci din sectorul privat. De la stat
au mai luat unii ºi nu au pãþit nimic.
   Nici nu ne mirã cã în paralel cu
activitatea de majorare a pensiilor ºi a
salariilor în sectorul bugetar sau a
salariului minim pe economie au
apãrut tot felul de ordonanþe sau de

 ªtefan Bãeºiu

Îi iertãm pe hoþi, când ne sparg casa, dacã ne dau ºi nouã din pradã?
legi care sunt menite sã taxeze mediul
de afaceri. Una dintre acestea este deja
celebra OUG 114, privind taxa pe
lãcomie. Deja anumite bãnci ºi anumite
companii din energie ºi comunicaþii
au mãrit tarifele pentru cã se apropie
finalul lunii martie când sunt obligate
sã plãteascã taxa de 2% sau de 3%,
în funcþie de ce spune OUG 114.

   Guvernul ºi Liviu Dragnea au
înfierat companiile private ºi
multinaþionalele în special cã exportã
profitul ºi astfel au ajuns la concluzia
cã trebuie impozitatã cifra de afaceri.
ªi uite cã taxa de 2% sau de 3% nu
este plãtitã de companii pânã la urmã,
ci tot de cetãþean, în facturi mai mari.
Douã companii din telecomunicaþii au
majorat deja abonamentele de
telefonie ºi de cablu, tocmai din cauza

OUG 114. Cu toate acestea încã se
mai negociazã între politicieni,
guvernanþi ºi mediul de afaceri pentru
eliminarea sau pentru modificarea
OUG 114. Nici în sectorul bancar
lucrurile nu stau mai bine ºi se
anunþã disponibilizãri de personal.
Companiile energetice vor majora ºi
ele tarifele pentru a acoperi taxa pe
cifra de afaceri ºi uite aºa, în final cine
plãteºte este tot micul contribuabil.
   Mai este ºi povestea majorãrii
lefurilor la stat, care au ajuns
comparabile cu salariile plãtite la
multinaþionale. Mai sunt ºi pensiile
care sunt indexate anual sau la 6 luni.
Problema majorã pe care guvernanþii
nu au cum sã o controleze sau nu
pot sau nu vor este inflaþia. Inflaþia
pulverizeazã încet, dar sigur ºi
ireversibil creºterile de salarii ºi de
pensii ºi de salarii minime. Dacã
majorarea veniturilor e cot la cot cu
inflaþia, atunci unde mai este
creºterea. Cu o sutã de lei acum 3
ani cumpãrai ceva, iar acum nu mai
cumperi aceleaºi produse ca în urmã
cu 3 ani. Inflaþia a depãºit chiar ºi
majorãrile de venituri. Mai sunt ºi
accizele la carburanþi ºi ne apropiem
de 6 lei per litrul de combustibil.
Facturile la curentul electric au fost
majorate. Nu mai existã nici pâine sub
un lei. Se vorbea pe vremea
pesedistului Ponta ca preþul pâinii sã
fie sub un leu. S-a dus de mult leul
respectiv ºi pâinea a trecut de un leu

bucata sau s-a micºorat.
   E greu când lunã de lunã te bazezi
numai pe improvizaþii în domeniul
legislaþiei fiscale, iar legislaþia
justiþiei tinzi sã o arunci în aer. Mulþi
analiºti spun cã de fapt se
improvizeazã la greu în zona
economicã ºi fiscalã pentru cã
adevãratul rãzboi este de fapt cel cu
justiþia: masele se þin în adormire
sub mirajul majorãrilor perpetuue de
venituri ºi nu mai comenteazã
nimeni ce se petrece în tabloul de
ansamblu. Adicã au înlocuit-o pe
monalisa cu o ramã goalã. Sau asta
vor sã facã, în ceea ce priveºte
justiþia. Oricât de multe averi ar avea
politicienii, nimic nu este mai de preþ
ca libertatea ºi fuga de puºcãrie. Ar
da orice ca sã scape de pârnaie.
Chiar ar vinde ºi þara cu tot ce a mai
rãmas. Haiducii de la guvernare, în
frunte cu Dragnea, vor ºi rezerva de
aur ºi cea valutarã a þãrii. La ce sã
nu le foloseascã la consum, cã de
aici apare ºi creºterea economicã
rapid. La ce sã bagi banii în
agriculturã, ºosele, turism, sectorul
energetic; acolo roadele sã vãd abia
peste câþiva ani. Problema
românilor în raport de cei care îi
guverneazã, indiferent de culoarea
politicã, dar mai ales cei care
guverneazã acum, se traduce în felul
urmãtor: Îi iertãm pe hoþi, când ne
sparg casa, dacã ne dau ºi nouã din
pradã?
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Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, Palatul
Culturii „Teodor Costescu” va organiza miercuri,
27 martie 2019, de la ora 10:00, un spectacol
pentru copii, pus în scenã de Teatrul DA.

 „Cei trei purceluºi” (adaptare dupã Serghei
Mihalkov), pentru copiii cu vârsta între 3 ºi 6 ani,
ºi-a propus sã îi surprindã pe cei mici cu un
spectacol plin de culoare, voie bunã ºi armonie.
Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã,

situatã la intrarea în sala de spectacole a Palatului
Culturii ”Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 5 lei, indiferent de
locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:00-16:00, la tel. 0733/033071 sau la
email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, Palatul
Culturii „Teodor Costescu” va organiza miercuri,
27 martie 2019, de la ora 12:30, un spectacol
pentru copii, pus în scenã de Teatrul DA.
   Este vorba de „Pinocchio”, de Carlo Collodi,
un spectacol care se adreseazã copiilor cu
vârsta între 6 ºi 11 ani.
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia
Teatralã, situatã la intrarea în sala de spectacole
a Palatului Culturii ”Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 5 lei, indiferent de
locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:00-16:00, la tel. 0733/033071 sau la
email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Dupã atingerea în 21 ianuarie a maximului
istoric de 4,7648 lei, euro s-a stabilizat în culoarul 4,74
– 4,75 lei, cu scurte întreruperi, create, în majoritatea
lor, de declaraþiile lui Darius Vâlcov care fãceau referire
la OUG 114, cunoscutã ca ºi „taxa pe lãcomie”.
   În perioada analizatã, cursul euro a urcat de la
4,7410 la 4,7568 lei. La sfârºitul perioadei,
tranzacþiile se realizau în culoarul 4,748 – 4,758 lei.
   Perioada urmãtoare se anunþã una complicatã pentru
leu, rata anualã a inflaþiei urcând în februarie la 3,8%,
dupã stagnarea din ianuarie la 3,3%, a anunþat INS.
   INS a publicat, de asemenea, datele referitoare la
deficitul comercial al României. Acesta a urcat cu 62%
în ianuarie, faþã de aceeaºi lunã a anului trecut, la 1,26
miliarde euro. Anul trecut, deficitul comercial s-a
majorat cu 16,8%, faþã de 2017, pânã la 15,1 miliarde
euro, ceea ce creazã presiune pe cursul euro/leu.
   Media dolarului american a avut o evoluþie
ascendentã urcând la 4,2261 lei, maximum care nu a
mai fost atins de la sfârºitul lui 2016. La sfârºitul
perioadei cursul a scãzut la 4,2215 lei, când cotaþiile
din piaþã fluctuau între 4,211 ºi 4,228 lei.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele internaþionale

 Radu Georgescu

Euro balanseazã în culoarul 4,74 – 4,75 lei
între 1,131 ºi 1,139 franci/euro, iar media ei s-a miºcat
în culoarul 4,1769 – 4,1875 lei, cea de la finalul
perioadei fiind stabilitã la 4,1838 lei.
   Preþul gramului de aur a scãzut, la sfârºitul perioadei,
la 175,8695 lei, în timp ce valoarea unciei de aur se
situa pe pieþele internaþionale specializate la 1.297 dolari.
   Dobânzile interbancare au avut în perioada analizatã
o evoluþie descendentã, indicii pe termen scãzând cu
circa 0,3 puncte procentuale.
La sfârºitul intervalului, indicele ROBOR la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a
scãzut de la 3,10 la 3,05%, minimul ultimelor ºapte
sãptãmâni, iar cel la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a coborât de la 3,28 la 3,25%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie
de rata dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci, a stagnat la 3,40%
iar cel la 12 luni a alunecat de la 3,47 la 3,46%.
   Anunþul fãcut de BCE referitor la faptul cã economia
zonei euro va creºte în acest an cu doar 1,1%, sub valoarea
de 1,7% din ultimii doi ani, a îngrijorat investitorii care
ºi-au înmulþit plasamentele în moneda americanã.

   Pe acest fond, euro a scãzut de la 1,1382, la
începutul perioadei, la 1,177 dolari, cel mai redus
nivel începând cu iunie 2017.
   La finalul perioadei, investitorii de pe pieþele
internaþionale erau influenþaþi de faptul cã în SUA au
fost create în februarie doar 20.000 de noi locuri de
muncã, faþã de cele 180.000 din ianuarie, iar euro a
urcat la 1,1245 – 1,1283 dolari.
   Indicele bitcoin calculat de Bloomberg a revenit la
finalul perioadei în apropierea valorii de 3.900 dolari.
Analiza cuprinde perioada 6 – 12 martie.

Palatul Culturii “Teodor Costescu” sãrbãtoreºte
Ziua Mondialã a Teatrului printr-o reprezentaþie a
spectacolului „Ghici cine bate la uºã?!”, cu actorii Dan
Mirea ºi Andrada Samuilã de la Teatrul DA.
Evenimentul va avea loc miercuri, 27 martie, ora 19:00,
în sala mare a Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
   Doi actori ºi o tragicomedie! O Ea, mereu în
aºteptarea unui EL. Un El oarecare: fost coleg de
liceu, un hipertensiv, un împãtimit de matrimoniale,
un instalator întârziat, etc. iar enumerarea poate
continua pentru Ea. Întrebarea este una singurã: Ea
are o problemã sau bãrbaþii nu sunt cei potriviþi?
Sunteþi invitaþi sã vedeþi un spectacol cu mult umor,
un spectacol ce aduce în actualitate situaþii de viaþã
reale, pe ici pe colo rãsuflând absurdul de care toþi
ne lovim zi de zi. „Ghici cine bate la uºã” este adaptare
dupã „Liselotte în luna mai”, autor Zsolt Pozsghi.
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia
Teatralã, situatã la intrarea în sala de spectacole
a Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 30 lei (la parterul sãlii),
20 lei (la balcon). Pensionarii, elevii ºi studenþii
pot cumpãra bilete cu reducere, în limita
locurilor disponibile.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:30-16:00, la tel. 0733/033071 sau la
email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.
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Desfãºurat la Compleul
Olimpic Sidney de la Izvorani,
Campionatul Naþional de
Chanbara a reunit la start
aproximativ 200 de sportivi,
aceºtia întrecându-se la cele 6
probe cu sabia, nunchaku,
baston, kata, sabie scurtã cu scut,
sabie lungã cu scut. CS Strehaia
a participat cu 11 samurai.
   Rezultatele obþinute aratã cã ºi la
acest stil de luptã ºcoala de Judo ºi
Arte Marþiale din Strehaia se afirmã,
obþinând locul doi la echipe în proba
de datsotsu (lupta) ºi locul doi în
proba pe echipe de kata cu sabia
(kihon Dosa).
   Dar sã vã prezentãm ºi
protagoniºtii acestor rezultate
deosebite:
   La seniori: Marghescu Laura: 2
medalii de bronz la kodachi ºi Nito,
Rabigan Adrian: 2 medalii de bronz
la kodachi ºi Choken Free;
Marghescu Cristinel: locul 5 la

Samuraii din Strehaia, pe podium la
Campionatul Naþional de Chanbara

kodachi ºi Þaþe Kodachi.
   La juniori: Borugã Iulian: 2 bronzuri
la Kodachi ºi Nito; Najap Darius: aur
la Choken katate, argint tate kodachi,
argint la kihon dosa, argint la Choken
riote, bronz la kodachi.
   La cadeþi: Popeci Miruna 2
bronzuri la kodachi ºi nito; Aldescu
Marian: aur la proba nito, argint la
Choken katate ºi kihon dosa,
bronz la Choken katate; Ignat
Daniel: aur la tate kodachi, argint
la kodachi, argint la kihon dosa.
   La Minicadeþi: Ceaucã Maria
Liliana: 2 aur la tate kodachi ºi
choken katate, 2 argint la kodachi
ºi nito; Najap Flavius bronz la tate
kodachi; Marghescu Andrei:
argint la kodachi ºi bronz la tate
kodachi. Rezultatele scot în
evidenþã pregãtirea serioasã pe
care sportivii au fãcut-o începând
cu ºase luni în urmã.
   Sã le mulþumim ºi sã le urãm
succes în continuare!

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

Ofiþeri ºi subofiþeri din cadrul
structurilor militare ale Ministerului

Afacerilor Interne s-au reunit luni, 11
martie ac., chiar la sediul IPJ

Mehedinþi, la Conferinþa Judeþeanã a
Filialei Mehedinþi a Asociaþiei

Naþionale a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi în Retragere din România.
A fost un moment al bilanþului, dar ºi

al stabilirii unor direcþii de acþiune
pentru anul în curs.

   Foºti poliþiºti de carierã, foºti
jandarmi ºi cadre ale MAI, aflaþi acum
la pensie, s-au întâlnit la sediul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
pentru lucrãrile Conferinþei Judeþene
a filialei din Mehedinþi a Asociaþiei
Naþionale a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi în Retragere.
   La eveniment au participat ºi
actualii ºefi ai structurilor militare
locale ale MAI, inspectorul ºef al IPJ  Romeo Crîºmaru

Rezerviºtii MAI, încã activi

Mehedinþi – comisarul ºef Remus
Luca ºi inspectorul ºef al
Jandarmeriei din Mehedinþi,
colonelul Daniel Manolea. De
asemenea, de la nivelul conducerii
centrale a Asociaþiei a fost prezent
un colonel în rezervã. Rezerviºtii nu
au mai fost nevoiþi sã îºi aleagã o
nouã conducere, deoarece aceasta
a fost aleasã în urmã cu câteva luni,
anticipat. Totuºi, militarii în rezervã
au discutat despre bilanþul pe anul
trecut ºi au stabilit câteva proiecte
pentru anul în curs.
   Pentru anul în curs, filiala rezerviºtilor
MAI din judeþ ºi-a propus o mai mare
deschidere cãtre primirea de membri
noi, cãtre rezolvarea problemelor legate
de drepturile rezerviºtilor ºi cãtre
colaborarea cu alte structure similare
ale rezerviºtilor din alte structuri
militare.

 urmare din pag. 5

 I. G. M.

- CCR spune clar cã protocoalele nu
sunt constituþionale, adaugã la lege
ºi cã SRI nu are ce cãuta în Justiþie.
- CCR însã se abþine de la a oferi o
jurisprudenþã, care sã-i facã scãpaþi pe
toþi cei anchetaþi de Parchet cu sprijin
logistic de la SRI, atât timp cât instituþia
din urmã avea dreptul legal de a opera
mandatele de ascultare sau de urmãrire 
- S-au abþinut de data aceasta sã
meargã în zona de legiferare.
- Toþi cei care se simt nemulþumiþi
au o cale de atac:
 - Cei cu dosarele în concurs, pot
contesta probele.
 - Cei ale cãror dosare au fost
soluþionate definitiv, pot apela la
instituþia recursului în casaþie.
- PMP considerã cã aceste
protocoale nu au fost utile, sunt
dovedite neconstituþionale ºi cei care
le-au semnat ar trebui traºi la

PMP Mehedinþi – despre motivarea...
rãspundere. În egalã mãsurã,
singurele probleme de legalitate sunt
reprezentate de cele 322 de planuri
de acþiune comunã între ofiþeri SRI ºi
reprezentanþi ai parchetelor.
- Iar aici apare problema
Parlamentului, care nu a exercitat un
control real asupra activitãþii SRI.
- Nici pânã acum, Manda ºi restul
ºtiuleþilor temãtori din Comisia de
Control SRI nu au lãmurit care sunt
aceste planuri ºi pe cine vizau.
- Este foarte probabil ca decizia CCR,
corectã pe fond, sã fie pervertitã de
PSD ºi Guvernul Dãncilã, urmând a fi
folositã fie ca pretext pentru amnistie
ºi graþiere, fie ca pretext pentru o lege
care sã anuleze toate condamnãrile
date în speþe în care SRI a asigurat
sprijin logistic (în fapt, amnistie ºi
graþiere mascatã).

Emanoil Rãzvan ROªCA
Preºedintele PMP Mehedinþi
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Ne aflãm deja în cea de-a
doua jumãtate a anului ºcolar
2018-2019, care, pentru unii,
reprezintã jumãtatea cea mai grea,
cu cele mai multe provocãri
datoritã examenelor naþionale care
urmeazã. Pentru alþii, în schimb,
poate reprezenta jumãtatea mai
uºoarã, mai aproape de vacanþa de
varã ºi în care se pot bucura de
activitãþi extraºcolare diversificate,
excursii tematice sau concursuri
sportive, desfãºurate în cadrul
sãptãmânii „ªcoala Altfel. Sã ºtii
mai multe, Sã fii mai bun!”, ocazie
cu care îºi pot manifesta talentul
artistic ºi abilitãþile sportive.
   Odatã cu trecerea timpului ºi cu
venirea verii, încã o serie de
absolvenþi îºi ia rãmas bun de la viaþa
de elev, de la pauza mare, de la
sunetul clopoþelului care anunþã cu
voioºie terminarea orelor, de la colegi
ºi profesori, dar nu înainte de
depãºirea obstacolului final, care, de
fapt, trebuie sã fie doar o rampã de
lansare, începutul unei noi etape. În
aceastã perioadã emoþiile sunt mari
pentru elevi, pãrinþi ºi chiar profesori.
   Aceºtia din urmã sunt cei care au
încercat sã facã din puþin, mult. Ei,

Educaþia - criteriu de departajare
profesorii care alcãtuiesc corpul
profesoral al Liceului Teoretic
„ªerban Cioculescu”, împreunã cu
echipa managerialã, au depus
eforturi pentru schimbarea unor
comportamente, atitudini sau
mentalitãþi, au implementat strategii
educative ºi au dezvoltat mecanisme
care sã conducã la formarea unor
valori morale ºi culturale, a unor
persoane independente, uºor
adaptabile schimbãrilor care au loc
în societate. Principalul obiectiv este
acela de a oferi absolvenþi echipaþi
cu valori ºi atitudini necesare
dezvoltãrii societãþii.
   Suntem conºtienþi de efectul mass-
mediei asupra tinerilor care au tendinþa
de a-ºi extrage valorile mai ales din
domeniul public ºi nu descoperã
întotdeauna cele mai bune exemple.
Ei nu pot asimila întotdeauna valori în
ritmul ºi efectul necesar ºi nu mai cred
cã Cine are carte, are parte. Considerã
cã se pot educa singuri, fiind
influenþaþi de mediul social. Aici începe
marea provocare, pentru cã este uºor
sã înveþi un individ care doreºte sã
înveþe, sã educi o persoanã care
doreºte sã fie educatã.
   Educaþia este un fenomen social,

specific uman, fiind singura care îi
distinge pe oameni. Privitã ca act
educativ, este un proces continuu ce
constã în modelarea personalitãþii.

Învãþãmântul de azi nu mai este o
simplã acumulare de cunoºtinþe. La
Liceul Teoretic „ªerban Cioculescu” se
pune accent pe participarea individului
la propria dezvoltare. Lecþiile au la bazã
învãþarea prin descoperire, aducând în
prim plan partea experimentalã ºi
aplicabilitatea practicã a noþiunilor de
învãþat. Utilizarea materialului didactic
din dotarea ºcolii vine în sprijinul
cadrelor didactice ºi elevilor pentru o
mai bunã înþelegere a noþiunilor.
   Aptitudinile ºi capacitãþile individului
au un rol esenþial pentru societate ºi
din aceastã cauzã considerãm cã
realizarea unor activitãþi extraºcolare
este în beneficiul educabililor. Prin
activitãþile extraºcolare realizate pânã
în prezent am reuºit sã dezvoltãm la
elevi spiritul competitiv, talentul
artistic, creativitatea, oferindu-le
satisfacþia lucrului bine fãcut.
  Elevii ºi-au îmbogãþit cunoºtinþele
generale prin implicarea în activitãþi
extaºcolare educative precum:
- Ziua Mondialã a Educaþiei;
- Memoria Holocaustului;
- Ziua Armatei române;
- Liviu Rebreanu, un mare scriitor;
- Drepturile copilului, drepturile omului;
- Centenarul Marii Uniri;
- Eminescu, veºnic tânãr;
- Formarea Statului Naþional Român.
   Talentul artistic al elevilor a fost pus
în evidenþã mai ales în cadrul
activitãþilor cultural-artistice de genul:
- Halloween;
- Balul bobocilor 2018;
- Iatã vin colindãtorii - serbarea
pomului de iarnã.
   Activitãþile de voluntariat din
cadrul SNAC - Dãruind vei dobândi
- au avut impact emoþional asupra
elevilor,  motivându-i ºi
sensibilizându-i pe aceºtia.
Totodatã, prin campania antifumat
din cadrul proiectului  educativ
Stop! Nu mai fuma! elevii Liceului
Teoretic „ªerban Cioculescu” au
contribuit la reducerea numãrului
de fumãtori din rândul elevilor ºi
promovarea unei vieþi sãnãtoase.
   La concursul naþional
EcoProvocarea au fost înscrise trei
echipe ºi s-au încheiat o serie de
parteneriate în vederea desfãºurãrii
unor concursuri naþionale, precum:
“Sã iubim ºi sã protejãm pãdurea”,
realizat între Liceul Teoretic “ªerban
Cioculescu” ºi Direcþia Silvicã

Mehedinþi, un parteneriat cu
Direcþia Administrarea Geoparcului
Platou Mehedinþi, ”Sãnãtatea cea
mai de preþ comoarã”, în parteneriat
cu Crucea Roºie,  Firma de
exerciþiu-Dezvoltare personalã ºi
antreprenoriat, „Drumul spre
succes-Micul antreprenor”, „Cea
mai bunã idee de afaceri”. Dintre
elevii ºcolii am avut participanþi la
concursul naþional „Fii inspirat”
organizat de UNOPA, precum ºi la
concursuri sportive, literare sau de
muzicã popularã obþinând locuri
fruntaºe precum:
- Hamat Oana ºi Bondoc Adrian,
locul I la Crosul Centenarului;
- Doandeº Roxana Cornelia, locul
I la Festivalul Naþional - Gala
Cântecelor De Iarnã;
- Matei Silviu, locul al II-lea la
Crosul Centenarului;
- Doandeº Roxana Cornelia, locul
al I I-lea la Festivalul Naþional
Promuzica, Ed. a V-a;
- Doandeº Roxana Cornelia, locul
al II-lea la Concursul Voci De Aur;
- Creþescu Roxana, locul al II-lea
la Concursul Prieteni Adevãraþi;
- Predescu Marius, locul al III-lea
la Crosul Centenarului;
- ªunei Rãzvan, locul al III-lea la
concurs naþional de orientare
turisticã Trofeul Buridava & Cupa
Oltului;
- Doandeº Adelin, locul al IV-lea
la Crosul Centenarului.
   Pentru o mai bunã orientare în
carierã, cadrele didactice au aplicat
pentru implementarea programului
internaþional Junior Achievement
România - Job Shadow Day prin
care elevii se familiarizeazã cu piaþa
locurilor de muncã ºi au încheiat
parteneriate cu Facultatea de
Economie ºi Administrarea
Afacerilor, respectiv Facultatea de
Mecanicã din cadrul Universitãþii
din Craiova.
   Colectivul de cadre didactice din
Liceul Teoretic „ªerban
Cioculescu” este un colectiv tânãr,
cu o bunã pregãtire metodicã ºi de
specialitate, dornic de afirmare ºi
dezvoltare. Împreunã încearcã prin
diverse mijloace sã dezvolte în
conºtiinþa elevului dorinþa de a se
educa, considerând cã educaþia
este principala caracteristicã a
omului ºi chiar cel mai important
criteriu de departajare.

 Director, Prof. Nistor Valeria
Natura ne aseamãnã, educaþia ne

deosebeºte. Confucius
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Preocuparea legatã de creºterea veniturilor obþinute
din munca proprie este un subiect foarte important. Este
posibil sã primeºti cadouri sau recompense, dar ºi tu sã
fii nevoit sã oferi altora cadouri scumpe. Se contureazã
situaþii cu totul ºi cu totul deosebite în plan financiar,
acum fiind un preambul la ce va urma în perioada
urmãtoare. Prudenþã ºi discernãmânt în toate! În intervalul
14 - 15 martie, astrele activeazã zonele mentalului concret
ºi a comunicãrii. Vor intra în sfera ta de interes planurile
legate de cãlãtorii sau studii pe termen scurt. Relaþiile cu
neamurile ºi cu prietenii apropiaþi îþi readuc aminte de
situaþii sau discuþi vechi neterminate sau neînþelese. Ce
se întâmplã în aceste relaþii se poate rãsturna nu tocmai
plãcut. Problemele legate de sãnãtate sunt cele deja
ºtiute, însã trebuie luate serios în seamã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii este provocator, deoarece sunt
ºanse de înnoire ºi schimbare beneficã. Eºti entuziast ºi
încrezãtor în forþele proprii, ceea ce este minunat. Dozeazã-
þi energia vitalã, deoarece eºti foarte combativ ºi riºti sã
strici multe în jurul tãu. Compromisurile ºi aspectele
ascunse ale situaþiilor în care eºti implicat încep acum sã
iasã la ivealã nu tocmai plãcut. În intervalul 14 - 15 martie
eºti preocupat de capitolul financiar, secþiunea venituri
din munca prestatã oficial. Datoritã unor proiecte socio-
profesionale sau unor persoane din anturajul prietenilor
este posibil sã cheltuieºti sume mari de bani. Aspectele
þin mai mult de pierderi, deci fii prudent ºi socoteºte-þi
bine cheltuielile. Este posibilã repunerea în discuþie a unor
conflicte socio-profesionale vechi. La sfârºitul sãptãmânii,
bucurã-te de prezenþa celor dragi ºi relaxeazã-te în naturã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începutul sãptãmânii te predispune la interiorizare ºi
stãri sufleteºti fluctuante. Revizuieºte-þi planurile de viaþã
ºi schimbã, unde este cazul, fie concepþiile tale, fie etapele
de realizare a ceea ce îþi doreºti. Îngrijeºte-þi atent ºi pe
termen lung, sãnãtatea întregului organism. Zilele acestea
sunt posibile semnale importante ale unor afecþiuni, care
chiar au nevoie de îngrijiri de specialitate. În intervalul 14
- 15 martie, te vei simþi mult mai bine, chiar vei fii într-o
formã de zile mari. Selecteazã prioritãþile ºi acordã ceva
mai multã atenþie ºi eforturi, atât relaþiei de cuplu, cât ºi
relaþiilor de colaborare. Preocupãrile legate de banii
obþinuþi din munca proprie sunt fondate, dar nu ai de ce
sã-þi faci griji. Poþi primi cadouri, recompense, însã se pot
redeschide conflicte socio-profesionale vechi ºi care au
legãturã clarã ºi cu banii. Cu rãbdare vei reuºi sã descâlceºti
iþele foarte încurcate din plan socio-profesional.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-profesional
îþi sunt alãturi din primele zile ale sãptãmânii. Selecteazã
atent persoanele cãrora le acorzi încredere ºi cãrora te
destãinui. Existã unii care nu privesc cu ochi buni
ascensiunea ta socio-profesionalã. Zilele de 14 ºi 15 martie
te predispun la stãri interioare tensionate, obosealã generalã
ºi o mare nevoie de a sta tu cu tine într-un loc drag sufletului
tãu. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã este bine sã te
odihneºti, sã te ocupi numai de treburile uºoare ºi, la nevoie,
sã ceri sfatul celor dragi ºi de încredere sã te sprijine cu tot
ce ai nevoie. Cum traversezi o perioadã în care munceºti în
exces, riscul oboselii mentale ºi fizice este prezent constant.
Obiºnuieºte-te sã te relaxezi ºi sã abordezi altfel munca ºi
implicaþiile ei. Ultimele zile ale sãptãmânii îþi readuc zâmbetul
ºi buna dispoziþie. Sunt favorizate excursiile în naturã ºi
agapele împreunã cu cei dragi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Cariera profesionalã ºi imaginea ta în societate sunt aspecte
cãrora ar fi bine sã le acorzi importanþã în primele zile ale sãptãmânii.
Unii te admirã, alþii mai puþin, însã altora le este indiferent ce faci. Tu
ar trebui sã te gândeºti la ce anume îþi doreºti concret ºi sã trasezi
un plan viabil în acest sens. Foarte zgomotoase sunt relaþiile
socio-profesionale. Unele persoane din acest anturaj te provoacã
foarte mult, fie pe teme financiare, fie pe teme spirituale. Fereºte-
te de a-þi expune opiniile sau planurile personale! Este clar însã,
cã te vei desprinde din unele relaþii care te tot provoacã de ceva
vreme. Prudenþã ºi evitã escaladarea conflictelor, deoarece se
pot desfãºura pe mulþi ani de acum încolo! Este nevoie sã-þi
revizuieºti, atât filozofia de viaþã, cât ºi sistemul valorilor morale
ºi spirituale dupã care îþi ghidezi viaþa. La finalul sãptãmânii îþi
prinde bine odihna ºi interiorizarea. Te vei reface complet, însã
ocupã-te serios mai mult de tine.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna preocupat de laturile spirituale ale vieþii,
de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii pe termen lung. Este
bine sã-þi alcãtuieºti planuri în acest sens, dar ia în calcul ºi
factorul neprevãzut. Te afli într-o perioadã în care vrei, nu vrei
îþi vei revizui complet filozofia de viaþã ºi sistemul valorilor
morale ºi spirituale. Tendinþa de a te instrui, de a te perfecþiona
într-un anumit domeniu sau pe o temã oarecare este foarte
accentuatã ºi de bun augur. Zilele de 14 ºi 15 martie aduc în
atenþie aspecte legate de segmentul socio-profesional. Sunt
posibile revizuiri ale unor proiecte sau responsabilitãþi
profesionale. Discuþii ample ºi foarte importante cu ºefi sau
cu persoane importante într-un domeniu de larg interes. Fii
prudent în aceste relaþii, dar ºi în relaþiile colegiale. Pot apãrea
surprize de proporþii, mai ales datoritã femeilor din acest
anturaj! Finalul sãptãmânii evidenþiazã relaþii cu prietenii.
Ascultã-le sfaturile, dar trece totul prin filtrul minþii tale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna începe cu posibile veºti secrete sau informaþii
legate de bani, bunuri comune cu alþii sau despre moºteniri ºi
partaje. Pe de altã parte se contureazã situaþii financiare deosebite.
Pot intra în calcul cheltuielile mari, creditele sau aspecte legate
de datorii vechi. Se recomandã prudenþã, discernãmânt ºi, la
nevoie, apeleazã, la specialiºti în chestiunile respective. Zilele
de 14 ºi 15 martie te predispun la rafinare sufleteascã ºi la
bordarea disciplinelor spirituale este bine sã te orientezi ºi spre
cãlãtorii în strãinãtate sau studii pe termen lung. Dorinþa de a-þi
îmbunãtãþi mediul în care trãieºti ºi îþi desfãºori activitatea este la
cote înalte ºi uºor de îndeplinit. Finalul sãptãmânii accentueazã
zona carierei ºi a imaginii tale în ochii celorlalþi. Sunt posibile
turnuri ale unor situaþii considerate sigure, pânã nu demult.
Detaºeazã-te de cotidian ºi odihneºte-te! Evitã sã-þi divulgi
planurile ºi intenþiile profesionale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna evidenþiazã situaþii dinamice în sfera relaþiilor
parteneriale. Sunt posibile discuþii aprinse, destrãmarea unor
colaborãri sau a unei relaþii de cuplu. Este bine sã reþii cele
discutate ºi petrecute împreunã cu partenerii, deoarece toate
acestea semnaleazã hibe ce necesitã rezolvãri rapide ºi unele
chiar radicale. Neplãcerile pot fi provocate de aspecte locative,
familiale, dar ºi de aspectele socio-profesionale. Pe 14 ºi 15
martie se vor ivi cheltuieli urgente pe facturi, taxe, datorii de tot
felul. Revin în atenþie, aspecte financiare ºi materiale comune cu
alþii, aspecte legate fie de acte, documente aferente, fie aspecte
legate de datorii vechi. Depune eforturi serioase pentru a lãmuri
lucurile sau pentru a intra în legalitate, în funcþie de caz. La
finalul sãptãmânii te vor atrage practicile spirituale ale vieþii.
Viziteazã locaºuri sfinte, lectureazã cãrþi deosebite sau stai de
vorbã cu persoane erudite. Astfel, mentalul tãu se va îmbogãþi
cu informaþii interesante, utile, dar în acelaºi timp se va relaxa.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Domeniul profesional, în speþã ceea ce se petrece la locul de
muncã te implicã în tot soiul de situaþii dinamice, provocatoare
cãrora trebuie sã le faci faþã. Ceea ce se petrece acum în plan
profesional sau ceea ce se discutã, va avea ecouri multã vreme
de acum încolo. De asemenea, sãnãtatea este foarte vulnerabilã
pe segmentele gâtului ºi sistemului uro-genital. Fii prudent ºi
ascultã-þi organismul! Chiar este nevoie de îngrijiri de specialitate.
Pe 14 ºi 15 martie se vor evidenþia relaþiile parteneriale. Dialoguri
aprinse, atât cu partenerul de viaþã, cât ºi cu cei profesionali, pe
teme vechi. Cu partenerul de viaþã este vorba despre aspecte
locative ºi familiale. Cu partenerii de afaceri, colaboratorii din
sfera profesionalã este vorba despre sarcinile de lucru pe care,
fie le-ai fãcut greºit, fie parþial ºi trebuie remediate în regim de
urgenþã. Finalul sãptãmânii aduce cheltuieli ºi aspecte legate
de moºteniri sau partaje.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cheful de aventuri, veselia ºi dorinþa de a te implica în
relaþii amoroase te vor face remarcat în anturaj, din primele
zile ale sãptãmânii. Rãscolirile sentimentale sunt foarte mari
ºi dificil de controlat. Totuºi, depune eforturi conºtiente ºi
þine-þi firea, pentru cã furtuna declanºatã acum se poate
desfãºura pe multã vreme de acum încolo. foarte dinamice
sunt ºi relaþiile cu copiii, deci în funcþie de situaþie, îndreaptã-
þi atenþia ºi în acest segment. Se vor reconfigura toate relaþiile
sentimentale, iar unele se pot destrãma definitiv. Pe 14 ºi 15
martie se contureazã multã forfotã la locul de muncã, însã ºi
acasã te aºteaptã treburile cotidiene. Selecteazã prioritãþile
ºi îngrijeºte-þi sãnãtatea. Se pot reactiva afecþiuni vechi, dar
ºi conflictele din sfera profesionalã. Se poate pune problema
sã reiei, fie demersuri medicale pe care le-ai mai fãcut demult,
fie sarcini de lucru nefinalizate corect sau neglijate pur ºi
simplu. Finalul sãptãmânii activeazã relaþiile parteneriale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat de activitãþile
domestice ºi de relaþiile cu membrii familiei. Sunt posibile
discuþii aprinse ºi situaþii dinamice în plan familial ºi
locativ. Reþine cele discutate ºi petrecute acasã ºi în
relaþiile familiale, deoarece sunt o micã mostrã a ceea ce
va urma în acest segment, multã vreme de acum încolo.
Evitã escaladarea conflictelor ºi discuþiile aprinse! Poate
intra în discuþie schimbarea domiciliului, mai mult din
motive neîntemeiate deocamdatã. Zilele de 14 ºi 15 martie
activeazã relaþiile sentimentale. Dialoguri ºi acþiuni
comune cu persoana iubitã sau cu copiii. Sunt favorizate
petrecerile, reuniunile agreabile cu prietenii, dar ºi
activitãþile de genul hobby. Weekend-ul accentueazã
unele probleme de sãnãtate, dar ºi altele de la locul de
muncã. Odihneºte-te mai mult! Lasã grijile deoparte ºi
acceptã sfaturile ºi ajutorul celor dragi!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti foarte guraliv ºi povocator la începutul sãptãmânii.
Fii atent ce vorbeºti, pentru cã este posibil sã spui ce nu
trebuie sau sã necãjeºti pe alþii. În mod special de la vorbe
spuse, aparent, în glumã se pot strica în aceastã sãptãmânã
relaþii ºi situaþii bune. Evitã accentuarea tensiunilor cu ceilalþi,
deoarece orice neplãcere începutã acum se poate desfãºura
pe mulþi ani de acum încolo. În zilele de 14 ºi 15 martie se va
evidenþia dorinþa de a sta mai mult acasã, alãturi de membrii
familiei sau de rude. Sunt posibile situaþii delicate, neînþelese
sau rãscolirea unor amintiri. Se vor relua discuþii pe teme
familiale sau patrimoniale vechi. De asemenea, poþi
descoperi aspecte ascunse pânã acum de cãtre unele rude,
aspecte referitoare la imaginea pe care o au acestea despre
tine. Þine cont de ceea ce îþi spun ceilalþi. Este vremea marilor
schimbãri. Tot ce vine acum spre tine are rolul de a te ajuta
sã faci un salt evolutiv important. Autor: AstroCafe.ro

Horoscop (14 - 20 martie 2019)
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Anunþ licitaþie publicã deschisã
Primãria oraºului

Strehaia cu sediul în oraºul
Strehaia, str. Republicii nr. 124,
judeþul Mehedinþi, în baza HCL nr. 81/
31.05.2018, organizeazã în data de
18.04.2019, ora 10:00 licitaþie publicã
deschisã cu oferta în plic închis, în
vederea închirierii unui teren în
suprafaþã de 66,5 mp, situat în
Strehaia, str. Unirii, nr. FN, în vederea
amplasãri i unei terase pentru
alimentaþie publicã.
   Preþul de pornire al licitaþiei
publice deschise cu oferta în plic
închis pentru închirierea suprafeþei
de 66,5 mp este de 10 lei/mp/lunã
(nu se percepe TVA) în conformitate
cu Caietul de sarcini aprobat de
conducerea instituþiei.
   Ofertele vor fi depuse pânã la data
de 15.04.2019, ora 12:00, la sediul
secretariatului Primãriei Strehaia.
   Documentaþia necesarã participãrii
la licitaþie precum ºi caietul de sarcini
pot fi cumpãrate de la Primãria
Strehaia la preþul de 100 lei. Garanþia
de participare este de 66,5 lei.
   Pentru participarea la licitaþia
publicã deschisã cu oferta în plic
ofertanþii - persoanele fizice sau
juridice vor depune un plic închis ce
va fi marcat la expeditor cu adresa
ofertantului (pentru returnarea
documentaþiei fãrã a fi deschisã, în
cazul în care a fost depusã dupã data
ºi ora limitã de depunere sau la altã
adresã decât cea stabilitã), iar la
destinatar cu menþiunea: “Pentru
licitaþia închirierii terenului de 66,5
mp situat în oraºul Strehaia, str.
Unirii, nr. FN cu scopul amplasãrii unei
terase. A nu se deschide înainte de
data de 18.04.2019, ora 09.00”. Acest
plic va conþine documentele aºa cum
sunt prevãzute în caietul de sarcini
întocmit în acest sens, precum ºi un
alt plic interior, sigilat, în care va fi
oferta financiarã, cu numele sau
denumirea ofertantului cât ºi adresa
sau sediul social, înscrise pe acesta.
   Totodatã vor mai fi depuse
urmãtoarele documente de eligibilitate:
- dovada achitãrii contravalorii
documentaþiei de licitaþie - în copie
(documentaþie ºi caiet de sarcini)
în sumã de 100 lei;
- dovada achitãrii garanþiei  de
participare, în copie, în suma de
66,5 lei;
- certificat constatator de la ORC din
care sã rezulte cã are ca obiect de
activitate prestãri de servicii ºi comerþ
specifice obiectului amplasamentului
licitat;
- certificat de înmatricularea
ofertantului în Registrul Comerþului

(copie);
- cod fiscal (copie);
- certificat de atestare fiscalã privind
îndeplinirea obligaþiilor exigibile de
platã datorate cãtre Bugetul
consolidat de stat, eliberat de cãtre
Direcþia generalã a finanþelor publice,
din care sã rezulte cã ofertantul nu
are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare termenului limitã prevãzut
de depunere a ofertelor;
- certificat de atestare fiscalã privind
îndeplinirea obligaþiilor exigibile de
platã datorate cãtre Bugetul local,
eliberat de cãtre Compartimentul
taxe ºi impozite, din care sã rezulte
cã ofertantul nu are datorii scadente
la nivelul lunii anterioare termenului
l imi tã prevãzut  de depunere a
ofertelor;
- declaraþie pe propria rãspundere
a reprezentantului legal al
persoanei juridice, din care sã
rezulte cã nu se aflã în litigii,
reorganizare judiciarã sau faliment
(doar pentru persoane juridice);
-copie act de identitate (buletin de
identitate, carte de identitate, paºaport)
- doar pentru persoane fizice;
- declaraþie pe propria rãspundere
cu menþiunea “de acord cu
propunerea de contract”;
- împuternicire prin care
reprezentantul persoanei juridice/
fizice este autorizat sã-l angajeze pe
acesta în procedura pentru atribuirea
contractului de închiriere (dacã este
cazul), în original. Împuternicirea va
fi însoþitã de o copie dupã actul de
identitate a persoanei împuternicite
(buletin de identitate,  carte de
identitate, paºaport);
- indicarea unui cont bancar în care
se va restitui garanþia de participare
la licitaþie, în termen de 5 zile de la
semnarea contractului de închiriere
de cãtre ofertantul câºtigãtor;
   În cazul în care ofertanþii nu prezintã
sau nu îndeplinesc cel puþin una din
condiþiile de eligibilitate solicitate în
prezentul anunþ, respectiv din
documentaþia de licitaþie, vor fi excluºi
de la licitaþie. Comisia de licitaþie va
verifica documentele de eligibilitate
(preselecþie) prezentate de ofertanþi,
în data de 18.04.2019 ora 09,00 ºi va
afiºa lista la locul desfãºurãrii licitaþiei,
privind participanþii declaraþi eligibili
la licitaþie, cu 30 minute înainte de
desfãºurarea licitaþiei.
   Alte relaþii suplimentare pot fi
obþinute la Primãria oraºului
Strehaia la telefon 0252/370159.

PRIMAR, Ing. Giura Ioan
SECRETAR,  jr. Stoichinã Costel

Întocmit jr. Peptenatu Dãnuþ

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Primejdie Erasmus Robert cu
domiciliul în oraºul Bãile Herculane, sat Pecinisca, nr. 35, judeþul
Caraº Severin, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã de
Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Construire locuinþã P+M, bazin etanº vidanjabil
ºi zid apãrare mal, municipiul Orºova, str. Intravilan Pct. „Lunca Satului”,
CF nr. 53851, judeþul Mehedinþi.
            Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al funcþionãrii investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care
vor fi colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 12.03.2019.

Beneficiar,

În perioada 08-
10.03.2019 la Zagreb –
CRO s-a desfãºurat Cupa
Europeanã de cadeþi,
masculin ºi feminin care a
strâns la start 731 de
sportivi din 34 de þãri
competiþie sub egida
organizãrii EJU (Uniunea
Europeanã de Judo).
   Din Lotul României au
fãcut parte ºi trei sportivi
legitimaþi la CSM Drobeta
Turnu Severin care s-au
clasat dupã cum urmeazã:
Loc II -COVACIU IASMINA
-48 kg
Loc IX -VLADU ANA MARIA -44 kg
Neclasat -TOPALÃ VLAD -81 kg
   A fost o competiþie care a contat în
Ranking-ul EJU ºi IJF (Federaþia
Internaþionalã de Judo) aducând puncte
importante pentru sportivii noºtri.
   Urmeazã Finala Campionatului
Naþional de Tineret din acest

La Zagreb – CRO s-a desfãºurat
Cupa Europeanã de cadeþi

weekend ce se va desfãºura în Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin în ziua de sâmbãtã
16.03.2019 cu începere de la ora
9.00 ºi avem încredere cã va fi o
competiþie reuºitã pentru sportivii
CSM Drobeta.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin
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Angrenate ºi în lupta pentru
titlul judeþean, cele 4 semifinaliste ale
Cupei României – Mehedinþi s-au
întâlnit, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
în manºa-tur a competiþiei
eliminatorii. Obþinând victorii din
confruntãrile cu Pandurii Cerneþi,
respectiv Recolta Dãnceu, CS
Strehaia ºi Viitorul ªimian au luat o
opþiune serioasã în privinþa calificãrii
în ultimul act, dupã disputarea
primelor jocuri. Cele mai multe
goluri s-au marcat în partida de la
ªimian, unde s-a consemnat totodatã
ºi diferenþa cea mai mare de scor.

Strehaia, cu un pas în finalã

Campionatul Naþional de Fotbal rezervat juniorilor republicani s-a
reluat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, iar cele douã cluburi severinene angrenate
în competiþie s-au duelat în prima etapã din 2019, pe Stadionul Termo. Dacã,
la juniori U19, partida dintre CSS Drobeta Turnu Severin ºi ACS Luceafãrul
Drobeta au încheiat la egalitate, scor 0-0, la U17 câºtig de cauzã a avut clubul
patronat de arbitrul Marian Balaci, care s-a impus cu 3-2, prin golurile lui
Marius Orleanu (41), Stelian Geangãlã (52) ºi Cãtãlin Tronea (85), respectiv
Lucian Pãunescu (18) ºi Marius Cãruntu (71). Dupã aceste rezultate, CSS
Drobeta a rãmas, la juniori U17, pe ultimul loc în seria a VI-a, cu 0 puncte,
în timp ce Luceafãrul se menþine pe 5, cu 16 puncte acumulate în 10 etape.
La U19, CSS Drobeta se aflã pe locul 5, cu 15 puncte, iar Luceafãrul e pe
6, cu 13 puncte. Etapa viitoare, CSS Drobeta va juca, sâmbãtã, de la ora
12:00, tot pe teren propriu, cu CFR Romgaz Craiova, iar Luceafãrul va
întâlni duminicã, la prânz, pe Stadionul Termo, CSS Craiova.

Doi atleþi mehedinþeni au
cucerit medaliile de aur la
Campionatul Naþional de Salã, pentru
juniori II, de la Bucureºti. La masculin,
Adrian – Marian Bondoc, sportiv
legitimat la CSM Drobeta Turnu
Severin,  s-a impus în proba de 400
metri, cu timpul de 50 de secunde ºi
96 de sutimi, fiind urmat pe podiumul
de premiere Dumitru Ionaº (51.64), de
la CSM Piteºti, ºi David – Laurenþiu
Gudi (51,97), de la CSS Ploieºti.

Elevul lui Mirel Bîrcu ºi-a rectificat
ºi propriul record. “Sunt mândru de
rezultatul lui Adrian. Dupã ce anul
trecut a ieºit vicecampion naþional de
salã la 400 metri, de data aceasta a
cucerit aurul. Performanþa este una
deosebitã, þinând cont cã noi nu
avem condiþii optime de pregãtire.

Dupã remiza surprinzãtoare din prima etapã a returului Ligii a III-a,
scor 1-1 în deplasarea de la Atletic Bradu, FCU Craiova a învins, sâmbãta
trecutã, cu scorul de 3-0, ACS Steagul Roºu Braºov. Golurile partidei
desfãºurate pe Stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin au fost marcate
de Claudiu Bãlan (59) ºi Alexandru Raicea (71, 79). Profitând de remiza
contracandidatei Flacãra Horezu, care n-a reuºit sã treacã, pe teren propriu,
de AFC Hermannstadt II, clubul patronat de Adrian Mititelu a urcat pe locul
secund în clasamentul seriei a III-a, devansând echipa vâlceanã, la
golaveraj. Pe primul loc, la 6 puncte distanþã, se menþine Turris Oltul Turnu
Mãgurele, care a dispus în aceastã rundã cu 5-1 de Flacãra Moreni. Etapa
viitoare, FCU Craiova va juca, în deplasare, cu FC Pucioasa.

Deºi a marcat primul ºi ultimul gol al
partidei, prin Ionuþ Mãri (15) ºi
Laurenþiu ªtefan (88), Recolta
Dãnceu a fost învinsã cu 4-2.  Hat-
trick-ul jucãtorului transferat în pauza
de iarnã de la CS Filiaºi, Mihai Pena,
din minutele 30, 32 ºi 43, coloborat
cu golul lui Eduard Popescu (75), au
adus victoria echipei din ªimian, care
are acum prima ºansã de calificare.
O opþiune serioasã în privinþa
accederii în finalã a luat ºi CS
Strehaia, care s-a impus cu scorul
de 2-1 în deplasarea de la Pandurii
Cerneþi. Deºi se aflau în inferioritate

numericã, dupã
eliminarea lui Horia
Vãtuiu, din minutul 50,
gazdele au deschis

Semifinale, manºa-tur
CS Pandurii Cerneþi - CS Strehaia            1-2
ACS Viitorul ªimian - AS Recolta Dãnceu 4-2

scorul, prin Lucian Zamfir (56), însã
Andrei Enea (72) ºi Sebastian
Cojocaru (87) au întors rezultatul ºi
Strehaia este deja cu un picior în finala
Cupei României – faza judeþeanã
Mehedinþi. Calificarea se va decide

totuºi sâmbãtã, când este programat
returul celor douã jocuri. De la ora
11:00 se joacã Recolta Dãnceu –
Viitorul ªimian, iar de la ora 14:00
este programat meciul CS Strehaia
– Pandurii Cerneþi.

Atletismul severinean încã are resurse

Suntem nevoiþi sã ne antrenãm pe
pista dezafectatã de la stadionul
Anghelescu, care în aceastã perioadã
a anului este  plinã de nãmol”, a spus
antrenorul Bîrcu. La feminin, aurul i-
a revenit mehedinþencei Aurelia –
ªtefania Florescu, sportivã care
activeazã, din acest an, cu dublã
legitimare (CSS Drobeta Turnu
Severin / CS Universitatea Craiova).
   Eleva lui Marin Istrate s-a impus
în proba de 800 metri, pe care a
câºtigat-o cu timpul de 2.12,97
minute, devansându-le pe Maria –
Talida Sfârghiu (2.13,65), de la
CSM Suceava, ºi Tabiþa Teuºan
(2.13,99), de la CSS ªoimii Sibiu.
Florescu este nãscutã în 2004, fiind
cu 2 ani mai micã decât majoritatea
adversarelor sale.

Start la juniori republicani

FCU Craiova a perforat Steagul
 M. O.

 M. O.

 M. O.

 M. O.
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Mã fraþilor, ieºi nea Liviu
senatoru’ la microfon, în Parlament.
Sã minunarã moaºtele, sã închinarã
colegii, scuipirã în sân amazoanele,
sã tãvãlirã ãi di la haºtag rezist pe
jos, fu tevaturã mare, ce mai. Toþi
erau numai ochi ºi urechi, sã vazã
minunea. Potrivi nea Mazilu
microfonul, ca sã-i curgã vorbele
mai bine, sã uitã în stânga, sã uitã
în dreapta, vru sã sã uite ºi în sus,
da-l luã ameþeala ºi începu. Cã e greu
cu cãldura, cã dete RAANU faliment
ºi cã oraºu’ are nevoie de împrumut
di la rezerva de stat, sã rezolve cu
încãlzirea pãnã încãlzeºte soarele. ªi
dupã aia tãcu. ªi dacã tãcu, sã dusã
la locu’ ‘mnealui ºi tãcu iar.  Sã vezi

acuma minune,  cã rezolvã ºi opþinu
bani pentru încãlzirea severinenilor.
Aºa cã ãilalþ sã nu mai comenteze.
Mucles, ce mai!
   Mã nepoate, mai þii minte pe nenea
ãla cu pãru’ cãrunt, dat pe spate, cu
chipu’ de sfãtuitor în tainele
întunecate ale îndepãrtãrii?! Nenea
de fu primar al Severinului fro douã
mandate ºi în ultimu’ cam uitã di ce
îl mai luã?! Probabel ca sã fie
balanþa pe fifty-fifty, sã nu sã
streseze prea tare. ªi dupã ce vãzu
omu’ cã de liberali nu prea e dorit,
cã pi la Orºova e cam departe, zisã  nea Mãrin

Sucã, microfonu’ din Parlament, înghesuiala candidaþilor
la Primãria Severin ºi eternele scandaluri di la Orºova

sã mai încerce pi la Severin.
ªi dupã ce vãzu ditai afiºu’ di
la Pro România pe clãdirea
din intersecþie, taman unde
are nea Duicu neºte afaceri,
zisã sã batã la uºã ºi sã dea
buzna. ªi ca sã vadã reacþia
pin oraº, zisãrã sã o punã ºi
de o întânire, chipurile de
tainã, la un bar de fitze de pin
centru. Pã cât de proºti sã fie
ãia care cred cã aºa sã fac
întâlnirile de tainã, în miezu’
zilei ºi în centrul oraºului,
numai dacã nu vrei sã ºtie tot
judeþul?! Sã pare cã nea Gherghe nu
sã mulþumeºte cu avocatura, ar mai
vrea odatã pi la primãrie. Da oraºu’

ãsta o mai vrea odatã?
   Da, apropo de Orºova, nu sã mai
terminã scandalurile. Cu cât e oraºu’
mai mic, cu atât e scandalul mai mare,
cã altfel nu sã explicã. Nea Stoica nu
sã lasã ºi vrea neapãrat sã scape de
manageru’ spitalului, iarã treaba asta
seamãnã a rãfuialã personalã. ªi când
implici ºi instituþia în treaba asta,
numai bine nu e. Unde mai pui cã
nici nu mai ai timp sã te ocupi de
micul oraº, consumi toatã energia pe
rãzboaie personale. Aºa cã ar fi mai
bine sã sã lase mai uºor cu ambiþiile
astea, cã Orºova e departe de a avea

toate problemele rezolvate.
   Mã fraþilor, cât e oraºu’ ãsta de mic,
atâtea sunt urzelile de mari. Pã da,
uneltiri peste uneltiri, cã sã pregãteºte
nea Cornel, cã discutã nea Daniel cu
ãilalþi, cã sã mai pregãteºte nu ºtiu
care patron sã sã urce în maºinã, de
nu mai ºtii care cu cine, cã nea Adi
blocheazã parcarea din faþa primãriei
municipiului cu gipanu’... Acuma, mã

fraþilor, cam mulþi pentru un oraº ca
Severinu, sã nu vã încurcaþi unii cu
alþii pe strãzi, nu de alta.
   Da las cã vine din urmã generaþia
Facebook, care mai nou dã foaia
goalã la simulãri, pe motive de
protest. Care protest cicã n-ar prea
fi fost pin Mehedinþi, dacã ne luãm
dupã purtãtoarea de vorbe di la

inspectorat. Cam ca-n povestea cu
Ion ºi Lupu la Oi. Cam aºa sã pare
cã a fost ºi cu ºcolile mehedinþene
reabilitate de fosta guvernare cu
mulþi, foarte mulþi bani, ºi care au
început sã fie închise: ªcoala di la
Valea Bunã,  di la Ghelmegioaia,
ªcoala 3 din Severin. ªi or mai fi...
ºi altele, mai ºtii!
   Acuma, cã tot sã apropie, Sucã sã

solidarizeazã cu
Mandachi di la
Suºeava pentru 15
martie 2019, când va
protesta timp de 15
minute, împreunã cu
pretenii lui de
scaldãtoare. Poate sã
solidarizeazã ºi nea
Costel di la ªimian,

chiar dacã n-a rezolvat cu sensu’
giratoriu din centru comunei. Sau,
poate, pentru cã abia a semnat douã
contracte, unul mai baban ca altu’...
la parandãrãt.
   Da, pãnã vedem ce ºi cum sã mai
întâmplã cu câinii bagabonzi care au
reapãrut pin Severin, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


