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Ziua Mondialã a Asistenþei Sociale,
sãrbãtoritã la Drobeta Turnu Severin

Lucrãrile la Muzeul de Artã din Drobeta Turnu Severin urmeazã sã înceapã
în scurt timp, dupã ce, la începutul sãptãmânii, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu a semnat contractul pentru

proiectarea ºi execuþia lucrãrilor, constructorul fiind o asociere de firme
ce are ca lider un consorþiu italian care a câºtigat licitaþia.

(Amãnunte în pag 3)

Ministerul Economiei a organizat
Forumul Industriei Auto Europene 2019,
eveniment care s-a bucurat de prezenþa

Prim-Ministrului Viorica Dãncilã
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20 martie marcheazã data la
care, în anul 1970, 21 de state ºi de
guverne au semnat convenþia de
înfiinþare a Agenþiei de Cooperare
Culturalã ºi Tehnicã, organizaþie
interguvernamentalã fondatã pe
baza unui numitor comun, respectiv
folosirea limbii franceze.
   Având un fundament profund
cultural, menit sã promoveze
cultura membrilor sãi, dar ºi sã
intensifice cooperarea culturalã ºi
tehnicã dintre aceºtia, proiectul
francofon a evoluat neîncetat, astfel
cã Agenþia de Cooperare Culturalã
ºi Tehnicã a devenit, în 1998,
Agenþia Interguvernamentalã a
Francofoniei ºi, în 2005, Organizaþia
Internaþionalã a Francofoniei.
   Ziua Francofoniei este sãrbãtoarea
fiecãrui cetãþean care preþuieºte
limba  francezã, diversitatea
culturalã a spaþiului francofon ºi
valorile promovate de Francofonie.
Este sãrbãtoarea celor care susþin
importanþa multilingvismului în
era globalizãrii.
   Existenþa unui spaþiu lingvistic
francofon a fost remarcatã încã de
la începutul secolului al XX-lea,
când s-a identificat ºi posibilitatea
unor schimburi culturale. Tot de
atunci, vorbitorii de limbã francezã
s-au reunit în diverse grupuri sau
asociaþii, cum ar fi asociaþii
profesionale, grupuri de scriitori, de
librari, de jurnaliºti, de avocaþi, ONG-
uri ºi profesori de limbã francezã.
   Înfiinþarea Francofoniei
instituþionale se datoreazã, însã,
iniþiativelor ce au aparþinut lui
Léopold Sédar Senghor (Senegal),
Habib Bourguiba (Tunisia), Hamani
Diori (Niger) ºi prinþului Norodom
Sihanouk (Cambodgia). Aceºtia au
identificat în factorul lingvistic un
potenþial important de dezvoltare
pentru societãþile lor, dar ºi pentru
dialogul intercultural.

Ziua Francofoniei - sãrbãtoritã în România

   Organizaþia Internaþionalã a
Francofoniei promoveazã
cooperarea multilateralã, beneficiind
de sprijinul a patru operatori. Este
vorba despre Agenþia Universitarã
a Francofoniei, canalul de
televiziune TV5Monde, Asociaþia
Internaþionalã a Primarilor
Francofoni ºi Universitatea Senghor
din Alexandria. Beneficiazã, de
asemenea, de un organ consultativ,
Adunarea Parlamentarã a
Francofoniei.
   În calitatea sa de membru cu
drepturi depline al acestei structuri
(din 1993), România se alãturã
statelor care sãrbãtoresc Ziua
internaþionalã a Francofoniei.
   Franþa ºi România au menþinut
întotdeauna relaþii privilegiate,
susþinute de românii indiscutabil
francofili ºi de Francofonia unei
pãrþi semnificative a populaþiei.
 Valorile promovate de
Francofonie - pacea, democraþia
ºi drepturile omului, diversitatea
culturalã, solidaritatea pentru
dezvoltarea - ºi diversitatea þãrilor
care au în comun limba francezã,
a determinat România sã facã
parte din instituþia Francofoniei
din 1991.
Joyeux anniversaire, pour tous
les francophones!

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

Alegerile europarlamentare,
în promiximitatea cãrora ne aflãm,
nu au, privite în sine, semnificaþia
pe care ar trebui sã o aibã, ci sunt
privite de cãtre partidele politice ca
exerciþiu de pregãtire pentru
confruntãrile ce urmeazã, ºi a cãror
semnificaþii sunt mult mai clare,
mult mai precise, cu o încãrcãturã
de dramatism cu adevãrat
pronunþatã. Dupã ce ne vom lãmuri
ce ºi cum cu eurodeputaþii, vom
intra, pieziº, în agenda internã
unde, pe prim plan, sunt alegerile
pentru Cotroceni.
   Deja avem dezbateri destul de
aprinse pe aceastã temã. Cãlin
Popescu Tãriceanu trage tare
pentru a se califica drept candidat
unic ALDE-PSD. În condiþiile în
care PSD nu are propriul candidat,
varianta CPT pare plauzibilã. Deºi,
dacã stãm bine sã ne gândim, nici
ideea unei candidaturi a lui Eugen
Teodorovici, ministrul finanþelor,
nu e tocmai rea pentru calculele
social-democraþilor.
   Zilele trecute Teodorovici a ºi
lansat un mesaj explicit în acest
sens. Vine din urmã, are un
anume ºarm, ar putea fi mai
prezentabil decât CPT, ºi mai
credibi l  în bãtãl ia cu PNL-
Iohannis. Cea mai proastã idee
care le-ar putea trece social-
democraþilor prin cap ar fi sã vinã

Încã o idee nefericitã
cu Dragnea la prezidenþiale. Pun
pariu cã Iohanis ar câºtiga din
primul tur, cu un Liviu Dragnea
contracandidat.
   Ideea, deºi pentru unii pare
abracadabrantã, e luatã în serios de
Ion Cristoiu care îl vede pe Dragnea
candidat în toamnã, din partea PSD.
Cristoiu analizeazã atitudinea
discursului public al liderului PSD
din ultima vreme ºi zice: „E mai
mult decât interesant de trecut în
revistã raportarea la principalul
adversar în discursurile electorale
din ultima vreme ale lui Liviu
Dragnea. Deºi doar Klaus Iohannis
s-a anunþat oficial ca înscris în
cursa pentru prezidenþiale, presa,
opinia publicã, gura cafenelei, cum
ar fi zis Stelian Popescu, directorul
Universului, dau ca înscriºi, chiar
dacã neoficial încã, ºi alþi candidaþi:
Dacian Cioloº, Codruþa Kovesi. Din
acest punct de vedere, trebuie
neapãrat notat de cãtre Istoricul
clipei cã pe partea Stângã nu se vãd
concurenþi pentru Liviu Dragnea.
Cãlin Popescu Tãriceanu va
candida, n-avem nici o îndoialã,
dar el va fi o ameninþare în primul
tur mai ales pentru candidaþii
Dreptei. Deoarece deocamdatã
Victor Ponta nu pare tentat de
prezidenþiale, pentru electoratul de
Stânga singurul care conteazã e
candidatul PSD.” Adicã Dragnea.
   La început, ideea unui Liviu
Dragnea concurând cu Klaus
Iohannis mi s-a pãrut o glumã, ºi
nu una dintre cele mai reuºite. Nu
cã Iohannis ar fi mai breaz, nici
vorbã. Dar, totuºi, Dragnea
candidat? În condiþiile contestaþiilor
ce vin din toate pãrþile? Ar fi probabil
cea mai neinspiratã idee a PSD din
ultima vreme. ªi în ultima vreme,
dacã ne gândim la Dãncilã premier,
OUG 13, legile pe justiþie – numai
idei nefericite a avut.
   Cristoiu croºeteazã pe marginea
unui scenariu posibil, dar nu vãd,
sincer, un PSD atât de lipsit de
luciditate încât sã ignore cu bunã-
ºtiinþã toate semnalele de antipatie
vizavi de Liviu Dragnea ºi sã vinã
la prezidenþiale cu un candidat atât
de contestat. Mai degrabã ar putea
merge pe mâna lui Tãriceanu.

Angajãm pentru Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:

- Pizzer;
- Ospãtar;
- Bucãtar.

Relaþii la numãrul de telefon:
0733 751 577

ANUNÞ



Drumul dintre Gemeni ºi limita cu
judeþul Dolj va fi asfaltat

actualitateOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.03.2019 pag. 3

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu ºi reprezentantul Asocierii
care a câºtigat licitaþia, domnul Adrian
Modoran, au semnat luni, 18 martie
2019, contractul pentru proiectarea
ºi execuþia lucrãrilor aferente
proiectului “Consolidare, Reabilitare
ºi Restaurare Muzeul de Artã, Drobeta
Turnu Severin”, prin Programul
Operaþional Regional, Axa Prioritarã
5 - Îmbunãtãþirea mediului urban ºi
conservarea, protecþia ºi valorificarea
durabilã a patrimoniului cultural,
Prioritatea de Investiþii 5.1 -
Conservarea, protejarea, promovarea
ºi dezvoltarea patrimoniului natural
ºi cultural.
   Valoarea contractului este de
aproximativ 7,8 milioane lei, durata
de implementare fiind de 19 luni
(din care trei luni pentru proiectare
ºi urmãtoarele 16 luni pentru
execuþia lucrãrilor).
   Fondurile europene vor acoperi
lucrãri la faþadele clãdirii care la
final, vor fi iluminate arhitectural,
schimbarea pardoselilor, crearea
unor spaþii adecvate pentru
depozitarea patrimoniului, finisaje
la pereþi ºi tavane, îmbunãtãþirea
izolaþiei termice ºi fonice, realizarea
iluminatului natural în toatã
clãdirea folosind folii pentru
protecþie solarã. La finalul

Restaurarea
MUZEULUI DE ARTÃ din
Drobeta Turnu Severin a
intrat în linie dreaptã

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu a semnat miercuri, 13
martie 2019, contractul pentru
proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
modernizare a DJ 562, cuprins între
porþiunea asfaltatã din localitatea
Gemeni (comuna Dîrvari) ºi limita
cu judeþul Dolj.

Tronsonul cu o lungime de 3,2
kilometri va fi asfaltat în vara acestui an.
   La semnarea contractului a fost
prezent reprezentantul construc-
torului care a câºtigat licitaþia, Sorin
Surdu, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Ionicã Negru,
primarul comunei Dârvari, Claudiu
Ionuþ Gîrgã, dar ºi consilierul local al
comunei Dârvari, Vivi Trandafir.
   “Tronsonul respectiv a fost pus pe
lista de prioritãþi încã de anii trecuþi,
dar atunci nicio firmã nu s-a înscris

la licitaþie, astfel cã acum am reluat
demersurile. Vestea bunã este cã de
aceastã datã, finanþarea în valoare de
aproximativ 3 milioane lei este din
fonduri europene, pe Programul
Operaþional Regional, în cadrul
proiectului “Îmbunãtãþirea
conectivitãþii în zona de sud a
judeþului Mehedinþi”, proiect pentru
care s-a semnat contractul la sfârºitul
anului trecut. Este o porþiune
importantã de drum pentru locuitorii
din zonã, având în vedere cã va face
legãtura între douã tronsoane deja
asfaltate”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Lucrãrile efective vor începe peste
douã luni, primele douã luni din
contract fiind destinate realizãrii
proiectului tehnic.

lucrãrilor, Muzeul de Artã
va avea spaþii de
expunere ºi spaþii
destinate conferinþelor sau
diverselor evenimente
culturale, dar ºi atelier de
creaþie la mansardã.
   “În data de 20 iunie
2017 am semnat
contractul de finanþare cu fonduri
europene pe Programul Operaþional
Regional, pentru consolidarea,
reabilitarea ºi restaurarea Muzeului
de Artã. Din pãcate, de-a lungul
timpului, am scos de patru ori la
licitaþie aceste lucrãri, dar nu s-a
prezentat niciun ofertant, pânã
când, iatã, avem o asociere de mai
multe firme care are ca lider un
consorþiu italian ce ºi-a asumat
acest contract. În urma portofoliului
care ne-a fost prezentat, sunt
optimist cã se vor realiza lucrãri de
calitate, la nivelul standardelor, al
aºteptãrilor noastre, având în
vedere cã este o clãdire de culturã
emblematicã, dar ºi ale turiºtilor”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi.
   La momentul la care s-a decis
reabilitarea acestei impozante clãdiri,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a avut
în vedere faptul cã obiectivul cu o
arhitecturã aparte, construit în stil

baroc, în 1890, de familia Sabetay,
una dintre cele mai bogate ºi mai
renumite de pe aceste meleaguri, este
în momentul de faþã într-un stadiu
avansat de degradare.

   Pentru construcþia Muzeului
de Artã au fost aduºi meºteri
italieni, care au decorat-o cu
stucaturi  baroce,  vi t ral i i  ºi
mozaicuri de oglinzi.

Joi, 21 martie 2019,
ministrul Dezvoltãrii Regionale

ºi Administraþiei Publice, Vasile
Daniel Suciu, efectueazã o vizitã

de lucru în judeþul Mehedinþi.

Programul vizitei este
urmãtorul:

Ora 10.00     – vizitã pe Bulevardul
Tudor Vladimirescu, Drobeta Turnu
Severin – obiectiv reabilitat cu
fonduri provenite de la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi

Vizita vicepremierului Vasile-
Daniel Suciu în judeþul Mehedinþi

 Biroul de presã

Administraþiei Publice prin PNDL II;
Ora 11.00    - Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Sala Mare – semnare
contracte de finanþare Programul
Operaþional Regional, componenta
SUERD, pentru obiectivele “Reabilitare/
Modernizare DJ607C, DN6 - Iloviþa-
Podeni-Malariºca-Balta (DJ670),
L=37,157 km” ºi  “Reabilitare/
Modernizare DJ 670 Malovãþ (DN 67)
- Marga L=21,350 km”;
Ora 12.30     - Conferinþã de presã;
Ora 15.15     - Vizitã Spitalul din
Strehaia.
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El s-a clasat printre finaliºti
la ediþia a XII-a a concursului de
fotografie ”International Color
Awards”, care a avut loc în Statele

Un fotograf mehedinþean, finalist la prestigiosul concurs de fotografie
“International Color Awards”Fotograful Narcis Mursã din

Drobeta Turnu Severin, premiat la
mai multe concursuri

internaþionale de fotografie, mai
adaugã o nouã distincþie în

palmaresul sãu.

Unite ale Americii, fiind unul din
cele mai cotate concursuri de
fotografie color din lume.
   “Se pare totuºi cã nu reuºesc sã iau
premiul cel mare, dar nu mã opresc
aici. Voi continua pentru cã iubesc
ceea ce fac ºi clasarea pe anumite locuri
rãmâne deocamdatã o formã de
autoevaluare”, spuneNarcis Mursã.
   La concurs au participat foarte mulþi
fotografi amatori ºi profesioniºti din
79 de state, inclusiv România.
Fotografia sa, numitã ”Universal
Understanding”, a concurat la
secþiunea ”Abstract” (fotografie
abstractã) ºi reprezintã o imagine din
zona Bazinului Carbonifer
Husnicioara din Mehedinþi.
           O pasiune veche
   Pasiunea pentru fotografie o are
de când se ºtie. Pãrinþii l-au
încurajat ºi la 14 ani i-au cumpãrat
primul aparat de fotografiat, un
Smena. A fost cel mai frumos dar
pe care putea sã-l primeascã la acea
vreme. Apoi, la 18 ani, ºi-a

cumpãrat singur un
aparat pe film, dupã
care au urmat tot
felul de aparate
digitale. Deºi foto-
grafiile sale s-au
clasat pe primele
locuri la concursuri
prestigioase din
lume ºi ai crede cã
au fost realizate cu
aparate de foto-grafiat
sofisticate, lucrurile nu stau deloc aºa.
   “Eu folosesc aparate de începãtor,
DSLR-uri de nivel mediu. Din
experienþã am vãzut cã mai mult face
fotograful decât aparatul. Sunt
deþinãtori de aparate foarte scumpe
ºi doar atât. Am vãzut un japonez care
luase premiul I la un concurs
important cu un aparat de 15
milioane de lei vechi, dar fotografiile
lui erau extraordinare. Conteazã
povestea din fotografie ºi fotograful
ºi subiectul”, spune Narcis.
Zona montanã, sursã de inspiraþie
   Fotograful mehedinþean este
pasionat de drumeþii ºi în plimbãrile
sale cu bicicleta prin judeþ ia adesea
ºi aparatul de fotografiat cu el. Multe
din fotografiile sale sunt realizate în
zona montanã a Mehedinþiului, de
altfel extrem de spectaculoasã, dar
prea puþin cunoscutã de turiºti.
   “Eu nu sunt centrat pe un anumit
tip de fotografie. Încerc sã gãsesc
ceva nou în diferite locuri, dar nu cã
o fac intenþionat, aºa simt în acel
moment. De multe ori am gãsit ceva
din mine în locurile acelea. Caut de
obicei zonele montane cã acolo
gãsesc locuri pierdute, case pãrãsite,
ruine. Nu ºtiu îmi inspirã ceva
singurãtatea lor”, spune Narcis.
   Despre fotografia de peisaj spune
cã nu este deloc uºor de realizat:
“Fotografia de peisaj este
discutabilã. Nu ºtii niciodatã ce te
aºteaptã. Jos e soare, frumos ºi când
ajungi în culme nu se mai vede
nimic. E chestie ºi de noroc. Poþi sã
prinzi fotografii foarte bune în locuri
în care nici nu te aºtepþi”.
   Narcis a postat în urmã cu cinci
ani primele sale fotografii pe câteva
site-uri româneºti, dar aceastã

experienþã i-a lãsat un gust amar.
   “Nu ºtiu poate sunt eu prea
sensibil, dar nu mi-au plãcut
discuþiile, nimic stimulativ. Sã vezi un
<<bravo>>, <<uite mi-a plãcut>>,
nicidecum, numai înjurãturi ºi atunci
am zis cã ies. Am cãutat alte site-uri
strãine ºi am constatat cã sunt foarte
decente. Acolo nu am vãzut niciodatã
un comentariu inadecvat, dacã nu îi
place nu îþi dã niciun feedback la
pozã”, povesteºte Narcis.
        Cum a început totul
   La îndemnul unui prieten din
Orºova, tot pasionat de fotografie,
Narcis a hotãrât în 2017 sã participe la
primul concurs internaþional, Spider
Wards – ediþia XI-a. ªi rezultatele nu
au întârziat sã aparã.
   “Primul gând a fost ce sã caut eu
acolo, cu greii aceia, care au
aparate profesioniste. Dar într-o zi
am zis <<hai totuºi sã încerc>>. ªi
a fost prima mea loviturã, cu o
fotografie fãcutã la Bãile Herculane.
În Cupola de la Herculane m-am
aºezat lângã un gard, am pus
trepiedul ºi am fãcut o fotografie cu
mine direct alb-negru din aparat”,
îºi aminteºte Narcis Mursã.
   Aºteptarea a fost grea, dar vestea
cea mare a venit într-un final.
Mehedinþeanul Narcis Mursã avea
sã afle cã fotografiile sale sunt printre
cele mai bune din lume: “Într-o
dimineaþã a sunat telefonul, era
prietenul meu care mã sunase sã mã
felicite. M-a anunþat cã sunt printre
finaliºti. Când am deschis email-ul,
am vãzut cã primisem un email în
care îmi spuneau <Congratulation>.
Nu îmi venea sã cred, asta a fost
prima mea reuºitã”.

 Alexia M.

Ionuþ Sibinescu (ALDE):
Votanþii liberali au o
opþiune, iar aceasta
este ALDE

   Preºedintele ALDE Drobeta,
senatorul Ionuþ Sibinescu, a declarat
cã, din punctul sãu de vedere, PNL
oferã în fiecare zi dovezi cã nu mai
reprezintã liberalii ºi cã ºi-a pierdut
busola. Potrivit lui Sibinescu, partidul
condus de Ludovic Orban nu mai are
niciun fel de legãturã cu partidul
liberal renãscut dupã 1990.
   „PNL a jucat un rol important în
politica româneascã începând cu anii
‘90. Din pãcate, actuala conducere a
îndepãrtat partidul de la scopul sãu,
de la doctrina sa. Azi, PNL oferã în
fiecare zi dovezi cã nu mai reprezintã
liberalii. PNL ºi-a pierdut busola.
   Din partidul elitelor, al promovãrii
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor,
PNL-ul de azi e un partid lipsit de

substanþã politicã, lipsit de orice fel
de principii. Azi, PNL e un partid care
încurajeazã denunþurile, promoveazã
abuzurile, e un avocat al procurorilor.
Partidul condus de Orban nu mai are
niciun fel de legãturã cu partidul
liberal renãscut dupã 1990”, a
declarat Ionuþ Sibinescu.
   De asemenea, potrivit senatorului
ALDE, votanþii liberali au o opþiune,
iar aceasta este ALDE.
   „Realitatea este un cruntã pentru
PNL. A devenit în cinci ani un partid
decimat, condus de niºte marionete
care, de fricã, se fac preº în faþa
sistemului. ALDE îºi asumã sã ducã
mai departe credinþa liberalã, sã
continue reprezentarea liberalilor din
România.. Azi, votanþii liberali au o
opþiune, iar aceasta este ALDE,
singurul partid liberal”, a declarat
preºedintele ALDE Drobeta.

 Biroul de  presã al ALDE
Drobeta Turnu Severin
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Se apropie mult aºteptatele
evenimente care vor avea loc de Zilele
Severinului, iar municipalitatea din
Severin face ultimele pregãtiri.
Primarul Marius Screciu a convocat
astãzi o ºedinþã cu toþi factorii
responsabili, de la care a cerut detalii
concrete ºi amãnunte despre cum se
va contura programul de activitãþi.
Severinenii vor avea parte ºi în
acest an de spectacole deosebite,
expoziþii de artã ºi fotografie,
lansãri de carte ºi manifestãri
culturale pline de farmec.
   Primarul Marius Screciu promite
cã anul acesta ar putea fi ultimul în
care spectacolele se vor þine lângã
cimitir, mai exact pe Strada
Brãtianu, urmând ca de anul viitor
sã se gãseascã o altã locaþie.

Direcþia de Asistenþã Socialã
Drobeta a sãrbãtorit cum se cuvine
Ziua Mondialã a Asistenþei Sociale,
la sediul instituþiei. La eveniment au
participat atât primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, cât ºi cei doi viceprimari,
Daniel Cîrjan ºi Cornel Folescu.
   Noua conducere a Direcþiei de
Asistenþã Socialã continuã sã îºi
îmbunãtãþeascã serviciile oferite
cetãþenilor.
    „Eu cred cã este un moment foarte
important pentru mine ºi echipa
mea, trebuie sã fim uniþi ºi sã oferim
comunitãþii servicii de foarte bunã
calitate. Direcþia de Asistenþã Socialã

Ziua Mondialã a Asistenþei Sociale, sãrbãtoritã la Drobeta Turnu Severin
se adreseazã cu precãdere
persoanelor vulnerabile ºi
atunci, în echipã, fãcând
lucrurile bine, vom servi celor
care au nevoie!”, a declarat
Monica Moþ, directorul DAS.
    „Este o zi importantã
pentru toþi cei care lucreazã
în acest sector. Le transmit pe
aceastã cale tuturor
angajaþilor din sistemul de
asistenþã socialã un sincer
La Mulþi Ani ºi putere de
muncã în viitoarele activitãþi”,
a transmis Marius Screciu,
primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.

Pregãtiri intense pentru Zilele Severinului

 Biroul de presã

Pregãtirile pentru evenimentele deosebite dedicate Sãrbãtorii de
„Zilele Severinului”, programate pentru perioada 3 – 5 mai, au intrat
în linie dreaptã. Practic se fac ultimele retuºuri, iar factorii de decizie

implicaþi discutã ultimele detalii ale programului ce va trebui definitive
imediat dupã data de 1 aprilie.

   „Încercãm de anul viitor sã
mergem în altã locaþie. Am gãsit
deja o locaþie unde am putea sã
þinem Zilele Severinului, sã vedem
dacã  vom reuºi sã o punem la
punct pentru cã este o investiþie
destul de mare, dar trebuie fãcutã.
Trebuie sã ieºim din zona aceasta
de la cimitir, pentru cã, pe bunã
dreptate, am avut destule reclamaþii
ºi trebuie sã gãsim o soluþie”, a
precizat primarul Marius Screciu.
   Aºadar, vor fi din nou trei zile de
distracþie de neuitat, printre care se
vor organiza ºi evenimente
culturale de excepþie, în aºa fel încât
severinenii sã petreacã sãrbãtoarea
oraºului lor aºa cum au fãcut-o de
fiecare datã.

Tineretul Pro România ºi-a
prezentat prioritãþile, dar ºi noua echipã
de coordonare la nivel judeþean. La
eveniment a participat ºi liderul
naþional al organizaþiei de tineret Pro
Romania, Miroslav Stanici:

“Vreau sã felicit conducerea
organizaþiei de tineret a Pro România
Mehedinþi pentru activitatea pe care o
desfãºoarã, dar ºi pe coordonatorul
filialei judeþene, Cornel Stroescu,
pentru activitatea depusã ºi pentru
sprijinul permanent acordat tinerilor ºi
nu numai”, a precizat Miroslav Stanici
la Drobeta Turnu Severin.
   Organizaþia de tineret Pro
România Mehedinþi este coordonatã
de cãtre Iulian Cãlugãru:

“Este o provocare, Pro România
este primul partid din care fac parte,
cred cã tinerii au un rol determinant
în ceea ce priveºte viitorul þãrii ºi cred
ºi militez pentru o implicare cât mai
activã a tinerilor în ceea ce priveºte
viaþa politicã ºi socialã a þãrii”, a
precizat Iulian Cãlugãru, liderul

Întâlnire regionalã a organizaþiilor
de tineret Pro România

organizaþiei de tineret Pro România.
   Coordonatorul filialei Pro Romania
Mehedinti, Cornel Stroescu a subliniat
ºi el nevoia implicãrii tinerilor în viaþa
socialã ºi politicã a judeþului:
   “Este nevoie de implicarea tinerilor.
Avem nevoie de politici guvernamentale
coerente pentru tineri, iar acest lucru nu
îl poate face decât un guvern
responsabil. Privim cu îngrijorare cãtre
românii, în special tineri, care pãrãsesc
þara într-un ritm care ar trebui sã punã
pe gânduri orice guvern responsabil ºi
vedem cã nimeni nu face nimic. Sunt
doar câteva dintre motivele pentru care
tinerii ar trebui sã se implice viaþa
politicã” a susþinut Cornel Stroescu,
liderul Pro România Mehedinþi.
   Pentru moment, noii politicieni de
la Pro România nu au reprezentare
nici în Consiliul Judeþean, nici în cel
Local, dar îºi doresc un dialog activ
cu aceste entitãþi pentru a rezolva cât
mai multe din problemele cetãþeneºti.

Biroul de presã
Pro România Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* De ani buni nu am mai
întâmpinat, la Severin, ziua mea de
naºtere – 21 martie – într-un cadru
atât de pregnant primãvãratic, cu
caiºi, cireºi, piersici ºi zarzãri înfloriþi
ºi cu o cãldurã blândã, uºor dulceagã,
mereu în pericol de a fi alungatã  de
scurtele rafale de vânt, ce parcã þin
sã ne avertizeze, odatã cu poetul
Rapsodiilor, cã „primãvara asta,
totuºi, nu-i decât o copie”. De regulã,
aceastã zi de debut a primãverii
astronomice venea cu o vreme de
toamnã târzie (ploi mãrunte, ceþuri,
moinã), ba chiar cu lapoviþã sau cu
omãt ca-n miez de iarnã, aºa cum s-
a întâmplat în 1970, când marcam,
student fiind, 20 de ani de viaþã. E-
hei, “fugit irreparabile tempus!”.
Îmbãtrânim, dragii moºului,  cheful
de zile aniversare ne-a cam pierit, ºi-
apoi, ce sã sãrbãtorim? Trecerea încã
unui an care ne mai apropie niþeluº
de, vorba aceea, cele veºnice? Totuºi,
haideþi sã nu ne întristãm prematur
sau de-a dreptul inutil. Pentru cã viaþa,
cu toate mizeriile ei, pînã la urmã e
frumoasã ºi meritã trãitã. Mai ales cã
atunci când nu avem probleme avem
incontestabilul talent de a le inventa.
   * Uitaþi-vã, de pildã, la acest
caraghios ºi nedemn preºedinte al
României, cu figura lui de inteligent
solemn! Dupã ce aproape un întreg
mandat a frecat menta fãcând naveta
Bucureºti-Sibiu sã vegheze
la...integritatea soþiei Georgeta-
Carmen, schiind cu caprele negre prin
Fãgãraº, dar mai ales prin Strãinezia
mai mult sau mai puþin insularã, acum
l-a apucat dorul de activitate ºi a
anunþat naþiunea încremenitã de uimire

Mã rog la floarea de cireº...
cã mai are puþin, numai atâtica, ºi va
anunþa desfãºurarea unui referendum
naþional chiar în ziua alegerilor
europarlamentare. Tema preconi-
zatului referendum – deocamdatã
incertã. Lumea bunã zice cã va fi o
întrebare din zona Justiþiei, obsesia
prezidentului. Nu ºtim însã dacã ar fi
o idee tocmai favorabilã electoral
fostului primar de Sibiu. Cum ar suna
o întrebare de genul: „Este penalã o
persoanã care ºi-a însuºit un imobil
prin fals în acte?” Ei, cum ar suna? ªi
cum ar vota membrii cuplului
prezidenþial? Temã pentru concurs cu
premii. Simbolice, fiindcã fondurile
rezervate pentru asta le-au devalizat
corupþii.
   * Pânã una-alta, detaºamentele de
analiºti, pãrerologi ºi simpli bãgãtori
de seamã se întrec pe la cele televizii
în emiterea de ipoteze legate de ce
anume ar putea coace tãrtãcuþa
iohannistã în legãturã cu
preconizatul referendum. Ipotezele
sunt mai degrabã din zona
cascadorilor râsului. De aceea, nici
nu ne obosim a le comenta,
mulþumindu-ne deocamdatã sã
zâmbim cu îngãduinþã.
   * Încet-încet, unul câte unul,
partidele îºi fac cunoscute listele cu
candidaþii pentru europarlamentare.
Printre primi care-au fãcut-o au fost
liberalii. Lipsa de liberali... autentici
pe lista fostului partid istoric este
elementul distinctiv. Lista, care îl are
în capul ei pe vorbetele penibil Rareº
Bogdan este înþesatã de foºti
pedeliºti, bãsiºti notorii. Adina
Vãlean, pe poziþia a ºasea, pare-mi-
se, ºi Cristian Buºoi, parcã pe poziþia

a noua, mai par sã þinã sus (vorba
vine!) steagul tradiþiilor liberale. Dar
activitatea soþiei lui Crin Antonescu
este ca ºi inexistentã, iar
severineanul Cristian Buºoi, zis ºi
Baby –face, când nu e penibil prin
cine ºtie ce televiziune de ºtiri, se
þine de mondenitãþi (party-uri
diverse, în localuri de fiþe din
Capitalã, de la mare sau de la munte,
Botezatu, concerte etc). De Buºoi
chiar ne pare rãu cã l-au exilat pe
probabil neeligibilul loc 9, dar, ºtiþi
dumneavoastrã, ce-ºi face omul cu
mâna lui sau cum îþi aºterni, aºa
dormi. Foºti colegi de ºcoalã ºi de
studenþie spun cã dl Buºoi a fost un
elev ºi un student de top, de zece,
cum ar veni. Toatã consideraþia, dar
trei în lume nu se poate...
   * Destul de bine articulatã, dar
ºi aici avem niºte rezerve, pare a

fi lista celor de la ALDE (cu Norica
Nicolai, Renatte Weber, Varujan
Vosganian, Andrei Gere ºi alþii,
problema lor rãmânând audienþa
în creºtere, dar încã modestã, la
electorat. PSD-ul încã nu ºi-a
fãcut publicã lista dar unele nume
ar fi de aºteptat sã fie prezente.
Despre ceilalþi, aº fi tentat sã spun
neantul pur, dar s-ar putea sã se
supere alde Cioloº.
   * Liga Campionilor europeni la
fotbal a ajuns în faza sferturilor de
finalã fãrã câteva echipe care
asigurau sarea ºi piperul
competiþiei (Real Madrid, Bayern
Munhen, PSG), dar cu Manchester
City, Barcelona ºi Juventus (cu
Cristiano Ronaldo în vârf de formã),
ceea ce ar putea constitui o garanþie
a succesului ºi în acest an
competiþional. Hala Madrid!

Daniel Cîrjan declarã rãzboi
“spãrgãtorilor de seminþe”!

 Biroul de presã

Curãþenia în oraº este o
responsabilitate a Primãriei, însã
menþinerea ei este o responsabilitate
comunã. Odatã cu încãlzirea vremii,
întotdeauna apar persoane care, fie în
parcuri, sau pe bãncile de pe domeniul
public, aruncã pe jos cojile de seminþe.    
   Sau altfel spus, odatã cu ghioceii,
apar în zonele publice ºi seminþele de
floarea soarelui sau de dovleac (mai
exact cojile seminþelor de floarea
soarelui sau de dovleac).
   Apar aºa-ziºii „spãrgãtori de
seminþe” care împânzesc tot oraºul,
parcurile ºi bãncile din parcuri, cu
coji de seminþe aruncate pe jos.
Asta trebuie sã înceteze odatã ºi odatã.

   Alãturi de consilierii locali liberali am
iniþiat un proiect de hotãrâre care
prevede majorarea cuantumului
amenzilor pentru murdãrirea dome-
niului public, în special cu seminþe de
dovleac sau de floarea soarelui.
   În prezent amenda este cuprinsã între
500-1000 lei ºi noi propunem
majorarea acesteia, astfel încât sã fie
cuprinsã între 1500 lei – 2500 lei.
   Ca o noutate, propunem ºi
introducerea posibilitãþii de a se aplica
avertisment însoþit de curãþirea zonei
care a fost murdãritã.
   Cu alte cuvinte, ai aruncat coji de
seminþe pe jos, faci curat dupã tine.
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În zi de joi, 14 martie 2019,
la mijloc de timp al desprimãvãrãrii,
Casa Luminii deschisã de cãtre
oamenii Direcþiei de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural Drobeta-
Turnu Severin  a avut un oaspete
preþios, academician Sabina
Ispas, director al Institutului de
Etnografie ºi Folclor “C. Brãiloiu”
al Academiei Române.
   O femeie de mare calibru uman
ºi intelectual, cu o prezenþã
agreabilã ºi specificã pentru
promovarea ºi conºtientizarea
valorilor de culturã tradiþionalã ºi
a cultului sãrbãtorii la români.
Amfiteatrul „Robert Schuman” al
Colegiului Naþional Traian,
Drobeta-Turnu Severin a fost plin
ºi generos în a gãzdui o conferinþã
sincreticã, cu temã fundamentalã ºi
derulatã frumos, pentru educarea ºi
pregãtirea esteticã a celor care vor
sã recepteze un mesaj cultural al
temei “Sãrbãtorile prepascale”.

SÃRBÃTORILE  PREPASCALE –
explicate frumos la Casa Luminii

Programul de eveniment a
încadrat ºi prezentãri scurte ºi
complementare  ale gazdelor, iar
în f inal bi juterii  folclorice
mehedinþene cu grupul de copii
“Oltenaºi cu ol tencuþe” ºi
secþiunea media localã.
   Conferinþa a avut ºi proiecþie
video, a lãsat probe fotografice ºi
mass media ºi de asemenea, are
un falow-up valoric prin realizarea
unei ediþii de emisiune “Oameni,
locuri, fapte” la postul TV- RTS ºi
prin contacte de proiect de
specialitate cu un reprezentant de
cea mai mare importanþã pentru
etnografia, etnologia ºi patrimoniul
folcloric românesc.
   Urmãtoarea întâlnire “Casa
Luminii” va avea ca protagonist pe
prof. criminolog Tudorel Butoi,
severinean la origine; aºteptãm
afiºul ºi detaliile de eveniment.

Dobre-Mirea Mihaela,
comp. etnosociologie

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” din Drobeta Turnu Severin este
o instituþie publicã de culturã, principalul ordonator de credit pentru

acesta fiind Consiliul Judeþean Mehedinþi.
Managerul instituþiei este  Emilia Mihãilescu, un specialist în
domeniu, cu foarte mare experienþã. Prin legea de organizare, o

asemena instituþie se ocupã de educarea ºtiinþificã ºi artisticã a publicului,
prin programe specifice; de conservarea ºi promovarea tradiþiilor, de

sprijinirea tinerilor artiºti ºi cercetãtori valoroºi în vederea afirmãrii,
elaborarea ºi editarea de studii, publicaþii ºi materiale documentare,

colaborarea cu instituþiile guvernamentale, cu fundaþii, universitãþi, în
vederea cunoaºterii ºi afirmãrii valorilor culturii ºi civilizaþiei româneºti,

acreditarea formaþiilor ºi ansamblurilor artistice profesioniste. Conform
acestui statut atât Consiliul Judeþean Mehedinþi, cât ºi managerul

Centrului Cultural fac eforturi pentru îndeplinirea acestor obiective.

Sãrbãtorile primãverii la
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”

Primãvara a debutat la
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
cu evenimente legate de
conservarea ºi promovarea zestrei
bogate de tradiþii româneºti, ale
folclorului ºi obiceiurilor din satele
mehedinþene. Dar ºi cu manifestãri
cultural artistice care sãrbãtoresc
femeia mehedinþeanã, spectacole
care celebreazã Drãgobetele,
Mãrþiºorul cunoscute generic ca
“sãrbãtori ale primãverii”.
   Drãgobetele patron al dragostei,
este sãrbãtorit de spiritualitatea
popularã pe 24 februarie, zeu al
tinereþii în Panteonul autohton,
este un tânãr chipeº ºi nãvalnic,
peþitorul pãsãrilor care, la sfârºit de
februarie, încep sã îºi caute
perechea ºi sã îºi cânte iubirea.
Sãrbãtoarea, cu tradiþie milenarã,
care marcheazã începutul
primãverii, renaºterea naturii, este
specificã zonei de sud a þãrii
(Oltenia, Muntenia).
   De Drãgobete, Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu” a organizat douã
manifestãri cultural artistice, în

“Drãgobete”, Femeia mehedinþeanã;
parteneriat cu Palatul Culturii “Teodor
Costescu” la Drobeta Turnu Severin,
ºi cu Primãria ºi Consiliul Local
Rogova, la Poroiniþa.

La cele douã spectacole,
publicul a fost încântat atât de elevii
Secþiei “Arte” cât ºi de soliºtii vocali
ºi instrumentiºti, ºi dansatorii
profesioniºti ai Ansamblului
“Danubius”.
   Mãrþiºorul ºi Ziua Femeii au fost,
de asemenea, celebrate de cãtre
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
prin spectacole organizate atât în
municipiul de reºedinþã al judeþului
Mehedinþi, cât ºi în localitãþi.
   Primãvara abia începe, calendarul
de manifestãri dedicate acestora la
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
este plin. “Bunavestirea, Floriile,
Sfintele  Paºti, Sãrbãtoarea
Liliacului,  Salcâmul ºi Teiul,
sãrbãtori cu tradiþie în judeþul
Mehedinþi, reprezintã evenimente
cultural artistice însemnate în
agenda de activitãþi a Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”.

 G.P.
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România, între dezastru ºi catastrofã grotescã (2)

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

Sã nu fiu înþeles cã mi-ar fi drag
Orban. NU! Dar raþiunea, logica ºi
dreptatea mã obligã sã respect un
inamic care luptã pentru interesele
poporului sãu! Firesc, se naºte
întrebarea: de ce nu are ºi România
un „Orban” al ei, care sã nu stea în
genunchi în faþa Înaltei Porþi vest-
europene sau a altor puteri ale lumii,
mãcar aºa cum au fãcut-o doi
patrioþi români: controversatul
Mareºal Ion Antonescu ºi mult
hulitul Nicolae Ceauºescu? Actuala
„Matrioºkã” merkelianã nu are
nimic de-a face cu interesele
României ºi, parafrazând, statutul
sãu nu se ridicã nici mãcar la nivelul
sandalelor Mareºalului, „dictatorului”

sau, de ce nu, chiar ale lui Orban!
     Dupã ani, tatãl play-boy s-a
reîntâlnit cu nevoiaºul minþii 
   Am ajuns de râsul lumii ºi ne
meritãm soarta! Cu surle, trâmbiþe ºi
clopote, în cadrul unei ceremonii
religioase ºi militare, dupã 66 de ani
de la moartea sa, rãmãºiþele
pãmânteºti ale regelui Carol al II-lea
au fost re-re-înhumate în necropola
de la Curtea de Argeº, alãturi de
mormintele abdicatului rege Mihai ºi
ale soþiei acestuia, neregina Anna [3].
Cu alte cuvinte, „a tunat ºi i-a
adunat”, baºca accesoriile din altã
lume. Spectacol grotesc, militarii
Brigãzii 30 Gardã „Mihai Viteazul”,
precum ºi cei ai Batalionului Vânãtori
de Munte 33 „Posada” din Curtea de
Argeº au primit ordin sã poarte pe
braþe sicriul re-re-înhumatului. Alþi
doi ostaºi au fost puºi sã poarte crucea
ºi o coroanã albã cu flori. O lacunã
regretabilã a memoriei, în cadrul
ceremoniei se impune a fi spusã:
nimeni nu a îndrãznit sã reaminteascã
asistenþei cã „subiectul”, a pus în
1940 o patã de dezonoare pe Tricolor
ºi pe Armata României, cedând
U.R.S.S., fãrã luptã, Basarabia, nordul

Bucovinei ºi Þinutul Herþa, Ungariei,
partea de nord-vest a Transilvaniei ºi,
Bulgariei, Cadrilaterul. Despre
„Afacerea Skoda” ºi alte hoþii ºi
matrapazlâcuri regale, nicio vorbã…
   Potrivit „Biroului de Presã al Casei
Majestãþii Sale Custodelui Coroanei,
M.S. Margareta a fost reprezentatã
(lipsã din cauzã de motiv - n.n.) la
ceremonia funerarã de principele
Radu” [4]. Naþi-o frântã cã þi-am dres-
o! Care „Majestatea Sa”, Margareta!
Republica România are reginã ºi noi,
plebea, nu ºtim? Alãturi de Radu
Duda, s-au lãsat privite „alteþele”
deloc regale, Sofia, Maria ºi Lia.
Initial, copilul din flori al re-re-
înhumatului a contestat decizia
„custodelui Coroanei” de a muta
rãmãºiþele pãmânteºti ale bunicului
sãu [5], dar în cele din urmã a lãsat-
o moartã. N-a lipsit nici ãla micu’,
Niculaie-renegatu’. Au mai participat
la ceremonie: acad. Rãzvan
Theodorescu, secretarul general al
Guvernului, un consilier de la
Cotroceni, primarul urbei,
preºedintele Consiliului Judeþean,
autoritãþi locale ºi reprezentanþi ai
Ministerului Culturii. Oportuniºti care

[3] https://www.realitatea.net/moment-istoric-
regele-carol-al-ii-lea-inhumat-la-curtea-de-
arge_2183313.html
[4] https://adevarul.ro/locale/pitesti/regele-
carol-ii-lea-reinhumat
[5] Idem.

înclinã cum bat vînturile strãine! Afarã
de asta, nimic nou pe frontul de la
Curtea de Argeº. Doar profitorii

strãini care îºi dorm somnul de veci
în pãmântul sfânt al Þãrii pe care au
folosit-o potrivit pohtelor! Trãiascã
dezarmonia „regalã”!...

Departe de a fi o pisicuþã
nevinovatã, Oana-Maria Bogdan,

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

„Aº desfiinþa agricultura ºi aº vrea sã trãim în grupuri în loc de cupluri”
Jungla virtualã numitã internet - acel ceva care seamãnã cu opinia publicã

româneascã a anului 2019 - adicã se aflã peste tot ºi niciunde - a oferit
devoratorilor cronofagi reþelele de „socializare”, un fel de emisiuni radio-ºanþ

a babelor de la Cuca Mãcãii sau Cucuieþii din deal gen „Europa liberã” în
formã continuatã. A oferit pierzãtorilor de vreme o gamã extrem de largã de

refulãri, surprize ºi alte minuni în afara celor „7” ale antichitãþii… Citiþi,
analizaþi, cântãriþi ºi… faceþi Crucea mare cã Sarsailã-i bãtrân ºi senil !

(Redacþia ART-EMIS)

membrã în conducerea centralã -
despre care Dacian Cioloº susþine
cã ar fi „roata motrice” din spatele
partidului „În-PLUS” pe scena
underground a coloniei corporatiste
numitã - încã - România, este
promotoarea unor idei precum
desfiinþarea proprietãþii private ºi
renunþarea la viaþa de cuplu în
favoarea „traiului în grup”: „Cred cã
un pas important al omenirii va fi
cel al renunþãrii la proprietate. Când
nu vor mai exista teritorii care sã

aparþinã unui om, trib, neam sau
corporaþie, vom reuºi sã
convieþuim armonios pe planeta
Pãmânt. Eu am încredere cã acest
lucru se va întâmpla în timpul
vieþii mele”[1].

   În cadrul unui interviu acordat
unei publicaþii belgiene[2], la
întrebarea: „Dacã ai putea schimba
trecutul, ce ai schimba?” rãspunsul
O.B-a fost prompt: „Aº desfiinþa
agricultura ºi nu aº domestici
animalele. Cred cã am fi oameni
mult mai buni dacã, în calitate de
descendenþi ai vânãtorilor ºi
culegãtorilor, nu am avea

proprietãþi ºi am trãi în grupuri în
loc de cupluri”. Fantasmagoria
renunþãrii la proprietate a fost
reluatã, tradusã ºi postatã în limba
românã pe contul de Facebook[3]
al roþii motrice în plus a cãruþei
ciolo-codalimentarist-globaliste.
Aranjament grafic - I.M.

[1] Comentariul Oanei-Maria Bogdan despre Ziua
Naþionalã, pe 1 decembrie 2018 semnalat de sociologul
Andrei Tiut - https://www.facebook.com/
hoto.php?fbid=2549497518458420&set=
a.236978869710308&type=3&theater
[2] http://m.standaard.be/cnt/dmf20190214_04176582
[3] https://www.facebook.com/100008614542652/posts/
2035978463365952?sfns=mo
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Medicii au descoperit cã
Liviu Dragnea, ca ºi alþi politicieni,
are probleme la coloanã. Ar trebui
operat de urgenþã, dar pacientul ar
cam refuza. S-a obiºnuit aºa, cu
dureri, cu infiltraþii. Teama de a nu
pierde puterea...

„Nepoata” nu ºtie cã dupã o vârstã
un om bãtrân trebuie acoperit. Vã
daþi seama, Dragnea acoperit, dupã
ce a vorbit atâta despre acoperiþii
din politicã sau din presã. Dincolo
de glumã, dacã opoziþia nu i-a venit
de hac lui Dragnea ºi nici justiþia,
poate ºi-o face treaba vreo infecþie
nosocomialã.
   ªeful PSD a mers ºi la o clinicã
privatã, acolo unde ai nevoie de
cash, sã îþi plãteºti patul, masa ºi
tratamentul. Adicã a refuzat o clinicã
de stat, unde riscurile de infecþie
ar fi mult mai mari. Clinicile private
sunt mai noi, dar au ºi ele hibele
lor. Au mai apãrut medici cu
diplome false. Sã intre Dragnea pe
mâna unuia de genul ãsta. Vã daþi
seama cã nici unul nici celãlalt nu
ar realiza cine pe cine opereazã.

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea are probleme la coloanã. De parcã asta ar fi o ºtire.
   Cert este cã toþi specialiºtii au
cãzut de acord cã probleme pe
care Liviu Dragnea le are cu
coloana vertebralã nu þin neapãrat
de zona medicalã, ci, mai degrabã,
de justiþie. Justiþia, dacã are
dovezi, poate sã îl îndrepte pe
liderul politic amintit. Poate aºa
se va îndrepta ºi România.
Oricum, ce a fãcut Dragnea vor
face ºi alþii. Greu de crezut cã vor
merge sã îºi execute pedepsele
ºi, invocând precedentul
Dragnea, vor modifica legea doar
ca sã scape de activitatea penalã.
ªi demersurile PSD în a schimba
legile justiþ iei au susþinere
transpartinicã. Orice politician sau
nepolitician e bucuros când vede
tãvãlugul PSD asupra justiþiei. Toþi
cei care se bucurã au probleme la
coloanã ºi trebuie duºi la clinica
unde se trateazã Dragnea. Poate cã
ºi unii din justiþie se bucurã cã au
mai puþin de lucru pe aceleaºi
salarii. Se bucurã ºi deþinuþii care
scapã mai repede de puºcãrie. Se
bucurã ºi unii judecãtori ºi

procurori care se simt cu musca
pe cãciulã ºi or sã scape de belele.
Dragnea e bun ca untul întins pe
pâine pentru cei cu dosare penale
vechi sau noi. Toþi se bucurã de
binefacerile sale. În acest caz
comparaþia între Dragnea ºi unt pe
pâine e cam exageratã. Mai
degrabã margarinã. Dar nu
conteazã, efectele sunt aceleaºi,
indiferent de valoarea moralã ºi de
altã naturã a personajului aflat la
putere, în fruntea þãrii.
   Dincolo de comparaþii ºi glume
ºi metafore rãmâne situaþia în care
se aflã România în ziua de astãzi.
Românii sunt o lume mai pestriþã
ca oricând. Unii sunt fani ai
regimului Dragnea pentru cã au
primit majorãri de pensii ºi de
salarii. Sau sunt bugetari care, de
asemenea, au devenit cea mai bine
plãtitã clasã de lucrãtori. Mai sunt
pensionarii, electoratul tradiþional
al lui Dragnea. Nu se mai aude
nimic de vreo autostradã, ci doar
de majorãri de tot felul pe care
oricum le ºterge inflaþia. Am
depãºit de mult preþurile din
Occident, chiar dacã încã nu i-am
ajuns pe occidentali cu salariile.
   Mai este categoria celor care se
dezic de regimul Dragnea. Sunt
nemulþumiþi de modul în care
Dragnea ºi subalternii vor sã punã
la punct justiþia ºi sã scape de
dosarele penale. Oamenii se tem

cã democraþia firavã româneascã
se va întoarce într-un trecut
sumbru, unde þara a mai fost.
Diferenþa e cã personajele de acum
par mai proaste decât cele din
trecut. Aceasta ar fi drama pe care
ar putea sã o trãiascã þara noastrã
ºi, desigur, neºansa unui alt regim
autoritar. Dar suntem încã în UE. ªi
asta, spun unii, ne-ar fi salvat de la
influenþe nefaste dinspre Est. Dar
nu existã medicament care sã
vindece complet o boalã. Mai
intervine ºi autosugestia.
   Ar mai fi categoria celor plecaþi
din România ºi ale cãror pãreri
sunt împãrþite pentru cã ei nu
suportã direct beneficiile cu sau
fãrã ghilimele ale actualei
guvernãri. Mai este categoria
celor cãrora nu le pasã ºi îºi vãd
de viaþa de zi cu zi, fãrã sã fie
afectaþi. Nu vor merge nici la vot
ºi în continuare vor sta acasã,
uzând de acest privilegiu cã votul
nu este obligatoriu sau mutilând
în continuare libertatea de a vota
ºi de a-i alege pe cei mai buni
conducãtori. Poate cã aceasta
este ºi logica cetãþeanului care nu
voteazã. A tot votat ºi a vãzut cã
are parte numai de incompetenþi
ºi de lichele ºi a decis sã stea
acasã sau sã plece în afara þãrii.
Lasaþi orice speranþã voi ce intraþi
aici. În România.
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   Piesa lui Victor Ion Popa, scrisã în 1932, surprinde
caracterul intercultural al târgurilor moldoveneºti din
acea vreme. Povestea celor trei prieteni, Take, românul
simplu ºi bonom, Ianke, evreul ºiret ºi palavragiu ºi
turcul înþelept ºi blând, Cadîr, înfãþiºazã mediul
multietnic ºi multicultural din perioada interbelicã.
Negustori modeºti, înzestraþi cu omenie ºi cu
inteligenþã nativã, cei trei protagoniºti sunt legaþi de o
prietenie sincerã ce nu þine cont de barierele religioase
ºi sociale; locuiesc în case identice, îºi împart mâncarea
ºi nu îºi fac concurenþã. Trecerea liniºtitã a zilelor este

Miercuri, 10 aprilie, de la orele 19:00, în Sala
Mare a Palatului Culturii “Teodor Costescu”,

o super-comedie cu iz interbelic – Take,
Ianke ºi Cadîr! de: Victor Ion Popa

un spectacol de: Mc Ranin
în distribuþie: Adrian Pãduraru | Corneliu Jipa

| Paul Chiribuþã | Sebastian Bãlãºoiu | Ana
Maria Carablais | Carmen Ionescu | Ilie

Ghergu

zdruncinatã de venirea lui Ionel (fiul lui Take) ºi a Anei
(fiica lui Ianke), tineri plecaþi la Bucureºti pentru studii.
Intenþia celor doi de a se cãsãtori ameninþã sã le strice
liniºtea. Deºi îºi iubesc copiii, refuzã sã se cumetreascã,
pentru cã Take se teme de certuri, iar Ianke de faliment.
Echilibrul este restabilit de Cadîr, prietenul tãcut care
pune la cale un plan care sã-i mulþumeascã pe toþi ºi
sã închidã ºi gura târgului.
Corneliu Jipa: Se iau un român, un evreu, un turc
ºi se amestecã. Iese o cafea turceascã în nisip
românesc, dar cusher. Dacã se mai adaugã ºi un strop
de coniac interbelic iese cu caimac. Cam aste e „Take,
Ianke ºi Cadîr”. O cafea cât o ºampania. Acidulatã
cât sã dea pe dinafarã în hohote de râs ºi-n noduri de
lacrimã. Arome din trecut cu caracter contemporan în
care e foarte posibil sã vã regãsiþi. Halal!
Sebastian Bãlãºoiu: Este o bucurie foarte mare sã
mã aflu pe scenã alãturi de aceºti oameni
extraordinari. Rolul meu este aºa cum ai privi pentru
prima oarã, afarã, pe fereastrã, încercând sã observi
toate elementele din câmpul vizual: pomi, acoperiºuri,
ferestre, cer, oameni, nori, pãsãri, stâlpi de înaltã
tensiune. Totul trebuie cuprins ºi totul esenþializat...
astfel încât mai multe nu pot spune, pentru cã, vorba
textului: „Vorba lungã, sãrãcia omului!”.
Ilie Ghergu: Într-o lume în care totul se vinde ºi se
cumpãrã, câteva personaje se luptã sã demonstreze
cã dragostea pentru cei dragi e mai presus de obiceiuri
ºi tradiþii, de obligaþii ºi nevoi personale.
Vicleºugurile ºi perfidia, dublate de un soi de cinism,
care pentru unele personaje sunt „dragoste
pãrinteascã”, se topesc în faþa iubirii. Ilie-Iþic, personaj
negativ, este indispensabil pentru a evidenþia valoarea
unor existenþe pentru care dragostea, sub diferitele ei
aspecte, este singura credinþã. Sincerã, biruitoare. La
fel cum Biblia creºtinã spune cã „numai în întunericul
cel mai adânc existã luminã”.
   Biletele s-au pus în vânzare miercuri, 20 martie, 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, indiferent de locul în salã.
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele
08:30-16:00, la tel. 0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

ANUNÞ
SPITALUL GENERAL CÃI FERATE cu

sediul în Drobeta Turnu Severin,
 B-dul Carol I nr. 5-7,

solicit AUTORIZAÞIE DE MEDIU
pentru activitãþile:

- Asistenþã spitaliceascã COD CAEN 8610;
- Asistenþã medicalã specializatã COD CAEN 8622;
- Alte activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã
COD CAEN 8690.

Sugestii ºi reclamaþii se primesc la Agenþia
pentru Protecþie a Mediului Mehedinþi, str.
Bãile Romane nr. 3, tel.: 0252 320396, pe
toatã perioada derulãrii procedurii de
obþinere a autorizaþiei de mediu.
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Craiova, 18 martie –
Ministerul Economiei a organizat,

luni, la Craiova, în contextul
exercitãrii de cãtre România a
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene, Forumul Industriei

Auto Europene 2019, eveniment
de amploare care a beneficiat de

prezenþa unei delegaþii importante
a Guvernului României, condusã

de Primul Ministru al României,
Viorica Dãncilã, a Comisarului
European responsabil pentru

Piaþa Internã, Industrie ºi IMM-uri,
Elzbieta Bienkowska, a unor
reprezentanþi de marcã din

industria auto, precum ºi
parlamentari, europarlamentari,

oficialitãþi locale, precum ºi
invitaþi internaþionali.

Evenimentul a fost moderat de
cãtre Primarul Municipiului

Craiova, Mihail Genoiu.
   Din delegaþia Guvernului
României au fãcut parte: Graþiela
Gavrilescu - Vice Prim-Ministru ºi
Ministru al Mediului, Niculae
Bãdãlãu - Ministrul Economiei,
Rãzvan Cuc – Ministrul
Transporturilor, Gabriel Leº -
Ministrul Apãrãrii ºi Radu-ªtefan
Oprea - Ministrul pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat.
   Industria auto a fost reprezentatã de
cãtre Vicepreºedintele Ford Europa –
Andrew McCall, Preºedintele Ford
România – Ian Pearson, Cristophe
Dridi – CEO Renault
România&Dacia, Erik Jonnaert –
Secretarul General al Asociaþiei
Europene a Producãtorilor de
Autoturisme ºi Gabriel Sicoe –
Preºedintele ACAROM.
   La nivel local, la Forumul
Industriei Auto au participat
Prefectul Judeþului Dolj, Dan
Narcis Purcãrescu, Preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa ºi Primarul Muncipiului
Craiova, Mihail Genoiu.
   Industria auto este unul dintre pilonii
pe care se bazeazã dezvoltarea
economiei româneºti, iar sectorul auto
a fost motorul ieºirii României din
recesiune dupã criza economicã ºi în
prezent este propulsorul creºterii ºi
dezvoltãrii economice naþionale, a
declarat premierul Viorica Dãncilã, în
deschiderea Forumului Industriei Auto.
   “Europa trece prin schimbãri

Ministerul Economiei a organizat Forumul Industriei
Auto Europene 2019, eveniment care s-a bucurat

de prezenþa Prim-Ministrului Viorica Dãncilã
majore, care lanseazã noi provocãri
pentru întreaga comunitate
europeanã - economice, sociale,
politice. Este datoria noastrã, a
tuturor, sã acþionãm rapid ºi cu
determinare, sã fim proactivi ºi
implicaþi, sã lucrãm împreunã
pentru a pãstra rezilienþa economiei
europene ºi, implicit, a industriei
auto. Ne aflãm într-unul dintre cele
mai importante centre economice
ale þãrii, la a cãrei dezvoltare
sectorul auto a avut un rol
determinant. Evenimentul de astãzi
este organizat sub Preºedinþia
rotativã a Consiliului UE la Craiova
tocmai pentru a sublinia importanþa
acestei industrii pentru România.
Dupã cum vedeþi, am adus astãzi
cu mine un numãr mare de miniºtri
pentru cã am dorit sã transmit un
mesaj puternic din partea
Guvernului. Am venit în mijlocul
dumneavoastrã pentru ca împreunã
sã gãsim noi soluþii ºi programe
reciproc avantajoase. Guvernul vã
susþine sã vã dezvoltaþi,
dumneavoastrã creaþi noi locuri de
muncã ºi generaþi creºtere
economicã ºi, implicit, o viaþã mai
bunã pentru români”, a declarat
Viorica Dãncilã.
   Premierul a adãugat faptul cã
industria de automotive reprezintã,
nu doar în România, ci ºi în întreaga
Europã, produse cu valoare
adãugatã mare în exporturi, factor
esenþial pentru competitivitatea
economiei, ºi mai înseamnã,
totodatã, ºi locuri de muncã stabile,
care permit o viaþã mai bunã pentru
cetãþeni, adãugând faptul cã
Guvernul României a încurajat
achiziþionarea de autoturisme noi,
mai puþin poluante, prin programele
de înnoire a parcului auto derulate
de Ministerul Mediului.
   Comisarul european responsabil
pentru piaþa internã, industrie,
antreprenoriat ºi IMM-uri, Elzbieta
Bienkowska, a declarat cã România
deþine un loc important pe harta
Europei în domeniul industriei
auto, ea precizând cã, în contextul
participãrii la Forumul Industriei

Auto 2019, a avut discuþii
referitoare la foaia de parcurs pentru
autovehicule curate. “România este
un loc important pe harta Europei
în privinþa industriei auto. Astãzi
am purtat discuþii foarte importante
privind viitorul industriei de
automobile, în contextul
Preºedinþiei române la Consiliul
UE. Împreunã cu statele membre
am pregãtit o foaie de parcurs
pentru vehicule curate, dar pentru
ca acest lucru sã devinã realitate
trebuie sã depunem eforturi
comune pentru a ne îndeplini
angajamentele asumate”, a precizat
comisarul european, la Craiova.
   Ministrul Economiei Niculae
Bãdãlãu a subliniat, la rândul sãu,
contribuþia sectorului auto în
economie, care a reprezentat, anul
trecut, aproximativ 14% din PIB ºi
a asigurat 27% din exporturi. “Nu
vorbim doar de cei doi mari coloºi
auto care produc în România, Dacia
ºi Ford, ci de aproape 600 de
companii implicate pe orizontala
industriei”, a spus ministrul
Economiei la Forumul Industriei
Auto 2019 de la Craiova, despre
care a afirmat cã reprezintã unul
dintre cele mai importante
evenimente pe care ministerul pe
care îl conduce îl organizeazã în
contexul exercitãrii  de cãtre
România a Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene.
   Vice Prim-Ministrul ºi Ministrul
Mediului Graþiela Gavrilescu a
anunþat începutul Programului
“Rabla 2019” pânã pe 5 aprilie, iar
Guvernul ºi-a propus sã aloce, la
fel ca ºi anul trecut, fonduri pentru
un numãr de pânã la 50.000 de
vouchere. “ªtiu cã dumneavoastrã,
industria, la fel ca foarte mulþi
români, aºteptaþi demararea
Programului Rabla 2019. Anul
trecut am reuºit sã îl pornim în
februarie. Anul acesta nu a fost
posibil, din cauza tergiversãrii total
nejustificate a promulgãrii
Bugetului de stat”, le-a spus
Graþiela Gavrilescu reprezentanþilor
industriei auto prezenþi la Forumul

Industriei Auto 2019 de la Craiova.
   Concluziile Forumului Industriei
Auto, care a cuprins o sesiune
plenarã ºi trei paneluri dedicate unor
subiecte dedicate maºinilor “curate”
ale viitorului, drumul spre vehicule
automatizate ºi conectate ºi
competitivitãþii industriei auto
europene, au fost prezentate de cãtre
Ministrul Economiei, Niculae
Bãdãlãu. “Apreciem realizãrile
tehnologice ºi eforturile
investiþionale anunþate de
reprezentanþii industriei auto
naþionale. Suntem alãturi de
industria naþionalã în acest proces
de complex de transformare ºi
dezvoltare. Am luat notã de Foaia de
parcurs cãtre vehicule curate
adresatã statelor membre care a fost
prezentatã azi de Comisarul Elzbieta
Bienkowska. Am discutat despre
necesitatea infrastructurii de
transport ºi a reþelelor de alimentare
a vehiculelor electrice ºi despre
acþiunile necesare care sã contribuie
la procesul de transformare a
industriei. Dezvoltarea ºi producþia
bateriilor electrice pentru industria
auto este un proiect de interes
european în care România doreºte
sã se implice cât mai mult, pentru a
contribui activ la dezvoltarea
vehiculelor electrice, automatizate ºi
conectate. Competitivitatea nu este
o opþiune, este un obiectiv la care
putem ajunge prin îmbunãtãþirea
proceselor de producþie,
standardizare, ºi calificare
profesionale. Inovarea, cercetarea,
transformarea digitalã ºi
automatizarea contribuie direct la
competitivitate. Este necesar un
cadru legislativ stabil ºi predictibil
care sã permitã industriei sã se
adapteze la cerinþele acestuia.
Politica de resurse umane este un
element strategic în competitivitate.
Procesul BREXIT va necesita o
atenþie deosebitã pentru
soluþionarea impactului asupra
industrie ºi balanþei comerciale”, a
spus, în încheierea lucrãrilor
Forumului, Niculae Bãdãlãu.

MINISTERUL ECONOMIEI
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Puþini ºtiu cã la poalele
Munþilor Cernei la 44o52’
latitudine nordicã; 25o31 log.
esticã se aflã comuna Podeni,
comunã de graniþã a vechiului
regat cu Austro-Ungaria, de o
parte ºi alta a râului Bahna, locuri
de o frumuseþe de basm, eu,
privindu-le, nu pot sã nu mã
gândesc la „Ozana cea frumos
curgãtoare ºi l impede ca
cristalul” a marelui povestitor Ion
Creangã sau sã nu-mi imaginez
potecile ºi cãrãrile de care a fost
fascinat C. Hogaº, ori Vlahuþã
când a prezentat România
Pitoreascã sau felul în care a
privit N. Bãlcescu Ardealul, o
adevãratã cetate vie.
   Mã gândesc ºi cu mândrie spun
cã meleagurile pe care le prezint
nu sunt cu nimic mai prejos.
   Cine a fãcut odatã o drumeþie
pe valea Bahnei ºi ºi-a umplut
plãmânii cu aerul ozonat de aci
ºi a continuat cãlãtoria pe VALEA
CAMENEI ori spre muntele
CIOLANU, la poalele cãruia se
aflã satul GORNENÞI, component
al comunei Podeni, nu poate sã
nu poarte în suflet încântarea de
care a fost cuprins ºi-ºi doreºte
sã revadã acest mirific peisaj.
   Comunã de graniþã, Podeniul a
fost martorul multor evenimente
petrecute în apropierea celor patru
treceri de contrabandã pãzite de
grãnicerii români (sãteni ai
comunei Podeni, Iloviþa, Prejna)
ºi de grãnicerii unguri (de fapt
români din BOLVAªNIÞA,
CORNEREVA ori PLUGOVA),
pãzitori care, de fapt, luau masa
împreunã, se omeneau ca fraþii de
sânge, lucru ce-l dovedim cu

Comuna Podeni, veche aºezare
omeneascã, cu mare potenþial turistic Leul a avut o evoluþie agitatã

în perioada analizatã, în special pe
pieþele internaþionale, unde euro a testat
pragul de 4,78 lei. Indicii ROBOR ºi-
au întrerupt miºcarea descendentã ºi
au reînceput sã creascã.
   Se pare cã banca centralã a intervenit
discret în piaþã, pentru a nu permite
depãºirea maximului istoric de 4,7648
lei, atins în 21 ianuarie. Pe acest fond,
cursul euro a urcat pânã la 4,7640 lei,
pentru ca la sfârºitul perioadei media
sã fie stabilitã la 4,7564 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat
între 4,753 ºi 4,76 lei.
   Leul a primit o gurã de oxigen
vinerea trecutã, dupã ce agenþia de
rating Standard & Poor’s ºi-a menþinut
perspectiva privind datoria României
la stabilã, nivel calculat în urmã cu
circa cinci ani. Reamintim cã anunþul
S&P a fost amânat cu douã sãptãmâni
la cererea guvernului.
   Deficitul de valutã din piaþã se menþine
însã la cote alarmante, punând astfel
presiune pe curs. Conform BNR, contul
curent al balanþei de plãþi a înregistrat
un deficit de 114 milioane euro în
ianuarie, de 16,3 ori mai mare faþã de
cel înregistrat în prima lunã din 2018.
Aceastã veste vine dupã cea de
sãptãmâna trecutã, când INS a anunþat
cã deficitul comercial a avansat în
ianuarie cu 62% la 1,26 miliarde de euro.
   Media dolarului american a avut o
evoluþie descendentã, coborând de la
4,2175 la 4,1881 lei, când cotaþiile din
piaþã au fluctuat între 4,186 ºi 4,196 lei.

Euro pregãteºte trecerea la 4,78 lei
Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele

internaþionale între 1,131 ºi 1,139
franci/euro, iar media de la finalul
intervalului a fost stabilitã la 4,1890 lei.
   Preþul gramului de aur a crescut la
sfârºitul perioadei la 176,1682 lei, în
timp ce valoarea unciei de aur se situa
pe pieþele internaþionale specializate la
peste 1.300 dolari.
   Dobânzile interbancare au reînceput
sã creascã, dupã câteva sãptãmâni în
care direcþia a fost una de scãdere, fiind
atinse minime ale ultimei luni.
   La sfârºitul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a crescut de la 3,10 la 3,12%.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a urcat de
la 3,30 la 3,31%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a urcat de
la 3,44 la 3,45% iar cel la 12 luni de la
3,49 la 3,51%.

Lipsa unui acord comercial între
SUA ºi China, dupã amânarea unei
întâlniri între preºedinþii Trump ºi Xi,
a provocat deprecierea monedei
americane de la 1,1278, la începutul
perioadei, la 1,1334 – 1,1361 dolari/
euro, la finalul ei.

Indicele bitcoin calculat de Bloomberg
se menþinea la finalul perioadei în jurul
valorii de 3.970 dolari.
Analiza cuprinde perioada 13 – 19
martie.

faptul cã de-a lungul timpului s-a
cunoscut doar o arestare de trecere
a graniþei, un român dus la
Caransebeº dar, care, a fost
aproape îndemnat sã fugã, paznicul
„DORMIND PROFUND”.
   Cele patru treceri de graniþã, vor
fi prezentate pe larg în numerele
urmãtoare, acum doar amintindu-
le: trecere prin punctul FEREGARI,
destul de aproape de pichetul
grãnicerilor români, trecere prin
punctul JALARÃU pe la Crucea
Albã; trecere prin punctul SAUA
PÃDINA ºi trecerea pe la poalele
muntelui CIOLANU cu coborâre la
CERNA, kilometrul 15.
   Adaug faptul cã trecerea pe la
Crucea Albã, a fost mai îngrijitã,
ea, în timp, fiind ºi amenajatã de
Primãria Bãile Herculane prin
captarea Izvorului JALARÃU, într-
o modernã fântânã cu apã
limpede, cristalinã ºi cu bãnci
pentru odihnã pe distanþa Bãile
Herculane – Crucea Albã.
   Adaug faptul cã la fiecare din
aceste treceri se gãseºte câte o
poianã cu iarbã suculentã pentru
vitele ce trebuiau duse în statul vecin,
dar, asta este tema altui articol.
   Toate acestea au fost prezentate
într-o lucrare, dacã nu mã înºel,
cu mulþi ani în urmã de I.R.
Sirianu, lucrare ce, zic eu, s-a
bazat mai mult din auzite, autorul
neavând posibilitatea, probabil, a
„mãsurãrii potecilor” cu piciorul.
   Pentru a trezi interesul amatorilor
de turism vreau sã susþin cã, dacã
Valea Bahnei ar fi amenajatã, nu ar
fi cu nimic mai prejos decât Valea
Jiului sau a Oltului.
   Amãnunte într-un numãr viitor.

Prof. Haralambie Lupulescu

 Radu Georgescu

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
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

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: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

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

Relaþii la Tel.: 0740 176 364 ºi  0741228521
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã importantã în plan relaþional, deoarece
în Semnul Balanþei se formeazã aspectul de Lunã plinã.
Sunt posibile finaluri ºi începuturi nebãnuite atât în relaþia
cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile de colaborare
profesionalã. Totuºi pe 21 Martie, îndoiala, temerile,
senzaþia de mers în gol vor fi accentuate. În culisele vieþii
tale existã jocuri, de bun augur, care vor ieºi la ivealã la
momentul potrivit. În a doua parte a sãptãmânii se
contureazã cheltuieli pe taxe, impozite, servicii ºi
preocupãri legate de bugetul disponibil comun cu alþii.
Bucurã-þi sufletul cu activitãþi culturale ºi cu subiecte
legate de cãlãtorii în strãinãtate, pentru lucru, studiu sau
de agrement. Dialogurile cu persoane erudite sunt
binevenite. Participã la cursuri, seminarii sau expoziþii
pe teme artistice ºi spirituale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La locul de muncã se întrezãreºte finalul unei etape,
întrucât în Semnul Balanþei se formeazã aspectul de Lunã
plinã. Activitãþile profesionale le vei desfãºura mai uºor,
iar sprijinul colegilor va fi excelent. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului renal ºi pe
segmentele capului. Alimenteazã-te sãnãtos, odihneºte-
te ºi, la nevoie, apeleazã la sfaturile specialiºtilor. Evitã,
pe cât posibil în zilele de 21 ºi 22 Martie, analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã momente interesante
pentru relaþiile parteneriale, astfel cã negocierile,
dezbaterile pe teme ºi activitãþi comune se pot desfãºura
în chip nebãnuit. Weekend-ul aduce cheltuieli ºi
chestiuni financiare alãturi de cei dragi. De bun augur ar
fi sa oferi cadouri celor dragi. ªi tu vei primi cel puþin
laude bine meritate plus cadouri marunte dar,
încântãtoare.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte domestice ºi cu
dialoguri furtunoase cu membrii familiei, rãbdare ºi
þine cont de cele spuse de cei dragi, pe 21 Martie se
construieºte aspectul de Lunã plinã în Semnul Balanþei,
impulsionându-te sã te ocupi de persoana iubitã ºi de
copii. Amorul va cãpãta o altã însemnãtate pentru tine,
iar dorinþa de aventuri, distracþii ºi idile întâmplãtoare va
fi la cote mari ºi destul de uºor de îndeplinit. Rãscolirile
sufleteºti pot fi frecvente. ªi la serviciu se contureazã
mult de lucru, dar ºi treburi de rutinã acasã. Oboseala ºi
unele afecþiuni mai vechi îºi vor spune cuvântul.
Dozeazã-þi eforturile ºi acceptã ajutorul celorlalþi! Sfârºitul
sãptãmânii este potrivit odihnei ºi plimbãrilor în aer liber.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

La începutul sãptãmânii, multe persoane din anturajul
apropiat vor dori sã vorbeascã cu tine vrute ºi nevrute.
Plus ai de fãcut cãlãtorii scurte, pentru a rezolva diverse.
Selecteazã-þi prioritãþile ºi nu divaga prea mult. În Semnul
Balanþei se formeazã aspectul de Lunã plinã ale cãrui
influenþe le vei simþi în segmentul familial. Activitãþi
domestice finalizate ºi discuþii aprinse cu membrii
familiei. Prudenþã, rãbdare, discernãmânt! Ecourile
acestei sãptãmâni le vei simþi multã vreme de acum încolo,
pentru cã este vorba despre schimbãri importante în
relaþiile familiale, ambianþa din casã, legãtura cu locurile
natale ºi cu neamurile. Apropie-te de cei dragi ºi ajutã-i
necondiþionat atât cât poþi. Zilele de 23 ºi 24 Martie
rãscolesc relaþia cu persoana iubitã ºi copiii. Distracþii,
aventuri, amor, dar ºi niscai discuþii aprinse trecãtoare.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã cheltuieli importante la începutul acestei
sãptãmâni. Este vorba, atât despre cele necesare þie în
plan personal, cât ºi despre cheltuieli comune cu alþii.
Poþi descoperi nereguli serioase ce trebuie remediate
urgent. Foarte animate devin relaþiile cu anturajul
apropiat, datoritã formãrii aspectului de Lunã plinã în
Semnul Balanþei pe 21 Martie. Apar ºanse deosebite de
a îmbunãtãþi relaþiile cu ceilalþi, de a-þi face prieteni
noi ºi de a-þi remodela gândirea ºi comunicarea. Pentru
cã multã lume va roi în jurul tãu, fii prudent cu vorbele
ºi gesturile. Vorbeºte strictul necesar ºi ascultã-i pe
ceilalþi cu interes. La finalul sãptãmânii, atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de activitãþile domestice ºi de
relaþiile cu membrii familiei. Se contureazã discuþii
importante în casã, dar ºi cu neamurile, plus distracþii
ºi activitãþi alãturi de cei dragi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt favorabile îngrijirii
sãnãtãþii ºi revizuirii programului cotidian. Ai nevoie de
odihnã ºi de întoarcerea eforturilor spre propria ta fiinþã.
Selecteazã prioritãþile, evitã spaþiile aglomerate ºi
persoanele care se implicã nepermis de mult în viaþa ta.
Pe 21 Martie se formeazã aspectul de Lunã plinã în
Semnul Balanþei, oferindu-þi efecte în plan financiar. Pe
de o parte este vorba despre unele cheltuieli care se
epuizeazã acum, însã pe de altã parte apar schimbãri
referitoare la sursele tale de venit din munca proprie. Fii
atent la cele discutate la locul de muncã ºi acceptã
schimbãrile necesare. Poate fi vorba de a munci mai
mult, dar eforturile îþi vor fi rãsplãtite. La finalul sãptãmânii
vor fi frecvente cãlãtoriile pe distanþe scurte, întâlnirile ºi
dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine, întrucât în
Semnul tãu zodiacal se formeazã aspectul de Lunã plinã
pe 21 Martie. Ai ºanse minunate de a aduce îmbunãtãþiri
importante pe toate planurile vieþii, aºa încât rezervã
momente special pentru tine ºi gândurile tale. Un jurnal
personal þi-ar fi de mare folos pe termen lung. Cum
emotivitatea va fi accentuatã existã riscul sã oscilezi cam
mult în decizii ºi relaþii cu ceilalþi. Ai încredere în tine ºi
opereazã schimbãrile necesare dorite. Se pot accentua
unele afecþiuni legate de sistemul digestiv ºi de cel renal,
de aceea evitã suprasolicitarea nervoasã ºi fizicã. Evitã
în aceastã sãptãmânã, pe cât posibil consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Finalul
sãptãmânii aduce cheltuieli majore, dar în paralel este
posibil sã primeºti daruri frumoase ºi utile.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc în preajmã prieteni
ºi persoane din anturajul socio-profesional. Dialoguri
importante pe teme profesionale ºi reluarea unor sarcini
de lucru. ªi persoana iubitã sau copiii îþi vor da bãtãi de
cap, de aceea acordã-le ºi lor atenþia cuvenitã. În preajma
zilei de 21 Martie apare o puternicã dorinþã de
interiorizare, somnolenþã ºi tendinþã la visare cu ochii
deschiºi. În Semnul Balanþei se alcãtuieºte aspectul de
Lunã plinã, astfel cã stãrile tale interioare sunt fluctuante.
Ocupã-te de treburi uºoare ºi, la nevoie, cere sprijinul
celor dragi ºi de încredere pentru a rezolva chestiunile
urgente. Se contureazã reconfigurãri importante, atât în
ceea ce priveºte mentalitatea ta, cât ºi atitudinea, relaþiile
cu ceilalþi ºi planurile de viaþã. La finalul sãptãmânii te
vei simþi mult mai bine ºi complet revigorat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este bine sã începi aceastã sãptãmânã cu rezolvarea
treburilor din planul socio-profesional. Sunt posibile
discuþii aprinse cu ºefii, cu autoritãþile, dar ºi cu persoanele
autoritare din cadrul familiei. Pe fundal domneºte discordia,
astfel cã fii prudent ºi înþelegãtor. Pe 21 Martie se formeazã
aspectul de Lunã plinã în Semnul Balanþei, aspect ale
cãrui efecte le vei resimþi în segmentul relaþiilor cu prietenii
ºi susþinãtorii din planul profesional. În urma unor discuþii
sau în urma unor acþiuni comune cu aceste persoane vei
fi nevoit sã decizi în consecinþã. Renunþã la cei care te-au
necãjit ºi la cei care observi cã stau în preajma ta doar
pentru profitul lor. Organismul tãu va da semne de obosealã
în a doua parte a sãptãmânii. Sunt binevenite odihna ºi
dialogurile interioare. Rezervã momente ºi pentru plimbãri
în aer liber.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþii provocatoare cu persoanele aflate departe de
graniþele þãrii apar la începutul sãptãmânii. De asemenea,
vor intra în sfera ta de interes rafinarea mentalã ºi
dezvoltarea sufleteascã prin abordarea unor studii,
cercetãri sau cursuri de instruire deosebite. Prudenþã,
deoarece suprasolicitarea mentalã este accentuatã ºi îþi
poate rãscoli mult sãnãtatea întregului organism plus
relaþiile cu ceilalþi. Selecteazã prioritãþile pe toate
planurile! Apar schimbãri importante, cu bãtaie lungã în
plan profesional. În Semnul Balanþei se formeazã aspectul
de Lunã plinã pe 21 Martie, fapt care închide o etapã în
câmpul muncii. Þi se vor recunoaºte meritele pe de o
parte, însã pe de altã parte, unii îþi vor cãuta noduri în
papurã. Evitã a te lãsa copleºit de laude, deoarece în
umbrã, colegii nu prea se bucurã de poziþia ta socialã ºi
de sprijinul primit din partea autoritãþilor.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O sãptãmânã dinamicã în plan profesional ºi în plan
financiar. Se contureazã cheltuieli comune cu alþii, dar ºi
cheltuieli legate de facturi, taxe, datorii de tot felul. Sunt
posibile erori în actele financiare, de aceea ar fi bine sã le
verifici atent ºi sã eviþi investiþiile sau schimbarea unor
termeni ºi condiþii din orice fel de contracte. Relaþiile cu
strãinãtatea se reconfigureazã, datoritã influenþelor
aspectului de Lunã plinã din Semnul Balanþei, ce se
construieºte pe 21 Martie. Intrã în discuþie ºi etapele de
realizare ale unei cãlãtorii ºi implicarea în diverse forme
de instruire personalã sau profesionalã. Aparent lucrurile
stau bine, însã existã în fundal ceva greu de înþeles care
poate rãscoli totul. Prudenþã ºi evitã luarea deciziilor
majore în aceastã sãptãmânã, indiferent despre ce este
vorba. Momente excelente pentru revizuirea sistemului
de valori morale si spirituale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi de rutinã la serviciu.
Selecteazã prioritãþile, deoarece organismul este obosit
ºi se pot evidenþia afecþiunile circulatorii ºi cardiace. În
relaþiile parteneriale intervin discuþii aprinse ºi acþiuni
comune. Se recomandã prudenþã, întrucât mentalul ºi
comunicarea sunt viciate, astfel cã este dificil sã ajungi
la un consens, atât cu partenerul de viaþã, cât ºi cu cei de
afaceri sau colaboratori. Apar noutãþi la capitolul
financiar, pentru cã în Semnul Balanþei se formeazã
aspectul de Lunã plinã pe 21 Martie, oferindu-þi ºanse
de a rezolva datorii restante ºi aspecte referitoare la
moºteniri ºi partaje. Evitã vânzarea-cumpãrarea unor
bunuri valoroase, deoarece sunt posibile pierderi ºi erori
majore! Finalul sãptãmânii aduce informaþii preþioase
despre cãlãtorii îndepãrtate sau necesitatea de a te ocupa
de studii ºi documentare. Autor: AstroCafe.ro

Horoscop (21 - 27 martie 2019)
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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,

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Jud. Mehedinþi
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi

Organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale - POSTURI VACANTE:
1. POST VACANT:
1.a. 1 ( unu)  post - consilier juridic grad I, Comp. Managementul calitãþii
serviciilor medicale; Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor-
studii superioare-ºtiinte juridice ºi administrative; certificat de absolvire -
responsabil protecþia datelor cu caracter personal; vechime 3 ani ºi 6 luni.
1.b. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 18.03.2019-29.03.2019,
ora 16.00. Proba scrisã: 08.04.2019, ora 12.00; Interviul: 12.04.2019, ora 12.00.
2. POST VACANT:
2.a. 1 (unu) post –operator controlor date debutant; Secþia Medicinã Internã;
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor; - studii medii, certificat
de absolvire curs operator calculator, fãrã vechime;
2.b. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 18.03.2019-29.03.2019,
ora 16.00. Proba scrisã: 08.04.2019, ora 9.00; Interviul: 12.04.2019, ora 9.00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã,
str. Iulian Predescu nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594 ºi pe site-ul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

COMUNA VOLOIAC, reprezentatã prin d-nul Ovreiu Alexandru
- primar comuna Voloiac, anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul“MODERNIZARE
DRUM DE INTERES LOCAL DC 68, COMUNA VOLOIAC, JUDEÞUL
MEHEDINÞI” propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, comuna Voloiac,
sate: Voloiac, Titirigi, Cotoroia ºi Sperleºti.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul Mehedinþi, municipiul
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3 ºi la sediul Primãriei
Comunei Voloiac, comuna Voloiac, satul Voloiac, în zilele de luni-joi,
între orele 8:00-16:30 ºi vineri, între orele 8:00-14:00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

În perioada 15-16.03.2019
Sala Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin a gãzduit Finala
Campionatului Naþional de Tineret,
U23, individual, masculin ºi feminin,
care a adunat la start 176 de sportive
de la 45 de cluburi din România.
   CSM Drobeta Turnu Severin a avut
înscriºi în aceastã competiþie 7
sportivi care s-au clasat dupã cum
urmeazã:
Loc I -COVACIU IASMINA -48 kg
Loc III -BORONTIª ANDREEA -63 kg
Loc V -IOVIÞÃ ROBERTA -52 kg

Sala Polivalentã din Drobeta Turnu Severin  a
gãzduit Finala Campionatului Naþional de Tineret, U23

-BORTOª ANDREEA -57 kg
Neclasat -ARGINT DIANA-52 kg
-CHICIN ALEXANDRU  -73 kg
-MATEI LIVIU -73 kg
   A fost o competiþie cu obiective
îndeplinite care ne demonstreazã în
continuare cã avem o generaþie
minunatã de copii talentaþi de care
trebuie sã avem grijã permanentã
pentru a avea sportivi de valoare la
categoria de vârstã seniori.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Gulie Marina Alexandra cu
domiciliul în oraºul Corabia, str. CA Rosetti, nr. 79, judeþul Dolj, ce
intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã de Apã Banat, aviz de
amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului
Construire locuinþã parter din structurã de lemn, împrejmuire ºi ponton
plutitor, comuna Sviniþa, CF nr. 52014, judeþul Mehedinþi.
            Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al 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 09.04.2019.

Beneficiar,
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CS Strehaia ºi AS Recolta Dãnceu s-au
calificat în finala Cupei României – faza judeþeanã
Mehedinþi. În penultimul act, echipa care reprezintã
satul Dãnceu a eliminat câºtigãtoarea ediþiei
precedente a competiþiei, Viitorul ªimian. Învinsã
în prima manºã, disputatã la ªimian, cu scorul de
4-2, AS Recolta a întors rezultatul în meciul-retur,
de pe teren propriu, pe care l-a câºtigat cu scorul
de 4-1, prin golurile lui Cristian Boboescu (17,
52), Florin Fãget (58 - ag) ºi Constantin Negrescu
(63), respectiv  Relu Þurai (24). Cealaltã semifinalã
nu s-a mai jucat, deoarece Pandurii Cerneþi nu s-
a prezentat la Strehaia, invocând faptul cã mijlocul
de transport cu care urma sã facã deplasarea s-a
defectat! Astfel, CS Strehaia, care se impusese în
meciul-tur, de la Cerneþi, cu scorul de 2-1, s-a
calificat în finala competiþiei, unde va întâlni Recolta
Dãnceu. Cele 2 echipe s-au mai duelat în ultimul
act al Cupei României  în 2017, când Recolta
s-a impus cu scorul de 2-0, pe Stadionul

Patronatã de Adrian Mititelu, FCU Craiova
a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la FC
Pucioasa, ºi s-a depãrtat la 8 puncte de liderul
Turris Oltul Turnu Mãgurele. Condusã cu 2-0 la
pauzã, echipa din Bãnie e reuºit sã smulgã un

Învinsã în primele 10 etape din cadrul
Seriei a VI-a a Campionatului Naþional de Fotbal
rezervat juniorilor U17, CSS Drobeta Turnu
Severin a bifat, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
primul punct stagional. Pe Stadionul Termo, elevii
antrenaþi de Andrei Dicu au remizat, scor 1-1, cu

Strehaia – Dãnceu, din nou în finala Cupei
Municipal, dar ºi în 2011,
finala adjudecatã tot de
gruparea din Dãnceu, care
a câºtigat jocul cu 5-3, pe
Stadionul Termo, dupã
executarea loviturilor de
departajare. Finala din
acest an se va juca dupã
încheierea campionatului,
cel mai probabil pe data de
8 iunie, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin.
   Liga a IV-a se reia sâmbãtã, cu prima etapã
a returului, iar pentru titlul judeþean luptã
Recolta Dãnceu, CS Strehaia, Viitorul ªimian
ºi Pandurii Cerneþi. Tot la sfârºitul acestei

CSS –ul severinean, la primul punct stagional

FCU Craiova, tot mai departe de obiectiv

CFR Romgaz Craiova, echipã
aflatã un loc mai sus în
clasament, cu un singur
succes, repurtat chiar în
meciul-tur.
  Cealaltã echipã severineanã
înscrisã în competiþie, ACS
Luceafãrul Drobeta, a dispus,
la juniori U17, cu 4-1 de CSS
Craiova ºi a urcat pe 4 în
ierarhie. La juniori U19,
Luceafãrul a fost învinsã cu 1-

0 de CSS Craiova, iar CSS Drobeta Turnu Severin
a dispus cu 3-1 de CFR Romgaz Craiova, rezultat
prin care se menþine pe locul 5 în Seria a VI-a.
Etapa viitoare, CSS Drobeta va juca, în deplasare,
cu CSS Craiova, iar Luceafãrul se va deplasa la
LPS Slatina.

punct în minutul 90+7, dupã
ce Claudiu Bãlan a marcat,
din penalti. În minutul 60,
Ovidiu Dãnãnae redusese din
diferenþã. Egalul înregistrat
pe terenul modestei echipe
din judeþul Dâmboviþa i-a fost
fatal însã antrenorului Nicolo
Napoli, care a fost înlocuit
din funcþia de “principal” al
echipei craiovene. Pânã la
finele actualului sezon din
Liga a III-a, de pregãtirea
echipei se va ocupa

“secundul” Adrian Filip, care va fi ajutat de
jucãtorul Mãdãlin Ciucã. Depãºitã în clasament ºi
de Flacãra Horezu, FCU Craiova va juca vineri, în
etapa a XIX-a , pe terenul ocupantei locului 7 din
seria a III-a, FC Voluntari II.

 M. O.

 M. O.

sãptãmâni începe ºi Liga a V-a, unde Inter
Crãguieºti s-a desprins considerabil în
fruntea clasamentului ºi pare greu de crezut
cã va mai pierde primul loc pânã la finele
sezonului

 M. O.

Liga a IV-a - Clasament
1. Dãnceu 11   9 1   1 36-11 28
2. Strehaia 11   9 0   2 26-9 27
3. ªimian 11   8 2   1 41-4 26
4. Cerneþi 11   8 2   1 34-13 26
5. Eºelniþa 11   5 2   4 25-12 17
6. Orºova 11   5 0   6 17-23 15
7. Pristol 11   3 2   6 18-32 11
8. Vânju Mare 11   3 1   7 11-36 10
9. Salcia 11   3 0   8 17-23 9
10. Obârºia 11   2 0   9 13-27 6
11. Tr. Severin   11   1 3   7 15-31 6
12. Cujmir 11   1 3   7 13-52 6

Etapa a XII-a (23 martie)
Recolta Dãnceu - Viitorul Cujmir
Decebal Eºelniþa - CS Strehaia
Victoria Vânju Mare - Pandurii Cerneþi
Dierna Orºova - AS Obârºia de Câmp
Dunãrea Pristol - Inter Salcia
AS Turnu Severin - Viitorul ªimian

Liga a V-a - Clasament
1. Crãguieºti 11   9 1   1 42-20 28
2. Vânãtori 11   6 2   3 39-32 20
3. Floreºti 11   5 4   2 26-15 19
4. Gârla Mare 11   6 0   5 37-30 18
5. Cãzãneºti 11   5 3   3 27-22 18
6. Broºteni 11   5 2   4 28-22 17
7. Opriºor 11   5 2   4 27-23 17
8. D. Hinova 11   4 1   6 25-27 13
9. Vrata 11   4 0   7 21-29 12
10. Bistriþa 11   2  3   6 22-30 9
11. Dârvari 11   3 0   8 30-42 9
12. ASG Hinova11   3 0   8 22-54 9

Etapa a XII-a (24 martie)
Inter Crãguieºti - Viitorul Floreºti
Voinþa Opriºor - Real Vânãtori
Voinþa Vrata - AS Dârvari
AS Ghiciulescu Hinova - ªtiinþa Broºteni
Coºuºtea Cãzãneºti - Dunãrea Hinova
Avântul Bistriþa - Unirea Gârla Mare
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Mã nepoate, vãzui albastru
în faþa ochilor, de la intrare ºi pãnã
la ieºirea din Severin, de zisei cã
dete Dunãrea în clocot. Pã atâtea
panouri cu nea Tãriceanu nu a mai
vãzut neam de severinean, zici cã
au exclusivitate sau cam aºa ceva.
Pã ºi cam aºa stã treaba, cã nea
Sibinescu pusã mâna pe cam toate
locaþiile bune din oraº, cu bunãvoie
di la nea Gherghe, cã doarã palma
bãtutã nu sã uitã niciodatã.
   ªi apopo de nea Gherghe, nu
trec douã zile ºi-l mai aruncã unii
ºi alþii pe piaþa zvonurilor, de zici
cã e pe post de speriat copiii, cã
prea e scos la înaintare. Bine, nu
cã ar mai conta, cum nici pi la
Orºova nu ar fi sigur cã s-ar
încadra, cã ºi pe acolo îl
scoseserã unii de candidat. Da
cum spunea singur, douã
mandate au fost suficiente, aºa cã
nu mai comentãm cã pierdem

 nea Mãrin

Sucã ºi urzicile, candidatul plictisit di la Orºova la Severin ºi
ambiþiile pentru posturile de conducere din Mehedinþi

vremea ºi nu e cazul.
   Bine, între timp pi la Severin mai
poposi ºi nea Onþanu, probabel de
obosealã, cã dupã atâþia ani de
primãrie ar mai vrea ºi ‘mnealui
sã sã reîntoarcã, cã nu au ajuns
toate parangheliile fãcute pãnã
acuma. Numai cã nu s-au prea
înghesuit sã-l asculte decât fro
câþiva tinerei de peste 70 de
aniºori, care nici ‘mnealor nu au
rezistat pãnã la final, cã au
adormit di la atâta plictisealã.
   Mã fraþilor, fu concurs anulat la
Ambulanþa Mehedinþi, zic unii pe
enterese politice, ori financiare. Da
las cã vine nenea consilierul pe
probleme de sãnãtate di la nivelul
judeþului ºi rezolvã, cât ai zice peºte,
cã doar sã pricepe. ªi apropo de
ambulanþã, mai bine sã nu aveþi
nevoie, cã ete, o vãzurãm ºi pe asta.
Curãþarea vitrinelor, în care se aflã
carne ºi produse din carne, se face

cu spray. Adicã vânzãtoarele fac puf
puf cu spray ºi apoi ºterg. Este
posibil ca pe alocuri sã mai arunce
ºi un ºchiupit contra deochiului, care
ar veni din partea vreunui
cumpãrãtor pretenþios. Poate trec pe
acolo cei di la Protecþia
Consumatorului. Sau super ºi
hypermarketele sunt excluse?
   Mã nepoate, ne mor pãnã ºi peºtii
din Dunãre, cã iar fu poluare între
Vrancea ºi Crivina. Pã da, cã trebuie
sã  aparã neºte turiºti strãini ca sã
ne arate cã fluviul este poluat în fel
ºi chip, zi de zi. Revoltãtor, nu?!
Chiar, sã aflã vinovatu’? Sã dete vro
sancþiune? ªi dupã asta apãrurã
caraºii morþi pe Dunãre.  Da ºi alte
specii s-au întors cu burta în sus.
Sã fi fost otrãviþi sau toatã apa
fluviului este toxicã ºi iarã trecem
printr-o poluare a Dunãrii?!
   Mã fraþilor, nu sã ºtie dacã nea
Stoica, primarul Orºova sã va opri
pãnã nu scapã de nea Cican di la

Sportivii din cadrul
Clubului Drobeta Fighting Men
A&G, antrenaþi de Popescu Alin,
au participat în data de 16.03.2019
la Competiþia de kickboxing pe

Kickboxing: Centura României

conducerea Spitalului municipal,
da sigur le-a dat apã la moarã ºi
altora. Iote, la Biblioteca judeþeanã
când sã zâc cã apele s-au liniºtit,
aºa cum a hotãrât instanþa de
judecatã, iarã sã fãcu demiterea. Va
urma, iarã, o judecatã ºi iar o
repunere pe funcþie la conducerea
instituþiei. Adicã, CIRC... pe bani
publici. Asta ieste, dacã nu
rãspunde... NIMENI.
   Acuma, Tanþa lu’ Pecingine
aºteaptã rezultatele controalelor la
asociaþiile de proprietari, cã la câte
nereguli au fost sesizate, mãcar
fro câteva exemple ar trebui date.
Pãi, pânã când?!
   Noroc cu primãvara asta, cã dete
cãldura ºi ieºirã urzicile, fãcu Veta
o ciorbã de nu te mai ridici di la
masã pãnã nu mai ceri o porþie. Aºa
cã fuga la piaþã, luaþi neºte verdeaþã
ºi trai neneacã!
   Pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

reguli de K1 ºi au adjudecat 3
Centuri din cele 10 puse în luptã.
   La competiþie, desfãºuratã la Deva,
au participat 54 de cluburi din
România ºi din Republica Moldova.


