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Bugetul propriu al Consiliului Judeþean Mehedinþi este
în anul 2019, de aproape 317 milioane lei, cu 20% mai
mare decât cel din anul 2018. Potrivit preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu,
aceastã creºtere se datoreazã în principal, sumelor alocate
judeþului Mehedinþi de cãtre Guvernul PSD-ALDE prin
Legea nr. 50/2019, a bugetului de stat.

A fost tema vizitei efectuate de elevii clasei a X-a
din cadrul Colegiului Pedagogic “ªtefan Odobleja”
Drobeta Turnu Severin, vizitã efectuatã în cadrul
Programului ”ªcoala Altfel”.

“Mâine vreau sã fiu PREFECT”

   Domnul Nicolae DRÃGHIEA i-a primit cu nostalgia profesorului,
le-a vorbit despreimportanþa instituþiei ºi responsabilitãþile
prefectului ºi a rãspuns întrebãrilor puse de elevi.
   La final, vizitatorii au fost invitaþi în biroul prefectului
unde au avut ocazia, ca de pe scaunul  prefectului, sã
spunã ”Mâine vreau sã fiu prefect”.

Prim-ministrul României, Viorica
Dãncilã, a transmis, în aceastã searã,
preºedintelui României, Klaus Iohannis,
propunerile de numire a noilor miniºtri  pentru
portofoliile Ministerului Justiþiei, Ministerului
Fondurilor Europene ºi Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni.
   Totodatã, premierul a transmis cãtre
Administraþia Prezidenþialã propunerea de
revocare a ministrului Justiþiei, Tudorel Toader,
ºi demisiile ministrului Fondurilor Europene,
Rovana Plumb, respectiv, ministrului pentru
Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero.
   Pentru Ministerul Justiþiei a fost propus
Eugen Nicolicea (foto), membru al Camerei
Deputaþilor, pentru Ministerul Fondurilor

Premierul a transmis Preºedintelui României
propunerile de numire a noilor membri ai Guvernului

Europene a fost propusã Oana Florea, membru
al Camerei Deputaþilor, iar pentru Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni a fost propus
Tit-Liviu Brãiloiu, membru al Senatului.
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Frauda fiscalã poate fi
prevenitã ºi combãtutã, iar una dintre
mãsurile luate în ultimele zile în acest
sens o reprezintã operaþiunea
“Demetra”.
   În urma îndemnului preºedintelui
P.S.D. de a verifica fructele ºi legumele
care intrã în þarã, a fost declanºatã
operaþiunea “Demetra”. Astfel, A.N.A.F.
ºi Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor au demarat aceastã
acþiune la nivel naþional.
   Vorbim de controale în care
inspectorii antifraudã verificã în detaliu
toate etapele ciclului de comercializare
a legumelor ºi fructelor, pânã când
acestea ajung la consumator. Se
urmãreºte legalitatea achiziþiilor
intracomunitare ºi importurilor,
corectitudinea actelor de provenienþã
ºi de însoþire a produselor,
corespondenþa cu realitatea a facturilor,
chitanþelor ºi bonurilor fiscale.
   Operaþiunea “Demetra” are ca
scop oprirea importurilor de legume
ºi fructe de contrabandã, iar de când
au început verificãrile, scopul este
atins. În urma controalelor, sute de
tiruri au fost blocate la vamã, iar mai
apoi tone de legume ºi fructe au fost
neutralizate.
   În doar câteva zile, au fost controlate
peste 400 de mijloace auto destinate
transportului de legume ºi fructe, dar ºi
3 depozite. Au fost aplicate 31 de
sancþiuni, în valoare de peste 600 de

Operaþiunea “Demetra” combate
frauda fiscalã din domeniul

produselor alimentare

mii de lei. Cantitatea de legume ºi fructe
neutralizate se ridicã la 81 de tone, în
special legume venite din Polonia,
Ungaria, China, Spania ºi Grecia.
   Inspectorii au sancþionat: lipsa
documentelor sanitare veterinare,
igienã necorespunzãtoare, depãºirea
capacitãþii de depozitare, mijloace de
transport necorespunzãtoare, lipsa
elementelor de identificare
(etichetare necorespunzãtoare),
lipsa autorizaþiei de funcþionare a
depozitului de destinaþie.
   Controalele vor urma ºi în perioada
urmãtoare, ºi, cred cã reprezintã o
etapã fireascã pentru ca produsele
care ajung în magazine sã fie mai
sigure, iar românii sã poatã pune
pe mese legume ºi fructe de
calitate, despre care sã ºtie cu
certitudine cã nu le afecteazã
sãnãtatea.

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Nu am mai vorbit de multã
vreme despre sondaje. Prea multe
nici nu am auzit sã se fi produs în
perioada aceasta. Cât despre
credibilitatea lor, e o chestiune
discutabilã: depinde cine le
comandã ºi cât e dispus sã fie de
onest atunci când transmite
rezultate opiniei publice.
   Aici la capitolul onestitate se
nasc dubiile. E greu de crezut cã
partidele ar prezinta public rezultate
care sã le dezavantajeze. E în ADN-
ul lor sã mimeze optimismul,
încrederea în sine, sã arboreze
gesturi de deja învingãtori, chiar
dacã nu s-a dat gongul de start.
   Sã vedem ce spunea zilele trecute
pe un post de televiziune
sociologul Marius Pieleanu despre
niºte sondaje: „În sondajele pe care
le am, o parte fiind realizate de
AVANGARDE, nu se înregistreazã o
scãdere semnificativã în intenþia de
vot pentru PSD. Cifrele sunt cu 4
în faþã dacã mâine ar avea loc
alegeri prezidenþiale. Este adevãrat
cã sunt înregistrare scoruri uºor
mai mari la celelalte partide - PNL
ºi USR. De pildã, USR este la un
scor cu douã cifre astãzi când
vorbim, probabil ºi ca o consecinþã
pozitivã a miºcãrilor de stradã
înregistrate în iarna ºi primãvara
acestui an”. De ce s-ar înregistra
vreo scãdere semnificativã în

Vise de
recuperare
intenþia de vot pentru PSD?
Oamenii încã nu trãesc ºi nu
gândesc în termeni electorali. Mai
e ceva timp pânã când vom intra
cu toþii, mai mult sau mai puþin, în
logica electoralã, a patimilor ºi
conflictelor. Deocamdatã e doar,
aºa, o micã vânzolealã.
   Abia ce spune Marius Pieleanu
în continuare e interesant: „votanþii
PSD rãmân în continuare fideli
acestui partid. Se înregistreazã
scãderi semnificative în privinþa
încredere în preºedintele Liviu
Dragnea. Este o scãdere pe care o
vãd recuperabilã pentru cã depinde
numai de atitudinea sa în a-ºi
reveni”.
   Or fi votanþii PSD fideli PSD-ului,
or fi. Or fi ºi scãderi semnificative
(uitã sã ni le comunice; cât? 10%?
50%?, sociologul tace mâlc). În
privinþa încrederii în Liviu Dragnea.
Hai, mai treacã meargã. Dar sã spui
cu o aºa seninãtate încrezãtoare cã
“Liviu Dragnea are capacitatea sã
recupereze. Electoratul este
nemulþumit de brambureala în
privinþa legilor justiþiei mi se pare
ceva de-a dreptul fantasmagoric.
   Da, electoratul e nemulþumit de
amintita bramburealã (o parte a
electoratului e chiar furioasã, nu
doar nemulþumitã), dar nu de asta
nu-l înghit ei pe Dragnea, nu doar
din asta. Liviu Dragnea are multe
alte motive pentru care nu e agreeat
de electorat ºi nu prea are ce sã
recupereze la capitolul încredere.
Va fi cunoscut în istoria PSD ca
liderul ce s-a agãþat cu maximã
disperare de putere ºi ºi-a îngropat
cel puþin pânã la brâu propriul
partid în pãmânt. Astea cu Liviu
Dragnea care recupereazã sunt
vise, basme.

La a XX-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Limbã ºi literaturã
latinã Certamen Ovidianum
Sulmonense, lotul olimpic al
României a urcat din nou pe podium,
continuând tradiþia rezultatelor
excelente înregistrate la aceastã

Echipa României, pe podiumul Olimpiadei
Internaþionale de Limbã ºi literaturã latinã
Certamen Ovidianum Sulmonense 2019

competiþie. Performanþa a fost
realizatã de Sorana-Diana Plotogea,
elevã a Colegiului Naþional „Gh.
Vrânceanu” din Bacãu, laureatã cu
premiul al III-lea ºi premiul pentru cea
mai bunã traducere.

CONTINUARE ÎN PAGINA 15
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În perioada 22-26 aprilie
2019, la Drobeta-Turnu Severin se
desfãºoarã Olimpiada naþionalã de
istorie la care vor participa aproximativ
350 de elevi din toate judeþele þãrii.

Consilierii judeþeni au aprobat lista de investiþii pentru anul 2019
   În cadrul ºedinþei de îndatã a Consiliului Judeþean, de la sfârºitul
sãptãmânii trecute, s-a supus spre aprobare bugetul judeþului ºi lista de
investiþii pentru anul 2019. Bugetul propriu al Consiliului Judeþean
Mehedinþi este în anul 2019, de aproape 317 milioane lei, cu 20% mai
mare decât cel din anul 2018. Potrivit preºedintelui Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, aceastã creºtere se datoreazã în principal,
sumelor alocate judeþului Mehedinþi de cãtre Guvernul PSD-ALDE prin
Legea nr. 50/2019, a bugetului de stat. Aceastã creºtere foarte importantã

asigurã salariile pentru tot anul în cazul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeþean Mehedinþi, dar ºi pentru toate instituþiile
subordonate, aceste alocãri fiind de 25% din bugetul total. Totuºi, cea
mai mare sumã a fost alocatã investiþiilor proprii, dar pentru asigurarea
contribuþiilor proprii ºi cheltuielilor neeligibile în cazul proiectelor cu
fonduri europene derulate de Consiliul Judeþean Mehedinþi. Aceste alocãri
reprezintã 54% din bugetul total, 18% din buget reprezintã cheltuielile
materiale, iar 3% - alte cheltuieli.

În cadrul aceleiaºi ºedinþe
de îndatã, consilierii judeþeni au
aprobat încheierea unui contract de
asociere între Consiliul Judeþean
Mehedinþi ºi Primãria Drobeta
Turnu Severin, pentru a aloca din

CJ Mehedinþi a alocat bani pentru Olimpiada Naþionalã de Istorie care se organizeazã la Drobeta-Turnu Severin

   “Acesta este un eveniment care ne
onoreazã ºi este totodatã, un prilej
de mândrie, având în vedere cã
trãim într-un oraº încãrcat de istorie.
Pentru susþinerea acestei

competiþii extrem de importante
pentru învãþãmântul mehedinþean,
am propus în ultima ºedinþã de
îndatã alocarea sumei de 100.000
lei din bugetul Consiliului

Judeþean. Evenimentul este o
oportunitate de care nu puteam sã
nu profitãm pentru promovarea
judeþului atât în rândul elevilor
participanþi, cât ºi în rândul
dascãlilor însoþitori ºi membrilor
comisiei”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Consilierii judeþeni au aprobat cu
unanimitate de voturi acest proiect.
Banii vor completa sumele acordate
de Ministerul Educaþiei pentru
masã ºi cazare pe parcursul celor
cinci zile ºi vor fi folosiþi pentru
activitãþi recreative ºi vizite la
diverse obiective din judeþ.

Primãria Drobeta-Turnu Severin a primit zece milioane lei din bugetul Consiliului Judeþean pentru investiþii

bugetul judeþului, suma de 10
milioane lei în vederea susþinerii
unor investiþii de interes pentru
locuitorii oraºului.
   “Bugetul generos de anul acesta ne-
a permis sã sprijinim investiþii

importante pentru
municipiul Drobeta Turnu
Severin. Astfel, am supus
spre aprobare un contract de
asociere prin care am alocat
9 milioane lei pentru
construirea unui numãr de
10 parcãri în municipiu ºi un
milion lei pentru reabilitarea
mai multor locuri de joacã.
Obiectivele de investiþii au
fost stabilite de primarul
municipiului Drobeta Turnu

Severin, Marius Screciu, iar eu mi le-
am asumat în urma discuþiilor pe care

le-am avut”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Primarul municipiului Drobeta-
Turnu Severin, Marius Screciu, a
fost prezent la ºedinþa Consiliului
Judeþean ºi a explicat necesitatea
construirii unor noi parcãri în oraº,
dupã ce în ultimii ani numãrul
autoturismelor a crescut conside-
rabil. Pe de altã parte, locurile de
joacã din oraº nu au fost reabilitate
de foarte mulþi ani ºi au nevoie de
reparaþii serioase pentru siguranþa
copiilor.  Biroul de presã

COMUNICAT DE PRESÃ
APIA efectueazã plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã
începând din data de 8.04.2019, Centrele judeþene APIA vor efectua
plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent
lunii decembrie  si trimestrului IV 2018.

Suma totalã autorizatã la platã este de 7.154.315 lei  ºi se acordã de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
pentru un numãr de 46 solicitanþi care au accesat aceastã formã de ajutor
în conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr. 1179/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat în sectorul creºterii animalelor, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.                        RESPONSABIL  COMUNICARE

17 - 30 APRILIE



actualitateOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.04.2019pag. 4

Episcopia Severinului ºi
Strehaiei a gãzduit sâmbãtã 14 aprilie
2019 cercul de istorie “Amicii
istoriei” sub îndrumarea profesorului
de istorie Romeo Popa, actualul
inspector ºcolar la disciplina istorie
din cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi.

Referatele au fost pregãtite de cãtre
copii, iar locaþia a fost aleasã de cãtre
copii împreunã cu profesorul lor,
lecþia de istorie desfãºurându-se în
prima parte în sãlile pictate ale
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
unde copiii au putut vedea scene
din istoria poporului român pe care
le-au învãþat la ora de istorie dar ºi
la ora de religie.
   Iatã cã de aceastã datã ora de istorie
desfãºuratã aici la Episcopia
Severinului ºi Strehaiei a legat foarte
frumos cunoºtinþele istorice cu cele
religioase, profesorul de istorie
Romeo Popa explicându-le cadrul
istoric în care s-a desfãºurat martiriul
Sfinþilor Brâncoveni scenã pictatã
pe unul dintre pereþii interiori a
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.

Episcopia Severinului a gãzduit cercul de istorie Amicii Istoriei
   Dupã explicarea scenelor din istoria
neamului românesc ºi legãtura lor cu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
Amicii istoriei au vizitat Paraclisul
Episcopiei, iar mai apoi au mers în
sala muzicii bizantine unde sunt
pictaþi marii protopsalti cunoscuþi.
Aici domnul Mihai Corcodel,
consilier cultural al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei ºi absolvent
al Universitãþii de Muzicã Bucureºti
secþia Muzicã Bizantinã, le-a
explicat câteva noþiuni generale
despre muzica bizantinã ºi despre
cum a apãrut ea precum ºi despre
protopsaltii care sunt pictaþi pe
zidurile acestei încãperi.
   De aici „Amicii istoriei” au mers
într-una dintre sãlile Episcopiei
unde au susþinut referatele pregãtite
pe tema legatã de Patimile ºi Învierea
Domnului ºi cadrul istoric în care
sau desfãºurat elevii alegând
aceastã temã pentru cã se apropie
sãrbãtoarea învierii Domnului.
   Acest cerc de istorie numit “Amicii
Istoriei” a apãrut la sfârºitul anului

2016 din dorinþa elevilor de a
cunoaºte cât mai multe despre istoria
neamului românesc ºi a popoarelor
învecinate, iar domnul profesor
vãzând dorinþa lor de a avea cât mai
multe cunoºtinþe, le-a propus ca sã
se întâlneascã în afara orelor de curs
sã discute mai pe larg despre aceste
evenimente istorice care sau petrecut
de-a lungul timpului ºi au ales ziua
de sâmbãtã în care sã se întâlneascã
preþ de câteva ore pentru a dezbate
anumite teme ºi a susþine referate

pentru ca sã îºi fixeze aceste
informaþii cât mai bine.
   Acest cerc de istorie s-a desfãºurat
neîntrerupt de la apariþia sa din 2016
în fiecare sâmbãtã ºi ajungând ca în
acest an sã fie participanþi elevi de la
trei ºcoli din Drobeta Turnu Severin.
   Amicii istoriei au fãcut ºi mici
excursii au vizitat locuri încãrcate de
istorie care mãrturisesc evenimente
petrecute în istoria poporului nostru
precum ºi a popoarelor învecinate.

Pr. Marian Alin Giginã

Proiectul „Moºtenirea
religioasã dincolo de graniþã” a avut
prima întâlnire pe teritoriul
românesc, marþi 9 aprilie 2019,
desfãºurându-se de aceastã datã 
în Episcopia Severinului ºi
Strehaiei, mai exact la Drobeta
Turnu Severin. Proiectul acoperã
judeþele Dolj, Olt ºi Mehedinþi din
România ºi raioanele Vidin,
Montana, Vratsa, Pleven, Veliko
Tarnovo ºi Ruse din Bulgaria.
Aceste judeþe au o mulþime de
mãnãstiri ºi biserici extrem de
valoroase, situate pe ambele pãrþi
ale Dunãrii, ºi un patrimoniu
religios intangibil, având un
potenþial uriaº pentru dezvoltarea
turismului. Cu toate acestea,
turismul religios este subdezvoltat
în zonã ºi distribuit în mod
nejustificat între Marea Neagrã ºi

Membrii proiectului
“Moºtenire

religioasã dincolo
de graniþã” s-au

reunit la Drobeta
Turnu Severin

întreaga regiune.
   Obiectivul general al proiectului
„Moºtenirea religioasã dincolo de
graniþã” este promovarea regiunii
transfrontaliere, acoperitã de
proiect, ca destinaþie pentru
turismul religios. Realizarea acestui
obiectiv va marca turismul religios
drept brand nou în marketingul
turistic transfrontalier ºi, în plus, va
crea condiþii pentru creºterea
numãrului de turiºti sau pelerini în
ambele zone, dupã cum a subliniat,
la evenimentul de ieri, pãrintele
conf. univ. dr. Sergiu Grigore
Popescu, de la Facultatea de

Teologie a Universitãþii din Craiova.
   Obiectivele proiectului Erasmus
„Moºtenirea religioasã dincolo de
graniþã” sunt:
– creºterea numãrului de vizite pe
site-urile ce aparþin patrimoniului
cultural ºi natural;
– un numãr bine definit de
produse/servicii turistice
integrate create;
– elaborarea de strategii, politici sau
planuri de gestiune comune pentru
valorificarea (inclusiv creºterea
gradului de conºtientizare) a
patrimoniului cultural ºi natural
prin restaurarea ºi promovarea

acestuia pentru utilizãri economice
durabile.
   Parteneri în proiect sunt:
   Lider – Fundaþia pentru
dezvoltare regionalã, Vidin,
Bulgaria.
   Partener – Universitatea din
Craiova, România.
   La acest eveniment a luat parte
ºi o delegaþie din cadrul Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei, care a
participat la sfârºitul sãptãmânii
trecute ºi la întâlnirea de pe
teritoriul bulgar, la Veliko Târnovo.
Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Potrivit primarului
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, de anul acesta se vor

mãri locurile de joacã pentru copii de

Aºadar, Biserica Grecescu
ºi Biserica Catolicã, sunt iluminate
artistic în timpul nopþii.
   “Mã bucur cã acum, în pragul
Sfintei Sãrbãtori Pascale, am
finalizat lucrãrile de iluminat la
aceste douã lãcaºuri de cult. Cu
siguranþã va fi o bucurie ºi pentru
enoriaºii care vor veni sã ia Luminã
în Noaptea de Înviere”, a declarat
primarul Marius Screciu.
   Proiectul are ca scop punerea în
valoare a lãcaºelor de cult din oraº.
“Alte clãdiri emblematice ale

Douã biserici din SEVERIN sunt
iluminate pe timp de noapte

Primarul Marius Screciu: “De anul acesta vom creºte numãrul
locurilor de joacã din Drobeta Turnu Severin”

În pragul Sfintelor Sãrbãtori Pascale, primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, a finalizat lucrãrile de iluminat pe timp

de noapte pentru douã biserici.

Severinului sunt iluminate
arhitectural ºi amintesc aici
Biserica Maioreasa, Biserica
Nouã, Catedrala Ortodoxã, Palatul
Culturi i „Teodor Costescu”,
Cetatea Medievalã, Castelul
Artelor, iar în vara aceasta vom
finaliza lucrãrile ºi la Colegiul
Naþional „Traian”. Toate acestea
dau o altã imagine nocturnã a
oraºului, mai atractivã pentru cei
care ne trec pragul oraºului”, a mai
adãugat primarul Marius Screciu.

 Biroul de presã

Iatã zonele unde se vor contrui noi locuri de joacã:
1. Str. Pãcii-Kogãlniceanu-Danubius. Suprafaþã: aproximativ 434 mp
2. Aleea Crinilor, Bl. N5 – N4-P6. Suprafaþã: aproximativ 383 mp
3. Str. Privighetorilor Bl. T1-T2. Suprafaþã: aproximativ 358 mp
4. Parc Cildro. Suprafaþã: aproximativ 273 mp
5. Str. I.C. Brâncoveanu, Bl. 15-16. Suprafaþã: aproximativ 269 mp
6. Str. Adrian/Debarcader. Suprafaþã: aproximativ 232 mp
7. Zona parc Lozan. Suprafaþã: aproximativ 222 mp
8. Str. Iuliu Maniu / Independenþei, Bl. 1-2. Suprafaþã: aproximativ 148 mp
9. Str. Topolniþei / N. Cernãianu. Suprafaþã: aproximativ 114 mp
10. Zona Parcul Tineretului. Suprafaþã: aproximativ 936 mp
11. ªcoala Generalã nr. 15 / Strada Pãcii, Bl. XE2. Suprafaþã: aproximativ 940 mp
12. Zona Pacea – Pt. Lucian, bl. G2. Suprafaþã: aproximativ 219 mp
13. Schela (ªcoala Generalã nr. 5). Suprafaþã: 449 mp
14. Str. Cicero – Peco Florescu, bl. XF9. Suprafaþã: aproximativ 202 mp 
15. Zona ANL. Suprafaþã: aproxi-mativ 400 mp

Reabilitare locuri de joacã:
1. Str. Eugen Mareº, Bl. U7-U8. Suprafaþã: aproximativ 854 mp
2. Str. Kogãlniceanu – Gh. Anghel – C.D. Ionescu, bl. V13-V11-V14. Suprafaþã:
aproximativ 689 mp
3. Zona Stomatologie, bl. A3-A4-H2. Suprafaþã: aproximativ 604 mp
4. Str. I.C. Brãtianu, bl. 6. Suprafaþã: aproximativ 546 mp
5. Parcul Trapez-Al. Castanilor, Bl. C1-A3-A2. Suprafaþã: aproximativ 464 mp
6. Str. Criºan - Str. C.D. Ionescu, Bl. W1-W3-W4. Suprafaþã: aproximativ 480 mp
7. Blv.  Mihai Viteazul, Bl. M11-M12-M13-M7. Suprafaþã: aproximativ 430 mp
8. Str. Independenþei - Str. Moldovei (Stadion). Suprafaþã: aproximativ 429 mp
9. ªcoala Generalã nr. 4 (CET NORD). Suprafaþã: aproximativ 427 mp
10. Str. Veterani, Bl. G2-VT3 (Târgul Veterani). Suprafaþã: aproximativ 395 mp
11. Blocuri ANL - Etapa 0. Suprafaþã: 395 mp
12. Splai Mihai Viteazul, Bloc Turn 1-2-3. Suprafaþã: 313 mp
13. Aleea Cazanelor, Bl. R7-R8 (Asociaþia Mareº). Suprafaþã: aproximativ 312 mp
14. Blocurile sociale R.A.R. Suprafaþã: aproximativ 288 mp
15. Str. Migdalului/Str. C.D. Ionescu, Bl. S13-S14-V6A-V4A. Suprafaþã:
aproximativ 280 mp
16. Prelungirea Orly, Bl. R8-R9. Suprafaþã: aproximativ 270 mp
17. Splai Mihai Viteazul/Str. ªincai, Bl. V2-V6. Suprafaþã: aproximativ 270 mp
18. Splai Mihai Viteazul/Bl. TV1-TV2-TV3. Suprafaþã: aproximativ 265 mp
19. Str. Orly - Blocurile L. Suprafaþã: aproximativ 450 mp
20. Str. Alion-Str. Topolniþei-Str. Ionescu-ªiºeºti. Suprafaþã: aproximativ 290 mp
21. Str. Veterani, Bl. IM1B-IM2-IM3. Suprafaþã: aproximativ 218 mp
22. Str. Kiseleff. Suprafaþã aproximativ 197 mp
23. Str. Kiseleff-Str.C. Savoiu, Bl. A1-A2. Suprafaþã: aproximativ 183 mp
24. ªcoala Generalã Nr. 6, Bl. A7-A8. Suprafaþã: aproximativ 178 mp
25. Parc Octogon, Bl. G2-G3-C8-C7. Suprafaþã: aproximativ 178 mp
26. Biserica Nouã. Bl. 5S1-5S2. Suprafaþã: aproximativ 108 mp
27. Biserica Mãrãºti, Bl. KM1-KM6. Suprafaþã: aproximativ 92 mp”.

pe raza oraºului, iar cele existente vor
intra într-o amplã acþiune de
modernizare ºi reabilitare.

   Investiþiile vor acoperi toate zonele

oraºului, pe parcursul a doi
ani (2019-2020), pentru cã
nu toþi pãrinþii au timp sã
meargã în parc, dar toþi copiii
trebuie sã aibã posibilitatea
sã se joace în cartierul în
care locuiesc.
   “De la 1 Mai vom realiza
studiile de fezabilitate
(proiectare) pentru
construirea unui numãr de
15 locuri de joacã noi ºi
pentru reabilitarea ºi
modernizarea a 27 locuri
de joacã existente. Consider cã cei
mici au nevoie de spaþii de joacã
sigure, unde sã se bucure alãturi de
pãrinþi sau bunici ºi astfel vor sta mai
puþin în faþa televizorului,
calculatorului sau tabletei. Avem
nevoie de astfel de investiþii la nivelul
oraºului, mai ales cã de la preluarea

mandatului am observat cã o mare
parte dintre locurile de joacã din
cartiere se aflau într-o avansatã
stare de degradare ºi multe dintre
ele erau un adevãrat pericol
pentru cei mici” a declarat Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* În plinã sãptãmânã a
patimilor pentru credincioºii
romano-catolici, celebra catedralã
Notre Dame din inima Parisului a
cãzut pradã unui incendiu de
proporþii, care a distrus-o aproape
în întregime, potrivit unor surse de
la faþa locului. În cel mai bun caz,
acest vechi ºi impresionant lãcaº al
credinþei va avea de suportat ample
ºi radicale operaþiuni de reabilitare
minuþioasã, ce vor dura pe puþin
câteva, douã-trei, decenii. Martorã
la atâtea evenimente istorice, drame
ºi bucurii umane, Catedrala Notre
Dame de Paris a putut rãmâne în
picioare, chiar aºa neterminatã,
vreme de aproape un mileniu, ca sã
cadã abia acum, în acest nou mileniu
dement, pradã cine ºtie cãrei mâini
criminale sau banale neglijenþe. Nu

Notre Dame de Paris. Altarul însângerat  al credinþei
se ºtie deocamdatã ce anume a
declanºat dezastrul, dar este în afara
oricãrei îndoieli cã primordiala
cauzã o constituie starea de spirit
tulbure a acestui secol dement, care
a cuprins practic întreaga omenire,
scoþând-o, parcã ireversibil, de pe
axa normalitãþii. Acum, toatã lumea
se întrece sã surprindã secvenþe cât
mai spectaculoase, mai dramatice
ale incendiului acesta, astfel cã,
peste ani, nu-i exclus ca acest
prestigios (cel mai prestigios!) lãcaº
al catolicismului european sã
devinã subiect de istorii cancaniere,
într-o cu totul altã gamã decât aceea
care l-a inspirat pe marele scriitor
romantic Victor Hugo când a
conceput celebrul sãu roman „Notre
Dame de Paris”, în care catedrala
omonimã este personajul

protagonist. Alte vremi... Dar ºi un
semn cã literatura, spre deosebire
de alte arte, are  cele mai mari ºanse
sã supravieþuiascã tuturor
dezastrelor, timpului neiertãtor.
Semne îngrijorãtoare cã celebra
cugetare „Secolul XXI va fi religios
sau nu va fi deloc” are toate ºansele
sã se împlineascã. Sub ochii niºtri
chiar. Deocamdatã, Notre Dame de
Paris este doar altarul însângerat al
credinþei. Credinþã care a þinut, cât
de cât, în viaþã umanitatea mai bine
de douã milenii. Sfidând toate
conflagraþiile, rãzboaiele ºi molimele
care s-au abãtut asupta ei.
   * Eminescu, profundul vizionar:
„(...) Parisul arde-n  valuri, furtuna-n
el se scaldã,/ Turnuri ca facle negre
trãznesc arzând în vânt(...)” „Împãrat
ºi proletar”).
   * Vorbeam ceva mai sus de valul
de demenþã ce tinde sã acapareze
omenirea, pe toate meridianele. Pãi
noi, românii puteam face excepþie?
Bineînþeles cã nu. Marþi, a fost data
când s-a judecat „marele proces de
corupþie” în care este implicat Liviu
Dragnea pentru cã ar fi angajat douã
muieri la Protecþia Copilului, care, în
realitate lucrau undeva pe la partid.
Dar golãnimea haºtag-rezist s-a
adunat ciopor în faþa sediului Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, zor-nevoie
sã-l linºeze pe domn’ Livake. Scene
de un grobianism greu de descris ºi,
desigur, de acceptat într-o societate
ce se pretinde democraticã ºi
civilizatã. Aºa ceva nu am mai vãzut
niciodatã pe plaiul mioritic. Nici
mãcar pe la începutul anilor ‘90, când
politichia bãgase dracii în toatã

lumea. De la ceea ce am vãzut marþi
ºi pânã la alte atrocitãþi, cum ar fi
rãzboiul stradal ºi crima politicã nu
mai este foarte mult ºi distanþa asta
poate fi parcursã foarte repede. Chiar
acolo se doreºte sã ajungem?
   * Cel care dã permanent tonul unor
astfel de manifestãri este, din
nefericire, acelaº nedemn ºi toxic aºa-
zis preºedinte al României, care a
semãnat, mai mult decât toþi
antecesorii sãi atâta discordie, atâta
vrajbã cât nu poate cuprinde o minte
omeneascã ºi câtã nu au putut induce
toþi antecesorii sãi. Credeam, ca ºi
alþii, cã limita Bãsescu nu poate fi
depãºitã din punctul de vedere Al
tupeului. M-am înºelat cumplit.
Nesimiþirea actualului nu cunoaºte
limite. Ãsta chiar cã întruchipeazã
profilul tipului care te poate aduce la
exasperare. I s-au adus probe
incontestabile privind activitatea
torþionarã a lui Augustin Lazãr ºi nu
a luat  nicio mãsurã. Omul are, vorba
eroilor lui Caragiale, tãria opiniunilor
lui. Bravo! Numai cã aceste opiniuni
ale lui ne fac nouã mult rãu. Pe bãiatul
ãsta nu îl schimbã nimeni. Pentru cã
noi, oamenii simpli, vorba aia, nu ne
putem pune cu calculatorul.
   * Iar clientul lui se comportã ca o
jigodie penibilã ºi îºi oferã premiul dat
de alte jigodii, cele de la GDS,  victimei
sale, Iulius Filip ºi altora asemeni lui.
O mai mare probã de jeg moral a lui ºi
al aºa zisei societãþi civile, în numele
cãreia petinde cã acþioneazã nici cã se
putea... Neamul nevoii, ziceau
Eminescu ºi Creangã. Neamul jegului
absolut, zicem noi, care am ajuns sã
trãim  în acest ev infect...

17 - 30 APRILIE17 - 30 APRILIE

Vechiul, nepreþuitul ºi
cosmopolitul Severin are o carte de
vizitã uimitoare, marºând încã de
la fiinþarea sa în 1833, pe caii mari
ai comerþului dunãrean, traficului
de idei ºi mãrfuri, transferului de
ºcoalã bunã ºi de modele austriece
de dezvoltare urbanã.
    Dar pasãmite , are ºi pãcate
strigãtoare la cer, devreme ce roata
norocului sãu se învârte greu, ºi
deseori anevoios pe cerul
României ºi nu se poate înhãma
nicidecum la carul mare al Europei!
   O metaforã foarte potrivitã pentru
patrimoniul severinean în materie
de case de locuit , o gãsesc a fi
casele de la rãspântie de strãzi, care
au ceva cu totul special: vin de
undeva ºi se îndreaptã spre unde
doreºti, sunt echilibrate, au stil ºi
au partea centralã lucratã foarte bine
, pentru a poziþiona corect centrul
casei ºi a da o direcþie celor care o
locuiesc...Case ca niºte bijuterii ,
la mâna strãzilor largi ºi simetrice,
subiecte generoase pentru proiecte
de dezvoltare ºi de legitimare a
comunitãþii severinene, drept una
patrimonialã, prin excelenþã...
   Din 570 monumente istorice ale
întreg judeþului Mehedinþi,   88
sunt case de locuit severinene  -
din 135 total al monumentelor
istorice ale urbei, înscrise în Lista

Tableta CU Mebendazol
monumentelor istorice, document
oficial al Institutului Naþional al
Patrimoniului.
Totul pe fundamentul de mii de ani
al preistoriei de la Schela Cladovei,
istoriei daco-romane care are aici
duhul primordialitãþii, urmelor
bizantine, popasurilor medievale ,
regale ºi cele foarte civilizatoare ale
unor istorii moderne !!!
Dacã mai punem în balanþã ºi aportul
de personalitate al celor care au locuit
casele de patrimoniu ºi care în marea
lor majoritate au lãsat inscripþii ºi date
ale epocii lor înfloritoare -  zestrea
severineanã a patrimoniului material
construit este una de excepþie, în
tandem cu patrimoniul imaterial
tangibil al personalitãþilor severinene
de faimã europeanã, iar mirarea care
te cuprinde când încerci sã cauþi
personalitãþile zilei – te duce spre
teorii de genul ,,degradarea
genomului cultural ºi social “,
,,perimarea bioeticii “,
,,schimonosirea axiologicã” ºi
Domane fereºte mai câte..!
Bref, cultural-patrimonial,
Severinul are ºanse mari, dar nu are
noroc; ºi cum norocul ºi-l face
omul cu mâna lui – ceea ce a fãcut
Omul deocamdatã, cu mâinile
amândouã...se nuumeºte puci ºi
asta e ... regretabil !!!

 MiraMonde
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Alãturi de colegii mei
liberali am propus ca în anul ºcolar
2018-2019 copiii din clasele 0-4
din ºcolile din Drobeta Turnu
Severin sã beneficieze de
consultaþ i i  o f talmologice
gratuite.
   Pânã la acest moment au
beneficiat de consultaþii
oftalmologice 2.248 de copii de la
urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt:
ªcoala gimnazialã nr. 6, nr. 7, nr.
14, nr. 15, ªcoala gimnazialã Petre
Sergescu, ªcoala Alice Voinescu,
Colegiul Naþional ªtefan Odobleja.
Urmeazã a fi efectuate consultaþii

Consultaþii oftalmologice gratuite

pentru copiii de la ªcoala
Gimnazialã nr. 3, nr. 10, Dimitrie
Grecescu, Constantin Negreanu ºi
Liceul I. ªt. Paulian.
   Toate aceste consultaþii
oftalmologice se efectueazã de un
medic specialist oftalmolog la
clasã la fiecare unitate de
învãþãmânt în parte.
   La finalizarea proiectului, va fi
prezentat public bilanþul acestor
consultaþii oftalmologice, câþi copii
sunt sãnãtoºi ºi câþi copii au
deficienþe de vedere care necesitã
investigaþii suplimentare.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

     În aceastã sãptãmânã, Direcþia
de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural din cadrul Primãriei
Municipiului Drobeta - Turnu
Severin, prin cele douã obiective
turistice de amploare ale
frumosului nostru oraº dunãrean,
Cetatea Medievalã a Severinului ºi
Castelul Artelor, a primit vizita a
sute de ºcolari ºi preºcolari, veniþi
din toate colþurile þãrii, cu ocazia
programului educaþional
“ªCOALA ALTFEL”.

Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural a primit vizita a

sute de ºcolari ºi preºcolari
   Vizitatorii au fost întâmpinaþi cu
un program diversificat de activitãþi
“ALTFEL decât cele de la ªCOALÃ”,
cu vizionãri de filmuleþe,
comentarii istorice, jocuri
medievale, ateliere de hand-made,
precum ºi alte activitãþi specifice.
Tuturor le mulþumim ºi îi mai
aºteptãm cu drag!
Departamentul de comunicare al
Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi

Turism Cultural
Drobeta - Turnu Severin

România trebuie sã dezvolte
o nouã generaþie de întreprinzãtori cu
abilitãþi caracteristice precum
responsabilitate, spontaneitate,
adaptabilitate, clarviziune, iniþiativã ºi
spirit managerial, care sã le permitã
sã identifice ºi sã implementeze
strategii adecvate pãtrunderii ºi
menþinerii pe piaþã. Aceste abilitãþi
personale trebuie sã fie cultivate
începând cu ºcoala primarã ºi
dezvoltate la nivel superior, în licee

Firma de Exerciþiu - Dezvoltare Personalã ºi Antreprenoriat
ºi facultãþi. Educaþia
spiritului întreprinzãtor
implicã accentuarea
metodelor care activeazã
elevii, pentru a le deschide
acestora cât mai multe
domenii de acþiune. Aceasta
asigurã faptul cã elevii vor
dispune mai târziu, în
rolurile profesionale de
angajaþi sau tineri
întreprinzãtori, de o
competenþã de acþiune
potrivitã. Târgul firmelor de

exerciþiu oferã posibilitatea aplicãrii
competenþelor antreprenoriale în
condiþii de competiþie ºi de
recunoaºtere a valorii adãugate a
metodei interactive “FIRMA DE
EXERCIÞIU” în cadrul sistemului de
educaþie ºi formare profesionalã.
   Pentru a atinge aceste obiective
elevii Liceului Teoretic “ªerban
Cioculescu” au participat pentru a
doua oarã consecutiv la Târgul
Regional al Firmelor de Exerciþiu

organizat de Colegiul Naþional
Economic “Theodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin sub
îndrumarea profesorului coordonator
al firmelor de exerciþiu existente în
ºcoalã. Anul acesta au participat la
târg douã firme de exerciþiu Fe.
Hair&Beauty Srl ºi Fe Publi-Sun Srl.
Firmele participante au obþinut
rezultate bune elevii noºtri reuºind sã
obþinã urmãtoarele premii: Fe. Publi-

Sun Srl reprezentatã de elevii Viþel
Fabian ºi Prisãcariu Adelin a obþinut
Locul III la Secþiunea “Cel mai bun
negociator”, Fe. Hair&Beauty Srl
reprezentatã de elevele Pufan Larisa
ºi Pãcalã Elena - Menþiune pentru
Secþiunea “Cele mai bune materiale
de promovare”, Menþiune pentru
Secþiunea “Cea mai bunã prezentare
a firmei”. Prof. Andriþoiu Leontina
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
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„De la ºefie la puºcãrie” sau,
„Lazãre ieºi afarã”! ªi augustul Lazãr
va ieºi cu mîinile ºi picioarele
priponite, la fel ca victima sa, Iulius
Filip! Astea sînt cãrþile pe care le va
scrie Iohannis dupã ce va fi lãsat la
vatra cu gratii, pentru cã, pînã la urmã,
imunitatea, protecþia ºi impunitatea
lui vor ajunge la fundul sacului! Are
ºi el, spun jurnaliºtii de investigaþii,
zeci de dosare pitite. De ce rîdeþi?
Lãsaþi omul sã ia „Nobelul” pentru
literatura închisorilor! Iohannis a
editat o nouã carte, cu titlul „EU.RO”:
Cicã despre cum vede el relaþia cu
U.E. Nu-i greu de ghicit ce a adunat
între coperþi, dacã scriitorul în
ghilimele e sãrac în vorbire, în
culturã generalã ºi literarã, darãmite
în vizionarism ºi corectitudine în
sens integraþionist.
O þarã întreagã aºteaptã ca Iohannis
sã semneze revocarea lui Lazãr, iar el
se transformã în aºa-zis analist pe
probleme U.E. Adevãratele probleme
din justiþie, marile probleme ale
românilor sînt acoperite de goarna
gãuritã a lui Iohannis, care lanseazã
în neant cîntãri false. O þarã întreagã
aºtepta ca Lazãr sã-ºi dea demisia de
onoare, iar el aruncã un ºoarece mort
în stradã: dosarul revoluþiei, dupã
treizeci de ani, urmãrind reparaþia
imaginii cu o altã mostrã de tupeu
golãnesc. O nouã zonã de diversiune
marca Lazãr, cel care a manipulat
puterea cãtuºelor ºi a creat teroare în
vechiul regim, cum a creat ºi astãzi
prin statul paralel. Asta a fãcut Lazãr!
N-ai cum sã scoþi torþionarul din el!
   Ca procuror general trebuia sã aibã
mîinile curate. Lazãr are doar iluzia
cã sîntem în 2019. El e dintr-un film
mai vechi! Tot în 1985 trãieºte prin
„deontologie torþionarã”. A fãcut parte
dintr-un sistem odios, cum ºi astãzi!

Trei „fraþi” pãtaþi: Lazãr, Koveºi ºi Iohannis
Cei care au suferit de pe urma lui
Lazãr ar trebui sã facã plîngere penalã,
cum s-a procedat în cazul
torþionarului Viºinescu. Unde mai
punem cã liderul haºtagiºtilor e trimis
în peisajul regizat ca sã fluture un
ceas ºi niºte cãtuºe la poarta
beteagului Iliescu. Mãi Ceauºescule
Marian, haºtagist plãtit, da’ lui Lazãr,
Koveºi ºi Iohannis de ce nu le arãþi
cãtuºele ºi ceasul?
 Trecutul abominabil al procurorului
Augustin Lazãr a ieºit la ivealã.
Documentul atrocitãþilor comise de
acest personaj sinistru a ajuns pe
masa preºedintelui. Acesta avea
obligaþia sã semneze revocarea din
funcþia de procuror general al
României! Dar Iohannis n-are nicio
reacþie. Probabil, îi þîþîie fundul de
fricã. În momentul izbucnirii
scandalului, întrebat de jurnaliºti,
Lazãr a motivat cã e doar o diversiune.
Dupã douã sãptãmîni de la minciunã,
are o ieºire penibilã în faþa presei ºi
recunoaºte refuzul sãu în eliberarea
deþinuþilor. N-ar fi ieºit cu ruºinoasele
explicaþii, dacã trei dintre deþinuþii
distruºi de el n-ar fi demontat public
minciunile sinistrului procuror
general al României. Sîntem convinºi
cã numãrul lor va creºte. Lazãr era
cel care decidea ce deþinut va fi
eliberat sau nu. Se ºtie cã trãdãtorii
de þarã (acuzaþie adusã lui Iulius
Filip) erau anchetaþi doar de
Securitate. Asta înseamnã, cumva, cã
Lazãr a fost omul Securitãþii? Grav
este cã în C.V., Augustin Lazãr
ascunde activitatea „performantã” de
la Aiud. Foarte senin, fãrã remuºcare,
fãrã conºtiinþã, fãrã onoare, la fel ca
Koveºi ºi Iohannis, va merge, în zilele
urmãtoare, la interviu sã cearã un nou
mandat de procuror general!
Ei, cam aºa stau lucrurile: îl cheamã
Iohannis ºi slãbiciunile sînt marile lui
calitãþi! Deci, ce face Iohannis cînd
nu ºtie ce sã facã? Îºi aratã muºchii,
scrîºneºte din dinþi, iar pe români e
uºor sã-i impresionezi ºi sã-i
urechezi. Coexistã cu poporul cum
ar coexista arºiþa cu gheaþa ºi îl þine
în funcþie pe Lazãr-torþionarul
(primitor de spagã în bricege la Aiud),
aºa cum a þinut-o ºi pe Koveºi,
apãratã de ºacalii Bruxellesului, niºte
capitaliºti extremiºti. Un soi de

bezmetici, (º)parlamentari europeni,
paraºutaþi la Bruxelles ca sã facã rãu
democraþiei reale a statelor naþionale.
Antonio Tajani, preºedintele P.E.,
membru în partidul cvasicoruptului
Berlusconi, care a iscat o nouã
controversã prin elogiul adus
liderului fascist Benito Mussolini, ºi
infatuatul lãtrãu de origine olandezã,
Frans Timmermans, prim
vicepreºedintele C.E., care a pus
România la zid, ameninþînd cã o va
duce în faþa instanþei dacã va
considera necesar. Ei care trebuie sã
fie apãrãtori ai statului de drept susþin
o persoanã cercetatã penal. Cîrdãºia
în P.E. pentru Codruþa este de-a
dreptul scandaloasã! O vor pe
Koveºi pentru cã n-au gãsit încã un
viitor jandarm european uºor
ºantajabil, cum e ea. Nu degeaba au
para-decorat-o!
   Cei doi au cerut autoritãþilor române
sã înceteze urmãrirea penalã
împotriva pupilei lor Koveºi, cu toate
cã niciun factor politic european nu
poate solicita încetarea unor anchete
penale. Brexitul i-a zãpãcit! Sînt
speriaþi ºi fac regii de viitor, gen
„Planul B”! Le e teamã cã Imperiul se
destramã! Uniunea Europeanã
trebuia sã fie mai întîi o uniune
economicã, nu politic-dictatorialã, tip
Uniunea Sovieticã a anilor ’30-’40.
Chiar credeþi cã ãºtia doi nu ºtiu
despre protocoalele cu S.R.I. ºi
Gestapoul N.K.V.D.-ist din D.N.A.?
Timmermans a lãudat strînsa
colaborare cu Koveºi, dar cum au
colaborat un factor politic cu unul
juridic? Probabil a instruit-o pe
Codruþa cum sã-i înfunde mai bine
pe afaceriºtii români ºi pe
„incomozi”, în favoarea statului
paralel ºi a corporaþiilor
multinaþionale.
   A cercetat vreodatã D.N.A. averile
procurorilor ºi judecãtorilor?
Comportamentul unor procurori vine
ca urmare a statutului de
superpotentaþi, conferit în perioada
bãsistã, preluat, pãstrat, revizuit ºi
adãugit în prezent. Statul paralel nu e
altceva decît statul mafiot primit de
Iohannis de la predecesorul sãu. Ah!,
Bãsescule, vezi cã þi se rãceºte laptele!
Magistraþii sînt singurii meseriaºi de
top care nu rãspund în urma

ilegalitãþilor sãvîrºite! Grav este cã,
pînã acum, guvernul n-a fost capabil
sã punã în miºcare o lege a
rãspunderii magistraþilor. O justiþie
independentã ºi dreaptã nu e posibilã
dacã nu existã ºi responsabilitatea
corectei prestaþii! Orice magistrat care
face o justiþie fãrã moralã,
corectitudine ºi responsabilitate,
oriunde s-ar duce ia cu el ºi
închisoarea dinlãuntrul lui.
   Aºa! Unde eram? Staþi jos,
domnule Iohannis! E mãturat! Vãd cã
vã arde buza pentru un nou mandat!
Cum asta, cînd acest preºedinte este
peste reclamele la medicamente ºi
detergent de spãlat rufele în familia
corupþilor? Lumea lui iluzorie se va
nãrui în faþa îngîmfãrii ºi
fariseismului. Dar sã nu ne aruncãm
direct la refrenul lui, sã ne pãstrãm
umorul! Un lucru e cert: e doar
Iohannis care este ºi cu ajutorul
votului vom scãpa de el! Toatã
omenirea, inclusiv N.A.S.A. se
întreabã cînd vin extratereºtrii. Noi,
românii de bunã credinþã, ne
întrebãm cînd pleacã extratereºtrii
reptilieni, care þin în gheare puterea.
Presupun cã sînteþi la curent! ªtiþi cã
Iohannis e contaminat cu toate
patologiile politice: autoritarism,
camuflare, sectarism, miopie,
clientelism, demagogie, narcisism,
dictaturã, consens antidemocratic,
populism, conflictualism extrem,
autism, exces, „sindromul Pinochio”,
care poate fi înþeles cel mai bine, dacã
îi alãturãm numele. Potrivit ºtiinþei
psihologiei, cel care suferã de acest
sindrom este manipulator, mincinos,
cautã tentaþii imediate, este narcisist,
psihopat, doreºte sã controleze
minþile oamenilor, sã îi supunã, nu
iartã pe nimeni dacã simte cã în joc
este interesul personal; poate fi
aparent generos, dar incapabil sã
ducã ceva la bun sfîrºit. În sinea lui
nu recunoaºte importanþa celorlalþi
oameni ºi este interesat doar de a-i
folosi. Drama este cã povestea lui
Iohannis se va sfîrºi prost, nu ca în
povestea lui Collodi.
   El ºtie foarte bine cine este Lazãr,
cine este Koveºi, dar s-a aliat cu
lichelele împotriva noastrã, pentru cã
în mintea lui, noi, românii, nu avem

 continuare în pagina 10
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De care parte îl va reþine
istoria pe Liviu Dragnea? Pânã
acum aveam doar buni ºi rãi,
comuniºti ºi democraþi, liberi ºi
condamnaþi, veseli ºi triºti. De ceva
vreme sunt multe zone de gri în
istoria româneascã. E o chestie
hibridã. Un fel de chestie
ucraineanã. Nu se mai înþelege cine
este bunul, rãul ºi neutrul. Nu mai
înþelegem cine e bun ºi cine e rãu.
Cine este moral ºi cine este imoral,
cine este tânãr ºi cine este bãtrân,
cum aratã familia tradiþionalã.
   Este o explozie de tabu-uri ºi o
desfiinþare peste noapte a miturilor.
Cine este lider ºi cine este fals lider,
cine meritã ºi cine nu meritã, care
sunt valori ºi care sunt nulitãþi. Cine
este cucernic ºi cine este ateu.
Credinciosul ºi necredinciosul.
Chiar toate dogmele pot dispãrea
peste noapte. Liviu Dragnea a reuºit

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea a mai pus un cancioc de ciment peste Justiþie
sã amestece bunul cu rãul ºi cu
neutrul, noroiul cu moralul ºi
imoralul. Liviu Dragnea a lucrat
insidios prin echipele sale ºi a
transmis picãturã cu picãturã în
spaþiul public faptul cã el nu este un
penal de rând, un amãrãºtean de ºef
de CJ care a ajuns la oraº sã fie ºi el
om mare, numai cã trecutul în trage
înapoi. Nu. El este un adevãrat
Conducãtor al Neamului. El vrea sã
scoatã din mizerie ºi din suferinþã
poporul ºi sã îi mãreascã pensiile ºi
salariile pentru cei de la stat. Adicã
vrea sã aducã Binele peste þarã.
   El nu este un penal de rând, ci un
prigonit al justiþiei paralele, un martir
al statului paralel. Oricine îl atinge pe
Dragnea atinge ideea de libertate,
atenteazã la eroul civilizator care vrea
sã îºi scoatã poporul din glod.
   Oare cum îl va reþine istoria pe
Liviu Dragnea? Am vãzut cã prin

Fondul de Investiþii ºi Dezvoltare sunt
prevãzuþi bani ºi pentru construirea
de biserici. Este vorba de Fondul
conceput de Dragnea ºi Vâlcov prin
care se doreºte împãrþirea a 10
milioane de euro primarilor. Dragnea
cautã acum sã dea la toþi ºi sã îºi
ºteargã dosarele penale. Adicã banii
daþi acum sub diferite forme ar urma
sã îi schimbe imaginea în ochii
opiniei publice. Ce o sã spunã omul
de rând ºi nu numai? Cum sã intre la
bulãu o asemenea mândreþe de om?
Omul care a adus prosperitate, dând
bani de la stat pensionarilor ºi
funcþionarilor.
   În rest nu se ºtie cum funcþioneazã
economia. Poate o facem de stat ºi
rezolvãm problema sectorului privat.
O sã rãmânã marile corporaþii cu
mall-urile lor ºi fabricile de orice. Dar
cine ºtie cât o sã mai rãmânã ºi alea,
cãci leafa minimã o sã tot creascã de

la an la an ºi o sã fie super. A tot
crescut ºi inflaþia ºi banii parcã nu
mai au niciun fel de valoare. Am ºi
uitat cã acum un an kilogramul de
cartofi era 1 leu ºi acum a trecut de 3
lei. Cam asta e puterea de cumpãrare.
   Iar când dai bani dupã bani, cã nu-
i dai de la tine, atunci nu ai cum sã
nu ai fani. Dacã o mai fi ºi bani pentru
nemuncã, susþinãtorii ies ºi în stradã
sã te susþinã împotriva justiþiei
paralele. Liviu Dragnea a amânat
pânã în 20 mai dosarul de la ultima
ultima instanþã. Pânã atunci la CCR
s-ar putea lãmuri povestea legatã de
legalitatea completurilor de 3
judecãtori ºi uite aºa, chiar dacã va fi
condamnat la ultima instanþã, Liviu
Dragnea va scãpa, graþie legii penale
faborabile. Mizerabilii joacã între ei.
Poate au înþeles ºi judecãtorii cã
singurul erou din poveste nu este
decât Liviu Dragnea. Nu se ºtie ce pui
ce dictaturã se va naºte în þarã ºi nu
trebuie sã te legi la cap. Pânã la urmã
chiar ºi eroii sunt uitaþi, mai ales dacã
sunt mici, cum este cazul judecãtorilor
care îl judecã pe Dragnea. Oamenii
poate vor sã îºi trãiascã ºi ei viaþa, nu
sã se complice, prin condamnarea lui
Livache. Omul zilei. Mântuitorul
Neamului Românesc. Messia. Messi.
   Salvatorul trebuie salvat, ca sã-i fie
bine ºi poporului din glod. Un final
fericit. O naþiune care îºi cautã
stãpânul, sã i se închine.

Colegiul Naþional Economic „Theodor Costescu” a organizat
Concursul Regional de Antreprenoriat – Târgul Firmelor de Exerciþiu

„Firma de Exerciþiu – Dezvoltare personalã ºi antreprenoriat”
Miercuri, 10 aprilie 2019,

Colegiul Naþional Economic
„Theodor Costescu” a organizat
Concursul Regional de
Antreprenoriat – Târgul Firmelor de
Exerciþiu  „Firma de Exerciþiu –
Dezvoltare personalã ºi
antreprenoriat”, ediþia a II-a ,
eveniment încris în CAERI – 2019,
Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/
09.01.2019, poziþia 1513.
   Au participat 15 firme de exerciþiu din
liceele mehedinþene, respectiv  Colegiul
Naþional Economic “Theodor Costescu”,
Colegiul Naþional “Gheorghe Þiþeica”,
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”,
Liceul  Tehnologic  “Tudor
Vladimirescu”, Colegiul Tehnic
“Dierna”, dar ºi 13 firme de exerciþiu din
regiunea S-V Oltenia.
   Evenimentul a fost gãzduit de cãtre
C.R.F.P.A. Mehedinþi care a oferit
firmelor de exerciþiu participante
materiale  necesare desfãºurãrii
activitãþii de firmã de exerciþiu.
   Elevii claselor a XI-a ºi a XII-a care
au participat la târgul firmelor de
exercitiu ºi-au evaluat  competenþele
asemeni unor oameni de afaceri, în
competiþie cu colegii lor. Elevii-
afaceriºti au pregãtit cu atenþie

concursul, astfel încât sã se prezinte
cãt mai bine cu firma lor de exerciþiu.
Firmele  de exerciþiu ºi-au expus la
standurile concepute ºi realizate de
ei, oferta de produse ºi servicii, pe
care au încercat sã o promoveze într-
un mod cât mai profesionist – prin
afiºe, pliante, sloganuri, decoruri,
mascote, dar si explicând fiecarui
client potenþial de ce ar trebui sã
aleagã firma lor ºi nu pe cele
concurente. Elevii au reprezentat fie
saloane de frumuseþe, fie firme ce
organizeazã evenimente, design
interior, cofetãrii, patiserii, florãrii,
promoveazã tradiþiile româneºti,
colecteazã deºeuri, comercializeazã
echipamente electronice ºi de
telecomunicaþii etc
   În cadrul târgului s-au derulat

 continuare în pagina 12
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Parcul Prefecturii va purta straie de sãrbãtoare, care vor încânta privirile
tuturor celor prezenþi. De la ouã de Paºte ºi flori supradimensionate sau
colþul Alice în Þara Minunilor, pânã la alte personaje de poveste, toate

acestea pentru cei mici, dar ºi pentru cei mari.
Vineri, 19 aprilie, ora 17:00 va avea loc deschiderea Târgului de

Paºte cu Teatrul Cortina.
Sâmbãtã (20 aprilie) ºi duminicã (21 aprilie) vã aºteptãm între orele

11:00 - 14:00 sã facem poze gratuite cu oglinda magicã.

România a fost atacatã în
ultimele sãptãmâni în mod sistematic
de cãtre diverºi oficiali de la
Bruxelles, lideri ai grupurilor politice
europene. Cu regret am vãzut cã ºi
liderul ALDE Europa a ales aceastã
carte, una care din pãcate este pur
electoralã. Însã nu despre atacurile
liderilor europeni aº vorbi, ci despre
lipsa de reacþie pe care am vãzut-o.
   În afarã de reprezentanþii ALDE ºi
ai PSD, nimeni nu a avut nimic de
spus unor politicieni europeni care
pur ºi simplu ne jigneau þara, veneau
ºi ne spuneau sã intervenim în
justiþie. ªi pentru cine? Pentru
doamna Kovesi, prietena
ambasadelor, a instituþiilor

Ionuþ Sibinescu (ALDE): România trebuie sã fie respectatã în Europa
de toþi liderii politici europeni

europene, a serviciilor. Bine, ºi a
dvs. dragi colegi din PNL ºi USR.
Ni se cere de la Bruxelles sã nu
intervenim în actul de justiþie. Este un
lucru corect, dar suntem în situaþia în
care oficiali europeni ne cer sã oprim
anchete penale. Preºedintele
Parlamentului European (de la PPE),
liderul grupului PPE, toatã lumea
bunã ºi prietenã a PNL ºi USR ne cer
sã intervenim în justiþie pentru
doamna Kovesi.
   Pânã una alta, guvernul nu
intervine în funcþionarea justiþiei în
România, parlamentul nu intervine în
funcþionarea justiþiei în România, dar
în schimb vedem cã primim de la
Comisie sau de la Parlamentul
European diverse mesaje ºi îndemnuri
prin care se încalcã sau ni se spune:
interveniþi voi în justiþie, ca sã îi fie
ridicate mãsurile de control judiciar
aplicate doamnei Kovesi.
   E vorba în mod evident de un
dublu standard, pe care nu-l mai
înþelegem, dar care, sigur, probabil
are o explicaþie în apropierea de
alegerile pentru PE.
   Se discutã într-un dublu standard,
în funcþie de interese. Se pare cã
doamna Kovesi este de preferat
unora din PE care vor sã ne impunã

ºi nouã aceastã alegere.
   Nu am vãzut pe nimeni, stimaþi colegi
de la PNL ºi USR care sunteþi cu
justiþia pe buze zilnic, sã luaþi atitudine
faþã de aceste solicitãri venite de la
Bruxelles. Nu v-am auzit spunând o
datã mãcar cã nu sunteþi de acord cu
intervenþia în justiþia din România,
indiferent despre cine e vorba, chiar
ºi preferata dvs, dna Kovesi.
Trebuie subliniat un lucru, noi nu
luptãm împotriva justiþiei, ci ne dorim
o justiþie echitabilã pentru toþi
cetãþenii. Suntem liberali, avem cel
mai mare respect pentru drepturile
omului ºi principala noastrã
preocupare este sã nu sacrificãm
aceste drepturi pe niciun altar politic,
de interese personale sau de grup.
   Românii au votat ºi pentru o
Românie suveranã care îºi ghideazã
acþiunea politicã pe baza interesului
naþional. Aceste dorinþe ale
românilor sunt obligatorii, nu
facultative, ci sunt obligatorii.
Românii au votat ºi pentru o þarã care
are curajul sã îºi susþinã interesele
în Uniunea Europeanã. Au fãcut-o,
pentru cã au simþit cum este sã fii
tratat ca cetãþean de mâna a doua al
Uniunii Europene.
   Vã spun sincer cã atitudinea lui
Guy Verhofstadt m-a surprins
neplãcut pentru cã pânã acum a
ignorat complet realitatea din
România, deºi a avut posibilitatea sã
fie informat de toate pãrþile, inclusiv
de cãtre autoritãþile din România.
   Dragi colegi de la PNL ºi USR, noi
nu ne schimbãm principiile, nu
negociem ca sã “dãm bine” la forurile
europene, nu vrem sã fim în nicio
tabãrã decât în aceea a democraþiei
adevãrate, în care se respectã

drepturile omului, existã o bunã
înþelegere ºi toleranþã astfel încât sã
ducem Europa spre prosperitate, nu
spre dispreþ faþã de lege, mecanisme
dubioase de anchetare, de presiune
ºi teroare. ªi spun asta pentru aceºti
oficiali europeni cred cã au fost
informaþi tot timpul, cred cã au ºtiut
de protocoale, de anchete finalizate
cu nup-uri sau achitãri, probabil cã
ºtiau ºi câte dosare se vor face ºi cui.
 Noi încercãm sã îi ”disponibilizãm”
doar pe cei care au transformat
justiþia în terenul lor de joacã. Statul
paralel este cel care are de fapt ceva
cu justiþia, pentru cã simte cã pierde
puterea, îºi pierde pârghiile de
control asupra procurorilor ºi
judecãtorilor.
   ªi contraatacã prin partide politice
gen USR pe care ei le-au creat, în
acest scop, prin asociaþii civice pe
care le finanþeazã, prin lideri de opinie
pe care îi manipuleazã sau îi plãteºte,
prin întreþinerea unui scandal
permanent care duce la o lehamite ºi
o obosealã a românilor, dar ºi la
deturnarea atenþiei de la temele cu
adevãrat importante pentru noi.
   Românii au ochi sã vadã, urechi
sã audã ºi minþi sã judece. ªi ei vãd
dubla mãsurã la cote inacceptabile:
þãri ultrademocrate în care aproape
cã se deruleazã rãzboi civil pe strãzi,
þãri ultrademocrate care au întors cu
scandal spatele proiectului
european, þãri ultracivilizate în care
se spalã miliarde pe filiere ruseºti,
þãri cu premieri acuzaþi de corupþie,
dar cu ambasadori foarte vocali la
adresa României. Bruxellesul, însã,
a ales sã tacã mîlc la toate acestea.

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin

17 - 30 APRILIE

profilul cerinþelor europene. Adicã, ceea ce-i cere U.E. e important, nu poporul.
Dintotdeauna, þinta lui a fost sã se punã bine cu mai marii Europei ºi, dacã ar
fi fost posibil, cu ai planetei. Prin toate acþiunile a luptat numai împotriva
României! Oare chiar ne ia de proºti sau cu adevãrat sîntem proºtii Europei!
Încã un mandat pentru Iohannis ºi gaºca de torþionari va descalifica de tot
România, va implementa mai profund gradul de tîmpire colectivã, ºi aºa, larg
rãspînditã. Fereascã Dumnezeu sã rãmînã la Cotroceni dupã votul din toamna
lui 2019! Dacã aceastã catastrofã se va produce, vom spune noapte bunã
României. Fiecare þarã îºi are arlechinii ei! Noi îi avem pe-ai noºtri: trei fraþi
pãtaþi în fãrãdelegi! Ãºtia sînt pesta policolorã, cu mascã democraticã!

Trei „fraþi” pãtaþi... urmare din pag. 8

Maria Diana Popescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale
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Clienþii CEZ pot transmite
indexul autocitit mai uºor, fãrã a mai
intra în contact cu un operator, prin
parcurgerea unor paºi simpli.
1.  Pregãtiþ i informaþiile pentru
efectuarea apelului:
* citiþi contorul ºi notaþi indexul aferent
fiecãrui registru de energie electricã;
* vã recomandãm sã comparaþi
citirea anterioarã a contorului cu
citirea curentã, astfel încât consumul
rezultat sã nu fie prea mare sau prea
mic faþã de consumul mediu lunar;
* vã recomandãm sã aveþi la
îndemânã codul de autocitire care
trebuie tastat pe telefon. (Codul de
autocitire este compus din 10 cifre
ºi începe cu cifrele 005);
* pentru ca indexul transmis sã fie
înregistrat, este necesar sã
respectaþi perioada de autocitire.
* Codul de autocitire, numãrul de
telefon de autocitire ºi perioada de
autocitire sunt menþionate pe factura
dumneavoastrã.
2. Apelaþi numãrul de telefon 0800
500 500.
3. Introduceþi codul de autocitire:
 Dupã apelarea numãrului de
telefon, veþi fi întâmpinat de un mesaj
preînregistrat, iar prima informaþie
care vã este solicitatã este codul de
autocitire.
* Dacã veþi introduce codul de
autocitire corect, tastaþi # ºi veþi
primi mesajul “Vã rugãm apãsaþi 1
dacã codul introdus este corect ºi 2
dacã doriþi sã îl reintroduceþi”.
* Dacã nu reuºiþi sã introduceþi
codul de autocitire corect, aveþi
posibilitatea sã-l mai introduceþi încã
odatã. Dupã cele douã încercãri
apelul va fi deconectat.
* Indexul autocitit va fi furnizat în
aplicaþia informaticã fãrã zecimale.
4. Introduceþi indexul autocitit:
Dupã introducerea codului de
autocitire, veþi fi îndrumat sã
introduceþi indexul afiºat de contor.
* Dacã veþi introduce indexul corect,
tastaþi # ºi veþi primi mesajul “Vã
rugãm apãsaþi 1 dacã indexul
introdus este corect ºi 2 dacã doriþi
sã îl reintroduceþi”;
* Dacã nu reuºiþi sã introduceþi
indexul corect, aveþi posibilitatea
sã-l mai introduceþi încã odatã.
* Dupã cele douã încercãri, dacã nu
aþi introdus indexul corect, veþi
primi mesajul: „Indexul introdus nu
corespunde criteriilor de validare. În
maxim 24 ore lucrãtoare veþi fi
contactat de un reprezentant al
serviciului nostru”.

* De asemenea, dacã nu reuºiþi sã
introduceþi indexul autocitit prin linia
telefonicã dedicatã acestui serviciu
(0800 500 500), aveþi posibilitatea sã
apelaþi Info Linia CEZ la numãrul de
telefon 0251 929, pentru a primi
consultanþã de la un operator Call
Center.

IMPORTANT:
* Autocitirea nu va înlocui citirea
efectuatã de cãtre operatorul de
distribuþie în conformitate cu
programul stabilit de citire. În luna în
care este programatã citirea
contoarelor, pentru emiterea facturii va
fi luatã în calcul citirea efectuatã de
operatorul de distribuþie. Menþionãm
cã pentru aceasta, clientul este obligat
conform prevederilor legale în vigoare
sã asigure accesul pentru citirea
contorului;
* Pentru clienþii care nu-ºi doresc
sã transmitã indexul sau sã îºi
ac tual izeze consumul es t imat ,
actualul sistem de facturare rãmâne
valabil, iar aceºtia vor trebui sã
achite valoarea facturii de estimat
emisã pe baza cantitãþilor de energie
electricã contractate de cãtre client;
* Clienþii casnici din mediul urban
ºi rural, precum ºi clienþii non-
casnic i ,  pot în trerupe oricând
procesul de transmitere a indecºilor
autocitiþi, situaþie în care locurile de
consum în cauzã vor reveni la
periodicitatea standard de facturare,
respectiv facturarea lunarã, în cazul
clienþilor casnici din mediul urban
care nu au uzat de eligibilitate ºi
celor non-casnici, ºi facturarea la
douã luni în cazul clienþilor casnici
din mediul rural. În cazul clienþilor
casnici din mediul urban care au
uzat de eligibilitate periodicitatea de
facturare este trimestrialã.
* Dacã indexul citit de cãtre operatorul
de distribuþie în luna ’’L’’ va fi mai mic
decât indexul autocitit de cãtre client
în luna ‘’L-1’’ atunci furnizorul CEZ
Vânzare va proceda la stornarea
facturii de energie electricã emise pe
baza indexului autocitit, va elimina din
sistemul de facturare indexul incorect
de autocitire ºi va proceda la
refacturarea consumului de energie
electricã pe baza indexului citit de
operatorul de distribuþie;
* Dacã un client a trimis greºit
indexul ºi acesta a fost validat,
acesta nu mai poate fi anulat fãrã o
solicitare expresã de stornare a
facturii emise de furnizor.
Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ România

Cum se poate transmite indexul
autocitit la energie electricã de

cãtre un client CEZ?

COMUNICAT DE PRESÃ

Sistemele de preluare a
apelor menajere ºi pluviale sunt
dimensionate pentru cantitãþi de
precipitaþii medii iar situaþiile
excepþionale, în care precipitaþiile
cad în cantitãþi foarte mari, nu sunt
prevãzute în normativele de
proiectare a sistemelor de
canalizare. Inclusiv aceste sisteme
proiectate nu funcþioneazã la
întreaga capacitate pentru cã sunt
blocate de diverse obiecte care
colmateazã conductele de
canalizare ºi le reduc eficienþa.
   Angajaþii societãþii de apã-canal
SECOM SA, efectueazã periodic
lucrãri de întreþinere a sistemului de
canalizare. Munca acestora este însã
îngreunatã de materialele care ajung
în canalizare ºi a cãror deversare este
interzisã, materiale precum ºerveþele
umede, cauciucuri, pietre, murãturi,
mâncare sau chiar animale
decedate.
   Pe aceastã cale dorim sã tragem
un semnal de alarmã referitor la
obiectele deversate în reþeaua de

COMUNICAT DE PRESÃ

 Biroul de presã al SECOM SA

Reþeaua de canalizare asigurã transportul apelor uzate menajere ºi
industriale ºi a apelor pluviale cãtre staþia de epurare, acolo unde
aceste ape sunt tratate astfel încât sã îndeplineascã indicatorii de

calitate prevãzuþi în normative ºi apoi descãrcate în emisar. Din acest
motiv canalizarea reprezintã un serviciu extrem de important în

exploatare, de care depinde ºi sãnãtatea noastrã dar ºi pãstrarea unui
mediu înconjurãtor curat. Funcþionarea în condiþii corespunzãtoare a

sistemului de canalizare depinde în mare mãsurã de modul în care noi
cetãþenii respectãm normele elementare cu privire la apele uzate

deversate. Acesta este ºi principalul motiv pentru care, de fiecare datã
când cad cantitãþi de precipitaþii peste medie, canalizãrile nu mai fac

faþã ºi strãzile se inundã în unele localitãþi ale judeþului Mehedinþi.

canalizare. De multe ori conductele
se înfundã ºi apele menajere uzate
ajung în locuinþele oamenilor sau în
beciuri, cauzând disconfort olfactiv
ºi vizual dar ºi însemnate pagube
materiale. În plus, sã nu uitãm cã
sãnãtatea noastrã  poate fi pusã în
pericol prin aceste obturãri ale
sistemului de canalizare, care pot
forma focare de infecþii.
   Informãm utilizatorii serviciului
cã este interzisã aruncarea în
canalizare a produselor menþionate
mai sus, lucru specificat de altfel
ºi pe etichetele acestora. De
asemenea, este interzisã deversarea
în sistemul de canalizare a
gunoiului menajer, a uleiurilor
uzate ºi a produselor inflamabile,
a grãsimilor, a oricãror corpuri
solide, sau orice materii în
suspensie a cãror cantitate, mãrime
ºi naturã provoacã depuneri sau
stânjenesc curgerea normalã
afectând astfel buna funcþionare a
reþelei de canalizare.
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Zodia Berbec (21 Martie - 20 Aprilie)
Este clar cã la serviciu existã animozitãþi, nereguli ce nu meritã tolerate în

continuare. Se contureazã un final de etapã profesionalã, fie cã finalizezi o sarcinã, un
proiect important, fie cã se schimbã pe neaºteptate condiþiile de muncã ºi de aici ºi
salarizarea. Se recomandã prudenþã, întrucât în umbrã se þes conflicte surprinzãtoare
de cãtre cine te aºtepþi mai puþin. Este posibil ca un prieten bun sã te avertizeze serios
asupra unor decizii luate de curând ºi asupra unor acþiuni pe care le desfãºori, însã
tendinþa pãguboasã de a respinge tot ce vine din partea altora este accentuatã. Retrage-
te din forfota cotidianã ºi gândeºte-te pe îndelete. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
cheltuieli comune cu partenerul de viaþã sau cu alþii în general.

Zodia Taur (21 Aprilie - 20 Mai)
Foarte importante sunt în aceastã sãptãmânã relaþiile sentimentale. Relaþiile

cu cei dragi îºi vor schimba dinamica, poate nu aºa cum ai dori tu. La prima vedere
ceva trebuie schimbat, fie în atitudinea ta faþã de iubire ºi implicaþiile ei, fie faþã de
persoana iubitã sau de copii. Relaþiile cu generaþiile mai tinere sunt surprinzãtoare,
anoste pe alocuri ºi de neînþeles. Rãbdare, calm, prudenþã! Membrii familiei ºi treburile
gospodãreºti te solicitã din plin. La serviciu sunt multe de fãcut, dar sãnãtatea este
vulnerabilã. Ar fi bine sã ceri sprijinul colegilor ºi sã rezolvi prioritãþile. Ar fi bine sã te
detaºezi, fãrã resentimente, de oamenii ºi situaþiile care te obosesc sau în care, pur ºi simplu,
simþi cã nu îþi mai este locul.

Zodia Gemeni (21 Mai - 22 Iunie)
O sãptãmânã remarcabilã la capitolul familie,

relaþii cu neamurile, treburi gospodãreºti. Se
contureazã un final de etapã familialã, fie prin
modificarea concepþiilor tale privitoare la familie,
la relaþiile cu neamurile, fie ai ºanse sã rezolvi
chestiuni patrimoniale care treneazã demult. Sunt
posibile rãsturnãri de situaþie ºi de aici, lucrurile
sã iasã total altfel decât þi-ai dorit tu. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã ºi încredere cã totul se
desfãºoarã spre binele tãu suprem! Persoana
iubitã ºi copiii, ba chiar ºi unii prieteni apropiaþi
îþi vor fi alãturi, beneficiind din plin de afecþiunea
ºi sprijinul lor. A doua parte a sãptãmânii aduce
multã muncã, atât acasã, cât ºi la serviciu.
Rezolvã prioritãþile, deoarece sãnãtatea este
vulnerabilã.

 (18 - 24 aprilie 2019)
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Horoscop urmare din pag. 9
urmãtoarele competiþii:
1. Secþiunea  ,,Cel mai bun stand expoziþional”
2. Secþiunea  ,,Cel mai bun catalog”
3. Secþiunea  ,, Cea mai bunã prezentare a firmei (PPT)”
4. Secþiunea  ,, Cel mai bun spot publicitar”
5. Secþiunea  ,, Cele mai bune materiale promoþionale”
6. Secþiunea  ,, Cel mai bun negociator”
7. Secþiunea  ,, Cea mai reprezentativã mascotã”
8. Secþiunea  ,,Cea mai bunã firmã participantã”
Obiectivele târgului au fost:
- Stimularea interesului  elevilor pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial ºi perfecþionarea limbajului de afaceri;
- Consolidarea abilitãþilor elevilor din cadrul firmelor de
exerciþiu în ceea ce priveºte derularea activitãþii  de
promovare a firmelor de exerciþiu.
- Intensificarea relaþiilor de colaborare între firmele de
exerciþiu expozante, prin crearea unui cadru propice pentru
derularea activitãþii de tranzacþionare între acestea.
- Promovarea conceptului de firmã de exerciþiu atât în rândul
elevilor, cât ºi printre reprezentanþi locali ai mediului privat.
La finalul unei zile agitate, dar plinã de satisfacþii, elevii au
câstigat nu doar premii, dar ºi experienþã antreprenorialã.

Prof. Pangu Tanþa, Organizator târg

Colegiul Naþional...
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Situaþii interesante cu persoanele din
anturajul apropiat. Vrei nu vrei, te vei desprinde
de unii din varii motive. Dialogurile cu ceilalþi
sunt deosebite, atât prin natura subiectelor
discutate, cât ºi prin controversele care vor
apãrea din te miri ce. Ar fi bine sã vorbeºti puþin,
strictul necesar, evitând sã divulgi planurile tale
personale. Unii te pot înþelege greºit, pentru cã
existã probleme de comunicare. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte pot fi frecvente, mai ales cele
pentru a rezolva chestiuni profesionale.
Dialogurile cu membrii familiei ºi activitãþile
comune cu aceºtia reprezintã o altã temã
importantã. Pentru cã eºti foarte ocupat cu
îndatoririle tale profesionale existã riscul sã-i
neglijezi pe cei dragi sau sã ignori urgenþele de
acasã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã cu multe cheltuieli, dar sunt
ºanse sã primeºti bani, o primã sau favoruri
substanþiale dinspre locul de muncã. Pot reveni
în atenþie achitarea unor facturi, reglarea unor
datorii vechi ºi planurile de investiþii, gândite
mai demult. Ar fi bine sã te rezumi la strictul
necesar în privinþa cheltuielilor, sã achiþi
datoriile aflate deja pe rol ºi sã nu faci,
deocamdatã, niciun fel de cumpãrãturã nouã de
anvergurã. Sunt ºanse de erori financiare greu
de remediat. Multe dialoguri ºi cãlãtorii pe
distanþe scurte pentru a rezolva chestiuni
personale, profesionale sau pentru a vizita
prieteni ºi rude dragi. A doua parte a sãptãmânii
accentueazã treburile gospodãreºti ºi relaþiile cu
membrii familiei.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În prima parte a sãptãmânii ai nevoie de odihnã
ºi activitãþi uºoare, de rutinã. Sãnãtatea este
vulnerabilã, fiind vorba despre revenirea unor
afecþiuni vechi, cu aspecte cronice. Fii prudent,
îngrijeºte-te corespunzãtor ºi ai încredere cã vei
depãºi totul cu bine. Informaþiile obþinute pe cãi
neobiºnuite vor fi uimitoare, iar unele chiar
bizare. Noteazã într-un jurnal orice idee sau
cuvânt care rezoneazã cumva în sufletul tãu ºi
la momentul potrivit cu siguranþã îþi va fi util.
Dacã observi cã lucrurile nu ies cum doreºti tu,
lasã-te purtat acum de valul vieþii, te va duce
exact unde ºi cum îþi este þie de folos. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine.
Cheltuieli cotidiene ºi favoruri din partea
celorlalþi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sãptãmânã importantã, pentru cã energia
astralã te ajutã sã închei capitole de viaþã ºi sã
deschizi altele. Ocupã-te pe îndelete de sufletul
tãu, stai de vorbã cu tine însuþi ºi stabileºte-þi
obiective pe termen lung. Este vremea marilor
schimbãri ºi nimic nu va mai fi ca înainte.
Începând de la concepþiile, ideile, planurile
ticluite mai demult ºi pânã la toate tipurile de
relaþii în care eºti implicat. Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi pot reveni afecþiuni vechi legate
de sistem digestiv, picioare, sistem limfatic.
Cheltuieli cotidiene, revizuiri financiare, posibil
primirea unor sume de bani restante de la
serviciu. Perioadã favorabilã introspecþiei ºi
odihnei.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile cu prietenii sunt amestecate,
dar clar este cã unele dintre acestea se vor sfârºi
fãrã echivoc. ªanse mari de a finaliza un proiect
profesional ºi diverse activitãþi comune cu
prietenii, cu susþinãtorii din segmentul socio-
profesional. Este bine sã fii precaut ºi sã
urmãreºti atent firul evenimentelor. Lasã
discuþiile ample ºi luarea deciziilor cu efect pe
termen lung pentru alte zile. Emoþiile te pot
copleºi ºi de aici sãnãtatea sã aibe de suferit.
Organizeazã-þi treburile astfel încât sã ai suficient
timp pentru odihnã ºi dialog cu cei dragi. De
evitat, pe cât posibil consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirugicale, deoarece
se pot produce erori dificil de ameliorat.
Relaxarea în naturã, somnul suficient, o dietã
de sezon te ajutã mult ºi bine.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la
serviciu. Se preconizeazã schimbãri importante,
atât în ceea ce priveºte condiþiile de muncã,
activitatea profesionalã propriu-zisã, cât ºi
salarizarea aferentã muncii depuse. Întâlniri cu
persoane oficiale, cu ºefi, aflarea unor informaþii
deosebite legate de mersul lucrurilor la serviciu.
Rãsturnãrile de situaþie pot fi uimitoare, dar
totuºi nu este ceea ce pare. Prudenþã, discreþie,
calm, rãbdare! Comunicarea este deficitarã ºi
multe din cele discutate acum se vor revizui sau
anula în sãptãmânile urmãtoare. Ar fi bine sã te
gândeºti deja la un alt loc de muncã, poate chiar
într-un alt domeniu profesional. Prietenii îþi vor
fi alãturi, însã dialogurile cu aceºtia obosesc.
Selecteazã-þi prioritãþile!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti gânditor în aceastã sãptãmânã, cumva
fiind orientat spre tine ºi sufletul tãu. Chiar dacã
se vor ivi ºanse bune de a cãlãtori în þinuturi
îndepãrtate, de a dialoga cu oameni erudiþi sau
de a te implica în studii ºi cercetãri, pare cã îþi
este dificil sã te racordezi la momentul acum ºi
aici. Pentru cã mentalitatea ta se modificã,
gândurile sunt confuze ºi îþi poate fi greu, uneori,
sã þii pasul cu cei din preajma ta. Relazeazã-te,
selecteazã ºi ocupã-te numai de prioritãþi, iar la
nevoie cere sprijinul celorlalþi. Vei fi uimit câtã
înþelegere ºi cât ajutor vei primi pe cãi diferite,
poate chiar neobiºnuite. Relaþiile profesionale
sunt animate, mai ales cele cu ºefii. Dezbateri
profesionale de anvergurã ºi rãsturnãri de
situaþie în câmpul muncii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este nevoie sã te ocupi de cheltuieli, de
achitarea facturilor ºi poate chiar de relaþiile cu
instituþiile financiare. Sunt posibile descoperirea
unor erori financiare serioase, întâzierea sau
amânarea unor plãþi. Se recomandã prudenþã,
discernãmânt ºi rãbdare pentru a rezolva tot
ce þine de bani, bunuri, investiþii, documente.
Final de etapã de câºtig de la ºi prin alþii. Se
poate finaliza o colaborare sau se poate anula
un sprijin material pe care îl primeai de la cineva
apropiat. De aici apar o serie de gânduri, de
planuri noi, posibil chiar sã te orientezi spre
alþi oameni care te pot ajuta în vreun fel.
Cãlãtoriile îndepãrtate ºi dialogurile cu
persoane strãine sunt frecvente mai ales în a
doua parte a sãptãmânii. ªefi ºi oficialitãþi în
preajmã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã dinamicã, în care vei
revizui multe planuri ºi relaþii. Revin în atenþie
conflictele din segmentul profesional. Bizarul
domneºte la locul de muncã ºi în relaþiile
profesionale, de aceea fii prudent ºi þine cont
de faptul cã nu este ceea ce pare la prima vedere.
Se încheie o etapã importantã în plan
partenerial, fie cã este vorba despre partenerul
de viaþã, fie despre o colaborare. Mãrul
discordiei din aceastã sãptãmânã este
reprezentat ºi de banii ºi de bunurile comune
cu alþii. Primeºti bani, sprijin material
considerabil, dar ºi cheltuielile vor fi pe mãsurã.
A doua parte a sãptãmânii aduce cãlãtorii
îndepãrtate ºi dialoguri fructuoase cu ceilalþi.
Calm, rãbdare, încredere în propriile forþe ºi
lasã-te purtat de valul evenimentelor!

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
URMARE DIN PAGINA 12
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Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin
a fost gazda, în perioada
12-14.04.2019, a Finalei
Campionatului Naþional de
Juniori, U21, individual,
masculin ºi feminin, care
a adunat la start 250 de
sportivi de la 54 de cluburi
afiliate la Federaþia Românã
de Judo.
   CSM Drobeta a avut în
competiþie 9 sportivi
care s-au clasat dupã
cum urmeazã:
Loc I
-VLADU ANA MARIA -44 kg
-COVACIU IASMINA -48 kg
Loc II
-IOVIÞÃ ROBERTA -52 kg
-BORTOª ANDREEA -57 kg
Loc III
-TOPALÃ VLAD -90 kg
Loc VII
-CHICIN ALEXANDRU -73 kg
Neclasaþi:
-ARGINT DIANA -52 kg
-BORONTIª ANDREEA -63 kg
-MATEI LIVIU -73 kg
   În clasamentul pe cluburi
întocmit de Federaþia Românã de
Judo,  CSM Drobeta Turnu Severin
s-a clasat pe locul I la feminin ºi

Finala Campionatului Naþional de Juniori, U21

pe locul II în clasamentul general,
cu cele 5 medalii obþinute de
sportivii sãi.
   Urmeazã competiþii în calendarul
oficial al Federaþiei Române de Judo
pentru vârstele U15 ºi U13, de unde
aºteptãm cât mai mulþi calificaþi
pentru Finalele acestor vârste.
   Pentru cadeþi ºi juniori urmeazã
o competiþie de verificare în
Serbia, la Kikinda, urmatã de un
stagiu de pregãtire ºi o competiþie
oficialã de nivel European, care
va avea loc la Cluj Napoca în
perioada 03-05.05.2019.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Perechea euro/leu a avut o
evoluþie stabilã, volatilitatea mediei
fiind de circa un ban, chiar dacã
inflaþia a crescut iar FMI ºi-a înrãutãþit
previziunile referitoare la evoluþia
economiei româneºti.
   Cursul euro a fluctuat între 4,7587
ºi 4,7619 lei, media de la finalul
perioadei fiind stabilitã la 4,7599 lei,
când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,756 – 4,764 lei.
   Creºterea deficitelor de cont curent
ºi comercial, politicile economice
nesustenabile ale guvernului, bazate
pe creºterea consumului, care au
stimulat majorarea importurilor ºi
împing inflaþia în sus, sunt tot atâtea
motive de depreciere a leului.
   Ultimul raport FMI asupra
perspectivelor economice globale,
estimeazã pentru România o creºtere
economicã în acest an de 3,1%, faþã de
estimarea anterioarã de 3,4%. Reamintim
cã bugetul pe acest an a fost construit de
Guvern pe o creºtere a PIB de 5,5%, în
timp ce analiºtii de la Banca Transilvania
ºi UniCredit Bank anticipeazã o încetinire
la 2,8%, în condiþiile în care politicile
salariale ºi de pensii nu s-au bazat pe o
creºtere a producþiei interne, în timp ce
investiþiile statului în infrastructurã s-au
redus drastic.
   Media dolarului american a scãzut
de la 4,2223, la debutul intervalului,
la 4,2072 lei, pentru ca la sfârºitul lui
cursul sãu sã fie stabilit la 4,2168 lei,
când cotaþiile din piaþã au fluctuat
între 4,207 ºi 4,22 lei.  Radu Georgescu

Euro s-a stabilizat la 4,76 lei
   Reducerea aversiunii faþã de risc a
fãcut ca moneda elveþianã sã
deprecieze pe pieþele internaþionale la
sfârºitul perioadei la 1,134 – 1,137
franci/euro, iar cursul ei a coborât de
la 4,2203 la 4,1939 lei.
   Creºterea dolarului pe pieþele
internaþionale, de la sfârºitul perioadei,
a fãcut ca preþul gramului de aur sã
urce de la 173,9897 la 173,9977 lei,
chiar dacã uncia de aur a coborât pe
pieþele specializate la 1.284 dolari.
   În urmã cu douã sãptãmâni, indicii
ROBOR la trei ºi ºase luni coborau la
valori care se mai înregistrau în
octombrie ºi noiembrie trecut.
   La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR
la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei, a stagnat,
pentru a doua ºedinþã consecutivã, la
3,38%. La rândul sãu, indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 3,41%.
   Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci, a
revenit de la 3,50 la 3,49%, iar cel la
12 luni de la 3,54 la 3,53%.
Perechea euro/dolar fluctua la finalul
intervalului în culoarul 1,1281 –
1,1315 dolari.
   Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg s-a instalat peste pragul
de 5.000 dolari ºi a încheiat perioada
la 5.071 dolari.

Analiza cuprinde perioada 10 – 16
aprilie.

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

ANUNÞ PUBLIC
UDREA CEZAR domiciliat în municipiul Drobeta Turnu Severin,

str. Grigore Florescu, nr. 6, bl. A6, sc. 1, ap. 2, anunþã elaborarea
primei versiuni a PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru
CONSTRUIRE LOCUINÞE MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN,
TARLAUA 3, PARCELA 2 ºi declanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.
   Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza
la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr.
3, zilnic între orele 8.00 - 14.00.
   Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Mehedinþi în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.
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ACS Atletic Drobeta a
început în forþã sezonul de
primãvarã. În prima etapã a
returului, fetele antrenate de Daniel
Ispas s-au impus cu scorul de 14-
1 în deplasarea de la Dunãrea
Giurgiu ºi se aflã pe primul loc în
seria I a Ligii a III-a la fotbal
feminin. Ana Manea (4 g), Roxana

Ieºitã din lupta pentru
promovare, FCU Craiova s-a
impus, etapa trecutã, cu scorul de
1-0, în partida disputatã pe
Stadionul Conpet din Ploieºti, cu
Astra II Giurgiu. Dupã aceastã
victorie, echipa patronatã de Adrian
Mititelu a rãmas pe locul 3 în Seria
a III-a a Ligii a III-a, la un punct
sub Flacãra Horezu, care a dispus

În derby-ul etapei a XV-a, CS Strehaia a
dispus, cu scorul de 2-0, pe propriul teren, de Recolta
Dãnceu ºi a urcat pe primul loc în Liga a IV-a
Mehedinþi. Rezultatul a fost decis de “dubla”
atacantului Costel Pontu, din minutele 22 ºi 85. Învinsã

Scor-fluviu la Giurgiu

Liga a III-a, seria I, etapa a V-a
Dunãrea Giurgiu - Atletic Drobeta         1-15
Luceafãrul II Filiaºi - Progresul Bucureºti   5-1
ACS Carmen Bucureºti - Dream Team Bucureºti 0-3
Clasament
1. Atletic Drobeta 6   5 1   0 31-2 16
2. Dream Team Bucureºti 6   5 1   0 22-4 16
3. Carmen Bucureºti 6   3 0   3 35-7 9
4. Progresul Bucureºti  6   2 0   4 15-14 6
5. Dunãrea Giurgiu 6   1 0   5 9-48 3
6. Luceafãrul II Filiaºi 6   1 0   5 6-42 0

Radu (2 g), Alina Stuparu (2 g),
Roxana Safta, Lavinia Erceanu,
Cristina Vîlceanu, Roxana Sorescu,
Adriana Matei ºi Georgiana Poznac
au marcat, la Giurgiu, pentru
echipa severineanã.
   Victoria este una de moral pentru
fetele antrenate de Daniel Ispas, care
sâmbãtã, de la ora 11:00, pe Stadionul

Termo, vor întâlni
contracandidata ACS
D r e a m - T e a m
Bucureºti.
    Part ida-tur,
disputatã pe terenul
din comuna ilfoveanã
Cernica, s-a încheiat
la egalitate, scor 1-1.
“Am obþinut  o

victorie facilã la Giurgiu, una de
moral, înaintea derby-ului din
seria I. În cazul în care vom câºtiga
partida cu Dream-Team Bucureºti,
nu mai putem rata promovarea în
Liga a II-a. Sper ca publicul sã
vinã sâmbãtã în numãr cât mai
mare la stadion, fiindcã avem

nevoie de susþinerea spectatorilor.
E cel mai important joc al
sezonului pentru echipa
noastrã”, a declarat Ispas. ACS
Atletic Drobeta este singura echipã
de seniori care reprezintã judeþul
Mehedinþi în ligile naþionale.Strehaia urcã pe primul loc

Liga a IV-a, etapa a XV-a
CS Strehaia - Recolta Dãnceu 2-0 (1-0)
Pandurii Cerneþi - AS Turnu Severin 4-1 (2-1)
Dierna Orºova - Decebal Eºelniþa 2-0 (1-0)
AS Obârºia de Câmp - Victoria Vânju Mare 0-1 (0-0)
Inter Salvia - Viitorul Cujmir 6-1 (4-1)
Viitorul ªimian - Dunãrea Pristol 3-0 (N)
Clasament
1. Strehaia 15   13 0   2 35-9 39
2. ªimian 15   12 2   1 53-4 38
3. Dãnceu 15   12 1   2 54-19 37
4. Cerneþi 15   10 3   2 46-22 33
5. Orºova 15   7 1   7 22-26 22
6. Salcia 15   6 0   9 32-29 18
7. Eºelniþa 15   5 2   8 25-21 17
8. Obârºia 15   4 1   10 17-28 13
9.Vânju Mare 15   4 1   10 14-46 13
10. Pristol* 15   3 2   10 18-43 11
11. Cujmir 15   1 5   9 24-75 8
12. Tr. Severin 15   1 4   10 21-45 7
*S-a retras din campionat ºi va pierde toate
jocurile din retur cu 3-0

Liga a V-a, etapa a XV-a
AS Dârvari - Inter Crãguieºti 2-5 (1-2)
Unirea Gârla Mare - ªtiinþa Broºteni 1-3 (1-2)
Dunãrea Hinova - Avântul Bistriþa 3-2 (0-0)
Real Vânãtori - ASG Hinova 4-4 (2-3)
Voinþa Vrata - Voinþa Opriºor 6-2 (2-0)
Viitorul Floreºti - Coºuºtea Cãzãneºti 2-1 (0-0)
Clasament
1. Crãguieºti 15   12 1   2 59-25 37
2. Broºteni 15   8 3   4 39-26 27
3. D. Hinova 15   8 1   6 40-31 25
4. Floreºti 15   7 4   4 32-25 25
5. Vânãtori 15   7 3   5 46-49 24
6. Gârla Mare 15   7 0   8 42-38 21
7. Cãzãneºti 15   6 3   6 31-29 21
8. Bistriþa            15    6  3   7 34-35 18
9. Vrata 15   6 0   9 31-41 18
10. Opriºor 15   5 2   8 32-44 17
11. ASG Hinova 15   4 2   9 31-53 14
12. Dârvari 15   4 0   11 44-56 12

la Strehaia, Recolta a coborât tocmai pe 3 în
clasament, fiind depãºitã ºi de Viitorul ªimian, care a
câºtigat la “masa verde” jocul cu Dunãrea Pristol,
echipã retrasã din campionat. Etapa viitoare, noul lider
CS Strehaia joacã la Cujmir, urmãritoarea Viitorul
ªimian se va deplasa la Vânju Mare, iar Recolta va
întâlni, pe teren propriu, AS Obârºia de Câmp.

 M. O.

Victorie cu “satelitul” Astrei
cu 3-0 de FC Voluntari II. FCU
Craiova s-a apropiat însã la 9
puncte de liderul Turris Turnu
Mãgurele, care a pierdut,
surprinzãtor, cu 2-1, partida de la
CSM Alexandria. Vineri, de la ora
17:00, echipa craioveanã va întâlni
Unirea Bascov, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin.

 M. O.

 Urmare din pag. 2
Þara noastrã a fost reprezentatã de o echipã a
cãrei componenþã este urmãtoarea: Sorana-
Diana Plotogea ºi Cristina-Silvia Dorodici
(Colegiul Naþional „Gh. Vrânceanu” din
Bacãu), Viviana-Gabriela Murgoci (Colegiul
Naþional „Gheorghe ªincai” din Bucureºti),
Maria Pânzaru (Colegiul Naþional „A. T.
Laurian” din Botoºani), Ioana-Alexandra
Bitire (Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri”
din Bacãu) ºi ªtefan-Cristian ªimon (Colegiul
Naþional „Doamna Stanca” din Satu Mare).
   Componenþii lotului au fost selectaþi în
cadrul competiþiei naþionale Ovidianum 2018.
Timp de un an, din momentul declarãrii
câºtigãtorilor selecþiei naþionale, aceºtia au
urmat un program susþinut de pregãtire, în
vederea participãrii la olimpiadã. Procedura de
selecþie ºi pregãtire se aplicã în fiecare an.
   Pentru ediþia din acest an, pregãtirea ºi
însoþirea lotului au fost asigurate de
profesoarele Florentina Neculau (Colegiul
Naþional „Gh. Vrânceanu” din Bacãu) ºi Coca
Dorica (Colegiul Naþional „A. T. Laurian” din
Botoºani).

 BIROUL DE COMUNICARE

Echipa României, pe...
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Mã fraþilor, când vã spusã
Sucã, cã planul liberalilor de a rezilia
pe fugã contractul cu Mehedinþi Gaz
nu prea miroase a bine, ºtia el ce ºtia.
Pã da, cã sã gândeau cã nu conteazã
cât blocheazã oraºul, cât mai ales cã
ridicã populaþia în capul celor ce
conduc oraºul, pesemne nici nu mai
conta cã aveau ºi un reprezentant în
capul trebii. Una peste alta nu le ieºi
daravela, aºa cã cel mult pot sã mai
dea neºte bani pe fluturaºi, sã sã

 nea Mãrin

Sucã ºi plasa cu gaze a liberalilor mehedinþeni, California lu’ nea
Stoica di la Orºova ºi Mecca di la Pro România Mehedinþi

prefacã mari rezolvatori de probleme.
Ce mai, luarã plasã, sã îngãlbenirã
rãu de tot, cu toatã prezenþa lu’ nea
deputatu’ Popescu, priceput în
energie. Ghinionu’ lor sã numi de data
asta nea Rapcea, conselerul local
indisponibilizat de diarie.
   Mã nepoate, da cum era treaba aia
de o promisã nea Stoica la Orºova,
la început de mandat, cum cã ghetoul
California se va transforma în zonã
rezidenþialã de aproape de lux?! Sã

aleasã praful, ºi de plan
ºi de ghetou, mai e puþin
ºi sã terminã ºi mandatul
lu’ nea Stoica. Acuma, io
zic altceva, cã nea
primarele sã pare cã nu
prea poate mai mult, cã
dacã atâta e, de unde
altceva, da dacã ar vrea
nea Aladin sã schimbe
ceva pin Orºova, ar cam
putea. ªi i-ar fi de ajutor
în alegeri. Acuma, ori nu
vrea, ori nu prezintã
interes, ori nu existã
niciun plan strategic de

dezvoltare a judeþului, care sã nu
includã numai drumuri ºi poduri. ªi
podeþe. Bine ºi aducþiune cu apã ºi
canalizare. Da în paralel sã poate ºi
mai mult, dacã sã vrea.
   Mã fraþilor, rãmasã nea Buºoi fãrã
susþinerea lu’ nea preºedintele
Wernner, îl gãsii a lu’ Pecingine
cãtrãnit rãu, cã cicã nu prea mai e
soare pe strada lui, cã i s-a stricat
jucãria, cã nu mai merge treaba ca
înainte, cã s-au micºorat toate. Deh,

aºa e de la o vreme, da las cã are
nea Buºoi resurse suficiente ºi
pentru nepoþi.
   Acuma, al lu’ Zbanghiu sã certã cu
vecinu’, cã cicã nea Erceanu ar fi
copiat teza de doctorat din cãrþile lu’
nea Negulescu, de zici cã nu mai
poate omu’ sã sã mai întrebuinþeze,
sã sã mai inspire, cã gata, a copiat ºi
acuma sã laudã cu doctoratu’. Bine,
vecinu’ era supãrat cã i s-a pus mai
mult la pensia de colonel în rezervã,
nu de alta, cã altfel nu i-ar fi pãsat.
   Da când vezi cam ce delapidãri sã
întâmplã pi la asociaþiile de  locatari
de pin Severin, nu te mai mirã
nimica. Fro ºase miliarde numai di
la una din asociaþii, aºa cã dupã ce
sã verificã toate s-ar putea ca
datoriile locatarilor sã fie mizilic. Pã
de când îºi rãcea Sucã gura de
pomanã, în iernile calde?!
   Mã nepoate, cum sã mai furiºeazã
unii ca la Mecca la nea Duicu, zici cã
sã dã de pomanã înainte de
sãrbãtorile pascale, nu altceva. Pã da,
iarã unii au ºi foncþii bine remunerate
pi la deconcertate, da nu ºtiu cum sã
sã mai gudure de pi la unu la altul,
numai sã pice tot în picioare. Bine,
nu mai ºtie nimeni cine ºi cum
coordoneazã sau conduce Pro
România Mehedinþi, cã fiecare sã
laudã cu câte o bucatã. ªi apropo de
nea Duicu, al ‘mnealui prietenaº, nea
Gherghe, dete bir cu fugiþii când fu
invitat la o emisiune localã. Bag samã
nu prea vrea sã dea socotealã despre
ce a lãsat în urmã. Da lasã cã e
frumoasã ºi Timiºoara, ºi Viena, ºi
mai sunt oraºe de vizitat. ªi locuri.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

Societatea SECOM SA introduce o nouã
modalitate de platã a facturilor de apã-canal! Începând
de luna aceasta,  factura se poate plãti ºi în centrele
de plãþi PAYPOINT. Operaþiunea este simplã, nu
presupune costuri suplimentare ºi  scuteºte
consumatorii de un drum suplimentar la ghiºeu.
   Facturile de apã-canal emise de cãtre SECOM SA se vor
putea plãti ºi în magazinele cu sigla galbenã PAYPOINT, în
mai multe puncte din judeþul Mehedinþi. PayPoint România,
principalul operator de plãþi în numerar ºi încãrcare
electronicã prin puncte retail, oferã locuitorilor din judeþul
Mehedinþi, posibilitatea de a-ºi plãti sigur ºi rapid facturile
de apã-canal emise de SECOM SA.
   Plata se efectueazã simplu, prin intermediul
terminalelor PayPoint instalate în magazine. În vederea
efectuãrii unei plãþi, clienþii care beneficiazã de serviciile

COMUNICAT DE PRESÃ
SECOM SA, trebuie doar sã prezinte factura în cel mai
apropiat magazin în care se gãseºte un terminal
PayPoint, vânzãtorul scaneazã codul de bare de pe
facturã, clientul achitã suma în numerar ºi primeºte pe
loc un exemplar al chitanþei cu detaliile tranzacþiei(data
plãþii, suma, locaþia, furnizorul, etc). Operaþiunea este
foarte rapidã, reducând astfel considerabil timpul alocat
plãþii facturilor. Cele mai apropiate magazine partenere
PayPoint pot fi identificate pe siteul companiei
www.secom-mehedinti.ro.
   Menþionãm faptul cã facura la apã-canal se poate
plãt i ºi în centrele de plãþ i un-doi, existente în
magazinele partenere dar ºi online, accesând site-ul
www.secom-mehedinti.ro, sectiunea ACCES PORTAL
CLIENÞI. De asemenea ca modalitãþi de platã rãmân ºi
cele clasice, la casieriile societãþii SECOM SA.


