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Sâmbãtã, 19 decembrie
2015, în sala de conferinþe a
hotelului Continental,Continental,Continental,Continental,Continental, DrobetaDrobetaDrobetaDrobetaDrobeta
TTTTTurnu Severinurnu Severinurnu Severinurnu Severinurnu Severin, au avut loc lucrãrile
conferinþei de încheiere a

Conferinþa de încheiere a
proiectului STIMUL

Viaþa la 26 de ani
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Avem ºi speranþã, dar parcã e una
rânjitã ºi falsã. Ne aºteptãm din clipã în

clipã ca istoria sã ne ardã o farsã, aici
între ruºi ºi americani. Uitasem, avem

ºi marele scut, UE ºi NATO. O mai
luãm de la zero sau mai tragem un pui

de somn de 50 de ani?

La ceas de mare sãrbãtoare creºtinã vã dorim,
tuturor cititorilor noºtri, sã aveþi parte de multe bucurii,

sãnãtate ºi sã pãºiþi cu dreptul în anul care vine!
LA MULÞI ANI!  Redacþia
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Trist ºi abuziv faþã de istoria ºi
cultura acestor locuri
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proiectului POSDRU/188/2.2/S/
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implementat de cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Sibiu, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Bihor ºi ONG –ul
Asociaþia Transformational
Leadership.

Proiectele întârziate ale
Consiliului Judeþean

Mehedinþi, începute cu
fonduri UE, terminate cu

banii mehedinþenilor
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Deºi avem potenþial, deºi
avem destule elemente istorice ºi
culturale pe care le-am putea scoate
în faþã ºi corela, cu inteligenþã, într-
un demers de impact naþional ºi
european, facem ce facem ºi ratãm,
dãm cu bâta în baltã. Deºi avem
specialiºti ºi oameni de culturã,
tradiþie, comunitãþi artistice, pasiune
ºi bunã-credinþã pentru actul
cultural, avem ºi am tot avut, din
pãcate, tot felul de politruci care se
amestecã unde nu e cazul, unde nu
se pricep, tot felul de decidenþi
totalmente paraleli cu cultura, ºi
care nu doar cã nu înþeleg nimic din
ce înseamnã o bibliotecã, un muzeu,
un monument, o instituþie cu rol
cultural, dar mai ºi încurcã lucrurile.
Din punct de vedere cultural
lucrurile s-au degradat în ultimii ani,
ºi sunt tot mai puþini cei care se
opun acestei stãri triste, provinciale,
în care ne aflãm, protestând, din
interiorul culturii, împotriva
asaltului la care e supusã cultura de
cãtre politicianismul mediocru ºi
lipsit de orice viziune istoricã. Pentru
politic, atunci când duce la bun
sfârºit ceva, cu chiu cu vai ºi cu
costuri enorme, important e sã iasã
în faþã ºi sã se batã cu pumnul în
piept, sã se umple de o glorie tv
efemerã ºi stupidã. Pentru oamenii
de culturã, interesaþi de valori, de

Trist ºi abuziv faþã de istoria ºi cultura acestor locuri
simboluri, de coerenþa istoricã a
frumosului ºi binelui, altele sunt
reperele. E trist cã Muzeul nu a fost
încã refãcut, deºi s-au bãgat o groazã
de bani. E trist cã piciorul Podului
roman zace într-o cuvã nenorocitã
de beton, bãltind în mizerii ºi apã. E
trist ºi cã mult aºteptata deschidere
a Cetãþii medievale a fost însoþitã de
un uºor penibil politicianist, cu
oficiali încolþiþi ºi ºifonaþi de
sindicaliºti. E trist ºi cã Teatrul nu a
fost redeschis încã, din motive de
ISU, ºi acest lucru stârnind ironii
meritate. Au ratat oficialii noºtri un
bun prilej de precampanie electoralã
taman de sãrbãtorile de iarnã. Îl vor
recupera însã, anul ce vine. Partea
proastã a chestiunii redeschiderii
Teatrului (dupã ani la rând de lucrãri
ºi bani de bani investiþi) e cã s-a
readus în discuþie un aspect ignorat:
redeschiderea vechii Sãli de lecturã
a Bibliotecii judeþene, un absolut
respectabil sanctuar pentru generaþii
întregi de intelectuali. Noroc cu
presa care a pus degetul pe ranã în
aceastã chestiune. Astfel am aflat cã
e posibil ca vechiul, nobilul mobilier
al Sãlii sã nu mai fie reaºezat la loc,
iar în loc (cu costuri noi, deloc
puþine) sã fie adus altul, fãrã nicio
valoare istoricã ºi simbolicã. Primii
care au luat atitudine au fost
scriitorii, sensibil legaþi de acest
spaþiu aparte al vechii Sãli de lecturã,
cu patina ºi farmecul sãu
aristocratic. Nici cã se putea o
decizie mai proastã din partea
conducerii Bibliotecii ºi a conducerii
Consiliului judeþean. O obrãznicie
fãrã seamãn ºi un act de sfidare. Nu
ºtiu câþi dintre politrucii de azi ºi-au
tocit coatele pe mesele Sãlii de
lecturã. Se pare cã puþini, altfel ar

înþelege de ce e atâta revoltã în
mediul scriitoricesc. Revoltã pe care
vechii bibliotecari o înþeleg foarte
bine, cãci acolo e ºi munca ºi
pasiunea lor de o viaþã. Raluca Graf,
director al Bibliotecii Judeþene
„I.G.Bibicescu”, spune cã vechiul
mobilier a fost predat cu titlu gratuit
în 2011 Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Pe motiv cã Biblioteca nu
avea un buget alocat ºi fonduri
necesare pentru a demonta,
transporta ºi depozita corpurile de
bibliotecã, în numãr de 77 de bucãþi,
aflate în incinta Palatului Cultural
„Teodor Costescu”.  Cum se spalã
unii pe mâini din hârtii preferând un
transfer de responsabilitate.
Problema e cã explicaþiile acestea nu
þin, nu stau în picioare. Nu
înstrãinezi nimic din patrimoniul
cultural al oraºului, judeþului ºi þãrii
tale, doar cã nu ai bani de demontat
(?) ºi transport. Nu demontezi ºi nu
transporþi nimic, dacã nu vrei ºi nu
e în regulã, moral ºi legal. Ce sã se
fi întâmplat? Veneau muncitorii ºi
demolau Sala de lecturã? Nu cred.
Nu cobori cãrþile din rafturi pânã nu
ai asigurat transportul integral al
tuturor elementelor Sãlii. Într-o
adresã cãtre Consiliul judeþean,
directoarea zice cã „valoarea
culturalã a sãlii este însemnatã”.
Cum adicã însemnatã? Doar
însemnatã? Este uriaºã. Este
inestimabilã, stimatã doamnã
bibliotecarã. Este o valoare fãrã preþ,
datã nu doar de cãrþi, ci ºi de
mobilier, de ºarmul fanat ºi nobil al
întregii arhitecturi interioare, ºi de
istoria nevãzutã dar sensibilã a celor
ce au poposit acolo, ore în ºir,
pentru a lectura o carte, timp de
decenii. „Acum doi ani a venit un
reprezentant al Guvernatorului
Bãncii Naþionale ºi ne-a promis cã
atunci când se va da în funcþiune ni
se va reface mobilierul pe banii
Bãncii Naþionale”, a mai declarat
Raluca. Adicã e clar – sã ne luãm
adio de la vechiul aer al Sãlii, ºi sã
ne pregãtim pentru mobilier din pal
sau din ce-o fi. Sã aºteptãm dupã
Mugur Isãrescu. Confirmarea vine

ºi de la Consiliul judeþean: „Nu ºtim
dacã se va monta în bibliotecã acest
mobilier (vechi – n.n.), a fost o
discuþie cã se va asigura mobilierul
nou de cãtre guvernatorul Mugur
Isãrescu. Aceste dulapuri ne-am
gândit sã le folosim pe partea de
dotare la muzeu. Deocamdatã nu se
poate face nimic pânã nu se
recepþioneazã complet, decât dupã
recepþia finalã. Mobilierul va rãmâne
deocamdatã depozitat ºi pãstrat pânã
la momentul în care va putea fi
folosit”, a precizat secretarul
Consiliului Judeþean Mehedinþi, jr.
Ladislau ªtefan Mednyanszky. Cum
adicã folosit la Muzeu când e al
Bibliotecii? Cum adicã „ne-am
gândit”? Partea cu gânditul e cel mai
dificil de înþeles din toatã declaraþia
bietului jurist. Problema e cã juriºti
ºi directoarea trec, ca orice funcþii
efemere ºi mediocru-vanitoase, dar
efectele culturale rãmân. Este
profund nedrept sã distrugi un
veritabil simbol al vieþii intelectuale
mehedinþene aºa, cã te-ai gândit tu,
de capul tãu, cã iei dintr-o parte ºi
dai în alta, ca ºi cum ai împãrþi
bidoane de benzinã la staþie, pere ºi
mere din livadã, deºi livada e a
statului. Aici e vorba de lucruri cu
adevãrat simbolice, profunde, ce þin
de fibra culturalã ºi istoricã a acestor
locuri, nu þin de mofturi ºi pãreri ºi
minþi molâi. Trist ºi abuziv faþã de
istoria ºi cultura acestor locuri.
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 Stela FIRU,
consilier judeþean PNL

vã ureazã
La mulþi ani!

Frumuseþea sãrbãtorilor de iarnã
sã vã gãseascã în case alãturi de
cei dragi. Aceste sãrbãtori sã vã
aducã multã sãnãtate, fericire ºi

împlinirea tuturor dorinþelor.



Au început prost, s-au

derulat prost ºi se încheie ºi mai

prost. Consiliul Judeþean

Mehedinþi va trebui sã facã în

ºasei luni ce n-a reuºit în câþiva

ani,  respectiv sã încheie toate

proiectele finanþate pe fonduri

europene ºi asta pe cheltuialã

proprie.

   Potrivit proverbului „Dumnezeu îþi
dã, dar nu-þi bagã ºi în traistã”,
Consiliul Judeþean Mehedinþi va trebui
în anul 2016 sã suporte din bugetul
propriu mai multe proiecte cu fonduri
europene care aveau termen de
finalizare sfârºitul anului 2015.
   Aproape 25 de milioane de lei,
adicã 5,5 milioane de euro, este
suma pe care Consiliul Judeþean
Mehedinþi va trebui sã o suporte
din bugetul propriu pentru a finaliza
trei proiecte pe fonduri europene.
Aceste proiecte trebuiau executate
pânã la sfârºitul acestui an, iar dacã
termele erau respectate, CJ
Mehedinþi nu ar fi cheltuit niciun
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Proiectele întârziate ale Consiliului Judeþean Mehedinþi,
începute cu fonduri UE, terminate cu banii mehedinþenilor

bãnuþ din buzunarul propriu.
   CJ Mehedinþi, beneficiarul acestor
contracte, nu a avut însã capacitatea
sã ducã la bun sfârºit aceste proiecte,
nu le-a urmãrit îndeaproape, nu a
reuºit sã-i capaciteze pe constructori
sã respecte termenele, aºa cã acum
va continua lucrãrile pânã la 30 iunie
2016 cu fonduri proprii. Altfel spus,
beneficiarul este obligat sã suporte
diferenþa de bani pentru finalizarea
proiectului, suma pe care nu a reuºit
sã o deconteze pânã în decembrie
2015. În caz contrar, i se vor retrage
toþi banii acordaþi pe proiect.

Decizie la nivel naþional
   Deoarece la nivel naþional existã
un numãr foarte mare de proiecte
cu risc de a nu fi încheiate pânã la
data de 31 decembrie 2015,
Autoritatea de Management
pentru Programe Operaþionale
Regionale (POR) a emis
intrucþiunea nr. 144 din
10.12.2015, prin care s-a stabilit
cã pentru proiectele care nu pot fi

încheiate pânã la aceastã datã, se
vor încheia acte adiþionale de
prelungire a duratei acestora,
pânã cel târziu 30.06.2015.

Care sunt proiectele
   Cap de listã este proiectul de
reabilitare al Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, al cãrui termen de
finalizare era 31 decembrie 2015, cu

un buget de aproape 54 milioane de
lei (valoarea eligibilã a proiectului
42.518.438, 13). Poiectul este finalizat
însã doar în procent de 70 la sutã, aºa
cã termenul s-a prelungit pentru 30
iunie 2016, iar Consiliul Judeþean
Mehedinþi va trebui sã suporte suma
de 15.184.941 lei, adicã aproximativ
3.300.000 de euro.
   Cel de-al doilea proiect vizeazã
reabilitarea Drumului Judeþean 670
Negoieºti – Floreþti (DN 67), finanþat cu
55.249.852,20 lei. De vinã aici pentru
întârzieri sunt „fenomenele naturale
imprevizibile (alunecãri de teren,

precipitaþii abundente)”, care au afectat
terasamentul drumului judeþean DJ 670
în zonele Comãneºti, Stroieºti ºi
Zegujani. Consiliul Judeþean Mehedinþi
va suporta din bugetul propriu suma
de 9.302.054,56 lei, valoare ca va fi
inclusã în lista de investiþii pentru anul
2016 a forului judeþean.
   Pânã la sfâºitul anului ar fi trebuit

finalizat ºi proiectul de „optimizare a
capacitãþii de intervenþie în situaþii de
urgenþã în Regiunea Sud-Vest
Oltenia”, prin care au fost achiziþionate
diverse autospeciale. S-a prelungit ºi
aici termenul de execuþie pânã la
sfârºitul lunii iunie 2016 pentru cã
„perioada rãmasã pânã la finalizarea
proiectului – 31 decembrie 2015- nu
este suficientã pentru recepþia tuturor
autospecialelor ºi decontarea
contravalorii acestora, dupã finalizarea
recepþiilor”. Suma pe care CJ
Mehedinþi o va scoate de la bugetul
local este de 2.151,48 lei.

Traficul în Vama Porþile de
Fier I a crescut în ultimele zile simþitor,
cu circa 30 la sutã.  În ultimele 24 de
ore, Punctul de Trecere a Frontierei
Porþile de Fier I a fost tranzitat de
peste 4000 de persoane, cu 1400
mijloace de transportat.
   Poliþiºtii de frontierã mehedinþeni
au luat mãsuri speciale pentru
evitarea aglomeraþiei în Punctul de
Trecere a Frontierei de la Porþile de
Fier, care s-ar putea produce din
cauza românilor care se întorc acasã
pentru a petrece sãrbãtorile de iarnã.
   „Ca în fiecare an de sãrbãtorile de
iarnã a crescut traficul prin Porþile de
Fier I. Pânã astãzi traficul a crescut cu
aproximativ 30 la sutã, la momentul
actual datoritã contextului internaþional
la frontiera românã se executã
controale sistematice pentru  toþi
cetãþenii Uniunii Europene. La nivelul
punctului s-au dispus mãsuri pentru
fluidizarea traficului, a fost suplimentat

Românii vin acasã de sãrbãtori:
„E greu în Italia, fiindcã suntem printre strãini,

te muncesc, te exploateazã la maxim”
numãrul de lucrãtori, astfel încât se
lucreazã pe toate benzile atât pe sensul
de intrare, cât ºi pe sensul de ieºire
din România nu existã timpi de
aºteptare”, a precizat comisarul  Irinel
Coman, ºeful Punctului de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I.
   Sãrbãtorile nu sunt la fel de frumoase
ca acasã. Cel mai bine o ºtiu românii
plecaþi la muncã în strãinãtate care fac
tot posibilul sã fie alãturi de copii ºi
pãrinþi la sfârºit de an.
   „Cred cã am fãcut 1200 de
kilometri pânã acasã, nu am mai
ajuns acasã de ceva ani. Ca acasã
nu e nicãieri, ne aºteaptã mama,
soacra, prietenii, toþi cei dragi. Imi
era dor în primul rând de mama mea
ºi apoi de tradiþiile noastre care sunt
cele mai frumoase, locurile ºi
mâncarea româneascã”, spune o
doamnã care a trecut marþi prin
Vama de la Porþile de Fier I.

 Continuare în pag. 6
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   Gabriela Dobrotã este candidatul
Miºcãrii Populare Mehedinþi
pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu
Severin. Anunþul a fost fãcut,

Gabriela Dobrotã, candidatul Miºcãrii Populare
Mehedinþi pentru Primãria Severin

sãptãmâna trecutã, de preºedintele
Miºcãrii Populare Mehedinþi,
Eugen Golea, în cadrul unui
întâlniri. „Severinul are nevoie de
investiþii ºi de locuri de muncã, de

aceea cred cã Gabriela Dobrotã este
omul potrivit sã conducã oraºul
nostru. În primul rând este un
tehnocrat, iar Severinul de 26 de
ani a avut numai oameni politici
la conducere, apoi a demonstrat
cã poate sã ia o investiþie de la
zero ºi sã o punã pe picioare”, a
declarat Eugen Golea, în debutul
conferinþei de presã, dupã ce a
anunþat cã Gabriela Dobrotã este
candidatul Miºcãrii Populare
Mehedinþi pentru funcþia de
primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin.
   „Atât eu, cât ºi Eugen Golea
venim din privat, suntem foarte

hotãrâþi sã manageruim urbea dupã
mintea unor privaþi care au dovedit
cã au fãcut profit ºi au plãtit taxe ºi
impozite. Dorinþa noastrã este sã
arãtãm cã se pot produce bani, nu
cã trebuie ceruþi bani. Mã gândesc
foarte mult la câþi investitori au
venit în Drobeta Turnu Severin,
numai în perioada cât am fost eu
în acest proiect, toþi au plecat aºa
cum au venit. Nu am sã uit ultimul
caz al portughezilor, care au plecat
aºa cum au venit. Nimeni nu îþi vine
sã investeascã dacã nu-l ajuþi”, a
declarat Gabriela Dobrotã în
cuvântul sãu, motivându-ºi intenþia
de a deveni primarul Severinului.

Sãptãmâna trecutã peste
100 de copii care învaþã la ªcoala
din Comuna Balta au primit daruri
de la George Ganþu, fiul satului
Gornoviþa, localitate arondatã
Comunei Balta. Atât cei mai mici
dintre ei, prichindeii de la grãdiniþã,
cât ºi cei de clasa a VIII-a ºi-au
exprimat bucuria de a descoperi
dulciuri tradiþionale ºi fructe în
pachetele pregãtite special pentru
ei. Unul dintre micuþi a spus cu glas
subþire: “Eu mai am un frate acasã,
pot sã îi duc ºi lui?” Acesta a fost
momentul în care George Ganþu le-
a promis copiilor cã va fi mereu
alãturi de ei, ba mai mult i-a invitat
în Drobeta Turnu Severin la unul
dintre cele mai frumoase locuri de

George Ganþu, alãturi de
copiii din Comuna Balta

joacã ºi activitãþi recreative pentru
copii, gratuit, ca sã se bucure de
copilãrie, aºa cum o fac ºi cei din
mediul urban. George Ganþu i-a
întrebat dacã au fost vreodatã într-
un loc de joacã. Din cei o sutã de
copii, doar unul a spus “Da!”.
   “Copiii de la sat sunt crescuþi
simplu ºi onest, dar sunt obiºnuiþi
sã îºi ajute pãrinþii ºi bunicii cu
treburile gospodãriei ºi îºi petrec
vacanþele pe câmp. I-am invitat la
locul de joacã, pentru a le oferi câte
puþin din distracþia copiilor de la
oraº. De asemenea, am propus
conducerii ºcolii sã ajut unitatea
cu programe de educaþie non -
formalã ºi recreativã, în mod
gratuit, în sãptãmâna ªcolii Altfel”
a declarat George Ganþu, pentru
Obiectiv mehedinþean.
   “Micuþii din Comuna Balta ºi
locurile acestea îmi amintesc de
copilãria mea. În privinþa oamenilor
din Nordul Mehedinþiului, vreau sã
spun cã voi face tot posibilul pentru
a implementa în zonã proiecte prin
care sã dezvoltãm agro-turismul ºi
chiar sã oferim locuri de muncã  Le
doresc tuturor mehedinþenilor ca
Sãrbãtoarea Crãciunului sã le
aducã bucurii ºi împliniri alãturi de
cei dragi” a conchis George Ganþu.

 Reporter

Sãrbãtori fericite cu bucurii ºi
împliniri alãturi de cei dragi!
Crãciunul ºi Anul Nou sã vã
gãseascã cu masa bogatã ºi
sufletul curat!

Bucuria vine din lucruri
mãrunte…
Liniºtea vine din suflet…
Cãldura sãrbãtorilor vine din
inimile noastre!
Un An Nou fericit cu sãnãtate
ºi împliniri!

 Consiliul Local
al oraºului STREHAIA

ºi Primarul
Sâmion BURCU

vã ureazã

La mulþi ani!

Crãciun Fericit cu sãnãtate!
Domnul sã vã dea de toate: un
strop de fericire, unul de iubire,
unul de noroc ºi toate la un loc.

 Consiliul Local
al comunei BROªTENI

ºi Primarul
Alexandru BORUGÃ

vã ureazã

La mulþi ani!

 Consiliul Local
al comunei FLOREªTI

ºi Primarul
Radu PASÃRE

vã ureazã

Sãrbãtori
frumoase ºi
La mulþi ani!
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Joi, 17 decembrie 2015, grupuri de elevi de la ºcoli gimnaziale ºi
licee din Drobeta Turnu Severin, ne-au fost oaspeþi de seamã ºi, dupã
datina strãbunã, ne-au încântat cu minunata veste a sosirii Crãciunului
prin interpretarea unui program artistic specific sãrbãtorilor de iarnã.
   Dupã ce a ascultat frumoasele colinde tradiþionale româneºti, dar ºi
cântecele de stea, echipa Casei Corpului Didactic Mehedinþi a adus
mulþumiri ºi felicitãri fiecãrui grup de colindãtori care au venit ºi în acest
an sã colinde, adresând alese urãri de sãrbãtori fericite tuturor.
   Toþi cei care au colindat au fost rãsplãtiþi cu daruri, reprezentând pachete
cu dulciuri ºi alte bunãtãþi. Acest lucru nu ar fi fost posibil fãrã sprijinul
Carrefour Severin Shopping Center ºi Cora.

 Profesor-metodist Mãdãlina Bobleanþã

Colindãtori la Casa
Corpului Didactic Mehedinþi

Conducerea Casei Judeþene de

Asigurãri de Sãnãtate Mehedinþi

a anunþat, marþi, cã s-a prelungit

perioada de contractare, prin

acte adiþionale, pânã la 31

decembrie 2015.

   Furnizorii de servicii medicale
sunt avertizaþi însã cã dosarul
trebuie sã cuprindã toate
documentele solicitate, în caz
contrar aceºtia riscând sã piardã
contractul cu Casa. Perioada de
contractare este limitatã, respectiv
1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016.
   În judeþul Mehedinþi sunt
înregistraþi 377 de furnizori care au
contract cu Casa de Asigurãri de
Sãnãtate Mehedinþi. Potrivit unei
evaluãri fãcute la nivelul CJAS
Mehedinþi, circa 15 la sutã din ei
trebuie sã-ºi completeze dosarul
pentru cã lipsesc diverse
documente, cum ar fi de exemplu
autorizaþia de malpraxis ori viza de
la Colegiul Medicilor.
   Se prelungeºte aceastã perioadã
de contractare prin acte adiþionale,
care vor fi întocmite pânã la 31
decembrie 2015, perioada de
contractare urmând a fi pe un
termen limitat: 1 ianuarie 2016 –
31 martie 2016.
   „Toþi cei 367 de furnizori, care sunt
astãzi în contract cu Casa de
Asigurãri de Sãnãtate Mehedinþi sã
vinã sã-ºi actualizeze documentele
de la dosare pentru cã unele ar putea

CJAS Mehedinþi: s-a prelungit
perioada de contractare pânã

la sfârºitul anului
fi expirate sau/ori nu mai sunt fi
valabile, cu adresã de înaintare cãtre
Casa de Asigurãri de Sãnãtate
obligatoriu, ca sã poatã sã
primeascã avizul. Am observat în
general cã sunt unele probleme la
autorizaþia de funcþionare,
asigurarea de malpraxis, viza de la
Colegiul Medicilor sau
Farmaciºtilor, în sensul cã nu existã
continuitate la ele, între data expirãrii
ºi data prelungirii. Când sunt
probleme de acest gen la dosar îi
anunþ pe toþi furnizorii, unde e lege
nu mã tocmesc cu nimeni, nu vor
intra în contract cu Casa de
Asigurãri de Sãnãtate Mehedinþi.
Nu mai accept ca la dosar sã fie
nereguli care sã meargã mai
departe în contract cu CJAS
Mehedinþi”, a declarat directorul
CJAS Mehedinþi, Ion Mîþu, în cadrul
unei conferinþe de presã.
   Nu este un simplu avertisment,
câþiva medici de familie au avut
contractul suspendat cu CJAS
Mehedinþi anul acesta pentru cã nu
aveau încheiate asigurãrile de
malpraxis, colaborarea fiind
reluatã abia când au fãcut dovada
cã deþin acest document.
   Fiecare furnizor în parte, care
trebuie sã-ºi completeze dosarul,
va fi anunþat de cãtre angajaþii
instituþiei, în aºa fel încât sã
poatã sã se încadreze în termenul
de 31 decembrie 2015. O. M.

Câteva sute de severineni
au participat marþi, 22 decembrie
2015, cu puþin înainte de orele
prânzului, la festivitatea organizatã
cu prilejul Zilei Victoriei Revoluþiei
Române ºi a Libertãþii, la
Monumentul ridicat în memoria
eroilor din decembrie 1989, de pe
esplanada Casei Tineretului din
centrul municipiului Drobeta Turnu
Severin.
   Au fost prezenþi, pe strada Criºan,
reprezentanþi ai administraþiei
publice judeþene ºi locale, ai
organizaþiilor politice din
municipiu, participanþi la Revoluþie,
urmaºi sau aparþinãtori ai Eroilor
Revoluþiei.
   La Monumentul închinat Eroilor
Revoluþiei Prea Sfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi

Ziua Victoriei Revoluþiei
Române ºi a Libertãþii - marcatã

la Drobeta Turnu Severin

Strehaiei, alãturi de un sobor de
preoþi, a oficiat o slujbã de
pomenire în memoria celor ce si-
au pierdut viaþa în zilele Revoluþiei.
   Despre însemnãtatea momentului
ºi problemele cu care se confruntã
revoluþionarii mehedinþeni a vorbit
Dumitru Mareºi, tatãl eroului
decedat în evenimentele din
decembrie 1989, de la Otopeni.
   Dupã ceremonialul de depunere
a coroanelor ºi jerbelor de flori,
Garda de Onoare compusã dintr-
un pluton de militari din cadrulul
companiei 109 radiolocaþii
Corlãþel, un pluton de jandarmi, un
pluton de pompieri ºi unul de
poliþiºti locali, din Garnizoana
Drobeta Turnu Severin, au defilat
în faþa autoritãþilor pe acordurile
fanfarei.  Daniel Velescu



opiniiOBIECTIV mehedinþean 24.12.2015 - 6.01. 2016pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*...Zile de week- end fãrã
niciun orizont, marcate, în cel mai rãu
caz, de o aºteptare fãrã obiect, dacã nu
de obiºnuita agitaþie surdã, însã tenace,
din preajma sãrbãtorilor. Zile în care
aproape cã nu te mai înþelegi cu
nimeni. Zile în care vocea îþi sunã
parcã în deºert. În care nu te
mulþumeºte nimeni ºi nimic. În care te
simþi perfect inutil ºi nici mãcar nu simþi
nevoia sã înþelegi, sã-þi explici de ce
se  întâmplã totuºi AªA.  O sã mi se
spunã cã inventez pretexte de
comentariu, în crizã de, vorba aia,
inspiraþie. Nu este deloc aºa. Atâta
doar cã trãiesc o stare impropice
oricãrei activitãþi. Ceea ce, trebuie
sã recunoaºteþi, e ceva cu totul nou
în ceea ce mã priveºte. Deºi nu
pare. Nu pare, dar e. Ceva în
maniera lui Nirolini, omul în beznã
(seria B.D.). Sau pe-aproape.
   * Bãieþii din politichie par sã-ºi fi
lãsat baltã toate interesele (îndatoririle
pentru care sunt plãtiþi, vreau sã zic!),
dar au fãcut-o dupã ce au trudit, umãr

Bilanþuri pe întuneric
lângã umãr, câteva zile luminã, la
rezolvarea spinoasei probleme a
pensiilor speciale. În aceste zile, dacã
vrei sã dai de vreunul, îl gãseºti, sigur
sigurissim, pe la vreo pomanã de
porc, cu ºoriciu-ntr-o mânã ºi cu
stacana de molan în alta. Oricum, cu
ei este, ºi aºa, destul de greu sã te-
nþelegi, pentru cã, oricum ai da-o, ei
îþi servesc „melodia preferatã”.
Atitudine de star-uri, ce mama
mãmicuþei ei de treabã!
   * Aflându-ne la final de an
calendaristic, în care toatã lumea are
chef de orice, mai puþin de lucruri
serioase, mã gândesc cã ar fi momentul
potrivit pentru un bilanþ. Pentru cã,
gândiþi-vã ºi dumneavoastrã, ce poate
fi mai puþin serios, deci mai serios atins
de pusee personale decât bilanþul unui
comentator de evenimente politice, pe
care nu l-a mulþumit mai nimic din anul
care se pregãteºte de plecare?! Deci:
2015 a fost un an în care preºedintele
nou ales, Klaus Werner Iohannis, s-a
strãduit, fãrã cine ºtie ce foloase, sã-ºi

impunã un soi de morgã, prin care sã
poatã lua, probabil, distanþã faþã de
predecesorii sãi în funcþia supremã din
Stat. Nu a reuºit decât sã fie ridicol, ridicol
absolut. Discurs mai plat ºi mai plin de
cliºee ca la Iohannis este greu de gãsit
la altcineva. Din pãcate pentru el,
Iohannis a mai avut de înfruntat
handicapul de a fi posesorul unei neveste
cu fumuri de mãrire excedentare, ale
cãrei „ieºiri în decor” au enervat pe foarte
mulþi români, în special în prima
jumãtate a anului, atunci când cuplul
prezidenþial  se încununase cu deloc
invidiabilul titlu de „turiºti ai neamului”.
Altminteri, în aceeaºi primã jumãtate a
anului, acest Santa Klaus ratat a mimat
un fel de coabitare cu fostul premier
Victor Ponta, în condiþiile în care ºi
acestuia din urmã i se fãcuse oarecum
lehamite de numãrul de oale ce
continuau a se sparge în capul sãu,
din te miri ce motiv, ºi de tot mai
vizibila nerãbdare a Dulapului Sãsesc
de a-ºi impune „guvernul meu”.
Adicã, vã daþi seama, „al lui”.
   * Victor Ponta a avut o iluminare de
o clipã, demisionând din fruntea
Guvernului exact când durerea
provocatã de tragedia de la clubul
„Colectiv” fusese deturnatã de, nu-i
aºa, spiritul strãzii cãtre materializarea
pohtei sãsãlãului din capul trebii. A
fost, probabil, singura datã când Victor
Viorel a dovedit cã are instinct, fler
politic. Acum, sunt mai mult ca sigur
cã gestul sãu de atunci a sugrumat
aproape din faºã niºte scenarii tulburi,
destabilizatoare. Cât îl priveºte pe
nedemnul personaj de la Cotroceni,
care apãrã demagogic „justiþia
independentã”, dar, în realitate, nu
considerã necesar sã o respecte  (a se

vedea recenta decizie a unei curþi de
apel, care îi pune serios la îndoialã
profilul moral ºi civic) ºi care înþelege
sã profite politic, fãrã sã-i pice obrazul
de ruºine, de tragedia din amintitul
club bucureºtean – fireºte cã va veni,
mai devreme sau mai târziu, ºi clipa
deconturilor. Pânã atunci, ne-am
procopsit cu „guvernul meu”, în
traducere, cu un cabinet de ONG-iºti
de cea mai dubioasã extracþie, unii
dintre ei (ºi nu tocmai puþini!) purtând
încã la vedere urmele bãsismului celui
mai infect cu putinþã. La ce anume
ne putem aºtepta de la acest guvern
dubios în anul care urmeazã nu e
tocmai greu de ghicit. Nu vrem,
însã, sã fim chiar noi aceia care sã-
i dea sugestii.  Oricum, asupra
alegerilor locale ºi parlamentare de
anul viitor planeazã, încã de pe
acum, miasmele fraudei. Ca
aproape la oricare alt scrutin
postdecembrist, am putea spune.
   * Strict personal, 2015 a fost, mai
degrabã, un an nefast, un an marcat
de moartea atâtor oameni dragi, de la
pãrinþi ºi rude, la prieteni apropiaþi ºi
artiºti de anvergurã. Mã simt infinit
mai singur, mai sãrac, mai lipsit de
speranþã. Aº vrea sã cred cã, trecând
în istorie, acest 2015 va estompa,
mãcar puþin, unele dintre aceste
dureri. Dar dacã 2016 va fi încã ºi
mai rãu, mai aducãtor de noi ºi mari
suferinþe? Sigur, avem cu toþii
datoria sã sperãm, veþi spune. Aºa
este. Un motiv în plus de a vã ura,
stimaþi cititori, un an nou fericit ºi
prosper, cu sãnãtate ºi bucurii,
alãturi de toþi cei pe care-i îndrãgiþi!
LA MULÞI ANI!
Bibicul (p.cf. Eugen Mãicãneanu)

 Urmare din pag. 3
Românii vin acasã de sãrbãtori...

„Venim din Italia de la muncã, mergem acasã
sã petrecem sfintele sãrbãtori. Ne aºteaptã sora, cumnata, bunicii, mama, prietena,
am adus pentru fiecare câte ceva”, spune un bãrbat care munceºte la o firmã de
transport în Italia. „Vom petrece de sãrbãtori acasã, ne aºteaptã familia. Ca la
noi acasã nu e nicãieri. E greu în Italia, fiindcã suntem printre strãini, te muncesc,
te exploateazã la maxim. Am dori sã muncim la noi în þarã, sã nu stãm departe
de þarã”, spune un alt român care munceºte la aceeaºi firmã în Italia.
   Românii care se întorc acasã sã petreacã sãrbãtorile de iarnã, vin încãrcaþi
cu daruri pentru cei dragi. „Vrem sã ajungem de sãrbãtori acasã, am þinut cu tot
dinadinsul sã venim fiindcã nu am mai ajuns de mult în þarã. Faþã de aici e mai
bine acolo. Ne era dor de preparatele româneºti, toate magazinele româneºti le-
am devastat acolo, dar nu au gustul celor de aici fiindcã transportul le depreciazã
calitatea”,  spune un român care munceºte în Italia. „Am bãtut drum lung ca sã
ajung acasã de sãrbãtori. Din pãcate nu mã aºteaptã nimeni, ne-am împrãºtiat
peste tot. Copiii sunt plecaþi la muncã în Franþa, mai venim în þarã de dorul
locurilor natale ºi al tradiþiilor”, spune un bãrbat din judeþul Gorj.

Vã urVã urVã urVã urVã ureazãeazãeazãeazãeazã
La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!La mulþi ani!
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PSD Mehedinþi, degrevat de
Adrian Duicu

   Din punct de vedere politic,
evenimentul major al acestui an a fost
eliminarea definitivã a fostului
preºedinte al CJ Mehedinþi, Adrian
Duicu. Lovitura de graþie primitã de
Adrian Duicu a fost la începutul
acestui an când a fost declarat
incompatibil de cãtre Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie în urma procesului
pe care îl avea cu Agenþia Naþionalã
de Integritate. Ca urmare a hotãrârii
ÎCCJ, prefectul judeþului Mehedinþi,
Nicolae Drãghiea, a fost obligat sã
semneze ordinul de încetare a
mandatului de preºedinte al CJ
Mehedinþi a lui Adrian Duicu, chiar
dacã acesta era suspendat din
funcþie. În felul acesta s-a pus capãt
unei cariere politice ºi administrative
care pãrea sã fie una promiþãtoare.
Ca urmare a încetãrii mandatului de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi a lui Adrian Duicu, în urma
declarãrii sale ca incompatibil de cãtre
ÎCCJ, Aladin Georgescu a preluat
oficial, prin votul consilierilor,
atribuþiile de preºedinte, mai întâi
interimar, apoi votat cu drepturi
depline în funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi. De
asemenea, tot în acest an au avut loc
douã schimbãri la nivelul conducerii
Consiliului Judeþean: Liviu Mazilu a
fost votat în funcþia de vicepreºedinte
al CJ Mehedinþi, dupã ce Adriana
Bãdãnoiu a demisionat, iar Ionicã
Negru a fost votat, de asemenea,
vicepreºedinte în locul lui Aladin
Georgescu, dupã ce acesta din urmã
a devenit preºedinte. La nivelul PSD
Mehedinþi au avut loc, de asemenea.
transformãri fundamentale. Aladin
Georgescu, care era preºedinte
interimar, a fost votat la Conferinþa
judeþeanã de alegeri în funcþia de
preºedinte al PSD Mehedinþi, Marius
Screciu în funcþia de preºedinte

Anul politic 2015 în judeþul Mehedinþi
Anul 2015 a fost în judeþul Mehedinþi unul dinamic din punct de

vedere politic, chiar dacã nu a fost unul electoral. A fost anul în care partidele

politice mehedinþene s-au organizat la nivelul conducerilor, dar ºi anul în

care au avut loc cele mai mari modificãri la nivelul conducerii administraþiei

publice judeþene ºi locale severinene. Practic, în 2015 am asistat la instalarea

unei noi conduceri a Consiliului Judeþean Mehedinþi, dar ºi la o schimbare

majorã în conducerea Primãriei Severinene, prin alegerea unor noi

viceprimari ºi a unei noi majoritãþi. Tot în acest an a fost ºi o premierã în

politica mehedinþeanã. Dupã 15 ani de activitate parlamentarã, deputatul

Mihai Stãniºoarã ºi-a anunþat, în primãvara acestui an, retragerea pentru

o perioadã de timp din politicã, acesta demisionând din funcþia de deputat

ºi din cea de vicepreºedinte, implicit de membru, al Partidului Liberal

Reformator. A fost pentru prima oarã în istoria politicii mehedinþene când

un parlamentar a renunþat la mandatul sãu, fãrã a primi ceva în schimb.

executiv, iar Liviu Mazilu în cea de
secretar general. Înainte de a fi ales
preºedinte executiv al PSD
Mehedinþi, Marius Screciu a fost
reales în funcþia de preºedinte al PSD
Drobeta Turnu Severin. De altfel,
Marius Screciu a fost ºi ales în
unanimitate de colegii sãi drept
candidat al PSD Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin.

 PNL Mehedinþi, un an slab
   Pentru PNL Mehedinþi anul 2015 a
fost un an slab, cel puþin din punctul
de vedere al comunicãrii politice.
Singura realizare politicã notabilã din
acest an, dacã se poate vorbi totuºi de
un succes politic, a fost revenirea lui
Daniel Cîrjan, preºedintele liberalilor
severineni, în funcþia de viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Alegerea lui Daniel Cîrjan în funcþia
de viceprimar al municipiului a pãrut
mai degrabã o satisfacþie de ordin
personal, nu o poziþie din care sã
afirme organizaþia politicã pe care o
conduce. Pentru cã de când a fost reales
în funcþie, Daniel Cîrjan a fãcut un soi
de joc politicianist cu scopul iluzoriu
de a-ºi crea un capital de imagine în
perspectiva scrutinului local de anul
viitor. De fapt miza sa în aceastã funcþie
a fost aceea de a-ºi face imagine,
dorinþa sa fiind sã candideze pentru
Primãria Severin. În cele din urmã
Daniel Cîrjan a câºtigat competiþia
internã din PNL Mehedinþi pentru
desemnarea candidatului la
Primãria Severin în faþa actualului
senator Marius Bãlu, un politician
mult mai titrat. Acesta este marele
success politic a lui Daniel Cîrjan
din anul 2015.

În 2015 a fost înfiinþatã
ALDE Mehedinþi

   Anul 2015 a consemnat în judeþ
ºi înfiinþarea unor formaþiuni politice.
Cea mai importantã a fost ALDE
Mehedinþi, formatã din PC ºi PLR

Mehedinþi. Conducerea ALDE
Mehedinþi este formatã din liderii
celor douã partide. Deputatul Viorel
Palaºcã deþine funcþia de preºedinte
al ALDE Mehedinþi, iar Nicolae
Tudorescu pe cea de preºedinte
executiv. “Susþin acest proiect, pentru
cã ne ajutã sã ne consolidãm ca cea
de-a treia forþã politicã. ALDE
reprezintã clasa de mijloc, profesiile
liberale, iar eu sper cã vom putea
apãra ºi promova drepturile ºi
libertãþile cetãþeanului. La nivel
judeþean am spus cã este nevoie de
o reconciliere. Judeþul Mehedinþi a
fost supus unui rãzboi rece care a
dãunat investiþiilor, mediului de
afaceri. Este momentul ºi putem sã
ne batem pe proiecte, pentru a atrage
cât mai multe investiþii în judeþ.
Numai aºa putem sã ne dezvoltãm
economic. Îmi doresc ca ALDE
Mehedinþi sã aibã succes, iar în
perioada urmãtoare ne vom reanaliza
ºi consolida toate organizaþiile
locale”, declara Nicolae Tudorescu la
momentul înfiinþãrii ALDE Mehedinþi.
Miºcarea Popularã Mehedinþi,

o evoluþie pozitivã
   Miºcarea Popularã Mehedinþi a
avut ºi în acest an o evoluþie pozitivã.
Formaþiunea condusã de Eugen
Golea a avut o activitate susþinutã,
reuºind sã se consolideze suficient
de bine în judeþ. Evenimentul politic
important al acestui an a fost
Conferinþa judeþeanã de alegeri, în
cadrul cãreia Eugen Golea a fost ales
preºedinte cu drepturi depline,
conform statutului, al Miºcãrii
Populare. Paralel cu selectarea
candidaþilor pentru alegerile locale,
Eugen Golea a demarat ºi procesul
de organizare în teritoriu a
partidului, fiind convins cã este
nevoie de organizaþii locale puternice
ºi credibile pentru a obþine
încrederea alegãtorilor. Din acest
punct de vedere existã premise reale

ca Miºcarea Popularã Mehedinþi sã
se consolideze suficient, astfel încât
la scrutinul local de anul viitor sã
obþinul rezultatul electoral pe care
ºi l-a propus. Potrivit preºedintelui
Eugen Golea, Miºcarea Popularã
Mehedinþi ºi-a propus sã facã un
altfel de politicã la nivelul judeþului,
o politicã în slujba cetãþeanului ºi care
sã se aplece în mod deosebit asupra
dezvoltãrii economice a judeþului ºi
a creãrii de locuri de muncã.

A dispãrut PP-DD Mehedinþi,
iar UNPR Mehedinþi este

prãbuºitã
   Tot în anul 2015 am asistat la
dispariþia unui partid politic. PP-DD
Mehedinþi a dispãrut dupã ce partidul
a fuzionat la nivel naþional prin
absorbþie cu UNPR. În urma acestei
fuziuni, Ion Mihart, fostul preºedinte
al PP-DD Mehedinþi, a devenit mai
întâi copreºedinte al UNPR Mehedinþi
pentru 90 de zile, apoi vicepreºedinte
al formaþiunii. La rândul sãu, UNPR
Mehedinþi a avut un parcurs extrem
de slab, nemanifestându-se politic
aproape deloc. Aceastã situaþie, dar
mai ales ieºirea de la guvernare a fãcut
ca UNPR Mehedinþi sã se prãbuºeascã
în judeþ spre sfârºitul anului. UNPR
Mehedinþi este în acest moment un
partid fãrã lider. Preºedintele UNPR
Mehedinþi, Constantin Gherghe,
primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, nu a manifestat un interes
politic pentru partidul pe care îl
conduce. Gherghe a lãsat impresia cã
a acceptat aceastã funcþie politicã doar
pentru a beneficia de un sprijin
guvernamental, nicidecum pentru a se
înhãma la consolidarea ºi lansarea
unui partid politic. În acest moment,
nu se ºtie exact cine conduce UNPR
Mehedinþi, dacã primarul Constantin
Gherghe va mai rãmâne la
conducerea sa, dar mai ales dacã va mai
candida pentru încã un mandat din partea
acestui partid.  Mircea Popescu
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SECRETELE BASARABIEI SECRETELE BASARABIEI SECRETELE BASARABIEI SECRETELE BASARABIEI SECRETELE BASARABIEI (4)(4)(4)(4)(4) Interviu cu dr. ªerban Milcoveanu

 urmare din numãrul trecut

Autonomia BasarabieiAutonomia BasarabieiAutonomia BasarabieiAutonomia BasarabieiAutonomia Basarabiei. ConformConformConformConformConform
decretului de autodeterminare adecretului de autodeterminare adecretului de autodeterminare adecretului de autodeterminare adecretului de autodeterminare a
popoarelorpopoarelorpopoarelorpopoarelorpopoarelor, în Basarabia s-au fãcut, în Basarabia s-au fãcut, în Basarabia s-au fãcut, în Basarabia s-au fãcut, în Basarabia s-au fãcut
alegeri ºi s-a ales Sfatul þãrii.alegeri ºi s-a ales Sfatul þãrii.alegeri ºi s-a ales Sfatul þãrii.alegeri ºi s-a ales Sfatul þãrii.alegeri ºi s-a ales Sfatul þãrii. SfatulSfatulSfatulSfatulSfatul
þãrii s-a întrunit la 27 novþãrii s-a întrunit la 27 novþãrii s-a întrunit la 27 novþãrii s-a întrunit la 27 novþãrii s-a întrunit la 27 nov. 1917 ºi. 1917 ºi. 1917 ºi. 1917 ºi. 1917 ºi
a hotãrât autonomia Basarabiei.a hotãrât autonomia Basarabiei.a hotãrât autonomia Basarabiei.a hotãrât autonomia Basarabiei.a hotãrât autonomia Basarabiei.
Ionel Brãtianu a insistat: “CeIonel Brãtianu a insistat: “CeIonel Brãtianu a insistat: “CeIonel Brãtianu a insistat: “CeIonel Brãtianu a insistat: “Ce
autonomie?! Votaþi unirea, ca euautonomie?! Votaþi unirea, ca euautonomie?! Votaþi unirea, ca euautonomie?! Votaþi unirea, ca euautonomie?! Votaþi unirea, ca eu
sã vã pot apãra pe Nistru, iar nu pesã vã pot apãra pe Nistru, iar nu pesã vã pot apãra pe Nistru, iar nu pesã vã pot apãra pe Nistru, iar nu pesã vã pot apãra pe Nistru, iar nu pe
Prut, care e mic”Prut, care e mic”Prut, care e mic”Prut, care e mic”Prut, care e mic”..... Basarabenii nu
au rãspuns nimic, ºi toþi emisarii
trimiºi de Brãtianu au venit înapoi
comunicând cã domnii basarabeni
pãstreazã tãcerea ºi nu se angajeazã.
Regele Ferdinand l-a chemat la Iaºi
pe Pantelimon Halipa, primul sau al
doilea conducãtor al partidului
naþionalist din Basarabia ºi i-a cerut
sã facã unirea cu România. N-a avut
însã succes! Nu se ºtie dacã
Pantelimon Halipa i-a spus secretul
Basarabiei. Cert este cã s-a rãmas
doar la prima etapã: autonomia
Basarabiei. Spre sfârºitul lui ian. 1918
basarabenii au votat etapa a doua:
independenþa Basarabiei. Basarabia
era stat independent (iar nu alipit la
patria-mamã, România).
Diversele demersuri pentru unireDiversele demersuri pentru unireDiversele demersuri pentru unireDiversele demersuri pentru unireDiversele demersuri pentru unire
La 21 ian. 1918 a venit mareºalul
Averescu ca prim-ministru, cu
program de a încheia pacea separatã
cu nemþii, pentru cã mareºalul
Averescu avea mai mare prestigiu
decât Ionel Brãtianu; în plus, era ºeful
Armatei ºi fãcuse specializarea la
Berlin, în aceeaºi clasã cu mareºalul
german Mackenzen. Mareºalul
Averescu, ca prim-ministru, a cerut
ºi el basarabenilor unirea cu
România, dar basarabenii iarãºi n-au
rãspuns nimic, n-au dat nici un semn.
Atunci Averescu a trimis la Chiºinãu
pe ministrul de rãzboi Ianculescu, un
mare general. A venit el, a vorbit, a
dres. Nimic! Domnii basarabeni
ascultau cu respect, cu atenþie, dar
nu se angajau. Atunci Ianculescu a
adus cele douã regimente de artilerie
din divizia a 11-a Slatina, le-a pus în
jurul Chiºinãului ºi le-a ordonat sã
tragã în aer ca sã impresioneze pe
basarabeni ºi sã-i determine sã voteze
mai repede unirea cu România.
Domnii basarabeni n-au votat!

Ascultau bubuiturile de tun, ºtiau cã
sunt româneºti, dar nu au votat. La 5
martie s-a încheiat armistiþiul de la
Buftea ºi a venit guvernul Alexandru
Marghiloman cu suveranitate ºi
asupra Moldovei. Guvernul
Marghiloman avea ºi el misiunea sã
convingã basarabenii sã se uneascã
cu România ºi a trimis ºi el emisar.
Tot aºa, basarabenii ascultau ºi nu
spuneau nimic. Marghiloman l-a
trimis pe Const. Stere (care era o
personalitate, om de culturã, rectorul
universitãþii Iaºi), sã-i convingã pe
basarabeni. Constantin Stere a intrat
în ºedinþa Sfatului þãrii de la Chiºinãu
ºi a pledat unirea Basarabiei cu
România. Domnii basarabeni au
ascultat cu respect, cu atenþie, au
bãtut din palme, dar nu s-au miºcat
din bãnci ca sã voteze. Atunci Stere,
furios, a ieºit în stradã, sã instige
populaþia sã intre cu forþa peste Sfatul
þãrii ºi sã-i convingã pe deputaþi sã
voteze. Dar ºi basarabenii de pe
stradã au ascultat, au aplaudat, dar
n-au fãcut nimic. Stere s-a întors la
Bucureºti crezând cã basarabenii
erau niºte mafioþi, niºte bandiþi, ºi cã
vroiau bani. A strâns monede de aur
ºi a cerut sã se împartã monede de
aur deputaþilor basarabeni ca sã
voteze unirea cu România.
Basarabenii nu au primit banii (deci
nu erau corupþi)! Dar tot nu au votat
unirea cu România!
Secretul BasarabieiSecretul BasarabieiSecretul BasarabieiSecretul BasarabieiSecretul Basarabiei . O datã, bruscO datã, bruscO datã, bruscO datã, bruscO datã, brusc
la 27 martie 1918, fãrã sã ºtiela 27 martie 1918, fãrã sã ºtiela 27 martie 1918, fãrã sã ºtiela 27 martie 1918, fãrã sã ºtiela 27 martie 1918, fãrã sã ºtie
Bucureºtiul ºi Iaºul, s-a întrunitBucureºtiul ºi Iaºul, s-a întrunitBucureºtiul ºi Iaºul, s-a întrunitBucureºtiul ºi Iaºul, s-a întrunitBucureºtiul ºi Iaºul, s-a întrunit
Sfatul þãrii ºi, din proprie iniþiativã,Sfatul þãrii ºi, din proprie iniþiativã,Sfatul þãrii ºi, din proprie iniþiativã,Sfatul þãrii ºi, din proprie iniþiativã,Sfatul þãrii ºi, din proprie iniþiativã,
a pus la vot unirea Basarabiei cua pus la vot unirea Basarabiei cua pus la vot unirea Basarabiei cua pus la vot unirea Basarabiei cua pus la vot unirea Basarabiei cu
România. Rezultatul: 86 pentruRomânia. Rezultatul: 86 pentruRomânia. Rezultatul: 86 pentruRomânia. Rezultatul: 86 pentruRomânia. Rezultatul: 86 pentru
unire, 3 contra.unire, 3 contra.unire, 3 contra.unire, 3 contra.unire, 3 contra. Consider interesant
sã menþionez ale cui au fost singurele
3 voturi împotrivã: ale evreilor (pentru
cã ei vroiau ca Basarabia sã fie
republica Israelului). Au fost ºi 32 de
abþineri (ruºii ºi ucrainienii).
Ce i-a determinat pe domniiCe i-a determinat pe domniiCe i-a determinat pe domniiCe i-a determinat pe domniiCe i-a determinat pe domnii
basarabeni sã nu voteze unirea atâtabasarabeni sã nu voteze unirea atâtabasarabeni sã nu voteze unirea atâtabasarabeni sã nu voteze unirea atâtabasarabeni sã nu voteze unirea atâta
timp ºi sã voteze acum, nesolicitat:timp ºi sã voteze acum, nesolicitat:timp ºi sã voteze acum, nesolicitat:timp ºi sã voteze acum, nesolicitat:timp ºi sã voteze acum, nesolicitat:
În armata rusã þaristã (devenitã armata
rusã sovieticã) se gãseau 100.000 de
recruþi din Basarabia, rãspândiþi de la
Marea Balticã pânã la Oceanul Pacific.
Dacã Basarabia vota unirea cu
România, aceºtia toþi erau fãcuþi

prizonieri, iar în Rusia nu se ºtie
niciodatã soarta prizonierilor, putând
fi egalã cu moartea; de aceea Sfatulde aceea Sfatulde aceea Sfatulde aceea Sfatulde aceea Sfatul
þãrii a conceput în secret sã-i aducãþãrii a conceput în secret sã-i aducãþãrii a conceput în secret sã-i aducãþãrii a conceput în secret sã-i aducãþãrii a conceput în secret sã-i aducã
întâi pe aceºti 100.000 de tineri laîntâi pe aceºti 100.000 de tineri laîntâi pe aceºti 100.000 de tineri laîntâi pe aceºti 100.000 de tineri laîntâi pe aceºti 100.000 de tineri la
Chiºinãu ºi abia pe urmã sã voteze.Chiºinãu ºi abia pe urmã sã voteze.Chiºinãu ºi abia pe urmã sã voteze.Chiºinãu ºi abia pe urmã sã voteze.Chiºinãu ºi abia pe urmã sã voteze.
Pentru aceasta s-a format o delegaþie
secretã din trei oameni, condusã de
deputatul Pãscãluþã, care a plecat la
Moscova sã-i cearã lui Lenin sã aducã
toþi copiii Basarabiei sub pretextul de
a forma corpul de armatã al
Basarabiei, ca sã o apere. Directorul
de cabinet al lui Lenin, când a auzit cã
sunt din Basarabia, i-a dat afarã,
motivând cã Lenin avea treburi mai
importante de rezolvat. Stãteau pe salã,
necãjiþi, fãrã soluþie, gândindu-se,
când au vãzut un ofiþer sovietic intrând
într-o camerã, dupã care au auzit
strigãtul: “Sã trãieºti frate!” (pe
româneºte). ªi-au închipuit cã în
dosul acelei uºi se afla un român ºi,
dupã ce a plecat acel ofiþer, au bãtut la
uºã ºi au intrat. Camera aceea
cuprindea toate aparatele de
transmisie ale guvernului Lenin ºi ale
Ministerului de rãzboi Troþki. Un
locotenent-inginer servea toate aceste
aparate. S-au recomandat ºi au aflat
cã ºi locotenentul sovietic era
basarabean. Apoi locotenentul i-a
întrebat ce vor, iar ei i-au spus cã
solicitaserã audienþã lui Lenin ca sã
facã un corp de armatã al Basarabiei
ºi cã fuseserã daþi afarã. Locotenentul
acesta le-a rãspuns cam aºa:
“- O datã cu revoluþia se deºteaptã toatã
lumea, afarã de voi, cei de la Chiºinãu!
Cum vã puteþi închipui cã vã aprobã
Lenin aceastã cerere? Dacã voi
ajungeaþi la el ºi-i spuneaþi ce mi-aþi
spus mie, acum mã uitam pe fereastrã
la voi, împuºcaþi la zidul acela.”
“- Deci nu se poate?”
“-N-am spus cã nu se poate, dar ce
aþi fãcut voi e prost. O sã facem noi
împreunã un ordin al lui Lenin
ºi îl trimit eu”.
   La începutul lui dec. 1917 acest
ofiþer a transmis la toatã armata rusã
ordinul ca toþi soldaþii, ofiþerii ºi
subofiþerii nãscuþi pe teritoriul
Basarabiei sã primeascã o foaie de
drum cu destinaþia Chiºinãu, unde
sã formeze corpul de armatã pentru
apãrarea Basarabiei împotriva

duºmanului din vest (a României).
Lenin n-a aflat, dar a simþit cã se face
ceva ºi a trimis ca politruc la Chiºinãu
pe Vlad Inculeþ (student la
Universitate, la Fizico-Chimice, care
aderase la partidul roºu). Persoane de
la acest nucleu naþionalist de la d-na
Alexandrina Russo mi-au spus cã l-
au vãzut cu ochii lor pe Vlad Inculeþ
în gara Chiºinãu când a coborât din
trenul de la Moscova: era îmbrãcat ca
un muncitor salahor, avea ºapcã de
rus, cizme, ºi o salopetã de
metalurgist. A coborât pe peronul gãrii
care era plin de lume, s-a aºezat cu
faþa spre vest ºi a început sã strige: “-
Acolo, la Iaºi ºi Bucureºti, se aflã
duºmanul ereditar al Basarabiei,
duºmanul de moarte al nostru de care
trebuie sã ne apãrãm!” Pe urmã s-a
întors cu faþa spre est ºi a arãtat spre
Moscova: “- Acolo este mama
noastrã protectoare, Moscova, buna
noastrã mamã!” A venit apoi la Sfatul
þãrii. Ce s-a întâmplat nu se ºtie, dar
a devenit preºedintele Sfatului þãrii ºi,
împreunã cu Mitropolitul Iurie, la 27
martie 1918, spontan, s-a votat unirea
necondiþionatã a Basarabiei cu patria
mumã, România.
De fapt, nu a fost unire, ci reunire,De fapt, nu a fost unire, ci reunire,De fapt, nu a fost unire, ci reunire,De fapt, nu a fost unire, ci reunire,De fapt, nu a fost unire, ci reunire,
pentru cã Basarabia fãcea partepentru cã Basarabia fãcea partepentru cã Basarabia fãcea partepentru cã Basarabia fãcea partepentru cã Basarabia fãcea parte
integrantã din Moldova.integrantã din Moldova.integrantã din Moldova.integrantã din Moldova.integrantã din Moldova.
Apoi Vlad Inculeþ a venit la Bucureºti
ca ministru al Basarabiei în guvernul
Brãtianu ºi în guvernul Averescu; a fost
apoi ministru de Interne, a fost ales ºi
membru al Academiei (prelegerea lui
la Academie era despre timp ºi spaþiu).
Nu s-a spus cine era locotenentul acela
care l-a semnat pe Lenin pentru cã se
presupunea cã locotenentul acela era
încã în viaþã ºi, dacã ar fi aflat bolºevicii,
l-ar fi suprimat.
- Vã mulþumim, d-le doctor. Vã
adresez o singurã întrebare: acum ne
puteþi spune cine era?
- Dupã 1989 am þinut o conferinþã la
Asociaþia Juriºtilor ºi am relatat exact
ce v-am relatat ºi dvs. acum. Vorbind
de acest locotenent inginer român,
lumea din salã a început sã strige:
“Cine este? Spuneþi, cine este?” Le-
am rãspuns, aºa cum vã spun ºi
dvs.: “Ei  bine,  cred cã acel
locotenent era sufletul lui ªtefan
cel Mare reîncarnat...”
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Au trecut 26 de ani de la
schimbarea de regim în România.
Prea multe nu ar fi de spus sau sunt
atât de multe de spus ºi multe din
ele negative, încât îþi vine sã tragi
linie ºi sã o iei de la zero cu toate.
Cu drumurile patriei, cu economia
de piaþã, cu partidele politice, cu
grupurile de interese, cu societatea
civilã, cu parlamentul, cu
Constituþia, cu sportul, cu
educaþia, cu sãnãtatea ºi cu salariul
minim. Unii ar spune cã la ce bun
atâta muncã, dacã trebuie sã o luãm
de la zero cu toate cele necesare
vieþuirii într-o societate normalã?
Pentru ce atâþia ani de zbatere ºi
de strâns curele, dacã nu ne-am
ales cu mai nimic. Care era situaþia
economicã a anului 1990. Ei bine
aveam o economie centralizatã,
energofagã, fabrici ºi uzine
depãºite, agriculturã centralizatã ºi
fãrã tehnologii, administraþie
pecerizatã ºi construitã pe bazã de
pile ºi activism politic. Nu aveam

Viaþa la 26 de ani
drumuri asfaltate, nu aveam veceuri
în toate casele, nu aveam
infrastructurã de vreun fel sau
dacã aveam era nemodernizatã
ºi anacronicã. Chiar ºi
infrastructura hotelierã de pe
litoral era tot cea din anii 1970.
  Ce aveam? Aveam libertate, dorinþa
de a trãi într-o altfel de þarã, dorinþa
de a avea o viaþã normalã ºi decentã.
Aveam multe speranþe ºi multe
visuri. Fãceam comparaþii, fãceam
calcule. Vã daþi seama cã gândeam
departe. ªi aveam ºi datoria externã
plãtitã, pe seama poporului. Adicã
zile fãrã cãldurã ºi cu pene de curent,
circulaþie auto pe bazã de numere
pare ºi impare, alimentaþie
raþionalizatã sau deloc. Celebra
pâine pe cartelã semãna cu un film
neverosimil. Aveam o Securitate
puternicã în 1990 ºi mulþi activiºti
de partid care ºtiau ceva organizare
ºi ce au de fãcut în noul regim.
Aveam posibilitatea de a trece liberi
graniþele ºi de a vedea cum este

dincolo. Aveam posibilitatea de a
nu ne mai întoarce. Unii au ºi testat
posibilitatea aceasta. Ce avem
acum? Avem drumuri care sunt în
aceeaºi situaþie ca în 1990. Avem
începuturi de autostrãzi sau
autostrãzi noi care sunt ca ºi cea
veche, având în vedere cã se stricã
an de an. Avem proprietate privatã.
Majoritatea, dar parcã ºi asta s-a dat
pe pile, în foarte multe cazuri. A fost
foarte greu ºi este greu în
continuare, cu sute de mii de dosare
în instanþele de judecatã. Nu toþi sunt
paulideromânia sau truici sau alte
haimanale de politruci sau afaceriºti
de carton care s-au îmbogãþit pe
seama coruptibilitãþii funcþionarilor
statului. Avem aceleaºi angajãri pe
pile ºi pe concursuri trucate în
administraþie ºi companiile de stat.
Poate chiar mai rãu. Avem ºi acum
spitale ºi aparaturã din 1990. Avem
blocuri care aratã ca în 1990. Avem
chiar ºi primari din 1990. Încã mai
avem. Parlamentul e o turmã hoaþã,
justiþia a fost în umbra politicului.
Ce avem la fel de puternic ºi solid
este securitatea sau serviciile, cum
au fost redenumite. Mulþi dintre
oamenii securitãþii poate cã nu mai
sunt în structuri acum, dar sunt în
toate sferele vieþii sociale ºi politice.
Ei au continuat sã conducã, alãturi
de foºtii lideri comuniºti.

   Ce înseamnã viaþa la 26 de ani?
Înseamnã studiile finalizate, de
regulã, familie, copii, serviciu,
locuinþã. Sau ºomaj, lipsã de orizont,
fãrã studii sau studiile neterminate,
locuit cu pãrinþii, cu sau fãrã copii.
Mai degrabã fãrã. Nici nu mai
suntem atât de mulþi ca în 1990. De
la 23 de milioane de locuitori am
ajuns la 19 milioane de locuitori ºi
perspectivele sunt sumbre. Ne
îndreptãm spre vreo 15 milioane de
locuitori pânã spre 2030. Anual
dispare populaþia unui orãºel. De
vinã este migraþia ºi natalitatea
scãzutã. Cine mai face copii, cine
mai are chef de viaþã. Ca sã ai grijã
de un copil este nevoie de
mobilizarea mai multor familii ºi
resurse materiale ºi financiare. Este
vorba de familia copilului ºi ambele
seturi de bunici, dacã mai existã ºi
nu au murit din lipsã de
medicamente. Parcã este mult mai
greu decât în 1990. Lipseºte spaþiul
concentraþionar ºi tortura. Avem însã
închisori care gem de deþinuþi pe metru
pãtrat. Avem ºi speranþã, dar parcã e
una rânjitã ºi falsã. Ne aºteptãm din
clipã în clipã ca istoria sã ne ardã o
farsã, aici între ruºi ºi americani.
Uitasem, avem ºi marele scut, UE ºi
NATO. O mai luãm de la zero sau mai
tragem un pui de somn de 50 de ani?

 ªtefan Bãeºiu
Expertul contabil, ca orice adult la final de an, are o perioadã de reflecþie
cu privire la lucrurile întâmplate pe parcursul anului, plãcute sau mai
puþin plãcute. Astfel, încearcã sã „contabilizeze” realizãrile ºi eºecurile
din anul care s-a scurs. De asemenea, face previziuni privind þintele de
atins în anul care va începe. Fie ca bilanþul anului 2015 sã fie pozitiv,
iar obiectivele propuse pentru anul 2016 sã fie realizabile!

C.E.C.C.A.R. Filiala Mehedinþi ureazã tuturor membrilor ºi colaboratorilor
sãi multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri deosebite în Noul An.

Sãrbãtori fericite !
La Mulþi Ani !

Gândurile expertului contabil la trecerea dintre ani



publicitateOBIECTIV mehedinþean 24.12.2015 - 6.01. 2016pag. 10

A N U N Þ
PRIMÃRIA COMUNEI VRATA

organizeazã concurs de recrutare,
pentru ocuparea funcþiei în regim
contractual, vacantã, de ªOFER din
cadrul Compartimentului administrativ
gospodãresc.
   Condiþii generale:
- candidaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de art. 3 din anexa
la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri publice,
actualizatã, modificatã ºi completatã prin
H.G. 1027/2014.
   Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Comunei Vrata, în perioada:
27 - 29.01.2016 ºi constã în susþinerea
a douã probe:
- Proba scrisã în data de 27.01.2016,
ora 10,00;
- Interviul în data de 29.01.2016, ora
14,00.
   Dosarele de înscriere se depun la
secretarul Comisiei de concurs, la
sediul Primãriei Comunei Vrata, în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului ºi vor conþine în mod
obligatoriu documentele prevãzute la
art. 6 alin. 1 din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 286/2011, actualizatã.
   Condiþiile de participare la concurs
ºi bibliografia se afiºeazã la sediul
Primãriei Comunei Vrata.
   Informaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Primãriei Comunei Vrata ºi
la telefon nr. 0252/ 393 435.

PRIMAR, Cãpraru Dan

Credinþa face orice posibil,
speranþa ne dã putere sã
continuãm, dragostea face ca
orice sã fie frumos. De Crãciun,
vã urez sã le aveþi pe toate!

Cu mult drag mã gândesc la
dumneavoastrã, acum în
preajma sãrbãtorilor. Vã doresc
din tot sufletul, SÃRBÃTORI
FERICITE ºi toate dorinþele sã vi
se împlineascã!”

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 Consiliul Local
al comunei ªOVARNA ºi

Primarul Constantin MICA
PRUNDEANU vã ureazã

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 Frumuseþea iernii, cu dulcele ecou
al colindelor ºi cu imaginea celor

dragi în suflet, sã vã aducã
împlinire, iubire ºi fericire.

Sãrbãtorile Crãciunului ºi Anului
Nou sã vã aducã tot ce-i mai bun
pe lume, multã iubire, fericire ºi
prosperitate.

 Ion MÎÞU, Preºedinte
Director General al CJAS

Mehedinþi vã ureazã

Crãciun Fericit ºi Sãrbãtori Frumoase!

La mulþi ani!

Virgil Daniel POPESCU,
Copreºedinte PNL Mehedinþi

La mulþi ani!

Marius Vasile SCRECIU,
Preºedinte

PSD Drobeta Turnu Severin
vã ureazã

Crãciun Fericit!
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Moº Crãciun cu
daruri la ªcoala

Mamelor din
Turnu Severin

Moº Crãciun a poposit
sãptãmâna aceasta ºi

la ªcoala Mamelor din
Drobeta Turnu Severin

cu daruri pentru
bebeluºi, dar ºi pentru

prichindeii care au
pãrãsit Maternitatea de

la Dunãre.
Moº Crãciun ºi

„complicele” lui,
Magda Iorgovan, au
împãrþit daruri la 20
de mãmici, care au

nãscut în
Maternitatea din

Drobeta Turnu
Severin ºi au ales sã
înveþe tot ce trebuie

sã ºtie despre
bebeluºi la ªcoala

Mamelor, care
funcþioneazã la

parterul Maternitãþii.
A fost ultimul curs pe

anul acesta, iar
emoþiile au fost mari

atât pentru tinerele
mãmici, cât mai ales

pentru Magda
Iorgovan, un om

extrem de sensibil.
Magda Iorgovan,

educator perinatal
SAMAS ºi asistent
medical la materni-
tatea severineanã,

este omul care a pus
bazele la Turnu

Severin în urmã cu o
jumãtate de an a
ªcolii Mamelor

SAMAS. Tinerele
mame, dar ºi tãticii

învaþã aici tot ce
trebuie sã ºtie despre

sarcinã ºi îngrijirea
copilului. Cadourile,

constând în ºerveþele
umede, gel de duº,

ºampon pentru
bebeluºi, pampers,
creme, jucãrioare,
dulciuri,  creioane

colorate, fulare,
cãciuli ºi multe alte

produse au fost
oferite de Carrefour

Drobeta Turnu
Severin ºi Asociaþia

Hands of Hope.
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Pentru trãitorii zonei
Severinului ºi pentru cei care au
cunoscut acest oraº în perioada
interbelicã, Palatul Cultural s-a
numãrat printre reperele lui
arhitectonice definitorii. Impunãtor,
aºezat în zona sudicã a urbei, în
apropierea parcurilor ºi locurilor de
promenadã severinene, a malului
Dunãrii ºi a principalelor instituþii
ale judeþului Mehedinþi, dupã
construcþia lui, Palatul Cultural s-
a impus repede ºi definitiv în
conºtiinþa publicã, renumele sãu,
graþie ºi operei culturale ºi
naþionale sãvârºite aici, depãºind
demult limitele de referinþã locale.

Dorit cu insistenþã ca emblemã ºi
loc de emulaþie culturalã ºi artisticã
în judeþ,  încã înainte de sfârºitul
secolului al XIX-lea, într-o epocã de
emergenþã ºi progres constant pe
plan economic, edilitar ºi cultural,
edificiul Palatului Cultural a
reprezentat fapta meritorie a unui
grup de cãrturari ºi întreprinzãtori
severineni, care i-a avut în frunte pe
Teodor Costescu, dr. Constantin
Gruescu ºi Tache Bãbeanu.

Încã de la naºterea proiectului de
construcþie a unui asemenea
edificiu, destinaþia lui principalã,
dar, cum se va dovedi, nu ºi
exclusivã, a fost aceea de Teatru.
Un local adecvat de teatru fusese,
ani la rând, visul neîmplinit al unuia
dintre împãtimiþii Thaliei la Severin,
Costache Serghie, directorul unei
trupe de aici, identificat, în câteva
documente anterioare anului 1900,
ca director de “Teatru Naþional“.
Chiar dacã denumirea unei astfel
de instituþii poate pãrea astãzi
pretenþioasã, fapt este cã C. Serghie
a fost animatorul unei miºcãri
teatrale incipiente la Turnu Severin,
desfãºurate timp de mai mulþi ani
în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea. În 1867 documentele îl
înfãþiºeazã în relaþie cu primãria
severineanã pentru a i se acorda
permisiunea sã ridice o arenã
necesarã organizãrii spectacolelor
teatrale date în oraº în sezonul de
varã. Relaþia a continuat ºi în anii

PALATUL CULTURAL DIN TURNU SEVERIN ÎN OPERA DE
EDUCAÞIE CULTURALÃ ªI NAÞIONALÃ ROMÂNEASCÃ (1)

urmãtori, pânã prin 1871, sub
formã de subvenþii acordate
sezonier de primãrie trupei lui
Serghie, în 1868 fiind înregistratã
chiar o încheiere a consiliului
comunal al urbei Turnu Severin,
care consemna acordul acestuia cu
propunerea lui Serghie de
construire a unui Teatru în partea
de vest a Grãdinii publice.

În afara lui Costache Serghie,
dupã 1870 la Turnu Severin “s-au
produs” ºi alte trupe teatrale în
condiþii asemãnãtoare ºi în localuri
mai mult sau mai puþin improvizate:
în 1887 trupa lui I.D. Ionescu în
Grãdina publicã; în 1891 trupa
Creþu; în 1898 trupa lui Z.
Burienescu în localul berãriei
“Bragadiru” etc.. Foarte probabil,
sezonier, a existat chiar un “Teatru
de Varietãþi”, dacã luãm în seamã
o cerere din 11 august 1907 a unui
anume Iosef Posch adresatã
primarului urbei, de a i se permite
sã redeschidã un astfel de teatru în
localul cafenelei “Metropol”. În
condiþiile date, au apãrut noi
proiecte de alocare a unui teren
pentru teatru. La 15 septembrie
1898, de pildã, consiliul comunal
al urbei a deliberat, între altele, ºi
asupra propunerii lui N.D.
Spineanu, preºedintele Societãþii
Comerciale Agricole din Turnu
Severin, de a i se aproba vânzarea
unui teren pe care aceastã societate
dorea sã-ºi construiascã un local
propriu, bãi ºi teatru. Nici aceastã
propunere nu s-a finalizat, cum nici
cea din 15 aprilie 1906, lansatã
chiar de primarul oraºului ºi de un
comitet format din notabilitãþi
severinene, care ajunseserã pânã
în stadiul înþelegerii cu celebrul
arhitect Petre Antonescu, ales sã
întocmeascã proiectele pentru
suma de 5.000 de lei.

Momentul hotãrâtor pentru
ridicarea instituþiei cerute atât de
artiºti cât ºi de societatea
severineanã dornicã, indubitabil, de
divertisment ºi de elevaþie artisticã
ºi culturalã, de vreme ce asemenea
trupe gãseau aici un partener stabil

ºi avizat, s-a înregistrat în anii 1909-
1910. Ideea a fost lansatã în
cancelaria Liceului “Traian”, locul de
naºtere al atâtor proiecte productive
pentru Turnu Severin ºi pentru
judeþul Mehedinþi. Atunci s-a
propus înfiinþarea unei societãþi
cooperative al cãrei scop sã fie
construcþia templului Thaliei în oraº,
astfel cã nu întâmplãtor aceasta a
primit numele de Societatea
Culturalã “Teatrul oraºului T.
Severin”, asociaþie recunoscutã
drept persoanã moralã ºi cu obiectiv
declarat lucrativ, pentru a strânge
fondurile necesare, a ridica ºi
administra edificiul plãnuit.

Pânã la 4 februarie 1910 s-au
desfãºurat formalitãþile de
recunoaºtere legalã a asociaþiei ºi
statutelor sale. În faþa magistratului
Iulian Stãncescu de la Tribunalul
Mehedinþi, au semnat procesul-
verbal de constituirea societãþii 86
de membri fondatori, persoane de
diferite profesiuni ºi condiþie socialã.

Conform statutelor, scopul
fundamental al societãþii era ca în
cel mult doi ani ºi jumãtate de la
constituire „sã construiascã un
local de teatru în Turnu Severin ºi
apoi sã-l exploateze pe baza unui
regulament ce se va alcãtui
ulterior”. Se stabilea ca dupã
amortizarea capitalului social,
localul de teatru cu tot mobilierul
sãu sã fie donat primãriei, care
urma sã-l administreze conform
condiþiilor de la început stipulate,
punând în fruntea instituþiei un
comitet prezidat de primar ºi în
care ar fi trebuit sã intre cel puþin
trei profesori de la Liceul “Traian”.
Ca sã devinã proprietarul clãdirii,
primãria se angaja ca de la 1 aprilie
1911 sã asigure o subvenþie de
minimum 5.000 de lei anual, iar
20% din beneficiul net sã fie cedat
direcþiunii amintitului liceu spre a-
l întrebuinþa în scopuri culturale,
dupã cum avea sã hotãrascã
conferinþa profesorilor.

Tot prin statute s-a stabilit ca
societatea sã porneascã de la un
capital social de 200.000 de lei

împãrþit în 1.000 de acþiuni a câte
200 de lei fiecare. Capitalul putea
fi sporit de adunarea generalã,
potrivit prevederilor codului
comercial. Vãrsãmintele urmau sã
se facã în 19 rate, începând cu 1
ianuarie 1910, prima ratã constând
în 10% din suma subscrisã.
Nimeni  nu putea avea,
personal, mai mult de 50 de
acþiuni sau mai mult de 5.000
de lei valoare nominalã.

Sub conducerea consiliului de
administraþie, din pricini
nedezvãluite de documente,
Societatea “Teatrul” ºi-a intrat cu
adevãrat în atribuþii relativ greu faþã
de prevederile statutare, începând
cu 1912, când s-a trecut la
ridicarea clãdirii. La o întâlnire cu
Alexandru Lapedatu, în 1927, T.
Costescu lãsa sã se întrevadã,
totuºi, cã motivele întârzierii au fost
de naturã politicã. Pentru a preveni
inconvenientele ºi pentru a nu face
din Palatul Cultural un instrument
de disputã politicã ºi politicianistã,
s-a cãzut de acord ca în consiliul
de administraþie sã intre membrii
tuturor partidelor politice
importante din acea vreme,
respectiv Tache Bãbeanu, liberal,
dr. C. Gruescu, conservator, ºi T.
Costescu, conservator-democrat.
Mai întâi, în aprilie acelaºi an, au
fost definitivate formalitãþile de
cedare gratuitã de cãtre primãrie  a
suprafeþei de 3.420 m.p. din
terenul comandamentului Diviziei
I, proprietatea Ministerului de
Rãzboi. Terenul ales era descris ca
fiind învecinat “la nord cu
Bulevardul de la limita Grãdinii
publice pânã în dreptul alinierii
caselor din Piaþa Mare, de unde o
linie perpendicularã spre sud pe o
lungime de 48 m, de aici o
perpendicularã spre est pe o lungime
de 15 m, o perpendicularã spre sud
pe 12 m lungime ºi în fine o altã
perpendicularã spre est pânã la limita
Grãdinii publice cu terenul Diviziei”.

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi



Zodia BerbecZodia BerbecZodia BerbecZodia BerbecZodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)

   Poþi sã cazi victima propriei tale înclinaþii pentru
impulsivitate. Te întinzi mai mult de cât te þine plapuma
ºi nu acorzi destulã atenþie, sãptãmâna aceasta,
oamenilor din jurul tãu. Tu în mintea ta ai impresia cã te
gândeºti la ceilalþi. Asta poate avea efecte pozitive sau
negative, dar pe termen lung eºti deasemenea convins/
ã cã ai dat greº în ceea ce ai fãcut pentru cei din jurul
tãu. Eºti foarte sociabil/ã sãptãmâna aceasta ºi te bucuri
mai mult decât o faci de obicei sã fii printre prieteni. În
ciuda problemelor apãrute pe plan profesional, tânjeºti
sã te distrezi ºi sã fii sãlbatic/ã. Este recomandabil sã
nu amesteci viaþa profesionalã cu cea personalã, dar
sã nu exagerezi cu asta! A venit momentul sã faci niºte
schimbãri fundamentale în viaþa ta profesionalã.
Urmeazã-þi instinctele ºi intuiþia când vei face aceastã
incursiune!

Zodia TZodia TZodia TZodia TZodia Taurauraurauraur
(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)

  Sãptãmâna aceasta cineva din anturajul tãu va vorbi
urât la adreasa ta ºi a familiei tale. Nu ºtii despre cine
este vorba dar bârfa se va împrãºtia ca focul în cercul
tãu de prieteni ºi cunoºtinþe. Nu va fi uºor sã dovedeºti
aceastã calomnie. Va dura pânã la sfârºitul lunii sã-þi
recâºtigi reputaþia. În curând vei auzi din întâmplare,
cine este sursa aceastor zvonuri scandaloase. Atunci o
vei pune la punct. Cu prieteni ca ãºtia cine mai are
nevoie de duºmani! Aceastã doamnã va înceta sã îþi
mai fie prietenã. Situaþia ta financiarã este un motiv în
plus sã te plângi. În general situaþia ta financiarã ºi
cea emoþionalã au cam aceleaºi urcuºuri ºi coborâºuri.
Alinierea stelelor nu îþi este favorabilã în acest moment.
Din punct de vedere financiar lucrurile nu se vor
schimba însã, pe plan personal lucrurile se vor
îmbunãtãþi la începutul lunii. Pânã atunci se va umple
ºi golul din buzunarul tãu.

Zodia GemeniZodia GemeniZodia GemeniZodia GemeniZodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)

    Câteva luni de acum înainte, va fi dificil sã vã duceþi
planurile la capãt. S-ar putea sã fiþi prea stresat. Aveþi
nevoie de multã persistenþã pentru a vã realiza ideile ºi
pentru a vã îndeplini propriile aºteptãri. Apucaþi-vã de
ceva nou. Stelele vã rezervã mult succes. De data
aceasta, chiar veþi putea sã vã duceþi planurile la capãt.
Asta dacã reuºiþi sã treceþi peste problemele ce vor
surveni în viitor. Aproape jumãtate de an va trebui sã
munciþi constant, înainte de a avea pretenþia ca
rezultatele bune sã aparã.

Zodia RacZodia RacZodia RacZodia RacZodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)

    Racul care apare în viaþa ta îþi stârneºte interesul, va
fi în preajma ta. Nu te împaci prea bine cu el cu el sau
ea, lucru care þi s-a mai întâmplat. Totuºi, are ceva
aparte aceastã persoanã în zodia Rac care îþi place
mult. Asta este un exemplu bun care aratã cum inima
dominã raþiunea. ªtii foarte bine cã nu trebuie sã cedezi
tentaþiei, dar atracþia faþã de acest Rac te face sã cedezi
imediat ce îþi va zâmbi ºi-þi va acorda puþinã atenþie. Ai
grijã, cãci reacþia ta emoþionalã mai dura puþin. Ai grijã
în traficul greu. Ai tendinþa sã subestimezi influenþa vremii
asupra suprafeþei drumului. ªi poþi fi distras de grijile
personale de zi cu zi.

Zodia LeuZodia LeuZodia LeuZodia LeuZodia Leu
(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)

 Sunteþi extrem de fascinat de un joc pe calculator. Vã
face sã vã pierdeþi ritmul ºi vã consumã prea mult timp.
Aþi putea petrece altfel aceste clipe. ªtergeþi aceste jocuri
de pe calculatorul dumneavoastrã. Nu le ºtergeþi parþial,
ºtergeþi-le PERMANENT. Dacã, din cauza acestei mãsuri,
aveþi mai mult timp, s-ar putea sã ajungeþi sã faceþi tot
felul de treburi prin casã. Chiar ºi sarcini care nu au
rezultate imediate. Este mult mai util decât dacã jucaþi un
joc pe calculator. Nimeni nu va judeca dupã talentul la
jocuri pe calculator. Cu atât mai puþin ºeful
dumneavoastrã. Poate doar colegii sã ºtie cât de bine vã
pricepeþi în acest domeniu. S-ar putea, însã, sã aprecieze
faptul cã îi ajutaþi într-un mod sau altul. Dacã urmaþi acest
sfat, veþi vedea cã atmosfera din jurul dumneavoastrã se
va îmbunãtãti considerabil.

þþþþþZodia FecioarãZodia FecioarãZodia FecioarãZodia FecioarãZodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)

  Se pare cã grijile financiare apar mai devreme luna aceasta.
Întotdeauna ajungeþi la fundul sacului mai repede decât aþi
preconizat. Aþi putea sã câºtigaþi o sumã medie sau mare de
bani, în urma vânzãrii maºinii, spre exemplu. Dar probabil cã
acest lucru nu vã intereseazã. Aþi putea, în schimb, sã fiþi mai
atent cu sumele pe care le cheltuiþi în fiecare zi. În loc sã mergeþi
la magazin, mergeþi la piaþã, mai ales seara, când alimentele
proaspete se vând la jumãtate de preþ. Astfel, economisiþi ceva
bãnuþi în fiecare zi. Pe an, s-ar aduna în jur de 1000 de euro, iar
eu sunt sigur ca aþii gãsi un alt mod de a-i întrebuinþa. Este o
sumã destul de utilã. Pãstraþi-vã toate facturile pentru a vã face
o idee pe ce se duc banii. Probabil cã vã sperie modul în care
cheltuiþi bani, dar s-ar putea sã vi se mãreascã salariul.

Zodia BalanþãZodia BalanþãZodia BalanþãZodia BalanþãZodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)

    Aceasta nu este o predicþie sãptãmânalã pentru
dumneavoastrã. Veþi avea ocazia sã combinaþi o cãlãtorie
cu o ºedere prelungitã într-o þarã strãinã. În primul rând, va
trebui sã îndepliniþi o sarcinã legatã de apã. Nu vã aºteptaþi
cã acest lucru sã se întâmple din prima sãptãmânã, dar nici
în urmãtoarea lunã. Se va întâmpla cândva. Chiar dacã
sunteþi angajat ca tâmplar sau ca vânzãtor de pantofi, toþi va
trebui sã luaþi avionul pentru a ajunge la destinaþie. Banii nu
sunt o problemã, fiindcã oricum veþi câºtiga mai mult decât
acum ºi cu mult mai mult, în comparaþie cu salariul mediu.
De aici, veþi pleca cel puþin odatã într-un loc în care n-aþi mai
fost pânã acum. Aceastã staþiune de vacanþã va fi un loc
natural perfect, în care vã veþi simþi ca în Paradis ºi în care vã
veþi încãrca aºa cum n-aþi mai fãcut-o niciodatã.

Zodia ScorpionZodia ScorpionZodia ScorpionZodia ScorpionZodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

   Dacã ieºiþi în oraº în una sau mai multe nopþi sãptãmâna
aceasta, veþi cunoaºte pe cineva cu care vã veþi distra foarte
tare. La început, se pare cã va fi o relaþie superficialã. Da,
probabil cã în primele câteva luni nu va fi nimic deosebit.
Dar va fi începutul unei relaþii de lungã duratã, care se poate
dezvolta în mai multe feluri. El sau ea poate ajunge sã fie o
cunoºtinþã apropiatã, un prieten bun sau un partener iubitor.
Aceastã persoanã prezintã multe aspecte atractive, precum
prietenia ºi sex-appeal-ul. Veþi avea multe în comun în ceea
ce priveºte aria profesionalã. Asta înseamnã, însã, cã va
trebui sã ieºiþi din casã de câteva ori sãptãmâna aceasta ºi
sã interacþionaþi cu tot felul de oameni. Dacã nu cunoaºteþi
pe nimeni, nimic nu se va întâmpla. Chiar ºi în astrologie
existã ceva care se numeºte “propriile acþiuni”.

Zodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Îþi place sã ai parte de suspans ºi de aventurã în viaþa
ta. Din nefericire va trebui sã te lipseºti de asta în
sãptãmânile ce urmeazã. Sãptãmâna aceasta în mod
special, îþi vei dori sã ieºi în lume în cãutare de aventurã
ºi suspans, dar nu va fi o cãutare încununatã de succes.
Fã jogging sau o plimbare revigorantã ca sã scapi de
energia în exces. Poþi sã aºtepþi în zadar suspansul ºi
aventura sãptãmâna aceasta. În acelaºi timp vei fi
amãgit de un nativ din zodia Vãrsãtor care se þine scai
dupã tine. Nu îþi place asta deloc, dar nu existã o cale
mai uºoarã de a ieºi din situaþie. Acest Vãrsãtor este
un pic prea mare ºi prea manipulator pentru tine. Ceea
ce este remarcabil având în vedere cã în mod normal tu
eºti cel/cea care se pricepe la vorbe. Mai ales în situaþiile
în care el sau ea cred cã te pot manipula. Pe la jumãtatea
lunii vei reuºi sã te descotoroseºti de aceastã pacoste.

Zodia CapricornZodia CapricornZodia CapricornZodia CapricornZodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

    Foarte mult de muncã la serviciu, toatã lumea trage
de tine ca ºi când viaþa lor ar depinde de tine. Vei
gestiona foarte bine aceastã situaþie pentru cã nivelul
tãu de energie este la cote înalte. Tu însuþi/însãþi eºti
luat/ã prin surprindere de aceastã energie. Nu numai
colegii vor avea nevoie de ajutorul tãu. Mai sunt ºi alþii
pe care abia îi cunoºti, ce considerã cã tu eºti în mãsurã
sã le rezolvi problemele. Nu uita sã-þi rezervi timp ºi
pentru cei apropiaþi. Cineva are nevoie de atenþia ta
mai mult decât s-ar putea observa la prima vedere. De
câteva sãptãmâni te gândeºti sã-þi suni un prieten dar
pânã acum nu ai reuºit sã o faci. Treci la fapte sãptãmâna
asta. Vei avea parte de o discuþie foarte plãcutã. Vei
afla o veste surprinzãtoare care te va face sã te simþi
foarte fericit/ã pentru tot restul sãptãmânii.

Zodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)

    Într-una din zilele urmãtoare, vã veþi trezi dintr-un
vis foarte plãcut. Se pare cã în ultimele zile, v-aþi tot
gândit la o persoanã de sex opus. Probabil la nivel
subconºtient. La locul de muncã, lucrurile nu prea merg
bine. Faceþi tot posibilul sã vã îndepliniþi sarcinile, dar
rezultatele sunt destul de dezamãgitoare. Într-una din
sãptãmânile urmãtoare, veþi primi un mesaj trist. Pe
termen lung, însã, acest lucru vã va întãri la nivel mental.

Zodia PeºtiZodia PeºtiZodia PeºtiZodia PeºtiZodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)

     Sãptãmâna aceasta vã organizaþi, din punct de
vedere financiar. Dobânda actualã vã permite sã
negociaþi o refinanþare. Dacã aveþi ocazia sã faceþi
acest lucru, nu ezitaþi, fiindcã momentul este propice.
La locul de muncã veþi avea diverse realizãri. Chiar
dacã nu mulþi primesc o creºtere de salariu, s-ar putea
ca dumneavoastrã sã cãpãtaþi un astfel de beneficiu,
dacã nu chiar o promovare. Nu refuzaþi promovarea.
Faceþi totul cu seriozitate maximã, fiindcã numai aºa
aveþi succesul garantat. Faceþi-i pe cei din jur sã râdã
din nou. ªtiþi bine cã vã pricepeþi la acest lucru.
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Ieºirile de capital speculativ
de pe piaþa valutarã localã au
instalat euro în jurul nivelului de
4,50 lei, valoare care se înregistra
ºi la începutul acestui an.

Dupã o creºtere, în 11
decembrie, la 4,5297 lei, maximul
ultimelor 22 de luni, euro a avut o
tendinþã descendentã, coborând în
17 decembrie la 4,4994 lei, pentru
ca la finalul perioadei sã urce la

4,5163 lei, într-o ºedinþã în care
volumele de transfer au fost
reduse iar tranzacþiile s-au
realizat între 4,5120 ºi 4,5210 lei,
cu închiderea la 4,5170 – 4,52
lei, parcursul leului fi ind
influenþat de ordinele comerciale.

Evoluþia leului a fost diferitã de
cea a altor monede din regiune,
care profitau de sentimentele
favorabile din pieþe, dupã decizia

Fed de a majora dobânda. Cea
mai mare apreciere a cunoscut-o
moneda polonezã, care s-a întãrit
de la 4,373, la începutul perioadei,
la 4,233 zloþi, la finalul ei.

Este de aºteptat ca pânã la
sfârºitul anului, raportul euro/leu
sã fluctueze între 4,48 ºi 4,52 lei,
evoluþia fiind influenþatã în
aceastã perioadã de ordinele
comerciale din piaþa valutarã.

Creºterea economiei româneºti
reprezintã o protecþie pentru leu.
Astfel, INS a revizuit pozitiv, potrivit
datelor semidefinitive, de la 2,8 la
3%, creºterea economicã
înregistratã anul trecut, dupã ce
PIB-ul din 2013 a consemnat o
creºtere de 3,5%.

Cursul dolarului american a
fluctuat între 4,1247, la începutul
perioadei, ºi 4,1722 lei, medie
atinsã în 18 decembrie, pentru ca
la finalul ei sã scadã la 4,1299 lei,
într-o ºedinþã în care cotaþiile din
piaþã au fluctuat între 4,123 ºi 4,14
lei. Reamintim cã dolarul a atins,
la începutul acestei luni, maximul
sãu istoric de 4,2220 lei.

Media monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,076 ºi 1,084 franci/euro, a
crescut de la 4,1571 la 4,1904 lei,
maxim al ultimelor cinci luni,
pentru ca la sfârºitul intervalului sã
scadã la 4,1704 lei.

La începutul perioadei,
Comitetul de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane a
anunþat pentru prima datã, dupã
aproape zece ani, majorarea
dobânzii de la 0 – 0,25% la 0,25 –
0,50%, mãsurã aºteptatã de peste
un an de cãtre investitori.

Decizia a avut ca efect
deprecierea euro, de la 1,10 la
1,0802 dolari ,  pentru ca la
f inalul  intervalului  analizat
perechea sã f luctueze între
1,0902 ºi 1,0944 dolari.

Marile bãnci de investiþii le-au
recomandat clienþilor lor sã îºi
înmulþeascã achiziþiile de dolari,
considerând cã respectiva decizie nu
ar fi fost luatã dacã Fed n-ar fi avut
suficientã încredere în economia în
redresarea economiei SUA.

Înmulþirea plasamentelor în
moneda americanã aratã cã un
indice care urmãreºte evoluþia
dolarului faþã de alte 10 monede
importante a crescut cu peste 9%
de la începutul anului.

Analiza cuprinde perioada 16 –

22 decembrie.

Euro încheie anul aºa cum l-a început, la 4,50 lei

 Radu Georgescu
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Deºi n-a beneficiat de
cãldura publicului mehedinþean, CS
Pandurii Târgu Jiu a intrat în iarnã

de pe  locul al V-lea, la ºase puncte
sub liderul Ligii I. Gorjenii aveau
chiar ºansa sã se claseze pe primul
loc, dar au obþinut doar o remizã în
ultimele trei etape, în care au întâlnit,
la malul Dunãrii, FC Botoºani (0-3)
ºi, în <<ªtefan Cel Mare>>, pe
Dinamo Bucureºti (1-2). În ultimul
meci din 2015, jucãtorii antrenaþi de
Edward Iordãnescu au dat piept cu

Aflatã la prima ediþie, Cupa
Moº Crãciun la minifotbal a fost
adjudecatã de AS Pro Junior
Craiova  ºi AS Dumbrãviþa Timiº,
care a dispus în finala de la grupa
copiilor nãscuþi în anul 2007 de
Juventus Colterm Timiºoara (4-1),
respectiv ACS Luceafãrul Drobeta
(4-2), la 2008. Deºi în Turnu
Severin mai existã alte cinci ºcoli
de fotbal, niciuna dintre ele nu a
fost invitatã la turneul  organizat de
Luceafãrul cu sprijinul financiar al
primãriei locale, care a alocat, din
bani publici, 10.000 de lei pentru
acest eveniment!  Astfel, restul
micuþilor de la celelalte echipe
severinene  nu au avut posibilitatea
sã se afirme ºi sã punã în practicã
toate cunoºtinþele fotbalistice
dobândite pânã în prezent. “Am
fãcut acest turneu, special, pentru
copii de 7 ºi 8 ani. Au fost peste
300 de  jucãtori, de la 22 de echipe,

Cupa Moº Crãciun n-a fost pentru toþi copiii severineni

ºi e pentru prima datã când în
Polivalentã se desfãºoarã o
asemenea competiþie. Mulþumim
primãriei, care ne-a ajutat, atât cu
sala, cât ºi cu o sumã importantã
de bani. Toþi copiii au primit cadouri
din partea lui Moº Crãciun, iar

câºtigãtorii au primit în plus  cupe
ºi diplome”, a declarat arbitrul
Marian Balaci, patron al clubului de
fotbal pentru copii Luceafãrul
Drobeta.  Deoarece, sâmbãtã, în
prima zi a turneului,  la malul Dunãrii
s-a disputat ºi meciul de seniori, de

Liga I, dintre Pandurii Târgu Jiu –
Astra Giurgiu (1-1), în Polivalenta
severineanã au fost prezenþi arbitrul
prim-divizionar Istvan Kovacs, cel
care a fluierat startul partidei
Luceafãrul Drobeta – Mundo Reºiþa
(2-1), dar ºi jucãtorii Constantin
Budescu (Astra) ºi Viorel Nicoarã
(Pandurii). N-a lipsit nici
preºedintele Astrei, Dani Coman.
   “Am ºi eu o academie de fotbal
ºi ºtiu ce înseamnã aceste turnee
pentru copii.  Mã bucur cã l-am
putut aduce pe Budescu, fiindcã
ºtiu cât de mult îi bucurã, pe aceºti
micuþi, prezenþa unor jucãtori pe
care ei îi mai vãzuserã doar la
televizor. Am remarcat câþiva copii
interesanþi la aceastã competiþie ºi
m-aº bucura ca 2-3 dintre ei sã
joace la Liga I când vor ajunge la
vârsta senioratului. Acesta ar fi
marele câºtig al turneului”, a
precizat Dani Coman.

Pandurii  rateazã  podiumul

 M. O.

 M. O.

Etapa a XXII-a

FC Botoºani - Concordia Chiajna 5-1 (3-0)
CSMS Iaºi - Universitatea Craiova 1-0 (1-0)
Pandurii Târgu Jiu - Astra Giurgiu 1-1 (1-0)
Petrolul Ploieºti - ASA Târgu Mureº 0-1 (0-1)
CFR Cluj – Dinamo Bucureºti 1-1 (1-1)
FC Voluntari – FC Viitorul Constanþa 2-3 (1-1)
Steaua - ASU Politehnica Timiºoara 3-1 (1-0)

Clasament

1. Giurgiu  23 13    7    3 38-26 46
2. Constanþa  23 12    7    4 45-24 43
3. Dinamo B.  23 11    8    4 30-23 41
4. Steaua B.  23 11    7    5 31-21 40
5. Târgu-Jiu  23 11    7    5 30-24 40
6. Târgu-Mureº23  8    11   4 26-19 35
7. Iaºi  23  8     8    7 18-22 32
8. Craiova  23  7     6    10 23-25 27
9. Botoºani  23  6     8    9 30-32 26
10. Cluj*  23  7     9    7 27-23 24
11. Timiºoara  23  4     9    10 21-32 21
12. Chiajna  23  3     8    12 21-38 17
13. Voluntari  23  2     9    12  21-39 15
14. Ploieºti*  23  2     8    13 16-28 8
*echipe penalizate cu câte 6 puncte

liderul Astra Giurgiu, pe
<<Municipalul>> severinean.
Urmãritã din tribune doar de 350 de

spectatori, partida s-a încheiat la
egalitate, scor 1-1, dupã ce scorul a
fost deschis de Pandurii,  prin
Cristian Sãpunaru, în minutul 18.
Rãmaºi în inferioritate numericã,
dupã ce Andrei Piþian a fost eliminat
în finalul primei reprize, oltenii au
fost egalaþi de golul superb al
brazilianului Fernando Boldrin, din
minutul 82. Dupã acest joc, Liga I a

intrat în vacanþã, iar urmãtoarea
etapã va avea loc pe 13 februarie
2016, când echipa din Târgu Jiu va
juca, în deplasare, cu ASA Târgu
Mureº.  “Sunt fericit cã am marcat,
dar trist cã nu am câºtigat. Era ºi
dificil s-o facem, atâta
timp cât am jucat mai
bine de o reprizã în
inferioritate numericã.
Oricum, cred cã
puteam termina anul
mai sus. Am avut 9
etape consecutive
fãrã înfrângere, dar
am mai pierdut din
turaþie pe final. Mai
avem 3 etape din
sezonul regulat ºi
sper sã intrãm în
play-off cu cât mai
multe puncte”, a spus
Sãpunaru. Ajuns în
toamnã la Pandurii,
acesta a revenit în
circuitul echipei
naþionale, iar  de-a
lungul carierei a mai
evoluat la FC Naþional
Bucureºti, Rapid

Bucureºti, FC Porto, Real Zaragoza
ºi CF Elche. Cristian s-a nãscut în
Capitalã ºi a fost adoptat la scurt timp
dupã naºtere, deoarece mama lui
biologicã, severineancã  la origine,
l-a abandonat!
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Mã fraþilor, anu ãsta de sã
fârºeºte acuºica, fu un an bun, de
ce sã zâc! Fusãi sãnãtos... Veta
sãnãtoasã, copiii, nepoþii,
sãnãtoºi, grâu se mai fãcu,
porumb mai cumpãrarãm cã
jumate îl vânduse nerodu de Sucã
pe-o bicicletã stricatã, vin se fãcu,
ce mai, an bunicel! An bun, ce mai,
cã se mai întâmplarã ºi unele
lucruri de-mi mearserã la inimã!
P-ãia de la neºte birouri, de
bãgaserã mâinile pân-la umeri în
gestiune, îi dovedi ºi-i bãgã acolo
unde le ie locu, cã poate le vine
mintea la cap, pe nepotul Stãnel
Brãbete, îl decorã... mã fiecãruia
dupe muncã ºi strãduinþã, auzi?!
   Da acuma, la bilant, pentru unii
sã dovedi cã nu fu anu prea bun,
cã le fu aºa cum le e ºi inima,
vorba lu Tanþa lu Pecingine, cum
le e ºi inima, aºa le fu ºi anu ãsta.
Numa nea primarele Severinului
fãcu ce fãcu ºi împopoþonã
bulevardul lui Ion Brãtianu, liberal
de frunte, cu roºu peste roºu de
parcã-l trecu la... Da parcã mai poþi
ºtii care e culoarea politicã a lu nea
Gherghe?
   Pã stai sã vezi, cã lucrã al lu
Sache cu Sucã la Pluguºor, sã
vedem ce ieºi. Cicã:
Aho, aho, copii ºi fraþi,
Voi ce mai sunteþi plimbaþi,
Lângã boi vã adunaþi
ªi pe rând sã îi uraþi
Pe aleºi ºi-nscãunaþi,
Poate-n anul care vine

 nea Mãrin

Pluguºorul anului 2015, de la Sucã citire
Se vor comporta mai bine!
Ia pocniþi din bice, mãi,
Sã se sperie cei rãi!
Mânaþi mãããããi!
Staþi puþin ºi ne-ascultaþi
Voi primari ºi deputaþi,
Senatori descãlecaþi,
Ce dormiþi ºi ce cãscaþi!
Alteori, interesaþi,
Pentru voi legiferaþi
ªi cu dragoste vã daþi
Lefuri ºi imunitate
ªi-alte drepturi gogonate!
Legi vã faceþi, speciale,
Hotãrâri pentru sarmale,
În ovaþii ºi urale.
De aceea, la fereastrã,
Am venit cu ura noastrã!
Ia pocniþi din bice, fraþi,
Sã se simtã-ameninþaþi
ªi în anu’ care vine
Sã schimbãm schimbarea-n bine!
Mânaþi mãããããi!
Sã schimbãm la Primãrie,
Beculeþe câte-o mie,
Sã-i urãm de sãnãtate,
La Viena, mai în spate, pe
Mariahilferstrasse,
Unde-i place, la focoase.
Cã de ani, de când se ºtie,
Izvoranu ºi Bãdescu, s-or fi
sãturat sãracii,
Sã-i înghesuie desagii,
Moºului cu pãlãrie, de pe lângã
primãrie.
ªi în anu care vine,
Sã schimbãm, da în mai bine.
Pluguºorul nu e gata:
Cã am trecut ºi noi strada,

Sã urãm puþin Consiliu,
Pe nea Aladin cu miru.
Cã aici se papã bani,
Bani mulþi, pe neºte drumari,
Gropile nu sã astupã,
Drumurile se duc de râpã.
ªi nea Aladin sãracu,
N-are bani nici de bocancu.
Da dacã vine  nea Bãlu,
Aduce bãnet cu caru
Întreprinderi mii ºi mii
De te miri unde le þii
Sã avem cu toþi de muncã,
Nea Palaºcã sã ne-ajungã,
Cã pe nea Daea îl ºtim,
Rotofei ºi om blajin.

Nu e bai cã vã umflaþi,
Însã ne reprezentaþi
ªi-aºteptãm pe lângã boi
Sã araþi ºi pentru noi!
Mânaþi mãããããi!
Pe nea Nelu Sârbulescu,
L-om vota a cinspea oarã,
Poate s-o duce la garã.

Am ura, dac-am avea,
ªi industria cea grea,
Dar e moartã, cum se ºtie,
N-are cum sã mai învie,
Cã au pus-o pe butuci
Bravii noºtri politruci,
Amatori, nepricepuþi
Sau nemernici sau vânduþi
Pentru câþiva euroi!
Daþi din nou cu biciu-n boi!
Mânaþi mãããããi!
Lu nea Duicu nu-i urãm,
Cã la anu care vine,
I-o fi ºi ‘mnealui mai bine,
Iarã nea Drãghiea frate,
Sã facã un pas mai în spate,
Cã tineretu ofteazã ºi ‘mnealui
tot mandateazã.
Oriºice guvern sã schimbã, nea
prefectu-i în oglindã.
De urat am tot ura,
Darã vine Anu Nou,
ªi ne prinde pin depou,
Cã noi ne-am gãsit o garã,
De la Orºova spre searã
ªi când tragem frâna, frate,
Cad cu toþii mai pe spate!
Aho, aho, severineni ºi fraþi,
Sã vã fie noul an,
Plin de bucurii ºi bani,
Sã vã bucuraþi de casã,
De bucate ºi de-aleasã!
Pentru anul care vine
Ne vom pregãti mai bine
ªi de nu-i destul cu plugul,
Vom veni cu tãvãlugul!
Pân’ atunci, noroc ºi bani,
La anu’ ºi la mulþi ani!
Sucã-al vostru, peste ani!
Mânaþi mãããããi!
Al vostru, cu drag,

Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii,
controale în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã în cadrul Campaniei
naþionale de verificare a legalitãþii
comercializãrii articolelor pirotehnice.
Campania naþionalã se desfãºoarã în
perioada 02.11.2015 – 08.01.2016.
   Aceastã acþiune este motivatã, pe de
o parte, de evenimente grave petrecute
în anii anteriori, în tarã ºi strãinãtate,
soldate cu explozii ºi incendii de mari
proporþii la depozite de articole
pirotehnice, ce au provocat mari

Verificarea legalitãþii comercializãrii articolelor pirotehnice
pagube materiale ºi chiar umane,
repercusiunile fãcându-se resimþite pe
o suprafaþã considerabilã în  jurul
acestor depozite, iar pe de altã parte,
de faptul cã în perioada de sãrbãtori
se înregistreazã cazuri frecvente de
vãtãmãri corporale produse prin
utilizarea articolelor pirotehnice de
cãtre copii sub vârsta de 18 ani.
   Acþiunea constã în efectuarea de
controale tematice la operatori
economici autorizaþi - de cãtre
Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi ºi Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Mehedinþi - în temeiul Legii nr.

126/1995, republicatã, ºi care
desfãºoarã operaþiuni cu articole
pirotehnice pe raza judeþului
Mehedinþi, respectiv comercializarea
articolelor pirotehnice din categoria 1.
Din verificãrile efectuate pânã în
prezent a rezultat faptul cã operatorii
economici controlaþi pãstreazã
condiþiile iniþiale de autorizare ºi
respectã prevederile legale în
domeniu. Articolele pirotehnice
comercializate sunt etichetate conform
legii ºi au aplicate instrucþiuni de
utilizare în limba românã.

Inspector ºef Nicea Mergeani
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