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BOTEZUL DOMNULUI la
Drobeta Turnu Severin

A devenit deja tradiþie ca în fiecare an, în data
de 6 ianuarie, la praznicul Botezului Domnului
(BOBOTEZA), preoþii ºi credincioºii din municipiul
Drobeta Turnu Severin sã meargã în procesiune
solemnã spre portul dunãrean, acolo unde are loc slujba
de sfinþire a Agheasmei Mari.
Ieri, dupã încheierea Sfintei Liturghii în jurul orei 11.00,
grupurile de preoþi ºi credincioºi au plecat în mod
organizat de la bisericile din oraº cãtre Portul
DROBETA. Procesiunea a trecut mai întâi pe la
Catedrala Episcopalã, de unde s-au adãugat alte
câteva sute de suflete, alãturi de soborul de slujitori,
în frunte cu ierarhul locului.
Odatã ajunºi în Port, credincioºii au luat parte la slujba

sfinþirii Agheasmei Mari, ce a fost sãvârºitã, începând cu ora
11.30, de Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim, într-un loc
special amenajat. Cu acest prilej au fost sfinþite ºi apele
fluviului, iar un scafandru de la ISU Drobeta a recuperat
crucea floralã din Dunãre.
Alãturi de Episcopia Severinului ºi Strehaiei, la buna
desfãºurare a acestui eveniment au contribuit autoritãþile
locale, reprezentate de Andrei Stãniºoarã ºi Daniel Cîrjan,
subprefect de Mehedinþi ºi, respectiv, viceprimar al
Severinului; Cãpitãnia Portului Drobeta Turnu Severin;
Inspectoratul Judeþean de Poliþie ºi Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
***

Apa sfinþitã, care reprezintã pogorârea lui Dumnezeu la

apa Iordanului, are o deosebitã
însemnãtate pentru lumea creºtinã.
Agheasma tãmãduieºte rãnile
sufletului ºi ale trupului ºi cel ce o
bea, în stare de evlavie, îl primeºte
pe Duhul Sfânt în viaþa sa.
Termenul de „agheasmã“ vine din
limba greacã ºi înseamnã atât
lucrarea de sfinþire a apei, adicã slujba
în sine, cât ºi obiectul sfinþirii, adicã
apa. Agheasma mare se sfinþeºte doar
de douã ori pe an: în Ajunul Bobotezei
ºi de Boboteazã, pe 6 ianuarie.
 Continuare în pag. 5
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de Sorin Vidan

2016 - un an al bolborosirii politicianiste
într-un judeþ din ce în ce mai sãrac

Anul 2015, abia încheiat,
nu a fost unul al marilor împliniri
economice ºi sociale pentru
Mehedinþi, din pãcate. Am spune
cã dimpotrivã, a fost un an al
destrãmãrii ºi deziluziei. Dacã ar fi
sã ne gândim doar la eºecul legat
de structurarea ºi punerea în
funcþiune a unui nou sistem de
încãlzire al apartamentelor din
Severin ºi tot ar fi de ajuns. Nici nu
ne putem gândi ce ar fi însemnat
sã nu mai fi fost încã pe poziþii
vechea termocentralã a oraºului,
pe frigul acesta. Visele primãriei ºi
consiliului local de acum un an,
cum cã vor putea pune la punct
un alt sistem de încãlzire-apã caldã
în locul celui vechi, s-au dovedit

pânã la urmã doar vise, pânã
toamna târziu când deja devenise
insuportabil de frig în case. Am
vãzut „la lucru” o totalã lipsã de
aplicare ºi seriozitate pe o
chestiune tehnicã ºi socialã atât de
gravã. Dacã ºi anul acesta, în 2016,
Termocentrala va mai rãmâne pe
poziþii nu ºtim. La haosul care a
fost pânã acum, nu ne mai mirã
nimic. Problema rãmâne ºi e poate
cea mai importantã pentru 2016,
la nivelul administraþiei publice
severinene. Care administraþie se
pregãteºte însã de alegeri. Aºa cã
nu ºtiu cum vor face birocraþii ºi
tehnicienii angrenaþi în acest
proiect astfel încât sã-l ducã la
capãt, când prioritãþile politicienilor
sunt altele. Iar cei care încurcã
treburile sunt politicienii, nu
oamenii de specialitate.
Lichidarea Combinatului de apã
grea de la Halânga, trimiterea
salariaþilor acasã, proteste sindicale
peste proteste, inutile – toate
acestea întregesc tabloul unui an,

2015, foarte trist din punct de vedere
social. ªi nu doar trist, ci ºi rãuprevestitor economic, odatã ce se
pune punct final, la modul acesta,
celei mai importante unitãþi
economice din judeþ. Nu o poþi lua
decât în jos, economic, e limpede,
ºi va mai trece multã apã pe Dunãre
pânã ce ºocul va fi absorbit. Nu
existã niciun plan de avarie, nicio
alternativã. Investitorii nu prea se
îmbulzesc la porþile judeþului iar
autoritãþile judeþului nu-s obiºnuite
sã se ocupe de chestiuni macro, ci
doar de chestiuni mici, cârpeli
bugetare, cornul ºi laptele. A fost
cea mai precarã perioadã a acestui
judeþ din ultimii ani, din punct de
vedere al administrãrii ºi
conducerii. Oameni slabi, fãrã
viziune, ajunºi din întâmplare în
funcþii mult peste competenþele lor
ºi foarte departe de aºteptãrile
oamenilor. De la 2016 sã nu ne
aºteptãm la prea multe, ca sã nu
avem deziluzii pe mãsurã. Vom avea
alegeri, douã runde obositoare,

locale ºi parlamentare. Nu va fi un
an al reconstrucþiei, ci al poveºtilor
electorale. Un an al bolborosirii
politicianiste într-un judeþ sãrac, din
ce în ce mai sãrac, cu oameni din
ce în ce mai necãjiþi, ºi nedreptãþiþi
de soartã. În alte condiþii, cu alþi
conducãtori, poate cã nu am fi ajuns
aici, în situaþia aceasta.
Încheiem aici spunându-vã cã
am vãzut zilele trecute, pe TVR,
un foarte frumos documentar
despre comuna Balta, cu
oamenii ei frumoºi, cu aerul
vechi, tradiþional, izolat al unei
aºezãri cu care ne-am putea
mândri dar nu o facem, cãci nu
avem, la nivelul Consiliului
judeþean, nicio viziune culturalã
ºi turisticã asupra judeþului,
niciun proiect de magnitudine.
Un documentar care îþi mângâie
sufletul prin frumuseþea
oamenilor ºi locurilor, dar þi-l ºi
amãrãºte când îºi dai seama cã
nimic nu se leagã în ceva mai de
duratã. Din pãcate.

Comisie consultativã pe problematica manualelor
ºcolare, creatã la nivelul MENCS
Ministrul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, domnul Adrian Curaj,
a decis prin Ordin constituirea
Comisiei consultative pentru
manuale ºcolare.
Misiunea acestui grup de lucru,
parte a procesului de consultare a
societãþii civile demarat de minister,
o reprezintã analizarea ºi furnizarea
de recomandãri Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, privind procesul de
evaluare ºi aprobare a proiectelor
de manuale ºcolare pentru clasele
V-VIII, precum ºi procedura de
achiziþionare a acestora.
Din comisia recent constituitã
fac parte 22 de membri:
reprezentanþi ai editurilor de carte
ºcolarã (individual sau prin
asociaþiile de profil), companiilor

IT implicate în procesul de
elaborare a manualelor, precum
ºi reprezentanþi ai sindicatelor din
învãþãmântul preuniversitar, ai
asociaþiilor de pãrinþi ºi ai
elevilor. Nu în ultimul rând, in
grupul de lucru nou constituit
sunt reprezentate ºi Centrul
Naþional de Evaluare ºi
Examinare ºi Institutul de ªtiinþe
ale Educaþiei.
Componenþa nominalã a
comisiei este urmãtoarea:
Gabriela Niþã (Grupul Editorial
„Litera” - AER), Cãlin Vlasie
(Grupul Editorial „Paralela 45”AER), Dan Iacob (Grupul Editorial
ART - AER), Cristian Greºanu,
Boris Singer ºi Tudor Benga
(Uniunea Editorilor din România),
Diana Ana Munteanu (Asociaþia
Cartea ªcolarã), Constantin

Diaconescu (CD Press SRL),
Radu Jugureanu (SIVECO), Emilia
Tomoioacã (Intuitext), George
Huzum (Astro Impex), Marius
Ovidiu Nistor ºi Tudor Spiridon
(Federaþia „Spiru Haret”), Simion
Hãncescu ºi Cornelia Popa-Stavri
(Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt), Alina Drãgan ºi
Silviu Cristian Mirescu (Centrul
Naþional de Evaluare ºi
Examinare), Magda Balica ºi
Ciprian Fartuºnic (Institutul de
ªtiinþe ale Educaþiei), Horia Oniþã
(Consiliul Naþional al Elevilor),
respectiv Iulian Cristache
(Federaþia Naþionalã a Asociaþiilor
de Pãrinþi din Învãþãmântul
Preuniversitar).
Grupul de lucru va avea
întâlniri periodice pentru a
identifica soluþii la probleme ce

þin de procedurile de evaluare,
aprobare ºi editare a manualelor
ºcolare.
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Judeþul Mehedinþi ar putea intra în faliment anul viitor dacã
nu finalizeazã lucrãrile la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Noul an stã sã înceapã sub auspicii proaste pentru Mehedinþi.
Consiliul Judeþean Mehedinþi riscã sã bage în faliment judeþul dacã nu
reuºeºte sã ducã la bun sfârºit un amplu proiect de reabilitare a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier din Drobeta Turnu Severin.

Nu mai este o noutate pentru
nimeni cã normele europene sunt
foarte stricte ºi cã în situaþia în care
un proiect nu este dus pânã la capãt
în perioada de implementare,
beneficiarul proiectului pierde
finanþarea ºi, mai grav, trebuie sã
returneze fondurile europene primite.
În cazul proiectului privind
“Reabilitarea Complexului Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier ºi
valorificarea lui ca produs turistic”
vorbim de o sumã uriaºã, de
aproximativ 50 de milioane de lei,
finanþare asiguratã de UE în acest
proiect. Beneficiarul proiectului,
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
trebuia sã finalizeze lucrãrile pânã la
sfârºitul acestui an, dar lucrãrile sunt
gata într-un procent de 70 la sutã,
aºa cã s-a angajat cã pânã la data de
30 iunie 2016 va termina proiectul
cu fonduri de la bugetul local.
Salariaþii muzeului, îngrijoraþi
„Vã spun sincer salariaþii
muzeului sunt disperaþi cã nu se
vor finaliza aceste lucrãri. Eu cred
cã aceastã disperare ar trebui sã
se manifeste ºi la nivelul echipei
de implementare ºi la nivelul
Consiliului Judeþean pentru cã
dacã nu se vor încadra în cele ºase
luni date de finanþatorul european
atunci vom vorbi de o situaþie ºoc
pentru Mehedinþi fiindcã dacã
pierzi asemenea sume poþi sã
semnezi un faliment al judeþului”,
spune directorul Muzeului,
Doiniþa Mariana Chircu.

De cealaltã parte, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Gigi Georgescu, pare
foarte relaxat ºi este convins cã
lucrãrile vor fi gata anul viitor:
“Efortul Consiliului Judeþean,
dacã se va ajunge în situaþia ca
în cele din urmã sã se suporte
de la bugetul nostru, este de 15
milioane de lei. Consiliul
Judeþean are bani, va primi bani
ºi de la bugetul stat ºi cu
siguranþã eforturile vor fi
suficiente pentru terminarea
acestui proiect”.
Acelaºi optimism în privinþa
finalizãrii lucrãrilor la muzeu îl afiºa
însã ºi în luna mai, când managerul
muzeului, Doiniþa Chircu, ºi-a
exprimat îngrijorarea în cadrul unei
ºedinþe de C.J. Aladin Georgescu
s-a arãtat foarte iritat de declaraþiile
acesteia ºi a þinut sã o contrazicã
spunând cã lucrãrile vor fi cu
siguranþã finalizate pânã la
sfârºitul acestui an.
“Muzeul nu este parte a acestui
contract, eu ca ºi manager nu fac parte
din nicio echipã care este în legãturã
cu contractul, dar am tras un semnal
de alarmã încã de la începutul anului
2015. Am atras atenþia tuturor
factorilor de rãspundere cã lucrãrile
nu se vor termina, consecinþa a fost
cã nu mai fost invitatã la nicio ºedinþã
de analizã în cursul anului 2015, dar
asta evident nu m-a împiedicat sã fac
vizite la muzeu ºi sã observ cã ritmul
lucrãrilor a fost extrem de lent. Eu

ºtiam la începutul anului cã se
raportase cã s-ar fi lucrat
aproximativ 70 la sutã din proiect
ºi acum constat cã au ajuns la puþin
peste 70 la sutã, deci 2-3 procente
lucrate în 2015 când tu ºtiai cã pierzi
practic finanþarea europeanã”, mai
spune managerul muzeului.
Din pãcate, Mehedinþiul intrã în
noul an cu sabia lui Zamolxis
deasupra capului ºi este greu de
crezut cã în ºase luni constructorii
vor putea face ceea ce trebuia
executat pe parcursul celor cinci
ani de la începerea lucrãrilor.
“Probleme sunt peste tot. Pasarela
peste calea feratã este o problemã,
la Piciorul Podului lui Traian am
înþeles cã soluþiile date de proiectant
nu sunt cele mai bune, ca sã nu mai
vorbesc despre faptul cã am atras
atenþia de un an ºi jumãtate cã este
nevoie de o staþie de epurare pentru
cã altfel muzeul nu va fi autorizat. O
lucrare foarte greu de fãcut este ºi la
acvariu, care trebuie securizatã din
toate punctele de vedere. Au rãmas
cele mai grele lucrãri, adicã în primii
doi ani, constructorul ºi-a ales
lucrãrile cele mai bine plãtite ºi cele
mai uºoare, iar acum a lãsat tot ce
era mai dificil de executat, anii au
trecut”, precizeazã Doiniþa Chircu.
Iniþial, proiectul trebuia
finalizat în 32 de luni
La data de 24 decembrie 2009,
Consiliul Judeþean Mehedinþi a
semnat contractul de finanþare
nerambursabilã pentru proiectul
„Reabilitarea Complexului Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier ºi
valorificarea lui ca produs turistic”
cu un buget iniþial de 51.739.132,62
lei (valoarea eligibilã a proiectului
42.518.438,13 lei) ºi care urma sã
se desfãºoare pe o perioadã de 32
de luni. În data de 27 septembrie
2010 a fost semnat contractul de
lucrãri cu Asocierea SC Confort
Timiºoara SA (lider asociere) ºi SC
ICIM Arad. Dar de la data semnãrii
contractului ºi pânã acum au apãrut
o serie de probleme care au dus la
întârzirea finalizãrii lucrãrilor.
Urmãrite parcã de ghinion,

lucrãrile aveau sã fie întârziate din
tot felul de impedimente, care nici în
cel mai pesimist scenariu nu ar fi
putut fi luate în calcul.
Litigiu cu CFR
O primã problemã întâmpinatã a fost
generatã de litigiul dintre Primãria
Drobeta Turnu Severin (partener în
proiect) ºi Compania Naþionalã de Cãi
Ferate „CFR” SA privind dreptul de
proprietate asupra terenului din zona
piciorului Podului lui Traian. Litigiul
s-a finalizat în luna ianuarie 2012,
însã lucrãrile din zona de siguranþã
ºi zona de protecþie a cãii ferate – zid
sprijin, pile, pasarela – amfiteatrul
naþional, pereþii mulaþi pentru
impermeabilitatea cuvei de
protecþie, pasarela peste calea
feratã) au fost mult întârziate.
S-a descoperit un amfiteatru roman
În anul 2011, când constructorul a
demarat lucrãrile pentru realizarea
obiectivului
„Pavilion
multifuncþional”, s-au descoperit
vestigiile unui amfiteatru roman. Este
o descoperire deosebit de importantã
ºi pune Drobeta pe aceeaºi linie cu
Ulpia Traiana Sarmizegetusa ori
Porolissum, numai cã lucrãrile la
acest obiectiv au fost suspendate. A
fost nevoie de un studiu de soluþie
prin care s-a propus reamplasarea
pavilionului pe o altã locaþie ºi
dimensionarea acestuia þinând
cont de noile limitãri.
Constructorul a intrat în faliment
Într-un raport întocmit de managerul
de proiect, ec. Ilina Cãtãlin Gabriel, se
aratã cã firma de construcþii „nu poate
fi absolvitã în întregime de vinã, unele
lucrãri fiind întârziate sau nefinalizate
de slaba sa mobilizare atât din punct
de vedere financiar, cât ºi din punct
de vedere al personalului”. În acest
document se mai specificã cã în anul
2012 problemele constructorului, SC
Confort SA Timiºoara, care a intrat în
faliment, lider în cadrul asocierii, au
dus la modificarea structurii
acordului de asociere dintre cei doi
constructori, lider devenind SC
ICIM Arad SA, acesta aflându-se
ºi el în insolvenþã (în acest moment
se aflã în reorganizare judiciarã).
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DESPRE SÃNÃTATE ªI PROVOCÃRILE EI

La ora actualã în þara
noastrã, datoritã stãrii economice a
educaþiei ºi a sãnãtãþii, existã foarte
multe probleme care meritã a fi
dezvoltate ºi în mod concret gãsite
soluþii pentru rezolvare.
Practica ultimilor ani a demonstrat
cã nu totdeauna existã suficientã
dorinþã politicã de rezolvare, mereu
gãsindu-se alte centre de orientare a
gândirii ’i acþiunii, dar ºi de multe ori
acestea ne aruncã în haos.
Cel mai recent exemplu îl
constituie ,,tragedia de la Colectiv,,
care a coagulat preocupãrile aproape
a tuturor factorilor, deºi dupã opinia
mea ºi a multor altora, acolo existã
serioase lucruri ascunse opiniei
publice.Totuºi întrebãm: trebuia sã
moarã atâta lume pentru a rezolva
unele ambiþii personale ale cuiva?
Fundaþia ,,Gheorghe Þiþeica” din
Drobeta Turnu Severin, coordoneazã,
pe lângã activitatea Liceului Teoretic
,,ªerban Cioculescu” ºi activitatea de
perfecþionare a personalului didactic
prin organizarea modulului de
psihopedagogie generalã nivelele I ºi
II, curs de perfecþionare în domeniul
psihologiei speciale, cursuri de
management educaþional ºi altele în
parteneriat cu Universitatea ,,Eftimie
Murgu” din Reºiþa ºi cu Universitatea
Bucureºti, Facultatea de psihologie
ºi ºtiinþele educaþiei.
Dorim sã ne îndreptãm atenþia
asupra problemelor de sãnãtate, de
formare a tinerilor asistenþi
medicali generaliºti, de farmacie,
de
laborator,
de
balneofiziokinetoterapie ºi
recuperare, care trebuie sã

asigure o educaþie de prevenþie
ºi tratare a pacienþilor.
ªcoala Postlicealã Sanitarã
,,Gheorghe Þiþeica” prin corpul
profesoral format din medici, asistenþi
medicali cu studii superioare ºi
profesori de culturã generalã îºi
organizeazã activitatea la clasã ºi
sãlile de aplicaþii, conform
standardelor cerute de legislaþie ºi
realizeazã o colaborare cu spitalele
unde elevii efectueazã stagiul clinic,
astfel încât absolvenþii noºtri sã aibã
o pregãtire de calitate.
Absolvenþii noºtri trebuie sã rãspundã
cerinþelor unui loc de muncã atât în þarã
cât ºi în þãrile vest-europene, care ne
solicitã cât mai mulþi, an de an.
ªcoala Postlicealã Sanitarã ,,Gheorghe
Þiþeica” pe lângã activitatea la clasã
organizeazã ºi activitãþi extraºcolare unde
elevii sã-ºi aducã aportul prin organizarea
de simpozioane ºtiinþifice ºi abordare
practicã, precum ºi activitãþi de voluntariat
în unitãþile spitaliceºti sau pentru
populaþie sub îndrumarea ºi controlul
cadrelor calificate.
Avem în vedere cã sãnãtatea
publicã a devenit o disciplinã
independentã, care reuneºte sub
aceiaºi umbrelã medici, asistenþi
medicali, economiºti, matematicieni,
avocaþi, sau experþi în politologie.
Dezbaterile din acest domeniu au
devenit astãzi, mult mai efervescente
ca niciodatã, deoarece sistemele
medicale din toatã lumea au nevoie
de multã inovaþie ºi creativitate
pentru a rezista provocãrilor.
Tranziþia þãrilor cu venituri mici ºi
mijlocii cãtre un sistem universal de
asigurãri de sãnãtate este una din
provocãrile deceniului.
Dupã cum ºtim, aceste asigurãri se
realizeazã prin transferuri de la cei bogaþi
ºi sãnãtoºi la cei sãraci ºi bolnavi.
Cantitatea în care se realizeazã
aceastã distribuþie este determinatã
de voinþa politicã ºi resursele
financiare existente.
În aceste condiþii guvernele
acestor þãri vor trebui sã ia decizii
destul de dificile ºi sã spunã
populaþiei ce pot ºi ce nu pot face.
Mai multe persoane cu pregãtire
în domeniul cercetãrii ºi oameni
interesaþi de soarta celor mulþi propun

chiar ºi o renovare a definiþiei
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, ei
considerând cã sãnãtatea este o stare
de bunãstare completã fizicã,
mentalã ºi socialã, nu doar absenþa
bolii ºi a infirmitãþii.
Se doreºte ca sãnãtatea sã fie definitã
drept capacitatea de a te adapta. Se
considerã cã dacã oamenii se
adapteazã cu succes la o boalã atunci
nu doar se vor simþii mai bine, dar vor
putea participa activ la binele societãþii.
Se apreciazã cã aceastã definiþie este
mai aproape de realitatea demograficã
a urmãtoarelor decenii, care va pune
greu la încercare fiabilitatea sistemelor
de asigurãri medicale.
De la acest concept guvernul ar
trebui sã porneascã creionarea
prioritãþilor de finanþare în sãnãtate.
Marea provocare a noului deceniu va
fi deficitul care apare atunci când indivizii
nu pot obþine ceea ce doresc, chiar dacã
au banii s-o facã, sau chiar dacã vor dori
sã plãteascã mai multe taxe.
Considerãm cã motivul acestei
predicþii este criza demograficã.
În urma realizãrii unor statistici
specialiºtii afirmã cã trãim mai mult
ca niciodatã, dar problema este cã
tehnologiile medicale nu þin pasul.
De inovaþiile tehnologiilor medicale
am constatat cã profitã oamenii sub
60 de ani, nu bãtrânii, deºii ei devin
din ce în ce mai numeroºi. Acest
fenomen este o provocare a
urmãtoarei jumãtãþi de secol.
În perioada actualã se croieºte
finanþarea sistemelor medicale de
sãnãtate în funcþie de tehnologiile nou
apãrute, nu în funcþie de boli.

Se constatã cã nevoile de sãnãtate
ale populaþiei se schimbã mult mai
lent decât tehnologiile medicale.
În aceste condiþii trebuie sã
promovãm tehnologiile cost-eficient,
dar s-o facem în pofida, nu în
interesul sectorului comercial.
Ministerul Sãnãtãþi trebuie sã
încerce sã-ºi dea seama care ar trebui
sã fie pragul dezirabil de finanþare de
la care putem considera cã un
medicament este cost-eficient.
La ora actualã migraþia este cea mai
mare provocare pentru sãnãtate în
deceniul care urmeazã.
Migraþia medicilor din statele din
estul Uniunii Europene în restul Uniunii
creeazã probleme mari de inechitate.
În urma unei analize se constatã cã
Directiva europeanã care permite libera
miºcare a pacienþilor în interiorul UE
este consideratã o ameninþare la adresa
sistemelor naþionale de sãnãtate.
În consecinþã, am dorit sã
conºtientizãm cã la noi în ºcoalã
comisiile metodice ale profesorilor de
specialitate sunt ancorate la a studia
problemele generale furnizate de
sãnãtate, analizeazã preocupãrile
Guvernului, ale Ministerului Sãnãtãþii
ºi a unor personalitãþi în domeniu atât
din þarã cât ºi din afarã.
Urmãrim cu interes dezbaterile
organizate în domeniul sãnãtãþii
cu ocazia diverselor simpozioane
sau mese rotunde.
Dorim sã fim aproape de realitate
ºi elevii noºtri sã fie cât mai
documentaþi ºi informaþi.
Director general,
Prof. Ion NÃNUÞI
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Elevi jandarmi în stagiu de
Douã pericole nebãnuite
ale temperaturilor scãzute practicã la Jandarmeria Mehedinþi
Vremea geroasã, vântul ºi
umezeala pot dubla riscul de
infarct miocardic. La fiecare
scãdere cu un grad Celsius a
temperaturii exterioare riscul de
infarct miocardic creºte.
Vremea geroasã, vântul ºi umezeala
pot dubla riscul de infarct miocardic.
La fiecare scãdere cu un grad Celsius
a temperaturii exterioare riscul de
infarct miocardic creºte cu 2% dar
efectele frigului asupra organismului
sunt accentuate atunci când se
asociazã factori de risc precum
îmbrãcãmintea necorespunzãtoare,
patologia
cardiovascularã
preexistentã sau consumul de alcool.
Este posibilã ºi instalarea
,,hipotermiei de apartament”, mai
frecventã la vârstnici, determinatã
de lipsa furnizãrii cãldurii în sistem
centralizat sau de imposibilitatea
financiarã de a asigura o
temperaturã adecvatã în locuinþã ºi
favorizatã de utilizarea medicaþiei
sedative, afecþiunile neurolgice ºi
imobilizarea prelungitã. În plus,
copiii lãsaþi nesupravegheaþi în
casã sau maºinã pot fi afectaþi de
forme severe de hipotermie datoritã
posibilitãþilor limitate de reglare a
echilibrului termic.
O menþiune specialã legatã de
consumul de alcool: jumãtate din
cazurile de hipotermie sunt asociate
consumului de alcool, iar cãderea
în strãda în frig ºi umezealã face ca
gravitatea acestor cazuri sã creascã.
Este bine sã evitaþi ingestia
etanolului atunci când temperaturile
sunt scãzute pentru cã falsa senzaþie
de încãlzire iniþialã este asociatã cu
piederi importante de cãldurã
datoritã vasodilataþiei. În plus
consumul de alcool duce
subevaluarea pericolelor ºi creºte
riscul de instalare a degerãturilor
ºi a hipotermiei.
Pentru a nu fi afectaþi de frig vã
recomandãm evitarea deplasãrii ºi
a efortului fizic intens la primele
ore ale dimineþii sau seara, când
temperaturile sunt extrem de
scãzute, alegeþi haine groase care

sã va asigure protecþia feþei ºi a
mâinilor pentru a evita pierderile
de caldurã ºi încãlþãminte lejerã
care sã nu împiedice circulaþia la
nivelul membrelor, consumul de
lichide calde, evitarea expunerii
prelungite la frig ºi alternarea
expunerii cu repausul în spaþii
încãlzite precum cele publice,
magazinele, staþiile de benzinã,
gãri, precum ºi evitarea
imobilizãrii prelungite ºi
asigurarea unei activitãþi fizice.
Pentru a preveni hipotermia de
apartament vã recomandãm sã
menþineþi o temperaturã de minim
21 de grade în apartamente
întrucât expunerea îndelungatã
chiar la temperaturi pozitive dar în
condiþii de repaus ºi îmbracãminte
poate provoca hipotermie.
Alimentaþi-vã corespunzãtor ºi
evitati consumul de alcool sau
excesul de sedative. Verificaþi
starea vârstnicilor prin vizite
sau mãcar daþi un telefon.
Verificaþi periodic starea
centralei de apartament.
Dacã sunteþi sofer ºi plecaþi la
drum lung nu uitaþi sã aveþi
lichide pentru 24 de ore, alimente
precum ºi medicaþia cronicã. Este
bine sã aveþi în maºinã pãturi sau
alte mijloace suplimentare pentru
a asigura încãlzirea. ªi în aceste
cazuri e bine sa evitaþi imobilizarea
prelungitã ºi sã asiguraþi mãcar o
activitatea fizicã minimalã. NU
plecaþi la drum fãrã a umple
rezervorul întrucât la un consum
mediu orar de 1 litru de benzinã/
motorinã un rezervor plin de 4050 de litri vã poate asigura
încãlzirea în maºinã pentru cel
puþin o zi. NU pãrãsiþi maºina dacã
este viscol ºi nu puteþi preciza
distanþa pâna la adãpost deoarece
vã puteþi rãtaci, iar hipotermia se
instaleazã mult mai repede în
condiþii de vânt ºi umezealã.
Informatii oferite de
Conf.univ.dr.Tudor Ciuhodaru
- Medic primar medicinã de
urgenþã

Nouã elevi aflaþi în anul II de studiu
la ªcoala Militarã de Subofiþeri
“Grigore Alexandru Ghica”
Drãgãºani desfãºoarã în perioada
04.01.-12.02.2016, al doilea stagiu
de practicã prevãzut în programa de
învãþãmânt, în cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
Cei nouã elevi vor deprinde tainele
muncii de jandarmerie în cadrul
structurilor de pazã ºi protecþie
instituþionalã ale inspectoratului,
unde au fost repartizaþi. Pe toatã
durata stagiului de practicã, elevii
vor fi îndrumaþi de tutori profesionali
cu experienþã, care le vor coordona
activitatea de pregãtire, astfel încât
noþiunile teoretice ºi deprinderile

practice dobândite sã fie completate,
prin confruntarea cu situaþiile
concrete întâlnite în teren.
Stagiul de practicã are un caracter
practic-aplicativ, iar principalele
modalitãþi de pregãtire sunt:
însuºirea modului de acþiune în
cadrul elementelor de dispozitiv,
studiul individual, participarea la
misiunile încredinþate, activitãþile
având drept scop aprofundarea ºi
consolidarea
cunoºtinþelor
asimilate, formarea, dezvoltarea ºi
perfecþionarea deprinderilor practice.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

BOTEZUL DOMNULUI...
 Urmare din pag. 1 De ce este deosebitã Agheasma Mare
Spre deosebire de agheasma obiºnuitã, cea mare se sãvârºeºte printr-o dublã invocare
întreitã a Duhului Sfânt. Adicã el este chemat de douã ori în chip întreit „Vino ºi sfinþeºte
apa aceasta cu Duhul Tãu cel Sfânt“. La agheasma obiºnuitã, Duhul Sfânt se cheamã
doarodatãînmodîntreit. Practic, dupã ce se cheamã Duhul Sfânt, mâna preotului
binecuvânteazã cruciº apa de trei ori, apoi se rosteºte iar o rugãciune, dupã
care procedeul este repetat. La sfârºit, în apã se cufundã crucea ºi busuiocul.
De ce se cufundã busuioc în apa sfinþitã de Boboteazã
Este o simbolizare a botezului lui Iisus Hristos, cel care vine sã se Rãstigneascã
pe Cruce pentru pãcatele lumii. În apa Iordanului, Dumnezeu ºi Omul Iisus stã
sub mâna Sfântului Ioan Botezãtorul, cel ce boteza poporul spre pocãinþã. Totodatã
avem «Dumnezeiasca arãtare», adicã arãtarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.
Conform Sfintelor Evanghelii, Tatãl din cer mãrturiseºte cã Fiul Sãu este în apa
Iordanului, iar Duhul Sfânt se pogoarã peste Mântuitor în chip de porumbel.
Sfânta Treime ºi cele douã firi ale Domnului sunt reprezentate ºi în timpul slujbelor
arhiereºti, când episcopul are într-o mânã douã lumânãri, iar în alta trei lumânãri.
De ce în apa de Boboteazã se cufundã în apã o cruce ºi un busuioc? Explicaþia
ar fi aceea cã Iisus Hristos începe la apa Iordanului misiunea Sa de rãstignire pe
cruce a pãcatelor lumii, iar busuiocul, care este o plantã aromatã, mirositoare,
reprezintã participarea naturii întregi, a cosmosului, la minunea Bobotezei.
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Mister în jurul dispariþiei unui bãrbat din Þigãnaºi
Dispariþie misterioasã la Þigãnaºi, o micã localitate de pe malul
Dunãrii din Mehedinþi. Localnicii spun cã Gheorghe Bîrcea parcã a
intrat în pãmânt fiindcã de mai bine de douã luni de zile nimeni nu mai
ºtie de el. Oamenii din sat par sã ºtie însã mult mai multe lucruri
despre dispariþia acestuia, dar refuzã sã vorbeascã deoarece au
bãnuiala cã la mijloc ar fi vorba de o crimã.
Trãia singur
Gheorghe Bîrcea, de 52 de
ani, din satul mehedinþean Þigãnaºi, Rudele bãrbatului spun cã acesta
a fost vãzut ultima datã pe 12 locuia singur ºi cã trãia modest din
octombrie 2015, cu animalele unui banii care i se ofereau de localnici
bãrbat din sat. Autoritãþile l-au cãutat pentru cã se ducea cu animalele
pe Dunãre, existând suspiciunea cã acestora la pãscut.
s-a înecat, dar nu a fost gãsit trupul Puþinii bani pe care îi câºtiga îi lãsa
acestuia. Oamenii legii nu exclud la cârciuma din sat, dar rudele lui
însã ºi varianta unei crime în cazul susþin cã Gheorghe nu era un bãrbat
lui Gheorghe Bîrcea. De altfel, dacã violent ºi niciodatã nu a fãcut rãu cuiva.
„Am stat de vorbã cu el pe data de
Gheorghe ar fi murit înecat trupul
acestuia ar fi fost scos la suprafaþã 10 octombrie, pe data de 12
de multã vreme, aºa cum se întâmplã octombrie a fost cu caprele la un
în toate cazurile. Un copil a povestit cetãþean. De atunci nu l-am mai vãzut,
cã l-a vãzut pe un localnic cum îl nu am mai vorbit cu el, a plecat cu
loveºte pe bãrbatul dispãrut, supãrat caprele ºi nu s-a mai întors. L-au
cã i-ar fi pierdut animalele, dar cãutat, au venit poliþiºti, pompieri de
mãrturia acestuia nu poate sta în la Severin, dar ce s-a întâmplat noi
picioare. În plus, fãrã cadavrul nu ºtim. Parcã a intrat în pãmânt, s-a
acestuia, Parchetul de pe lângã dus cu caprele ºi sã nu te mai întorci,
Tribunalul Mehedinþi nu a sã nu te mai vadã nimeni. Trãia singur,
deschis deocamdatã un dosar mama lui murise de doi ani , întradevãr consuma alcool, dar nu fãcea
penal pentru crimã.

rãu la nimeni, se ducea cu vacile, era
cinstit, muncea, nu a fãcut rãu la
nimeni”, povesteºte o rudã a
bãrbatului dispãrut de la Þigãnaºi.
„El venea de la bufet, chiar dacã
era bãut trecea acasã. Am aflat cã sa dus cu caprele la un bãrbat din sat,
atunci s-a întâmplat minunea. De
atunci nu l-a mai vãzut nimeni”,
spune un vãr de-al lui Gheorghe.
Poliþia ºi pompierii au periat toatã
zona metru cu metru în cãutarea
bãrbatului dispãrut, dar nu au gãsit
nimic. „Un echipaj de pompieri din
cadrul Staþiei Vânju Mare a

intervenit, la solicitarea IPJ
Mehedinþi, cu un autocamion de
intervenþie ºi o barcã, în localitatea
Þigãnaºi, comuna Burila Mare,
pentru cãutarea unei persoane,
victimã a unei agresiuni, ce se
presupunea a fi decedatã în zona
unei bãlþi din apropierea Dunãrii.
Persoana nu a fost gãsitã”, a
precizat Ramona Nistor, purtãtorul
de cuvânt al ISU „Drobeta”.
Rudele lui Gheorghe Bîrcea trag
nãdejde cã oamenii legii vor face
luminã în acest caz ºi cã într-o zi vor
reuºi sã-l îngroape creºtineºte.

Propuneri de mãsuri pentru elaborarea bugetelor
de venituri ºi cheltuieli pe anul 2016

Guvernul a aprobat un
memorandum cu mãsuri ce trebuie
avute în vedere la elaborarea
bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2016 ale operatorilor
economici cu capital sau patrimoniu
deþinut direct sau indirect de stat,
cãrora li se aplicã prevederile
Ordonanþei Guvernului nr. 26/2013.
Aceste mãsuri au sopul sã contribuie

la întãrirea disciplinei financiare a
acestor operatori economici.
Astfel, la elaborarea bugetelor de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2016, se
va avea în vedere reducea plãþilor
restante, astfel încât la finele anului
2016 acestea sã fie diminuate cu
minimum 15% faþã de cele
programate la 31 decembrie 2015.
Organele administraþiei publice

centrale pot aproba reducerea sau
eliminarea plãþilor restante la operatorii
economici aflaþi în subordinea, în
coordonarea sau în portofoliul acestora
ºi în alte procente, astfel încât reducerea
plãþilor restante cumulate pentru aceºti
operatori sã respecte procentul de
15%. Organele administraþiei publice
centrale pot depãºi limita plãþilor
restante cumulate în cazuri temeinic

justificate, cu aprobarea de cãtre
Guvern, prin memorandum.
În termen de 15 zile de la
aprobarea acestui memorandum,
organele administraþiei publice
centrale vor prezenta Ministerului
Finanþelor Publice situaþia privind
reducerea plãþilor restante detaliatã
pe operatori economici.
 Continuare în pag. 7
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Partide pe scena electoralã mehedinþeanã
la localele din acest an

Anul 2016 va fi unul foarte intens din punct de vedere politic în judeþul
Mehedinþi, deoarece este un an electoral. Marea mizã politicã a acestui an
vor fi alegerile locale, scrutin electoral foarte important pentru toate partidele
mehedinþene. Tot efortul politic va fi concentrat asupra acestor alegeri,
deoarece miza este una enormã. Din acest punct de vedere se anunþã o
competiþie electoralã foarte disputatã, asta ºi datoritã faptului cã pe scena

politicã mehedinþeanã existã douã partide sensibil egale ca forþã politicã.
PSD ºi PNL Mehedinþi sunt formaþiunile care în acest an îºi vor mãsura
forþele. Practic, unul din aceste douã partide va da viitorul preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi. De aceastã datã, spre deosebire de ultimele
douã scrutinuri locale, preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi va fi
ales în mod indirect, de cãtre viitorii consilieri judeþeni.

Preºedintele CJ Mehedinþi,
miza majorã a scrutinului local
din acest an
Cu siguranþã partidele politice
mehedinþene vor dori sã obþinã cât
mai mult la alegerile locale din acest
an, aceasta însemnând consilieri

candideazã datoritã prestaþiei avute
ºi a faptului cã sunt apreciaþi de
cetãþenii din localitãþile lor. Miza
majorã a alegerilor locale este însã
preºedinþia Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Pentru acest obiectiv
politic concureazã doar douã partide,

al Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Partide mehedinþene
care conteazã la locale
La începutul acestui an se ºtie cu
siguranþã cã PSD ºi PNL Mehedinþi
vor avea reprezentare în Consiliul
Judeþean ºi în Consiliul Local al

pentru a avea consilieri judeþeni
Miºcarea Popularã Mehedinþi ºi
ALDE Mehedinþi. Ambele partide au
fãcut eforturi susþinute pe parcursul
anului trecut pentru a se organiza cât
mai bine ºi a se consolida suficient
de mult. Ca urmare a activitãþii

judeþeni, consilieri locali ºi primari.
Fiecare partid ºi-a stabilit un anumit
procent pe care sã ºi-l atingã.
Evident cã scopul este câºtigarea cât
mai multor primari, aceasta fiind, de
altfel, o mizã importantã a partidelor
politice. Avantajat, într-o astfel de
situaþie, este PSD Mehedinþi,
partidul care deþine nu doar cei mai
mulþi primari din judeþ, ci ºi acei
primari care au ºanse reale de a fi
realeºi. Pentru cã existã la nivelul
judeþului un anumit numãr de
primari care vor fi realeºi, indiferent
de partidele din partea cãrora

PSD ºi PNL Mehedinþi. Acestea
sunt cele mai cotate partide din
judeþ, având atât structuri teritoriale
puternice, dar ºi aleºi locali. În acest
sens, cele douã partide vor depune
toate eforturile pentru a obþine
numãrul de consilieri judeþeni
necesari pentru a câºtiga funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Un rol important în
obþinerea acestei funcþii îl vor avea
candidaþii de primari. Cu alte
cuvinte, partidul care obþine cei mai
mulþi primari, are ºansele cele mai
mari sã câºtige funcþia de preºedinte

municipiului Drobeta Turnu Severin.
Aceste douã partide vor obþine cei mai
mulþi consilieri judeþeni ºi locali
severineni, dar ºi primari în judeþ.
Necunoscuta este doar aceea cã nu
se ºtie cine va obþine cei mai mulþi
consilieri judeþeni. Deocamdatã este
prematur de dat un verdict, însã este
clar cã PSD Mehedinþi porneºte cu
prima ºansã datoritã faptului cã
deþine nu numai cei mai mulþi
primari, ci ºi întreaga conducere a
Consiliului Judeþean. Pe lângã
aceste douã partide mai pot spera
sã obþinã numãrul de voturi necesar

susþinute depuse, dar ºi datoritã
potenþialului electoral de creºtere pe
care îl au pot obþine numãrul de
voturi pentru a avea reprezentare cel
puþin în cadrul Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Nu este însã exclus ca
aceste douã partide sã câºtige ºi
câþiva primari în judeþ, chiar dacã nu
au forþa pe care o au PSD ºi PNL
Mehedinþi. Celelalte partide care mai
activeazã pe scena politicã
mehedinþeanã au ºanse minime spre
nule sã câºtige ceva în afara unor
consilieri comunali.
 Mircea Popescu

Propuneri de mãsuri pentru...
 Urmare din pag. 6

De asemenea, la elaborarea
bugetelor de venituri ºi cheltuieli
trebuie sã fie completatã anexa de
fundamentare ce însoþeºte bugetul
de venituri ºi cheltuieli, cu mãsuri
concrete pentru realizarea reducerii
plãþilor restante.
Informaþii suplimentare
De la 1 septembrie 2013 a intrat în
vigoare Ordonanþa Guvernului nr.

26/2013 privind întãrirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitãþile
administrativ-teritoriale sunt acþionari
unici ori majoritari sau deþin direct
ori indirect o participaþie majoritarã.
În conformitate cu prevederile
respectivei Ordonanþe, operatorii
economici cu capital sau patrimoniu
deþinut direct sau indirect de stat vor
prezenta bugetele de venituri ºi
cheltuieli organelor administraþiei

publice centrale în subordinea, în
coordonarea, sub autoritatea sau în
portofoliul cãrora se aflã, în termen
de 20 de zile de la intrarea în vigoare
a legii anuale a bugetului de stat, cu
excepþia societãþilor comerciale ale
cãror acþiuni sunt tranzacþionate pe
o piaþã reglementatã, care vor
prezenta bugetul de venituri ºi
cheltuieli în termen de 45 de zile de
la intrarea în vigoare a legii anuale a
bugetului de stat.

Organele administraþiei publice
centrale sau locale, care au în
subordine, în coordonare, sub
autoritate ori în portofoliu operatori
economici, au obligaþia ca, în termen
de maximum 15 zile de la primirea
proiectelor bugetelor de venituri ºi
cheltuieli, sã elaboreze ºi sã
transmitã în vederea avizãrii
documentaþia necesarã aprobãrii
acestora sau sã le aprobe, dupã caz.
Biroul de presã
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“Adevãr ºi manipulare” în procesul soþilor Ceauºescu (1)
Dupã 26 de ani de la executarea cuplului Ceauºescu, Dan Voinea, fostul procuror militar din
procesul de la Târgoviºte a fãcut o serie de dezvãluiri noi cu privire la modul în care s-a derulat
judecata ºi cine s-a aflat de fapt în spatele hotãrârii de exterminare a celor doi conducãtori. Dan
Voinea a vorbit despre toate acestea în cadrul Simpozionului „Adevãr ºi manipulare“, organizat de
Universitatea „Constantin Brâncuºi“ din Târgu Jiu.

În decembrie 1989, Dan
Voinea avea gradul de maior la
Direcþia Procuraturii Militare. A fost
desemnat sã întocmeascã
rechizitoriul în procesul soþilor
Ceauºescu, care trebuia sã fie unul
rapid ºi cu acelaºi final, indiferent
de ce s-ar fi întâmplat.
Tensiunea ajunsese la
paroxism în acea perioadã ca
urmare a pierderilor nenumãrate de
vieþi omeneºti, astfel cã procesul
din data de 25 decembrie 1989
nu a respectat vreo logicã ºi
normã juridicã.
Procesul a început la ora
13.20 ºi s-a terminat la ora 14.40.
Sentinþa de condamnare la moarte
a fost decretatã la 14.45 ºi a fost
pusã în executare cinci minute mai
târziu. Dan Voinea dezvãluie cum
a început mascarada:
„Târgoviºte este de analizat din
punct de vedere politic, pentru cã
juridic nu prea sunt multe de spus.
A fost un proces atipic, un proces
stalinist. Discuþii au fost atunci. Eu
am avut discuþii cu judecãtorul. Iam spus cã nu avem un dosar. S-a
uitat la mine ºi mi-a spus: «Crezi
cã stã cineva dupã tine acum sã faci
dosare? Sã începem procesul ºi o
sã vezi cã vor fi martori, vor veni
probe ºi se va face dosarul». Cam
aºa s-a plecat la Târgoviºte, cu o
promisiune de justiþie, pentru cã
strada, ºi nu ºtiu cine i-a manipulat
pe cei din stradã sã cearã rapid acel
proces. (...) Acest proces trebuie
analizat politic, pentru cã juridic nu
prea ai ce sã spui, pentru cã nu s-a

format procesul unei judecãþi cu
procedurã normalã. Nu era timp
atunci de a discuta pe procedurã
prea multe lucruri“.
„A fost sacrificat un comunist
pentru comunism”
Fostul acuzator susþine cã noua
clicã instalatã la putere se temea,
de fapt, sã nu îºi piardã averile
acumulate: „În spinarea Ceuºeºtilor
au fost puse toate nenorocirile
acestei þãri ca ºi cum ei ar fi fost o
putere de neînvins. Poate cã a
fost un adevãr ºi acesta, dar
teama administraþiei comuniste
era de a nu-ºi pierde banii mulþi
pe care i-a strâns“.
Noua putere instalatã era formatã tot
din comuniºti, care aveau ca þel
sacrificarea unuia dintre ei, care refuza
sã pãrãseascã funcþia în care se afla.
„Mai târziu am aflat ºi eu cã a fost
hotãrâtã eliminarea fizicã a soþilor
Ceauºescu cu ocazia acestui
proces. S-a hotãrât în biroul
generalului Victor Stãnculescu de
cãtre Ion Iliescu, Petre Roman,
Alexandru Bîrlãdeanu, Gelu Voican
Voiculescu, care erau acolo. A fost
sacrificat Ceauºescu de cãtre
comuniºti pentru a salva
administraþia comunistã. (...) La
Târgoviºte a fost sacrificat un
comunist pentru comunism“.
„Victimele sunt mult mai multe ºi
de asta au clasat dosarul“
Fostul procuror militar a vorbit ºi
despre clasarea dorarului Revoluþiei.
Unul dintre motive, crede el, ar fi
numãrul mare al victimelor, peste
7.000 de persoane având de suferit
în urma evenimentelor din
decembrie 1989: „În momentul în
care s-a pãtruns în clãdirea
Comitetului Central acolo erau foarte
mulþi demnitari de partid ºi de stat
care au fost, într-un fel sau altul,
brutalizaþi de cei care au intrat în
clãdire. Numãrul victimelor de la
Revoluþie se apropie de 7.000 - e
vorba de morþi, rãniþi ºi lipsiþi de

libertate în mod ilegal. Victimele
sunt mult mai multe ºi de asta au
clasat dosarul, de asta l-au þinut 26
de ani. Sã nu se ºtie adevãrul în
legãturã
cu
victimele.
Responsabilitatea juridicã a
crimelor din decembrie ’89 este
pentru victime ºi pentru distrugerile
care au avut loc. Adevãrul în justiþie
se face pe baza unor probe ºi
mijloace de probã. Pânã în prezent,
toate dosarele pe care noi le-am
trimis în instanþã, ºi mã refer la
“dosarul Timiºoara”, în care a fost
trimis în judecatã generalul
Stãnculescu, generalul Chiþac ºi pe
cei care s-au ocupat de incinerarea
morþilor de la Timiºoara, nu a avut
nicio achitare ºi nicio restituire.
Instanþele au procedat corect“.
„Nu existã incertitudini
cu privire la criminali“
Fostul procuror militar este de
pãrere cã criminalii se cunosc, dar
cã aceºtia nu sunt unii obiºnuiþi,
pentru cã nu ei eu apãsat pe trãgaci,
ci au dat ordin sã se tragã. Aceºtia
au ocupat ºi poate cã mai ocupã
funcþii de conducere. „Au fost
trimise în judecatã peste 37 de
dosare ºi nu am avut nicio achitare
ºi nicio restituire, ceea ce înseamnã
cã aceºti crtiminali chiar se fac
vinovaþi de crimele pentru care noi
i-am trimis în judecatã. Adevãrul
despre decembrie 1989 este aºa
cum l-am vãzut la televizor. Toate
evenimentele au fost filmate. (...) Nu
existã incertitudini cu privire la
criminali. Necazul acestor dosare
este faptul cã aceºti criminali nu sunt
criminali de drept comun, ci sunt
criminali de sistem: sunt generali,
sunt profesori la universitãþi, sunt
miniºtri ºi ºefi de stat. Este vorba de
oameni care au dirijat operaþiunile
militare care au fãcut aceste
victime“, susþine Dan Voinea.
„Cei care au tras au fost militarii”
Dan Voinea, în prezent cadru
didactic universitar, spune cã din

jurnalele aflat la unitãþile militare
reiese cã militarii au tras:
„Chestiunea pentru procurori este
sã
stabileascã
doar
responsabilitatea pentru aceste
victime pe categorii de criminali.
Existã aºa numitele jurnale ale
acþiunilor, existã registrele istorice
pe care fiecare unitate militarã le
þine. Acestea au fost puse la dosare.
Din aceste jurnale ale acþiunilor de
luptã rezultã cã cei care au tras au
fost militarii din forþele armatei
române. Nu am putut sã identificãm
în cei 26 de ani vreun cetãþean
strãin care sã fi fost amestecat în
crimele din decembrie 1989. Nu
existã. Nu putem face vreo afirmaþie
gratuitã cã KGB se face vinovat de
crimele din timpul revoluþiei. KGB
poate sã facã asemenea activitãþi în
þara lui, la sovietici. Sã poþi susþine
fãrã argumente juridice bazate pe
probe, nu pe speculaþii, cã o
instituþie de informaþii cum este KGB
ar fost amestecatã“.
Ceauºescu a folosit pentru prima
datã termenul de „terorist“
Dan Voinea a fãcut unele
dezvãluiri ºi în ceea ce priveºte
ancheta pe care a desfãºurat-o
împotriva generalului Victor
Stãnculescu, care i-a spus cã
Ceauºescu a folosit termenul de
„terorist“ pentru prima datã:
„Prima întrebare pe care i-am
adresat-o generalului Stãnculescu ºi
existã declaraþii a fost aceasta: «Dacã
a existat o putere strãinã care a atacat
România în decembrie 1989»? S-a
uitat lung la mine generalul
Stãnculescu, probabil cã a crezut cã
eu sunt din tabãra... nu ºtiu de ce, dar
chiar nu am avut nimic de-a face cu
grupul condus de Ion Iliescu. Am
aflat ºi eu mai târziu foarte multe
lucruri. NU a existat niciun amestec
din partea unor puteri strãine pentru
cã armata este fãcutã pentru
duºmanul extern.  Alin Petre
 Continuare în numãrul urmãtor
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Tehnocraþia asta e bunã ºi ea
la ceva. Cel puþin tehnocraþia în
variantã româneascã. Este vorba de
foºti politicieni care s-au reciclat în
mediul privat sau pe la instituþiile
europene ºi s-au întors sã dea o
aparenþã de neutralitate din punct de
vedere politic, astfel încât nimeni sã
nu mai aibe ceva de comentat din
acest punct de vedere. În rest, fiecare
pare cã are propria agendã în ceea
ce priveºte treburile publice. Pare cã
nu mai înþelege nimeni nimic ºi
analiºtii politici ºi chiar clasa politicã
nu pãrea sã fie pregãtitã pentru
tragerea pe dreapta a partidelor.
Marele ciolan a fost luat de sub nasul
politicienilor ºi de el de ocupã cu
dexteritate specialiºtii gãsiþi de
Iohannis ºi Cioloº. Nu mai pare
nimeni preocupat de politicã ºi pânã
la urmã lumea poate cã o sã se
obiºnuiascã ºi fãrã prezenþa
partidelor în peisaj. Poate cã o sã
creadã cã aºa trebuie sã funcþioneze
lucrurile ºi nu mai este nevoie de
partide pentru cã politicienii furã de
rup ºi mai bine sã fie þinuþi o bunã
bucatã de timp la distanþã de ciolan.
Pânã la urmã orice explicaþie devine
plauzibilã când vine vorba de viaþa
politicã. Puþine schimbãri au fost
operate în administraþia publicã
centralã ºi localã, iar tehnocraþii
renunþã greu la politicieni. Unii au
spus cã vor urma ºi schimbãri de
prefecþi ºi de ºefi de deconcetrate.
Încã se lasã aºteptate. Pânã la urmã,
guvernul de tehnocraþi lucreazã cu
susþinuþi ai partidelor politice. Este
vorba de PSD ºi ALDE, care încã au

atitudini

Ultimele luni de tehnocraþie?
ºefi ºi prefecþi în funcþii. Este pe
undeva explicabil de ce guvernul
actual nu dã cu barda dupã
demnitari, având în vedere cã trebuie
sã execute ºi un dans pe sârmã dupã

Poate cã jumãtate dintre români încã
nu au ieºit din þarã ºi au o imagine
despre aceastã lume privind la tv sau
iscodind pe internet.
Guvernul de tehnocraþi nu este

votul din parlament. Depinde totuºi
ºi cum au cãzut la înþelegere
Iohannis ºi Dragnea, mai ales pe
votul din parlament ºi pe dosarul
pesedistului aflat la ultima instanþã
de judecatã. Cioloº nu îºi face
singur agenda ºi e clar cã Iohannis
este tot timpul la telefoane ºi la
butoane ºi stabileºte politica
guvernamentalã. Problema este cã
nici Iohannis nu face agenda, pentru
cã ºi lui i-o face altul. ªi nu neapãrat
ºeful cancelariei, ci alþi ºefi de la
Burxelles sau din alte locuri. Poate
din Florida. Este interesant cã
Iohannis preferã sã facã baie printre
crocodilii din Florida, decât printre
rechinii de la Marea Neagrã. Este ºi
greu sã renunþi la un trai ridicat,
dupã atâþia ani de distracþie pe
þãrmul Floridei. Nu oricine îºi
permite însã sã meargã acolo. ªi
cred cã 90% dintre români nu vor
vedea vreodatã SUA sau Florida.

deloc pregãtit sã preia problemele
economice ale României. S-a ºi
vãzut cã este doar un cameleon care
a preluat temele PSD de guvernare.
Nu vor sã supere pe nimeni, sã
deranjeze pe nimeni. Pe sub temele
generale promovate de politicieni
vor începe cu siguranþã sã arate ºi
de ce i-a trimis Iohannis la Palatul
Victoria. Au de organizat douã
rânduri de alegeri ºi este interesant
cum se va întâmpla acest lucru. Nu
este important cine voteazã ºi cum
voteazã, ci cine numãrã voturile. Vor
fi poate cele mai interesante alegeri
de pânã acum, din fragila
democraþie româneascã. Aparent,
politicienii nu se vor mai afla la
butoane. Nu vor mai avea pâinea
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ºi cuþitul. Nu vor mai putea sã
aloce fonduri discreþionar la
primarii de aceeaºi culoare
politicã. Va fi foarte greu ca
primarii în funcþie sã mai poatã
miºca ceva în direcþia mituirii
alegãtorilor. Va fi greu de aºternut
asfalt peste noapte, de umblat cu
cioara vopsitã. Un rol esenþial vor
avea oamenii de afaceri la care se
vor împrumuta candidaþii sau
primarii pentru a face faþã în
alegeri. Este greu de crezut cã unii
alegãtori nu se vor îmbãta sau nu
vor pleca acasã cu burta plinã sau
cu o bancnotã împãturitã în patru.
Ce se va întâmpla cu sistemul de
sms-uri al lui Dragnea, al lui
Bãsescu, al cui o mai fi. De ce parte
se vor poziþiona serviciile. De care
o vrea sau de care li se va transmite.
Mai ales pentru alegerile
parlamentare când teoretic va
trebui sã aparã un nou guvern
colorat politic ºi sã se încheie
misiunea tehnocratului Cioloºi.
Unii spun cã Cioloº va conduce
PNL, iar Dâncu PSD. Atunci care
va mai fi rolul tehnocratului ºi cu ce se va
diferenþia de un traseist politic. Dacã
jocurile sunt fãcute pentru vopsirea în
galben a lui Cioloº ºi în roºu a lui Dâncu,
atunci e un an pierdut pentru tehnocraþia
româneascã, care se va implica profund
în jocuri politice, de dragul ciolanului.
 ªtefan Bãeºiu
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A apãrut nr. 1 al revistei UZP

Primul
periodic
independent al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti postdecembrist a fost
lansat, zilele trecute, la Bucureºti.
“Dupã 25 de ani, profesia
noastrã are, în sfârºit, o revistã a ei.
Puþine profesii se bucurã de aºa
ceva. Este o formã de a omagia
memoria jurnalismului. Sperãm ca
revista sã fie bine primitã de colegii
de breaslã. Este o publicaþie de
atitudine, de opinie, comentarii ºi
analize a jurnaliºtilor din România.
Revista porneºte la drum cu
colaboratori serioºi ºi de nãdejde,

reputaþi jurnaliºti în media care vor
sã facã din acest periodic un reper
în media româneascã” a subliniat
cu acest prilej editorialistul ei,
Benone Neagoe.
Sumarul cuprinde o vastã
problematicã vizând aspecte
curente ale vieþii ºi activitãþii
jurnaliºtilor, evenimente culturale ºi
sociale, personalitãþi, cariere, idei ºi
probleme în dezbatere. Secþiunile
publicaþiei sunt: Actualitãþi, Interviu,
Dosar, Colegi de Breaslã, Texte ºi
contexte, Condeie remarcabile de
altãdatã, Libertatea de exprimare,
Periscop, Magazin, Remember, Tur
european, Amintiri, Presa militarã,
Image Art, Sport, Tehnologie media.
Din punct de vedere editorial,
conþinutul primei ediþii abundã de
texte cu valoare. Între acestea un
eseu semnat de Academicianul Dan
Berindei despre o personalitate pe
care o descoperi necontenit ºi care
transmite dincolo de veac:
“Eminescu-jurnalistul”, o analizã a
unei probleme capitale a istoriei ºi
vieþii sociale, libertatea de
exprimare în “De la cenzurã la

autocenzurã”, sub semnãtura
Prof.univ. dr. Ovidiu Ghidirmic,
sau diagnoza unor jurnaliºti de
prestigiu printre care Ion Cristoiu,
Cristian Tudor Popescu, Cãtãlin
Tolontan, Neagu Udroiu, Tiberiu
Lovin, George Damian, Marta
Uºurelu ºi Prof.dr. Marian Petcu
despre ieºirea din scenã a
jurnalului tipãrit: “S-a încheiat era
Gutenberg?“. Despre drumul
parcurs de Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România în cei 96
de ani de existenþã, dar ºi despre
proiectele pe termen mediu ºi lung,
vorbesc George Brãtescu în “O
istorie care ne priveºte pe toþi” ºi
Doru Dinu Glãvan, preºedintele
Uniunii, în interviul acordat revistei.
Prezintã interes deosebit
articolul „Maria de România,
reginã ºi reporter de front”, semnat
de
publicistul Dan Gâju;
documentarul “Afacerea PRO”
despre un vis megalomanic
îmbinat perfect cu spiritul oneros
al afacerilor de tranziþie;
experimentul “Reporteri fãrã
gazetã”, un proiect de jurnalism
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independent, amintirile Georgianei
Capuerde despre “‘eful de la 302",
reportajul Lilianei Nicolae: “Brunea
Fox – prinþul reportajelor”, sau
impresiile de cãlãtorie ale Corinei
Popescu din capitala politicã
europeanã, Bruxelles.
Informaþii pertinente, precise ºi
de larg interes gãsim în paginile
de Actualitãþi, Presa militarã,
Colegi de generaþie, Muzele lumii
ºi Premiile UZPR 2015.
În sfârºit, desenul cu valoare
incontestabilã a lui Dan Perjovschi,
care închide sumarul, aduce o notã
specialã decorului primului numãr,
iar când în joc intrã ºi emoþia,
simplitatea ºi profesionalismul
fotografului Cristina Nichituº
Roncea atunci se poate vorbi de o
stare de bine, de încântare.
„UZP” apare trimestrial, în 56 de
pagini color, este tipãritã la
Gutenberg S.A. ºi este pusã în
vânzare la preþul de 5 lei. Revista se
poate gãsi la sediul UZPR din Bdul Nicolae Bãlcescu nr. 21,
Bucureºti, în filialele din þarã ale
Uniunii ºi la difuzorii voluntari.

CIRCULAÞI CU ATENÞIE! PERICOL DE POLEI!

Poliþiºtii rutieri ºi cei de la
ordine publicã acþioneazã
pentru ca traficul rutier sã se
desfãºoare în condiþii de
normalitate/Iminenþa poleiului
presupune mãsuri sporite
pentru siguranþa tuturor
participanþilor la trafic.
Având în vedere condiþiile
meteorologice prognozate, peste
120 de poliþiºti cu 60 de
autospeciale din structurile de
rutierã ºi ordine publicã acþioneazã
pe toate sectoarele de drumuri
naþionale ºi judeþene din
Mehedinþi, pentru prevenirea
blocajelor ºi fluidizarea traficului
rutier, dar ºi pentru prevenirea ºi
combaterea accidentelor rutiere ºi
pierderea de vieþi omeneºti.
Conducerea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi a
dispus
suplimentarea
dispozitivului zilnic pentru
creºterea gradului de siguranþã al
conducãtorilor auto ºi pietonilor,

dar ºi folosirea semnalelor
luminoase în activitãþile de
monitorizare a sectoarelor de drum.
Poliþiºtii recomandã
participanþilor la trafic:
Având în vedere condiþiile
meteorologice prognozate pentru
urmãtoarea perioadã, poliþiºtii
mehedinþeni vã recomandã
prudenþã în trafic.
Nu porniþi la drum fãrã a verifica
starea traseului pe care urmeazã sã
îl parcurgeþi, echipaþi-vã
autovehiculul pentru circulaþia în
condiþii de iarnã ºi respectaþi
semnificaþia indicatoarelor ºi
îndrumãrile poliþiºtilor rutieri.
Adaptaþi permanent viteza de
rulare la condiþiile de drum ºi trafic.
Astfel, chiar dacã vã aflaþi în localitãþi
sau în afara lor, trebuie sã circulaþi
cu o vitezã care sã permitã oprirea
în siguranþã, având în vedere cã
distanþa de frânare în astfel de
condiþii este mult mai mare.
Evitaþi acþionarea bruscã a

sistemului de frânare ºi a
mecanismului de direcþie,
deoarece autovehiculul pe care îl
conduceþi poate derapa.
Reamintim conducãtorilor auto
cã utilizarea anvelopelor de iarnã

Pentru neechiparea
corespunzãtoare se reþine
certificatul de înmatriculare, iar
valoarea amenzii este cuprinsã
între 945 ºi 2.100 lei (9 ºi 21
puncte amendã).

este obligatorie atunci când circulã
pe drumuri acoperite cu zãpadã,
gheaþã sau polei. De asemenea,
autovehiculele cu greutatea de
peste 3,5 tone trebuie echipate cu
dispozitive antiderapante.

Serviciul Rutier din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi ureazã tuturor
participanþilor la trafic drum bun ºi
fãrã evenimente rutiere!
COMPARTIMENTUL RELAÞII PUBLICE
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Transformã hârtia în energie – aboneazã-te la
efactura CEZ!
Fiecare dintre cei 1,4 milioane de clienþi CEZ
Vânzare poate contribui la construirea “Bibliotecii
de energie” destinate nevãzãtorilor, renunþând la
factura tradiþionalã, tipãritã pe hârtie ºi transmisã
prin poºtã, ºi abonându-se în perioada urmãtoare
la efactura CEZ Vânzare.
Sub sloganul „Transformã hârtia în energie”,
furnizorul de energie CEZ Vânzare îi îndeamnã pe toþi
cei 1,4 milioane de abonaþi sã renunþe la facturile
clasice ºi sã opteze pentru cele în variantã electronicã.
Pentru fiecare dintre primii 25.000 de noi abonaþi la
efactura CEZ Vânzare, compania va dona câte 1 leu în
scopul facilitãrii accesului la culturã al persoanelor
pentru care „lumina” nu reprezintã mai mult decât un
cuvânt: persoanele cu deficienþe de vedere din
România. Suma de 25.000 de lei va fi alocatã pentru
deschiderea unei biblioteci online dedicate
nevãzãtorilor, „Biblioteca de energie”
(bibliotecadeenergie.ro), o platformã care va fi
populatã la finalul campaniei cu peste 300 de titluri din
literatura naþionalã ºi universalã. Folosind un nume de
utilizator ºi o parolã generate în baza certificatului de
handicap, persoanele cu deficienþe de vedere vor
putea împrumuta audiobook-urile la fel cum ar accesa
o bibliotecã tradiþionalã. Noua bibliotecã va avea ºi o
variantã mobilã, dezvoltatã pentru Android ºi iOS.
Organizatã în parteneriat cu Asociaþia Nevãzãtorilor
din România ºi cu Audio Librãria, campania se deruleazã începând cu 22 decembrie 2015, pânã la atingerea
numãrului de 25.000 de noi abonaþi la factura electronicã.
Cine ne-a inspirat?
Ideea campaniei a fost inspiratã de povestea lui Vasile Tiucºan, un nevãzãtor în vârstã de 45 de ani din localitatea
Bala (Mehedinþi), care este abonat de câþiva ani la serviciul efactura CEZ Vânzare ºi care a reuºit, folosind un
program de redare vocalã, sã acceseze aceastã facilitate pentru toþi colegii sãi de serviciu, familie ºi cunoscuþi,
care au scãpat astfel de teama de a primi facturile târziu sau deteriorate. „Felul în care persoanele cu deficienþe
de vedere folosesc noile tehnologii a reprezentat o realã inspiraþie pentru noi. Faptul cã aceste persoane reuºesc
sã-ºi facã viaþa mai uºoarã prin primirea ºi plata electronicã a facturilor ar trebui sã ne deschidã tuturor noi
orizonturi ºi sã ne facã sã alegem calea mai simplã, mai rapidã ºi mai fireascã pentru timpurile pe care le trãim
atunci când vrem sã primim ºi sã ne plãtim factura de energie electricã”, a declarat Martin Zmelik, Country
Manager ºi Preºedinte al Directoratului CEZ România.
https://www.youtube.com/watch?v=zUKoym7PJEc&feature=youtu.be (embed)
Ce este efactura CEZ Vânzare?
Aceasta reprezintã un serviciu gratuit de transmitere electronicã a facturii de energie electricã prin intermediul
poºtei electronice, printre avantajele sale numãrându-se reducerea duratei de transmitere ºi recepþie a facturii,
rapiditate în efectuarea plãþii, dar ºi acces în timp real la informaþii – posibilitatea vizualizãrii facturii imediat ce
aceasta este emisã, precum ºi arhivarea electronicã a facturilor, cu impact minim asupra mediului.
Cine beneficiazã de proiect?
Astãzi, în România sunt înregistrate, conform statisticilor Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Dizabilitãþi,
aproximativ 103.000 de persoane cu deficienþe de vedere, dintre care 54.000 cu deficienþe grave. Numai în
judeþele în care activeazã CEZ, respectiv Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea, trãiesc
aproximativ 17.100 de persoane cu deficienþe vizuale (grave, accentuate sau medii).
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PALATUL CULTURAL DIN TURNU SEVERIN ÎN OPERA DE
EDUCAÞIE CULTURALÃ ªI NAÞIONALÃ ROMÂNEASCÃ (2)
 Urmare din numãrul trecut

Terenul ales era aproximativ
acelaºi cu suprafaþa pe care ºi-o
dorise cândva ºi Costache Serghie.
Predarea lui a avut loc la 22 august
1912, pe bazã de lege, dupã care s-a
trecut la amenajarea ºantierului ºi
ridicarea construcþiei, dupã proiectele
întocmite de reputatul arhitect
bucureºtean Grigore Cerchez.
Lucrãrile au evoluat mulþumitor pânã
la începutul rãzboiului, când clãdirea
era ridicatã de roºu. Primãria a
încercat sã se achite de obligaþiile
financiare asumate, dovadã
corespondenþa în referire purtatã cu
societatea pânã în anul 1915. În plus,
în iunie 1913, Rudolf de Artner, unul
dintre industriaºii de vazã ai oraºului,
a renunþat la acþiunile subscrise, pânã
la valoarea de 1000 de lei, în folosul
fondului de amortizare al teatrului.
Intrarea þãrii în rãzboi ºi ocupaþia
strãinã au întrerupt lucrãrile, iar
bombardamentele ºi comportamentul
abuziv al trupelor germano-austroungare au provocat clãdirii avarii
grave. Cu mari greutãþi, cu întreruperi
ºi dupã insistenþe ºi diligenþe repetate,
adesea umilitoare, pe lângã diferitele
autoritãþi, instituþii ºi persoane capabile
sã sprijine derularea proiectului,
lucrãrile au fost reluate dupã 1918.
Acum a ieºit cu putere în luminã
personalitatea remarcabilã a lui Teodor
Costescu, omul care s-a identificat
pânã la sacrificiul personal cu destinul
Teatrului ºi al Palatului Cultural,
supervizând întreaga lor
întemeiere ºi funcþionare, de la
aspectele mari, de principiu, pânã
la cele mai mici amãnunte.
Pentru refacerea fondului de
amortizare, chiar în 1919 s-a relansat
o ofertã de subscripþie publicã, însã
aceasta n-a avut sorþi de izbândã ºi
reluarea lucrãrilor s-a amânat. În 1922
au fost modificate statutele societãþii
ºi, cu aprobarea comisiei interimare a
oraºului Turnu Severin, în decembrie
s-a hotãrât contractarea unui împrumut
de 4000000 de lei la Creditul Funciar
Urban din Bucureºti, preconizat a fi
rambursat în cinci ani, la o dobândã
de circa 8-10% pe an. În acelaºi an,

continuarea lucrãrilor a fost datã în
licitaþie publicã la opt antreprenori
care, în pofida nesiguranþei plãþilor, au
lucrat zilnic cu 160 de meseriaºi ºi
salahori, la zidãrie, ornamentele în
ghips ºi ciment, acoperiº, calorifere,
instalaþii sanitare ºi de iluminat,
canalizare etc.
Contractarea împrumutului i-a oferit
lui Costescu prilejul de a face un apel
emoþionant de sprijin din partea celor
cu dare de mânã ºi nu numai, astfel
încât lucrãrile sã poatã fi reluate.
Apelul aratã cã neobositul edil
ajunsese la o înþelegere superioarã,
substanþial schimbatã, în legãturã cu
destinaþia palatului, faþã de cea cu care
pornise la drum în 1910-1912. Dupã
cum îºi amintea în 1927 Teodor
Costescu, pânã în 1910 fruntaºii
severineni trãiau situaþia ingratã cã
“Severinul era singurul oraº din þarã
cu o populaþie de 25.000 de locuitori,
care nu avea o salã proprie pentru
teatru ºi nici mãcar o salã curatã ºi
spaþioasã pentru baluri, concerte ºi
conferinþe publice”. Românii din
provinciile subjugate “veneau des în
oraºul nostru – spunea el -, de multe
ori chiar în societãþi de mai multe sute
ºi rãmâneau consternaþi când vedeau
cã un oraº din România liberã ca
Turnu Severin este aºa de înapoiat, cã
nu are nici mãcar o salã de festivitãþi,
cum existau la Caransebeº, Lugoj,
Timiºoara, Oraviþa ºi chiar în comune
rurale ca Mehadia, Teregova, Bozovici
etc. Aºa cã noi eram obiectul dacã nu
de râs, dar de adâncã compãtimire al
fraþilor noºtri din Ardeal ºi Banat…
Astfel cã dupã ce dânºii plecau, noi
severinenii, în loc sã rãmânem
veseli… eram din contrã, triºti ºi
abãtuþi ºi cu durerea în suflet cã ei ne
cred pe noi atât de înapoiaþi
moralmente ºi chiar materialiceºte ºi
ne era teamã ca dânºii sã nu-ºi
închipuiascã cumva cã ar fi mai bine
sub stãpânirea ungureascã ºi ca încetul
cu încetul sã-ºi piardã din sufletul ºi
inima lor ideea de unire cu fraþii din
România liberã”. Iatã de ce, “Consiliul
de administraþie a hotãrât sã clãdeascã
un Palat Cultural mãreþ, care sã fie un
adevãrat templu în care românii din

þãrile vecine, despãrþiþi numai trupeºte, împrumutul solicitat… nu se va
nu ºi sufleteºte, sã se întâlneascã, sã acoperi… îmi voi vinde atât casa din
se cunoascã, sã se iubeascã ºi sã-ºi T. Severin cât ºi moºia de la Vânjuleþ,
spunã durerile ºi suferinþele lor fãrã sã stau la îndoialã un singur
seculare, cum ºi speranþele lor pentru moment ºi cu banii obþinuþi vom
viitor, ca astfel încetul cu încetul sã se termina
aceastã
clãdire
cimenteze între românii din România monumentalã.
liberã ºi între fraþii noºtri de peste
Dacã conjudeþenii ºi concetãþenii
Dunãre ºi Carpaþi acele legãturi mei vor gãsi cã e drept, echitabil ºi
sufleteºti, care, deºi nevãzute, sunt uman ca, dupã o muncã cinstitã ºi
totuºi atât de puternice”. Reamintind dezinteresatã de 35 de ani închinatã
cã proiectul mãreþului edificiu binelui obºtesc, eu ºi soþia mea sã
aparþinea unuia dintre cei mai rãmânem fãrã adãpost ºi existenþã,
importanþi arhitecþi din România acelei tocmai acum când am ajuns în pragul
vremi, autorul a mai toate teatrele din bãtrâneþilor, eu voi face cu plãcere ºi
þarã, Grigore Cerchez, Costescu acest suprem sacrificiu, cãci îmi
sublinia cã localul Teatrului din Severin rãmâne în schimb satisfacþia
constituia „incontestabil o operã sufleteascã cã din suferinþa noastrã
culturalã nepieritoare” ºi era „unicul se va termina o Instituþie Culturalã
edificiu de acest gen în toatã þara nepieritoare, de care vor profita nu
întregitã, atât prin poziþia sa pitoreascã numai generaþia actualã, dar ºi
ºi fermecãtoare, cât ºi prin concepþia generaþiile care vor veni dupã noi”.
ingenioasã a planului, mãreþia stilului
Din fericire, dupã dificultãþi repetate,
ºi prin grija ºi acurateþea” ce în cele din urmã împrumutul a fost
fuseserã puse în executarea contractat, dar nu la Creditul Funciar
lucrãrilor, în acele „timpuri grele ºi Urban, ci la Banca Naþionalã ºi Banca
de scumpete cumplitã”.
Comercialã ºi nu la valoarea de 4, ci
„Fiindcã în el – adãuga Costescu de 7 milioane de lei, sumã mare ºi,
- se vor aºeza gratuit Biblioteca dupã cum s-a dovedit ulterior, greu
oraºului ºi Muzeul Regional, de rambursat. Pânã la finele anului
Severinul este singurul oraº din þarã, 1924 clãdirea era terminatã, iar la 30
afarã de Bucureºti, care va poseda un noiembrie – 1 decembrie acelaºi an
palat al artelor, de care vor profita nu a fost inauguratã ca monument
numai mehedinþenii ºi bãnãþenii, dar închinat Marii Uniri a românilor.
ºi românii de peste Dunãre, din
Pentru a-i sublinia de la început
Serbia ºi Bulgaria, care au fost semnificaþia ºi funcþiunea în câmpul
despãrþiþi prin vitregia vremurilor educaþiei culturale ºi naþionale,
de patria noastrã.
Teodor Costescu a fãcut ca în fruntea
Acest aºezãmânt de artã ºi culturã tinerei instituþii sã fie numit ca director
naþionalã, fiind de o neîntrecutã preotul Coriolan Buracu, originar din
frumuseþe, constituie o podoabã ºi o Banat, fruntaº eminent pânã în 1918
mândrie naþionalã, de înfãptuirea al luptei de emancipare a românilor
cãruia trebuie sã se bucure ºi sã se din aceastã provincie a þãrii. Foarte
mândreascã toþi locuitorii din oraºul curând dupã inaugurare, aici s-au
nostru, fãrã deosebire de religie, mutat Biblioteca “I.G. Bibicescu”, aºa
naþionalitate sau credinþe politice “. cum era stabilit, ºi Muzeul “C.I.
Nu este inutil de subliniat cã Istrati”, bazat pe celebra colecþie a
obþinerea împrumutului era de o fostului profesor de Universitate al lui
însemnãtate capitalã pentru Costescu. Aceasta intrase în custodia
continuarea construcþiei iar municipalitãþii severinene tot la
rambursarea lui o problemã pentru intervenþia lui Costescu ºi cu
care nimeni nu putea garanta. acordul soþiei lui Istrati.
Nimeni, cu excepþia lui Teodor
Prof. dr. Tudor Rãþoi,
Costescu, dispus sã-ºi dea în scris director, Arhivele Naþionale Mehedinþi
cuvântul de onoare cã “Dacã ... CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Zodia Sãgetãtor

(21 Martie - 20 Aprilie)

Zodia Leu

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Bate vantul schimbãrii pentru Berbeci, atât pe
plan personal, cât ºi pe plan profesional. în viaþa
amoroasã, pentru cei singuri sunt ºanse mari
de a lega o relaþie serioasã, foarte posibil cu o
persoanã pe care nu ar fi luat-o în calcul pânã
acum. Adevãrul e cã cel mai greu observãm
lucrurile care se aflã chiar sub nasul nostru. În
profesie, ambiþiile vor creºte, ajungându-se
chiar pânã la schimbarea jobului cu altul mai
promiþãtor. Li se oferã posibilitatea obþinerii
unei surse suplimentare de venit, modestã,
dar sigurã.

(23 Iulie - 22 August)

Sãgetãtorii vor fi înclinaþi sã o facã latã de tot,
prelungind cheful de Revelion pânã rãmân
lefteri, mahmuri ºi cu nelãmuriri de genul: “am
plecat asearã acasã cu cineva, dar oare era bãiat
sau fatã?”. Ei sunt, de regulã, mari petrecãreþi,
dar acum riscã sã sarã calul, cãmila, girafa,
punându-ºi în pericol reputaþia ºi chiar
sãnãtatea. În dragoste, lucrurile încep sã se lege,
ce-i drept, foarte încet. Profesia e undeva pe la
coada clasamentului, fãrã probleme deosebite,
dar ºi fãrã realizãri.

(7 - 13 ianuarie 2016)

Zodia Berbec

Zodia TTaur
aur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cald ºi bine pentru Tauri, în toate domeniile.
În dragoste, cei cuplaþi vor cocheta cu ideea
mutãrii împreunã, sau chiar a cãsãtoriei, iar cei
singuri se vor bucura de un succes remarcabil
la sexul opus. În domeniul profesional, e posibil
sã încerce sã îmbine dragostea cu munca, adicã
sã înceapã un proiect împreunã cu partenerul
de viaþã. Se vor bucura de o uºoarã creºtere a
venitului, dar niºte proiecte din viitorul apropiat
îi vor cam sili sã strângã cureaua ºi sã pãstreze
banii pentru lucruri serioase.

Tot dragostea rãmâne pe primul loc în
preocupãrile Leilor, iar atenþia ºi devotamentul
le vor fi rãsplãtite din plin. Dacã au suspiciuni,
sau gânduri negre legate de relaþia lor, sã meargã
la psiholog, pentru cã suferã de paranoia: sunt
cât se poate de iubiþi! Cu atâta noroc în dragoste,
era imposibil ca restul sã meargã perfect: banii
le fug printre degete ºi sãptãmâna asta, jobul
stã cocoºat sub un mare semn de întrebare, iar
relaþiile cu familia miros a praf de puºcã. Sã evite
gesturile impulsive ºi cheltuielile exagerate,
moderaþia e cuvântul-cheie!
Zodia Fecioarã
þ

(23 August - 22 Septembrie)

Anul Nou va veni pentru Fecioare cu oferte
profesionale excelente, dar ºi cu niºte eforturi
financiare serioase. Probabil li se va cere sã
contribuie la niºte cheltuieli de familie, sau de
cuplu, care le vor face o gaurã mãriºoarã în
buget. În schimb, dragostea le va umple sufletul.
Relaþia de cuplu ºi cea cu membrii familiei va fi
mai bunã decât îºi amintesc Fecioarele sã fi fost
vreodatã. Mai conteazã restul? Vor primi o veste
foarte bunã de la un prieten de departe.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Veºti foarte bune pentru Capricornii îndrãgostiþi:
vor reuºi sã-ºi impresioneze asistenþa, fie cu un
gest, cu o vorbã, sau un cadou deosebit. Ceea ce
pare acum doar o aventurã, sau doar o prietenie,
poate deveni o relaþie serioasã. Cei cu probleme
financiare sã nu refuze acum nici o ofertã
profesionalã (dacã e legalã ºi moralã, sau mãcar
una din ele), oricât de modestã, pentru cã nu se
preconizeazã nici o avere cãzutã din cer în viitorul
apropiat. Sã se abþinã sã solicite vreun ajutor
financiar partenerului de viaþã, dacã relaþia nu
e foarte solidã.

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Love, love, love! Cu toatã natura lor
zburdalnicã (sau poate tocmai din cauza ei),
Gemenii au o mare nevoie de stabilitate
sentimentalã, iar acum astrele sunt de partea lor.
Nici gând de flirturi, aventuri de-o noapte, sau
relaþii pasagere: de data asta ori e pe bune, ori
nu e deloc! Vor primi o ofertã profesionalã care
le va cere mult curaj, dar are toate ºansele sã
iasã foarte bine. Oricum, nebunia nu le lipseºte
Gemenilor ºi cine are curaj, are ºi noroc. O
dezamãgire legatã de cineva din familie le va
întuneca puþin începutul de an.

Balanþele sunt printre semnele norocoase ale
zodiacului: vor începe anul în forþã! Cele care
au avut probleme în relaþia de cuplu, se vor
aduna ºi o vor lua de la capãt, cele care nu sunt
mulþumite de jobul lor, îºi vor revizui CV-ul ºi
vor începe sã caute oferte mai bune, cele care,
în sfârºit, vor ceva mai mult de la viaþã, nu vor
aºtepta sã le pice nimic din cer ºi vor trece la
acþiune. Astrele le vor da energia necesarã ºi
nimic nu le va sta în cale Balanþelor. Ce pot
sã spun? Felicitãri ºi profitaþi la maxim de
valul pozitiv!

Vãrsãtorii încep anul gândindu-se mult la
profesie ºi/sau studii. Cei care au de dat
examene sau interviuri importante în viitorul
apropiat, ar trebui sã lase totul la o parte ºi sã
se pregãteascã. Norocul va fi oricum de partea
lor, dar e una sã treci la limitã ºi alta sã ieºi pe
primul loc, iar orgoliul Vãrsãtorilor e
considerabil. În dragoste, cei cuplaþi se vor
bucura de tandreþe ºi sprijin necondiþionat, însã
lucrurile nu vor sta chiar atât de bine pentru cei
singuri. Oricum, nici nu e momentul pentru
tensiuni sentimentale, fie ele ºi pozitive: profesia
trebuie sã fie pe primul loc!

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(22 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Zodia Peºti

Scorpionii vor începe anul cu planuri mari. E
un moment favorabil abordãrii unor proiecte
îndrãzneþe, mutãrii într-o nouã locuinþã, sau
eliberãrii dintr-o relaþie nefericitã. Vor avea
ocazia reîntâlnirii cu o persoanã pe care nu au
mai vãzut-o de foarte mult timp, posibil chiar
cineva din trecutul amoros. Dacã au existat
tensiuni în relaþia cu acea persoanã, atenþie
mare: li se vor plãti toate poliþele, dacã nu îºi
pun la bãtaie tot ºarmul din dotare! Cu banii hai
sã zicem cã nu vor intra prea curând în Top 300
(în afarã de Scorpionii care sunt deja în Top 300).

(19 Februarie - 20 Martie)

În aceastã sãptãmânã, Racii îºi vor justifica
perfect reputaþia de persoane ezitante ºi
capricioase. Sã sperãm cã nu cred în superstiþia
care spune cã aºa cum vei fi în prima zi a anului,
vei fi tot anul, în fond, nu numai ei au toane ºi
stãri depresive. Sunt posibile conflicte de serviciu,
cauzate de niºte neatenþii care pot costa mult. În
dragoste, felicitãri pentru cine-i suportã pe Raci
în aceastã perioadã, pentru cã vor fi hipersensibili
ºi cam puºi pe ceartã. Norocul lor e cã ºtiu sã-ºi
dreagã întotdeauna greºelile în stil regal, mai ales
când vine vorba de dragoste.

Pentru Peºti, 2016 începe tot cu multã, multã
muncã, dar muncã profitabilã ºi cu posibilitãþi
de avansare. Vor avea ocazia sã rezolve
probleme financiare care pãreau cândva
copleºitoare ºi sã se revanºeze faþã de niºte
persoane care i-au ajutat cândva. Relaþiile cu
familia vor deveni, în scurt timp, excelente.
Atentie, exista riscul unei rupturi definitive in
relatia cu un prieten apropiat! In dragoste,
lucrurile se domolesc putin: pasiunea mai scade
si va veni momentul sa ia decizii la rece.
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Dolarul va atinge noi
maxime în 2016
Finalul lui 2015 nu a
fost unul benefic pentru leu,
creºterea importurilor aducând
un salt al euro la maximul
ultimilor doi ani, de 4,5381 lei.
Trãgând linie, anul trecut a
fost unul al recordurilor
negative pentru leu, dolarul
atingând, în 3 decembrie, un
maxim istoric de 4,4220 lei, iar
francul elveþian unul de
4,5817 lei, în 23 ianuarie.
Prima ºedinþã din acest an
al pieþei valutare a adus un
strop de speranþã pentru leu,
în ciuda prãbuºirii bursei de la
Shanghai, care a provocat
deprecierea altor monede din
regiune. Cursul euro a fost
stabilit la 4,5169 lei, însã a
doua zi media a urcat la 4,5240
lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între
4,5220 ºi 4,5320 lei.
Vedeta acestui an va fi
dolarul american, care va
beneficia de noua politicã
monetarã a Rezervei Federale
americane. Cursul a urcat la
finalul perioadei analizate la
4,1982 lei, dar aprecierea
faþã de euro a urcat cotaþiile
peste 4,22 lei.
Moneda americanã a
început, la jumãtatea lui
decembrie, un proces de
majorare a dobânzii, dupã o
pauzã de circa zece ani.
Analiºtii prognozeazã cã Fed
va mai majora dobânda-cheie
în martie, dupã care procesul
va încetini. Aprecierea este
determinatã ºi de consolidarea
economiei SUA, motiv de
retrageri de capital de pe
pieþele emergente ºi
înmulþirea plasamentelor în
dolari americani.
Estimarea pentru acest an
din partea Comisiei Naþionale
de Prognozã este de 4,44 lei/
euro, respectiv 3,93 lei/dolar,
iar la stabilirea bugetului de
stat s-a luat în calcul o

medie 4,44 lei/euro.
Banca centralã va lupta în
acest an, pe lângã deflaþie, cu
creºterea explozivã a
importurilor, iar pentru a þine
sub control deficitul comercial
ar putea permite o lãrgire a
culoarului de fluctuaþie al euro,
care ar putea depãºi, sporadic,
pragul de 4,6 lei, sau chiar
pe cel de 4,7 lei.
Majoritatea analiºtilor
considerã cã BNR va menþine
dobânda sa de politicã monetarã
la minimul istoric de 1,75%,
existând ºi posibilitatea reluãrii
ciclului de creºtere, pentru a
încetini creºterea consumului ºi
supraîncãlzirea economiei. O
astfel, de mãsurã este necesarã
dupã scãderea TVA.
În privinþa cursului
francului, care la finalul
perioadei a fost stabilit la
4,1982 lei, este posibil ca
Banca Naþionalã a Elveþiei sã
revinã la o politicã de slãbire a
monedei, dupã ce la începutul
anului trecut a scurtcircuitat
pieþele renunþând la pragul de
apreciere de 1,20 franci/euro,
decizia care a afectat
exporturile elveþiene.
Perechea euro/dolar a
încheiat 2015 la 1,0855 dolari,
faþã de 1,2150 dolari, la finalul
lui 2014, infirmând prognozele
care vedeau perechea la 1,18
dolari dar la finalul intervalului
a scãzut la 1,0711 dolari.
Analiºtii de la Goldman
Sachs estimeazã o apreciere a
dolarului de 14%, pânã la
finalul lui 2017, în
concordanþã cu diferenþialul de
politicã monetarã care existã
între BCE ºi Fed. Cei de la
Citigroup estimeazã atingerea
paritãþii în 2017, însã analiºtii
de la HSBC vãd euro terminând
anul 2016 la 1,20 de dolari.
Analiza cuprinde perioada
29 decembrie – 2 ianuarie.
 Radu Georgescu
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Mãsuri de fluidizare a
traficului la Frontierã dupã
Sãrbãtorile de Iarnã

În perioada urmãtoare, cetãþenii români, stabiliþi în strãinãtate ºi
cetãþenii strãini, aflaþi în vizitã în þara noastrã, se reîntorc în þãrile de reºedinþã,
motiv pentru care, în punctele de trecere, în special la frontiera de vest, se
prefigureazã creºteri ale traficului de persoane ºi mijloace de transport pe
sensul de ieºire din þarã.
Pentru evitarea aglomerãrilor, poliþiºtii
de frontierã mehedinþeni au luat toate
mãsurile necesare astfel încât tranzitul sã
se efectueze în condiþii normale. În acest
sens, au fost dispuse mãsuri
organizatorice de suplimentare a
personalului poliþiei de frontierã pânã la
capacitatea maximã permisã de
infrastructura fiecãrui punct de trecere,
în funcþie de dinamica valorilor de trafic.
De asemenea, va fi folositã la
maxim capacitatea punctelor de
trecere a frontierei ºi în cele mai
aglomerate se vor utiliza toate
arterele de control disponibile, în
limita configuraþiei acestora.
Sãptãmâna aceasta ºefii poliþiilor de
frontierã din România ºi Ungaria au
convenit sã dispunã mãsuri comune de
fluidizare a traficului prin punctele de
frontierã de la graniþa dintre cele douã
state, în condiþiile controlului comun care
se face la intrarea în spaþiul Schengen.
De asemenea, revenim cu precizarea ca
în aceastã perioadã Poliþia de Frontierã
Românã, în cooperare cu celelalte
instituþii care au atribuþii în punctele de
trecere a frontierei, a intensificat
controalele asupra cetãþenilor din state
membre UE ºi non-UE care tranziteazã
frontiera atât pe sensul de intrare, cât ºi
pe cel de ieºire din þarã, în scopul
prevenirii trecerii frontierei de cãtre
persoane provenite din state aflate în
zonele de conflict, care pot derula
activitãþi ce reprezintã o ameninþare realã
la adresa securitãþii interne ºi externe.
Recomandãri
Pentru evitarea aglomerãrilor, Poliþia
de Frontierã recomandã în continuare
participanþilor la trafic tranzitarea tuturor
punctelor de frontierã existente la graniþã,
astfel încât sã se preîntâmpine apariþia
suprasolicitãrilor doar a unora dintre
acestea, din cauza unui numãr mare de
cãlãtori, într-un timp foarte scurt.
Reamintim cã accesând aplicaþia on-

line „Media timpilor de aºteptare în
punctele rutiere de trecere a frontierei
deschise traficului internaþional” la
adresa http://www.politiadefrontiera.ro/
traficonline/ se pot vizualiza punctele de
trecere a frontierei, care sunt marcate,
în funcþie de trafic ºi timpii de aºteptare,
în culori diferite.
Timpii de aºteptare sunt actualizaþi
în timp real, fapt ce ajutã utilizatorul
sã-ºi reconfigureze traseul cãtre un
punct de frontierã ce înregistreazã
valori de trafic scãzute.
Informare publicã
Poliþia de Frontierã a pus la
dispoziþia participanþilor la traficul
transfrontalier numãrul de telefon
021.9590 unde pot semnala diferite
aspecte despre modul în care a fost
efectuat controlul la trecerea frontierei,
sesizãrile fiind preluate de cãtre
poliþiºtii de frontierã care vor acþiona
în consecinþã, legal, de la caz la caz.
Statisticã
În luna decembrie a acestui an,
frontiera românã a fost tranzitatã de
aproximativ 4.100.000 de persoane,
din care 3.500.000 au fost cetãþeni
aparþinând U.E. Comparativ cu luna
decembrie a anului 2014, când
frontiera a fost tranzitatã de
2.980.000 persoane, se constatã o
creºtere de 37%.
Dintre acestea, aproximativ
2.300.000 treceri au fost pe sensul de
intrare în þarã (2.000.000 cetãþeni U.E.
ºi 300.000 cetãþeni non-U.E.).
Cele mai tranzitate au fost punctele
de trecere din vestul þãrii ºi cele
aeroportuare. Astfel, prin punctele de
trecere de la frontiera comunã românoungarã au trecut graniþa, în ultima lunã
a anului trecut, peste 1.824.000
persoane, iar prin cele aeroportuare
peste 887.000 persoane.
Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie Valeriu PERA
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S-au luptat cu medaliile
Dupã ce a cucerit nu mai
puþin de 21 de medalii anul trecut,
secþia de lupte libere a clubului
severinean sperã sã reediteze
perfomanþele ºi în 2016. CSM
Drobeta are de apãrat 9 medalii de
aur la nivel naþional, dar ºi alte 2
titluri pe plan internaþional.
Cele mai multe distincþii le-a
obþinut Mihaela Bãrbulescu (51
kg), care a cucerit aurul la
Campionatul Balcanic ºi la Cupa
României pentru juniori I, dar ºi la
Campionatul Naþional de Plajã. La
Naþionalele de cadeþi, pe saltea,
componenta lotului naþional a luat
“doar” argintul, iar la Mondialele
în nisip a cucerit bronzul.
Pe plajã, aurul naþional, dar ºi
mondial, a fost adjudecat de colega
ei de club Larisa Niþu (foto). Eleva
pregãtitã de Marin Dobrescu se mai
poate lãuda ºi cu titlul de
campioanã naþionalã la cadeþi, în
limitele categoriei 70 kg. Aurul a
mai fost adus la malul Dunãrii de
Valentina Ungureanu, la
Campionatul Naþional de juniori III
ºi la Naþionalele pe plajã, la juniori.
La cadeþi, în salã, severineanca a
luat bronzul. Sora sa Cristina
Ungureanu (52 kg) a devenit
campioanã naþionalã la copii I. În
cadrul aceleiaºi competiþii, Patricia
Manofu (40 kg) a luat argintul, iar
Larisa Cercel (44 kg) ºi-a trecut
bronzul în palmares. Bronzul a mai
revenit, în douã rânduri, Adinei
Giura (57 kg), clasatã pe ultima
treaptã podiumului de premiere atât
la Naþionalele de cadeþi, cât ºi la
cele de juniori III. Tot douã medalii,
dar de argint, ºi în cadrul aceloraºi
competiþii, a cucerit Elena Buºoi.
La Naþionalele de juniori III, pe
locul secund s-au mai clasat
Roxana Capezan (62 kg) ºi Sabin
Stegaru (53 kg).
La Cupa României pentru juniori,
Denisa Breazu (48 kg) a cucerit
bronzul. Cea mai tânãrã medaliatã
a clubului severinean a fost Oana
Vânturache, care a cucerit aurul la
Campionatul Naþional U11. “Doar
la individual, am avut anul trecut
18 medalii la naþionale, douã la

Mondialele pe plajã ºi una la
Balcaniada în salã. Cred cã sunt
cele mai bune rezultate de când s-

a înfiinþat secþia de lupte libere a
clubului severinean, în urmã cu 9
ani. Mã refer la numãrul lor, fiindcã
le-am avut în trecut pe surorile
Iancolovici, care au adus medalii
de la europenele ºi mondialele de
juniori, în salã, dar ºi pe Suzana
ªeicariu, care s-a transferat între
timp la Steaua Bucureºti. Sper ca
în 2016 sã avem rezultate mãcar la
fel de bune, dar mi-aº dori mai
multe medalii pe plan internaþional.
Aºtept ºi de la bãieþi mai mult,
fiindcã doar Stegaru a luat madalie
anul trecut, la Naþionale”, a precizat
antrenorul Dobrescu.  M. O.
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Boºtinã încã mai crede în
factorii locali

Intrat în moarte clinicã, fãrã
reprezentantã nici mãcar în
campionatul judeþean, fotbalul
severinean poate fi salvat doar de
factorii locali. Cel puþin, aºa crede
fostul internaþional Gabriel Boºtinã,
care e de pãrere cã spiritul
fotbalistic poate fi readus la malul
Dunãrii numai prin promovarea
jucãtorilor locali.
“Din pãcate, e greu sã gãseºti un
sponsor care sã þinã echipa, chiar
ºi în Liga a III-a. Din punctul meu
de vedere, singura variantã e
implicarea, dar cu adevãrat, a
factorilor locali, ºi mã refer la
Primãria Severin, împreunã cu
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Acum existã ºi cadru legal pentru
a investi în fotbal. Sunt multe
echipe în þarã susþinute de
autoritãþi, iar sumele nu sunt foarte
foarte mari. Consider cã acest oraº
are forþa sã susþinã o echipã de Liga
a III-a. Chiar de Liga a II-a, dacã
þinem cont cã au existat bani pentru
renovarea stadionului. Trebuie
pornit însã de jos. Cel mai bine ar
fi sã se reînfiinþete FC Drobeta ºi,
pentru început, la echipã sã joace
doar localnici. Avem destui
fotbaliºti buni, care în prezent joacã
prin alte pãrþi, plus mulþi tineri
talentaþi, de la juniori republicani.
Nu are rost sã luãm o echipã din
alt oraº, gen Balº, cum s-a
încercat iarna trecutã, sau Slatina,
cum am mai auzit recent. Trebuie
sã avem identitatea noastrã”, a

Jandarmii au restituit unei
persoane portmoneul pierdut
Jandarmii care se aflau în data de 16.12.2015 în serviciul de pazã
ºi protecþie instituþionalã la sediul Administraþiei Finanþelor Publice Vânju
Mare au fost anunþaþi de un bãrbat, care a relatat cã a gãsit un portmoneu
de damã în imediata apropiere a instituþiei. În prezenþa martorului,
jandarmii au verificat conþinutul portmoneului stabilind existenþa
documentelor de identitate, o legitimaþie de serviciu ºi o sumã de bani.
În baza documentelor a fost identificatã proprietara portmoneului ºi
anunþatã de jandarmi sã se prezinte la sediul Administraþiei Finanþelor
Publice pentru a-ºi recupera bunul pierdut.
Pe baza unui proces verbal întocmit în prezenþa martorului, jandarmii
au predat aparþinãtoarei portmoneul pierdut.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

spus Bosþinã.
Acesta a acuzat ºi faptul cã pe
arena de la malul Dunãrii, în care
s-au investit peste 5 milioane de
euro, a ajuns sã joace Pandurii
Târgu Jiu, dar ºi strategia din urmã
cu 4 ani, când Severinul a adoptat
pe Gaz Metan CFR Craiova.
“Nu am nimic împotrivã sã joace
ºi alte echipe aici, dar nu e normal
sã nu avem o echipã localã care sã
ne reprezinte. Când am avut pe Gaz
Metan Severin în Liga I, nu am avut
niciun jucãtor localnic în echipã, cel
puþin în tur. Eu mereu am spus cã
acea echipã a fost mai mult a
craiovenilor, decât a severinenilor!
Stadionul a fost fãcut din taxele
severinenilor, pentru copiii
severinenilor. Avem în oraº o
grãmadã de ºcoli private de fotbal,
cu sute de copii, iar pãrinþii plãtesc
bani ca ei sã facã o carierã, dar în
momentul în care terminã junioratul,
aceºti tineri fotbaliºti nu au unde
juca, fiindcã nu avem o echipã localã.
Din acest motiv, majoritatea vor
abandona fotbalul. Când, din
generaþia mea, au ajuns aproape 10
jucãtori în Divizia A, avem în spate
multe echipe locale în ligile
naþionale. În Divizia C exista
Severnav ºi Dierna Orºova, iar în B
era FC Drobeta”, a dezvãluit
Boºtinã, fost jucãtor la CS
Severnav, Cimentul Fieni, Oþelul
Galaþi, Steaua Bucureºti, Dinamo
Bucureºti ºi “U” Cluj.  M. O.
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Urarea lu Sucã, la An Nou:
Anu ãsta ori sã alege bine, ori se alege prafu!

Mã frate-miu, mã mehedinþeanu
meu cetitor de Obiectiv, începu Anu
Nou, cã ãla vechi se dusã de nu sã
vãzu. De nu sã vãzu se dusã, aºa de
repede trecu. ªi nu trecu nici prea bine
pentru unii, cã furã trimeºi acolo unde
meritau. Cã dacã furã, aºa sã
întâmplã. Anu ãsta nou de veni
acuma, e unu cu mare socotealã,
cã pentru unii sã încheie, pentru
alþii abia o sã înceapã. Cã ete,
pentru Orºova sã cam fãcurã
calculele, pesedeii ar cam vrea sãl punã candidat pe nea Pãtãºanu,
pedeleii ar cam vrea sã vinã cu tanti
Doiniþa Chircu, di la ALDE s-ar
prezenta cu nea Neghinã. Cât
despre uneperei, dumnealor sã
mai gândesc, cã ai di la Miºcarea
Popularã s-ar fi gândit la nea
Trãistaru, cã dã bine la pensionari
ºi cicã ar fi varianta surprizã. Nea
Cican s-ar putea sã se arunce di la
Partidul Naþional Democrat, da cam
degeaba. Sau nu, da asta o sã vedem
pe parcurs. Pin judeþ e voioºie mare,
cã ieºi nea Aladin la deszãpezire,
probabil când a fost mai mic nu a avut
timp sã iasã la sanie ºi acuma vru

sã-ºi aducã aminte cum e. ªi,
caracteristic, nea Aladin dete vina pe
singurele autoturisme înzãpezite, tot
pe ºoferi, cã nu aveau maºinile
echipate. Pã dacã era judeþu bogat
aveau ºi oamenii bani de cauciucuri

acuma ar fi fost atât de tâmpiþi încât
sã trebuiascã sã le scrie nea Aladin
ºi sã-i deºtepte. Mã nepoate, bag
samã în prostia lu al lu Zbanghiu, cã
nea Duicu a rãmas mic copil la
capitolu apucãturi.
Una peste alta, o sã vinã ºi alegerile
ºi sã mai schimbã lucrurile. Cã e
nevoie ºi de schimbãri. Cã aºa începu
ºi anu, cu schimbãri pi la Ambulanþã,
unde un uneperist fu schimbat cu un
profesionist, ca sã fie rima rimã. Cã
ºi aºa fostu manager sã plângea cã a
investit prea mult în salvare ºi cã ar
vrea sã se retragã. N-a mai apucat cã
i-au retras alþii sprijinu.
Mã fraþilor, cât despre reºedinþa de
judeþ, anu începu cu o grevã a
foamei în faþa I. P. J. Mehedinþi, da
ºi cu aruncãri di la etaj în Severin,
pesemne o sã fie un an cu
probleme, cã ºi aºa nu erau destule.
Omu avea familia plecatã pin alte zãri,
sã munceascã, cã dacã în Severin
nu sã gãseºte de muncã, disperarea
face din om un neom. Pã dacã de
muncã primesc numai apropiaþii, sã
apropie de faliment ºi oraºu ºi

atuncea va fi prea târziu. Noroc cã
alegerile o sã fie anu ãsta, cã altfel
ieºea rãu pentru Severin. Da aºa, ar
mai fi o speranþã, sã sã mai salveze
ceva. Cã ºi aºa pentru nea primarele,
Constantin Gherghe, mandatu ãsta
a fost ca un concediu, poate o vrea
omu sã meargã pi la bãi, pi la Viena,
pi la Milano, cã de bãi de mulþime
nu sã mai pune problema, cã la
ultimele ieºi ºifonat prea rãu. Nici

A cãzut de pe blocul
turn”, a declarat
medicul Cornelia
Preda, purtãtorul
de cuvânt al Serviciului Judeþean de Ambulanþã Mehedinþi.
Câþiva locatari din zonã care se aflau în parcarea blocului
unde s-a petrecut nenorocirea au rãmas consternaþi de
cele petrecute. Zgomotul produs la impactul cu solul a
fost foarte puternic, astfel cã oamenii nu au ºtiut pentru
moment ce s-a petrecut. “Am crezut cã a sãrit în aer o
butelie, aºa de puternic a fost zgomotul. Dupã aia îl vãzurãm
pe om cãzut aici lângã bloc”, a spus un martor ocular.
Un alt bãrbat a sunat la 112 dupã ce a asistat neputincios
la actul sinucigaº al severineanului.
“Mã uitai la el, avea sânge în cap. Am auzit bubuitura când
a cãzut jos, dacã aluneca þipa, spunea ceva, deci s-a omorât
el”, a povestit omul.
La faþa locului au sosit mai multe echipaje de poliþie, dar
din primele cercetãri se pare cã este vorba de o sinucidere.
Trupul neînsufleþit al bãrbatului a fost preluat de Serviciul
de Medicinã Legalã pentru efectuarea necropsiei.

ultimele tãieri de panglici nu-i mai
ieºirã, mai mult taie frunzã la câini,
cã ºi aºa s-au înmulþit de nu li sã
mai ºtie numãrul. Cât despre audienþe
nici nu sã mai pune problema, cã nu
or mai fi de nasu mnealui, dupã atâþia
ani de mandat þi sã mai taie de
alegãtori. Ca sã nu spunem altceva,
cã ºtiþi cã Sucã nu vorbeºte prostii.
Asta e, mã fraþilor, cam aºa începe
anu ãsta nou pi la noi.
Acuma, depinde de fiecare cum ºio aºterne, da un lucru e cert: anu ãsta,
ori sã alege bine, ori sã alege prafu!
Aºa cã, pânã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

de iarnã, da asta e din altã poveste.
Ãia cu locuri de muncã, pe care nea
Aladin o cam ocoleºte. În schimb
trimeasã neºte multe mii de
scrisorele, zeci de mii probabel, din
banii cui, cu felicitãri pentru
mehedinþeni, ca sã fie mai buni, mai
generoºi, mai înþelepþi, de parcã pânã

Un severinean s-a aruncat
de pe bloc supãrat cã a
rãmas fãrã un loc de muncã
Un bãrbat de 55 de ani din Drobeta Turnu Severin
ºi-a încheiat socotelile cu viaþa în cel mai cumplit mod cu
putinþã. Supãrat cã ºi-a pierdut locul de muncã, acesta sa aruncat, marþi, de pe un bloc cu 10 etaje din Drobeta Turnu
Severin, lãsând în urmã familia îndureratã.
Bãrbatul locuia în cartierul severinean Crihala, la câteva
blocuri de imobilul unde a ales sã se sinucidã. Rudele lui
spun cã acesta a intrat într-o depresie puternicã dupã ce
ºi-a pierdut locul de muncã, dar nimeni nu s-a gândit cã
va recurge la un gest extrem. Probabil cã gândul sinucigaº
i-a încolþit în minte de mai multã vreme ºi acum, imediat
dupã ce au trecut sãrbãtorile, ºi l-a pus în practicã.
S-a aruncat de pe acoperiºul blocului de pe bulevardul
Revoluþiei din Drobeta Turnu Severin, fãrã nicio ºansã
de a mai supravieþui. Echipajul de la Ambulanþã, sosit
la faþa locului, nu a mai putut face altceva decât sã
constate decesul acestuia.
“Echipajul Ambulanþei a fost chemat pentru a acorda
primul ajutor unui bãrbat în vârstã de 55 de ani cu tentativã
de suicid. Ajuns la locul solicitãrii, pacientul a prezentat
leziuni incompatibile cu viaþa, nu a mai putut fi resuscitat.

