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Domnului Teodor ABAGIU
Director al ziarului Obiectiv mehedinþean

Mult stimate domn director,
Ceva timp în urmã, în cadrul festivalului

românilor de pretutindeni, am avut plãcerea sã vã
cunosc personal. Graþie bunãvoinþei ºi strãduinþei
Dumneavoastrã, primesc, în format electronic,
ziarul „Obiectiv mehedinþean”.
   Este o ediþie, prin intermediul cãreia, cititorul
are posibilitatea de a se informa nu numai privind
realitãþi ale judeþului Mehedinþi, dar ºi sã afle
noutãþi din ºi despre Þarã. Bucurã varietatea ºi
calitatea subiectelor abordate în paginile ziarului.
Cu certitudine, echipa de ziariºti, slujitori ai
acestei prestigioase ediþii periodice, denotã
spiritul combativ, poziþia civicã a unor
profesionaliºti cu veritabilã reputaþie în rândul
cititorilor ei.
   Apariþia numãrului 1000 a ziarului „Obiectiv
mehedinþean” este un prilej deosebit pentru a
adresa colaboratorilor ediþiei bune urãri de
sãnãtate ºi succese în oglindirea multilateralã a
vieþii judeþului. La mai mult ºi la mai mare!
   Sã aveþi parte de mulþi ºi fideli abonaþi.
Cu gânduri bune, Nicolae SCHIÞCO. Chiºinãu

Strãzi asfaltate în oraºul
Strehaia prin Programul

Naþional de Dezvoltare Localã

*OBIECTIV MEHEDINÞEAN a ajuns la numãrul 1000! O mie de numere, în ceva
mai mult de douãzeci de ani de la apariþie! Nu foarte multe sãptãmânale, în zilele

noastre, ajung sã atingã o asemenea performanþã. Ea a fost posibilã datoritã
coeziiunii colectivului redacþional, coordonat de acelaºi temerar, tenace ºi extrem de

 serios, de responsabil cuplu de ziariºti, Teodor ºi Gabriela Abagiu.

Unde a mers MIA, ar putea
merge ºi SUTA DE MII!

10001000
   Mulþumesc din suflet pentru apreciatul
ziar ºi în acelaºi timp, sau chiar mai întâi,
apreciatul director, sau cum îmi place mie
sã-i spun prietenului meu, marele BOS,
Tudoricã. Am pentru voi numai gânduri
bune ºi aprecierea cã vã faceþi datoria! 
Sã vã dea Dumnezeu sãnãtate!

Ilie Vegheriuc 

Sãptãmânalul Obiectiv mehedinþean la înãlþime!
Numãrul 1000 cu felicitãri!

Înfiinþat în anul 1999, când în Mehedinþi erau
o serie de publicaþii de presã, ziarul Obiectiv
mehedinþean a înfruntat timpul, dupã atâtea piedici
puse, ajungând azi sã domine presa mehedinþeanã,
fiind printre puþinele ziare active, ca vârf de lance al
jurnalismului autohton, bucurându-se de admiraþia
cititorilor, pe care i-a cucerit prin informaþiile
peritinente oferite sãptãmânã de sãptãmânã.
   Joi, 17 octombrie 2019, apare ziarul Obiectiv
mehedinþean cu numãrul 1000, unul dintre cele mai
longevive ziare mehedinþene. Meritul revine colectivului
de redacþie ºi în special directorului acestuia, Teodor
Abagiu, unul dintre puþini ziariºti autentici, absolvent al
Facultãþii de Ziaristicã. Trebuie sã spun cã de prin anul
2000 am fost unul din colaboratorii ziarului, bucurându-
mã de aceastã perioadã de pionierat în ale jurnalisticii,
ca azi sã editez o revistã naþionalã (Epigrama de Strehaia)
ºi un ziar mehedinþean (Informaþia de Strehaia).
   Doresc ziarului viaþã lungã ºi sã ajungã la cât mai
multe mii de numere, iar membrilor Colectivului de
redacþie ºi directorului acestuia, le doresc multã sãnãtate
ºi ani mulþi fericiþi. FELICITARI! LA MULÞI ANI!

Vasile Vulpaºu

citiþi în pagina 6

De o mie de ori, mulþumiri!
În urmã cu mai bine de 20 de ani, adicã

pe la jumãtatea carierei mele de ziarist,
am hotãrât sã înfiinþez un ziar în judeþul
meu natal, Mehedinþi, din dorinþa de a face
altfel de presã.
   Dar, pentru a realiza acest lucru a fost
nevoie, mai întâi, de descoperirea ºi
coagularea unui colectiv de oameni
dedicaþi scrisului liber, necenzurat.
   În cele 1000 de apariþii ale ziarului
“Obiectiv mehedinþean” ºi-au pus
semnãtura atât profesioniºtii timpului dar
ºi boboci în ale presei.
   Acum, la ceas aniversar, aduc mulþumiri
celor ce au crezut ºi cred în ziarul “Obiectiv
mehedinþean”.

 Teodor Abagiu
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Editorial  de Sorin Vidan

Chiar dacã odatã cu trecerea
moþiunii de cenzurã am pierdut o
bãtãlie, n-am pierdut însã ºi rãzboiul
final. Dimpotrivã, mai este mult, mult
de luptã. La final, P.S.D. va demonstra
cã este mai unit, mai puternic, mai
bun. Vom arãta faptul cã, a avut idei
bune, dar ºi o viziune pentru a
transforma România, ºi cã programul
nostru de guvernare a fost unul bine
gândit, în comparaþie cu ceea ce vor
anunþa cei care vor sã preia puterea.
   Pentru noi, una din cele mai
importante provocãri abia acum
începe. ªi aici vorbim despre
alegerile prezidenþiale. O cursã unde
vom face tot posibilul sã câºtigãm.
   Cu ce se deosebeºte candidatul nostru
faþã de candidaþii celorlalte partide
politice? Este un om simplu, un om
dedicat, care vrea, înainte de toate, binele
cetãþenilor români. Este un om bun, care
are puterea sã aplaneze conflictele ºi care
poate aduce oamenii împreunã. Este o
persoanã care poate îndrepta lucrurile
din aceastã þarã ºi care îi poate aduce
un suflu nou.
   Odatã intratã în aceastã cursã, doamna
Viorica Dãncilã ºi-a asumat cã, atunci
când va ajunge în fruntea þãrii, va
schimba multe din lucrurile care acum
se desfãºoarã într-un mod eronat.
   În primul rând, va lupta pentru o
societate în care nimeni nu este lãsat
în urmã. Va susþine incluziunea
socialã realã, inclusiv la nivel
economic ºi cultural.
   Candidatul nostru, ºi viitorul preºedinte,
va promova performanþa economicã în
tandem cu dreptatea socialã, însemnând
o redistribuire echitabilã a prosperitãþii
ºi a oportunitãþilor, incluzând grupurile
sociale marginalizate sau vulnerabile.
   Preºedintelenu va negocia democraþia,
ci va apãra ºi promova modele
democratice autentice, atât în politica
internã, cât ºi în cea internaþionalã.
   Doamna Viorica Dãncilã ºi-a
propus sã vegheze la siguranþa
naþionalã ºi sã combatã riscurile la
adresa României, dar ºi sã susþinã
proiectele care contribuie la
îmbunãtãþirea securitãþii energetice a
României ºi parteneriatele externe
care servesc acestui obiectiv.
   Preºedintele nostru se va strãdui sã
avem o administraþie implicatã,
puternicã ºi responsabilã. Va susþine

România la puterea a zecea!

accesul echitabil ºi universal la
educaþie ºi sãnãtate, dreptul la locuire
decentã, dreptul la mobilitatea muncii
ºi la mobilitatea socialã, scopuri în
sine pentru existenþa statului de drept.
   În mandatul viitorului preºedinte,
România se va remarca mai mult pe plan
european ºi internaþional, doamna Viorica
Dãncilã ºi-a propus sã fie un preºedinte
care sã schimbe modelul politicii externe
cu beneficii de imagine personale ºi zero
rezultate concrete, într-un model de politicã
externã axatã pe urmãrirea interesului
României ºi al românilor, pentru cã,
România trebuie sã iasã din stadiul de parte
reprezentatã în procesul de decizie
european ºi sã acceadã în cel de parte
activã, cu viziune ºi capacitate de a
influenþa deciziile europene.
   Noul preºedinte se va preocupa mai
mult de românii din afara graniþelor,
le va asculta nevoile ºi va face
demersuri pentru a-i ajuta.
   Doamna Viorica Dãncilã ºi-a propus
ca þara noastrã sã se regãseascã în
circuitul întâlnirilor ºi dezbaterilor care
conteazã în politica internaþionalã. Se
doreºte ca Româniasã gãzduiascã cel
puþin o instituþie oficialã europeanã
de prestigiu.
   Candidatul nostru se va asigura cã
Palatul Cotroceni ºi Administraþia
Prezidenþialã vor funcþiona 24 de ore
din 24, 7 zile din 7, pentru a se ocupa
de urgenþele care apar în þarã.
   Vedem aºadar o mulþime de
iniþiative, menite sã schimbe lucrurile
în mai bine în România. ªi care sunt
sigurã cã vor fi puse în aplicare, dacã
doamna Viorica Dãncilã va câºtiga
aceste alegeri. Pentru cã, înainte de
toate, candidatul nostru are cuvânt.
ªi nu-ºi încalcã promisiunile.

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

     Mi se pare foarte limpede faptul cã
existã, mai mereu când e vorba de aºa
ceva, o anumitã stare de teamã, de
neliniºte socialã, atunci când se
pregãteºte instalarea unui nou guvern.
Cel puþin în mediile care depind de
decizia guvernamentalã - pensiile,
bugetarii - neliniºtea e aproape
palpabilã. Cu atât mai mult cu cât vin,
cu o lejeritate imaturã, ºi declaraþii din
partea actorilor politici care-ºi joacã,
sau se pregãtesc sã-ºi joace, rolul de
vremelnic cârmaci al treburilor þãrii.
   Aºa s-a întâmplat ºi acum; a fost
deajuns ca Ludovic Orban sã
declare cã va face ºi va drege prin
ministere, prin aparatul bugetar, ºi
gata, ºi-a atras instantaneu o groazã
de „amici”. Din capul locului devine
evident faptul cã noul guvern care
stã sã fie numit ºi trecut prin apele
tulburi ale parlamentarilor, nu va fi
unul prea popular. Nu cã guvernul

Nimic nu e clar pe frontul politic
Dãncilã ar fi fost, nu. Dar nici
guvernul Orban nu va trece pe strãzi
printr-o ploaie de flori ºi aplauze. E
un guvern de crizã, dacã stãm bine
sã ne gândim. Nu unul care a venit
în mod natural la cârmã, prin alegeri.
   De aceea parcã ºi presiunea USR cu
alegerile anticipate parcã are o noimã.
Guvernul Orban nu e validat decât de
jocul parlamentar, nu are în spate un
sufragiu naþional, o expresie a voinþei
cetãþenilor decât în forma concentratã
ºi iluzorie în care ne gândim cã fiecare
parlamentar care a votat moþiunea are
în spate nu ºtiu câþi alegãtori.
   Pe de altã parte, desigur, nici
guvernul Dãncilã nu o mai ducea
mult. S-ar putea ca „lovitura„ datã de
moþiune sã nu facã altceva decât sã
trezeascã elefantul, sã revigoreze un
partid, PSD, care ºtie sã se
mobilizeze foarte bine în opoziþie.
   Mai mult, dacã Iohannis nu va ºti sã-
ºi treacã noul guvern prin Parlament, ºi
se va bloca, acest lucru îi va crea mari
probleme la alegeri. Va poza într-un fel
de „încurcã-lume„ aproape agreabil dar
partizant, prea partizan, ºi ineficient
politic pe proiecte mari.
   Acum, vom vedea, deocamdatã
nimic nu e clar, nici la PNL (au de
gestionat crearea unui nou guvern,
trecerea prin Parlament, guvernarea
în sine), nici la PSD – opoziþia e
beneficã pe termen lung ºi mediu,
dar amarã în imediat.

Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi desfãºoarã în perioada
14 - 17 octombrie 2019, la sediul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi, sesiunea
“Formare de bazã în domeniul
prevenirii consumului de droguri”,
destinatã cadrelor Inspectoratului

COMUNICAT DE PRESÃ

de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Sesiunea de formare are  ca scop
dobândirea de noþiuni teoretice ºi
abilitãþi, care sã faciliteze abordarea
problemelor asociate consumului
de droguri, precum: principalele
categorii de substanþe ºi efectele
acestora, noþiuni ºi concepte teoretice

 continuare în pag. 7
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Strehaia trece printr-un
amplu proces de modernizare, iar
acest lucru se simte chiar în
momentul în care ajungi în oraº.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a
mers pe ºantierul celor 13 strãzi care
se modernizeazã în aceastã
perioadã, banii fiind alocaþi de
Guvernul PSD prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã.
   Este vorba despre o investiþie
foarte importantã în contextul în care
în acest cartier, precipitaþiile
abundente creau probleme din cauza
lipsei canalelor de scurgere. Acum
se fac rigole pluviale pe o distanþã
de 6 kilometri, ceea ce va pune capãt

Strãzi asfaltate în oraºul Strehaia prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã

greutãþilor întâmpinate de localnici
la fiecare ploaie abundentã.
   “Mã bucur sã vãd cum toate
investiþiile despre care vorbeam
împreunã cu domnul primar Ioan
Giura, în momentul în care a preluat
mandatul, se concretizeazã, în
condiþiile în care domnia sa a luat
totul de la zero. Nu a avut nici mãcar
un studiu de fezabilitate fãcut în anul
2016 ºi iatã, la trei ani de atunci se
reabiliteazã ºi se modernizeazã
sistemul de apã ºi canalizare,
infrastructura rutierã în mai multe
localitãþi aparþinãtoare, dar ºi în oraº
unde se lucreazã ºi la reabilitarea
Casei de Culturã ºi în curând se va
moderniza ºi sistemul de iluminat

public. Sã nu uitãm nici despre
clãdirea Spitalului, ºi ea fiind
beneficiara unui proiect de
modernizare.
   Aceste obiective sunt în majoritate
finanþate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, dar ºi de
Compania Naþionalã de Investiþii,
cum este cazul Casei de Culturã sau
prin fonduri europene.
   Sunt investiþii de care se bucurã
locuitorii din Strehaia ºi care se
realizeazã prin implicarea domnului
primar Ioan Giura, pe care l-am
susþinut ºi îl susþin cu tot ceea ce
are nevoie pentru aceste proiecte! Nu
în ultimul rând, aceste investiþii sunt
ºi meritul consilierilor locali ai

Partidului Social Democrat ºi al
Guvernului PSD cãruia îi mulþumesc
pentru toate proiectele finanþate în
aproape fiecare localitate din
Mehedinþi, prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã.
   Cele mai multe proiecte finanþate
pentru judeþul Mehedinþi au fost
aprobate de Guvernul PSD condus de
doamna prim-ministru Viorica Dãncilã
care a susþinut toate demersurile pentru
ca fiecare român sã aibã condiþii mai
bune de trai. Promovãm în
continuare un om puternic, cu
gândul la fiecare român, pentru cea
mai înaltã funcþie în stat!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Lucrãrile de modernizare a
drumului judeþean 607, pe tronsonul
de 26 de kilometri care nu a fost
niciodatã asfaltat, între intersecþia cu
DN 67 A (Strehaia) - Cârceni -
Grozeºti - ªuºiþa - Pãsãrani, se
desfãºoarã într-un ritm foarte bun.
   Acum se lucreazã la lãrgirea
platformei carosabile ºi realizarea
podeþelor transversale.
   Constructorul a dat asigurãri cã
pânã la sfârºitul anului se vor monta
toate cele 72 de podeþe, iar pe mai

Lucrãrile avanseazã pe drumul de la Grozeºti

bine de jumãtate din drum, pe lângã
materialul geotextil ºi balast, se va
aºterne un strat de 15 cm de piatrã
spartã, adicã drumul va fi pregãtit
pentru turnarea covorului asfaltic în
primãvara anului viitor.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
mers luni, 14 octombrie a.c., în zonã
ºi s-a arãtat mulþumit de modul în
care se deruleazã lucrãrile.
   “În urma discuþiilor purtate cu
reprezentanþii constructorului, am

stabilit sã se realizeze ºi rigolele
betonate pentru a nu fi probleme peste
iarnã cu scurgerea precipitaþiilor.
Apreciez cã aºa cum au decurs
lucrãrile în prima lunã de la semnarea
ordinului de începere, ritmul este unul
foarte bun ºi dacã va fi menþinut,
vechiul drum greu practicabil va fi
istorie în scurt timp”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Lotul de 26 kilometri este parte a
proiectului finanþat cu fonduri
europene în valoare de peste 213

milioane lei, implementat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, prin care se vor
moderniza ºi reabilita peste 112
kilometri de drumuri judeþene.
   Pe regiunea Oltenia, judeþul
Mehedinþi este fruntaº la atragerea
fondurilor europene în acest
exerciþiu bugetar, iar pentru acest
lucru mulþumesc Ministerului
Dezvoltãrii în calitate de autoritate de
management a Programului
Operaþional Regional, dar ºi Agenþiei
de Dezvoltare Regionalã S-V
Oltenia!  Biroul de presã
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Marþi 15 octombrie 2019 la
sediul asociaþiei nevãzãtorilor din
Drobeta Turnu Severin a avut loc o
slujbã de sfinþire dupã ample lucrãri
de renovare a sediului.

La slujba de sfinþire a participat din
partea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei pãrintele consilier social-

Ziua Bastonului alb - Sfinþirea sediului Asociaþiei Nevãzãtorilor filiala Drobeta Turnu Severin

media Eftimie Cosmin Necºoiu,
precum ºi pãrintele George Radu
Trãilescu, coordonatorul Centrului de
informare pentru persoane cu
deficienþe de vedere “Didim cel orb”
din Drobeta Turnu Severin.

Lucrãrile de reabilitare ale sediului
au fost realizate cu ajutorul

voluntarilor Asociaþiei Nevãzãtorilor
din Drobeta Turnu Severin ºi cu
ajutorul unor oameni de bunã credinþã
care ºi-au deschis inima pentru a ajuta
pe membrii Asociaþiei nevãzãtorilor,
oameni care sunt lipsiþi de simþul cel
mai important, de simþul vederii.

La slujba de sfinþire au participat
în numãr mare membrii Asociaþiei
nevãzãtorilor care au primit din partea
pãrintelui George Radu Trãilescu
ediþia a zecea a calendarului ortodox
în Braille pentru anul 2020.

La finalul slujbei de sfinþire
pãrintele Eftimie Cosmin Necºoiu
a luat cuvântul mângâind pe cei
aflaþi în suferinþã, care sunt lipsiþi
de acest simþ al vederii.

Pãrintele George Radu Trãilescu a
dorit sã mulþumeascã tuturor celor
care au ajutat la reabilitarea centrului

ºi tuturor membrilor care fac vie
comunitatea nevãzãtorilor din
Drobeta Turnu Severin.

Domnul preºedinte al Asociaþiei
Nevãzãtorilor filiala Drobeta Turnu
Severin a þinut sã mulþumeascã ºi el
tuturor membrilor ºi celor care s-au
implicat la reabilitarea sediului.

Prin strãduinþa pãrintelui George
Radu Trãilescu ajutat de soþia sa Oana
Trãilescu prin centrul de informare
pentru persoane cu deficienþe de
vedere “Didim cel orb”, Asociaþia
Nevãzãtorilor filiala Drobeta Turnu
Severin este singura din þarã care
tipãreºte cãrþi în Braille, calendarul
ortodox în Braille precum ºi alte cãrþi
duhovniceºti ºi cãrþi de rugãciune
pentru a fi accesibile nevãzãtorilor ºi
celor mai puþin vãzãtori.

 Pr. Marian-Alin Giginã

Concursul Naþional de
Creaþie Literarã ”Vasile Voiculescu”,
ediþia a XXXI a, ºi-a desemnat
laureaþii, joi 10 octombrie 2019.
Printre aceºtia s-au numãrat: Ana
Blandiana (Marele premiu),
Alexandru Ecovoiu (prozã), Simona
Graþiela Dima (poezie) ºi Sever
Negrescu (literaturã religioasã),
volumul de versuri ”Psalmi de
Zi(s)” apãrut la editura Doxologia
– Iaºi, premiu acordat de Patriarhia
Românã, ziarul Lumina.
Inserãm aici, douã dintre doxologiile

Doxologii literare

literare exprimate cu acest prilej:
1. “Sunt nu doar emoþionatã, ci ºi
mândrã ºi recunoscãtoare de acest
premiu pentru cã, în felul acesta, mi
se leagã numele de cel pe care-l
respect cel mai mult din cultura
românã, de Vasile Voiculescu, aºa
cum s-a afirmat aici, acest Hrist al
poeziei române. Prin suferinþã, ce
creºtere minunatã, Vasile Voiculescu
ajunge sã ardã în Rugul aprins, dupã
cum ºtiþi, cel mai înalt moment al
spiritualitãþii române. Pentru mine
acest premiu înseamnã mult, mai

mult decât alte premii. Sunt onoratã
ºi pentru cã primesc acest premiu
alãturi de nume cunoscute ale prozei
ºi poeziei române, dar mai ales pentru
cã l-am întâlnit aici pe pãrintele Sever
Negrescu din Eºelniþa Mehedinþiului.
Este un preot minunat, noi ne scriem
de mult timp, are acolo o revistã,
publicã tinere talente, acordã premii...
M-am gândit cine-i poate urma lui
Vasile Voiculescu, sigur pãrintele
Sever Negrescu este acela, vrednic
urmaº al lui Voiculescu ºi pentru cã
scrie o extraordinarã poezie
religioasã, nu în sensul cunoscut al
cuvântului, ci o poezie religioasã
izvorâtã din credinþã”. (Ana Blandiana)
2. ”Vã mulþumesc, sunteþi minunaþi,
dumneavoastrã cei de la Buzãu,
pentru ceea ce faceþi. Cultura þine de

actul buneifaceri. Dacã la început
Dumnezeu a fãcut cerul ºi pãmântul,
omul, apoi, cu nostalgia raiului
pierdut, a început sã facã literaturã.
Azi, mai mult ca oricând, omul luptã
împotriva cerului, a pãmântului ºi a
Cuvântului (aici înþelegându-se ºi a
literaturii). Prin premiile pe care le
acordaþi în numele Tãmãduitorului
fãrã de arginþi (marele Vasile
Voiculescu), dumneavoastrã
tãmãduiþi ºi sufletele noastre, ale
celor care ne încãpãþânãm sã
scriem. Oferirea unui premiu
pentru literatura religioasã þine de
reintrarea în normalitate. Mulþumesc
doamnei Ana Blandiana pentru
prefaþarea volumului meu de versuri,
premiat aici, Psalmi de Zi(s)”. (Pr.
Sever Negrescu)
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O ºedinþã a Biroului Politic
Judeþean al PNL Mehedinþi, dar ºi
startul campaniei electorale pentru
alegerile prezidenþiale au fost
principalele motive pentru care
vicepreºedintele PNL – Gigel ªtirbu
ºi deputatul PNL Virgil Popescu au
fost prezenþi la Severin.

În cadrul unei conferinþe de
presã, cei doi au reafirmat sprijinul
total faþã de preºedintele Klaus
Iohannis ºi credinþa cã acesta va
câºtiga cele mai multe voturi ºi în
judeþul Mehedinþi.

De asemenea, vicepreºedintele
liberal a þinut sã spulbere toate
speculaþiile generate în filialã, dupã
înscrierea în PNL Mehedinþi a fostului
primar severinean Constantin
Gherghe, conform cãrora acesta ar
încerca sã candideze pentru un nou
mandat de primar al municipiului
reºedinþã de judeþ din partea PNL.
ªtirbu a transmis, în acest sens,
mesajul clar al preºedintelui PNL
Ludovic Orban: Daniel Cîrjan va fi

Liberalii vor la guvernare
Vicepreºedintele PNL Gigel ªtirbu ºi deputatul liberal de Mehedinþi Virgil

Popescu au participat sâmbãtã la o ºedinþã a Biroului Politic Judeþean, cu
ocazia demarãrii campaniei electorale pentru alegerile prezidenþiale. Într-o

conferinþã de presã, liderii PNL au vorbit despre perspectiva preluãrii
guvernãrii, în contextul cãderii Guvernului Dãncilã, prin moþiune de

cenzurã. Guvernarea va fi una minoritarã, dorinþa de schimbare este totalã,
atât la nivel central, cât ºi local, iar o alianþã la guvernare cu PRO

ROMÂNIA ºi ALDE este exclusã. Sunt doar câteva aspecte subliniate.
cu certitudine candidatul PNL
pentru funcþia de primar al
Severinului, asta dupã ce s-a fãcut
o cercetare sociologicã ce a condus
la ideea unei victorii clare a
actualului viceprimar liberal.

Gigel ªtirbu: „Ne asumãm
formarea unui guvern minoritar!”

„PNL îºi asumã responsabilitatea,
cu tot ce derivã de aici, de a forma un
guvern minoritar sau un Guvern
format în jurul PNL, în situaþia în care
niciuna din forþele politice care au
ajutat la succesul moþiunii de cenzurã
nu vor dori sã îºi asume intrarea la
guvernare”, a explicat Gigel ªtirbu.

„PNL a luat decizia sã îl sprijine pe
Ludovic Orban la funcþia de prim-
ministru ºi am comunicat acest lucru
preºedintelui republicii, în timpul
consultãrilor de la Cotroceni”, a mai
explicat vicepreºedintele liberal.

Gigel ªtirbu: „PRO ROMÂNIA a
spus cã nu intrã la guvernare cu noi.
Eu cred cã sunt oameni serioºi ºi nu
ºi-au schimbat pãrerea!”

„Au spus cã doresc un guvern cu
PSD ºi ALDE, iar de aici pot trage
concluzia cã nu vor intra într-o formulã
guvernamentalã care se creioneazã în
jurul PNL. Dar, luând în calcul cã au
votat o moþiune de cenzurã prin care
ºi-au asumat faptul cã guvernarea
PSD trebuie sã plece, mã gândesc cã
vor solicita o anumitã garanþie faþã de
bunul mers al guvernãrii. Asta în ideea
cã vor solicita sã studieze programul
de guvernare. Nu vã pot spune dacã
PRO ROMÂNIA sau ALDE sau USR
vor face parte din formula
guvernamentalã, pentru cã sunt lucruri
ce urmeazã a fi discutate ºi dezbãtute.
Ar fi o speculaþie sã spun acum cã PRO
ROMÂNIA ar intra sau nu la guvernare,
cã va avea prefect sau nu! Vã
reamintesc faptul cã prefecþii sunt
persoane apolitice. PNL nu trebuie sã
facã aceleaºi greºeli precum PSD”, a
mai spus Gigel ªirbu.

Deputatul Virgil Popescu a
precizat cã nu vizeazã schimbãri ale
majoritãþii în Consiliul Local sau
Consiliul Judeþean: „Nu avem o
majoritate în CJ Mehedinþi. PSD are
singur majoritate, la care se adaugã
ALDE. Dacã vom avea majoritatea
necesarã, vom încerca!”.

Virgil Popescu: „Nu am discutat cu
nimeni o propunere de ministru!”

Deputatul Virgil Popescu a dorit sã
facã precizãri cu privire la zvonurile
vehiculate potrivit cãrora va fi viitorul
ministru al Energiei sau Economiei
în viitorul Guvern Orban.

„În interiorul partidului nu s-a
discutat o astfel de propunere ºi
niciun fel de alte propuneri. Cu
mine personal nu a vorbit nimeni,
nu mi-a propus nimeni nimic.
Mulþumesc presei pentru aprecieri,
dar sunt doar supoziþii”, a precizat
deputatul Virgil Popescu.

Au fost momente pline de
emoþie, dar ºi de respect ºi

consideraþie pentru oamenii care
ne-au fãurit istoria luptând

împotriva comunismului sau
suferind ani grei de temniþã pentru

convingerile lor. Asociaþii ale
foºtilor deþinuþi politici din

Mehedinþi, Timiº ºi Caraº-Severin
s-au reunit pentru a dezveli bustul

seniorului Corneliu Coposu.
   Momente de mare încãrcãturã
emoþionalã, dar mai ales de luare
aminte, respect ºi recunoºtinþã pentru
eroii acestui neam greu încercat s-au
derulat la Palatul Culturii „Teodor
Costescu”, dar ºi la dezvelirea bustului
seniorului Corneliu Coposu, un
simbol al luptei anticomuniste ºi al
sacrificiului pentru România. Foºti
deþinuþi politici, foºti deportaþi în
Bãrãgan, dar ºi ultimul partizan
anticomunist în viaþã, Nicolae Ciuricã,

Omagiu profund Seniorului Coposu
au fost omagiaþi luni, 14 octombrie
a.c., în cadrul unui ceremonial
deosebit. Printre oaspeþii de seamã ai
întâlnirii s-a aflat ºi fostul preºedinte
al României, Emil Constantinescu.
   Pe scena Palatului Culturii „Teodor
Costescu”, rând pe rând, foºti deþinuþi
politici ºi foºti deportaþi în Bãrãgan
au depãnat amintirile acelor clipe
groaznice, despre care noi cu toþii
trebuie sã luãm aminte, despre care
trebuie sã spunem ºi sã facem orice
pentru ca ele sã nu se mai repete
niciodatã. Reprezentanþi ai Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici ºi ai
Asociaþiei Deportaþilor în Bãrãgan din
judeþele Mehedinþi, Timiº ºi Caraº-
Severin au luat  cuvântul ºi au rostit
cuvinte emoþionante.
   ªi primarul municipiului a þinut
sã fie prezent ºi sã aducã omagiul
sãu celor care, prin curajul ºi jertfa

lor, au luptat împotriva celui mai
mare flagel al istoriei, comunismul.
   A urmat dezvelirea bustului
seniorului Corneliu Coposu din
Parcul Dragalina, unde pe lângã
slujba religioasã, discursurile celor
prezenþi au marcat emoþia tuturor.
Chiar ºi Principesa Margareta, dar
ºi surorile seniorului au þinut sã

trimitã mesaje cu acest prilej.
   Seniorul Corneliu Coposu
rãmâne, la fel ca ºi toþi eroii acestui
neam, prigoniþi prin închisorile
comuniste, un simbol al rezistenþei,
al dragostei de þarã ºi de neam ºi un
exemplu pentru toate generaþiile
datoare sã respecte valorile acestui
popor.  Romeo Crîºmaru
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

*OBIECTIV MEHEDINÞEAN
a ajuns la numãrul 1000! O mie de
numere, în ceva mai mult de
douãzeci de ani de la apariþie! Nu
foarte multe sãptãmânale, în zilele

noastre, ajung sã atingã o asemenea
performanþã. Ea a fost posibilã
datoritã coeziiunii colectivului
redacþional, coordonat de acelaºi

temerar, tenace ºi extrem de serios,
de responsabil cuplu de ziariºti,
Teodor ºi Gabriela Abagiu. Fãrã
munca susþinutã ºi fãrã sacrificiile
lor, aceastã performanþã nu ar fi fost

posibilã. Evident, de la înãlþimea ei,
altfel privim lumea. Nu, desigur, nu
cu trufie, ci cu un sentiment firesc
de mulþumire sufleteascã. ªi cu
starea tonicã datã de faptul cã, unde
a mers mia, merge ºi suta de mii!!
   * Sunt colaborator al acestei
publicaþii aproape de la începuturile
ei, la solicitarea amicalã a lui Teodor
Abagiu. Am parcurs, exceptând douã
pauze de  câte aproximativ un an, toate
fazele, toate perioadele importante pe
care OBIECTIVUL le-a traversat în
existenþa sa. Cu bunele ºi cu mai puþin
bunele lor. M-am bucurat de cãldura
ºi aprecierile colegilor de redacþie,
cãrora le mulþumesc cordial pentru
toate astea. Cum le mulþumesc soþilor
Abagiu pentru cã mi-au publicat
materialele, comentariile, fãrã niciun
fel de imixtiuni în texte, chiar când
poate nu erau întrutotul de acord cu
punctele de vedere exprimate de mine.
Asta denotã o concepþie, o atitudine
profund sãnãtoasã pentru actul de

presã, fiind, în acelaºi timp, o
explicaþie a longevitãþii de apariþie a
acestei frumoase publicaþii.
   * Na, comedie, am ajuns sã ne
lãudãm noi pe noi! Pãi dacã alþii au
strângeri de inimã s-o facã!?
   * ªi ce am putea noi scrie în acest
numãr jubiliar? Chestiuni festive,
festiviste, ode, ditirambi? Nu prea ne
stã în fire. Consideraþii binevoitoare
faþã de restul lumii?  Dar câþi sunt cei
despre care am putea sã scriem doar
de bine? Despre cei care s-au trezit
abia pe ultimul sfert de mandat cã pot
sã facã ceva palpabil în folosul
comunitãþii? Despre cei care au tot
urlat de pe margine cã vor la butoane,
iar acum, când au ajuns acolo, dau
din colþ în colþ? Pânã la urmã, tot
despre cei din prima categorie am fi
dispuºi sã o facem, dupã principiul
mai bine pe ultima sutã decât deloc.
   * Altminteri, bãieþii ãºtia, care au
iniþiat moþiunea de cenzurã în cel mai
complicat, mai nepotrivit moment,
dacã e sã-l raportãm la contextul politic
dominat de alegerile prezidenþiale din
noiembrie, la îndemnul ºi ordinul lui
Werner, fac dovada cã au fost ºi cã
rãmân niºte irecuperabili ºi penibili
demagogi. Pânã acum, ei clamau
„nesustenabilitatea” creºterilor de
pensii ºi salarii, acum, presaþi de
campania electoralã ºi de interesul
Dulapului din Deal, dau asigurãri peste
asigurãri, în frunte cu sinistrul personaj
de la Cotroceaua Mov, cã nu se vor
tãia pensii ºi salarii ºi cã asta e
propaganda „ciumei roºii”. Sictir,
„ciumã bubonicã”! Voi credeþi cã ne-
a mâncat lupul sifilitic memoria ºi nu
mai ºtim în ce þarã ºi înconjuraþi de ce
faunã am trãit? Mãcar faceþi dracului

ciocu’ mic ºi încercaþi sã vã vedeþi de
treaba la care v-aþi înhãmat ca niºte
zevzeci nenorociþi ahtiaþi de putere, fãrã
sã vã gândiþi la consecinþele nu
neapãrat pe termen lung sau mediu,
ci pe termen extrem de scurt.
   * Pe nedemnul locatar cotrocean l-a
apucat demenþa, pur ºi simplu,
demenþa cea mai purã. L-aþi vãzut cum
s-a transformat în militant pe faþã
pentru succesul moþiunii de cenzurã?
Parcã intraserã dracii în el, aºa cum
se mai întâmplase cu câþiva ani în
urmã, când s-a pus în faþa coloanelor
de zavragii sã dãrâme guvernul abia
învestit. Noi am spus de atunci cã
ipochimenul ãsta are mentalitate de
complotist, animat de instincte
totalitare. Ei, iatã cã astfel de instincte
au dat din nou pe dinafarã. Pentru aºa
ceva, insul ar trebui judecat ºi bãgat la
gherlã. O mai spun încã o datã: este
de datoria fiecãrui cetãþean cu judecatã
întreagã ºi cu drept de vot sã facã tot
ce e posibil ca, prin mijloace
democratice, sã blocheze accesul la
cea mai înaltã funcþie în stat al acestui
individ nociv, care nu are nimic în
comun cu interesele poporului român,
pe care îl urãºte din toate viscerele
sale. Nu ºtiu dacã de la hitlericã încoace
s-au mai auzit îndemnuri
exterminatoare de genul „sã curãþãm
þara de pesediºti” sau „sã ajutãm
pesedeul sã moarã”... „Pesedeul ãsta”,
cu membrii ºi simpatizanþii sãi cu tot
înseamnã cam o treime din populaþia
adultã a României. Înþelegeþi, stimaþi
prieteni, ce vrea, pânã la urmã,
descreieratul ãsta? („descreierat”,
adicã lipsit de creier, de judecatã
sãnãtoasã). Vã place? Daþi atunci cu
buletinul de vot în dumnealui!

Unde a mers MIA, ar putea merge ºi SUTA DE MII!

16 - 22 octombrie 16 - 22 octombrie

Lansare de carte.
Joi, 24 oct., orele 16,00 la Sala

de lecturã a Bibliotecii “I. G.
Bibicescu” din Palatul Cultural
“Teodor Costescu”.
   Fiþi bineveniþi!
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“FotoKaleh. Patrimoniul
uitat din fotografii” proiect
implementat de Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural Drobeta - Turnu Severin
co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional în
parteneriat cu Primãria
municipiului Drobeta-Turnu
Severin, propune o incursiune
dincolo de o bogatã arhivã de
fotografii ºi cãrþi poºtale, pentru a
reconstitui tehnologic ºi fizic lumea
pierdutã a exoticei comunitãþi turce
de pe Insula Ada-Kaleh. Astfel, la
etajul 3 al Castelului de Apã va
prinde contur, prin implementarea
acestui proiect, o expoziþie-
eveniment care va da “viaþã”
impresionantei arhive fotografice
donate Direcþiei de Patrimoniui
Istoric ºi Turism Cultural din
Drobeta Turnu-Severin de cãtre un
domn generos, pe numele lui Mihai
Românu, din Orºova, actual
rezident în Munchen. Cu ajutorul
unor cliºee de colecþie, recompuse
tehnologic ºi relaþionate secvenþial,
va fi reprodusã vizual, olfactiv ºi
auditiv uliþa principalã a insulei
Ada-Kaleh, locul unde se afla
Bazarul ºi Geamia, inima ºi
vitalitatea locului. Va fi o expoziþie
modernã, unicat în România, fiind

“FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii”

realizatã cu concursul unor
arhitecþi recunoscuþi deja ºi pe plan
internaþional la categoria “design
expoziþional”, câºtigãtori ai multor
premii naþionale ºi internaþionale.
   Este vorba de faimoasa platformã
de comunicare ºi acþiune “Zeppelin”,
cu mari ºi recunoscute realizãri
arhitecturale de intervenþii urbane,
proiecte de design interior sau
proiecte de design expoziþional.
Proiectul a ajuns în fazele finele de
implementare ºi începând cu luna
noiembrie, la etajul 3 al Castelului
de Apã, arta va fi urcatã la înãlþime,
iar vizitatorii expoziþiei “FotoKaleh”
vor fi de-e dreptul încântaþi de ideea
reântoarcerii în timp vãzând,
mirosind ºi ascultând freamãtul
miresmelor scufundate din Bazarul
Insulei Ada-Kaleh.
Responsabil comunicare proiect

   Alãturi de consilierii locali liberali
propunem amplasarea de panouri
informative turistice cu coduri QR
lângã toate obiectivele turistice,
monumentele istorice ºi clãdirile
istorice cu relevanþã turisticã aflate
pe raza municipiului Drobeta
Turnu Severin.

Mai mult, propunem ºi amplasarea
de indicatoare cu obiectivele turistice,
monumentele istorice ºi clãdirile
istorice cu relevanþã turisticã la toate
intrãrile în municipiul Drobeta Turnu
Severin, pe toate bulevardele ºi
arterele de circulaþie principale,
inclusiv panouri de dimensiuni
mari cu harta municipiului Drobeta
Turnu Severin marcatã cu toate
aceste obiective.

La acest moment existã o
dificultate majorã pentru orice turist
de a gãsi aceste obiective deoarece
nu existã indicatoare suficiente

Promovare turism

amplasate în municipiu, precum
deranjeazã ºi lipsa totalã de panouri
informative turistice în zona în care
se aflã toate aceste obiective.

Avem puncte importante de atracþie
turisticã în municipiul nostru, printre
care amintim Cetatea Medievalã a
Severinului, Castelul Artelor, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, Muzeul de
Artã, Palatul Culturii Teodor Costescu,
ºi multe altele, obiective turistice care
însã nu au informaþii despre ele pentru
turiºti, precum nici indicatoare pentru
ca turiºtii sã ajungã la ele.

Turismul poate contribui la
dezvoltarea economicã a municipiului
Drobeta Turnu-Severin ºi tocmai de
aceea promovarea turismului ºi
adoptarea de mãsuri pentru creºterea
turismului reprezintã prioritate pentru
mine ºi echipa mea.

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin

SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

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

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

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

 urmare din pag. 2

 utilizate în prevenirea consumului de
droguri, tendinþele fenomenului
consumului de droguri în judeþul
Mehedinþi, fenomenul substanþelor
noi cu efecte psihoactive,  sistemul
de asistenþã destinat persoanelor
dependente de droguri în România.
CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE

ªI CONSILIERE ANTIDROG  MEHEDINÞI

COMUNICAT DE PRESÃ
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Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale Cui ne mai închinãm azi?(2)

Plasarea aici a uneia dintre
principalele baze militare din
Europa esticã, interferenþa plenarã
în procesul de prospectare ºi
exploatare a resurselor României,
utilizarea accentuatã a militarilor
români pe teatre de acþiuni din
diferite colþuri ale lumii, presiunile
exercitate pentru a ne înzestra
armata, la preþuri exorbitante, cu
tehnica scoasã din uz în complexul
militar al S.U.A., prezenþa periodicã
la Bucureºti a oficialilor de peste
ocean, invitarea (uneori sub forma
chemãrii la ordin) a înalþilor
demnitari români la Washington,
demonstreazã pe deplin cã poziþia
geostrategicã a României ºi
resursele sale intereseazã acut
administraþia americanã.

Ca semne ale „interesului
prietenesc” american, vedem, în
împrejurãrile cele mai diverse,
atitudinea complet nefireascã
pentru un ambasador, de-a dreptul
condamnabilã, adoptatã de
reprezentantul administraþiei S.U.A.
acreditat la Bucureºti. ªtim cã,
înaintea oricãrei sesiuni de alegeri,
candidaþii cel mai bine plasaþi
aleargã la Washington spre a-l
asigura pe marele prieten de
dragostea româneascã neostoitã ºi
pentru a-i primi binecuvântarea.

Între noi fiind vorba, este un
demers deloc ieftin plãtit din banii
noºtri… Aflãm, de cele mai multe
ori cu indignare, despre amestecul
trimiºilor Washingtonului în
chestiuni de strictã competenþã
româneascã privitoare la numirea
unor demnitari sau a unor persoane
în funcþii administrative. Fãrã a mai
dezgropa susþinerea Codruþei
Koveºi de cãtre structura C.I.A. din
România, fãrã a mai aminti
atitudinea de stãpân în faþa
supuºilor a rubicondei doamne
subsecretar de stat Victoria Nuland,
ne vom limita în a aminti atitudinea
ceva mai recentã a reprezentanþilor
Unchiului Sam la anunþul
posibilei remanieri a ministrului
justiþiei Ana Birchall.

Când s-a rãspândit vestea cã
Birchall, numitã ministru cu sprijin
substanþial american, poate fi trecutã
pe linie moartã, omologul sãu de
peste ocean William Barr, îi face o
invitaþie urgentã în S.U.A. ºi
încruntat declarã presei:
„Departamentul de Justiþie al S.U.A.
a lucrat îndeaproape cu Ana Birchall
ºi o vede ca pe un partener vital ºi
de încredere în lupta împotriva
corupþiei. Prezenþa sa în fruntea
Ministerului Justiþiei a venit într-o
perioadã vitalã pentru România, în
care controversele au ridicat întrebãri
legate de angajamentul României

faþã de valorile statului de drept ºi
au redus încrederea publicã ºi a
generat îngrijorãri crescânde în
rândul comunitãþii internaþionale.
Sub conducerea lui Birchall,
România poate sã devinã din nou
exemplu în regiune pentru
progresele luptei anti-corupþie”.
Inclusiv ambasadorul S.U.A. la U.E.,
Gordon Soundland, aflat
„întâmplãtor” la Bucureºti imediat
dupã ce postura de ministru a dnei.
Birchall era ameninþatã, vorbeºte
despre o „foaie de parcurs” pentru
Birchall ºi exprimã „preocuparea”
S.U.A. privitor la intenþia de a fi
schimbatã ministresa din funcþie,
subliind cã prin acest gest este
ameninþatã existenþa statului de
drept în România: „S.U.A. sunt foarte
preocupate de statul de drept ºi nu
doar din motivele evidente, anume
cã nu poþi avea o societate civilã fãrã
statul de drept. Este foarte greu sã
creezi un climat de investiþii propice
în orice þarã unde cei care vor sã îºi
riºte capitalul nu ºtiu care sunt
regulile sau care, mai rãu, se
confruntã cu faptul cã regulile de azi
se schimbã mâine, dupã ce þi-ai
riscat capitalul. Statul de drept este
esenþial, iar un exemplu al
preocupãrii noastre este faptul cã
procurorul general a invitat ministrul
dumneavoastrã al Justiþiei, acesta
fiind unul din motivele vizitei mele:

Sâmbãtã, 12 octombrie 2019, dimineaþa
între orele 900 ºi 1300 au avut loc dezbateri la
primul congres dedicat  omagieri i lucrãrii
“Psihologiei consonantinste” scrisã de Acad. Dr.
ªtefan Odobleja la 1939.
   Acest congres s-a desfãºurat în sala de festivitãþi
al hotelului Severin. Dupã cum prea bine se cunoaºte,
savantul Odobleja ªtefan este fiu al plaiurilor
mehedinþene, respectiv din Satul Valea Hoþului,
Comuna Livezile (acum poartã denumirea de ªtefan
Odobleja, în memoria savantului).
   Congresul a fost iniþiat ºi organizat de Fundaþia
“ªtefan Odobleja” al cãrui preºedinte este Ing. ªtefan
Odobleja, fiul savantului.
   Printre invitaþii care au luat cuvântul putem aminti
pe: Vicepreºedintele Academiei Române - Acad.  Prof.
Alex. Surdu, Prof. C. Butoi - psiholog criminalist (fiu
al Severinului), Academician Profesor Dr. Sorin Riga.

sã vorbim despre invitaþia de a veni
în Statele Unite ale Americii ºi de a
continua sã lucreze cu el ºi cu echipa
sa, pe baza unei foi de parcurs”. Deci,
ministrul justiþiei român ar trebui sã
lucreze (pentru statul român)
colaborând cu procurorul general al
SUA, pe baza unei „foi de parcurs”
elaboratã la Washington… Brrr!

A protestat cineva? S-a ofuscat
vreun oficial? S-a simþit atacatã în
prerogativele sale doamna prim-
ministru care, supusã protocolului,
urmeazã ea însãºi sã viziteze la
sfârºit de septembrie SUA pentru a
primi instrucþiuni? A elaborat
administraþia prezidenþialã (având
în vedere cã, urmând acelaºi
protocol, preºedintele abia se
întorsese de la o întâlnire
„prieteneascã” la Washington cu
preºedintele american) vreo
declaraþie prin care sã sublinieze cã
suntem un stat suveran ºi nu
admitem asemenea ingerinþe în
treburile noastre interne? Sanchi!

Prin urmare…
Prin urmare, sã continuãm a ne

închina! De data asta spre
îndepãrtatul Capitoliu de la
Washington, D.C., spre mai
apropiata clãdire comparatã cu
Turnul Babel de la Bruxelles ºi
înspre sediile U.E. din burgurile
europene cunoscute nouã ca
Strasbourg ºi Luxemburg. ªi,
respectând obiceiul liturgic al
doamnei prim-ministru, sã nu
uitãm momentele de reculegere,
plecãciunile ºi rugãciunile în faþa
moaºtelor autohtone pãstrate cu
sfinþenie în nenumãratele noastre
lãcaºe de cult.

Congresul cu participare internaþionalã - 80 de ani
de la apariþia “Psihologiei consonantinste”

   Alãturi de ceilalþi au subliniat importanþa acestei cãrþi
pentru psihologia naþionalã ºi mondialã, dar din pãcate
valoarea lui nu a fost recunoscutã nici în þarã ºi nici în
strãinãtate cât timp a fost în viaþã.

I s-a conferit titlul de Academician - post mortem
dupã 1990.

Se pare cã mai marii vremii nu au înþeles importanþa
acestui tratat de psihologie, fiind în antirezonanþã
cu autorul, cu ideile novatoare promovate de el în
premierã mondialã.
   Au transmis salutul lor ºi Preºedintele de onoare al
Academiei de ªtiinþe Medicale - Profesor Dr. C. Cândea;
Fundaþia prin preºedintele sãu Ing. ªtefan Odobleja
considerat cã acest început de drum, în propãºirea
valorilor în psihologia consonantistã promovatã de
savant, sã fie prezentã an de an în peisajul ºtiinþei ºi
culturii Municipiului Drobeta Turnu-Severin.

A consemnat, Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan
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Deºi poate pãrea greu de crezut,
existã ceva mai stupid decât premierul
Viorica Dãncilã. ªi este vorba tot de zona
politicã, nu de vreun Dorel pe excavator
care lasã o localitate fãrã apã sau fãrã
energie electricã. Nu este niciun Dorel,
dar poate sã fie Ludovic Orban. Dacã va
ajunge ºeful unui guvern minoritar ºi va
fi susþinut de restul partidelor atunci va
avea o misiune aproape imposibilã -
moºtenirea Guvernului Dãncilã care a
patentat împrumutul ca mijloc de trai ºi
va fi foarte greu de revenit de pe o
asemenea cale, dat fiind faptul cã va fi
nevoie de unele sacrificii. Liberalii par
hotãrâþi sã le facã, iar dacã le vor face nu
se ºtie ce se va alege de ei pânã în 2020.

Poate cã Viorica Dãncilã este
proasta României, dar cãderea
Guvernului pe care îl conduce este cel
mai bun lucru care i se putea întâmpla
ºi ei ºi PSD. A fost opritã erodarea
PSD, în ciuda opiniei multor pesediºti
cã era mai bine la ciolan. Aceºtia
susþin cã social-democraþii nu au viaþã
lungã ºi vor avea o soartã crudã.
Dãncilã a reuºit pânã acum sã
conducã partidul ºi sã devinã ºi
candidat la alegerile prezidenþiale,
oricât de proastã ar fi. Poate o ºefã
proastã a fost pe placul baronilor din
PSD care au putut sã aibe o intrare
mai bunã la preºedinte sau sã îºi
impunã mult mai uºor punctele de
vedere. Din prostie sau din viclenie

 ªtefan Bãeºiu

Existã ceva mai prost decât premierul Dãncilã?
Dãncilã a ºtiut sã pareze toate
loviturile ºi nu vreau sã spun cã
ieºirea de la guvernare a fost un act
premeditat al PSD, dar cu siguranþã
cã rãu nu va face partidului.

Chiar ºi cu Dãncilã, dar mai ales cu
un preºedinte nou, PSD va avea ocazia
sã câºtige puncte în 2020. Chiar ºi cu
proasta României în frunte sau
nereformat, PSD are ocazia ca în
opoziþie sã se refacã pânã în 2020.
Populaþia va avea ocazia sã facã o
comparaþie extrem de simplã, între
Dãncilã ºi Orban. ªi Iohannis ºtie cã
peste un an Orban va fi istorie ºi va
trebui sã arunce la gunoi acest guvern
liberal minoritar ºi poate sã vinã cu o
altã propunere de ºef la PNL, respectiv
cu Rareº Bogdan. Poate cã aºa vrea
sã scape de anacronicul Orban, chiar
dacã ºeful PNL este obedient pânã la
moarte ºefului statului.

Liberalii, dacã se vor apuca sã
prezinte rezultatele financiare ale
guvernãrii ºi se vor apuca de tãieri,
atunci vor avea o soartã crudã la
alegerile locale ºi parlamentare.
Sincer, pe Iohannis nici nu îl mai
intereseazã, mai ales dacã îºi va
asigura luna viitoare al doilea
mandat. În mod cert, liberalii nu se
vor apuca sã taie anul acesta vreun
post din administraþia localã, pentru
cã acesta pare sã fie principalul
obiectiv. Au spus cã nu vor fi tãiate

pensii ºi salarii, dar nu a zis nimeni
cã nu vor fi reduse posturile din
administraþia publicã localã. Chiar ºi
pesediºtii, Teodorovici ºi Budãi, au
recunoscut cã sunt prea mulþi angajaþi
în administraþie ºi aceasta ar trebui
reformatã. Dar ei nu s-au apucat sã
dea oameni afarã: stânga împarte
bani, iar dreapta strânge bani.
Liberalii vor avea multe bube, dacã
nu vor dansa politic pe sârma unei
guvernãri fragile.

Mai existã însã ºi varianta alegerilor
parlamentare anticipate prin
comasarea cu alegerile locale. Dar va
fi greu de ajuns la alegeri anticipate ºi
pânã atunci liberalii vor trebui sã facã
ce a fãcut Dãncilã, adicã sã se
împrumute sã þinã þara pe linia de
plutire, pentru a nu se eroda în ochii
alegãtorilor. Atunci nu va fi niciun fel
de diferenþã între Orban ºi Dãncilã.

Oricum ai lua-o, în momentul de faþã,
dacã va deveni premier, Orban pare
omul de sacrificiu al lui Iohannis, iar
PSD, cu sau fãrã Dãncilã, va putea
reveni la Guvernare peste câteva luni
doar. Nu este nevoie decât ca Orban
sã accepte rolul înspre care a fost
împins de pãrintele sãu spiritual, Klaus
Iohannis. Orban va juca rolul lui Cioloº.
De data asta, Cioloº ºi Barna vor sta
pe margine ºi vor puncta. Cãtre USR
s-ar putea îndrepta voturile
nemulþumiþilor de PSD ºi a viitorilor
nemulþumiþi de PNL.

Victor Ponta este ºi el un oportunist,
dar vrea sã joace tot alãturi de PSD.
Se va pupa imediat cu activiºtii pe care
pânã ieri i-a înjurat pentru cã au stat
alãturi de Dãncilã. Aºa e în politicã.
Ori proºti, ori oportuniºti. La cei din
urmã li se mai spune ºi animale
politice.

În perioada 8 – 17 noiembrie 2019, la Palatul Culturii „Teodor
Costescu” din Drobeta Turnu Severin va avea loc o Expoziþie

de caricaturã ºi carte. Vor fi expuse circa 100 de caricaturi ce aparþin celor
mai mari caricaturiºti ºi graficieni din þarã, precum ºi 70 de cãrþi ce fac obiectul
unui concurs din cadrul Festivalului Naþional „Strehaia Literarã ºi Umoristicã”,
Ediþia a I-a, 17 noiembrie 2019. Deschiderea vernisajului va avea loc pe data
de 8 noiembrie 2019, ora 17.
   Iubitorii de artã ºi literaturã sunt invitaþi sã participe la acest eveniment.
   Mulþumesc colegilor de la Palatul Culturii „Teodor Costescu” Drobeta Turnu
Severin pentru înþelegerea de care au dat dovadã, în special domnului director
Sorin Vidan, un scriitor ºi jurnalist de certã valoare.
PS: În cadrul Festivalului Naþional „Strehaia Literarã ºi Umoristicã” sunt 4
secþiuni de concurs: poezie + madrigal, epigramã, caricaturã ºi cãrþi tipãrite
în perioada 2017-2019. Termenul limitã de participare la concurs este 25
octombrie 2019, data poºtei. Relaþii, email: vasilevulpasu@yahoo.com / tel.
0721073263.                                        Director festival, Vasile Vulpaºu

Anunþ
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Una din problemele cu care
s-a confruntat omul de-a lungul
timpului a fost cea a identitãþii. Fiecare
persoanã ºtie cine este sau vrea sã
ºtie cine este. Legãturile imediate sunt
ale familiei, mama, tatãl, fraþii,
surorile. Unele þãri au intenþionat sã
nu mai numeascã în actele de
identitate pãrinþii, sau sã le spunã
„Pãrintele 1”, respectiv „Pãrintele 2”.
În Italia a fãcut mare vâlvã revenirea
la tradiþie cu consemnarea expresã
a tatãlui ºi mamei în certificatele de
naºtere. Adicã pãrintele 1 ar fi putut
sã fie Paolo, iar pãrintele 2, Pietro.
E un subiect.
   Trecând dincolo de bãtãtura
casei, într-o comunitate afli cã
aparþii unui trib, adicã unui neam,
unei naþii. Unde un element de
identificare e limba vorbitã. Iar
dincolo de naþii e þara, cu capitalã,
judeþe, regiuni ºi graniþe. Þara
poate fi un conglomerat de
naþionalitãþi, o federaþie, cum e
Elveþia, de pildã, unde se vorbesc
mai multe limbi: germanã, francezã,
italianã. La noi, limba românã este
dominantã, cu zone în Ardeal, unde
se vorbesc maghiara ºi germana.
   De o bunã bucatã de timp se
observã în lume o tendinþã puternicã
de uniformizare civilizaþionalã,
oamenii îmbrãcându-se cam la fel,
locuind în case ºi blocuri care fac
þãrile sã semene unele cu altele,
conduc automobile cu mãrci
identice, beau anumite sucuri,
mãnâncã îngheþatã preparatã dupã
reþete standard, sau se rãcoresc pe
caniculã, la umbrã, cu bere...

T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

Educaþia folcloricã
        Astã-varã am circulat cu un
microbuz dintr-un oraº A într-un
oraº B. ªoferul a oprit într-o staþie
dintr-o comunã oarecare ºi a luat
trei tineri, douã fete ºi un bãiat.
Privind la ei mi-am dat seama dintr-
o ochire cã aveau haine de firmã,
încãlþãminte deosebit de scumpã ºi
nelipsitele accesorii care indicau
un indubitabil lux. La care se
adãugau telefoanele din mâini ºi
ele cu costuri serioase. Nu se
deosebeau acei tineri „de þarã” cu
nimic de niºte colegi ai lor de vârstã
din occidentul european sau din
SUA, dacã le luãm ca repere...
   Am fãcut aceste comentarii
pentru a intra în substanþa unui
subiect care frãmântã mulþi
cercetãtori din etnologie sau
sociologie. Rãspândirea cu
repeziciune a radioului ºi apoi a
televiziunii a determinat apariþia
conceptului de „sat global”.
Oamenii sunt informaþi aproape
instantaneu despre ce se întâmplã
într-un punct sau altul de pe Pãmânt.
Iar imaginile care însoþesc ºtirile
contribuie din plin la instalarea unei
anume direcþii în stilul de viaþã al
tuturor locuitorilor planetei.
   Prin anii ’60 ai secolului trecut au
început sã se poarte niºte pantaloni
albaºtri, dintr-un material mai
rezistent, cu capse ºi fermoar,
celebrii „blugi”. Miºcarea flower-
power i-a preluat ºi blugii au devenit
un semn al frondei sociale,
pãtrunzând apoi cu dificultate ºi la
preþuri zdravene ºi dincolo de
„cortina de fier”. Neil Diamond a
compus  un cântec (Forever in blue-
jeans), care a avut succes ºi o modã
s-a impus pretutindeni. Astãzi
celebrii blugi nu mai au cãutare,
producãtorii, în panã de idei, au
„confecþionat” pantaloni gata rupþi
pentru dame, sã se vadã bucãþele de
coapse sau fese, fiind clar cã timpul
faimoºilor pantaloni a apus.
   Treptat dispar însã în societatea
contemporanã tradiþiile ºi
obiceiurile. Sau sunt „adaptate” unei
nevoi de consum. Cea mai drasticã
transformare a suferit nunta
româneascã. Obiceiurile de nuntã au
fost secole la rând pãstrate, urmând
un scenariu strict. În satul tradiþional

nunta nu era doar a tinerilor care
se cãsãtoreau, ci a întregii
comunitãþi. Sãtenii se bucurau cu
toþii de eveniment ºi se pregãteau
intens pentru petrecerea care
însemna cântece, dansuri ºi
bucate alese.
   Nunta româneascã þinea trei zile,
„de sâmbãtã pânã luni”, cum cântã
fraþii Petreuº din Maramureº. Sunt
dintre cei care au stat la nuntã pe
prãjinã, sau pe dorângã. Se bãteau
în pãmânt þãruºi mai înalþi, cam la 60
de cm, iar pe capetele lor erau prinse
în cuie prãjini lungi, bãncile
nuntaºilor. Mesele erau din lemn, fie
mese lungi din gospodãriile
oamenilor, fie loitre de car. Prãjinile
se acopereau cu macaturi strânse de
prin sat, iar pe mese se punea hârtie
de la magazin, albã, dar cel mai
adesea albastrã. Iar dacã nu se-
ajungea hârtia, se puneau pe mese
chiar ziare. Vesela ºi tacâmurile erau
tot aºa, ca macaturile, luate pentru
eveniment de la mai multe familii.
   Sâmbãtã dupã-amiazã erau
chemaþi oamenii la nuntã cu lãutari
ºi cu plosca de þuicã bunã.
Personajul care conducea grupul
era cumnatul de mânã, putea fi
însoþit ºi de ginere. Seara, la casa
mirelui se fãcea horã unde cei care
jucau cu hora înainte nu plãteau
lãutarilor, pentru cã urmau sã vinã
a doua zi la nuntã.
   Duminicã avea loc nunta, cu
obiceiurile ei, multe pãstrate ºi
astãzi. Cu alaiul care pleca pe jos,
cu joc, de la casa mirelui pânã la
casa miresei, deplasarea mirilor
spre biserica satului, prilej pentru
a vedea mireasa, cununia,
petrecerea de nuntã cu strigarea
darului, hore ºi veselie pânã
târziu, când miresei i se ridica
voalul de pe cap ºi i se punea
basmaua de nevastã.
   Luni se mergea „în cuscri”, la
casa miresei, prilej de distracþie
pentru toþi cei care multe zile
„alergaserã”(ajutaserã) la nuntã. Se
cântau cântece ca „la spartul
nunþii”, hazlii sau deocheate.
Lãutarii, plãtiþi pânã la o anumitã
orã, erau cei care încheiau
distracþia, plecând spre casele lor.
   Astãzi nunta e doar o petrecere

de o zi, sâmbãta, când sunt
comprimate „la minut”
evenimentele care pe vremuri se
desfãºurau pe îndelete. Nu se mai
merge pe jos, nici mãcar cu cãruþele
cu cai, toatã lumea se deplaseazã
în automobile împodobite care
claxoneazã prin oraº, spre ºi de
la primãrie.
   Consider cã pãstrarea identitãþii
naþionale e o problemã de interes la
fel de mare ca ºi mersul economiei
sau vremea pentru agriculturã.
Prima condiþie o reprezintã
cunoaºterea acestei identitãþi prin
douã cãi: însuºirea istoriei þãrii
noastre ºi cunoaºterea tradiþiilor ºi
obiceiurilor ei. Am auzit tineri
spunând la televizor cã istoria n-ar
mai trebui studiatã, pentru cã nu
foloseºte la nimic. Când dai cu
barosul sau torni betoane nu ai
nevoie sã ºtii cine au fost Alexandru
Ioan Cuza sau Vasile Goldiº. ªi sunt
destui care cred acest lucru...
   Consider cã o disciplinã
necesarã este ºi educaþia folcloricã.
Tineretul are nevoie sã fie învãþat
cã existã cântecul ºi jocul popular.
A ºti sã apreciezi frumuseþea unui
cântec popular sau sã-l cânþi, se
învaþã de la cei pricepuþi. Iar jocul
popular nu e chiar aºa, un fleac, te
prinzi în horã ºi dai cumva din
picioare cum fac alþii. Am vãzut la
televizor hore cu multe persoane,
filmate cu diverse prilejuri. Era un
lucru deosebit de caraghios, fiecare
se miºca dupã cum îl tãia capul.
Hora înseamnã reguli în privinþa
ritmului ºi miºcãrilor, care trebuie
ferm respectate.
    Fiind student la Timiºoara, am
participat la Casa Studenþilor, la
zilele naþionale ale diferitelor þãri de
unde veniserã tineri sã înveþe la noi.
Aceºtia, cerându-ºi scuze cã ei sunt
amatori, nu profesioniºti, cântau ºi
dansau dansuri populare de la ei
de-acasã. Era o formã de iubire
pentru þara lor care se afla la sute
sau mii de kilometri depãrtare, pe
un continent sau altul.
   Cred în necesitatea acestei educaþii
folclorice, cu profesioniºti care sã
le insufle tinerilor ºi altfel de
cunoºtinþe decât cum sã foloseascã
liftul, telefonul mobil sau volanul...
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Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI)
a iniþiat o procedurã de licitaþie pentru achiziþionarea serviciilor de
înregistrare sistematicã în Sistemul integrat de cadastru ºi carte funciarã
a imobilelor din 215 de unitãþi administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de
judeþe. Printre acestea se numãrã ºi cinci comune din judeþul Mehedinþi.

   ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic
de Achiziþii Publice (SEAP), anunþul cu numãrul CN1015932 - “Servicii
de înregistrare sistematicã în Sistemul Integrat de Cadastru ºi Carte
Funciarã a imobilelor Etapa 2 - 215 UAT- uri din 37 de judeþe”.
   Finanþarea acestor servicii este asiguratã din fonduri europene, prin
Programul Operaþional Regional - Proiectul major privind „Creºterea
gradului de acoperire ºi incluziune a sistemului de înregistrare a
proprietãþilor în zonele rurale din România”.
   Achiziþiile se desfãºoarã pe loturi, fiecare comunã reprezentând un lot.
Suprafaþa totalã estimatã a celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare.
   Procedura va fi finalizatã cu încheierea de contracte multianuale/
lot pentru o perioadã de 24 de luni. Valoarea estimatã este de
169.580.679 de lei fãrã TVA.
   Anunþul a fost publicat ºi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE),
cu nr. 2019/S 197-479044, astfel încât la proceduri poate avea acces orice
operator din þarã sau din strãinãtate care îndeplineºte cerinþele solicitate de
ANCPI. Termenul limitã pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.
   Proiectul „Creºterea gradului de acoperire ºi incluziune a sistemului
de înregistrare a proprietãþilor în zonele rurale din România” completeazã
obiectivul Programului naþional de cadastru ºi carte funciarã (PNCCF)
prin realizarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã pentru 5.758.314 ha
din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totalã a
proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintã
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeanã ºi 46.933.673
- cofinanþare de la bugetul de stat.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost fãcutã dupã urmãtoarele
criterii de prioritizare:
- localitãþi care fac obiectul dezvoltãrii proiectelor de infrastructurã
prevãzute în Master Planul General de Transport al României;
- localitãþi care implementeazã ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare
a infrastructurii în cadrul altor programe;
 localitãþi în care sunt identificate zone cu vulnerabilitãþi sociale particulare
privind accesul informal la proprietate.
   Mai multe informaþii despre proiectul „Creºterea gradului de acoperire
ºi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietãþilor în zonele rurale
din România” puteþi gãsi accesând
http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
Ataºat gãsiþi lista celor cinci UAT-uri din jud. Mehedinþi pentru care au
fost demarate procedurile de atribuire.
Purtãtor de cuvânt; Tel. 0252316874;  E-mail: mh@ancpi.ro

Lista UAT-urilor din judeþul Mehedinþi pentru care
a fost iniþiatã

procedura de
licitaþie pentru
achiziþionarea

serviciilor de
înregistrare

sistematicã a
imobilelor:

MEHEDINÞI

Moneda naþionalã a avut o
evoluþie calmã, în ciuda votãrii
moþiunii de cenzurã care a adus
cãderea guvernului Dãncilã.
   Cursul euro s-a miºcat pânã în ziua
moþiunii într-un culoar îngust,
4,7498 – 4,7582 lei.
   În noaptea de 11 octombrie euro a
urcat pe pieþele asiatice pânã la 4,763
lei, dar în urmãtoarele ºedinþe moneda
unicã a trecut pe o pantã descendentã.
La sfârºitul perioadei, cursul a fost
stabilit la 4,7524 lei, transferurile fiind
realizate între 4,751 ºi 4,756 lei, cu
închiderea la 4,755 lei.
   Presiunea pe cursul euro/leu se va
menþine, indiferent de rapiditatea cu
care va fi instalat un nou guvern, din
cauza adâncirii majoritãþii deficitelor.
   Chiar dacã rata anualã a inflaþiei ºi-
a continuat scãderea, cea din
septembrie fiind de 3,49%, conform
INS, ea rãmâne una dintre cele mai
ridicate din Uniunea Europeanã.
   Iar recesiune tehnicã a economiei
germane ºi-a pus amprenta asupra
evoluþiei industriei româneºti.
Aceasta a început sã decelereze, cifra
de afaceri a companiilor din industrie
scãzând în august cu 1,2%, faþã de
aceeaºi lunã a anului trecut.
   Reducerea plasamentelor în
dolari, la nivel mondial, a provocat
o scãdere a mediei monedei
americane de la 4,3252 la 4,3072
lei. La sfârºitul perioadei cursul a
fost stabilit la 4,3164 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat
de la 1,087 pânã la 1,097 – 1,104
franci/euro, astfel cã media ei a
alunecat de la 4,3526 la 4,3241
lei, la finalul intervalului.
   Uncia de aur a scãzut la sfârºitul
perioadei pe pieþele specializate la

Leul a rezistat la cutremurul politic
1.486 – 1.497 dolari, dupã ce la
începutul ei a crescut pânã aproape
de 1.515 dolari. Preþul gramului de
aur stabilit de BNR a fost stabilit
marþi la 207,4267 lei.
BNR a continuat sã atragã de la bãncile
comerciale surplusul de lichiditate.
Prin operaþiunea de tip repo de luni
au fost plasate în depozite cu scadenþa
la o sãptãmânã aproape 7,2 miliarde
lei, la o dobândã de 2,5% egalã cu
cea de politicã monetarã.
   Cantitatea mare de lei din piaþã a
produs scãderea indicelui ROBOR la
trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, la 3,05%, minimul ultimei luni, iar
cel la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a coborât
la 3,11%, minim al ultimelor patru luni.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, s-a oprit la
3,18%, iar cel la 12 luni la 3,23%.
   Perechea euro/dolar a crescut de
la 1,0952 la 1,1063 dolari, dar la
sfârºitul perioadei fluctua în culoarul
1,0991 – 1,1046 dolari.
  Piaþa criptomonedelor a înregistrat
scãderi, odatã cu fragilizarea
proiectului Libra, dupã ce mai mulþi
membri fondatori ai Libra Association,
precum Visa, Mastercard sau eBay, ºi-
au anunþat retragerea. Pe de altã parte,
Franþa ºi Germania au anunþat cã vor
bloca funcþionarea Libra în Europa,
dorind dezvoltarea unei
criptomonede publice.
   Bitcoin a fluctuat pe platformele
specializate pe parcursul perioadei în
culoarul 7.900 – 8.700 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 9 – 15
octombrie.

COMUNICAT DE PRESÃ
OCPI Mehedinþi, 14.10.2019
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Nr. crt. JUDET   Denumire    Suprafaþã estimatã
                               UAT            de contractat (ha)
1  MEHEDINÞI    VOLOIAC                4. 805

“           STÂNGÃCEAUA      3.850
“           BURILA MARE      11.589
“          JIANA                      7.685
“          GOGOªU                 9.798

 Radu Georgescu

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

BARBU ROBERT titular al proiectului “Construire imobil P+1 cu
destinaþia de service, vulcanizare, grupuri sanitare, magazin,
restaurant ºi terasã la parter ºi locuinþe la etaj, spãlãtorie auto,
staþie GPL, parcare auto ºi tiruri, împrejmuire ºi spãlãtorie tiruri”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat
în judeþul Mehedinþi, comuna Punghina, sat Recea.
    Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã joi, între orele 9.00 - 14.00, vineri între orele 9.00 - 12.00
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ pe situl APM Mehedinþi.
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU (5)  Tudor Rãþoi
 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

Este atestat apoi interesul lui
Bibicescu pentru problema falimentelor
frauduloase de la numeroase bãnci din
þarã, îndeosebi de la cele mici, chestiune
ce pare sã fi constituit subiectul unor
abordãri de un fel sau altul cu Grigore
Trancu-Iaºi. În 1904, acesta se oferea
sã-i dea o mânã de ajutor, ca expert,
care tocmai depusese raportul în
afacerea Bãncii “Unirea” a fraþilor
Oroveni din R. Sãrat, dar ºi ca specialist
care îºi formase o idee asupra cauzelor
acestor falimente. Pentru Trancu-Iaºi,
cazul bãncii menþionate era unul-
ºcoalã, din care se vedea “în ce mod
buna credinþã a sãtenilor a fost
speculatã ºi cât mai trebuie de fãcut în
legislaþia noastrã pentru a pune capãt
fraudelor, conforme sau contra legii,
comise în (adunãrile generale)
societãþile anonime. O legislaþie aºa de
avansatã cum e a noastrã în materia
societãþilor anonime nu e prea potrivitã
cu moravurile noastre, cu toate cã ºi în
strãinãtate se comit atâtea fraude!” –
constata cel care avea sã fie dupã rãzboi
primul titular al Ministerului Muncii ºi
Ocrotirilor Sociale într-un guvern al
României Mari. Mai târziu a intervenit
rãzboiul ºi documentele de faþã îl prezintã
pe I.G. Bibicescu în aceastã perioadã în
calitatea de guvernator al Bãncii
Naþionale în douã ipostaze. Una a privit
situaþia de la sfârºitul anului 1916, când
în Bucureºti se profila instalarea
foametei, urmare a exodului previzibil
al populaþiei pe fondul evoluþiei frontului.
Iatã de ce, la 20 noiembrie Emil
Costinescu îi scria cã, pentru a uºura
“oraºul de mulþimea ce va produce în
curând foametea”, era nevoie ca unii
dintre locuitori sã plece din oraº ºi fostul
coleg al guvernatorului îi vedea în
aceastã posturã pe italienii din
Bucureºti. Aceºtia aveau mijloace, dar
pentru plecare le trebuiau bani de drum
ºi ca atare sfatul lui Costinescu era ca
Banca Naþionalã, care avea credit în
Italia, sã le înlesneascã întoarcerea în
þara de origine, în interesul nostru dar
ºi al lor. Înlesnirea plecãrii însemna bani
ºi Costinescu îi sugera lui Bibicescu sã
le dea italienilor cecuri, “care nu se vor
urca la o cifrã prea mare”, mãsurã doritã
stãruitor ºi de ministrul Italiei la
Bucureºti. În fine din aceeaºi perioadã,
în setul de documente publicate se aflã

ºi o scrisoare a inginerului G. Dobrovici,
trimis de bancã în vara lui 1917 în
misiune în Rusia, împreunã cu o
delegaþie mai numeroasã, pentru a
cumpãra o tipografie. La 17 iunie 1917,
ºeful Serviciului Fabricarea Biletelor din
Banca Naþionalã îl informa pe
guvernator despre cele întreprinse în
Rusia, la Petrograd, pentru cumpãrarea
tipografiei Bãncii Naþionale, despre
îndeplinirea misiunii, preþul tipografiei
cumpãrate, mersul activitãþii de tipãrire
ºi spesele în referire, precum ºi despre
problemele cu hârtia.

Impedimentele generate de rãzboi
nu s-au rãsfrânt însã asupra lui I.G.
Bibicescu numai dinspre Banca
Naþionalã. Oamenii ºi mai ales cei din
clasele de sus, personaje importante
ale vieþii publice, prieteni, cunoscuþi,
intermediari ºi mulþi alþii au apelat la
guvernatorul Bãncii Naþionale sã-i
ajute, cum credea el de cuviinþã - se
spunea de cele mai multe ori -, dar
mai cu seamã în chestiuni de schimb
valutar, fie cã se gãseau deja în
strãinãtate, fie cã se pregãteau sã plece
acolo, pentru a nu suporta rigorile ºi
neplãcerile rãzboiului. În lista celor cu
petiþii cãtre guvernator s-au
prenumãrat Elefterie Cornetti,
Clemence Bally, I.C. Bãicoianu, Al.
Rubin, G. Sion, P.P. Missir, Eftimie
Antonescu ºi Adina Ghika. Dintre
scrisorile acestora, unele meritã un
popas aparte. Al Rubin, de pildã, scria
din Odessa, exprimându-ºi
mulþumirea cã i se aprobase un cec
de 10.000 de franci cu  care spera ca
pe la jumãtatea lui 1917 sã treacã
marea în Anglia iar de acolo la Paris;
dacã n-ar fi reuºit sã plece, ar fi putut
face în condiþii mai puþin anevoioase
de la Odessa, unde se afla, plãþile
scadente în Elveþia. Magistratul ºi
filantropul G. Sion, la rândul sãu, care
se afla la Bacãu, se temea de
eventualitatea în care frontul din
Moldova s-ar fi prãbuºit complet în
defavoarea României, caz în care, ca
unul care se exprimase în chip
manifest împotriva Puterilor Centrale,
ar fi suportat represiunea
viceconsulului german Adolf de la
Fântânele. Lua, de aceea, în
considerare, ce-i drept, în ultimul
moment, perspectiva exilului ºi cum
nu avea la cine apela, cãci cei pe care

îi cunoºtea pieriserã, Bibicescu
rãmãsese singurul care îi putea
asigura schimbul avantajos al sumei
de 14.000 de lei, tot ce putuse aduna,
pentru a pleca la Paris. Unul dintre
lucrurile care îl preocupau dacã o
astfel de eventualitate s-ar fi împlinit
era cã nu ºtia ce avea sã se întâmple
cu colecþiile sale, care ar fi rãmas pe
mâna germanilor. La strâmtoare
ajunsese în acei ani ºi P.P. Missir, care
în martie 1919 încã se gãsea la Paris
ºi, dupã ce-ºi pierduse fiul, îi trebuiau
urgent 15.000 de franci având soþia
grav bolnavã ºi toate mijloacele
bãneºti sleite, neputând spera la nici
un ajutor. La fel Adina Ghika îºi
exprima faþã de Bibicescu
nemulþumirea cã fusese lãsatã “fãrã
parale” ºi cã în ciuda stãruinþelor sale
nu primise nici mãcar explicaþii la
acest comportament al bãncii la care
nu se aºteptase, iar ea avea de rezolvat
o sumã întreagã de afaceri de familie
ºi în primul rând unele de sãnãtate. În
fine, I.C. Bãicoianu îi scria lui Bibicescu
din Elveþia, nu neapãrat pentru bani,
ci pentru ºtiri din þarã, îngrijorat de
soarta pãrinþilor ºi de lipsurile prin care
era sigur cã treceau aceºtia în condiþii
de rãzboi ºi de ocupaþie strãinã. Aflat
totuºi într-o þarã neutrã, el constata cum
lumea era în schimbare ºi în timp ce
pe alte meridiane era rãzboi, Geneva
devenise cel mai cosmopolit oraº,
unde o mulþime de strãini,  “cea mai
mare parte tineri cu parale, nu fac decât
sã se plimbe ºi sã chefuiascã cât e ziua
de mare”. În tot acest babilon, surpriza
cea mai neplãcutã erau ruºii. “Oamenii
aceºtia – observa Bãicoianu -, care se
resemnaserã sub jugul care-i apãsa,
au sãrit deodatã ca arºi de un bici. Nici
nu vã mai descriu ce muzici, ce fanfare,
drapele roºii, þipete, urlete pe strãzi,
peste tot. Era un delir… Mulþi ruºi au
plecat în þarã ca sã lupte: în fine, ceva
neaºteptat de nimeni”. Nici România
nu lipsea din tablou ºi, din fericire,
dupã faza în care propaganda germanã
ne crease o imagine nefavorabilã dupã
înfrângerea din toamna lui 1916, în
mai 1917, când scria Bãicoianu,
comentariile publicate în “Journal de
Génève” ºi “Tribune de Lausanne” ne
erau din cele mai pline de curtoazie.

De bunã seamã însã, la tipul de om
pe care îl ilustra încã din tinereþe

Bibicescu, arhivaliile de faþã pun în
luminã ºi alte laturi ale personalitãþii
sale. Astfel, în anul 1908, ca membru
al administraþiei oraºului, el era
preocupat de iluminarea electricã a
Capitalei, motiv pentru care a cultivat o
relaþie destul de vie cu un anume I.
Spiliatopol, care încerca sã breveteze o
invenþie de transformare a cãldurii în
electricitate. Bibicescu pare sã fi dat
crezare acestei soluþii ºi l-a ajutat cu
sume, nu prea mari, pe inventator sã
parcurgã un traseu zbuciumat în
Germania pentru omologarea invenþiei,
sperând, probabil, cã dupã aceasta
aplicarea ei în Bucureºti ar fi beneficiat
de un gir suplimentar.

În acelaºi timp, în paralel ºi
concomitent cu temele de administraþie,
Bibicescu a urmãrit ºi subiectele
teoretice care îl preocupau ºi despre
care a ºi scris de-a lungul vieþii. În
ianuarie 1898, de pildã, el era anunþat
sã-l caute pe D.A. Sturdza pentru a primi
de la acesta notiþele sale despre anul
1848 în spaþiul românesc. Lucrarea pe
acest subiect a ºi apãrut în cursul
aceluiaºi an ºi s-a bucurat de o bunã
primire, de vreme ce un cunoscut în
scria un an mai târziu sã-i mai trimitã
“un numãr oarecare de broºuri 1849”,
care erau cerute de mai toþi profesorii,
cele luate iniþial epuizându-se. Cereri
similare vor fi formulate în anii urmãtori
ºi pentru lucrarea prezentatã de
Bibicescu la Congresul de economie
de la Iaºi (din 1882), precum ºi pentru
cea consacratã chestiunii agrare. Peste
doi ani, în 1900, o altã scrisoare vorbea
despre expedierea din Bruxelles a unor
“dezbateri cerute”, fãrã a preciza tema,
în 1903 un anume Ianovici îl invita sã
se întâlneascã la Camerã, unde urma
sã-i aducã niºte date statistice, altele
decât cele furnizate cu un raport
precedent ºi tot în acel an un anume
Vianu îi scria cã nu putea sã-i trimitã
curând rãspunsuri ºi rapoarte de la
Samuel Pineles, filantrop ºi activist
evreu din Galaþi, în chestiunea evreiascã
ºi-l întreba cât de urgent necesare îi erau
acele informaþii pentru a grãbi obþinerea
lor. E de amintit cã în aceastã chestiune
Bibicescu deja scrisese cu an mai înainte
o lucrare, pe care o publicase în “Voinþa
Naþionalã”, dar se vede cã tema nu
încetase sã-l intereseze.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti în vervã în aceastã sãptãmânã ºi dornic de
schimbãri personale majore. Este vorba despre
debutul unei etape noi de viaþã, de o cu totul altã
anvergurã. Selecteazã prioritãþile ºi evitã
suprasolicitarea nervoasã. În plan financiar, se
contureazã schimbãri, în sensul cã apar oportunitãþi
de câºtig din activitatea profesionalã desfãºuratã la
un loc de muncã. Primeºti bani, cadouri sau favoruri,
dar apar în paralel ºi cheltuieli deosebite. Prudenþã
ºi discernãmânt, pentru cã existã riscul sã investeºti
în bunuri inutile. Discuþii importante privitoare la
salarizare ºi la condiþiile de muncã. Susþine-þi
punctele de vedere ºi nu te lãsa impresionat de
aparentele bune intenþii ale celor din preajma ta.
Întâlniri ºi dialoguri cu persoanele apropiate.  

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Discreþia este caracteristica de bazã a personalitãþii
tale în aceastã sãptãmânã. Ai nevoie de odihnã, detaºare
de forfota cotidianã ºi de a sta de vorbã cu tine însuþi.
Se prefigureazã schimbãri majore pe toate planurile
vieþii, aºa încât, gândeºte-te bine încotro doreºti sã te
îndrepþi cu adevãrat. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel
cã se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului renal ºi ale
segmentelor capului. Consultaþii, analize medicale ºi
chiar abordarea unui nou stil de viaþã ºi activitate. Este
foarte important ceea ce gândeºti, plãnuieºti sau faci
în aceste zile, pentru cã sunt momente deosebite de a
porni pe noi direcþii personale sau profesionale. Totul
este sã te concentrezi numai pe obiectivele tale ºi sã
joci cinstit cu tine însuþi, dar ºi cu ceilalþi. În a doua
parte a sãptãmânii, te vei simþi mai bine. Cheltuieli
majore, însã primeºti ºi bani de la serviciu.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Multe controverse apar între tine ºi prieteni. Ar fi bine
sã renunþi la persoanele care te tot provoacã ºi care se
implicã în treburile tale fãrã sã le ceri tu asta. Pe de
altã parte, sunt zile bune pentru a te retrage în locuri
liniºtite, pentru a medita în tainã la relaþiile ºi situaþiile
în care eºti implicat. Ai nevoie de o nouã filozofie de
viaþã, acum fiind momente excelente pentru a te orienta
spre alte valori morale ºi spirituale. Odihneºte-te ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor, deoarece se pot evidenþia
afecþiuni ale gâtului ºi ale sistemului renal. Evitã pe
cât posibil consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. Te vei simþi mult mai bine
în a doua parte a intervalului analizat. Sunt momente
bune pentru trasarea unor noi planuri de viitor.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socio-profesional.
Discuþii aprinse cu ºefii, cu autoritãþile, un carusel de
situaþii dificil de gestionat la prima vedere. Rãbdarea,
toleranþa ºi discreþia te ajutã sã depãºeºti totul cu bine.
Se contureazã finalul unei etape profesionale, fie prin
rezolvarea unor sarcini de lucru, fie prin schimbarea relaþiilor
cu ºefii ºi a statutului tãu social. Noutãþi în relaþiile cu
prietenii ºi în relaþiile cu persoanele care te sprijinã în
proiectele profesionale. Dispar unele dintre aceste persoane
din preajma ta ºi apar cu totul altele. De asemenea, se
poate contura un nou proiect la locul de muncã, proiect
care se va desfãºura pe cel puþin un an de zile. În a doua
parte a sãptãmânii, vei avea nevoie de odihnã ºi de a te
gândi pe îndelete la ce îþi doreºti cu adevãrat de acum
încolo. Odihneºte-te ºi stai mai mult cu cei dragi!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este rost de discuþii cu persoanele aflate în
strãinãtate sau la mare depãrtare de tine. Apar noutãþi
referitoare la strãinãtate, fie cã este vorba despre o
cãlãtorie, fie cã iei legãtura cu cineva aflat în alte colþuri
ale lumii. De asemenea, sunt de luat în calcul ºi studiile
pe termen lung sau trasarea planurilor în acest sens.
Prudenþã ºi la discuþii ºi la cãlãtorii! În plan profesional
se deschide o etapã nouã. Este posibil sã primeºti sarcini
de lucru noi, o funcþie de conducere sau chiar sunt ºanse
sã abordezi un nou domeniu profesional, un nou loc de
muncã. Totuºi, ar fi bine sã analizezi pe îndelete ceea ce
se petrece în zona socio-profesionalã, sã te sfãtuieºti cu
cineva avizat ºi apoi sã decizi în consecinþã. Prieteni de
bunã calitate în preajma ta. Rezervã momente de odihnã
ºi gândeºte-te pe îndelete la nevoile tale reale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cheltuieli comune cu alþii la începutul acestei
sãptãmâni! Se recomandã prudenþã, pentru cã existã riscul
sã cheltuieºti tu mai mult pe mofturile sau daunele celor
dragi. Achitã-þi datoriile la timp! Se contureazã o nouã
etapã financiarã, fie prin rezolvarea unor datorii, fie prin
obþinerea unor venituri suplimentare. Foarte evidente sunt
relaþiile cu strãinãtatea, abordarea unor forme de ºcolarizare
pe termen lung, dar ºi orientarea spre o nouã filozofie de
viaþã. Gândirea ºi comunicarea sunt distorsionate, aºa încât
ar fi bine sã eviþi luarea deciziilor majore ºi implicarea în
discuþii de anvergurã. Poate intra în discuþie ºi o cãlãtorie
îndepãrtatã sau mãcar planuri în acest sens. Apar provocãri
la locul de muncã din partea ºefilor ºi autoritãþilor.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale te provoacã mult la începutul
acestei sãptãmâni. Sunt posibile discuþii aprinse cu
partenerul de viaþã sau cu colaboratorii, dar ºi separãri ºi
desprinderi de unele parteneriate. Se încheie o etapã
partenerialã, atât în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Se contureazã noutãþi financiare, la secþiunea bani, bunuri
comune cu partenerul de viaþã, colaboratorii ºi neamurile.
Se deschid variante noi de câºtig de la ºi prin alþii. Pot
intra în discuþie moºtenirile, partajele personale ºi
profesionale. A doua parte a sãptãmânii este bogatã în
informaþii preþioase legate de lãrgirea bagajului tãu
educaþional. Cãlãtorii în strãinãtate ºi dialoguri cu
persoanele aflate departe de graniþele þãrii. Provocãrile
dinspre segmentul socio-profesional îþi vor aduce
recunoaºterea meritelor din cadrul unui colectiv de lucru.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã foarte interesantã în plan profesional! Se
contureazã schimbãri majore la locul de muncã, fie prin
plecarea sau sosirea unor colegi, fie prin schimbarea
condiþiilor de muncã. Se vor finaliza unele sarcini de
lucru, astfel cã se va face loc pentru altele mai interesante.
De asemenea, este posibil sã primeºti o ofertã de
colaborare, care va atrage dupã sine schimbãri în plan
personal. Fii prudent, deoarece sãnãtatea este vulnerabilã.
Dozeazã-þi eforturile, analizeazã bine situaþia în care te
afli la serviciu ºi evitã dialogurile contradictorii. Noutãþi
ºi în relaþia cu partenerul de viaþã. Separare, divorþ sau
apropiere, oficializarea unei relaþii care dureazã de ceva
vreme. Surprizele din planul partenerial pot fi de
proporþii. În a doua parte a sãptãmânii, apar cheltuieli
comune cu alþii ºi discuþii pe marginea planurilor de
investiþii. Relaxeazã-þi sufletul cu activitãþi culturale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se întrezãresc discuþii importante cu persoanele dragi.
Controversele sentimentale apar datoritã faptului cã tu ai
aºteptãri prea mari de la ceilalþi. Se prefigureazã finalul unei
etape sentimentale, poate chiar ºi finalul unei relaþii ce
dureazã de ceva vreme. Prudenþã ºi discernãmînt, deoarece,
comunicarea este deficitarã. La locul de muncã apar noutãþi,
fie prin schimbarea condiþiilor de muncã, fie pur ºi simplu,
îþi vei modifica tu concepþiile ºi atitudinea faþã de muncã ºi
implicaþiile ei. Se recomandã prudenþã ºi discernãmânt!
Relaþiile colegiale sunt disonante, astfel cã foarte uºor pot
apãrea contradicþii. Pe de altã parte, sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele sistemului respirator ºi pe cele ale sistemului
uro-genital, fiind posibile consultaþii ºi analize medicale.
Partenerul de viaþã ºi colaboratorii te solicitã din plin.
Apar cheltuieli ºi discuþii importante pe tema banilor ºi
bunurilor administrate în comun cu alþii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În primele zile ale sãptãmânii este nevoie sã te ocupi de
curãþenii generale, reparaþii, îmbunãtãþirea condiþiilor
domestice, vânzarea sau achiziþionarea de bunuri
patrimoniale. Sunt momente bune pentru a finaliza demersuri
familiale ºi patrimoniale alãturi de membrii familiei, foarte
animate devin relaþiile cu persoana iubitã ºi copiii. O relaþie
amoroasã veche se poate reactualiza în chip nebãnuit sau
existã ºi varianta sã porneºti o relaþie nouã cu cineva
cunoscut de curând. Sunt posibile surprize de proporþii
în plan amoros. La serviciu se întrezãresc multe sarcini de
lucru. Implicã-te serios în tot ce þine de îndatoririle tale
profesionale, pentru cã plata va fi pe mãsurã. De asemenea,
apar îmbunãtãþiri în privinþa sãnãtãþii. Spre finalul perioadei
analizate vei fi nevoit sã te ocupi de relaþiile parteneriale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Multe persoane din anturajul apropiat te vor cãuta la
începutul sãptãmânii. Discuþii ample, cãlãtorii pe distanþe
scurte, implicare în activitãþi intelectuale ºi în realizarea unor
documente oficiale. Este vorba despre rezolvarea sau
finalizarea unor situaþii în care eºti implicat alãturi de
persoanele apropiate: rude, prieteni, colegi de serviciu. În
plan domestic, se deschide o nouã etapã. Schimbãri în
spaþiul de locuit, vânzarea sau achiziþionarea de bunuri
patrimoniale, discuþii importante cu membrii familiei ºi cu
neamurile, surprize de proporþii. Este bine sã trasezi planuri
domestice de anvergurã, deoarece au ºanse mari de realizare.
A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile sentimentale.
Acþiuni comune cu persoana iubitã ºi cu copiii, abordarea
unor hobby-uri împreunã cu cei dragi. Sãnãtatea este
vulnerabilã, bine fiind sã te îngrijeºti corespunzãtor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare. Cheltuieli pe
de o parte, primirea salariului, a unei prime sau a unor
favoruri dinspre segmentul muncii, pe de altã parte. Totuºi,
se va finalizeazã o etapã de câºtig din munca proprie.
Prudenþã ºi discernãmânt vizavi de bani ºi bunuri personale.
Selecteazã prioritãþile, pentru cã existã riscul sã chetuieºti
sume mari de bani pe te miri ce. Relaþiile cu anturajul
apropiat se schimbã, în sensul cã, fie te desprinzi de unii,
fie te apropii de alþii. Totuºi ar fi bine ca deocamdatã sã
analizezi bine ceea ce se petrece în cercul tãu de apropiaþi ºi
sã decizi în consecinþã abia spre finalul acestei sãptãmâni.
Cãlãtorii pe distanþe scurte, demersuri intelectuale, abordarea
unei noi filozofii de viaþã. Activitãþi domestice ºi discuþii
cu membrii familiei. Rezervã momente ºi pentru distracþii
ºi hobby-uri. Autor: AstroCafe.ro

(17 - 23 octombrie 2019)
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Zilele trecute, 04-05.10.2019, la
Izvorani, în incinta complexului
Sidney 2000, s-a desfãºurat Cupa
României la Chanbara, competiþie
la care au participat 200 de sportivi
din toatã þara. CCE Strehaia a
participat cu opt sportivi. La finalul
unei zile cu foarte multe meciuri,
sportivii Strehãieni au urcat toþi pe
podium, reuºind sã aducã clubul
pe locul doi la aceastã competiþie.
   Dar sã prezentãm ºi protagoniºtii
acestui succes: la categoria 6-8ani:
Marghescu Maria a obþinut bronzul
la cele cinci probe de concurs; la
categoria 10-12ani: Ceaucã Maria
a obþinut 4 medalii de aur ºi una de
argint, tot la aceastã categorie de
vârstã; Marghescu Andrei a obþinut
4 medalii de aur ºi una de bronz; la
categoria 14-16 ani Ignat Daniel a

Strehãienii pe podium la Cupa
României la Chanbara

   S-a desfãºurat la
Drobeta Turnu
Severin în perioada
11-13.10.2019 ºi a
reunit la start 309
judoka de la 51 de
cluburi din
România. Strehaia
s-a prezentat la
acest concurs cu 9
judoka care au
luptat satisfãcãtor, participând
pentru prima datã la acest fel de
concurs. În final doi judoka au
reuºit sã se claseze ºi anume: la
cat.+52 kg Rãdukan Ana-Maria a
ocupat locul V, pierzând la

Campionatul Naþional de Judo Ne-waza
  I.G.M.

În perioada 11-
13.10.2019 în Sala
Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin s-a desfãºurat
Finala Campionatului
Naþional de Ne-Waza (luptã
la sol din Judo) pentru
vârstele U14 ºi U16,
individual, masculin ºi
feminin, la care au participat 309
sportivi de la 51 de cluburi afiliate la
Federaþia Românã de Judo.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
avut în competiþie o singurã
sportivã care a urcat pe podium:
Loc II -ARGINT DIANA -52 kg U16
   În perioada 10-13.10.2019 în
Marrakesh – Maroc s-a desfãºurat
Campionatul Mondial de Veterani
care a înregistrat un numãr record

Finala Campionatului Naþional de Ne-Waza

de sportivi pentru un campionat
mondial: 1.183 sportivi din 49 þãri.
   La aceastã ediþie România a avut
înscriºi 5 sportivi veterani (4 la
masculin ºi 1 la feminin) ºi s-a
obþinut o medalie de argint prin
STEREA LENA -57 kg –F4 ºi un
loc V la masculin.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

obþinut 3 medalii de aur ºi douã de
bronz; la categoria 16-18 ani
Borugã Iulian a obþinut Cinci
medalii de bronz; la seniori
Marghescu Laura a obþinut 3
Medalii de aur ºi 2 de bronz ºi
Marghescu Cristinel a obþinut 5
medalii de bronz; la categoria 8-10
ani Turcu Mihai a obþinut 3 medalii
de argint ºi douã de bronz.
   Competiþia s-a desfãºurat pe cinci
probe de luptã cu arme soft ºi
anume: tanto (cuþit), kodachi (sabie
scurtã), Tate Kodachi (sabie scurtã
cu scut), Choken Free (sabie lungã
cu praz liberã) ºi nito (luptã cu douã
sãbii). Suntem foarte mulþumiþi de
acest rezultat, care a demonstrat cã
antrenamentul pe care l-am început
din luna iulie ne-a dus spre un
rezultat foarte bun.

penalizare meciul pentru bronz, iar
la 50 kg Ignat Daniel a ocupat locul
9. Se putea ºi mai bine dar pe viitor
vom putea aborda cu mai multã
seriozitate din partea sportivilor
acest gen de competiþii.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BALA titular al proiectului “Modernizare drumuri de
interes local”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“Modernizare drumuri de interes local” propus a fi realizat în judeþul
Mehedinþi, comuna Bala, satele Comãneºti ºi Vidimireºti;
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul
Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 ºi vineri, între orele 8:00 -
14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a autoritãþii competente pentru protecþia mediului. I.G.M.
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În etapa a II-a a
Campionatului Naþional de Futsal
U19, CFR’43 Turnu Severin a dispus
cu scorul de 8-3 de contracandidata
în lupta pentru calificarea în Liga
Elitelor, ACS Forþa Oltenia Craiova.
Echipa antrenatã de portughezul
Hugo Moutinho ºi-a luat astfel
revanºa, dupã ce, în urmã cu 2
sãptãmâni, la amicalul de prezentare
a lotului, fusese învinsã cu 7-3 de
Forþa Oltenia Craiova, în Polivalenta
severineanã. Luni searã, la Iºalniþa,

s-a jucat însã pe puncte, iar
severinenii s-au impus cu un

Nemulþumiþi de numãrul mic de spectatori prezenþi al meciurile
disputate pe Stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin, oficialii
FCU Craiova au decis sã mute echipa la Filiaºi. Astfel, meciul cu Criºul
Chiºineu - Criº va avea loc sâmbãtã, de la ora 15:00, pe Stadionul
Orãºenesc din Filiaºi, inaugurat în urmã cu 2 sãptãmâni, cu meciul ACSO
Filiaºi - LPS Cetate Deva 1-0. Runda trecutã, echipa antrenatã de  Eugen
Tricã câºtigase cu 1-0, în deplasarea de la Deva ºi se menþine pe primul
loc în seria a 4-a din Liga a 3-a, cu 22 de puncte, dupã 8 jocuri. Pe locul
secund e Criºul Chiºineu-Criº. Echipa arãdeanã are 14 puncte.

Acceptatã în
eºalonul secund, deºi,
sezonul trecut, înche-
iase seria a 3-a din Liga
a 3-a pe locul secund,
dupã ACS Carmen
Bucureºti, ACS Atletic
Drobeta debuteazã
duminicã în Liga a 2-a.
De la ora 11:00, pe
Stadionul Termo, fetele
antrenate de Daniel
Ispas întâlnesc CSM
Târgu Mureº. În prima etapã,
ardelencele au dispus cu 7-2 de
Olimpia II Cluj, în timp ce
severinencele au stat, deoarece seria
a II-a este formatã dintr-un numãr
impar de echipe. Olimpic Star Cluj,
Venus Maramureº, United Bihor ºi

Victorie împotriva
principalei contracandidate

categoric 8-3.
Prima reprizã a fost
una echilibratã.
Gazdele au deschis
scorul în minutul 6,
prin Alexandru
Cãlin, însã, pe
finalul primei
reprize, CFR’43 a
întors scorul prin Sebastian Iacob (17)
ºi Eugem Toader (19). În partea
secundã, echilibrul s-a menþinut doar
5 minute, dupã care a existat o

singurã echipã pe
parchet. CFR Turnu
Severin s-a desprins la
3-1, dupã reuºita lui
Eugen Toader (21),
Robert Stan (24) ºi
Alexandru Cãlin (25)
au restabilit egalitatea.
A fost momentul în care
oaspeþii au fost mult

mai atenþi în defensivã, iar Alexandru
Crãiaºu (28), Andrei Nohaiu (30),

Raul Iorgulescu (31) ºi Petruþ
Rãdulescu (33, 37) au dus scorul la
8-3. A fost a doua victorie consecutivã
a severinenilor, care, în prima etapa
se impuseserã cu 12-1 în deplasarea
de la Metropolitan Iºalniþa.

Duminicã, de la ora 18:00,
CFR’43 va debuta oficial în
Polivalenta severineanã, când va
primi vizita echipei CSJ ªtiinþa U
Craiova. “O victorie foarte importantã
pentru noi, þinând cont de faptul cã
ne luptãm cu Oltenia Craiova pentru
locul 2, care duce în Liga Elitelor. S-
a vãzut o diferenþã mare de abordare

De ai fi tu salcie la mal...

Liga a 4-a, etapa a 7-a
Inter Salcia - CS Strehaia      2-0
Recolta Dãnceu - Unirea Gârla Mare      9-2
AS Turnu Severin - Viitorul ªimian      0-3
AS Obârºia de Câmp - Victoria Vânju Mare 2-1
CSM Dierna Orºova - Pandurii Cerneþi    1-3
Viitorul Cujmir - Cerna Baia de Aramã     3-0
Clasament
1. Salcia 7   7 0   0 18-5 21
2. Obârºia  de Câmp 7   6 1   0 15-4 19
3. Strehaia 7   6 0   1 39-4 18
4. Dãnceu 7   6 0   1 33-8 18
5. ªimian 7   5 0   2 18-10 15
6. Cerneþi 7   3 1   3 22-21 10
7. AS Tr. Severin 7   3 0   4 12-14 9
8. Vânju Mare 7   1 1   5 8-19 4
9. Orºova 7   1 0   6 8-12 3
10. Gârla Mare 7   1 0   6 9-33 3
11. Cujmir 7   1 0   6 6-32 3
12. Baia de Aramã 7   0 1   6 2-29 1
Liga a 5-a, etapa a 7-a
ªtiinþa Broºteni - AS Noapteºa 3-7
AS Pruniºor - Coºuºtea Cãzãneºti 3-4
Voinþa Opriºor - Real Vânãtori 0-2
Avântul Bistriþa - Viitorul Dârvari 7-1
Voinþa Vrata - Inter Crãguieºti 2-1
Viitorul Floreºti - ASG Hinova 3-0

În derby-ul etapei a 7-a din
Liga a 4-a Mehedinþi, campioana CS
Strehaia a fost învinsã cu 2-0 în
deplasarea de la Inter Salcia ºi a
suferit primul eºec stagional. Ionel
Ionicã (83) ºi Rareº Ionicã (90) au
marcat pentru echipa de fotbal a

comunei Salcia, care a rãmas astfel
singura componentã a Ligii a 4-a cu
punctaj maxim. Neînvinsã mai e ºi
AS Obârºia de Câmp, care, profitând
de eºecul Strehaiei, a urcat pe locul
secund, la 2 puncte sub lider, dupã
ce a dispus cu 2-1 de Victoria Vânju

Mare, prin golurile
marcate de Radu
Mãrcuþ (24) ºi Andrei
Lazãr (47), respectiv
Adrian Nicola (10).
Etapa viitoare, AS
Obârºia de Câmp, una
dintre surprizele
plãcute ale începutului
de sezon, va evolua, în
deplasare, cu CS
Strehaia, în timp ce
Inter Salcia va juca la
ªimian. În runda a 7-
a, vicecampioana
Viitorul ªimian s-a
impus cu 3-0 la AS
Turnu Severin, prin
golurile lui Alin Arfutu
(44), Marius Doanã
(83) ºi Robert Fãiniºi
(86), rezultat prin care
a rãmas pe locul 5, la
6 puncte sub lider.

Fetele lui Ispas debuteazã în Liga 2

Banat Girls Reºiþa sunt celelalte
adversare ale oltencelor. “Debutãm în
liga secundã, unde nivelul este mult
mai ridicat. Nu ne va fi uºor, fiindcã
avem adversare mult mai valoroase,
dar sperãm într-o clasare cât mai
bunã”, a spus antrenorul Daniel Ispas.
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FCU Craiova s-a mutat la Filiaºi

Seria a V-a, etapa a II-a
Forþa Oltenia Craiova - CFR’43 Turnu Severin  3-8
Viitorul Bãleasa - Viitorul Craiova        20-1
CSJ ªtiinþa “U” Craiova - Metropolitan Iºalniþa 4-3
Clasament
1. Viitorul Bãleasa 2   2 0   0 28-4 6
2. CFR Tr. Severin 2   2 0   0 20-4 6
3. ªtiinþa Craiova 2   1 0   1 10-10 3
4. Viitorul Craiova 2   1 0   1 8-26 3
5. Oltenia Craiova 2   0 0   2 6-16 0
6. Metrop. Isalniþa 2   0 0   2 4-16 0

a jocului, faþã de amicalul din urmã
cu 2 sãptãmâni, când fusesem învinºi
de aceeaºi echipã la amicalul de
prezentare. Avem 6 puncte, dupã 2
deplasãri consecutive, ºi  aºteptãm
publicul în numãr cât mai mare la
salã, duminicã, când vom debuta
oficial în Polivalentã. Intrarea va fi
liberã ºi sper ca spectatorii sã fie
mulþumiþi de jocul nostru”, a declarat
Moutinho. Acesta a mizat în etapa a
II-a pe Napu, Lupu - Dãnoiu (cpt),
Toader, Crãiaºu, Nohaiu, Clement,
Iacob, Rãdulescu, Iorgulescu,
Câmpeanu ºi Avramovici.
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Mã fraþilor, ne liniºtirãm,
apãru nea Popescu ºi zisã cã gata,
rezolvã cu cãldura pe iarna asta pentru
Severin. Obþinu avizu’ sã împrumute
municipalitatea cu fro
neºte zeci de mii de tone
de pãcurã, cicã trecem
cu bine de frig ºi dupã aia
ne apucãm de treabã. Ce
ne fãceam dacã nu era
nea Virgil sã rezolve
problema? Pã ce s-a
fãcut în toþi ultimii ani, sã
împrumuta la fel oraºu’,
di la rezerva de stat, cã
doar nu îþi dã nimenea de-a moca zeci
de mii de tone de combustibil, doar
pentru cã trece Dunãrea pi la noi. Aºa
cã asta cu rezolvatu’, mai uºor, cã
nimic nu e gratis ºi nici severinenii nu
mai sunt aºa naivi cum erau odatã. Da
apropo de  conducerea de partid în
galben, pesemne nu fu suficient de
convingãtor lideru, de veni nea ªtirbu
de la centru sã  confirme cã rãmâne

 nea Mãrin

Sucã, pãcura lu’ nea Popescu pentru Severin ºi supãrarea
edililor mehedinþeni

nea Cîrjan candidat pentru Primãria
Severin. Nu care cumva sã sã supere
nea Gherghe, cã nu e nominalizat
macar la pretendenþi. Acuma, cum o

înghiþi gãluºca asta nea Titel, fostu’
primar, rãmâne de vãzut în perioada
urmãtoare, da bine nu i-a cãzut, cu
siguranþã. Da pãnã la urmã nu sã bagã
Sucã în bucãtãria partidelor, cã e
treaba lor cu cine sã trag de ºireturi ºi
pe cine promoveazã.
   Între timp, îmi zisã al lu’ Zbanghiu
cã sã supãrarã unii primari di la
PSD, cã nu avu partidu’ grijã sã le

repartizeze niscaiva
fonduri di la centru.
Adicã le repartizã
ceva, da pentru unii
mai deloc. Pã da, la

Bâcleº cicã trimet ce
mai rãmasã ºi acuma
nea primaru sã ofuscã
pe facebook, trasã
partidu’ de urechi ºi
aluzionã ºi la nea preºedintele de
judeþ, care o fi fãcut solicitãrile la
centru. Bine, pi la Gogoºu nu mai
ajunge nimica, cã cicã ºi aºa are
destul nea primarele la dispoziþie,
dupã aia dã pe dinafarã ºi întrece
Vînju Mare. Bine, sã mai bãgã în
seamã ºi nea Truºcã di la ªimian,
sã-i dea dreptate lu’ nea Coandã, nu
care cumva sã rãmânã de unu
singur. Bine, e bun ºi sprijinu’ ãsta
între edili, mai ales dacã foloseºte
pentru cetãþean. Cã altfel ...
   Altefel sã întâmplã ca în cazu’
Parcului promis de primaru’ Screciu
în Cartieru’ Aeroport ºi care a
devenit un fel de Gropã de gunoi a
zonei. Cei surprinºi aruncând
mizeria spun cã ºefii lor au apobarea
celor di la Primãria Severin. Pãi, o fi
bine ca acu sã aducã mizeria pe locul
viitorului Parc ºi apoi sã vinã sã
cearã bani ca sã cureþe zona?!

   Mã fraþilor, ieºi pe fereastrã di la
Orºova ºi intrã pe uºã pi la
Caransebeº, aºa fãcu nea Cican, care
ajunsã manager la spitalu’ de urgenþã
din Caraº, cã dacã nu fu vãzut cu ochi
buni de nea primarele Stoica, nu mai
avu loc în oraºu’ natal. ªi atuncea sã
urcã frumuºel în ratã ºi pe aci þi-e
drumu’. ªi-l gãsi, mã fraþilor, nu prea
departe de casã.
   Mã nepoate, cam slãbuþã
campania asta electoralã, rar vezi
câte un grup de susþinãtori din fro
tabãrã, da nu mai primeºti tu un pix,
o eºarfã, ceva, numai hârtii ºi vorbe
de duh, atâta mai primeºti. Aºa cã
mã pun pe cetit, îl pun ºi pe nerodu
de Sucã sã conspecteze ºi dupã aia
analizãm ofertele. Di la Kaufland, di
la Carrefour, di la Lidl, di la Cora,
de pi la Profi, de astea ...
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


