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Sã îþi conduci poporul, þara este cea mai mare misiune pe care un om o poate avea pe pãmânt. La noi,
aceastã misiune nu are niciun fel de valoare, dacã ne uitãm la cine intrã în luptã ºi care au fost rezultatele de
pânã acum. Se spune cã peºtele de la cap se împute sau cã sistemul îi înghite pe oameni, indiferent de ideile

pe care le au ºi de cât de mari reforme îºi propun sã facã.

Cum a supravieþuit Securitatea în democraþie

Primarii ALDE din Vlãdaia ºi Dumbrava susþin candidatul
PSD la alegerile prezidenþiale, Doamna Viorica DÃNCILÃ

pag. 2

pag. 4

România are
nevoie de un

preºedinte care sã
fie alãturi de

fiecare cetãþean

ISU “Drobeta”
prezent la Bursa

Locurilor de
Muncã

Evaluarea
activitãþii ªcolii de

Perfecþionare a
Pregãtirii

Personalului
Poliþiei de

Frontierã Drobeta
Turnu Severin

pag. 5

Pânã unde te
duce…
pag. 6

Vã mulþumim tuturor
cititorilor care aþi apreciat

munca noastrã ºi v-aþi
fãcut timp sã ne

transmiteþi urãri ºi gânduri
de bine cu ocazia

numãrului 1000 al ziarului
“Obiectiv mehedinþean”.

Din miile de mailuri cu
mesaje primite ne-a

impresionat cel al doamnei
Mura din Bucureºti -

nãscutã ºi crescutã pe
aceste meleaguri - care

ne-a transmis aºa:
“Mult succes ºi pe mai

departe, pentru mine
Obiectiv mehedinþean este
o hranã sufleteascã care-
mi aduce în gând ºi suflet

o serie de amintiri dragi.
Mulþi ani de realizãri cu
cititori care aºteaptã cu

plãcere ºi nerãbdare sã vã
citeascã”. 

Încã o datã vã mulþumim ºi
sperãm sã nu vã

dezamãgim!

 O. M.
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Ne apropiem tot mai mult de
alegerile prezidenþiale, alegeri prin
care România îºi va croi soarta pentru
urmãtorii cinci ani. De aceea este atât
de important deznodãmântul lor!
   Cred cã în urma acestor alegeri,
România trebuie sã aibã un preºedinte
muncitor ºi implicat, care sã fie alãturi
de fiecare român, pentru cã domnul
Klaus Iohannis nu a fost preºedintele
tuturor românilor. Ne amintim cu toþii
de domnul Klaus Iohannis care vorbea
de „Guvernul meu” când a desemnat
Guvernul Cioloº. Ne amintim de Klaus
Iohannis care vorbea despre demiterea
actualului Guvern, în locul cãruia
spunea cã va pune ALT Guvern. Dar
ne amintim ºi de domnul Klaus
Iohannis care spunea cãRomânia nu
este pregãtitã sã preia Preºedinþia
rotativã a Consiliului Uniunii
Europene, iar dupã ce preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene a fost
una de succes, preºedintele s-a
lãudat cu aceste rezultate.
   În aceste momente, românii au
nevoie de un preºedinte harnic, nu
de un preºedinte pentru care
vacanþele sunt mai importante.
   Avem nevoie de un preºedinte care
sã lucreze cu Guvernul, nu de unul care
blocheazã activitatea lui din orgolii
personale sau motive electorale. ªi,
mai presus de toate, ne trebuie un ºef
de stat care sã respecte Constituþia,
lucru de care domnul preºedinte Klaus
Iohannis nu a þinut cont.
   E unul din motivele pentru care
Partidul Social Democrat ia acum
în calcul suspendarea preºedintelui
Klaus Iohannis.
   Însã aceastã decizie va trebui sã fie
foarte bine analizatã, pentru cã în
România avem deja o crizã. Avem o
crizã din punct de vedere instituþional,
din punct de vedere al legilor ºi actelor
normative pe care trebuie sã le

România are nevoie de un preºedinte
care sã fie alãturi de fiecare cetãþean

adoptãm, din punct de vedere al
stabilitãþii ºi al încrederii pe care alte
state trebuie sã o aibã în România.
   Cred cã ieºirea din criza politicã se
poate face prin formarea unei noi
formaþiuni politice ºi prin venirea la
Cotroceni a unui nou ºef de stat.
   Acum þara noastrã este pregãtitã
pentru a avea prima femeie preºedinte,
pe doamna Viorica Dãncilã. Un om
care a arãtat, atât la Palatul Victoria,
cât ºi în cei nouã ani de
europarlamentar, cã este muncitor,
devotat, serios. Poate sã gãseascã
soluþii, sã înþeleagã oamenii, sã aducã
bunãstare pentru toþi românii.
   Doamna Viorica Dãncilã este omul
care nu va permite ca tãierile de salarii
ºi pensii, respectiv concedierile, sã
fie o soluþie de a regândi bugetul
statului. Va fi preºedintele care va
susþine educaþia ºi serviciile
medicale, dezvoltarea societãþii pe
toate palierele ei.
   Candidatul Partidului Social
Democrat are cu adevãrat ºanse sã
devinã preºedintele României. Însã
de împlinirea acestui deziderat
depinde, în egalã mãsurã, activitatea
fiecãruia dintre noi ºi mai apoi, de
activitatea noastrã va depinde modul
în care va arãta viitorul tuturor.

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Una dintre ultimele declaraþii
ale Ralucãi Turcan de la PNL mi s-a
pãrut expresia unei luciditãþi amare
ºi tardive. Ce spunea dumneaei? Cã
instalarea unui guvern liberal, acum,
nu reprezintã vreun calcul prea
grozav pentru liberali, în perspectiva
anului electoral 2010. Cu greutãþile
guvernãrii pe umeri, cu o ecuaþie de
susþinere parlamentarã fragilã, noul
guvern are mai curând ºanse sã intre
în vrie, ºi încã destul de repede,
lãsând uitãrii guvernarea Dãncilã.
Raluca Turcanu exprimã ce probabil
mulþi liberali simt: cã vor avea parte
de o guvernare pripitã, cu ºanse
mari sã avantajeze, la final de 2020
când sunt parlamentarele, tocmai
PSD. Nu doar pripitã, ci ºi dificilã
social ºi politic. O guvernare care
va avea aproape un an un Parlament
advers, cu social-democraþii
croºetând cu oamenii lui Ponta tot
felul de strategii.
   Ponta, cã tot veni vorba, ca naturã
politicã, e indiscutabil mai apropiat
de PSD decât de dreapta, oricare
ar fi aceasta. Ponta rãmâne ce a
fost: un om de stânga, nu-ºi poate
trãda condiþia politicã. De aceea

Teme fierbinþi
vedem ºi atitudinea aceasta
„sucitã” din ultimul timp a
liderului PRo. Care atitudine a ºi
atras reacþia lui Orban: „Dacã astãzi
unul dintre partidele care au votat
moþiunea de cenzurã preferã sã
rãmânã alãturi de Viorica Dãncilã,
este problema acelui partid, nu este
problema noastrã. În ceea ce ne
priveºte, vom purta negocieri cu
toþi ceilalþi parteneri politici.
Formula de guvern este una care
a fost agreatã ºi acceptatã prin
intermediul unor înþelegeri
politice negociate care vor fi supuse
ratificãrii BPN al PNL ºi al celorlalte
formaþiuni politice cu care avem
aceste înþelegeri. Sincer, nici nu mi-
aº dori sã guvernez alãturi de
Victor Ponta”, a declarat Ludovic
Orban, vizibil tensionat.
   Are toate motivele sã fie
tensionat. Îºi asumã formarea
unui guvern în condiþii de crizã,
pe un fond de nesiguranþã
parlamentarã, pe un termen de
niciun an, cu parteneri de moþiune
nesiguri, cu bugetul de stat pe
cap, înhãmaþi la cãruþa
candidaturii lui Iohannis. Nu e
deloc o situaþie comodã. ªi toate
acestea în condiþiile în care PSD
deja ºi-a luat grija guvernãrii ºi
se axeazã pe temele de opoziþie.
Bine, nici PSD nu stã pe roze. Are
o crizã de lidership serioasã, ºi
alegerile locale bat la uºã. Dar
mãcar îºi poate vedea liniºtit de
aceste probleme. Cert e faptul cã
temele politice ale acestui final de
an vor fi cât se poate de fierbinþi ºi
ne vor da multe bãtãi de cap.

23 - 29 octombrie
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Primarii comunelor
mehedinþene Vlãdaia ºi Dumbrava,
domnii Viorel Spuzã ºi Cãtãlin Enache,
ambii aleºi în anul 2016, pe listele
ALDE o susþin la alegerile prezidenþiale
pe doamna Viorica Dãncilã,
candidatul PSD. Decizia a fost anunþatã
astãzi în cadrul unei conferinþe de
presã, organizatã la sediul PSD

Primarii ALDE din Vlãdaia ºi Dumbrava susþin candidatul PSD la
alegerile prezidenþiale, Doamna Viorica DÃNCILÃ

Mehedinþi, la care a participat
preºedintele PSD Mehedinþi, Aladin
Georgescu, împreunã cu senatorul
Liviu Mazilu ºi cei doi primari.
   “Am avut o comunicare foarte bunã
cu CJ Mehedinþi, în speþã cu domnul
Aladin Georgescu. Aºa cum ºtiþi, fac
parte din ALDE. Pânã la un punct,
toate lucrurile au fost bune, dar când

am vãzut cã nu mai este în regulã,
am hotãrât ºi eu cã nu-mi mai
este locul în ALDE acum, aºa cã
susþin ºi eu candidatul PSD, pe
doamna Viorica Dãncilã.”, a
declarat primarul comunei
Vlãdaia, Viorel Spuzã.
   “Decizia de a susþine PSD, pe
domnul preºedinte Aladin
Georgescu ºi pe doamna premier
Viorica Dãncilã vine în urma unei
analize de trei ani. Încã din 2016,
Guvernul PSD ne-a demonstrat
cã a fãcut foarte multe lucruri bune
pentru comunitãþile locale.”, a

declarat, la rândul sãu, Cãtãlin Enache,
primarul comunei Dumbrava,
adãugând printre mãsurile care l-au
convins, creºterea pensiilor ºi
investiþiile la nivel local.
   “Ceea ce i-a determinat pe cei doi
edili sã susþinã candidatul PSD
pentru funcþia de preºedinte al
României, în ciuda deciziei

conducerii centrale a partidului din
care fac parte, este tocmai
Programul de Guvernare pus în
practicã începând cu ianuarie 2017
ºi mai ales mãsurile puse în aplicare
pentru dezvoltarea comunitãþilor
locale, mãsuri de care în Mehedinþi,
au beneficiat toate primãriile,
indiferent de culoarea politicã. Acest
fapt, dar ºi buna colaborare pe care
au avut-o cu subsemnatul, în calitate
de preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, i-a determinat sã aleagã
sã o susþinã la alegerile pentru cea
mai înaltã funcþie în stat pe doamna
premier Viorica Dãncilã.

Le mulþumesc domnilor primari
pentru buna colaborare ºi salut
decizia pe care au anunþat-o astãzi!

Le doresc mult succes în
implementarea proiectelor pe care le
au ºi îi asigur de toatã susþinerea
mea!”, a transmis preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Pe drumul judeþean 563 A
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
demarat investiþiile în anul 2016 când
s-au asfaltat 2,2 km, pânã la
intersecþia cu drumul care duce în
Slaºoma. Ulterior, s-a depus cerere
pentru Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, iar, mai apoi, pe
Programul Operaþional Regional,
pentru obþinerea fondurilor europene.
“Iatã cã astfel, am reuºit sã finalizãm
asfaltarea întregului tronson de ºase
kilometri, din Slaºoma (comuna
Pãdina Mare) pânã la intersecþia cu
drumul care duce în localitatea Petra
(comuna Bîcleº). În perioada

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers în aceastã
dupã-amiazã în comuna Vlãdaia,
acolo unde proiectul de asfaltare a
uliþelor este în plinã desfãºurare.
   “În oricare comunã
mehedinþeanã aº merge, gãsesc
proiecte în diverse stadii de
implementare. Asta pentru cã
Guvernul PSD a finanþat, prin
Programul Naþional de Dezvoltare
de Localã, investiþii care sporesc
condiþiile de trai, iar oamenii sunt

Lucrãrile de asfaltare între
Slaºoma ºi Petra s-au finalizat

Drumuri sãteºti asfaltate la
Vlãdaia, prin PNDL

foarte mulþumiþi.”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
La Vlãdaia s-au pregãtit deja
drumurile pentru asfaltare. Este
vorba despre ºapte kilometri de
drumuri sãteºti care se
modernizeazã acum, 4 km la
Vlãdaia ºi 3,2 km în Almãjel. În
comunã, mai exact în toate cele
patru localitãþi s-au finalizat
lucrãrile pentru introducerea
reþelelor de apã ºi canalizare,
finanþate tot prin PNDL. Biroul de presã

urmãtoare se vor face
acostamentul, rigolele ºi marcajul.
Important este cã am reuºit sã
asfaltãm acest drum când locuitorii
nici nu mai sperau. Am primit, sigur,
sprijin din partea Guvernului PSD
pentru obþinerea finanþãrii, sprijin
fãrã de care nu se puteau asfalta
alte câteva sute de kilometri de
drumuri judeþene, comunale ºi
sãteºti în judeþul Mehedinþi. Facem
ce trebuie pentru mehedinþeni,
facem ce trebuie pentru români.”, a
transmis marþi, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
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Din acest an, ºi tinerele care
îºi doresc sã urmeze o carierã
militarã în domeniul situaþiilor de
urgenþã au ºansa sã opteze pentru
ocuparea celor 300 de locuri, dintre
care 275 alocate subofiþerilor de
pompieri ºi protecþie civilã, iar alte
25 revenind maiºtrilor militari auto.
   Pentru a participa la concurs,
tinerii trebuie sã aibã vârste
cuprinse între 18 ºi 27 de ani –
împliniþi în anul participãrii la
concurs, sã fie absolvenþi cu
diplomã de bacalaureat, media
generalã la purtare în liceu sã nu fie
mai micã de 9 ºi sã nu aibã
antecedente penale, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit

ISU “Drobeta” prezent la Bursa Locurilor de Muncã
Pentru promovarea ofertei educaþionale a ªcolii de Subofiþeri de

Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti, cadrele
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi

au fost prezente astãzi, 18 octombrie, la Bursa Locurilor de Muncã.
ISU „DROBETA” recruteazã ºi selecteazã candidaþi pentru cele 300

de locuri ale ªcolii de Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã
“Pavel Zãgãnescu” Boldeºti, scoase la concurs pentru sesiunea

ianuarie 2020.reabilitarea sau sã nu fie în curs de
urmãrire penalã ori de judecatã
pentru sãvârºirea de infracþiuni.
   Toþi cei interesaþi sunt aºteptaþi la
sediul unitãþii noastre, pânã la data
de 15 noiembrie, pentru a se înscrie
în vederea participãrii la concursul de
admitere organizat în cadrul ªcolii de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie
Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti.
   Admiterea se va desfãºura în douã
etape. Pentru a trece de prima etapã, cea
de selecþie, candidaþii trebuie sã fie
declaraþi apþi la examinarea medicalã
ºi la evaluarea psihologicã.
   Cea de-a doua etapã, concursul de
admitere, se desfãºoarã la sediul
ºcolii în perioada10-23 ianuarie 2020,

ºi constã în susþinerea probelor
eliminatorii (contravizita medicalã
ºi evaluarea aptitudinilor fizice),
precum ºi a probei de verificare a
cunoºtinþelor, care constã într-un test
grilã la disciplina matematicã.
   Durata de ºcolarizare este de
aproximativ un an, cursurile
începând în luna februarie ºi
încheindu-se în luna decembrie.
Informaþiile complete privind graficul de

admitere, datele de prezentare, etapele ºi

probele de concurs, tematica ºi bibliografia
sunt postate la adresa
www.scoaladepompieri.ro, dar ºi pe
site-ul instituþieiwww.isumehedinti.ro.
   Cei interesaþi pot obþine detalii
suplimentare ºi la Serviciul Resurse
Umane din cadrul ISU “Drobeta”,
situat pe strada Portului, nr. 2, precum
ºi la numãrul de telefon 0252/
311212.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

20 de jandarmi au
participat la o sesiune de formare
în domeniul  prevenirii
consumului de droguri.
   Activitatea a fost destinatã
jandarmilor care desfãºoarã
misiuni de ordine publicã ºi
combatere a infracþionalitãþii
stradale. Aceºtia au fost instruiþi
cu privire la tendinþa fenomenului
consumului ºi traficului de droguri,
principalele categorii de substanþe
ºi efectele acestora, semnele
consumatorilor de droguri,
precum ºi prevenirea  consumului
de droguri în mediul ºcolar.
   Demersul formativ urmãreºte
informarea ºi conºtientizarea
personalului Ministerului
Afacerilor Interne precum ºi a

Jandarmii antidrog

societãþii civile, cu privire la
consecinþele consumului de
droguri asupra individului.

Informaþii suplimentare
   Sesiunea de formare a fost
susþinutã de specialiºti din cadrul
Centrului de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi ºi
s-a desfãºurat la sediul
Jandarmeriei Mehedinþi,  în
perioada 14-17 octombrie 2019.
   De la începutul acestui an ºi pânã
în prezent, jandarmii au întocmit
actele de sesizare privind infracþiunea
de deþinere ºi consum de droguri în
13 situaþii, privind 22 de persoane.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

În perioada 01.01.2019–
30.09.2019,  ca urmare a
implementãrii Programului Naþional
de Ocupare a Forþei de Muncã, prin
intermediul AJOFM Mehedinþi au
fost încadrate în muncã 3.414
persoane, dintre care 1.358 femei.

Din totalul persoanelor ocupate
pânã la data de referinþã, 1.903 au
peste 45 de ani, 594 au vârsta
cuprinsã între 35 ºi 45 de ani, 464
au între 25 ºi 35 de ani, iar 453 sunt
tineri sub 25 de ani (din care 59 tineri
NEETs).

În funcþie de rezidenþã, din totalul
persoanelor încadrate în muncã,
2.018 provin din mediul urban, iar
1.396 persoane sunt din mediul
rural.

Din punct de vedere al nivelului
de pregãtire al persoanelor pentru
care s-a identificat un loc de muncã,
cele mai multe persoane au studii
liceale (1.727), urmate de cele cu
studii gimnaziale (744). Numãrul
celor cu studii profesionale este de
594, 185 cu studii superioare, 91
cu studii primare si 73 cu studii
postliceale.

Din numãrul total de persoane care
au fost angajate prin intermediul
AJOFM Mehedinþi,  2.862 persoane
fac parte din categoria celor greu sau
foarte greu ocupabile. Precizãm cã

3.414 persoane ºi-au gãsit un loc de
muncã cu sprijinul AJOFM Mehedinþi

încadrarea într-o categorie de
ocupabilitate se realizeazã ca urmare
a activitãþii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenþele noastre.

Pentru integrarea pe piaþa muncii,
persoanele aflate în cãutarea unui loc
de muncã înregistrate în baza de date
a agenþiei teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã în a cãrei razã au
domiciliul sau reºedinþa beneficiazã
de pachete personalizate de mãsuri
active prevãzute de Legea nr 76/
2002 privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã, modificatã ºi
completatã. Astfel, în intervalul
01.01.2019-30.09.2019, numãrul
persoanelor care au beneficiat de
asistenþã pentru înregistrarea în
evidenþã ca persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, în
vederea asigurãrii protecþiei sociale
privind acordarea indemnizaþiei de
ºomaj sau cuprinderea în mãsuri
active, a fost de 9.519 persoane.

Pentru mai multe informaþii despre
activitatea Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinþi, puteþi accesa https://
w w w . a n o f m . r o /
index.html?agentie=Mehedinti.

Director executiv, Ioan SURU
Consilier superior,

Mihail Sorin MARINESCU
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Vineri, 18.10.2019, la sediul ªcolii
de Perfecþionare a Pregãtirii
Personalului Poliþiei de Frontierã
Drobeta Turnu Severin, în prezenþa
autoritãþilor locale ºi a personalului
didactic, directorul ºcolii, domnul
comisar ºef de poliþie Ciobanu
Marius a prezentat rezultatele obþinute
în anul de învãþãmânt 2018/2019.

Astfel, în perioada 01 octombrie
2018 – 30 septembrie 2019,
activitãþile didactice au urmãrit
armonizarea pregãtirii asiguratã în
ºcoalã cu cea a poliþiºtilor de frontierã
europeni, þinând cont de principiile
regãsite în sistemele Bologna/
Copenhaga ºi având la bazã
programe analitice comune,
specificate în Common Core
Curricula elaborate la nivelul Agenþiei
FRONTEX.

În perioada analizatã, un numãr de
406 de cursanþi au participat la cursuri
de specializare, organizate pe diverse
teme ºi linii de muncã, printre care:
„Modul de executare a supravegherii
frontierei de stat”, „Intervenþia

poliþieneascã - tehnici ºi
tactici de autoapãrare”,
„Combaterea fraudei în
documente ºi vize -
formatori multiplicatori”,
„Examinarea criminalisticã
a locului faptei”, etc.

Pe lângã activitãþile
curriculare, concretizate în
norma didacticã, personalul
catedrei a mai desfãºurat ºi
activitãþi extracurriculare,
cum ar fi: elaborarea în
colaborare cu I.G.P.F. ºi U.N.H.C.R  a
„Ghidului de bune practici privind
gestionarea solicitãrilor de azil de
cãtre PFR”, distribuit la toate
structurile operative ale P.F.R.;
gãzduirea seminarului regional cu
tema „Cooperarea cu autoritãþile
locale ºi creºterea capacitãþii ONG-
urilor ºi partenerilor sociali de a se
implica în formularea ºi promovarea
de propuneri complementare la
politicile publice privind migraþia”,
organizat de Societatea Naþionalã de
Cruce Roºie Filiala Satu-Mare, alãturi

Evaluarea activitãþii ªcolii de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului Poliþiei de
Frontierã Drobeta Turnu Severin în perioada 1 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019

de Serviciul Iezuit pentru Refugiaþi
România; organizarea unei activitãþi
comune cu Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Mehedinþi cu tema
,,Familiarizarea cu specificul meseriei
de poliþist’’, grupul þintã fiind copiii
prezenþi în cadrul unei tabere
naþionale.

Pentru anul de învãþãmânt 2019/
2020, prioritãþile de acþiune vizeazã
intensificarea activitãþilor de
documentare operativã necesare
actualizãrii conþinutului curricular ºi
procurãrii de materiale documentare,

proiectarea ºi desfãºurarea
activitãþilor de pregãtire în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare, dezvoltarea activitãþii de
cercetare individualã în vederea
publicãrii de articole ºtiinþifice de
specialitate ºi nu în ultimul rând
participarea la întâlniri, seminarii,
simpozioane organizate pe probleme
ce  vizeazã activitatea specificã.

Purtãtor de cuvânt
Inspector principal de poliþie,

BRUCÃ IONELA

Ministerul Apelor ºi Pãdurilor, în
parteneriat cu Ministerul Educaþiei Naþionale, a
lansat Concursul naþional de desen „Supereroii
lui Picurici”. Competiþia este deschisã tuturor
elevilor din învãþãmântul primar ºi gimnazial. Vor
fi premiate cele mai bune 10 desene realizate de
copii, pe temele propuse de organizatori, cât ºi
cele mai active 10 ºcoli gimnaziale în efortul de
educare a celor mici în direcþia protejãrii apelor.
   Concursul naþional de desen se deruleazã în
intervalul 7 octombrie 2019 - 31 mai 2020 ºi
include etape succesive de selecþie a
participanþilor, pe douã categorii de vârstã:
- 6 - 9 ani: elevii claselor pregãtitoare ºi ai
claselor I-III;
- 10 - 13 ani: elevii claselor IV-VI.
   Prima etapã se adreseazã ºcolilor gimnaziale,
înscrierea acestora fiind deschisã în intervalul
7 octombrie - 8 noiembrie 2019, în limita a
maximum 200 de ºcoli, dupã principiul primului
înscris.
   Derularea concursului include mai multe faze
de selecþie a celor mai talentaþi copii, publicul
fiind invitat de fiecare datã sã voteze lucrãrile
preferate, afiºate în Galeria disponibilã pe
apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici.
   Fiecare din ºcolile înscrise în concurs va

Lansarea Concursului naþional de desen „Supereroii lui Picurici”
desemna câte trei participanþi pentru fiecare
categorie de concurs. Faza localã va reuni 1.200
de lucrãri realizate de tot atâþia elevi selecþionaþi
de profesorii coordonatori. Dintre aceºtia, pentru
participarea în faza finalã, vor fi aleºi 40 de copii
la nivel naþional, câte 20 pentru fiecare categorie
de vârstã. Aceºtia se vor întrece în creativitate,
dar ºi claritate în exprimarea artisticã a unei teme
relevante pentru protecþia apelor, în cadrul
probei finale a concursului programatã pentru
30 mai 2020, la Bucureºti.
   Cei 10 elevi câºtigãtori (câte cinci pentru
fiecare categorie), cât ºi cele 10 cele mai active
ºcoli, vor fi premiate în cadrul festivitãþii
programate în data de 31 mai 2020. Premiile
acordate elevilor constau în laptopuri, tablete,
biciclete, participarea în tabere de varã din
România, materiale pentru camping. Fiecare din
cele 10 cele mai active ºcoli va fi premiatã cu
un set de echipamente educative IT, constând
în laptop, imprimantã, videoproiector ºi ecran
de proiecþie.
   Iniþiativa face parte din campania naþionalã de
conºtientizare „APA NOASTRÃ”, lansatã la
începutul anului 2019 de Ministerul Apelor ºi
Pãdurilor, în cadrul proiectului „Controlul
Integrat al Poluãrii cu Nutrienþi/CIPN”.

   Componenta educaþionalã reprezintã o preocupare
importantã a campaniei, aceasta incluzând diverse
activitãþi atractive dedicate copiilor, care se vor derula
pânã la finalul anului 2021.
***
   Proiectul „Controlul Integrat al Poluãrii cu
Nutrienþi” este parte a demersurilor Guvernului
României de asigurare a implementãrii Directivei
Nitraþi, prin care se urmãreºte reducerea poluãrii
cu nutrienþi din surse agricole. Managementul
gunoiului de grajd la nivel de comunã este o
preocupare principalã a Proiectului, având în
vedere cã, la ora actualã, în România sunt peste 3
milioane de ferme mici, de subzistenþã, care nu au
capacitatea de a implementa individual mãsurile
necesare prevenirii poluãrii solului ºi a apei freatice.
Proiectul CIPN este în a doua fazã, cea de finanþare
adiþionalã. Proiectul iniþial a demarat în 2008 ºi s-
a încheiat în 2017 ºi a finanþat un numãr de 86 de
platforme de management de gunoi de grajd.
Finanþarea adiþionalã a proiectului a fost alocatã
pentru cinci ani, pânã în martie 2022. În aceastã
fazã a proiectului vor fi finanþate peste 90 de
comunitãþi locale.
   Persoanã de contact:
Ion Meþiu, Coordonator instituþional UMP CIPN,
e-mail ion.metiu@map.gov.ro



opiniiOBIECTIV mehedinþean 24 - 30.10.2019pag. 6

Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Cam la jumãtatea campaniei electorale,
lucrurile, vreau sã zic ostilitãþile obiºnuite în
asemenea împrejurãri au ajuns într-un punct mort,
în care nu mai desluºeºti cine ºi ce anume vrea. Cel
mai nociv preºedinte pe care l-a avut România
vreodatã (noi credeam cã Bãsescu nu poate fi depãºit
în nocivitate de nimeni!) ºi care mai vrea încã cinci
ani la Cotroceaua Mov, parcã nici n-ar fi în campanie:
ºi-a luat-o pe Georgeta proprietate personalã ºi a
zburat pânã în Þara Soarelui Rãsare pentru a participa
la înscãunarea noului împãrat japonez (na, cã nu i-
am reþinut numele!). Sigur, dumnealui pe post de
ursitoare pentru noul monarh! Sau, cine ºtie, poate
cã fãrã dumnealui ceremonia cu pricina poate nu ar
fi avut loc. Eu cred însã cã, în subconºtient, Werner
ºi-a zis cã nu se ºtie dacã mai prinde o ocazie ca
asta, aºa cã, o dã pe pustii de campanie, are aici

destui sclaveþi care sã se ocupe de aºa ceva, prin
urmare de ce sã nu profite ºi sã nu-i dea ºi el
binecuvântarea noului împãrat japonez?!
   * În vremea asta, coana Viorica, rãmasã singurã
pe terenul de, nu-i aºa, luptã, se bate ºi dumneaei
cu morile de mãcinat vântul ºi ba se face cã-l
provoacã pe cel dus în Japonia la o dezbatere în doi
(iar pe respectivul îl doare în trei litere!), ba îl
ameninþã cu supendarea – treabã care ne face sã ne
cocoºãm de râs, mai ales dacã ne amintim câte
prilejuri mai mult decât convingãtoare au avut
pesediºtii sã-l suspende timp de cinci ani, dar au
fãcut-o ba pe inºii raþionali, ba pe mama rãniþilor, ca
sã nu zicem de-a dreptul cã au recurs chiar la trocuri
mizerabile cu împricinatul, dupã principiul cã o mânã
spalã pe alta ºi amândouã curul. Despre ºansele
Vioricãi de a câºtiga preºedinþia României, am vãzut

cã unii discutã serios. Bine....
   * Revenind la ideea de dezbateri electorale, trebuie
sã remarcãm cã nimeni nu pare dispus sã participe
la aºa ceva. Cei mai neinteresaþi la aceste dezbateri
sunt, parcã spre a-i face în necaz Vioricãi Dãncilã,
chiar pesediºtii. Din teamã? Din aroganþã? Din
siguranþã de sine? Cine naiba mai poate sã ºtie? În
schimb, cei foarte numeroºi care s-au înscris în
cursa prezidenþialã colindã coclaurile patriei, oraºe
ºi sate, târguri, pieþe, iarmaroace, adunãturi spontane
de gurã cascã, în ideea cã poate, poate vor strânge o
mânã de voturi.Mãcar pentru a-ºi mai justifica într-o
mãsurã oarecare cheltuielile în ochii celor care îi
sponsorizeazã. În zilele de week-end, toate aceste
locuri aglomerate sunt înþesate de agenþi electorali, ºi
ei în cãutare de... mãlai, dacã mã înþelegeþi ce vreau
sã spun, care împrãºtie prin „prostime” pliante bine
colorate cu chipurile rânjinde ale candidaþilor. Pliante
care rãmân aruncate prin peisajul dezolant de dupã
retragerea mulþimilor de curioºi ºi de gurã-cascã.
   *Dezbateri sunt ºi pe la televiziuni, cele mai multe
dintre ele adaptând formatul unor emisiuni de interes
la, nu-i aºa, cerinþele campaniei. Partidele îºi trimit
sau nu reprezentanþi la aceste emisiuni, în care se
cascã masiv de plictiseala provocatã de locurile
comune debitate cu hãrnicie de cãtre cei care þin sã
bifeze, nu-i aºa, încã o acþiune de campanie, cu care
sã se laude în faþa ºefilor. Cum spuneam, însã, actorii
direct implicaþi fug de dezbateri ca dracul de tãmâie.
Probabil de teama cã se va gãsi cineva sã le adreseze
întrebarea fatalã: „Mai este România a românilor?”.
   * Candidatul piþigoilor mult prea zgomotoºi de la
USR, Dan Barna, a cam dat de dracu’, dupã cum ar
releva unele anchete jurnalistice.  Noi, vorba aia, nu
zicem cã-i aºa, dar puteþi verifica. Treaba lui.
Problema e cã dumnealui nu e strâns cu cleºtele de
“penalii” de la PSD, ci de aliaþii întru anticomunism
de la PNL, care vor sã-l determine ca el ºi cu zurbagiii
lui sã voteze guvernul Orban, pohta ce-a pohtit
Iohannis. Uite aºa se înfrãgezesc ãºtia care-ºi iau
avânt prea devreme. Bine, acum se vede ºi pânã
unde i-a dus cãpãþâna…

Pânã unde te duce…

23 - 29 octombrie

Tinerii Pro România Mehedinþi au dat
startul activitãþii politice, în cadrul unei acþiuni,
care a reunit Comitetul executiv naþional al
formaþiunii. Aceºtia ºi-au consolidat poziþia,
prin numirea coordonatorului judeþean, Andrei
Stîngã, în funcþia de vicepreºedinte al
organizaþiei Pro România la nivel naþional. Totul
s-a petrecut în prezenþa preºedintelui Tineretului
Pro România, Miroslav Stanici, dar ºi a altor
coordonatori ai filialelor de tineret din þarã.
   De la punerea pe picioare a organizaþiei de
tineret a Pro România Mehedinþi, tinerii

formaþiunii au demonstrat cã sunt o echipã cu
rezultate, o echipã determinatã, care se implicã
activ în viaþa politicã.
   Dupã încheierea întâlnirii, tinerii Pro România
au pornit pe strãzile Severinului, pentru a
convinge electoratul cã Mircea Diaconu meritã
un “DA” pe 10 noiembrie.
   Acesta este doar începutul activitãþii, dupã
cum promite echipa în continuã expansiune ºi
care demonstreazã, cu fiecare activitate, cã
politica se poate face ºi altfel!

CU TINEri SCHIMBÃM ROMÂNIA!

 Biroul de presã
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Este vorba de un proiect co-finanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional, entitate a
Ministerului Culturii, ce administreazã fondurile
proiectelor culturale derulate în România.  Proiectul
a fost câºtigat ºi implementat de Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta
Turnu Severin în parteneriat cu Uniunea Democratã
Turcã din România, prin acest proiect urmãrindu-se
valorificarea prin punerea în circuit a unei moºteniri
de patrimoniu foarte specific, respectiv moºtenirea
culturalã Ada-Kaleh.
Proiectul s-a concretizat în amenajarea la etajul al
treilea al Castelului de Apã – simbol patrimonial al
oraºului nostru dunãrean – a unei expoziþii unicat în
România, o poveste minunatã ºi ineditã a insulei
scufundate Ada-Kaleh, pusã în valoare de tehnologia
viitorului într-o adaptare ºi realizare care pare
surprinzãtoare la prima vedere, dar în spatele cãreia
stau multe ore de muncã ºi nopþi albe, dar ºi minþi
luminate care, folosind tehnologie de ultimã generaþie,
apelând la aplicaþii ºi la diverse soft-uri performante,
au reuºit la final ceea ce ºi-au propus: sã redea câteva
scene ale vieþii de zi cu zi din insula Ada-Kaleh,
pornind de la fotografii vechi de care întotdeauna sunt
legate de poveºti minunate, pe un fundal sonor care
te transpune, prin timp, chiar pe insulã…
   Expoziþia are amprenta unei instalaþii postmoderne,
în care se întâlnesc inovaþia tehnologicã cu memoria
„scufundatã” din vechile fotografii. Nu ai cum sã-þi
dai seama de valoarea ºi ineditul unei astfel de expoziþii,
decât dacã o vizitezi. Vei avea un mic ºoc când vei
vedea ce poate ascunde un borcan cu puþinã apã ºi
câteva poze. Iar la plecare, vei exclama: AªA DA! O
expoziþie precum o poveste… scrisã de Dragoº
Neamu ºi pusã în operã de profesioniºtii de la Q Group
Proiect, sub conducerea arhitectului Constantin
Goagea. Vernisajul acestei expoziþii va avea loc la
sfârºitul lunii octombrie.
   Implementarea proiectului „FotoKaleh. Patrimoniul
uitat din fotografii” este parte a unei noi strategii
turistice locale a Primãriei Municipiului Drobeta Turnu
Severin - partenerã a acestui proiect, prin care se
doreºte valorizarea Castelului de Apã ca obiectiv de
reconversie a patrimoniului ºi refuncþionalizarea unui
spaþiu creativ în spaþiu muzeal.

Responsabil comunicare proiect

„FotoKaleh. Patrimoniul
uitat din fotografii”

În rechizitoriul, pe baza cãruia primarul
comunei Devesel, Fabian Drocan ºi ºoferul
Primãriei, Miþaru Ion Eugen, au fost trimiºi în
judecatã, în august 2017, se aratã cã în perioada
2008 - 2012, Miþaru Ion Eugen, conducãtor
auto la Primãria Devesel, i-a indus în eroare pe
reprezentanþii A.P.I.A. - Mehedinþi prin
prezentarea cu rea-credinþã a unor documente
false (documente incomplete, adeverinþe ºi
declaraþii false) care atestau faptul cã acesta
deþine în proprietate/folosinþã terenuri agricole
situate pe raza mai multor localitãþi din judeþul
Mehedinþi, obþinând astfel pe nedrept, suma
totalã de 796.565 lei, fonduri europene.
   „În cursul anului 2009, Drocan Fabian
Laurenþiu Costel i-a indus în eroare pe
reprezentanþii A.P.I.A. - Mehedinþi prin
prezentarea cu rea-credinþã a unor documente
false (documente incomplete, adeverinþe ºi
declaraþii false) care atestau faptul cã acesta
deþine în proprietate/folosinþã terenuri agricole
situate pe raza localitãþii Devesel, jud.
Mehedinþi, obþinând astfel pe nedrept suma
totalã de 111.282 lei, fonduri europene”, se
preciza, la acea vreme, într-un comunicat de
presã al DNA Craiova. Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã – Centrul
Judeþean Mehedinþi s-a constituit parte civilã
în procesul penal cu sumele acordate în anul
2009 primarului Drocan Fabian Laurenþiu
Costel - 111.282 lei ºi în perioada 2008 - 2012
ºoferului Miþaru Ion Eugen - 796.565 lei. Din
verificãrile efectuate a rezultat cã Drocan Fabian
Laurenþiu Costel ºi Miþaru Ion Eugen nu
figureazã în evidenþele fiscale cu bunuri mobile
ºi/sau imobile impozabile, prin urmare nu au
fost instituite mãsuri asigurãtorii în cauzã.

La închisoare cu suspendare, pentru
fraudarea de fonduri europene

Primarul comunei mehedinþene Devesel, Fabian Drocan, a fost
condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru o afacere
din care a obþinut ilegal fonduri europene de la APIA. Decizia este

definitivã ºi a fost pronunþatã de Curtea de Apel Craiova, la doi ani
distanþã de când procurorii DNA l-au trimis în judecatã, în stare de

libertate. În dosar mai este condamnat ºi ºoferul primãriei.
Primarul are interdicþie de a mai candida timp de 5 ani ºi este
obligat sã execute 80 de zile de muncã în folosul comunitãþii.

Drocan este primar la al doilea mandat, ales pe listele PNL.

Decizie definitivã a Curþii de Apel Craiova;
muncã în folosul comunitãþii

   La senþinþa pronunþatã în anul 2018 de
Tribunalul Mehedinþi, DNA Craiova a fãcut apel.
Soluþia instanþei de apel este definitivã ºi
executorie. Astfel este condamnat  inculpatul
MIÞARU ION EUGEN, la pedeapsa de 2 ani ºi 8
luni închisoare cu suspendare. În baza art. 67
alin. 2 C.p., inculpatului i se aplicã ºi pedeapsa
complementarã  de interzicere a dreptului de a fi
ales în autoritãþile publice sau în orice ale funcþii
publice, ºi de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul
de a ocupa o funcþie care implicã exerciþiul
autoritãþii de stat), pe o perioadã de 3 ani.  Instanþa
dispune suspendarea executãrii pedepsei sub
supraveghere ºi stabileºte un termen de
supraveghere de 3 ani. Pe parcursul termenului
de supraveghere, inculpatul MIÞARU ION
EUGEN va presta o muncã neremuneratã în
folosul comunitãþii în cadrul localitãþii Devesel,
sat Devesel, judeþul Mehedinþi, în cadrul ºcolii,
pe o perioadã de 60 de zile lucrãtoare.
   În cazul primarului comunei Devesel, Fabian
Drocan, înstanþa îl condamnã pe inculpat la
pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare ºi
pedeapsa complementarã prev. de 66 alin.1 lit. a
Cod penal (dreptul de a fi ales în autoritãþile
publice sau în orice ale funcþii publice) ºi de art.
66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o
funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii de stat),
pe o perioadã de 5 ani. Instanþa dispune
suspendarea executãrii pedepsei sub
supraveghere privind pe inculpatul DROCAN
FABIAN LAURENÞIU COSTEL ºi stabileºte un
termen de supraveghere de 4 ani. Deasemenea,
obligã pe inculpatul DROCAN FABIAN
LAURENÞIU COSTEL ca, pe parcursul termenului
de supraveghere, sã presteze o muncã
neremuneratã în folosul comunitãþii în cadrul
localitãþii Devesel, sat Devesel, judeþul Mehedinþi
(în cadrul Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi unitãþile ºcolare subordonate
acestuia) pe o perioadã de 80 de zile lucrãtoare.
   Potrivit articolului 18, indice 1, din Legea 78/
2000, „Folosirea sau prezentarea cu rea-credinþã
de documente ori declaraþii false, inexacte sau
incomplete, dacã fapta are ca rezultat obþinerea
pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate
de aceasta ori în numele ei, se pedepseºte cu
închisoare de la 2 la 7 ani ºi interzicerea unor
drepturi”.

 Romeo Crîºmaru

COMUNICAT
Biroul de Informare ºi Relaþii Publice din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Mehedinþi, aduce la cunoºtinþã:
    La data de 25 octombrie se sãrbãtoreºte
Ziua Europeanã a Justiþiei Civile, iar cu
aceastã ocazie, la data de 25.10.2019 se va
organiza manifestarea anualã de tipul “Uºi
deschise” prin invitarea cetãþenilor la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Mehedinþi.
  Manifestarea are ca scop consolidarea
relaþiei de încredere între cei care înfãptuiesc
actul de justiþie ºi beneficiarii acestuia.
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De la microfonul Summit-
ului Climatic al O.N.U., o
adolescentã suedezã, Greta
Thunberg, ameninþã pe cei 60 de
lideri ai statelor lumii aflaþi în salã:
„Mesajul meu este cã suntem cu
ochii pe voi! […] Oamenii suferã,

oamenii mor ºi ecosistemele
noastre sunt în colaps. Suntem la
începutul unei extincþii în masã ºi
voi vorbiþi doar despre bani ºi poveºti
despre creºteri economice eterne.
Cum îndrãzniþi?! […]Ochii viitoarelor
generaþii sunt aþintiþi asupra voastrã ºi
dacã alegeþi sã ne dezamãgiþi în
continuare vã spun cã nu vã vom ierta
niciodatã. Nu vã vom lãsa sã scãpaþi cu
asta”. Sala aplaudã. Era vorba despre
pericolul încãlzirii globale…

Conducãtorii de azi ai lumii meritã
din plin un avertisment. Ei se fac
vinovaþi de multe dintre nenorocirile
care chinuie azi omenirea. Dar sã fie
întradevãr ei, conducãtorii, vinovaþii
principali pentru încãlzirea globalã?
Sã fi fost noi, locuitorii acestei

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Lãsaþi copiii în pace! Nu-i transformaþi din îngeri în activiºti!
planete, atât de inconºtienþi pânã în
momentul acestui strigãt de luptã
adolescentin încât sã ne distrugem
singuri cuibul? Ar fi mult prea simplu
ºi am dovedi cã suntem prea naivi
dacã am accepta, cu ochii închiºi, un
astfel de verdict. Din nefericire,
lucrurile sunt mult mai complicate.

Spectacol grotesc,
interese financiare imense

Poate, fãrã sã ºtie, mânioasa
adoloscentã a fost distribuitã sã joace
într-o piesã de teatru ai cãrei autori
sunt persoane mature ºi mult, mult
mai puþin inocente. Pentru oricare
observator lucid, acest episod cu final
fulminant, preluat cu voluptate de
întreaga presã mondialã, acest strigãt
de luptã al unui copil (simbol al
viitorului) de la înalta tribunã O.N.U.,
invitã la prezumþia de spectacol. Un
spectacol bine regizat, un text bine
scris ºi, desigur, un demers costisitor.
Îmbarcarea copilei cãtre New York pe
o ambarcaþiune fãrã motor, facilitarea
accederii sale la microfonul forumului
mondial, mediatizarea excesivã a
episodului, organizarea unor largi
demonstraþii de adeziune cu cele
spuse de ea ºi mesajul de o brutalitate
atât de nepotrivitã ºi totodatã
derutantã exprimat prin vocea unui
simbol al nevinovãþiei, toate, au avut
ca scop sã ºocheze. ªi, conform
aºteptãrilor, au surprins. Tânãra
(aleasã nu întâmplãtor din þãrile
nordice) pare a fi portavocea celor care
câºtigã miliarde rãspândind spaima
unui sfârºit apropiat ºi groaznic al
vieþii pe planetã, a acelora care forþeazã
schimbarea orientãrii energetice a
omenirii întrucât ei sunt aceia care

investesc în industrii alternative, a
acelora care ne învinovãþesc pe noi,
oamenii de rând, inconºtienþii, ºi ne
pun sã plãtim costul dramaticelor
schimbãri climatice în curs. Dar,
totodatã, cu acest spectacol, Greta
devine ºi exponentul acelora care,
deloc dezinteresaþi, îndeamnã la
rebeliune (ex. Miºcarea Extinction
Rebellion) ºi la nesupunere civicã.

Apariþia procesului de încãlzire
globalã, proces real, complex,
insuficient studiat ºi neconvingãtor
argumentat, este utilizat, de o bunã
bucatã de vreme, tot mai des ºi tot mai
apãsat în scopuri politice. Pentru mare
parte dintre politicieni, încãlzirea
globalã, certificatã ºtiinþific, reprezintã
o adevãratã manã cereascã. Ea permite,
spre exemplu, punerea la index a unor
state pe motiv cã folosesc excesiv
combustibilii fosili. Tot ea, încãlzirea
globalã, oferã posibilitatea ca taxele
pentru poluare sã sporeascã în mod
constant fãrã a exista teama de protest
din partea cetãþeanului jefuit. Sumele
astfel obþinute reumplu bugetele
sãrãcite de hoþie ºi înlesnesc prostirea
populaþiei prin impunerea unor noi
accize pentru carburanþi. Spectrul
nenorocirilor determinate de încãlzirea
globalã, larg mediatizate ºi copios
exagerate, permit lovituri sub centurã
date fabricanþilor unor anumite tipuri
de autovehicule, reprezintã factori de
presiune asupra statelor mari
exportatoare de combustibili fosili,
explicã în mod credibil eºecurile ºi
dezinteresul politicienilor în domeniul
protecþiei mediului, scuzã lipsa de
preocupare a sistemului sanitar în
privinþa bolilor pulmonare, înlesneºte
creºterea vânzãrii unor medicamente
specifice (îmbogãþind fabricanþii de
iluzii), justificã renunþarea la proiecte
energetice, rentabile economic, de
mare rezonanþã naþionalã, bazate pe
combustibilii fosili ºi, totodatã, permit
explozia fabricãrii componentelor
necesare ºi utilizãrii energiei ”curate”,
prea scumpe ºi, pentru viitorul
previzibil, încã ne eficiente. “Totul este
pentru putere. Inventezi o crizã ºi apoi
ceri populaþiei sã se supunã voinþei
tale. Dacã reuºeºti, nu mai trebuie sã
lupþi corect ºi sã te supui regulii
democratice, nici mãcar nu trebuie sã
fii raþional. Faci orice. Foloseºti pânã

ºi copii, dacã te ajutã cu ceva”, spune
jurnalistul FoxNews Tucker Carlson.

Încãlzirea planetei,
o realitate ciclicã

Existã studii serioase, ne
contaminate de virusul politicii,
care demonstreazã în mod credibil
cã actualul proces de încãlzire este
un fenomen firesc, repetat de cel
puþin 50 de ori, identic, în ultimii
2,75 milioane de ani. Existã,
calculate matematic ºi confirmate
de ºtiinþã, Ciclurile Milankovich
care aratã cã nu activitãþile umane
din ultimele secole ºi cu atât mai
puþin utilizarea combustibililor
fosili ar reprezenta cauza principalã
a încãlzirii planetei. Geofizicianul
Milutin Milankovich, prin studii
serioase, ne contrazise de
comunitatea ºtiinþificã dar puse
intenþionat în umbrã de cei
interesaþi în profitul generat de
isteria „extincþiei” ce se apropie, ne
spune cã ciclurile încãlzire/rãcire
ale planetei sunt determinate de
variaþiile excentricitãþii elipsei de
revoluþie a Pãmântului (repetabile
la fiecare 100.000 ani), de
schimbãrile unghiului de înclinare
a axei de rotaþie (cu ciclul de 41.000
ani) ºi de precesia echinoxurilor
(cu ciclul la 23.000 ani).

Perioada de încãlzire pe care o
traversãm acum nu are decât într-o
micã mãsurã legãturã cu activitatea
umanã, cu industriile mai mult sau
mai puþin poluatoare, cu folosirea
anumitor tipuri de carburanþi la
motoarele cu ardere internã, cu
excesul de bioxid de carbon generat
de automobile sau de balega prea
multor bovine ºi, în final, cu spectrul
dezastrului iminent. Creºterea
concentraþiei de bioxid de carbon are
drept cauzã, la nivel global,
cantitatea sporitã de energie solarã
primitã de Terra în aceastã perioadã
ca urmare a combinaþiei celor trei
factori enumeraþi mai sus. Energie
solarã care duce la dezgheþarea
accentuatã a calotelor glaciare,
dezgheþare care, la rândul ei,
intensificã emisia de bioxid de
carbon ºi de metan, gaze care sunt
responsabile de accentuarea
efectului de serã din atmosferã.
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Este cea mai urâtã campanie
electoralã pentru alegerile
prezidenþiale, din 1990 încoace. Este
anostã, insipidã, inodorã. Nu are
dezbateri. Sunt doar promovãri
electorale sau ºuete la ceas de searã
între realizatori plictisiþi ºi candidaþi
care stau prost cu memoria. Nici cine
scrie discursuri nu mai are valoarea
celor de altãdatã.
   Candidaþii actuali reflectã exact ce a
mai rãmas din România ºi în România.
Un amestec trist de „Om face ºi noi ce-
om putea ºi dacã nu iese nu e vreo
problemã, pentru cã nimeni nu este
perfect”. Adicã, oameni fãrã viziune ºi
fãrã curaj. Adevãratul curaj, acela de a
pune þara înaintea ta ºi de a nu face
jocurile unor grupuri mai mari sau mai
mici decât þara. Pentru cã þara este sacrã
ºi au murit milioane din popor pentru
aceastã þarã, fie în rãzboaie, fie la locul
de muncã, fie muncind afarã pentru a
trimite bani acasã, sã îºi creascã copiii.
Banii tot pentru þarã.
   Nici jumãtate dintre candidaþii care
vor sã fie preºedinte al þãrii nu au
demnitatea ºi curajul de a conduce o
þarã prin furtunã sau pe timp de pace.

 ªtefan Bãeºiu

Cum a supravieþuit Securitatea în democraþie
Ai nevoie de un mare curaj sau de o
mare prostie pentru a intra în luptã sã
îþi conduci þara. Ori o mare lipsã de
responsabilitate, dacã tu chiar crezi cã
cinci ani de zile vei fi doar un salariat
ºi vei merge în concediu ca toatã
lumea. Sã îþi conduci poporul, þara
este cea mai mare misiune pe care
un om o poate avea pe pãmânt. La
noi, aceastã misiune nu are niciun
fel de valoare, dacã ne uitãm la cine
intrã în luptã ºi care au fost rezultatele
de pânã acum. Se spune cã peºtele
de la cap se împute sau cã sistemul
îi înghite pe oameni, indiferent de
ideile pe care le au ºi de cât de mari
reforme îºi propun sã facã.
   Dar adevãratul curaj este acela de a
spune Nu când vine vorba de interesul
propriu. De a nu pune niciodatã în
balanþã þara ta cu orice altceva.
Indiferent de ce jocuri îþi vor fi propuse
de servicii sau de alte state sau grupuri
de interese þara ta este deasupra
acestor jocuri ºi acestor interese.
   Din acest motiv unele þãri mici sunt
mari de fapt, chiar dacã populaþia sau
teritoriul nu le încadreazã la acest
capitol. România ar trebui sã fie una

din cele mai puternice þãri de pe glob,
raportat la teritoriu, resurse,
populaþie. Nu este ºi nimeni nu
înþelege de ce. O fi de vinã clasa
politicã iresponsabilã, nedemnã ºi
imoralã. ªi incompetentã. Nu avem
o cale ca þarã, o misiune. ªi nu ar fi
atât de greu, dacã s-ar
întâmpla un lucru extrem
de simplu: respectarea
legilor, oricât de slabe sau
de dure ar fi.
   Probabil cã ºi de data
aceasta românii vor tinde
sã creadã în soluþia omului
miraculos care face câteva
minuni ºi transformã þara
într-una ca afarã. Una din
care nu pleacã nimeni ºi în care se
întoarce toatã lumea. Dar sã ºtiþi cã
peºtele de la cap se împute ºi cum
este preºedintele, aºa este ºi þara.
Dacã preºedintele este intransigent,
incoruptibil ºi drept, atunci þara va fi
la fel. Preºedintele este cel care dã
semnalul în toate instituþiile. Aºa nu
mai merge. Nu mai procedãm cu
jumãtãþi de mãsurã. Corupþii vor
plãti cu adevãrat pentru faptele lor
ºi nu vor mai avea voie niciodatã
sã ocupe funcþii publice.
   Este foarte simplu dacã ºi la noi în
þarã pedepsele se vor aduna ºi nu
contopi. Adicã în loc de pedeapsa cea
mai grea, inculpatul sã primeascã
totalul pedepselor pentru ceea ce a
fãcut. Adicã în loc de cinci ani sã

primeascã 65 de ani ºi probabil cã
nimeni nu va mai avea chef sã mai facã
prostii. Dacã o crimã s-ar pedepsi cu
50 de ani în loc de 20 cu posibilitatea
de liberare condiþionatã dupã 12 ani,
atunci lucrurile s-ar schimba
semnificativ. Dacã politicienii ar

rãmâne fãrã averea dobânditã în
mod necinstit ºi ar pierde tot ce au
acumulat atunci lucrurile cu
siguranþã cã s-ar schimba.
   ªi nu se va îndrepta naþiunea fãrã
servicii curate ºi oameni patrioþi. ªi
soluþia nu este doar o justiþie durã, ci
cheia pentru îndreptarea ºi ridicarea
þãrii este reformarea profundã ºi
modernizarea învãþãmântului pe
toate palierele sale.
   Avem nevoie de un om care sã nu
facã niciun fel de compromis când vine
vorba de þara sa, indiferent de domeniul
de activitate. E nevoie de un preºedinte
care sã se despartã definitiv de
Securitatea care a supravieþuit ºi în
comunism ºi de tarele ei transferate ºi
în democraþie.
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Strãlucitoare ºi surprinzãtoare – MAIA
MORGENSTERN ºi CARMEN TÃNASE – vã invitã
la o premierã absolutã. Cele douã doamne ale
teatrului ºi filmului românesc au pregãtit o
petrecere MAGICÃ, menitã sã împlineascã marele
vis al protagonistelor: douã femei frumoase,
fermecãtoare ºi pline de viaþã decid sã refuze
rutina, sã risipeascã umbrele ºi sã spulbere
neîmplinirile trecutului, sperând fiecare la o nouã
ºansã la dragoste, convinse cã PENTRU IUBIRE
NU E NICIODATÃ PREA TÂRZIU.
   FLAVIA ªI GIANNA, douã prietene
temperamentale, împart de câþiva ani acelaºi
apartament, dupã separarea de foºtii lor soþi, dar nu
au ºi aceleaºi principii de viaþã. Resemnarea în urma
despãrþirii este doar o aparenþã bine întreþinutã de
viaþa lor activã ºi plinã de contraste comice: cel mai
aºteptat moment la job este sfârºitul programului.
Vacanþele au în spate luni întregi de economii, pentru
diete ratate existã croialã pe bie, pentru ieºirea din
rutinã existã spãlatul vaselor, iar alcoolul nu este o
soluþie pentru nimic. Nevoia de iubire nu se
compenseazã. ªi totuºi, un COCKTAIL, o privire, o
întâlnire, ºi viaþa se schimbã, totul se schimbã. Marea
surprizã nu se va lãsa aºteptatã. Magic! Sigur va fi
magic! Magic! MAGIC!!! Dar consecinþele unei
petreceri sunt întotdeauna imprevizibile. Va fi magic?!
   COCKTAIL, de Aldo Nicolaj, o comedie
fabuloasã marca MAIA MORGENSTERN ºi
CARMEN TÃNASE, cu Jawad Mohammad
Shahbazimoghadam, Florina Gleznea ºi Viviana
Gherasim, în regia Marianei Cãmãrãºan.
   Biletele online se gãsesc în format electronic, pe
www.iabilet.ro, iar biletele offline sunt puse în vânzare
la Agenþia Teatralã, situatã la intrarea în sala de
spectacole a Palatului Culturii „Teodor Costescu”.
   Programul Agenþiei Teatrale:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
   Preþul unui bilet este de 100 lei la parterul sãlii
ºi 80 de lei la balcon.
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele
08:30 ºi 16:00, la telefon 0733/033071 sau pe adresa
de e-mail rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã SV Oltenia a
organizat o vizitã de studiu în Craiova în cadrul

proiectului RECREATE – Stimularea competitivitãþii IMM-
urilor din regiune ce activeazã în domeniul transportului

 Biroul de presã

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã
Sud Vest Oltenia, în calitate de membru al unui
Consorþiu format din 5 parteneri,
implementeazã proiectul RECREATE, care este
finanþat din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã prin Programul Interreg Europe
2014-2020, Axa Prioritarã 2, Obiectivul
Specific 2.1 – Îmbunãtãþirea competitivitãþii
politicilor pentru IMM-uri.
   Membrii Consortiului sunt: Coventry
University Enterprises Ltd – Marea Britanie
(lider de proiect), Regiunea Campania – Italia,
Agenþia pentru Dezvoltare a Regiunii Egeea de
Sud – Grecia, Centrul pentru Inovare din
Lituania ºi Agentia pentru Dezvoltare Regionalã
SV Oltenia – România.
   Obiectivul general al proiectului RECREATE
este de a îmbunãtãþi politicile pentru a spori
competitivitatea IMM-urilor din domeniul
transporturilor.
   În cadrul proiectului RECREATE, ADR SV
Oltenia este responsabilã pentru Instrumentul
de Politicã 5 – Programul Operaþional
Regional (POR) FEDR, Prioritatea de Investiþii
2.2 – “Sprijinirea creãrii ºi extinderea
capacitãþilor avansate de producþie ºi
dezvoltarea serviciilor”.
   În calitate de partener în proiect, ADR Sud-
Vest Oltenia a gãzduit la Craiova, în perioada
16-17 octombrie 2019, a doua vizitã de studiu
organizatã în cadrul proiectului, la care au
participat atât partenerii din proiect cât ºi
membri ai grupurilor de lucru din regiunile din
care aceºtia provin.
   În data de 16 octombrie 2019 s-a desfãºurat
un workshop tematic, în cadrul cãruia
reprezentanþii ADR SV Oltenia au prezentat
“Raportul privind Competitivitatea IMM-urilor
ce activeazã în domeniul transportului”, iar
doamna profesor Dr. Oana Gîngu, Director al
Departamentului de Cercetare ªtiinþificã ºi
Management al Programelor din Universitatea

din Craiova a susþinut o prezentare pe tema
„Valorizare, proprietate intelectualã ºi
comercializare”.
   Totodata, în cadrul întâlnirii s-a discutat
despre obiectivele, indicatorii ºi rezultatele
urmãrite prin proiect.
   În partea a doua a evenimentului, partenerii
din proiect ºi reprezentanþii grupurilor
parteneriale au dezbãtut, în cadrul a douã mese
rotunde urmãtoarele teme: bariere ºi
oportunitãþi în comercializare ºi proprietate
intelectualã, precum ºi îmbunãtãþirea dezvoltãrii
abilitãþilor de formare pentru IMM-urile din
domeniul transportului.
   În data de 17 octombrie 2019, ADR SV Oltenia
a organizat vizite, la obiectivele identificate drept
exemple de bunã practicã în domeniul
transportului ºi mobilitãþii, la care au luat parte
partenerii din toate cele cinci regiuni, la
urmãtoarele companii: S.C. SOFTRONIC S.R.L
- producãtor de trenuri electrice, rame ºi
locomotive electrice ºi S.C. NEXTROM
INDUSTRIES S.R.L- firmã specializatã în
producþia de vehicule electrice uºoare, care se
remarcã prin caracteristici tehnice
revoluþionare.
   A treia organizaþie vizitatã a fost
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - Facultatea de
Mecanicã - Secþia Ingineria Transporturilor,
instituþie care are rolul de a forma specialiºti în
domeniul ingineriei mecanice, în industria auto
ºi care dezvoltã relaþii de colaborare cu
companiile locale, naþionale ºi multinaþionale.
   La finalul celei de-a doua zile, participanþii
au fost invitaþi sã îºi prezinte opiniile, sugestiile
ºi feedback-ul cu privire la vizita de studiu.
   Detalii legate de acest proiect: D-nul Sorin
Cosmulescu / Manager Comunicare, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã SV Oltenia Tel:
0251.412780
E-mail: sorin.cosmulescu@adroltenia.ro.
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    Penitenciarul Drobeta-Turnu
Severin a desfãºurat, în perioada 15-
16.10.2019, Campania de recrutare
ºi informare în liceele din
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
ºi Municipiul Orºova, în vederea
participãrii la concursul de admitere
în instituþiile de învãþãmânt
colaboratoare, din sistemul de
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, sesiunea 2020, pentru
locurile repartizate sistemului
administraþiei penitenciare.
   Este vorba despre – INSTITUÞII
DE ÎNVÃÞÃMÂNT UNIVERSITAR,
respectiv:
- Academia de Poliþie “Alexandru
Ioan Cuza”- Bucureºti (specializarea
Ordine ºi siguranþã publicã –
penitenciare)
- Academia Naþionalã de Informaþii
“Mihai Viteazul” –Bucureºti
(specializarea Psihologie-
Informaþii)
- Universitatea Naþionalã de
Apãrare “Carol I”- Bucureºti
(specializarea Logisticã)
– INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT
POSTLICEAL, respectiv:
- ªcoala Militarã de Maiºtri ºi

“Campania de recrutare ºi informare”
COMUNICAT DE PRESÃ

Subofiþeri a Forþelor Terestre
“Basarab I” Piteºti (specializarea
militarã Auto, specializarea militarã
Construcþii, specializarea militarã
Bucãtar, specializarea Administrare
securitate sisteme/reþele de
c o m u n i c a þ i i / i n f o r m a t i c ã ,
specializarea Operare ºi mentenanþã
echipamente de comunicaþii)
- ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Tg-Ocna
Echipa penitenciarului a prezentat
elevilor interesaþi avantajele ºi
beneficiile unui loc de muncã în
sistemul penitenciar, dintre care
amintim:
- Asigurarea, în condiþii  de
gratuitate, a cazãrii,  mesei,
echipãrii, cursurilor ºi asistenþei
medicale pe timpul ºcolarizãrii;
- Acordarea unei solde lunare pe
toatã durata studiilor;
- Asigurarea unui loc de muncã
imediat dupã absolvire, prin
repartizarea într-o unitate a
sistemului penitenciar;
- Acordarea, dupã absolvire, a
gradului de ofiþer/agent în sistemul
administraþiei penitenciare;
- Respectul din partea cetãþenilor
ºi statutul oferit de profesia de
ofiþer/agent de penitenciare;
- Loc de muncã stabil;
- Salariu motivant;
- Posibilitatea de face parte dintr-
un segment important al siguranþei,
apãrãrii ºi ordinii publice;
- Activitate variatã, ce presupune
curaj, inteligenþã ºi multã
comunicare;
- Numeroase oportunitãþi de
dezvoltare a carierei.

Subinspector de poliþie
penitenciarã Alina Larisa BOCEA
Purtãtor de cuvânt/Responsabil

cu difuzarea informaþiilor de
interes public Penitenciarul

Drobeta-Turnu Severin

Astãzi în satul Bârda mai
existã puþine familii care nu au
telefon mobil. Altele au chiar mai
multe. Pânã ºi unii copii de la
grãdiniþã sunt dotaþi cu un
asemenea instrument! Puþini din
afara satului înþeleg cât de mare salt
s-a fãcut în acest sens de la Revoluþie
încoace. Pânã în 1990 nu a fost nici
un telefon în sat, la persoane fizice.
Doar un telefon fix al fermei de stat
mai fãcea legãtura între sãtenii de
aici ºi restul lumii. Asta dacã aveai
norocul sã gãseºti pe cineva la fermã
dispus sã-þi permitã accesul la
telefon. Cel mai dificil era noaptea.
De multe ori paznicii pãrãseau
sediul fermei, ori adormeau ºi era
imposibil sã telefonezi. Singura
soluþie rãmânea Malovãþul. Acolo
era o centralã telefonicã
permanentã, dar pânã la ea erau
mai bine de patru kilometri.
  Într-un an, pe la începutul lui februarie,
era un ger de crãpau pietrele. Zãpada
era mare. Trecuse plugul pe ºoseaua
judeþeanã, cât ºi prin sat, deschisese
doar un sens de circulaþie, dar ºi acela
destul de îngust. Continuase sã ningã
ºi se aºternuse un strat gros de zãpadã
în urma plugului. Aveam pe atunci o
maºinã pe motorinã, un ARO. Puneam
ceasul sã sune din orã în orã, ca sã
mã trezeascã ºi sã pornesc maºina.
Porneam cu flacãrã, lãsam motorul în
funcþiune 10-15 minute, reveneam
iarãºi peste o orã. Dacã în caz cã mã
prindea somnul ºi nu mai porneam la
o orã distanþã de ultima pornire, adio!
Dimineaþa trebuia sã fac rost de o
pereche de cai, ori sã mobilizez toatã

Telefonul
mahalaua sã tragã ºi sã împingã la
maºina mea. Era un chin ºi un circ
în acelaºi timp.
   În acel început de februarie, în jur de
ora 2 noaptea, cineva mi-a bãtut în
geam. Am ieºit. Era un consãtean de-al
meu. Mi-a spus: “- Pãrinte, îmi naºte
muierea! Fusei la fermã, dar nu iasã
nimeni. Luminile sunt stinse. Eu la
Malovãþ nu am cu ce sã mã duc sã dau
telefon. Duceþi-vã dumneavoastrã cu
maºina!”. O pacoste mai mare nu se
putea. ªtiam ce înseamnã un asemenea
drum pe aºa vreme. Omul a mai
adãugat: “- Dacã trãieºte, trãieºte, dacã
moare, moare! Eu am fãcut ce-a depins
de mine!” I-am spus: “- Eu mã duc sã
dau telefon, dar te rog vino ºi dumneata
la capãtul satului sã aºtepþi salvarea!”
Mi-a promis cã se duce sã se îmbrace
mai gros ºi merge acolo. Cu chiu cu
vai, am pornit maºina. Nu se putea
merge prin stratul de zãpadã ce se
aºezase în urma plugului decât cu toate
patru roþile cuplate. La Malovãþ s-a fãcut
destul de greu legãtura. Mi s-a promis
cã vor trimite o salvare. Am plecat spre
Bârda. Se mergea foarte greu. Maºina
patina ºi icnea din toate încheieturile.
La Table, la capãtul satului, unde trebuia
sã aºtepte Sandu, era pustiu. A trebuit
sã aºtept eu. Plecasem destul de sumar
îmbrãcat. Maºina era veche ºi sistemul
de încãlzire era defect. Gerul mi-a pãtruns
în oase. Am aºteptat acolo mai bine de o
orã pânã a venit salvarea. Am dirijat-o
pânã la casa consãteanului meu. Femeia
a fost salvatã. Naºterea a decurs cu bine.
Azi trãieºte ºi mama ºi copilul.
   Dacã ar fi fost un telefon în sat…!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
   Pe 23 noiembrie, la Palatul Culturii “Teodor Costescu”, de la ora 19:00,
Maestrul Tudor Gheorghe revine cu „DEGEABA 30".
   Pe scenã, alãturi de artist, vor urca membrii Corului ºi Orchestrei
Filarmonicii din Arad, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu.
   Tudor Gheorghe revine cu spectacol nou în proporþie de 70% „strigãtul de
disperare al unui întreg popor batjocorit de noua nomenclaturã a comunismului
cu faþã capitalistã, într-un timp istoric numit eufemistic tranziþie”.
   „DEGEABA 30" este, probabil, cel mai complex, cel mai complet ºi
cel mai dramatic mesaj social exprimat pe o scenã de la revoluþie încoace.
El are la bazã un concert mai vechi al lui Tudor Gheorghe, intitulat “Mie-
mi pasã”, realizat în memoria martirilor de la Timiºoara ºi a tuturor
victimelor Revoluþiei din Decembrie 1989.
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã, situatã la intrarea în
sala de spectacole a Palatului Culturii ”Teodor Costescu”.
   Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
   Preþul unui bilet este de: 100 lei – jos în salã ºi 80 lei – la balcon.
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:30-16:00, la
tel. 0733/033071 sau la email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU (6)  Tudor Rãþoi

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

Mai târziu, atenþia lui s-a
oprit ºi asupra împrejurãrilor în care
se constituise prima bancã de pe
teritoriul românesc, Banca
Moldovei, în legãturã cu care un
cunoscut, Vasile Brãescu, îi
identificase o persoanã
cunoscãtoare în materie ºi dispusã
în condiþii  specificate
intermediarului sã lase un
manuscris referitor la instituþia în
cauzã. O astfel de temã i s-a impus,
fireºte, în ordinea calitãþii sale de
bancher, care trebuia sã ºtie ºi
proiectele care precedaserã
înfiinþarea Bãncii Naþionale, chiar
dacã ele eºuaserã, dupã cum
trebuia sã cunoascã ºi proiecte
similare derulate în strãinãtate,
dovadã materialele apãrute în 1909
în presa germanã cu privire la
reorganizarea Bãncii Naþionale din
Germania ºi pe care i le-a trimis S.
Orãºanu. Tot ca bancher, i-au intrat
în preocupãri monedele, inclusiv
cele vechi, acestea din urmã încã
din perioada de licean la Craiova,
iar la maturitate documentele îl
aratã în corespondenþã cu Leon
Ruièka, unul dintre marii
specialiºti ai disciplinei, la care
apelase sã-i determine ºi sã-i
clasifice monede greceºti ºi
romane, poate ºi ca membru al
tinerei Societãþi Numismatice din
România. Dar din postura de
bancher a luat contact ºi cu
problemele din alte sectoare ale
economiei, nu numai teoretic,
cum se întâmplase cu prilejul
congreselor de la Iaºi din 1882 ºi
1884, ci ºi practic. S-a preocupat,
de pildã, de mersul treburilor în
domeniul lucrãrilor publice, motiv
pentru care prietenul sãu, Iuliu
Zanne, i-a trimis în 1901 douã
volume conþinând dãri de seamã
întocmite de ministerul de resort.
În 1909, un patron din Galaþi, Max
Fischer, i-a solicitat sã acorde un
cec Fabricii sale “Albina” cu care
sã plãteascã un transport de
tinichea pentru fabricarea
bidoanelor de petrol destinate
exportului. Sistemul bancar
trebuia, aºadar, sã stimuleze
industria româneascã ºi, cu titlu

anecdotic, cum acea fabricã era
cunoscutã pentru calitatea vacsului
pe care îl producea, exportându-l
pânã în China ºi Japonia, numele
s-a convertit în renume, de unde ºi
expresia din vorbirea popularã
“vacs albina”. Dar “Albina” n-a fost
singura fabricã sprijinitã de
Bibicescu. La fel a fost ºi Fabrica
“Progresul” din Ploieºti,
producãtoare de registre ºi
imprimate, cu care Banca Naþionalã
colabora de mai mult timp ºi al cãrei
patron, în 1912, apela la Bibicescu
sã continue relaþia ºi în anul
urmãtor, mãcar pe considerentul cã
fabricile din Bucureºti aveau destul
de lucru, în vreme ce stabilimentele
din Ploieºti erau mai în lipsã. E
foarte probabil ca tot din raþiuni
economice ºi nu de cosmopolitism,
care îi era strãin lui Bibicescu,
acesta sã-ºi fi dorit sã vadã ºi
expoziþia universalã de la Paris din
1900. Cã a fost sau nu aºa e de
domeniul ipotezei, cert este cã în
aprilie 1900, un prieten aflat acolo,
G. Orãºianu, îi scria lui I.G.
Bibicescu din capitala Franþei
despre expoziþia universalã aflatã
în pregãtire, sfãtuindu-l când s-
o vizi teze pentru a evi ta
aglomeraþia ºi pentru a trage din
aceasta toate foloasele.

Cunoscãtor al problemelor
societãþii româneºti contemporane
lui, analist ºi cercetãtor a numeroase
dintre aspectele þinând de mediul
autohton, Bibicescu s-a dezvãluit ºi
ca receptor ºi sprijinitor al unor
iniþiative ºi demersuri venind din alte
direcþii dar þintind spre aceleaºi
scopuri, fie cã identifica în ele un
mod de abordare apropiat de al sãu,
fie nu. Acest fel de a vedea lucrurile
se observã mai ales în publicistica
vremii, faþã de care el a manifestat o
deschidere proverbialã. Foarte multe
cãrþi sau publicaþii i se trimiteau, nu
numai din curtoazie pentru prestigiul
sãu, ci ºi pentru a emite pãreri ºi
sugestii. Printre titlurile mai
importante formând acest set de
publicaþii, corespondenþa de faþã a
reþinut în ordine cronologicã:
“Resboiul”, “Revista Poporului”,
“Curierul Comercial”, “La
Renaissance Latine”, “Universul”,

“Ecoul Moldovei”, “Convorbiri”,
“ªezãtoarea Sãteanului”, “Ramuri”,
“Jiul”, “Revue Roumaine”,
“Democraþia”, “Contemporanul”,
“Petrolistul”, “Pregãtirea”, “România
Ilustratã” ºi multe altele, care,
desigur, n-au constituit obiect al
scrisorilor de faþã. Se subînþelege cã
în cele mai multe situaþii, trimiterile
au inclus nu numai publicaþia, ca
atare, ci ºi lista de subscripþie,
conform obiceiului timpului, pe care
omul de finanþe o onora, ca mijloc
de susþinere a acesteia.

În acest fel, Bibicescu a înfãptuit
o operã de mecenat care a avut ca
destinatari nu numai instituþiile de
presã sau publicaþiile, indiferent de
anvergura, tipul ºi programul lor,
ci ºi persoane fizice, scriitori (de
foarte multe ori obscuri, uitaþi de
istoria noastrã literarã), artiºti,
oameni cunoscuþi sau necunoscuþi,
rude etc., autori ºi expeditori de
scrisori care probabil ºi la vremea
lor, ca ºi astãzi, au stârnit îndoieli,
întrebãri, suspiciuni, iar faptul cã
aceleaºi persoane reveneau ºi tot
reveneau cu noi cereri nu-ºi poate
avea explicaþia decât în uriaºa
bunãtate ºi solicitudine a lui
Bibicescu, dispus sã asculte ºi sã
rãspundã cu mãsurã fiecãruia dupã
împrejurãri, merite ºi posibilitãþi.

Aproape de prisos sã mai fie
calificat tonul acestor scrisori, dar
pentru profilul personajului central
al acestor pagini, meritã trecute în
revistã câteva formule de captatio
benevolentiae ce i-au fost adresate,
cum ar fi: “prea nobil Mecenas”,
“blândul pãrinte al României
intelectuale”, “îngerul binevoitor ºi
sfânt” care a “ocrotit cu
generozitate manifestãrile sincere
ale scriitorilor”, omul despre care
se ºtia ce sentimente are “pentru
literaturã ºi tinerii literaþi”, omul cu
inimã “extrem de mare tinerelor
talente” etc. De fiecare datã
solicitãrile invocau viaþa grea ºi
mizeria, venirea sãrbãtorilor ºi
lipsurile în care erau întâmpinate,
soarta nedreaptã ºi adversitãþile în
promovarea ºi avansarea în grade
militare, chiar dorinþa de a înlocui
frontul cu profesia de bazã, unde
puteau fi mai de folos þãrii (cazul

slavistului ºi traducãtorului de
limbi slave din Arhivele Statului,
Stoica Nicolaescu), dorinþa de a
tipãri “noua mea carte literarã”, de
a scoate de sub presã volumul
deja tipãrit, situaþia de a fi
“înconjurat de o familie
numeroasã”, “înconjurat de o
înspãimântãtoare lipsã”. Uneori
erau resuscitate merite din trecut,
lupta comunã pe meterezele
partidului, când Bibicescu fusese
ºi el tânãr ºi ajutat, apartenenþa la
acelaºi crez politic, faptul cã se
cunoscuserã cândva la bãi pe te
miri unde, relaþia de rudenie etc.
Cei mai mulþi scriau “cu rugãminte
pioasã ºi cu încredere deplinã”, îºi
declarau fericirea de a-l enumera
“cu mândrie printre protectorii”
operelor ce aºteptau sã capete
viaþã, promiteau recunoºtinþã
veºnicã sau ofereau ode ºi
dedicaþii ca semn de omagiu
pentru încurajarea datã tuturor
dezmoºteniþilor soartei, trimiteau
“sentimente de mulþumire ºi de
slavã” ori exemplare din lucrãrile
tipãrite cu rugãmintea de a fi
“despãgubit de o parte din
cheltuielile tiparului”, declarau
cã fotografia binefãcãtorului sta
în perete alãturi  de sfintele
icoane, cereau îngãduinþa sã-i
cumpere tablourile executate de
pictori pentru a le þine ca amintiri
de preþ etc. etc.

Astfel de cereri nu i-au fost
adresate lui Bibicescu exclusiv de
cãtre dezmoºteniþii soartei.
Dimpotrivã, obiceiul locului n-a fost
dezminþit nici de cãtre cei din clasele
superioare. Corespondenþa de faþã
aratã cã în lista unor asemenea
personaje au intrat nume precum
cele ale lui Colescu Vartic, Iuliu
Zanne, A. Farra, Elena Charles
Pherekyde, Z. Arbure-Rally, D.A.
Sturdza, V. Rola Piekarski, V.G.
Morþun, El. Cornetti, Policrat, Al.
Sturdza (trãdãtorul de pe frontul din
Moldova din 1917), Vintilã ºi I.I.C.
Brãtianu, dr. C. I. Istrati. H. Streitman,
C. Banu, dr. Th. Botta, C. St.
Bolintineanu, Ion N. Polichronyade,
Ana Spiru Haret, N. Cuþarida ºi alþii
mai puþin cunoscuþi.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Persoana iubitã sau copiii te provoacã mult
la începutul acestei sãptãmâni. Se pare cã una îþi
doreºti tu ºi cu totul altceva îþi oferã cei dragi.
Detaºeazã-te de nevoile afective ºi revizuieºte-þi
atitudinea privitor la iubire ºi implicaþiile ei.
Canalizeazã-þi energia spre un hobby sau spre
activitãþi recreative alãturi de prieteni de încredere.
La serviciu se contureazã sarcini de lucru noi ºi
urgente, astfel cã pregãteºte-te pentru ore
suplimentare. Pe de altã parte, sãnãtatea este
vulnerabilã ºi bine ar fi sã te îngrijeºti. Se poate
pune problema unor analize ºi consultaþii
medicale. Foarte delicate vor fi relaþiile
parteneriale, datoritã banilor ºi bunurilor comune.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Casa ºi familia sunt temele principale în prima
parte a sãptãmânii. Este nevoie de curãþenii generale,
reparaþii, vânzarea sau achiziþionarea unor bunuri,
demersuri patrimoniale. Membrii familiei îþi sunt
alãturi, astfel cã orice ar interveni primeºti sprijin ºi
sfaturi bune. Segmentul amoros este animat prin
discuþii ºi activitãþi comune cu persoana iubitã ºi
copiii. Chiar se poate pune în discuþie oficializarea
unei relaþii ºi apariþia unui copil. Ocupã-te ºi de un
hobby drag sufletului tãu. A doua parte a sãptãmânii,
aduce multã forfotã în planul muncii. Sarcini de lucru
noi ºi discuþii colegiale de anvergurã. Neplãcerile
profesionale pot avea legãturã cu parteneriatele
personale sau profesionale în care eºti implicat. Ai
grijã ºi de sãnãtate!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti mai mult pe drumuri la începutul sãptãmânii, fie
pentru a rezolva diverse personale sau profesionale,
fie pentru a face vizite celor dragi ºi de încredere. Fii
cumpãtat în toate, pentru cã sunt posibile neplãceri
de tot felul. Ar fi bine sã te desprinzi de unele persoane
care îþi pun beþe în roate proiectelor tale. Acasã este
nevoie sã investeºti timp ºi eforturi mari. Dialoguri
importante cu membrii familiei, vizite la neamuri,
depãnarea amintirilor de demult. Eºti destul de
combativ, astfel cã este posibil sã strici relaþii ºi situaþii
bune. Datoritã unor chestiuni profesionale sau de
sãnãtate sunt posibile neplãceri în relaþiile amoroase.
Fii înþelegãtor, tolerant ºi ai rãbdare cu ceilalþi!
Farmecul tãu nativ îi va cuceri pe toþi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este posibil sã primeºti bani la începutul
sãptãmânii, fie salariul, o primã, fie cineva drag îþi
oferã drept cadou o sumã consistentã sau un favor
deosebit care compenseazã cumva o cheltuialã
importantã. Tentaþia cumpãrãturilor este mare ºi ar
trebui sã fii foarte cumpãtat. Sunt ºanse de pierderi
sau furturi. Relaþiile cu anturajul apropiat sunt
foarte animate. Discuþii importante, cãlãtorii pe
distanþe scurte, apariþia unor oferte de colaborare
sau de cãsãtorie. Asta înseamnã cã cineva din acest
anturaj îþi poate oferi ºansa unei colaborãri scurte
sau, cineva care te iubeºte în tainã demult, îþi va
mãrturisi ceea ce simte pentru tine. Griji ºi treburi
domestice. Datoritã unor chestiuni amoroase sunt
posibile neplãceri în relaþiile familiale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Stãrile tale de spirit sunt fluctuante la începutul
acestei sãptãmâni, de aceea controleazã-te ºi nu
lãsa ca ceilaþi sã observe asta. Existã riscul sã fii
interpretat greºit ºi de aici un ºir lung de neplãceri.
Sãnãtatea este vulnerabilã, deci îngrijeºte-te
corespunzãtor ºi pe termen lung. Ai încredere cã
providenþa lucreazã din umbrã ºi te ajutã subtil. A
doua parte a sãptãmânii, evidenþiazã aspecte
financiare, de genul obþinerea drepturilor salariale
sau a unor cadouri dinspre locul de muncã. Dar,
în paralel apar cheltuieli neprevãzute. Se
recomandã prudenþã, deoarece sunt posibile
pierderi. Persoanele din anturajul apropiat te
provoacã mult ºi bine. Fundalul acestor relaþii este
legat de ceea ce se petrece în segmentul familial.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti meditativ la începutul acestei sãptãmâni.
Ceilalþi te vor privi uimiþi, însã cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã depãºeºti orice situaþie ivitã.
Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea ai nevoie de
îngrijiri de specialitate. Totuºi evitã analizele medicale
sau intervenþiile chirurgicale, pe cât posibil. În a
doua parte a sãptãmânii, te vei simþi mai bine, dar
nu forþa nota. Chiar dacã îþi revine pofta de viaþã ºi îþi
creºte nivelul energiei vitale, ocupã-te numai de
prioritãþi ºi, la nevoie, cere sprijinul celor dragi ºi
de încredere. Se contureazã cheltuieli cotidiene, dar
în paralel apar ºi venituri substanþiale. Posibile
cheltuieli pentru cineva din anturajul apropiat.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Dialogurile cu prietenii sunt importante de-a
lungul acestei sãptãmâni, aºa încât ar fi bine sã
notezi într-un jurnal cele aflate sau ideile, sfaturile,
sugestiile primite de la aceºtia. Chiar dacã, la prima
vedere unele informaþii par bizare sau inutile,
undeva în fundal existã un strop de adevãr care îþi
va fi revelat la momentul potrivit. Sunt momente
bune pentru meditaþii interioare pe marginea
situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat. Se pot
accentua unele temeri privitoare la statutul tãu
socio-profesional ºi la poziþia ta în cadrul unui
colectiv de lucru. Nu este cazul sã te îngrijorezi,
dar fii vigilent în tot ceea ce te priveºte. Se pot ivi
cheltuieli pentru cele necesare þie personal.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional! Dialoguri
importante cu ºefi, cu reprezentanþi ai unor instituþii
oficiale, dar ºi în plan personal, acasã, vei avea de-
a face cu figurile autoritare ale neamurilor. Este
posibil sã-þi parã dificilã relaþionarea cu atâtea
personaje importante, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã
vei depãºi totul cu bine. Relaþiile cu prietenii se
evidenþiazã prin discuþii pe teme de larg interes.
Astfel, este posibil sã primeºti o ofertã avantajoasã
de implicare într-un proiect de anvergurã. Analizeazã
pe îndelete orice propunere ºi nu te lãsa impresionat
de orice ºi de oricine. Pe de altã parte, ai nevoie de
odihnã ºi detaºare de cotidian. Depinde numai de
tine cum gestionezi conflictele din preajma ta.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã în care gustul pentru subiecte
filozofice este la cote înalte. Sunt posibile dialoguri
cu persoane erudite, planuri pentru studii ºi
cãlãtorii, dar ºi abordarea unor aspecte profesionale.
ªefii te solicitã din plin, deci fii prudent ºi alege-þi
vorbele cu grijã. Reuniunile de la locul de muncã,
dar ºi cele familiale îþi vor aduce informaþii utile ºi
soluþii viabile pentru toate situaþiile în care te afli.
Evitã discuþiile contradictorii ºi expunerea opiniilor
personale. Sunt momente în care, unii vor doar sã-
þi vâneze greºelile ºi vulnerabilitãþile. A doua parte
a sãptãmânii, îþi aduce în preajmã prieteni ºi acþiuni
de anvergurã cu aceºtia. Existã aspecte ascunse în
relaþiile cu aceste persoane, de aceea fii prudent ºi
nu te lãsa pe mâna acestora.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este nevoie sã te ocupi de achitarea facturilor sau
de relaþionarea cu instituþiile financiare. Se recomandã
prudenþã vizavi de tot ce þine de bani, bunuri comune
cu alþii, moºteniri, partaje ºi documentele lor aferente.
Sunt posibile încurcãturi ºi tergiversãri ale unor
demersuri financiare, fie cã este vorba despre a încasa
niºte bani, fie de a plãti o datorie. Pe de altã parte, vor
interveni ºi aspecte referitoare la o cãlãtorie îndepãrtatã
sau la abordarea unor studii de perfecþionare pe termen
lung. În plan profesional eºti solicitat de cãtre ºefi ºi
autoritãþi. Reuniuni profesionale, dezbateri pe teme de
larg interes la locul de muncã ºi controverse colegiale.
Neplãcerile de la locul de muncã au de-a face cu
prietenii ºi susþinãtorii tãi, plus cu proiectele sau
acþiunile socio-profesionale în care eºti implicat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã animaþie în relaþiile
parteneriale. Fie cã este vorba despre relaþia cu
partenerul de viaþã, fie despre o colaborare, pare dificil
sã stabileºti clar termenii ºi condiþiile lor de
desfãºurare. Dialoguri contradictorii, bizarerii,
destrãmarea unor astfel de relaþii când ºi cum te
aºtepþi mai puþin. Bine ar fi sã te desprinzi din relaþiile
ºubrede. Vor veni altele mult mai profitabile la
momentul potrivit. Apar totodatã ºi chestiuni
financiare de tipul achitarea unor facturi sau dialoguri
cu reprezentanþi ai unor instituþii financiare. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã! Unii depun eforturi serioase sã-þi
obstrucþioneze progresul. Apar ºi veºti din ºi despre
strãinãtate. A doua parte a sãptãmânii, este favorabilã
activitãþilor culturale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Multã forfotã în segmentul muncii! Sarcini de lucru
noi ºi urgente, depistarea unor greºeli în munca unor
colegi ºi cumva eºti nevoit sã remediezi situaþiile,
discuþii contradictorii atât cu ºefii cât ºi colegiale.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Existã persoane în
preajma ta care nu pot menþine ritmul în muncã sau
care pur ºi simplu îþi pun beþe în roate doar de dragul
jocului de moment. Îndeplineºte-þi sarcinile de lucru
corect, la timp ºi cum poþi tu mai bine. Sãnãtatea
este vulnerabilã pe segmentele, astfel cã ar fi bine sã
te îngrijeºti corespunzãtor. Relaþii parteneriale
distorsionate, însã este rost de rezolvãri pânã la urmã.
A doua parte a sãptãmânii, evidenþiazã cheltuieli
comune cu alþii, plus facturi, taxe sau daune restante
ce trebuie plãtite urgent. Autor: AstroCafe.ro

(24 - 30 octombrie 2019)
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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

În perioada 18-19.10.2019
în Poiana Braºov  locaþia
hotelului “Piatra Mare” a
fost gazda perfectã pentru
realizarea Campionatului
Naþional de Veterani
(vârste peste 30 de ani) la
care au participat începând
cu vârsta M1 (30-34 ani),
repectiv F1 (feminin 30-34
ani) pânã la M10 (75-79
ani), 120 sportivi veterani
trecuþi de prima tinereþe,
dar cu spirite la fel de
înflãcãrate în a câºtiga o medalie
la naþionale.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
fost reprezentat de doi veterani care
au adus medalii preþioase:
Loc I - STEREA LENA -57
kg -F4
Loc II - SÃLCIANU STELICA -
73 kg -M9
   Pentru cine nu ºtie: Ing.
SÃLCIANU STELICÃ este
Omul care în 1970 a adus
la Drobeta Turnu Severin
pentru prima datã Judo-ul.
   Este de admirat, de
urmat ºi de apreciat ca la
frumoasa vârstã pe care o
are Ing. Stelicã Sãlcianu
îmbracã chimonoul pentru
antrenamente ºi competiþii.
   VETERANII – acest segment de
vârstã- vã îndeamnã pe voi mai
tinerii noºtri copii sau nepoþi, sã le

Campionatul Naþional de Veterani
La o sãptãmânã dupã cãdere

guvernului Dãncilã au început sã
aparã primele semne de îngrijorare
din partea pieþei iar euro a depãºit
pragul de 4,76 lei.

Cursul monedei unice a urcat de
la 4,7524 la 4,7601 lei, maxim
atins marþi, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între
4,757 ºi 4,762 lei, cu închiderea
la 4,76 lei.

În cazul în care Ludovic Orban,
premierul desemnat, nu va reuºi sã
obþinã votul de încredere al
Parlamentului este posibil ca piaþa sã
îºi piardã rãbdarea ºi sã vedem euro
urcând spre 4,77 – 4,78 lei.

De altfel, în ciuda creºterii
economice, viitorul guvern se va
confrunta cu înrãutãþirea bugetului, în
special a deficitului de cont curent.

Raportul FMI din octombrie asupra
economiei mondiale (World
Economic Outlook), estimeazã o
creºtere economicã a României în
acest an de 4% ºi o inflaþie de 4,2%,
dar cu un deficit de cont curent
prognozat la 5,5% din PIB.
Recomandarea fãcutã este de a
stimula investiþiile publice prin
redirecþionarea cheltuielilor fãcute cu
salariile ºi pensiile, dar ºi o absorbþie
mai eficientã a fondurilor UE.

Cursul dolarului american a
scãzut de la 4,3164 lei la 4,2607
lei, dar la sfârºitul perioadei a urcat
la 4,7276 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale în culoarul
1,097 – 1,106 franci/euro, iar
media ei a scãzut de la 4,3279 la
4,3002 lei, pentru ca la sfârºitul
perioadei sã urce la 4,3205 lei.

Dupã o scãdere la 203,9407 lei,
minimul ultimelor douã luni, preþul
gramului de aur stabilit de BNR a
urcat la 204,4044 lei, în condiþiile

 Radu Georgescu

Leul aºteaptã formarea noului guvern
în care începând cu data de 11
octombrie preþul unciei de aur s-au
menþinut sub pragul de 1.500 dolari,
fãrã a da însã semne cã ar scãdea
spre suportul de la 1.450 dolari.

Nivelul lichiditãþii în lei din piaþa
interbancarã se menþine la cote
ridicate. De aceea, BNR a efectuat luni
o nouã operaþiune de tip repo prin
care a atras de la bãncile comerciale
depozite în valoare de peste 5,7
miliarde lei, la o dobândã de 2,5%,
egalã cu cea de politicã monetarã.

Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 3,03% minim care nu a
mai fost atins din ianuarie, iar cel
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a urcat
de la 3,09%, minimul ultimelor
patru luni, la 3,10%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci,
a stagnat la 3,16%, iar cel la 12 luni
la 3,21%.

Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie ascendentã, ea urcând de la
1,0991 la 1,1179 dolari. Deprecierea
dolarului vine în condiþiile în care s-
au înmulþit presiunile pe Rezerva
Federalã sã coboare dobânda sa de
politicã monetarã. Administraþia
Trump solicitã vehement o scãdere
la 0%, în timp ce pieþele prognozeazã
o nouã tãiere de 0,25 puncte de bazã.
În acest moment dobânda cheie se
situeazã la 1,75 – 2%.

Bitcoin s-a menþinut pe platformele
specializate sub pragul de 10.000
dolari, cotaþiile fluctuând în culoarul
7.900 – 8.500 dolari.

Analiza cuprinde perioada
16 – 22 octombrie.

urmaþi întocmai exemplul ºi sã vã

faceþi din sport un mod de viaþã. Sã
fiþi mereu ancoraþi ºi centraþi în
mijlocul unei vieþi sãnãtoase din toate
punctele de vedere (fizic, psihic,
moral, social ºi volitiv) ºi o sã fiþi

ÎNVINGÃTORI în viaþa de zi cu zi.
                         Lena STEREA,

Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin
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CFR’43 Turnu Severin a
bifat o nouã victorie la scor ºi a
rãmas cu punctaj maxim în
Campionatul Naþional de Futsal
U19. La debutul în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin, echipa

La debutul în Liga a II-a la
fotbal feminin, ACS Atletic Drobeta a
remizat, duminicã, pe Stadionul
Termo, cu CSM Târgu Mureº, scor
2-2. Echipa antrenatã de Daniel Ispas
a condus cu 2-0, prin dubla izbutitã
de Roxana Radu, dar s-a vãzut egalatã
de ardelence dupã pauzã. “Am
început bine jocul, am condus cu
1-0, dar la pauza trebuit sã fac 3
schimbãri din cauza accidentãrilor ºi
jocul nu a mai mers aºa bine. Am fost
egalaþi, dar, pânã la urmã, e bun ºi
acest punct. Sper sã
câºtigãm etapa viitoare
ºi sã ne clasãm în
primele 3 locuri, pentru
a juca în play-off-ul
pentru promovarea în
Liga I. Ultimele 3
clasate vor lupta în
play-out, pentru

Deºi mizeazã tot pe lotul din
sezonul trecut, pe care l-a încheiat
pe locul 8, Inter Salcia continuã sã
impresioneze în actuala stagiune.
Dupã ce, etapa trecutã, a învins cu
2-0 campioana CS Strehaia,

Maximi ºi dupã etapa a III-a
antrenatã de Hugo Moutinho a
dispus, în etapa a III-a, cu scorul de
13-5 (5-2) de CSJ ªtiinþa U Craiova,
prin golurile marcate de Eugen
Toader (4, 6, 29), Raul Iorgulescu
(8, 38), Sebastian Iacob (9), Cãtãlin

Napu (14),
M a t h i a s
Hondorocu
(28, 39, 40),
R o b e r t
Pãducel (32)
ºi Andrei
Nohaiu (36,
37), respectiv
Sorin Radu

(11, 16) ºi Adrian Furiº (30, 35,
36). În pofida scorului, antrenorul
portughez al echipei severinene n-a
fost pe deplin mulþumit de evoluþia
elevilor sãi. “Nu au respectat tot ce
le-am cerut eu la antrenament.
Uneori, nu au luat adversarul în
serios. Mã mulþumeºte scorul, nu ºi
jocul, din unele momente. Cu
Viitorul Bãleasa trebuie sã fim
concentraþi la fiecare fazã. Întâlnim
o echipã cu mare experienþã, care

Salcia, falnicã la judeþ

Liga a IV-a, etapa a VIII-a
Viitorul ªimian - Inter Salcia 0-4 (0-3)
CS Strehaia - AS Obârºia de Câmp 5-1 (2-1)
Pandurii Cerneþi - AS Turnu Severin 2-1 (0-0)
Victoria Vânju Mare - Recolta Dãnceu1-2 (0-0)
Unirea Gârla Mare - Viitorul Cujmir 2-1 (0-1)
Cerna Baia de Aramã - Dierna Orºova 3-0 (1-0)
Clasament
1. Salcia 8   8 0   0 22-5 24
2. Strehaia 8   7 0   1 44-5 21
3. Dãnceu 8   7 0   1 35-9 21
4. Obârºia  de Câmp 8   6 1   1 16-9 19
5. ªimian 8   5 0   3 19-14 15
6. Cerneþi 8   4 1   3 24-22 13
7. AS Tr. Severin 8   3 0   5 13-16 9
8. Gârla Mare 8   2 0   6 11-34 6
9. Vânju Mare 8   1 1   6 9-21 4
10. Baia de Aramã 8   1 1   6 5-29 4
11. Orºova 8   1 0   7 8-15 3
12. Cujmir 8   1 0   7 7-34 3
Liga a V-a, etapa a VIII-a
Inter Crãguieºti - AS Noapteºa 1-3 (1-1)
Real Vânãtori - Avântul Bistriþa 4-0 (1-0)
Dunãrea Hinova - Viitorul Floreºti 2-1 (0-1)
Viitorul Dârvari - AS Pruniºor 9-4 (5-3)
Voinþa Vrata - Voinþa Opriºor 1-1 (1-1)
ASG Hinova - ªtiinþa Broºteni 3-0 (N)

echipa din sudul judeþului s-a impus
cu 4-0 în deplasarea de la Viitorul
ªimian prin golurile lui Cristian
Manoliþã (6, 27), Ionel Ionicã (23) ºi
Sorin Tomescu (58). Dupã acest nou
succes, Salcia continuã sã aibã

punctaj maxim în Liga
a IV-a Mehedinþi. Pe
locul secund a urcat
CS Strehaia, care a
dispus cu 5-1 de AS
Obârºia de Câmp,
echipã neînvinsã pânã
la ora jocului din etapa
a IX-a. Costel Pontu (1,
89), Florin Stanciu (32)
ºi Mãdãlin Lãcustã
(47, 80) au marcat
pentru echipa
antrenatã de Mircea
Danciu,în timp ce
Claudiu Negrea (8)
înscrisese pentru
oaspeþi. Etapa viitoare,
CS Strehaia va juca la
Recolta Dãnceu, în
timp ce liderul Inter
Salcia se va deplasa la
Obârºia de Câmp.

Fetele lui Ispas au debutat cu remizã

evitarea retrogradãrii”, a spus
antrenorul Ispas.  Etapa viitoare,
severinencele vor juca la Olimpic  Star
Cluj, urmând ca pe 3 noiembrie, de
la ora 11:00, sã primeascã vizita
echipei United Bihor.
   ACS Atletic Drobeta este singura
echipã de seniori care reprezintã
judeþul Mehedinþi în ligile naþionale,
indiferent cã vorbim despre fotbal
feminin sau masculin, handbal,
baschet, volei, futsal, rugby, hochei
pe gheaþã sau polo.

Seria a V-a, etapa a III-a
CFR’43 Turnu Severin - CSJ ªtiinþa U Craiova  13-5 (5-2)
Metropolitan Iºaniþa - Viitorul Bãleasa          1-10 (0-4)
Viitorul ªtiinþa Craiova - Forta Oltenia Craiova  3-11 (1-5)
Clasament
1. Viitorul Bãleasa 3   3 0   0 38-5 9
2. CFR Tr. Severin 3   3 0   0 33-9 9
3. Oltenia Craiova 3   1 0   2 17-19 3
4. CSJ ªtiinþa Craiova 3   1 0   2 15-23 3
5. Viitorul Craiova 3   1 0   2 11-37 3
6. Metrop. Isalniþa 3   0 0   3 5-26 0

speculeazã orice greºealã a
adversarului”, a spus Moutinho.

CFR’43 Turnu Severin
susþine, etapa viitoare, adevãratul
test al turului, când va întâlni, în
deplasare, Viitorul Bãleasa, echipã
neînvinsã de 15 jocuri în campionat,
punând la socotealã ºi meciurile din
sezonul trecut. Derby-ul seriei a V-
a se va disputa marþea viitoare, în
sala de sport din localitatea Iºalniþa,
cu începere de la ora 19:00.

Liga a II,a seria a II-a, etapa a II-a
Atletic Drobeta - CSM Târgu Mureº 2-2 (2-1)
Olimpia II Cluj - Olimpic Star Cluj 7-1 (4-1)
Banat Girls Reºiþa - United Bihor 4-0 (3-0)
Clasament
1. Banat Reºiþa 2   2 0   0 6-1 6
2. Tg. Mureº 2   1 1   0 9-4 4
3. Olimpia II Cluj 2   1 0   1 9-8 3
4. Atletic Drobeta 1   0 1   0 2-2 1
5. United Bihor 1   0 0   2 0-4 0
6. Olimpic Star Cluj 2    0 0   2 2-9 0

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu
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Mã fraþilor, unii sã duc aºa, de
drum lung ºi alþii de grija altora, cam
aºa cum sã duce Tanþa lu Pecingine
dupã Marghioala lu al lu Fleaºcã. Pã
nu-i zisei io lu al lu Zbanghiu sã mai
lase plimbatu dupã câinii cu covrigii
în coadã ºi sã ia exemplu di la nea
Popescu, cum sã face politica, când e
bine sã taci ºi când sã dai din gurã,
cum trebe sã te lauzi ºi cu ce, sã înveþe
de astea, nu sã stea la umbrã toatã
vara. Da el nu ºi nu, cã ºtie cum sã
face politica la noi, cã seamãnã cu ce
sã petrece pe centurã ºi nu sã bagã. ªi
ãsta e cãpos, n-ai ce-i face.Aºa cã nea
Popescu s-ar putea sã ajungã
ministru la Economie ºi începu bine,
cu un împrumut di la rezerva de stat
pentru combustibilu’ necesar
încãzirii oraºului reºedinþã di judeþ.
Aºa cã tot anu viitor avem ce plãti,
nu care cumva sã ziceþi cã nu ºtiaþi
de unde sã trage treaba asta.
Rãmâne de vãzut dacã noul guvern
primeºte ºi votul Parlamentului, ori
mai trebuie o turã încercatã.

 nea Mãrin

Sucã ºi nea Popescu di la Economie,
pro românaºii lu nea Duicu ºi Panduru’ uitat de autoritãþi

   Mã nepoate, campanie mare, ce
mai, sã plimbã încoace ºi încolo,
de zici cã sã bat în militanþi, nu în
programe ºi proiecte. Când vezi
galbeni, când albaºtri, când roºii,
când nu mai ºtii care ºi cum sunt.
   Ete, di la Pro România, ieºirã copiii
pe strãzi, de ziceai cã mai aveau puþin
ºi-i luau ºi pe cei di la grãdiniþã,
pesemne sã fie la numãr. Bine, nea
Duicu nu ieºi cu ei, nu care cumva
sã sã deosebeascã probabel. Cã
‘mnealui nu mai e de mult la
grãdiniþã, da mai face politicã, din
când în când. În timpu liber, mai
ales, cã de ãsta are destul. Bine, unii
zâc, cã a preferat sã meargã la o
sindrofie, decât sã fie alãturi de
tinerii partidului pe care îl conduce.
N-o fi vrut sã stea la aceeaºi masã
cu nea Stângã,  se ºtie, sau o fi crezut
cu vine nea Stroescu cu tineretu’ lui.
De nea Ponta ce sã mai zâcem, o fi
fost prins în alte treburi, ori s-o fi
gândit cã-l întreabã nea Duicu cum
ºi cine l-a bãgat la rãcoare....? Da

ocazia nu ieste
chierdutã!
   Cum nu ieste

chierdutã nici
ocazia ca
cineva cu
enteres sã

ajungã ºi pi la
Baia de Aramã,

ca sã vadã
cum a fost datã

uitãrii statuia
Pandurului

Tudor
Vladimirescu.

Numa bãlãriile
nu uitã sã

acopere
uitarea ºi
lipsa de

respect a
autoritãþilor
faþã istoria
neamului

românesc. Cã
doar unu a

fost ºi rãmâne
Panduru’

Tudor
Vladimirescu.

Pãi nu?!
Între timp,
bine cã vine
nea Mircea,
nea actoru’, sã
le explice
severinenilor
cum e cu
Buletin de Bucureºti, ca nu care
cumva sã sã gândeascã sã mai plece
de pe acilea. Unde mai pui cã, în
curând, ca sã intri cu maºina în
capitalã trebe sã ai bani, nu glumã.
Ori maºinã pricopsitã, dupã caz. Altfel
iei matale metroul, te mai întâlneºti
cu naºu Pantelicã, îþi rezolvi
problemele ºi urci în trin ºi te rogi sã
ajungi acasã mãcar în 2 zile.
   Da apropo de Severin, mã
fraþilor,  iote cã semnalu tras de
Sucã, despre starea jalnicã în care
sã aflã Serpentina Roºiori,  nu
rãmasã fãrã iecou. Autoritãþile
facurã un picuþ de curãþenie pin
PARC ºi pusãrã ºi oglinda în curba
periculoasã ce duce cãtre Centrul
ISU Mehedinþi. Când or reuºi sã
plombeze ºi drumul betonat ºi sã
cureþe ºi bãlãriile care s au întins
cât au putut, nu numa în zona

oglinzii, atunci Sucã vã aduce în
discuþie vrednicia autorilor.
   Bine, între timp, îl trimesãi pe
nerodu de Sucã la cooperativã, pin
centru, sã vazã care mai e treaba,
cum mai e pulsu cu alegerile astea,
cã prea e liniºte ºi nu sã întâmplã
mai nimica, zici cã e prea necurat
ce sã întâmplã. Or fi jucat þara asta
la pariuri, cã ºi aºa s-a umplut
oraºu de ele?!
   Da sã-i vezi pe parlamentari, cât e
ziulica de lungã, cum bat judeþu’, în
lung ºi-n lat, þi-e mai mare dragu de
aºa parlamentari roºi în obraji. Dacã
mai þine campania asta ºi în
prelungiri s-ar putea sã rãmânã ai
noºtri în concediu ceva timp. Sã sã
refacã. Da aºa e în campanie, dupã
fapte vine ºi locu ales.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


