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Capacitatea de producþie ºi mentenanþã pentru
transportorul de trupe 8X8 Piranha 5 a fost inauguratã

Capacitatea de producþie ºi mentenanþã pentru
transportorul de trupe 8x8 Piranha 5 a fost inauguratã
miercuri, 6 noiembrie a.c., la Uzina Mecanicã Bucureºti, în
prezenþa Prim-ministrului Ludovic Orban, a Ministrului
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri Virgil-Daniel
Popescu ºi a Ministrului Apãrãrii Naþionale, Nicolae Ciucã.

Ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri, Virgil
Popescu, a precizat la inaugurarea capacitãþii de producþie
ºi mentenanþã pentru transportorul de trupe 8X8 Piranha
5: “Îmi doresc sã aibã loc asocierea dintre General
Dynamics ºi Uzina Mecanicã Bucureºti pentru a produce
cât mai mult în cadrul industriei naþionale de apãrare”.
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Proiectul de reabilitare,
modernizare ºi extindere
a Unitãþii Medicale din
Vânju Mare va fi scos la
licitaþie în scurt timp

A XXIV-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale
de Astronomie a fost gãzduitã de România, în
perioada 18-26 octombrie, fiind organizatã la Piatra
Neamþ în coordonarea Ministerului Educaþiei
Naþionale. Cei peste 120 de participanþi din 21 de
þãri au concurat, în funcþie de vârstã, la douã

Echipa României a cucerit 7 medalii la
Olimpiada Internaþionalã de Astronomie 2019

categorii: juniori ºi seniori.
Lotul României a fost reprezentat de trei elevi
juniori ºi patru elevi seniori. Aceºtia au obþinut
ºapte premii: douã medalii de aur, patru medalii
de argint ºi o medalie de bronz.
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Avem un guvern
nou-nouþ. Un guvern ieºit
cu cazne mari din
athanorul parlamentar,
sprijinit din rãsputeri de
actualul preºedinte al
þãrii, care acum se
pregãteºte sã intre în
primul tur al alegerilor, cu
speranþa cã prinde ºi turul
secund (are mari ºanse,

ce-i drept) ºi aproape convins cã mai câºtigã un mandat.
   Dacã soarta lui Iohannis e mai limpede ºi mai previzibilã,
nu acelaºi lucru putem spune despre soarta guvernului
proaspãt instalat. Aici, lucrurile sunt niþel neclare ºi
imprevizibile. Sigur cã, gândind corect, e rezonabil sã
acordãm acestui guvern –ºi oricãrui guvern abia instalat –
nu doar o prezumþie de bunã intenþie, ci ºi o perioadã de
graþie, în care sã se acomodeze cu mecanismele guvernãrii.
Ar fi abrupt ºi uºor indecent sã ne aruncãm acum, brusc,
asupra unor guvernanþi abia ieºiþi din gãoace. În fond, sunt
absolut convins cã au bunã intenþie, aºa cum, sunt absolut
convins, bunã intenþie au avut ºi precedenþii. Diferenþa o dã
consecvenþa ºi intelingenþa, forþa ºi hotãrârea de a transforma
bunele intenþii în fapte, în mãsuri pozitive. Dincolo de acestea,
sã ne amuzãm puþin, dacã reuºim. Ludovic Orban a descins
seara la Guvern ºi nu i-a prea convenit ce a gãsit pe acolo.

„Asearã, m-am întors, la ora 21.30, în Guvern. ªi nu am
gãsit pe nimeni! Trebuie sã înþeleagã lumea cã trebuie
schimbat modul de lucru. Cât timp ministrul sau premierul
munceºte, orice om care este chemat sã-ºi achite ºi atingã
obiectivele care au fost stabilite trebuie sã fie la muncã.
Trebuie schimbat ritmul de lucru ºi oamenii sã înþeleagã
cã suntem în serviciul cetãþeanului ºi fiecare angajat al
oricãrei instituþii publice are aceastã obligaþie de a îºi rezolva
problemele care sunt de rezolvat”, a spus ºi declarat fãrã
ezitare premierul Ludovic Orban.
   Acum, sincer, ce s-ar fi aºteptat premierul sã gãseascã la
ora 21.30? Nu sunt ºi angajaþii de la guvern oameni? Nu au
ºi ei familie, griji? Nu au ºi ei program legal de muncã de opt
ore ca toþi ceilalþi? Cã doar nu-s mecanisme, roboþi. Dacã un
ministru vrea el sã stea pânã la douã noaptea, sunt ºi salariaþii
obligaþi, sau cum? Nu mi s-a pãrut o atitudine prea ok. Sigur
cã „fiecare angajat al oricãrei instituþii publice are aceastã
obligaþie de a îºi rezolva problemele care sunt de rezolvat”
(hal de exprimare), dar nu la ora 21.30. La ora aceasta
oamenii stau ºi ei acasã, cu copiii, la televizor...

Premierul
de searã

REALIZARI PRINCIPALE
   1-GUVERNUL A MAJORAT PUNCTUAL
DE PENSIE DE LA 871 LEI IN 2016 ,LA
1.265 LEI DE LA 1 SEPTEMBRIE 2019. Este
cea de a patra majorarea a punctului de
pensie. Guvernul a majorat succesiv
punctul de pensie, de la 871 de lei în 2016,
la 917 lei in ianuarie 2017, apoi la 1000 de
lei de la 1 septembrie 2017 ºi la 1.100 lei,
la 1 iulie 2018. Este o creºtere de peste
45%, cu mult peste creºterea preþurilor de
9,86% în aceastã perioadã.
   Conform noii legi a pensiilor, adoptate
de PSD, punctul de pensie va creºte din
nou la 1 septembrie 2020, la 1.775 lei iar
la 1 septembrie 2021 va ajunge 1.875 lei.
   2-REDUCEREA IMPOZITULUI PE
VENITURILE DIN PENSII DE LA 16%LA 10
%,PENTRU PENSIILE MAI MARI DE 2000
DE LEI
   3-NOUA LEGE A PENSIILOR A INTRAT IN
VIGOARE. Pensiile din sistemul public din þara
noastrã se vor stabili, începând cu 2021, pe
baza unei noi legi. Actul, publicat de curând în
Monitorul Oficial, va duce la dublarea valorii
pensiilor aflate în platã, introduce un nou sistem
de calcul ºi o reducere a vârstei de pensionare
a femeilor care au trei sau mai mulþi copii.
   Printre multe alte schimbãri privind
pensiile din sistemul public, legea nouã va
da posibilitatea mamelor cu mai mulþi copii
sã iasã mai repede la pensie.
   Concret, la cererea acestora, mamele cu trei
copii vor putea ieºi la pensie cu doi ani mai
devreme pentru fiecare copil. Astfel, aceste
mame vor putea ieºi la pensie cu ºase ani mai
devreme decât în mod normal.De asemenea,
reducerea se va aplica ºi în cazul în care
numãrul de copii cuprinde ºi copii adoptaþi ºi
crescuþi pe o perioadã de cel puþin 13 ani.
   4-PENSIA MINIM GARANTATA  S-A
TRANSFORMAT IN INDEMNIZATIE
SOCIALA SI A AJUNS LA 704 LEI. Noua
indemnizaþie socialã, de 704 lei, înlocuieºte
pensia minim garantatã care, pânã la 1
septembrie a fost de 640 de lei. Pensia
minim garantatã fusese majoratã succesiv
de actualul guvern, de la 400 de lei în 2016,

la 520 de lei la 1 martie 2017
ºi apoi la 640 de lei la 1 iulie
2018.
   Este o creºtere de 85%, în
ultimii doi ani ºi jumãtate, cu
mult peste creºterea preþurilor
care fost de numai 9 procente,
în perioada ianuarie 2017 –
septembrie 2019.
   5-GUVERNUL A

Realizãri pentru pensionari

APROBAT, LA INIÞIATIVA MINISTERULUI
MUNCII ªI JUSTIÞIEI SOCIALE, NUMÃRUL
BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR
CARE SE VOR ACORDA ÎN ANUL 2019
PRIN SISTEMUL ORGANIZAT ªI
ADMINISTRAT DE CASA NAÞIONALÃ DE
PENSII PUBLICE (CNPP). Astfel, Guvernul
a stabilit cã, din suma de 335.113.000 lei
prevãzutã prin Legea privind bugetul
asigurãrilor sociale de stat pe anul 2019
cu aceastã destinaþie, vor fi asigurate în
unitãþile de tratament balnear aflate în
proprietatea Casei Naþionale de Pensii
Publice 60.000 de locuri la tratament
balnear în acest an.Biletele vor fi repartizate
pe 19 serii, durata unui sejur fiind de 16
zile. Preþul biletului include 12 zile de
tratament balnear.
   6-ACTUALIZAREA PERIODICA A LISTEI
MEDICAMENTELOR COMPENSATE -
32.000 DE PACIENÞI AU BENEFICIAT DE
TRATAMENTE CU CELE 37 DE MOLECULE
NOI INTRODUSE ÎN LISTA DE
MEDICAMENTE COMPENSATE ªI
GRATUITE.
   7-ELIMINAREA IMPOZITULUI PE VENIT
PENTRU PENSILE MAI MICI DE 2000 LEI.
ATÂT PENTRU CEI CU ACTIVITÃÞI
INDEPENDENTE, CÂT ªI PENTRU
SALARIAÞI ªI PENSIONARI, IMPOZITUL
PE VENITURILE MAI MICI DE 2.000 LEI/
LUNÃ A FOST ELIMINAT.
   8-DE LA 1 SEPTEMBRIE 2019,
PENSIONARII CU VENITURI DE PÂNÃ LA
1130 DE LEI VOR BENEFICIA DE
COMPENSARE DE 90 LA SUTÃ LA
MEDICAMENTE, DUPÃ CE DE LA DATA DE
1 SEPTEMBRIE A CRESCUT ªI PUNCTUL
DE PENSIE. Pânã în prezent, limita de la care
pensionarii beneficiau de compensare de 90
la sutã era de 990 de lei. Guvernul a majorat
susccesiv acest prag, de la 700 de lei în
2016, la 900 de lei in 2017, la 990 de lei în
2018, iar acum, de la 1 septembrie 2019, la
1130 de lei.  continuare în pag. 6
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În cadrul ºedinþei ordinare
a lunii octombrie, consilierii judeþeni
au aprobat proiectul “Reabilitarea,
modernizarea ºi extinderea
Spitalului Orãºenesc Vânju Mare”
ºi indicatorii tehnico-economici,
astfel încât, în perioada imediat
urmãtoare sã fie scoasã la licitaþie
proiectarea ºi execuþia lucrãrii cu o
valoare de aproximativ 21,5
milioane lei, fondurile provenind
din bugetul Consiliului Judeþean.
   Investiþia prevede reabilitarea ºi
modernizarea construcþii lor
existente, mansardarea corpului
care are doar parter, dar ºi
extinderea unitãþii. Toate aceste
lucrãri sunt necesare pentru
adaptarea condiþiilor de internare la
standardele cerute de legislaþia în
vigoare, dar ºi creºterea numãrului
de saloane ºi de paturi.
   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, spune cã în primãvara

Proiectul de reabilitare, modernizare ºi extindere a Unitãþii Medicale
din Vânju Mare va fi scos la licitaþie în scurt timp

 Biroul de presã

anului viitor ar putea începe
lucrãrile în urma cãrora se va
redeschide unitatea medicalã ca
spital orãºenesc.
   La Spitalul din Vânju Mare se va
asigura spitalizare continuã cu 60
de paturi, dar ºi spitalizarea pe zi,
în ambulatoriu.
   Dupã ce se vor face demersurile
necesare redeschiderii unitãþii ca
spital, aici vor funcþiona:
- secþie de medicinã internã cu 25
de paturi;
- compartiment de obstetricã-
ginecologie cu 15 paturi, din care
cinci pentru neonatologie;
- compartiment de chirurgie
generalã cu zece paturi, din care trei
pentru terapie intensivã;
- compartiment de pediatrie cu
zece paturi;
- compartiment pentru primiri
urgenþe.
Termen de execuþie a lucrãrilor va
fi de 12 luni.

   “Am considerat necesarã
redeschiderea Spitalului din Vânju
Mare, închis în 2011 de guvernarea
democrat-liberalã, întrucât
adresabilitatea era una foarte mare.
Aproximativ 70.000 de locuitori din
zona de sud a judeþului au nevoie
de o unitate medicalã mai aproape
de casa lor. Atunci a fost o decizie

nedreaptã care iatã, acum
necesitã eforturi mari pentru a fi
îndreptatã. Am încredere cã le vom
reda oamenilor posibilitatea de a
se trata în condiþii foarte bune la
Vânju Mare!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Preºedintele Romaniei a
atacat Biserica Ortodoxa Românã.
Puþini au sesizat acest aspect al ºarjei
lui Klaus Iohannis la adresa celor
care au sprijinit Referendumul pentru
Familie. ªi pentru prima oarã dupã
1989, B.O.R. contaatacã deschis, în
rafalã. Toate cultele religioase din
România (cu excepþia notabilã a
Bisericii Evanghelice de Confesiune
Augustanã, de care aparþine
Iohannis) au sprijinit deschis
Referendumul pentru Familie, însã
în mod firesc implicarea Bisericii
Ortodoxe a fost de departe cea mai
importantã. Or, în conferinþa susþinutã
marþea trecutã preºedintele României
a afirmat explicit: „Cei care au

promovat referendumul au fost orice
numai toleranþi nu”.
   Tonul atacului prezidenþial a fost de
o duritate fãrã precedent, depãºind
acel „fanatism religios” cu care îi
gratula pe promotorii referendumului
în octombrie 2016. „Infatuaþi”, „urã”,
„intoleranþã”, „tratat cu flit” sunt
termeni care rareori pot fi auziþi în gura
unui ºef de stat la adresa unei pãrþi
atât de importante din poporul sãu
(circa un sfert).
   Iatã cum a sunat acea declaraþie
fãcutã la dezbaterea „Preºedinte sau
cetãþean / om politic ºi societate
civilã”, organizatã în cadrul
Festivalului internaþional de film
documentar ºi drepturile omului de

cãtre One World România:
   „Cei care au promovat
referendumul au fost orice numai
toleranþi nu. Dar românii au fost mult
deasupra acestui discurs. Au dat o
lecþie imensã acestor infatuaþi care
au propagat ura ºi, pur ºi simplu,
cum se spune mai popular, i-au tratat
cu flit. Dacã vrem sã revenim la
conceptul acela ‘înþelepciunea
mulþimii’, românii au fost mult
deasupra clasei politice, cel puþin a
acelei pãrþi care a promovat agresiv
ºi cu un discurs bazat de multe ori
pe urã ºi intoleranþã acel referendum.
Românii au demonstrat cã sunt un
popor deschis, înþeleg ºi, la o adicã,
acþioneazã cu totul ºi cu totul altfel

decât se aºteaptã unii politicieni ºi
unii sociologi”.

„Ofensarea a 4 milioane
de români”

   Reacþia Bisericii, prin vocea
purtãtorului sãu de cuvânt, Vasile
Bãnescu, a fost fulgerãtoare, tãioasã, dar
de o eleganþã care i-a lipsit lui Iohannis.
A doua zi, într-un comentariu pentru
„ªtiri pe surse”, Bãnescu, puncta:
   „A idolatriza toleranþa (care are
stabilimentele ei) ºi care nu doar
cã nu e automat ºi în orice context
o virtute, dar care practicatã fãrã
discernãmânt poate destructura
etic o societate (de exemplu,
toleranþa faþã de corupþie,

Biserica Ortodoxã Românã se ridicã împotriva lui Klaus Iohannis

 Continuare în pag. 8
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Peste 200 de salariaþi ai
HIDROSERV Porþile de Fier, cei care
asigura mentenanþa instalaþiilor celei
mai mari hidrocentrale din România,
sunt din aceastã dimineaþã, în grevã
japonezã. Anunþul a fost fãcut de
Sindicatul Porþile de Fier, din cadrul
Federaþiei Naþionale Mine Energie,
membru al CNS Cartel Alfa. Liderul
de sindicat averizeazã asupra
faptului cã dezinteresul faþã de
salariaþi poate duce la punerea în
pericol a instalaþiilor, iar dezastrul
provocat în vara anului trecut, când
transformatorului unui hidroagregat
a luat foc, se poate repeta oricând.
   „Am ales aceastã formã de protest
pentru cã, spre deosebire de factorii
de decizie din Hidroserv,
Hidroelectrica ºi din Ministerul
Energiei ºi Guvern, suntem
conºtienþi de importanþa menþinerii
în siguranþã a instalaþiilor din
centralele de la Porþile de Fier I ºi II,
ca fiind cea mai importantã
componentã a Sistemului Energetic
Naþional”, precizeazã Cristinel
Popescu – Preºedinte Sindicat

Grevã japonezã la Hidrocentrala Porþile de Fier I.
Angajaþii HIDROSERV avertizeazã cã instalaþiile sunt în pericol

„Porþile de Fier”, vicepreºedinte
FNME ºi vicepreºedinte CNS Cartel
ALFA Filiala Mehedinþi.
   Prin aceastã formã de protest se
doreºte tragerea unui semnal de
alarmã atât asupra stãrii precare a
instalaþiilor hidroenergetice din
cadrul Hidroelectrica, dar ºi asupra
modului în care sunt trataþi cei care
menþin prin munca lor funcþionarea
în siguranþã a acestora, salariaþii
din cadrul Hidroserv.
   „Dorim pe aceastã cale sã informãm
opinia publicã asupra situaþiei reale
dar ºi sã atragem atenþia factorilor de
rãspundere, inclusiv a serviciilor de
informaþii, cã s-a ajuns la limita
suportabilitãþii”, mai spun sindicaliºtii.
   Salariaþii îºi procurã scule ºi
materiale din fonduri proprii.
Salariaþii din Porþile de Fier muncesc
lunar peste norma legalã, prestând ºi
ore suplimentare, lucrându-se
frecvent ºi sâmbãta ºi duminica, fiind
continuu la dispozitia beneficiarului
Hidroelectrica. Datoritã unui
management mai mult decât
defectuos al conducerii executive de

la Bucureºti, s-a ajuns la situaþia în
care deseori salariaþii îºi procurã
scule ºi materiale din fonduri proprii.

HIDROSERV, datoare cãtre
salariaþii ei

   Hidroserv este datoare salariaþilor
circa 22 milioane lei, adicã circa 20
la sutã din totalul datoriilor
societãþii, acestea fiind datorii
înregistrate pânã în anul 2016 la
intrarea în insolvenþã. De asemenea
exista ºi datorii recente, din anul
2017, datorii ce conform legii,
trebuiau plãtite imediat salariaþilor.
Practic, prin neplata sumelor aferente
anului 2017, conducerea executivã
a societãþii se aflã la limita sãvârºirii
unei infracþiuni, motiv pentru care
Sindicatul Porþile de Fier va lua în
viitorul apropiat, dupã consultarea
membrilor sãi, decizia de a depune
plângere penalã împotriva
conducerii executive.

Existã riscul unui nou incident
asemãnãtor cu incendiul de la

transformator
   Liderul sindical, care are o experienþã
de peste 30 de ani în domeniul
energetic, spune cã existã riscul ca la
orice orã, incidentul din vara anului
trecut, când transformatorul
Hidroagregatului nr. 1, a luat foc „la orice
orã existã riscul sã avem un incident la
fel de grav ca acela întâmplat vara
trecutã. Puþinã lume ºtie, pentru cã se
ascund acele lucruri, acel incident deºi
a apãrut doar ca un incendiu, situaþia a
fost mult mai gravã. A fost un noroc
chior, ne-a trecut glonþul pe la ureche!
Puteam sã rãmânem fãrã Porþile de Fier!
Am fost la un pas ca transformatorul sã
explodeze ºi vorbim de circa 100 de

tone de ulei, care putea produce o
explozie în lanþ la celelalte 5
transformatoare. Pentru sectorul
energetic era ceva foarte grav. Ceva
asemãnãtor s-a întâmplat în Rusia. Iar
astfel de incidente se pot întâmpla în
orice moment, pentru cã nu se face
mentenanþa la parametri normali”, a
explicat liderul sindical.

Salarii de mizerie
ºi indiferenþã totalã

   „Considerãm inadmisibil ca în timp
ce aceia care de mai bine de 4 ani sunt
pe profit continuu, cei care aduc cel
mai important aport la veniturile
societãþii sã aibã printre cele mai mici
nivele de salarizare.  ªi asta pentru cã,
în mod total abuziv ºi ilegal, directorul
societãþii refuzã sã acorde creºteri
salariale pentru salariaþii din Porþile de
Fier, deºi a fãcut acest lucru pentru
salariaþii altor secþii, depãºindu-se în
unele cazuri chiar nivelul maxim de
salarizare pentru diverºi salariaþi”, a
precizat, de asemenea liderul sindical
Cristinel Popescu.
   La ora actualã, salariaþii direct
productivi, cei care lucreazã de cele
mai multe ori în condiþii foarte grele
de muncã, au un salariu mediu situat
mai aproape de venitul minim decât
de cel mediu pe economie, adicã circa
2300 - 2400 lei. ªi asta în timp ce
salariile celor din Executiv se situeazã
între 12.000 ºi 14.000 de lei, la care
se adaugã sporuri de conducere.
Se cere convocarea de urgenþã a
unei Comisii de Dialog Social la

nivelul Ministerului Energiei
   Sindicatul Porþile de Fier cere
convocarea de urgenþã a unei Comisii
de Dialog Social la nivelul Ministerului
Energiei pentru a discuta problemele
majore cu care se confruntã Sectorul
Energetic, în particular cel
hidroenergetic. Sindicaliºtii mai spun
cã sunt pregãtiþi sã vinã cu un set de
soluþii pe termen scurt ºi lung care sã
ducã la rezolvarea situaþiei ºi sã previnã
în acelaºi timp posibile avarii în sistem
ºi implicit pierderea independenþei
energetice a României.
   În cazul în care nu se va ajunge la
nicio înþelegere amiabilã,
sindicaliºtii se pregãtesc de grevã
generalã, cu orice riscuri.

Vã invitãm sâmbãtã 16 noiembrie 2019, pe dealul
lui Sân Petru, la platoul celor 3 - cruci, pentru
comemorarea eroilor români ce s-au jertfit pentru patrie.

 R. C.

INVITAÞIE !!!    Dorim ca acest eveniment sã devinã o tradiþie localã,
ce va fi infãptuitã cu ajutorul locuitorilor din Gura-Vãii,
Severin ºi localitãþile înconjuratoare.
   Toþi cei care vor sã participe sunt aºteptaþi la intrarea
parcãrii de la Hidrocentrala Porþile de Fier I  ( Gura-Vãii),
Km 350+200m de pe DE70.
   Pornirea spre platoul  celo 3 cruci  (P latoul
paleocreºtin) va fi la orele orele 9.45.  Traseul cu
dificultate sub medie ºi cu o lungime  cca. 2.000 m va
fi parcurs în cca. 45 de minute.
   Veþi avea parte de un eveniment de neuitat, încadrat de
peisaje minunate asupra Dunãrii de la cota 303 m.

   Vã aºteptãm cu drag
în aceste locuri mirifice ºi pline de istorie!

Relaþii ºi înscrieri la tel; 0743174477 - Ing. ªtefan Rãchitan
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Ediþia XXI-a a Festivalului
de literaturã “Sensul Iubirii”,
desfãºuratã în perioada 1-3
noiembrie  2019, a fost cu adevãrat
un eveniment cultural de excepþie.
   Festivalul de literaturã este
organizat de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, prin Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” iar anul acesta
organizatori, alãturi de  Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi  Centrul
Cultural, au fost ºi Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin
ºi Palatul Culturii “Teodor Costescu”.
   Trebuie subliniat caracterul
excepþional al acestei manifestãri
artistice ºi menþionat faptul cã, în
programul manifestãrilor, un punct
foarte important l-a constituit

Festivalul de literaturã “Sensul  Iubirii” 2019
Nicolae Manolescu ºi redacþia revistei România literarã la Drobeta Turnu Severin

“Întâlnirile revistei România literarã
la  Drobeta Turnu Severin”, cea mai
prestigioasã revistã de literaturã
din România.
   Practic aproape întreaga redacþie a
“României literare” în frunte cu
Nicolae Manolescu, personalitate
marcantã a culturii române,
preºedintele Uniunii Scriitorilor din
România, alãturi de Gabriel Chifu,
Daniel Cristea – Enache, Sorin Lavric,
Cristian  Pãtrãºconiu au participat la
Festivalul de literaturã “Sensul Iubirii”.
   Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
iniþiatoarea acestui festival, alãturi de
scriitoarea Ileana Roman, în urmã cu
peste treizeci de ani a decernat
premiile festivalului.

   Nicolae Manolescu a fost distins
cu “Diplomã de Excelenþã”, Gabriel
Chifu a primit la rândul sãu o
asemenea diplomã.
   Ioan Baba cunoscut poet din
Voievodina, Serbia, a primit “Premiul
pentru Poezie”, Florian Copcea –
premiul pentru volumul “Istoria Liricii
româneºti din Serbia”, Editura
Academiei Române, 2019; Emilian
Iachimovski, premiul pentru volumul
în manuscris “Forma norilor de ieri”.
Premii de excelenþã, de asemena, au
mai fost acordate lui Vasile Barbu,
cel care  þine vie flacãra românismului
în Voievodina, Serbia ºi scriitorului
mehedinþean Titu Dinuþ.
   Discuþiile au fost moderate de
managerul Palatului Culturii “Teodor

Costescu” - Sorin Vidan, cunoscut
scriitor (Delaskella) ºi membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
   Programul manifestãrilor a
cuprins, de asemenea, lansãri de
carte (Florian Copcea, Dan Ionescu,
Alexandu Drãghici, Nicolae
Caliþoiu), dintre care trebuie amintit
momentul extrem de emoþionant
legat de lansarea cãrþii lui Jean
BÃILEªTEANU,  prea devreme
plecat dintre noi.
   La manifestãri a participat un
public foarte numeros, scriitori,
artiºti, oameni de culturã.
    Ediþia din acest an a Festivalului
de literaturã “Sensul Iubirii” a
reprezentat o adevãratã sãrbãtoare a
culturii mehedinþene.

 G. P.

O delegaþie sârbeascã din
K n j a z e v a c - K a r a d o r d e v a ,
reprezentând Zavicanji Muzej a
sosit la începutul sãptãmânii la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier.
Scopul vizitei a fost acela de a
identifica oportunitãþile de
colaborare instituþionalã în vederea
încheierii unor parteneriate
culturale, schimburi de experienþã
ºi colaborare în cadrul unor

 Biroul de presã

Parteneriate culturale între Muzeul Regiunii Porþilor de Fier ºi Zavicanji Muzej
proiecte comune.

Oaspeþii sârbi au vizitat expoziþiile
temporare din cadrul Pavilionului
Multifuncþional, Parcul Arheologic,
acvariile ºi sala machetei Podului lui
Traian. S-a stabilit ca la mijlocul
lunii decembrie a acestui an, cele
douã muzee sã organizeze o acþiune
comunã, în preajma sãrbãtorilor de
iarnã,în cadrul acþiunilor de
promovare a obiceiurilor ºi tradiþiilor

specifice din cele douã þãri.
Acþiunile se vor desfãºura atât de

Crãciunul pe rit nou, cât ºi pe cel
vechi (în luna ianuarie la sârbi).
   De asemenea, s-au purtat discuþii
legate de posibilitatea accesãrii de
fonduri europene în domeniul culturii.
Parteneriatul presupune dezvoltarea de
proiecte ºi programe comune cu
caracter cultural (arheologie ºi istorie,

etnografie ºi artã popularã, restaurare
ºi conservare), derularea de
programe ºi proiecte ce au ca scop
o mai bunã cunoaºtere a elementelor
culturale comune.
   Conducerea Muzeului din
Knjazevac a anunþat cã toþi cetãþenii
din judeþul Mehedinþi vor putea vizita
gratuit expoziþiile din cadrul muzeului
sârbesc.
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Domnule, ce gonetã a bãgat
Iohannis în proceduri, ca sã-ºi vadã
propriul guvern în scaune la Palatul
Victoria! E ceva aproape de speriat!
Vã daþi seama cã acest greu de
digerat cetãþean nu a avut liniºte cinci
ani de zile? Vã amintiþi câte situaþii
de blocare a numirii unor miniºtri sau
a învestirii unor cabinete întregi au
fost de-a lungul primului sãu mandat
(sper din inimã sã fie ºi ultimul!)?
Nenumãrate, cine le mai þine
socoteala?! Ei bine (na, cã m-am
procopsit ºi eu cu cliºeul ãsta!), acum
nici n-au apucat bine membrii noului
cabinet sã rosteascã ºi sã semneze
jurãmântul de credinþã faþã de patrie,
cã tartorul cotrocean s-a ºi înfiinþat
la Palatul Victoria, ca sã fie sigur cã
nu viseazã, sub pretextul cã
patroneazã prima ºedinþã de guvern.
Neamul prost, ce sã-i faci?! Când vor
vedea partenerii lui occidentali la ce
se preteazã fratele lor întru direcþie,
oare ce vor zice ei despre nivelul la
care acesta ºi-a însuºit regulile
jocului democratic? Sau pe
dumnealor nu-i intereseazã decât ca
ipochimenul sã le execute comenzile
întocmai ºi la timp?! Atunci, bine!
   * A fost, dacã vreþi, cea mai clarã
dovadã cã recenta moþiune de

cenzurã împotriva Guvernului
Dãncilã nu a avut niºte cauzalitãþi
economico-sociale serioase, care
sã o justifice, ci a rãspuns intereselor
politico-electorale imediate ale
nedemnului ºi ahtiatului de putere
absolutã Iohannis Klaus Werner.
Care nu a mai þinut cont de nimic,
nici de faptul cã prin aceastã
moþiune aruncã þara într-o gravã
crizã politicã, în preajma alegerilor
prezidenþiale. El, sfãtuit sau nu de
cineva anume, a dorit, cu orice preþ,
sã aibã, înainte de scrutinul din 10
noiembrie, toate atuurile în mânã,
astfel încât sã nu mai existe nicio
îndoialã cã ar putea rata obþinerea
celui de-al doilea mandat la
Cotroceaua Mov.
   * ªtiind câtã mizerie ºi infecþie
moralã a stat în spatele instalãrii
Guvernului- marionetã Orban –
Guvernul Balalaikã! - e de profundã
mirare sã auzi pe la toate posturile
de televiziune, analiºti, nu-i aºa, cu
pretenþii, „prestigioºi”, susþinând cã
guvernul Dãncilã a fost dat jos prin
mijloace democratice. Da, cum sã
nu, democraþia formelor fãrã fond!
   * În realitate, Guvernul Mandolinã-
Balalaikã este cel mai ruºinos guvern
din istoria postdecembristã a

României. Mai ruºinos chiar ºi decât
cele mai ruºinoase ºi neperformante
guverne de pânã acum, guvernele
Ciorbea, Boc ºi Mâr Ungureanu.
Ruºinos ºi prin maniera
„democraticã” prin care s-a instalat
la butoane, ºi prin componenþã, ºi
prin ideile ºi iniþiativele promovate
prin aºa-zisul program de guvernare.
Sã mã explic. Ca sã strângã
majoritãþile pentru iniþierea ºi trecerea
moþiunii, trupeþii lui Iohannis ºi Orban
s-au dedat la cele mai abjecte maniere
de racolare de parlamentari din alte
zone politice. O sã spuneþi cã nu e de
condamnat acela care cere, ci acela
care dã. De acord, atâta doar cã
ticãloºia rãmâne. Parlamentari  ai
formaþiunilor desprinse din trunchiul
PSD sau chiar al PNL au acceptat
trocul ºi astfel, vorba poetului,
dorinþa-i gata. Motivele pentru care
acei parlamentari au acceptat mizera
înþelegere nu sunt greu de ghicit. Nu
le mai detaliez, fiindcã mi se face
scârbã, o scârbã greu de cuprins în
cuvinte. Aceleaºi motive care stau, din
pãcate, ºi la baza lipsei de încredere
a populaþiei în Parlament, instituþia
supremã a unui stat democratic.
Oamenii îºi dau votul unor liste de
partid cu încrederea cã viaþa lor va
marca un spor de calitate, de
bunãstare ºi, mai devreme sau mai
târziu, îºi vãd aºteptãrile înºelate. Din
cauza înþelegerilor pe colþ de tarabã
despre care vorbeam. Cei care au
acceptat trocul ºi pe care oamenii lui
Iohannis ºi Orban îi înjurau pânã mai
ieri au devenit acum oameni
responsabili, lucizi, patrioþi, apãrãtori
ai interesului naþional. Nimic nou sub
soare, veþi zice. De acord, dar

mergând în continuare pe  acelaºi
drum, unde vom ajunge ºi pe cine
vom mai da vina pentru beteºugurile
sistemului nostru democratic?!
   * Pe de altã parte, Iohannis a bãtut
toba pe o pretinsã lipsã de
competenþã ºi seriozitate a membrilor
fostului cabinet Dãncilã, motiv pentru
care a blocat numirea atâtor miniºtri,
deci ºi activitatea curentã a
executivului. Atâta doar cã audirea de
cãtre comisiile parlamentare a
miniºtrilor desemnaþi a scos în
evidenþã carenþe cel puþin la fel de
mari ca ale unora dintre predecesori.
Trei dintre miniºtrii desemnaþi nu au
primit avizul comisiilor de specialitate
ale Parlamentului ºi, cu toate acestea,
ei au fost incluºi în echipa
guvernamentalã recent învestitã. E
normal aºa ceva? Da, sigur, avizul
comisiilor parlamentare este unul
consultativ, dar nu dat, totuºi, de niºte
ageamii. Pentru prima datã, în
dispreþul legilor, al cutumelor, aceºti
oameni au fost supuºi votului
plenului (un plen încropit doar pentru
a se asigura cvorumul ºi numãrul
necesar de voturi), vot pe care l-au ºi
primit. Vãd în asta în primul rând
dispreþul faþã de lege, faþã de
Constituþie, pe care l-a promovat
constant Iohannis. Tel maître, tel
valet!. Suntem între-o situaþie de
profundã ruºine naþionalã, care ar
putea culmina cu realegerea, pentru
un al doilea mandat la Cotroceni, a
acestui extrem de nociv Werner
Iohannis. Eu nu pot spera decât
ca fiºetul unde unii analiºti zic cã
sunt depozitate de STS voturile
pentru acest nedemn preºedinte
sã se blocheze...

Guvernul Mandolinã – Balalaikã, în scaune!

 Urmare din pag.  2

Deputat PSD Mehedinþi, Prof. Alina Teiº

   9-ELIMINAREA CASS PENTRU TOTI PENSIONARII. CASS NU SE
PLÃTEªTE DE CÃTRE PERSOANELE CARE REALIZEAZÃ VENITURI
INDEPENDENTE, DAR CARE SUNT SCUTITE DE PLATA ACESTEI
CONTRIBUÞII (PENSIONARI, PERSOANE CU HANDICAP, TINERI,
PERSOANE AFLATE ÎN ÎNTREÞINERE ETC).
   10-FONDURI EUROPENE DE 12,5 MILIOANE DE EURO PENTRU
DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE ªI SOCIO-MEDICALE PENTRU
VÂRSTNICI.

Realizãri pentru...
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Consilierii locali ai
municipiului Drobeta Turnu Severin
au aprobat, în ultima zi a lunii
octombrie, mai multe proiecte de
interes pentru severineni. Cele mai
importante fac referire la acordarea de
burse pentru elevi, preþul gigacaloriei
ºi scutirea de majorãri la impozitele
locale, în anumite condiþii.
   O ºedinþã ordinarã de Consiliul
Local Severin, cu peste 40 de puncte
pe ordinea de zi, a avut loc în ultima
zi a lunii octombrie. Câteva din
proiectele aprobate vin cu veºti
foarte bune pentru severineni. Spre
exemplu, a fost aprobat preþul la
gigacalorie pentru cei care sunt
racordaþi la sistemul centralizat de
furnizare a energiei termice. Preþul
a rãmas la fel ca ºi cel de anul trecut,
adicã 292 de lei/gigacalorie.
   Consiliul Local a mai votat
pentru acordarea de burse pentru
elevii din municipiu. Gestul vine ca
urmare a preocupãrii administraþiei
locale pentru educaþie. Un alt
proiect educaþional aprobat se
numeºte „EDUCAÞIE PENTRU
VIITOR”. Prin intermediul acestuia,
toþi preºcolarii vor putea face gratuit
un curs opþional de limbã strãinã.

Aºa cum am promis, au
început lucrãrile pentru amplasarea
unui sistem de supraveghere video
în Schela Cladovei, la ªcoala
generalã nr. 5, Grãdiniþa de pe
Calea Timiºoarei ºi zona blocuri de
la ªantierul Naval.
   Astfel, se amplaseazã în tot
cartierul un numãr de 22 de camere
de supraveghere foarte performante,
cu rezoluþie mare, care au rolul de a
spori siguranþa în zonã.
   Ne-am concentrat eforturile pe
unitãþile de învãþãmânt, ºi anume
în zona ªcolii generale nr. 5 din
Schela de Sus deoarece sunt 195

Promisiune îndeplinitã!

de copii care învaþã aici ºi care
trebuie sã se simtã în siguranþã la
ºcoalã, precum ºi în zona
Grãdiniþei de pe Calea Timiºoarei
unde învaþã 75 de preºcolari.
   ªi zona blocurilor de la ªantierul
Naval am avut-o în vedere atunci
când s-a demarat proiectul deoarece
este populatã cu foarte mulþi oameni,
peste 2000 de persoane.
   Am mai spus-o ºi o repet:
locuitorii din Schela Cladovei au
dreptul la siguranþã la fel ca orice
severinean plãtitor de taxe ºi
impozite!

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Veºti bune din Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin

   Tot în ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local s-a deschis calea
cãtre un proiect european, prin care
Primãria poate acorda 15 burse, 8
în valoare de 100.000 de euro ºi 7
în valoare de 85.000 de euro,
pentru cei care vor sã înfiinþeze
întreprinderi sociale.
   Pe ordinea de zi a ºedinþei
ordinare s-au aflat 44 de proiecte
de hotãrâre, dar ºedinþa a durat
circa o jumãtate de orã, semn cã în
forul legislativ local mai existã încã
un consens între PSD ºi PNL.

Datornicii la bugetul local
primesc o veste bunã de la
municipalitate! Consiliul Local a
aprobat astãzi o hotãrâre prin care
toþi cei care au restanþe mai noi sau
mai vechi la impozitele ºi taxele
locale, vor putea beneficia de
scutirea plãþii majorãrilor de
întârziere, dacã plãtesc întreaga
datorie pânã la 16 decembrie 2019.
   Nu mai puþin de 4.000 de
datornici înregistreazã în acest
moment Direcþia Localã de
Impozite ºi Taxe. Toþi aceºtia au

 Romeo Crîºmaru

Primãria are milã de datornici

acumulat, pe lângã datoria de bazã,
ºi o serie de majorãri de întârziere.
Municipalitatea vine cu o veste
bunã, deoarece pritr-o hotãrâre de

consiliu local, aprobatã astãzi, dacã
pânã la data de 16 decembrie 2019
plãtesc întreaga sumã de bazã, vor
fi iertaþi de plata majorãrilor.
   „Dãm o mânã de ajutor celor
care au aceste probleme, sper
ca cei care au aceste datorii
sã înþeleagã gestul nostru,
pentru cã avem cu toþi i  de
câºtigat”, a explicat primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.
   Dosarele de rãu-platnici sunt
deschise atât pentru persoane
fizice, cât ºi pentru persoane
juridice de pe raza municipiului.
Primãria acordã acest t ip de
facili tãþi,  pentru a ajuta atât
datornicii, cât ºi pentru a recupera
mai rapid debitele la bugetul local.
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faþã de disoluþia familiei, faþã de
siluirea ordinii morale, faþã de asaltul
marginii asupra centrului etc.), este
ceva lipsit de claritate spiritualã.
   A ofensa peste 4 milioane de
români lucizi ºi fideli unor valori
limpezi validate de istorie, nu de toane
ideologice, ºi fãrã de care o societate
face implozie, români care nu s-au
lãsat îmbrobodiþi de valul imens ºi
murdar de manipulare mediaticã,
cãrora li se adaugã alte milioane de
români care gândesc familia naturalã
în aceiaºi termeni, dar care au fost
influenþaþi de aceastã manipulare, nu
are în sine nimic aristocratic.
   A jubila incitator, lipsit de
imparþialitate ºi eleganþã în faþa
confruntãrii civice dintre cei care
„dau cu flit” normalitãþii ºi cei care
vor sã o apere democratic, nu are
în sine nimic constructiv. Asemenea

Biserica Ortodoxã Românã se ridicã împotriva lui Klaus Iohannis
atitudini - toate, în rãspãr cu
creºtinismul asumat ca mod de viaþã
- exprimã sumar, dar edificator
viziunea post-modernã lipsitã de
imaginaþie moralã a lui homo eticus
trãitor în sterilizantul ev media ºi în
epoca post-adevãr”.

„Toleranþa” neo-marxistã a
preºedintelui

   În ziua imediat urmãtoare, a fost
rândul unui înalt ierarh al B.O.R. sã
reacþioneze cu o ironie muºcãtoare
la adresa lui Iohannis. Iatã ce scria,
joi, Prea Sfinþitul Ignatie, Episcopul
Huºilor, pe contul sãu de Instagram:
   „Având în fundal definiþia lui
Nietzsche despre nihilism, Klaus
Werner Iohannis a devenit nihilist cu
acte în regulã. Ce înseamnã
nihilismul? Faptul cã valorile cele mai
înalte se devalorizeazã. Dragostea fãrã
de mãsurã faþã de minoritãþile sexuale
(vai de mine, e hate speech?) l-a
metamorfozat pe domnul preºedinte
în agentul dispreþului dozat într-un
insecticid - cred cã, mai pe
româneºte, aºai spune flitului - faþã
de «majoritãþile» (heterosexuale).
Ãsta se numeºte progresism, care
este un alt sinonim pentru
comunismul «tolerant» al omului
recent. Sau «aºa cum se spune
popular», în timp ce unii suntem
niºte muºte intolerante, infatuate ºi
vrednice de a fi ucise cu flitul, alþii
sunt oameni cu «minþile luminate»
la neonul progresismului ºi vrednici

sã trãiascã plenar din pâinea
toleranþei neomarxiste. Trag nãdejde
cã eu, o muscã conservatoare,
infatuatã ºi neafiliatã politic, am
priceput bine, în spiritul fidel al
drepturilor omului, ce a vrut sã ne
transmitã domnul preºedinte”.
Ierarhul a adãugat cã reprezentanþii
societãþii civile ºi cei ai Bisericii
trebuie sã reacþioneze la declaraþiile
lui Klaus Iohannis: „Vã tãiaþi craca
electoralã de sub picioare”.
   ªtafeta atacurilor a continuat ºi în
ziua urmãtoare, când pãrintele Eugen
Tãnãsescu a redactat o scrisoare
deschisã adresatã lui Klaus Iohannis.
Este nu doar poziþia cea mai
tranºantã, dar, pentru cine are ochi
de vãzut, în text se strecoarã ºi o
ameninþare destul de puþin voalatã:
„Nu cred cã þineþi neapãrat sã vã tãiaþi
craca electoralã de sub propriile
picioare”, scrie la un moment Eugen
Tãnãsescu, care nu este un preot
oarecare ºi un excepþional jurnalist,
ci ºi purtãtorul de cuvânt al
Arhiepiscopiei Tomisului. Spicuim,
în limita spaþiului, din scrisoarea
deschisã: „Cu respectul cuvenit,
permiteþi-mi sã mã adresez Domniei
Voastre. Nu pot crede cã cinismul
marketingului politic, al jocului
electoral, poate da ‘cu flit’ unor
milioane de români chiar din balconul
prezidenþial. Sau cã toleranþa clamatã
permanent de Preºedintele României
a devenit intoleranþã. Prima datã a fost
cum a mai fost. Aþi spus ceva de
«fanatismul religios». Elegant,
Patriarhia a întors ºi celãlalt obraz,
susþinând cã declaraþia Preºedintelui
viza solicitarea ultimativã a pastorului
Iuga Viorel. Dar ultima declaraþie a
Domniei Voastre nu mai poate fi
înþeleasã greºit. […] Aºtept Domnule
Preºedinte sã veniþi cu scuze,
clarificãri sau mãcar confirmãri […]
   Aºtept respectuos, Domnule
Preºedinte ,  sã îmi r isipi þ i
bãnuiala cã aþi devenit agentul
neomarxismului care vrea sã
repete istoria trimiterii Bisericii în
subsolul societãþii doar pentru
vina de a crede. Sã-mi alungaþi
gândul speriat cã, în secolul XXI,
când alþi creºtini sunt martirizaþi
prin alte pãrþi ale planetei, în
România ajung ºi eu sã mã

gândesc la un posibil martiraj,
sau mãcar ceva sancþiuni, doar
pentru cã diversitatea celorlalþi nu
tolereazã comercial diversitatea
mea greu de reeducat moral.
  Aºtept sã-mi risipiþi repede
temerea cã vã puteþi folosi de
puterea funcþiei dumneavoastrã
pentru a impune societãþii
româneºti agenda unei orientãri
sexuale pe care 74% dintre români
nu o considerã bazã a unei
cãsãtorii. Chiar nu pot crede cã vreþi
sã daþi cu flit acestor milioane de
români, aºa cum nu cred cã þineþi
neapãrat sã vã tãiaþi craca electoralã
de sub propriile picioare.
   Vã rog, Domnule Preºedinte, sã
nu creaþi imaginea unui Preºedinte
dictator, care, urmându-ºi propria
pãrere, uitã de democraþie ºi «dã
cu flit» opozanþilor sau celor ce
nu-s pe placul dumnealui. Nu e
firesc ca, de la înãlþimea funcþiei
dvs., sã «daþi cu fl it» chiar
democraþiei. Nici sã aruncaþi
paltonul peste opþiunile românilor”.

Omul lui Trump la Patriarh
   Un eveniment important, prea
puþin mediatizat ºi care nu poate fi
scos din acest context a avut loc
sãptãmâna trecutã. Brad Parscale -
ºeful de campanie electoralã al lui
Donald Trump a fost primit de
Patriarhul Daniel, dupã ce a susþinut
o conferinþã cu tema „Making
Political Marketing Great Again” în
Aula Academiei Române. Patriarhul
a elogiat faptul cã preºedintele
Trump este un protector ºi un
promotor al valorilor religioase ºi
morale tradiþionale, în special al
valorilor creºtine (sesizaþi diferenþa
cu Iohannis?).
   De asemenea, Patriarhul a apreciat
faptul cã Donald Trump este un bun
patriot, care îºi iubeºte poporul ºi
þara, respectând, în acelaºi timp pe
toþi cei care apãrã valorile lor
naþionale, deodatã cu promovarea
cooperãrii internaþionale. La rândul
sãu, Brad Parscale a subliniat
preþuirea pe care preºedintele
american o acordã tuturor celor care
împãrtãºesc ºi promoveazã valori
religioase autentice.

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel
Popescu, a declarat: “Armata României va achiziþiona 227 de transportoare
Piranha 5, iar una dintre condiþii este ca 80% din aceastã sumã sã fie reinvestitã
în România. Ne dorim foarte mult ca acest lucru sã se întâmple. Pe lângã
aceastã fabricã existã propria secþie de mentenanþã unde pot fi întreþinute ºi
 alte Piranha 5, de la alte forþe militare. În plus, pe lângã propria fabricã, pe
lângã instruirea angajaþilor, pe lângã tehnologia de ultimã generaþie, cred cã
miza realã este finalizarea acelui joint-venture între General Dynamics ºi Uzina
Mecanicã Bucureºti, astfel încât în România, la Uzina Mecanicã, în viitoarea
companie mixtã, sã se producã viitoarele transportoare blindate Piranha 5 nu
numai pentru Armata Românã. (...) Dacã acel joint-venture va fi realizat, pentru
Uzina Mecanicã înseamnã angajarea în plus a peste 150 de muncitori ºi multe
zeci de milioane de euro în industria de apãrare româneascã, poate chiar sute
de milioane. Practic acesta este scopul - sã realizãm acel joint-venture între
General Dynamics ºi Uzina Mecanicã, sã producem cât mai mult”.

Capacitatea de producþie ºi mentenanþã
pentru transportorul de trupe 8X8 Piranha 5

a fost inauguratã

Serviciul Comunicare, Mass-Media ºi Transparenþã al Ministerul Economiei
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Viorica Dãncilã are o ºansã
unicã, de a intra în turul al doilea ºi
de a fi aleasã ºef al statului. A fost
prima femeie premier ºi e în cursa
pentru prima femeie aleasã preºedinte
în România. Lucruri cu adevãrat
extraordinare ºi unice în istoria
neamului românesc ºi istoria le va
consemna ca atare. Sigur, cã depinde
cine consemneazã ºi dacã este sau nu
membru de partid istoricul respectiv.
Sunt destui istorici membri ai PSD
care au o viziune aparte asupra
lucrurilor. Dar nu conteazã
apartenenþa, ci credinþele ºi
inteligenþa. Poate cã este vorba de
oameni de stânga ºi nu au gãsit un
alt partid care sã le îndeplineascã
fanteziile.
   Problema este ce punem în cartea de
istorie, pentru cã pânã la urmã s-o gãsi
cineva care sã le scrie. ªi dacã sunt
prea multe controverse, în dreptul
Vioricãi Dãncilã ca premier se va trece
în cartea de istorie doar numele ºi anii
de domnie. Este ruºinos, dar trebuie
acceptat cã una ca Viorica Dãncilã, o fi
gospodinã, mamã iubitoare, depozitarã
a unui tezaur vast de reþete culinare,

 ªtefan Bãeºiu

      Greu chiar ºi cu materialul clientului!
nu are nicio legãturã cu domeniul
politic sau cu administraþia publicã.
   Se întreabã unii ce va face dupã
ce nu va mai fi premier sau nu va
mai avea o funcþie politicã. Ar trebui
sã revinã în câmpul muncii pe
undeva, pe la vreo firmã privatã. Sau
poate cã va prinde o funcþie pe la
Comisia Europeanã. Merge, pentru
cã ºi aºa nu mai ºtie nimeni ce mai
vrea ºi Uniunea Europeanã de la
statele membre ºi ce scop mai are
pe lumea asta.
   Ce ar fi dacã Dãncilã va intra în turul
al doilea cu Iohannis ºi se va lupta
corp la corp, pantalon lângã pantalon
cu ºeful statului pentru prima funcþie
a þãrii. Dãncilã ºtie sã ducã bãtãliile
pentru cã, dat fiind faptul cã este
bufonul clasei sau cel cu IQ-ul sub
nivelul clasei nu îºi dã seama ce
presupune limita ºi ce înseamnã
responsabilitatea. Pe principiul cã o
inteligenþã limitatã o pune în poziþia
de a face orice ºi de a accepta orice ºi
de a crede cã este capabilã de orice,
Viorica Dãncilã ar putea fi numitã ºi
ºefã la ONU sau la NASA. Chiar la
ONU s-ar potrivi pentru cã este o

diplomatã…  Are politicã în ea ceva
de speriat, cum spun subalternii ei,
care nu au niciun fel de logicã, sã lase
la conducerea partidului un asemenea
element. Dacã asta este tot ce poate
PSD, atunci se scufundã încet ºi sigur.
   Dacã asta este ce se cautã în
România în momentul de faþã, atunci
chiar cã s-a golit þara de înþelepciune
ºi au rãmas doar alegãtorii care nu mai
au niciun fel de pretenþii de la viaþã ºi
merg la vot doar sã dea cu ºtampila.
Unde picã, acela este votul ºi nu mai
conteazã nimic altceva, decât
distracþia de a merge la vot sau
obligaþia faþã de un prieten.
   Sigur cã intrarea în turul al
doilea pentru Viorica Dãncilã
ar reprezenta apogeul carierei
politice. Dacã una ca Viorica
a reuºit, de ce nu ar reuºi ºi
alþi dãncili ºi dãncile?
Singurul lucru de care au
nevoie este un partid politic ºi
un ºef care sã îi împingã de la
spate, aºa cum a fost Mentorul
Liviu Dragnea pentru Vasilica.
Problema este cã Viorica ºi-a
depãºit mentorul ºi i-a dat clasã.
Vã daþi seama cât de jos este ºi
Dragnea? Nu cã ar fi avut careva o
altã impresie. Pânã la urmã pe lista
de candidaþi la europarlamentare a
pus-o Victor Ponta, semn cã, în
partid, dincolo de toate capacitãþile
intelectuale ºi abili tãþile ºi
competenþa, conteazã cât ai cotizat

ºi ce relaþii ai cu ºeful de partid.
   ªi nu se poate spune cã Dãncilã nu a
avut pile la Ponta sau în partid sau cã
nu a cotizat la bugetul partidului, altfel
nu prindea în veci una ca Vasilica douã
mandate de europarlamentar. Aºadar,
domnii ºi doamnele din PSD sã nu mai
strâmbe din nas la ascensiunea
Vasilicãi. Toþi au pus umãrul ca PSD sã
se prezinte în felul acesta. Nu cã PNL
nu ar avea pârliþii sãi.
   Cum ar fi un tur doi cu Iohannis ºi
Diaconu, actorul care îºi joacã bine

partitura. Sã nu o joace pe a altora,
cum poate o face poate chiar Iohannis.
Cum ar fi un Mircea Diaconu în situaþia
lui Iohannis la primul mandat. Adicã
sã învingã toate pronosticurile ºi sã
câºtige bãtãlia. Se poartã actorii în
regiune. A început în Ucraina. De ce
nu ar fi condusã ºi România de un
actor. Sã le facem pe toate. Slab
material la alegerile astea.
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Sâmbãtã, 23 noiembrie, pe scena Palatului
Culturii „Teodor Costescu”, de la ora 19:00,
maestrul Tudor Gheorghe revine cu spectacolul
„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:
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 ºi 16:00, la telefon 0733/
033071 sau la adresa de e-mail
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

La circa 70 de kilometri de Severin, printre
colinele dintre Dunãre ºi oraºul Majdanpek se aflã
un sat cu un nume cum nu se poate mai românesc,
Topolniþa (Topolnica). Dintre cei puþin peste o mie
de locuitori de aici, peste 90 la sutã sunt etnici
români, iar în sat nu existã o bisericã de peste douã
secole, de la atestarea documentarã a satului.
Românii de aici au format un comitet de iniþiativã
pentru a demara construcþia unei biserici, pe un
teren donat de un fiu al satului.
   „Satul nostru n-are bisericã, nu e prea bãtrân, eu
gândesc cã satul nostru are 200 de ani de când e
aicea ºi de 200 de ani la nimeni nu i-a dat în gând
sã facã bisericã ºi uite vrem sã facem noi acuma,
sã lãsãm ceva dupã noi. Eu am vorbit cu mai multã
lume prin sat ºi cam toþi vreau”, a explicat
preºedintele Comitetului de Iniþiativã, MIROSLAV
PETROVIC HAMZA, fost primar al satului Topolniþa.
   „Un sãtean de-al nostru dã terenul, dacã trebuie

Sãtenii din Topolniþa, Valea Timocului, vor bisericã româneascã
Locuitorii unui mic sat românesc, de pe Valea Timocului, vor sã

construiascã o bisericã româneascã. De peste douã secole satul Topolniþa
nu are bisericã. Comitetul de iniþiativã a primit ºi binecuvântarea preotului,

dar drumul se aratã lung ºi plin de greutãþi.

sã se facã un referendum sã
se facã bisericã ºi atunci
vedem exact cine vrea sã se
facã”, mai spun sãtenii.
   „15 ani am fost primarul
satului ºi încã de atunci am
avut ideea, dar am fost blocaþi
din mai multe pãrþi. Sigur cã
o sã avem mari greutãþi, dar e
obligatoriu sã terminãm ce am

pornit. Eu am vorbit cu mulþi de-ai noºtri din
diaspora ºi au spus cã vor sã dea donaþii. Vom
cere ºi de la autoritãþi ceva fonduri”, mai spune
preºedintele Comitetului de Iniþiativã, MIROSLAV
PETROVIC HAMZA.
   Totuºi, iniþiativa de a construi în Serbia de Rãsãrit
o bisericã româneascã nu este o misiune deloc
uºoarã. Experienþa preoþilor misionari români din
aceastã zonã este încãrcatã de experienþe în care
presiunile au fost dintre cele mai mari asupra lor. La
întâlnirea comitetului de iniþiativã a participat ºi
secretarul Protopopiatului Ortodox Român al Daciei
Ripensis, un preot misionar român, care a mai
construit douã biserici româneºti pe Valea Timocului.
   „ªtii tu ce înseamnã sã slujeºti în bisericã, dar
inspecþia sã fie la uºã ºi aºteaptã sã ieºi din bisericã
sã îþi închidã Biserica ºi sã nu te mai lase sã slujeºti în
ea? În lucrul tãu, în care tu te-ai necãjit ºi nu am cerut
de la nimeni nimica! Tot ce s-a fãcut e cu ajutorul

pãrintelui Boian Alexandrovici ºi câþiva oameni care
au avut situaþie materialã ºi financiarã ca sã poatã sã
ne ajute. Vã spun, aºteptaþi-vã la ce este mai rãu ºi nu
vã spun asta ca sã vã înspãimânt ºi o fac ca nu cumva
sã cãdeþi în încercare pentru ce o sã fie! O sã fie greu,
o sã fie necaz!”, le-a spus oamenilor prezenþi parohul
Borului, preacucernicul pãrinte Doru Ovidiu Ursu.
   Parohul Borului, prezent la întâlnire, a salutat
iniþiativa construirii unei biserici româneºti, la fel
ca ºi reprezentantul Consiliului Naþional al
Românilor. Oamenii vor face toate demersurile
legale ºi se vor apuca de treabã.
   „Eu ca un preºedinte al Asociaþiei pentru Tradiþia
ºi Cultura Românilor DUNÃREA din Kladovo ºi
membru al Consiliului Naþional Românesc din
Serbia, cred cã o sã pot sã îi sprijin ºi sã facem un
fel de propagandã ºi printre membrii noºtri ºi sã
informez Consiliul naþional cã aici începe o iniþiativã
pentru construirea bisericii”, a declarat Tihan
Matasarevici, membru al Consiliului Naþional al
Minoritãþii Naþionale a Românilor din Serbia.

Dorinþa de afirmare a identitãþii religioase este
una puternicã printre românii din satele de pe Valea
Timocului. Din ce în ce mai mulþi fraþi ai noºtri din
aceastã parte a Serbiei îºi doresc biserici
româneºti în satele lor, chiar dacã un astfel de
demers este de cele mai multe ori sinuos ºi plin
de piedici venite din partea Bisericii Ortodoxe
Sârbe, dar ºi a autoritãþilor statului vecin.

 urmare din pag. 1

 Romeo Crîºmaru

   Elevii laureaþi cu aur sunt Daria-Teodora
Hãrãbor (Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri”
din Galaþi) ºi George Cristian Ardeleanu (Liceul
Internaþional de Informaticã Bucureºti).
Medaliile de argint au fost adjudecate de Traian
Rareº Tuº (Colegiul Naþional „Gheorghe ªincai”
din Baia Mare), Teodor Ionuþ Grosu (Colegiul
Naþional „Gheorghe Vrânceanu” din Bacãu),
Dragoº-Andrei Sîrghi (Colegiul Naþional „ªtefan
Cel Mare” din Suceava) ºi Adrian-Marian Þiripa
(Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brãila).
Flavia-Cristina Pascal (Colegiul Naþional „Petru
Rareº” din Piatra Neamþ) a fost medaliatã cu bronz.
De asemenea, Adrian-Marian Þiripa a obþinut o
diplomã specialã pentru cel mai bun rezultat la
proba observaþionalã.
Lotul olimpic al României a fost coordonat de
profesorii Grigoruþã Oniciuc (Colegiul Naþional
„Petru Rareº” din Piatra Neamþ) ºi Lucian Stoian
(Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare).

BIROUL DE COMUNICARE al MEN

Echipa României a cucerit ...
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Aº fi dorit ca sã încep aceastã “scrisoare”
cu lucruri mai optimiste, mai dãtãtoare de
bucurie. Nu se poate! Ceea ce se petrece zilele
acestea în parlamentul þãrii e de plâns! Nu poþi
crede cã oamenii pe care noi i-am ales ca fiind
cei mai buni dintre noi, cei mai morali, cei  mai
plini de dragoste faþã de neam ºi de þarã, sã ne
pregãteascã o lege, care sã-i facã pe pãrinþii,
moºii, strãmoºii noºtri ºi pe toþi oamenii de bine
din toate timpurile, cãlãtori pe acest pãmânt, sã
se zvârcoleascã în mormânt. Simþi cum îþi
zgârâie creierii numai gândul cã în curând
ruºinea-ruºinilor se va lãfãi pe strãzi, pe ecranele
televizoarelor, se va vorbi de ea în ºcoli, va
perverti sufletele nevinovate, va pretinde sã
beneficieze de însãºi Taina Sfintei Cununii.
Parlamentarii noºtri vor sã înscrie în cartea de
temelie a neamului, Constituþia þãrii, ceea ce þi-
e ruºine sã ºi pronunþi cu aceeaºi gurã cu care
înalþi rugãciune lui Dumnezeu, cu aceeaºi gurã
cu care mãnânci pâinea cea de toate zilele.
Parlamentarii noºtri, în numele civilizaþiei ºi
democraþiei, vor ca, în mod legal, Ion sã se
însoare cu Gheorghe ºi Mariþa cu Joiþa.
Dumnezeule, cum poþi sã ne mai rabzi?!
   Atâtea probleme are þara, cu atâtea suferinþe ºi
nevoi ne confruntãm, iar baba se machiazã la
oglindã! Cancerul ºi alte boli fãrã leac secerã mii
ºi mii de vieþi, tuberculoza, boala sãrãciei ºi a
mizeriei, se întinde ca râia, spitalele sunt tot mai
puþine, medicii buni pleacã în lume sã-ºi  gãseascã
rostul, drumurile sunt pline de ogaºe, preþurile au
depãºit demult posibilitãþile omului de rând, hoþii
ºi bandiþii miºunã în voie, datoriile þãrii cresc de la
un an la altul, industria ºi agricultura au ajuns ce
au ajuns ºi forul suprem de conducere al þãrii
socoteºte cã cea mai arzãtoare chestiune pe ordinea
de zi este legalizarea celui mai scârbos pãcat, pe
care l-a cunoscut vreodatã omenirea!
   Altãdatã, când un trib (grupare de oameni
primitivi) cucerea alt trib, îi punea pe cei învinºi

Sodoma ºi Gomora vremii noastre
sã se ucidã unii pe alþii, pãrinþi pe copii, copii pe
pãrinþi, fraþii între ei, ca sã le mãreascã umilinþa
ºi sã simtã ei, învingãtorii, cât de grozavi ºi
puternici sunt. Credeam cã am ieºit demult din
epoca tribalã, cã secolul al XXI-lea este secolul
care înmãnuncheazã în cultura ºi civilizaþia lui
tot ceea ce au realizat mai bun generaþiile de pânã
acum. Eroare totalã! Ceea ce vor sã legifereze
parlamentarii noºtri, nici în lumea animalelor nu
se practicã. ªi în rândul acestora existã o dozã
suficientã de bun-simþ, de ruºine. Încercãm sã
credem cã nu suntem o þarã robitã ºi cuceritorii
îºi bat joc de noi, cerându-ne sã coborâm mai
jos decât animalele. Am avut convingerea cã
Europa este leagãnul civilizaþiei ºi culturii, am
apãrat-o cu viaþa sutelor de generaþii de pânã
acum de tãvãlugul hoardelor asiatice ºi am dorit
din tot sufletul, de la mic la mare, sã ajungem în
rândul popoarelor europene. Unde este Europa
marilor poeþi ºi scriitori, a marilor muzicieni ºi
filozofi, a marilor politicieni ºi diplomaþi?
   Europa ne considerã ruda ei sãracã, Lazãr cel
de la poarta palatului. Toþi prinþii ºi capetele
încoronate ale Europei, înconjuraþi de lachei,
slugoi ºi beºondrele, ne aratã cu degetul ºi râd
de noi, de bubele noastre. Pentru ei nu suntem
decât hoþii ºi bandiþii Europei! Dar ei ce sunt
pentru noi?! Dacã ne vârã pe gât o lege ca cea
aflatã pe masa parlamentului zilele acestea, în
numele democraþiei ºi civilizaþiei europene, sunt
ei ceea ce am crezut noi cã sunt? Avem noi
bubele noastre, ce-i drept, dar avem ºi valorile
noastre multimilenare. Pe acestea nu le vãd? Ne
cer nouã sã le respectãm scârboºeniile lor, dar
îºi bat joc ca niºte bãdãrani de ultimã speþã de
ce avem mai sfânt: credinþa ºi familia.
   Conducãtorii noºtri sunt aleºii naþiunii române
ºi au datoria sfântã sã respecte valorile acestui
popor. Dacã nu pot, sã-ºi dea demisia. “Când
mâna slabã sceptrul þi-o apasã,/ Altuia mai
vrednic locul tãu îl lasã!”/  Avem nevoie de oameni

demni, de care sã fim mândri ca popor;
avem nevoie de oameni curajoºi, capabili
sã se batã pânã în pânzele albe pentru
apãrarea valorilor perene ale neamului.
Suntem un popor care ne-am câºtigat
dreptul de existenþã pe acest pãmânt cu
sânge, cu vieþile a milioane de înaintaºi
morþi pe câmpurile de luptã, putreziþi în
morminte anonime. Þara nu este numai
teritoriul, ci ºi limba, credinþa, tradiþiile,
valorile spirituale ºi materiale ale unui
neam. Nu are nimeni dreptul, fie român,
fie strãin, sã ne batjocoreascã ce avem
mai sfânt. Respectãm pe ceilalþi, dar
pretindem, în numele aceleiaºi
democraþii, sã fim respectaþi ºi noi ºi
valorile noastre. Þara, cu toate bogãþiile

ei materiale ºi spirituale, nu este a noastrã, ci a
copiilor ºi copiilor copiilor noºtri pânã la sfârºitul
veacurilor. Nu avem dreptul, ca generaþie, sã
distrugem aceste bogãþii, ci sã le cultivãm, sã le
înmulþim, ca sã le putem transmite însutit ºi înmiit
cãtre viitorime.
   Am credinþa cã va veni vremea când istoria va
avea curajul sã spunã adevãrul ºi va judeca
fiecare generaþie cu toate ale ei bune ºi rele. În
iconomia divinã, fiecare popor îºi are menirea
lui în istorie, nu este o turmã, o adunãturã de
indivizi. Fiecare popor va da seamã, nu numai
în faþa istoriei, ci ºi în faþa lui Dumnezeu de felul
cum ºi-a împlinit menirea, cum ºi-a înmulþit
talanþii. Mai devreme sau mai târziu, va da seamã
fiecare în parte ºi toþi laolaltã de trecerea lor prin
lume. Sã nu creadã cineva cã este nemuritor ºi
se poate sustrage de la aceastã responsabilitate.
   Biserica are un cuvânt greu de spus astãzi. În
numele milioanelor de credincioºi pe care-i
reprezintã, nu are dreptul sã tacã, în timp ce
pãcatul pentru care Gomora ºi Sodoma au fost
ºterse de pe faþa pãmântului se lãfãie pe masa
legiuitorilor noºtri. Orice tãcere ºi orice întârziere
poate aduce consecinþe imprevizibile ºi
ireparabile pentru neam ºi pentru Bisericã.
Precum Arhanghelul Mihail odinioarã, Biserica
trebuie sã strige prin piepturile milioanelor de
credincioºi, preoþi ºi ierarhi ce-o reprezintã:
“Opriþi-vã! Nu mâniaþi mai mult pe Dumnezeu!”

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Anunþ
În perioada 8 – 17 noiembrie 2019, la

Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta
Turnu Severin va avea loc o expoziþie de
caricaturã. Vor fi expuse peste 100 de caricaturi
ce aparþin celor mai valoroºi caricaturiºti ºi
graficieni din þarã, ce fac obiectul uneia din cele
patru secþiuni de concurs din cadrul Festivalului
Naþional „Strehaia Literarã ºi Umoristicã”, Ediþia
a I-a, 17 noiembrie 2019.
   Deschiderea vernisajului va avea loc pe data
de 8 noiembrie 2019, ora 11. Festivalul se
desfãºoarã în parteneriat cu UER ºi Palatul Culturii
„Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin.
Iubitorii de artã ºi literaturã sunt invitaþi sã
participe la acest eveniment. În prima zi vor fi
expuse ºi un numãr de 50 de cãrþi primite din
partea concurenþilor la secþiunea „Volum de carte”.
Cãrþile urmeazã a fi donate unor doritori din
Drobeta Turnu Severin (licee, biblioteci).
Mulþumesc înþelegerii de care au dat dovadã cei
de la Palatul Culturii „Teodor Costescu” Drobeta
Turnu Severin, în special domnului director Sorin
Vidan, un scriitor ºi jurnalist de certã valoare.

 Director festival,  Vasile Vulpaºu
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Anunþ,
Direcþia Silvicã Mehedinþi organizeazã, la sediul sau din Drobeta

Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna, nr. 22, în data de 19.11.2019,
orele 10.00 licitaþie în plic închis pentru închirierea Fazaneriei
Pãtulele, din localitatea Pãtulele.
   Documentele de înscriere ºi ofertele de preþ se depun la sediul
Direcþiei Silvice Mehedinþi în plic sigilat eu menþiunea “Licitaþie
închiriere Fazaneria Pãtulele, respectiv pânã în data de 18.11.2019,
orele 12.00.
   Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul direcþiei silvice în data de
19.11.2019, orele 10.00.
   Caietul de sarcini, se poate procura de la sediul direcþiei silvice,
compartimentul producþie.
    Relaþii la tel: 0252317970.

 Director, Sorin Cristian Nicolicioiu

În perioada 26 august-10
octombrie 2019, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi, sub
îndrumarea Inspecþiei Muncii, a
desfãºurat la nivelul judeþului
Acþiunea de informare ºi control
pentru verificarea modului în care
sunt respectate cerinþele minime de
securitate ºi sãnãtate în muncã, în
instituþiile de administraþie publicã.
   Planul naþional de acþiuni pentru
implementarea Strategiei naþionale în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã pentru perioada 2018-2020
cuprinde ºi Obiectivul specific nr.3
“Îmbunãtãþirea procesului care
urmãreºte respectarea legislaþiei din
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã prin acþiuni ale autoritãþilor cu
atribuþii în domeniu” .În cadrul
acestui obiectiv sunt prevãzute la
punctul 3.1. „Campanii si acþiuni de
sensibilizare cu privire la respectarea
legislaþiei din domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã - Sesiuni de
conºtientizare a personalului cu
atribuþii în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã la nivel de
autoritãþi ºi instituþii publice”
  Obiectivele urmãrite au fost:
> Îndeplinirea obiectivului specific
nr.3 din ANEXA 1 la Strategia
naþionalã în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã pentru perioada
2018-2020 care cuprinde “Planul
naþional de acþiuni pentru
implementarea Strategiei naþionale
în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii
în muncã pentru perioada 2018-
2020”: “Creºterea nivelului de
respectare a legislaþiei din
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în

Comunicat de presa
muncã de cãtre autoritãþi ºi instituþii
publice”;
> Clarificarea unor aspecte în ceea
ce priveºte modul de interpretare si
de aplicare a unor prevederi legate
în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii
în muncã de cãtre angajatorii þinta;
> Stabilirea masurilor care se
impun, pentru:
- implementarea ºi urmãrirea
principiilor generate referitoare la
prevenirea riscurilor profesionale;
- protecþia sãnãtãþii si securitatea
lucrãtorilor;
- eliminarea  sau  þinerea  sub  control
strict  a  factorilor  de  risc  de
accidentare ºi îmbolnãvire profesionala;
- asigurarea cadrului organizatoric si
a mijloacelor necesare desfãºurãrii
activitãþii în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în munca.

   Acþiunea a avut douã etape:
- întâlniri de informare cu instituþiile
din administraþia publicã din judeþ;
   S-au organizat douã astfel de întâlniri
la care au participat 86 de persoane
de la 43 de instituþii din judeþ.
- acþiuni de control la unitãþile care
fac obiectul acþiunii, în vederea
verificãrii modului în care au fost
implementate recomandãrile ºi
soluþiile identificate cu ocazia
întâlnirilor de informare.
Cu ocazia celor 28 controale
realizate s-au constatat 46 de
deficienþe, stabilindu-se mãsuri de
remediere ºi s-au aplicat un numãr
de 46 sancþiuni contravenþionale.

Nicea Mergeani, Inspector ªef
Aurora Mãdãlina Gîrlea,

Consilier C.C.R.P

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), prin
Centrele Judeþene, aduce la cunoºtinþa opiniei publice cã efectueazã
plãþile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale,
pentru cererile depuse în luna septembrie 2019, aferente serviciilor
prestate în luna august a anului 2019.
Suma totalã autorizatã la platã este de 1.543.313,06 lei ºi se acordã
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, pentru un numãr de 28 de solicitanþi care au accesat aceastã
formã de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotãrârii de Guvern
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul
creºterii animalelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

RESPONSABIL  COMUNICARE

APIA efectueazã plata ajutorului de stat
pentru ameliorarea raselor de animale

ªapte firme româneºti ºi-au
promovat produsele ºi serviciile

inovative la “Internet of Things
Solutions World Congress”,
desfãºurat în perioada 29-31
octombrie a.c., la Barcelona.

   Soluþiile inovatoare de integrare a
conceptului IoT propuse de firmele
româneºti au fost aduse în faþa
publicului pe o suprafaþã de 32.000
mp, în cadrul pavilionului naþional
al României. Companiile româneºti
au fost prezente la acest eveniment
de referinþã în domeniu alãturi de
alte peste 341 de firme din 120 þãri.
   Pe parcursul celor trei zile ale
evenimentului expoziþional,
delegaþia românã a avut o serie de
întâlniri, în cadrul cãrora a discutat
cu potenþiali parteneri despre cele
mai noi inovaþii industriale IoT
propuse în cadrul târgului, precum
ºi despre perspectivele de stabilire
a unor parteneriate în domeniu.
   De asemenea, un eveniment informal
de networking a marcat prezenþa
româneascã la evenimentul de la
Barcelona. Expozanþii români au avut

Soluþii IoT româneºti, promovate la Barcelona
prilejul de a interacþiona cu parteneri
sau potenþiali clienþi, în prezenþa
consulului general al României la
Barcelona, E.S. Manuel Pleºa. „Seara
României” a reprezentat o oportunitate
suplimentarã de vizibilitate a industriei
IT autohtone printre participanþii
internaþionali la târg.
   Participarea firmelor româneºti la
eveniment a fost asiguratã de
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat, prin
Programul naþional de promovare a
exporturilor, în colaborare cu
Asociaþia Românã pentru Industria
Electronicã ºi Software (ARIES).
Bugetul alocat acþiunii a fost de
438.900 lei fãrã TVA.
   Firmele româneºti prezente la IoT
Barcelona au fost: SC Frontier
Conect SRL, SC Insoftdev SRL, SC
Memox Vision SRL, SC Nexus
Electronics SRL, SC Roweb
Development SRL, SC Service
Return SRL ºi SC Quest Global
Engineering Services SRL.
Biroul de presã al Ministerului pentru Mediul

de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Dialogurile cu prietenii te ajutã sã-þi
lãmureºti aspectele profesionale care au dus la
restricþiile financiare din ultima vreme. Cu toate
cã eºti plin de energie, dornic de a-þi schimba
radical viaþa pe toate planurile, ceva te þine pe
loc. Existã în preajma ta conflicte ascunse, atât
în mediul familial, în relaþiile cu persoanele
apropiate, cât ºi în mediul socio-profesional în
care activezi. Evitã sã-þi divulgi intenþi ile,
planurile de viitor ºi mai ales opiniile personale!
Unii  îþi pot pune etichete neconforme cu
realitatea ºi de aici un ºir lung de situaþii
neplãcute. Ai nevoie de odihnã, de plimbãri
uºoare în aer liber ºi de un program cotidian
complet reformulat.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile cu prietenii ºi cu persoanele din
mediul socio-profesional în care activezi sunt
foarte active prin discuþii aprinse ºi prin acþiuni
comune de anvergurã. Oricât ai fi de atent la
vorbele ºi gesturile acestor persoane existã ceva
ascuns, pe care îl simþi, dar nu-l poþi depista
deocamdatã. De aceea, fereºte-te de acest
anturaj, evitã polemicile, contradicþiile ºi
îndepãrteazã-te de oamenii care te provoacã
nepermis de mult. În a doua parte a sãptãmânii
se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului uro-
genital ºi ale gâtului, dar ºi un soi de obosealã.
Odihneºte-te conºtient ºi la nevoie apeleazã la
sfatul specialiºtilor în sãnãtate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã în care eºti foarte activ în plan
profesional, mai ales cã provocãrile vin dinspre
ºefi sau colegi de muncã. Discuþii aprinse pe teme
profesionale, reuniuni la vârf cu oameni
importanþi, turnuri spectaculoase de situaþii la
locul de muncã. Controleazã-þi tendinþa de a
riposta la orice vine din partea vreunei autoritãþi.
Este mai dificil, deocamdatã, sã respecþi sau sã
susþii regulile, pãrerile, sfaturile ºefilor, dar cu
puþin efort ºi bunãvoinþã ai reuºi foarte bine sã te
stecori printre evenimentele acestor zile. Relaþiile
cu prietenii sunt deosebite. Se contureazã relaþii noi,
foarte importante pentru dezvoltarea ta personalã ºi
profesionalã pe termen lung.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Gândurile ºi chiar faptele îþi sunt legate de
cãlãtorii sau de studii pe termen lung în aceastã
sãptãmânã. Se recomandã prudenþã, întrucât pot
apãrea diverse piedici în a-þi realiza planurile în
sensurile dorite. Felul în care vorbeºti îi poate
deranja pe ceilalþi, deoarece, fãrã sã-þi dai seama
foloseºti note sarcastice în dialogurile tale. În plan
socio-profesional se deschide o nouã etapã
beneficã. Eºti bine susþinut de cãtre ºefi ºi
autoritãþi, îþi sunt apreciate eforturile ºi meritele,
fiind rost de a obþine o funcþie de conducere sau
mãcar un post important în cadrul unui grup de
lucru. Dar, asumã-þi numai responsabilitãþile pe
care le poþi duce la bun sfârºit.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Cheltuieli majore pe taxe, facturi, investiþii pe
termen lung! Datoritã relaþiilor cu neamurile, cu
partenerul de viaþã sau cu partenerii profesionali
apar cheltuieli neprevãzute ºi care trebuie fãcute
urgent. Selecteazã prioritãþile ºi nu te avânta în
orice, doar de dragul celorlalþi. Unii chiar au
intenþia foarte clarã de a profita de pe urma
veniturilor sau agoniselii tale. Relaþiile cu
strãinãtatea se îmbunãtãþesc vizibil, fiind rost
de a cãlãtori în þinuturi îndepãrtate fie de
agrement, fie pentru studii sau pentru a munci.
Pe de altã parte, sunt zile excelente pentru a-þi
remodela filozofia de viaþã ºi a-þi reconstrui
sistemul valorilor morale ºi spirituale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã foarte importantã la capitolul
relaþii parteneriale ºi bani, bunuri comune cu
alþii. Este posibil sã te desprinzi din unele
parteneriate, fie cã este vorba despre o relaþie
de cuplu, fie o relaþie de colaborare profesionalã.
Se recomandã prudenþã, pentru cã vor intra în
discuþie partajele specifice unui divorþ,
moºteniri le, datoriile comune cu ceilal þi.
Predominã senzaþia cã toatã lumea este împotriva
ta, însã pe undeva ºi tu ai contribuþia ta la situaþia
în care te afli. Se contureazã o nouã etapã
financiarã, în sensul cã vei beneficia de venituri
suplimentare ºi de ajutoare substanþiale din
partea altora.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Mediul de lucru de la locul de muncã este
foarte animat ºi punctat cu note conflictuale. Fii
prudent în relaþiile colegiale, pentru cã existã
riscul sã te implici în controverse gratuite.
Ocupã-te numai de îndatoririle tale ºi lasã-i pe
ceilalþi sã se ocupe de ale lor. Sãnãtatea este
vulnerabilã în continuare, aºadar îngrijeºte-te
pe îndelete. Relaþiile parteneriale intrã într-o nouã
etapã. Este rost de revigorãri în relaþia
matrimonialã veche, de o relaþie nouã de cuplu,
de apariþia unor oferte de colaborare
profesionalã. Accentul cade pe segmentul
profesional, asta însemnând cã în mod special
în câmpul muncii sunt probabile noutãþi
spectaculoase. Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Mediul domestic ºi relaþiile cu membrii familiei
îþi deschid sãptãmâna. Se contureazã schimbãri
benefice în viaþa cotidianã. Fie la serviciu se
aranjeazã lucrurile ºi vei avea suficient timp ºi
pentru tine personal, treburile profesionale
mergând foarte bine în continuare, fie sãnãtatea
se îmbunãtãþeºte vizibil ºi în consecinþã vei putea
desfãºura activitãþi recreative de anvergurã.
Singurele umbre vin dinspre segmentul amoros, în
sensul cã persoana iubitã sau copiii îþi pot reproºa
diverse. Fii prudent, pentru cã tu fiind acum foarte
implicat la serviciu, cei dragi se pot supãra. Noutãþi
spectaculoase atât în privinþa sãnãtãþii, cât ºi în
câmpul muncii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În prima parte a sãptãmânii ai multe treburi
de fãcut acasã. Este nevoie de reparaþii curente,
mai ales la instalaþiile de apã. Apeleazã la
ajutorul specialiºtilor pentru orice defecþiune
sau informaþie de care ai nevoie pentru a-þi
îmbunãtãþi sau întreþine condiþiile din spaþiul
locativ. Relaþiile cu membrii familiei se remarcã
prin discuþii aprinse. Se recomandã prudenþã,
rãbdare, toleranþã, deoarece conflictele de acum
se pot permanentiza.  Ceva din segmentul
amoros sau din relaþiile tale cu copiii deranjeazã
pe membrii  familiei sau pe rude. Noutãþi
spectaculoase în relaþiile de iubire. Posibil
apariþia unui copil sau planuri în acest sens.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai multe drumuri de fãcut zilele acestea ºi de
vorbit cu multã lume. Alege-þi cuvintele ºi
gesturile cu grijã întrucât sunt ºanse sã foloseºti
prea mult sarcasmul. Relaþiile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt conflictuale ºi foarte uºor
se pot destrãma cele fragile. Este bine sã te
îndepãrtezi din interacþiunile care s-au dovedit
clar neprofitabile. Segmentul familial ºi domestic
intrã într-o nouã etapã. Schimbãri în mediul
familial, vânzãri ºi achiziþionãri de bunuri casnice
schimbarea domiciliului, întemeierea unei
familii, apariþia unor noi membrii în familie. Fii
prudent în privinþa sãnãtãþii ºi a mediului de
lucru de la serviciu.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã,
pentru cã primeºti energie astralã din belºug.
Dozeazã-þi eforturile, selecteazã prioritãþile ºi
orienteazã-te numai spre oameni de bunã calitate.
Prudenþã în privinþa cheltuielilor, pentru cã tentaþia
investiþiilor nefondate este mare ºi dificil de
contracarat. Foarte interesante ºi benefice sunt
interacþiunile cu persoanele din anturajul
apropiat. Dialoguri fructuoase schimb de
informaþii deosebite ºi utile, cãlãtorii pe distanþe
scurte fie de agrement, fie pentru a rezolva
chestiuni personale ºi profesionale. Succesul te
însoþeºte în permanenþã. Noteazã ideile din aceste
zile, pentru cã sunt spectaculoase ºi de viitor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Stãrile tale de spirit sunt foarte oscilante zilele
acestea. Eºti pornit împotriva tuturor, astfel cã
nimeni ºi nimic nu îþi poate intra în voie atât de
uºor. Depune eforturi conºtiente sã te înþelegi
atât cu tine însuþi, cât ºi cu ceilalþi, deoarece
existã riscul sã distrugi relaþii ºi situaþii benefice
care ar trebui pãstrate. Financiar se contureazã
noutãþi. Se deschide un nou capitol în care þi se
modificã substanþial veniturile ºi posibilitãþile
de a obþine bani, bunuri sau favoruri dintr-o
activitate profesionalã desfãºuratã în cadru
oficial la un loc de muncã. Totodatã apare ºi tentaþia
investiþiilor pe termen lung. Prudenþã ºi rãbdare!

Autor: AstroCafe.ro

(7 - 13 noiembrie 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

Etapa finalã a
Campionatului Naþional de Judo pe
Echipe cadeþi, U18 ºi a
Campionatului Naþional Ne Waza
pentru aceeaºi vârstã, s-a desfãºurat
în perioada 1-3 noiembrie, la Deva.
   Cadeþii CSM Drobeta Turnu
Severin au luptat sub culorile CSM
Piteºti sub formã de împrumut ºi au
câºtigat meciuri importante, aºadar
la sfârºitul competiþiei ambele echipe
(masculin ºi feminin) au urcat pe cea
de a doua treaptã a podiumului,
câºtigând medalii de argint.
   Sportivii cadeþi legitimaþi la CSM
Drobeta au luptat în cadrul
urmãtoarelor categorii de greutate:
48 kg – VLADU Ana Maria

Campionatul Naþional de Judo pe Echipe
cadeþi ºi Naþional Ne Waza pentru aceeaºi

vârstã desfãºurat la Deva

52 kg - COVACIU Iasmina
52 kg – ARGINT Diana
81 kg –TOPALÃ Vlad
   Duminicã, 03.11.2019, s-a
desfãºurat Finala Campionatului
Naþional de Ne-Waza (lupta la sol
din Judo), unde sportivii noºtri au
reuºit urmãtoarele rezultate:
Loc I: - TOPALÃ VLAD -81 kg
Loc III: - VLADU ANA MARIA-44 kg
- COVACIU IASMINA -52 kg
Neclasatã: - ARGINT DIANA -52 kg.
   Urmeazã participarea la ultima
competiþie de nivel European pentru
vârsta cadeþilor din perioada 15 -
17.11.2019 de la Gyor –Ungaria.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

În ultima sãptãmânã din
octombrie, leul a avut o evoluþie
calmã faþã de euro, luna închizându-
se la 4,7576 lei, mai sus cu numai
0,64 bani comparativ cu sfârºitul lui
septembrie. Luna trecutã dolarul a
pierdut aproape nouã bani iar francul
elveþian circa ºase bani.

Prima ºedinþã din noiembrie a adus
o scãdere a euro la 4,7545 lei, pentru
ca luni, când a fost investit noul cabinet
PNL media sã fie stabilitã la 4,7550
lei. La sfârºitul perioadei, cursul a
scãzut la 4,7540 lei iar tranzacþiile s-
au realizat în culoarul 4,75 – 4,758 lei,
cu închiderea la 4,755 lei.

Dupã o creºtere la 4,2927 lei, în
prima parte a perioadei, dolarul a
scãzut luni la 4,26 lei, minim al
ultimelor circa douã luni, pentru ca a
doua zi sã urce la 4,2742 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat la
finalul intervalului la 1,099 – 1,103
franci/euro, astfel cã media ei a fost
stabilitã la 4,3138 lei.

Noul ministru de finanþe, Florin Cîþu,
a spus marþi dimineaþã cã „ambiþia
noastrã rãmâne sã rãmânem în 3%.
ªtiþi, dupã 9 luni suntem la 2,6%”.

Veºtile negative vin însã din
Germania, principala piaþã de
desfacere a exporturilor româneºti, în
special cele de subansamble auto.
Sectorul manufacturier german s-a
contractat în octombrie, în a 13-a lunã
consecutivã. La rândul sãu, Institutul
Markit a anunþat cã indicele PMI
pentru sectorul manufacturier german
s-a menþinut în octombrie sub pragul
de 50 puncte, la 42,1 puncte, ceea ce
indicã o contracþie a activitãþii.

O scãdere a exporturilor echivaleazã
cu o reducere a intrãrilor de valutã,
implicit o depreciere a leului.

Uncia de aur a fluctuat pe pieþele
specializate în jurul pragului de
1.500 dolari. La sfârºitul perioadei

Investirea noului guvern nu a
schimbat evoluþia leului

ea a scãzut pe pieþele specializate
de la 1.507 la 1.495 dolari, astfel
cã preþul gramului de aur stabilit
de BNR a coborât de la 206,8812
la 206,7789 lei.

BNR a organizat luni o nouã
operaþiune prin care a atras de la
bãncile comerciale aproape 4.500
milioane lei, la o dobândã de 2,5%
egalã cu cea de politicã monetarã.

Intervenþia bãncii centrale a avut darul
de a stopa evoluþia descendentã a
indicilor ROBOR. Dupã ce a scãzut vineri
la 2,98%, minim al ultimelor zece luni,
indicele la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a revenit la 2,99%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la 3,06,
valoare care se mai înregistra în ultima
parte a lunii iunie, la 3,07%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci, a
alunecat de la 3,12 la 3,11%, iar cel
la 12 luni a stagnat la 3,17%.

Euro s-a apreciat pânã la la 1,1176
dolari, dupã decizia Rezervei Federale
americane de a reduce ratele dobânzii
sale de politicã monetarã, pentru a
treia oarã în acest an, cu un sfert de
punct procentual, la un interval þintã
cuprins între 1,50 ºi 1,75%.

Publicarea la sfârºitul perioadei a
datelor privind activitatea serviciilor
din Statele Unite care a cunoscut o
creºtere peste aºteptãri a produs
aprecierea monedei americane pânã
aproape de 1.1050 dolari/euro.

Dupã o creºtere la aproape 10.000
dolari, bitcoin a scãzut pe platformele
specializate, la sfârºitul perioadei, la
circa 9.000 – 9.300 dolari.

Analiza cuprinde perioada 30
octombrie – 5 noiembrie.

 Radu Georgescu
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CFR’43 Turnu Severin a
dispus cu 7-2 cu Viitorul ªtiinþa
Craiova ºi a încheiat turul sezonului
regular cu punctaj maxim, în seria a
V-a. Încurajaþi de 200 de spectatori,
prezenþi în Polivalenta de la malul
Dunãrii, severinenii n-au forþat ºi s-
au impus cu scorul de 7-2, prin
golurile izbutite de Sebastian Iacob
(4), Relu Clement (6), Eugen Toader
(11, 14), Raul Iorgulescu (34),

Andrei Nohaiu (35) ºi Mathias
Hondorocu (37), respectiv Dragoº

Învinsã etapa trecutã în deplasarea de la Olimpic Star Cluj, scor
1-3, ACS Atletic Drobeta a pierdut ºi jocul de pe teren propriu, cu United
Bihor. Orãdencele au impus cu 4-1, dupã ce au fost conduse cu 1-0 la
pauzã, ºi au obþinut astfel primele puncte din actuala stagiune. Dupã
acest eºec, fetele pregãtite de Daniel Ispas au ajuns pe ultimul loc în
seria a 2-a a Ligii a 2-a, cu doar 1 punct în trei jocuri. Vineri, de la ora
15:00, pe Stadionul Termo, severinencele vor juca în primul tur al Cupei
României cu echipa de Liga 1 Luceafãrul Filiaºi.

Dupã FCU Craiova, ºi
Viitorul Pandurii Târgu Jiu a pãrãsit
“Municipalul” severinean, unde juca
meciurile într-o atmosferã dezolantã,
cu doar 50 de spectatori în tribune.
Sâmbãtã, de la ora 11:00, echipa
patronatã de Nicolae Sarcinã îºi va
face debutul pe noua arenã din
Târgu Jiu, în jocul cu Dunãrea
Cãlãraºi, contând pentru etapa a 16-
a din Liga a 2-a. Stadionul
Municipal din Târgu Jiu, care a
costat aproape 30 de milioane de
euro, a fost inaugurat în urmã cu 2

Recolta Dãnceu este nou
lider al Ligii a 4-a din Mehedinþi,
dupã ce s-a impus cu 2-0 în
deplasarea de la Inter Salcia, prin
golurile marcate de Cãtãlin Chirfot
(19) ºi Laurenþiu ªtefan (90). A fost
prima înfrângere stagionalã pentru
echipa Inter Salcia, care, dupã
acest rezultat, a fost depãºitã, la
golaveraj, de Dãnceu. Podiumul
este completat de CS Strehaia, la 3
puncte distanþã. Echipa lui Mircea

Tur perfect pentru CFR’43

Etapa a V-a
CFR Turnu Severin - Viitorul ªtiinþa Craiova 7-2 (4-1)
Metropolitan Iºalniþa  - Forþa Oltenia Craiova 1-6 (1-1)
CSJ ªtiinþa U Craiova - Viitorul Bãleasa       5-14 (4-6)
Clasament
1. CFR Tr. Severin 5   5 0   0 48-16 15
2. Viitorul Bãleasa 5   4 0   1 57-18 12
3. Oltenia Craiova 5   2 0   3 34-33 6
4. CSJ ªtiinþa Craiova 5   2 0   3 33-48 6
5. Metrop. Isalniþa 5   1 0   4 10-35 3
6. Viitorul Craiova 5   1 0   4 16-48 3

Diaconescu (3) ºi
Gabi Bârdeac (36).
Dupã acest nou
succes, CFR’43
Turnu Severin a
încheiat turul
sezonului regular
cu 3 puncte peste
contracandidata
Viitorul Bãleasa.
“Suntem fericiþi cã am încheiat turul

cu victorii pe
linie. Nimeni
nu cred cã se
aºtepta sã fim
r e v e l a þ i a
seriei. Mai
avem în acest
an de jucat 5
etape, dupã
care ne
pregãtim de

Liga Elitelor. Nu se mai pune
problema sã ratãm calificarea, dar

trebuie sã rãmânem concentraþi ºi
sã avem evoluþii bune ºi în retur”, a
spus Moutinho. Acesta a mizat pe
Napu, Lupu, Rotã - Clement (cpt),
Toader, Crãiaºu, Iacob, Iorgulescu,
Nohaiu, Câmpeanu, Hondorocu ºi
Pãducel. Severinenii joacã în

calitate de gazdã ºi etapa viitoare,
prima a returului, programatã luni,
de la ora 18:15, în Sala Polivalentã,
cu Metropolitan Iºalniþa. În meciul-
tur, elevii lui Moutinho, aflaþi la
debutul oficial pe parchet, s-au
impus cu 12-1.

Dãnceu urcã pe primul loc

Liga a 4-a, etapa a 10-a
Inter Salcia - Recolta Dãnceu 0-2
CS Strehaia - Viitorul Cujmir       3-0 (N)
Victoria Vânju Mare - Dierna Orºova 5-0
AS Obârºia de Câmp - Viitorul ªimian 1-0
Cerna Baia de Aramã - Pandurii Cerneþi 2-4
Unirea Gârla Mare - AS Turnu Severin  0-3

Danciu a câºtigat la masa verde
jocul cu Viitorul Cujmir, deoarece
adversarii nu s-au prezentat la
terenul de joc. Urmãtoarea etapã
din Liga a 4-a este programatã
tocmai pe 16/17 noiembrie,
deoarece duminicã au loc alegerile
prezidenþiale, iar în vestiarele  unor
terenuri  de fotbal sunt amplasate
urne de votare.  Revenind la fotbalul
judeþean, campioana de toamnã se
va decide dupã runda a 11-a,

ultima a turului, în care
Recolta Dãnceu va întâlni,
pe 16 noiembrie, AS
Obârºia de Câmp, iar Inter
Salcia se va deplasa, pe 17
noiembrie, la Cujmir.
Strehaia va juca la Orºova.

Eºec ºi pe teren propriu

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu

Sarcinã spune pas Severinului
sãptãmâni, cu prilejul meciului
Pandurii - Universitatea Cluj (0-1).
În tribune au fost 8.000 de
spectatori, dintr-un maxim total de
12.500 locuri, cât este capacitatea
arenei. Sâmbãta trecutã, FCU
Craiova a debutat pe noua arenã din
oraºul lui Brâncuºi, în partida cu
Progresul Pecica (0-0), contând
pentru etapa a 11 a Ligii a 3-a. Doar
2.000 de spectatori au fost prezenþi
în tribune la jocul echipei craiovene,
care e lider în seria a 4-a. Viitorul
Pandurii se aflã pe locul 7 în Liga 2.
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Mã nepoate, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, mai sunt câteva zile pãnã
la alegerile astea, oarecum
importante, da dupã cum s-a
desfãºurat Campania, nici cã vã
poate spune Sucã cu cine sã votaþi.
Nu cã ar fi fãcut-o, da cum nu a
fost nicio dezbatere, nicio zbatere,
sã pare cã zarurile sunt deja
aruncate. De ceva vreme, numai cã
mulþi au realizat abia acuma. Aºa
cã poate sã câºtige din prima, sã
nu mai fie ºi cheltuieli în plus. Aºa
cã noi mai bine ne vedem de ale
noastre, locale, cã sunt mai aproape
de noi, cã pealea de la centru ºi
aºa le controleazã alþii.

Mã fraþilor, ajunsã cuþitu’ la os
la angajaþii di la Hidroserv, care
abia acuma sã plâng, cã sunt
nevoiþi sã îºi cumpere singuri
materialele necesare pentru
muncã. Cam aºa ajunsã societatea
asta, care a cheltuit cu nemiluita
de-alungul timpului, de ºi acuma
sã judecã dosarele cu
parandãrãtu dat încoace ºi încolo.
ªi aºa ajunsãrã muncitorii sã
repare cu ce gãsesc pe acasã, de
parcã hidrocentrala ar fi Dacia
1300. ªi nea Popescu, cu istoricu
‘mnealui de sindicalist, nu mai
rãbdã ºi declarã grevã japonezã. Da
acuma sã vedem ce sã întâmplã mai
departe, cã doar vara trecutã luã foc
transformatorul unui hidroagregat
de la Porþile de Fier I, aºa cã
doamne-fereºte de vreun dezastru.

Între timp cresc datoriile pi la
asociaþiile de proprietari, cã sunt
unii care au uitat sã mai treacã pi
la casierie de ani buni. ªi uite aºa  nea Mãrin

Sucã, cârpeala di la Hidroserv, datoriile di la cãldurã ºi giratoriile din
politica mehedinþeanã

rãmâne toatã scara
fãrã cãldurã, din
pricina unora ºi
altora. Da
problema trebe
rezolvatã, cã iarna
poate sã fie lungã.

Mã nepoate,
somaþiile ANAF
Mehedinþi cãtre
c o n t r i b u a b i l i
nevinovaþi se
repetã. Mai ezact,
un severinean a primit, la domiciliul
sãu din Drobeta Turnu Severin, 23
de plicuri prin care este somat sã
plãteascã neºte sume pentru o
asociaþie de locatari din care nu a
fãcut parte ºi, mai grav fiind,
asociaþia respectivã nu mai existã.
Ieste vorba de Asociaþia de
proprietari 94 BV, de pe Babeº, din
Drobeta Turnu Severin. Ca
respectivul or mai fi ºi alþii ºi nu
este prima datã când autoritãþile
noastre judeþene fac asemenea
gafe. Lãsând la o parte costurile

fãcute de Finanþele Publice
Mehedinþi, cine rãspunde dacã

contribuabilului i s-ar fi întâmplat
ceva grav, legat de sãnãtate, sã
presupiunem...?!

Acuma, în altã ordine de idei, al
lu’ Zbanghiu e cam supãrat, cã pi
la Bazinu de înot din Drobeta Turnu
Severin s-au cheltuit bani pe SF-
uri de zeci de mii de euro ºi cicã
asta s-a fãcut ºi în ultimii zece ani,
din cei 12 de când a fost închis.
Rãmâne de vãzut cum sã respectã
termenele anunþate  acuma câteva
zile ºi revenim la subiect.

Mã fraþilor, da directoru’ Casei

de Pensii Mehedinþi face campanie
electoralã...?! Aºa sã pare, chiar

dacã noua ºefã a Ministerului
Muncii le-a cerut celor din sistem
sã sã abþinã. Pãi pot, dacã toþi
directorii de deconcentrate joacã cu
hora înainte?  Nu care cumva sã
creadã cineva cã numiþii politic ar
ºti sã facã altceva!?

Mã nepoate, da sã pare cã politica
sensului giratoriu a ajuns ºi pi la
Mehedinþi. A, n-aþi auzit de asta? Pãi
sã pare cã nu mai avem politicieni
nici de stânga,  nici de dreapta,  ci
doar de interes, care seamãnã cu un
sens giratoriu, unde politicianul iasa

pe strada care-i convine.
Aºa sã întâmplã ºi cu neºte
primari social-democraþi,
care deja s-au aliniat la
noul curent al schimbãrii.
Unii au mai încercat sã
rãstoarne cãruþa, da ierea
sã-i striveascã masto-
dontu PSD ºi, iote cã, nu
s-au învãþat minte. Sã
tot învârtesc în giratoriu,
ca-n horã.

  Aºa cã pãnã ies ei, la
stânga sau la dreapta, hai

sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


