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În aceastã bãtãlie electoralã, doamna
Viorica Dãncilã este candidatul care a dovedit cã
iubeºte românii, iubeºte România!

Este cea care, din funcþia de prim-ministru al
României, a crescut veniturile românilor, a creat
o viaþã mai bunã ºi mai demnã pentru fiecare.

Prin mãsurile realizate a reuºit sã aducã
stabilitate în þarã ºi a militat permanent la
echilibru ºi unitate. Este cea care a înþeles cã
viitorul nostru este într-o Românie care stã cu
capul sus, într-o Românie care îºi iubeºte poporul
ºi are grijã de toþi ai ei.

Partidul Social Democrat are un candidat bun,
corect, care îºi iubeºte semenii, un patriot

adevãrat, un Om care doreºte doar ce este mai
bun pentru români ºi România – Viorica Dancilã!

Voteazã un om cu suflet de român!
Voteazã un patriot adevãrat!

Voteazã Viorica Dãncilã preºedinte!

Prof. Alina Teiº
Deputat PSD Mehedinþi,

Duminicã iar ne ducem la votare. Un
bun prieten tocmai ºi-a postat pe facebook
dilema (care, probabil, e a multora dintre noi):
sã merg? sã nu merg? cu cine sã votez?
   Adevãrul este cã, dincolo de cei care sunt
prinºi cu fermitate ºi convingere într-o tabãrã
sau alta, mai existã mulþi, foarte mulþi care ar
vrea sã voteze preºedintele României, sunt
conºtienþi de importanþa acestei funcþii ºi de
însemnãtatea votului lor, dar nu au argumente
sufiecient de puternice pentru a se decide cu
cine sã voteze.
   Neutru vorbind, ºi Klaus Iohannis ºi Viorica
Dãncilã au calitãþile lor. ªi puncte nevralgice.
Le ºtim. Unii dintr-o tabãrã sau alta, privind
partizan lucrurile, doar le verbalizeazã excesiv,
înfiereazã „duºmanul” politic ºi exaltã calitãþile.
Cei din afara partizanatului politic privesc cu
simþ critic ºi fãrã patimã ºi calitãþile ºi defectele
candidaþilor. Doar cã mulþi din afara jocului de
orgolii ºi pasiuni partizane nu pot sã miºte votul
în urnã, nu gãsesc motivaþii clare.
   Am vãzut dezbaterile electorale ºi mi s-au
pãrut cam chinuite. Sunt realmente de invidiat
cei care cred cu tãrie într-un candidat sau în
celãlalt. Mãcar au liniºtea unei alegeri limpezi,
decise. Ce te faci însã când nu eºti deloc
convins, când nu ºtii dacã meritã sã votezi, când
nu-þi „vine” sã votezi nici cu x, nici cu y?
Probabil cã la scara întregului exerciþiu electoral
de duminica viitoare cei nehotãrâþi nu vor conta
foarte mult – vor conta cei care sunt deciºi
pentru un candidat sau altul – dar ca fenomen
social e o realitate incontestabilã ale cãrei raþiuni
ar trebui cercetate cu mai multã atenþie.

Marea nehotãrâre

La data de 19 noiembrie 2019, poliþiºtii
Compartimentului de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii împreunã cu Secþia Poliþie Ruralã
Izvoru Bârzii au desfãºurat trei acþiuni de informare
ºi prevenire,  în cadrul Planului de mãsuri privind
desfãºurarea în sistem integrat a unei campanii
de informare ºi prevenire a fenomenului de
bulling ºi cyberbulling în unitãþile de învãþãmânt,
din judeþul Mehedinþi ºi o acþiune în cadrul

Proiectului de prevenire
a criminalitãþii
i n f o r m a t i c e ,
consumului de alcool,
tutun, droguri ºi
traficului de persoane.
   Beneficiari au fost elevii
de la  ªcoala Gimnazialã
“Dumitru Craºoveanu”
din comuna Izvoru Bârzii,

Acþiuni preventive în rândul elevilor
Liceul Tehnologic Halânga, Liceul Teoretic “Gheorghe
Ionescu ªiºeºti” din comuna ªiºeºti ºi Colegiul
Naþional Pedagogic “ªtefan Odobleja”  din municipiul
Drobeta Turnu Severin.
   În acest sens, au avut loc discuþii interactive cu elevii
unitãþilor de învãþãmânt pe urmãtoarele subiecte:
- prevenirea   comportamentelor  de risc ºi
victimizãrii acestora prin infracþiuni de
criminalitate  informaticã, bullying, violenþã;
- aspecte ce þin de siguranþa tinerilor în mediul
online ºi pe site-urile de socializare;
- prevenirea traficului de persoane, consumului
de alcool, tutun, droguri;
- prezentarea unor noþiuni generale privind discriminarea,
formele discriminãrii ºi criteriile de discriminare.
   Au avut loc activitãþi educaþionale de
conºtientizare, prezentare de informaþii ºi discuþii
interactive pe marginea temelor abordate.

Având în vedere toate proiectele foarte bune pe
care Partidul Social Democat ºi
liderul Viorica Dãncilã le-au
realizat, consider cã românii vor
analiza serios toate aceste mãsuri
ºi vor vota un preºedinte care
empati-zeazã cu ei, un preºedinte
pentru toþi.

Celor care mi-au acordat votul
în anul 2016 ºi tuturor celor care
au încredere în mine le transmit sã
fie alãturi în continuare de Partidul
Social Democrat ºi sã voteze un Om
care se luptã pentru a face lucruri
bune pentru fiecare român.

Voteazã Viorica Dãncilã
preºedinte!

Voteazã Partidul Social
Democrat!

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Pas important în
diagnosticarea anumitor afecþiuni
prin examinare imagisticã, la
Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin. De astãzi, 20
noiembrie a.c., funcþioneazã aparatul
de rezonanþã magneticã achiziþionat

de Guvernul României în urmã cu
câteva luni. Anunþul a fost fãcut de  Biroul de presã

RMN-ul de la Spitalul Judeþean, funcþional pentru pacienþi
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   “În urma demersurilor pe care,
personal, le-am fãcut la Ministerul
Sãnãtãþii ºi Guvernul României,
condus de PSD la acea vreme, avem
acum aceastã posibilitate de

diagnosticare timpurie a anumitor
probleme medicale care implicit,

pot fi tratate în fazã incipientã, ceea
ce sporeºte, ºtim cu toþii, ºansele de
vindecare. Le mulþumesc doamnei
preºedinte Viorica Dãncilã ºi
doamnei Sorina Pintea, fostul
ministru al Sãnãtãþii, ºi pentru
fondurile alocate anul acesta pentru
achiziþia de echipamente medicale
în valoare de 13 milioane lei la
Spitalul Judeþean de Urgenþã din

Drobeta Turnu Severin!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Aparatul RMN este unul
performant, foarte util atât medicilor,
cât ºi pacienþilor.
   În prezent, la Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin
sunt patru medici care vor lucra cu
acest aparat.

Ziua Europeanã a Informãrii
despre Antibiotice (ZEIA), celebratã
anual pe 18 noiembrie, este o
iniþiativã europeanã de sãnãtate
publicã desfaºuratã în scopul
sensibilizãrii profesioniºtilor, a
publicului ºi a factorilor decidenþi cu
privire la situaþia îngrijorãtoare
generatã de rezistenþa antimicrobianã
(RAM) ºi la numãrul pacienþilor
infectaþi cu bacterii rezistente.
   Deoarece RAM continuã sã
reprezinte o ameninþare majorã pentru
sãnãtatea publicã, utilizarea prudentã
a antibioticelor poate ajuta la oprirea
dezvoltãrii bacteriilor rezistente ºi
poate contribui la menþinerea
eficienþei antimicrobienelor pentru
generaþiile viitoare.
   În România, campania ZEIA 2019
are ca temã „Utilizarea corectã a
antibioticelor în contextul creºterii
rezistenþei la antimicrobiene” ºi se
adreseazã pacienþilor, precum ºi
profesioniºtilor din sãnãtate cu
sloganul „Ai grijã, NU antibioticelor!”.
   Scopul campaniei este de a reitera

Ziua Europeanã a Informãrii despre Antibiotice (ZEIA) - 18 noiembrie 2019
importanþa creºterii prudenþei în
administrarea antibioticelor, o
prioritate pentru sãnãtatea publicã ºi
are ca obiective principale:
- Creºterea gradului de conºtientizare
în utilizarea prudentã a antibioticelor;
- Angajarea mass-media în
sensibilizarea publicului în ceea ce
priveºte utilizarea prudentã a
antibioticelor ºi fenomenul RAM;
- Menþinerea problematicii rezistenþei
antimicrobiene (RAM) pe agenda
politicã a decidenþilor din instituþiile
specifice din România ºi implicarea
acestora ca multiplicatori ºi
ambasadori ai mesajelor ECDC
(asociate RAM).
   Mesajele cheie lansate de ZEIA 2019
sunt îndreptate cãtre profesioniºtii din
sãnãtate ºi cãtre pacienþi ºi þintesc
prescrierea corectã, precum ºi
utilizarea prudentã a antibioticelor.

Mesaje cheie pentru
profesioniºti:

- RAM compromite eficienþa
antibioticelor acum ºi în viitor;
- Contracararea RAM impune

încurajarea utilizãrii limitate de
antibiotice, doar la pacienþii fãrã alte
soluþii terapeutice;
- Evitaþi profilaxia inutilã cu
antibiotice;
- Documentaþi indicaþia tratamentului cu
antibiotice, alegerea medicamentului,
doza, calea de administrare ºi durata
tratamentului în fiºa pacientului 

Mesajele cheie cãtre
pacienþi:

- Antibioticele pot fi prescrise numai
de medic;
- Antibioticele nu sunt analgezice ºi
un vindecã orice boalã;
- Administrarea antibioticelor pentru
rãcealã sau gripã, nu poate ajuta!
   În România 2017, distribuþia
consumului comunitar de
antibacteriene, plasa pe primul loc
penicilinele betalactamice, urmate de
alte betalactamice ºi Quinolone, în timp
ce tendinþa privind media consumului
comunitar continuã sã înregistreze
penicilinele betalactamice ca fiind cele
mai utilizate antibacteriene, urmate de
alte betalactamice ºi de Quinolone.

   Deoarece rezistenþa la
antimicrobiene continuã sã ameninþe
eficienþa tratamentelor împotriva
infecþiilor cauzate de bacterii,
conºtientizarea publicului privind
necesitatea consumului responsabil
de antibiotice (numai pe reþetã), devine
esenþialã pentru îmbunãtãþirea situaþiei
defavorabile RAM în þara noastrã.
   Cu ocazia celebrãrii ZEIA 2019
Compartimentul de Promovarea
Sãnãtãþii al DSP a organizat
evenimente de mediatizare a
mesajelor privind utilizarea prudenta
a antibioticelor.
   Detalii se pot obþine la Direcþia de
Sãnãtate Publicã Mehedinþi, prin
compartimentul Evaluarea ºi
Promovarea Sãnãtãþii,  str. Traian nr.
115, Drobeta Turnu Severin.
Tel. 0252 323638, 0720 714648,  fax
0252 325040, www.dspmh.ro
   Vã invitãm sã reflectaþi cât mai larg
evenimentele ZEIA 2019 în interesul
sãnãtãþii publice în judeþul nostru ºi
în România.

 Biroul de presã
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Preasfinþia Sa a sãvârºit Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie în
biserica nouã a parohiei Baloteºti,
cu hramul “Soborul Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel”, înconjurat
de un sobor de preoþi ºi diaconi.
Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost date de cãtre
Grupul Psaltic “Sfântul Cuvios
Nicodim de la Tismana” al
Catedralei Episcopale din Drobeta-
Turnu-Severin. În cadrul Sfintei
Liturghii, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a hirotonit ca preot pe
tânãrul diacon Petru Trotea, iar la
final, acesta a fost instalat ca preot
paroh al parohiei Baloteºti.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
Ierarhul mehedinþean a adus
mulþumire vieþuitorilor sfintei
Mãnãstiri Topolniþa ºi a prezentat o
scurtã monografie a satului Baloteºti,
iar tânãrului preot i-a transmis
arhiereºti binecuvântãri ºi spor în
noua sa activitate pastoral-misionarã.

Parohia Baloteºti a fost înfiinþatã de
cãtre vrednicul de pomenire, pãrintele
Nicolae Ionescu, din familia mare a
Ioneºtilor originarã din localitatea

Parohia Baloteºti are un nou
pãstor de suflete

ªiºeºti, care a dat pe cunoscutul
ministru al agriculturii din perioada
interbelicã, Gheorghe Ionescu-
ªiºeºti. Dupã instaurarea dictaturii
comuniste, pãrintele Ionescu a fost
arestat. Au fost momente grele
pentru parohie, fiindcã nu se gãseau
preoþi, dar datoritã pãrintelui stareþ
Graþian Rãdac, candela rugãciunii
din inima locuitorilor acestei parohii
a fost menþinutã aprinsã, astfel
aceastã parohie a fost încredinþatã
Mãnãstirii Topolniþa.

În momentul de faþã, din cauza
trecerii la Domnul a pãrintelui
Arhimandrit Pavel Nicolãescu, a fost
rânduit aici un absolvent al Facultãþii
de Teologie din Craiova, ca preot de
mir, care sã aibã grijã de aceºti
enoriaºi ºi sã-ºi desfãºoare misiunea
de slujitor în ogorul Domnului.

Pãrintele Arhimandrit Pavel
Nicolãescu, stareþul mãnãstirii
Topolniþa a fost ctitorul principal a
douã mari biserici din aceastã
parohie, una în satul Schitul de Sus,
iar cea de-a doua în satul Baloteºti.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În Duminica a XXVI-a dupã Rusalii, începând cu ora 9.00, credincioºii
parohiei mehedinþene Baloteºti au primit în mijlocul lor pe Întâistãtãtorul

Eparhiei Severinului ºi Strehaiei, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim.

Un interesant
proiect cultural intitulat
BABEL, derulat cu
fonduri europene prin
programul ERASMUS s-
a derulat într-o secvenþã
a sa, sâmbãtã, 16
noiembrie la Izverna ºi la
Cetatea medievalã a
Severinului, sub
genericul TRECERI ªI
PETRECERI. Programul
Erasmus este derulat în
Europa de cãtre o serie de
asociaþii româneºti ºi din
Spania, Portugalia, Italia,
Belgia ºi România.

Partea românã prezentã
ºi la Severin, este reprezentatã de
Asociaþia UNIVERSITUR din cadrul
Universitatãºii din Bucureºti, prin
conf univ. dr. Daniela
DUMBRÃVEANU ºi as. univ. dr. Anca
Tudoronicu, la fel, de Asociaþia
PHYLMIS. În Mehedinþi, tinerii
cercetãtori – pentru cã din echipã fac
parte mai mulþi studenþi, masteranzi
sau doctoranzi – aºa ca peste tot unde
merg, se întâlnesc cu meºteri
populari, artiºti ai comunitãþilor rurale
sau urbane, scopul cercetãrii lor fiind
strângerea ºi evaluarea unor informaþii
privind patrimoniul cultural imaterial.

La Izverna, grupul vizitator s-a
întâlnit cu rapsodul popular
DOMNICA TROP, declaratã Tezaur
uman viu – patrimoniu imaterial –
UNESCO din 2017, iar la Cetatea
medievalã, în prezenþa unui public
restrâns, dar select, a fost lansat
volumul etnografic CE-AM AVUT ªI
CE-AM PIERDUT. STRATEGIILE
CULTURALE versus IDENTITÃÞILE
CULTURALE LOCALE, al lui Valeru
CIUREA, de la Centrul cultural
“Eugen Ionesco” Slatina, o carte care
reuneºte o serie de obiceiuri aproape
pierdute din arealul etnografic al
judeþului Olt, alãturi de comentarii ºi
o iconografie bogatã, sugestivã, rod
al cercetãrilor autorului pe parcursul
mai multor ani. Despre carte a vorbit
prof. Dan ªalapa ºi, complemetar,
Valentin Vasilescu.
   De asemenea, tot aici, s-a vernisat
o micro-expoziþie foarte interesantã
având ca temã lupul în mitologia
româneascã ºi nu numai, în viziunea

Treceri ºi petreceri

artistului plastic Gabriela CULIC,
expoziþie ce strãbate meridianele sub
auspiciile Institutului Cultural Român.
   Nu au lipsit nici momente artistice,
unul fiind micro-recitalul foarte tinerei
Ziana-Filofteia BÂRDEANU, cu câteva
doine interpretate a capella, apoi, în
aceeaºi manierã, dar pe un palier
superior, plin de autentic muntenesc
mehedinþean, doina “Mãrie, Mãrie...”,
text ºi melodie proprii, cântatã de
Domnica TROP.
   S-a vizionat, la fel, documentarul
“Slobozitul apelor”, realizat dupã
obiceiul acesta ancestral, pãstrat în
comuna Izverna, realizat de Dan
Alexoae ºi Claudiu Burghinã, ºi s-a
audiat un text gen baladã, intitulat
DUMNEZEU, DOMNICA ªI
IZVERNICIREA, dedicat rapsodului
nostru de la Izverna, scris ºi lecturat
de Dan ªalapa.
   Conf univ dr. Daniela
Dumbrãveanu a vorbit despre
însemnãtatea cercetãrilor în
domeniul obieciurilor ºi tadiþiilor
populare româneºti, dar ºi din alte
arealuri, ale altor comunitãþi, în
sensul descoperirii ºi afirmãrii
responsabile a identitãþilor fiecãrei
comunitãþi în parte, a simbolurilor
încorporate de ele, a conexiunilor ºi
analogiilor posibile între acestea.
   În încheiere, Ion Olaru, directorul
instituþiei-gazdã a precizat câteva
dintre calitãþile evenimentului ºi a
punctat înscrierea lui pe o agendã
viitoare a Cetãþii medievale ca centru
de promovare a actului cultural-
istoric ºi turistic.  S. Dan
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Consiliul Judeþean Mehedinþi, preºedintele
Aladin Georgescu, prin Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu”, condus de managerul Emilia
Mihãilescu, au fost organizatorii ediþiei a XV-a a
Festivalului Naþional de Muzicã Uºoarã „Iulian
Andreescu”. Evenimentul a avut loc la sfârºitul
sãptãmânii, la Palatul Culturii „Teodor Costescu”.

 Este de apreciat faptul cã cele douã instituþii,
respectiv Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi Centrul

Festivalul Naþional de Muzicã Uºoarã „Iulian Andreescu”, ediþia 2019.
           Paula Seling - recital extraordinar

 Gabriela Pogaci

Cultural „Nichita Stãnescu”, menþin acest festival
de mare þinutã. În þarã asemenea evenimente sunt
din ce în mai rare, pe de o parte datorate unei
neangajãri, neimplicãri, poate din comoditate, nu
este foarte simplu sã organizezi un asemenea
festival, tinând cont de toate aspectele care trebuie
armonizate, inclusiv cel financiar.

Este, de asemenea, important cã se continuã
tradiþia festivalului þinând cont de faptul cã
poartã numele unei personalitãþi mehedinþene:
Iulian Andreescu, muzicolog, dirijor ºi profesor
a cãrei memorie este vie, mulþi elevi de a–i
regretatului profesor (1936-1998), oameni de
culturã, apreciazã meritele acestuia.

Juriul ediþiei de anul acesta a fost format
din specialiºti, de altfel aºa cum s-a întâmplat
la toate ediþiile: preºedintele acestuia fiind
reputatul muzicolog Dragoº Gheorghiu, alãturi
de Lucian Mihai Mocanu, Victor Roºu, Doina
Durdan ºi Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural „Nichita Stãnescu”.

Câºtigãtoarea Marelui Trofeu a fost, de data
aceasta, chiar din Mehedinþi, Iuliana Perpelea, o
tânãrã extrem de talentatã, despre care cu
siguranþã vom auzi lucruri frumoase ºi în viitor.
De remarcat cã premiul obþinut la festivalul „Iulian
Andreescu” la Drobeta Turnu Severin este unul
foarte important pentru cariera artisticã a oricãrui
solist de muzicã uºoarã. De-a lungul timpului,

câºtigãtorii au devenit nume sonore ale muzicii
româneºti, calea fiindu-le deschisã tocmai
datoritã acestui festival ºi premiilor obþinute.

Premiul I a fost atribuit de Daria Cojocaru,
premiul II a fost împãrþit la doi soliºti la fel de talentaþi.

Invitaþi în recital, au fost Tudor Turcu cunoscut
câºtigãtor al unui concurs naþional de
interpretare, de mare audienþã (X Factor) ºi Paula
Seling, o voce specialã a muzicii româneºti.

Urcuºul a fost început de un
grup de oameni entuziaºti ºi cu
recunoºtiinþã pentru eroii neamului,
sâmbãtã dimineaþã, 16 Noiembrie
2019, spre platoul din dealul lui Sân
Petru din Gura-Vãii.
   Acest pelerinaj s-a fãcut pentru
comemorarea unui an de la dezvelirea
Monumentului Centenar ridicat pe
dealul lui Sân Petru ºi pentru
omagierea eroilor ce s-au jertfit pentru
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
   Desfãºurarea evenimentului a
început prin comemorarea eroilor din
Gura-Vãii ºi din localitãþile învecinate, care s-au
jertfit în Primul Rãzboi Mondial.
   Importanþa ridicãrii monumentului, pe acest deal
încãrcat de istorie milenarã ºi tradiþie, precum ºi
comemorarea eroilor locali l-au subliniat în
cuvântul lor; Prefectul Judeþului Mehedinþi- Prof.
Nicolaie Drãghiea, Deputat- Alina Teiº, Preot- Petre
Rozalian ºi Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan.
   A urmat slujba religioasã dedicatã comemorãrii
celor 9 eroi din Gura-Vãii ce au murit pe câmpurile
de luptã din primul Rãzboi Mondial; Ofiþeru Ion-

Pelerinaj pentru eroi

Sergent, Rãchitan Nicolae-Caporal, Rãchitan I.
Nicolae, Rãchitan Iorgu–Soldat, Petcu A. Florea-
Soldat, Drãghici Toma-Soldat, Mâþoi Ion-Soldat,
Mãrgeanu Barbu-Soldat, Mãrgeanu Iorgu-Soldat,
precum ºi a celor 65 de eroi cãzuþi la datorie din
Jidoºtiþa, 54 din Brezniþa–Ocol, 27 din Vârciorova,
23 din Schela Cladovei, 24 din Husnicioara ºi
418 din Turnu-Severin, a tuturor celor 12.632 de
eroi ai Judeþului Mehedinþi cãzuþi pentru patrie,
neam, unitate ºi libertate.
   S-au oficiat ºi alte slujbe religioase dedicate

celor adormiþi cu pomeniri aduse de cei
prezenþi. S-a încheiat oficierea slujbelor prin
împãrþirea pomenirile celor prezenþi.
   Cei prezenþi s-au retras pe acelaºi drum mulþumiþi
sufleteºte ºi încântaþi de minunãþia locului ºi a
peisajului din împrejurimi asupra Dunãrii, pânã la
cotul Vârciorovei ºi în aval pânã la Kladovo ºi Batoþi.
De la cota 302 au plecat cu intenþia ºi promisiunea
de a reveni pe aceste locuri ce au o bogatã încãrcãturã
energeticã, emoþionalã ºi de frumos.

Ing. Stancu-ªtefan Rãchitan
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Înaintãm în vârstã ºi
credeam cã am vãzut totul, cã nimic
nu ne mai poate uimi sau clãtina
convingerile consolidate de-a
lungul atâtor ani... Uitãm, însã, cã
România este þara în care s-a
nãscut absurdul. Mãcar în artã. ªi
cum arta înseamnã mult pentru
traiul cotidian al unui popor
înzestrat ºi sensibil, fireºte cã
absurdul a devenit, cu vremea, un
fel de linie de specific naþional în
plan existenþialist.
   * Iatã, spre pildã, marea
problemã a dezbaterilor între cei doi
candidaþi calif icaþi în finala
prezidenþialã de duminicã. În orice
þarã cu regim democratic, aceastã...
spinoasã problemã este, din start,
ca ºi rezolvatã, protagoniºtii în
cauzã înþelegând sã se achite de
toate îndatoririle scrise ºi nescrise
pentru aceastã împrejurare
importantã din viaþa unui stat.
Chestiunea e cã ºi la noi aceste
lucruri pãreau temeinic însuºite.
Organizate corect, inspirat ºi

atrãgãtor dezbaterile candidaþilor la
preºedinþia României erau aºteptate
cu real interes de cetãþeni,
indiferent dacã protagoniºtii se
numeau Ion Iliescu, Ion Raþiu, Emil
Constantinescu, Corneliu Vadim
Tudor, Mircea Geoanã sau Adrian
Nãstase ori Traian Bãsescu. Acest
Iohannis s-a conformat cât de cât
regulilor atâta vreme cât avea
interesul sã o facã, adicã la prima
sa candidaturã, cea din 2014.
Acum, dupã ce a prins gustul puterii
ºi când are din ce în ce mai
pregnant sentimentul cã este
stãpânul absolut al acestei þãri, în
condiþiile când ºi-a subordonat
toate pârghiile de putere ºi nimeni
nu îndrãzneºte a i se opune, acest
Werner nu mai þine cont de nimic,
se considerã un fel de om
orchestrã ºi modificã regulile dupã
bunul sãu plac, susþinut ºi încurajat
de lacheii interesaþi din PNL. El a
refuzat orice formulã tradiþionalã de
dezbatere în compania Vioricãi
Dãncilã, pretinzând cã nu doreºte

sã dialogheze cu reprezentantul
unui partid care „i-a gazat pe
români” anul trecut pe 10 august,
când, dupã cum se ºtie, o turmã de
zavragii demenþi puseserã la cale
incendierea clãdirii Guvernului. Nu
mai vorbim de intenþiile sale de a
curãþa þara de pesediºti, de a
elimina din viaþa politicã PSD-ul,
sau de a... ajuta PSD-ul sã moarã
(!!), în cea mai bunã tradiþie nazistã.
Ca sã salveze niºte aparenþe, acest
ins a pus la cale  o sinistrã ºuºanea
mediaticã, organizatã la Biblioteca
Centralã Universitarã, în care
dumnealui era ºi moderator ºi
respondent la întrebãrile unor
jurnaliºti selectaþi sã participe ºi sã-
i punã întrebãri dupã gustul sãu. O
asemenea demonstraþie de uleioasã
ºi gãunoasã slugãrnicie,
mãrturisesc cã nu am mai vãzut
vreodatã. Penibilul respirã prin
orice vorbuliþã scoasã cu forcepsul
din gura mestecãtorului,
rumegãtorului de roci (bazalt,
gresie etc.).

Votul infidel
   * Ca sã nu rãmânã ºi dumneaei
mai prejos, Viorica Dãncilã a
organizat o conferinþã de presã,
ceva mai plebee, la care jurnaliºtii,
indiferent de... culoare, au avut
intrare liberã. Meritul acestei
întâmplãri politico-jurnalistice, pe
care coana Viorica a dus-o eroic la
bun sfîrºit, a fost naturaleþea,
firescul ei. Ziariºtii au fãcut tot ce
au vrut muºchii lor. Nu mai insist.
Coana Viorica i-a lãsat sã-ºi facã
damblalele ºi, într-un final,
impresia despre dumneaei a fost,
în general, favorabilã în ochii
privitorilor. Chiar comparativ cu
ceea ce a dorit sã arate Iohannis.
   * Ce va fi duminicã? Nu cine ºtie
ce surprizã faþã de primul tur. Deºi
eu, unul, l-aº dori trimis acasã,
pentru totdeauna pe acest impostor
de Iohannis. Din motive
binecuvântate ºi binecunoscute de
toþi cei care vor sã rãmânã cinstiþi
faþã de ei înºiºi. Dar, cum românii
nu se mai recunosc de mult timp
în votul lor... Votul infidel...
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„Data de 19 Noiembrie
reprezintã pentru cercetarea ºi
inovarea din România prilejul de a
sãrbãtori Ziua Cercetãtorului ºi
Proiectantului. Aceastã zi constituie
o bunã ocazie pentru a evoca realizãri
importante, dar ºi un moment de
reflecþie privind situaþia actualã ºi
viitoare a cercetãrii.
   Cercetarea-inovarea reprezintã o
prioritate a Guvernului României, iar
resursa umanã este deosebit de
importantã în asigurarea durabilitãþii

Mesajul ministrului Monica Cristina Anisie cu prilejul Zilei Cercetãtorului ºi Proiectantului
sistemului de cercetare ºi inovare.
Acesta este un argument pentru
conectarea sistemului educaþional cu
cel al cercetãrii ºi inovãrii, urmând
tendinþa la nivel european, care
plaseazã triunghiul educaþie -
cercetare ºi inovare - mediul de
afaceri la baza strategiilor în domeniu.

Sunt multe lucruri de fãcut în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice,
dezvoltãrii tehnologice ºi inovãrii.
Contez pe sprijinul cercetãtorilor
români pentru a creºte productivitatea

ºtiinþificã ºi competitivitatea la nivel
european. Am în vedere, în primul
rând, participarea în cadrul
componentelor Programului Cadru
de cercetare ºi inovare al Uniunii
Europene - Orizont 2020, dar ºi
implicarea în platforme ºi iniþiative
tehnologice europene din diferite
domenii de specializare.
   Adresez comunitãþii ºtiinþifice
rugãmintea de a spori eforturile în
direcþia creºterii vizibilitãþii ºi
implicãrii pe plan internaþional, în

special prin creºterea numãrului ºi
calitãþii participãrilor la programele
europene ºi internaþionale de
cercetare-dezvoltare ºi inovare.
   Urez tuturor cercetãtorilor mult
succes în activitãþile de cercetare,
recunoaºtere ºi afirmare deplinã a
valorii profesionale, atât în þarã, cât
ºi pe plan internaþional.

La mulþi ani!”
Monica Cristina Anisie,

Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii
BIROUL DE COMUNICARE
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Acþiunile Jandarmeriei au vizat, în
principal, asigurarea mãsurilor de
ordine publicã pe timpul  evenimentelor
desfãºurate în spaþiul public, a
competiþiilor sportive, manifestãrilor
cultural-artistice, participarea la
menþinerea ordinii publice în cadrul
dispozitivului mixt, asigurarea pazei ºi
protecþiei obiectivelor din
responsabilitate. Astfel, în perioada
analizatã, fiind executate  peste 700
misiuni de asigurare  ºi menþinerea
ordinii publice.
        547 patrule mixte au acþionat,
atât în mediul urban cât ºi rural, au
fost desfãºurate 707 misiuni de
menþinerea ordinii publice ºi 39
misiuni de asigurare (cu ocazia
evenimentelor cultural-artistice,
evenimentelor sportive, comemo-

Conferinþã de presã  la sediul Jandarmeriei Mehedinþi
Activitãþile desfãºurate, rezultatele obþinute în cursul lunii octombrie ºi

prioritãþile pentru perioada urmãtoare au fost prezentate în cadrul unei
conferinþe de presã  ce a avut loc joi, 14 noiembrie 2019 la sediul unitãþii.

rative ºi religioase).  Jandarmii au
participat la 16 intervenþii, 11 dintre
acestea au fost  ca urmare a
apelurilor sesizate prin Sistemul
Unic pentru Apeluri de Urgenþã 112
sau prin alte modalitãþi ºi 5
intervenþii în sprijinul altor structuri
din cadrul M.A.I.
   Au fost asigurate mãsurile de
ordine publicã la 6 evenimente
publice desfãºurate în mediul urban
ºi rural, la 16 partide de fotbal în
cadrul Ligii a IV-a  ºi a V –a ºi la 4
competiþii sportive (cros, eveniment
ciclistic, competiþii de arte marþiale).
Legãtura permanent cu organizatorii
manifestãrilor cu public numeros ºi
ai competiþiilor sportive, precum ºi
modul de planificare, organizare ºi
coordonare a misiunilor au condus

la prevenirea unor stãri tensionate
care ar fi putut degenera.
   Ca urmare a misiunilor executate, au fost
aplicate 81 sancþiuni contravenþionale, 31
dintre acestea au fost avertismente scrise
ºi 50 amenzi, valoarea acestora ridicându-
se la suma de 17.300 lei. Sancþiunile
contravenþionale au fost aplicate pentru
încãlcarea normelor de convieþuire
socialã, desfãºurarea unor activitãþi
comerciale ilicite, nerespectarea
prevederilor legale pe timpul
competiþiilor sportive, nerespectarea
prevederilor privind fumatul ºi protecþia
împotriva efectelor nocive ale acestuia.
Totodatã, au fost sesizate 10 fapte de
naturã penalã dintre care 6 infracþiuni
sesizate în cadrul elementelor mixte de
dispozitiv ºi 4 infracþiuni sesizate în mod
independent (prevãzute de Legea  nr.
143/2000 privind prevenirea ºi
combaterea traficului ºi consumului
ilicit de droguri, “distrugere”,
“comercializarea de peºte fãrã a poseda
documente legale”, “exploatarea
cerºetoriei”).
   Pe lângã misiunile specifice în
domeniul ordinii publice, activitatea
a fost orientatã ºi cãtre prevenirea ºi
combaterea faptelor antisociale.
Astfel, în perioada analizatã, au fost
desfãºurate 20 de acþiuni preventive
ce au avut ca scop:
- informarea organizatorilor ºi
responsabililor de ordine ºi siguranþã la
manifestãrile sportive despre prevederile
Legii nr. 4/2008 privind prevenirea ºi
combaterea violenþei cu ocazia
competiþiilor ºi a jocurilor sportive;
- prevenirea delincvenþei juvenile;
- prevenirea ºi combaterea
fenomenului infracþional ºi

contravenþional;
- promovarea instituþiilor militare de
învãþãmânt, prin prezentarea
specificului misiunilor executate de
cãtre structurile Jandarmeriei.

   Detaliat, activitãþile
se prezintã astfel:

- o activitate de prevenire a
cerºetoriei ºi traficului de persoane
desfãºuratã împreunã cu
reprezentanþi din cadrul Agenþiei
Naþionale Împotriva Traficului de
Persoane, în cadrul campaniei “Dã-
i libertate! Nu-i plãti exploatarea”;
- 7 activitãþi pe linia prevenirii
criminalitãþii stradale în cadrul
campaniei “Împreunã pentru siguranþã”;
- 12 activitãþi pe linia prevenirii
violenþei în sport, în baza campaniei
“Alege sã fii fair-play”, ocazie cu care
au fost distribuite peste 400 pliante
informative.
   În perioada urmãtoare la nivelul
inspectoratului avem în atenþie:
- gestionarea evenimentelor sportive
desfãºurate în cadrul competiþiilor
locale sau naþionale;
- gestionarea evenimentelor  cultural-
artistice, religioase, comemorative,
aniversare de interes local;
- menþinerea unui climat
corespunzãtor de ordine ºi siguranþã
publicã în proximitatea unitãþilor
ºcolare din responsabilitatea
inspectoratului;
- participarea la dispozitivul integrat
de menþinere a ordinii publice pe
raza Judeþului Mehedinþi.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

   Lucrãrile de instalare a bradului de Crãciun
ºi elementelor decorative ale întregii

Promenade Criºan au fost demarate. 
Cu jocuri de culori ºi decoraþiuni mult mai

spectaculoase, bradul, cupola de lumini ºi
scena din zona Criºan vor fi gata la timp

pentru evenimentele importante ce se vor
desfãºura în perioada urmãtoare:

- 30 noiembrie: spectacol cu ocaziei
aprinderii bradului;

- 1 Decembrie: evenimente cu ocazia Zilei
Naþionale a României, inclusiv concerte

susþinute de interpreþi locali;
- 31 Decembrie: spectacolul de Revelion

#oraº_de_poveste
#a_început_numãrãtoarea_inversã

Pregãtim Promenada Criºan de sãrbãtori!

Viceprimar Daniel CÎRJAN
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opiniiOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.11. 2019pag. 8

Pe cîteva canale de scurgere
din mahalaua media, prin tot felul de
analiºti, sereiºti, interpuºi, mesageri,
transmisioniºti, sîntem lucraþi
metodic ºi îndrumaþi spre cele douã
þepe uriaºe: Iohannis ºi „penele”.
Însã, toate încercãrile exhibiþionistului
cu morgã savantã de a mai da bine la
imagine e vetustã din start. Aerele
sale de vitejie sînt purã fanfaronadã,
întemeiatã pe o solidã inculturã ºi urã
faþã de români. României nu-i trebuie
o ideologie a exhibiþionismului. Locul
unui exhibiþionist este pe plaja de
nudiºti, unde nimeni nu se
scandalizeazã. Excesul sãu de
defulare (caz psihanalitic, zic
specialiºtii) a transformat „piaþa”
politicã ºi legislativã într-o plajã de
nudiºti - o adevãratã pegrã! Acest
„istoriograf” solemn al frustrãrilor,
mizeriilor politice ºi putregaiului
justiþiar, a fost cruþat de „tãtucii” lui,
din primul mandat, de corvoada de a
se perfecþiona, de a învãþa, de a face
progrese. Cine nu ºtie cã e preºedinte
al României îl poate confunda cu un
personaj al poveºtilor cu ipocriþi ºi
primari din vremea C.A.P.-ului. Iar o
politicã dusã într-o continuã frustrare
e cu timpul respinsã de public, pentru
cã oamenii dispreþuiesc fanaticii, care
din vorbe parºive adorm vigilenþa
opiniei publice ºi o amãgesc.

„Deghizare, minciunã, ipocrizie, ºi
faþã de el ºi faþã de ceilalþi”, citînd din
Pascal, „maimuþã degeneratã,
îngâmfatã pânã la megalomanie” (Th.
Lessing), „fiinþã bolnavã de putere”
(Seidel)! Cameleonic, autoplastic ºi
cu o perfidie rarã, care momeºte pe
individ doar pentru a-i stoarce votul
ºi a-l arunca, apoi, ca pe o mãsea
stricatã, fãrã absolut nicio o mãsurã
în calea nelegiuirilor proprii, fãrã pic
de teamã faþã de lege, fãrã ruºine faþã
de normele morale. Aºa îl percep

Fanfaronada din aerele de vitejie ale lui KWI
ºi ura sa faþã de români

înþelepþii pe K.W.I.!  Cît de naivi sã fie
votanþii fitilistului, care timp de cinci
ani a trimis poporul în clandestinitate
cu retorica sa grandilocventã, cu
metafizica sa ieftinã, periculoasã, ºi
cu infantilismul sãu, ca mod de
„iesprimare”? Chiar n-au aflat despre
multipenalitatea faptelor sale, despre
nenumãratele încãlcãri de
Constituþie, despre vînzarea ºi
trãdarea de neam ºi þarã?
PupinTrumpistul a preluat, cu
adevãratã bulimie senzorialã,
sarcinile trasate de marile puteri,
oricît de contorsionate, doar sã mai
obþinã un mandat!  S-a întors cu o
ºapcã de cincizeci de bani de la
Marele Blond, pentru care a dat în
schimb, olelelei!, din buzunarul þãrii,
dar a refuzat confruntarea cu Dãncilã,
astfel ca cetãþenii sã nu observe, în
ultima clipã, cît e de incompetent ºi
cu cîtã parºivenie se dã democrat,
deºi scrîºnetul maxilarelor îi dã de gol
nãravul dictatorial!

Nici Orban, calul sãu pintenog, nu-
i mai prejos! Vorbeºte tot ce-i vine la
gurã, ºi are impresia cã a venit la
Guvern sã cînte la corzi, sã danseze
ºi sã bea rãchie scumpe! Ludovic
ãsta afirmã cã e musai „sã strîngem
ºurubul”, la fel cum, în 1996, Ciorbea
susþinea cã trebuie „sã strîngem
cureaua!”. Vã mai amintiþi de regimul
Constantinescu ºi Convenþia
Democratã, care s-au dovedit a fi fost
o catastrofã naþionalã. Pentru cã 1997
a încheiat Tratatul cu Ucraina - Act
de trãdare naþionalã - prin care
România a semnat cã renunþã „pe
veci” la teritoriile româneºti (nordul
Bucovinei, Þinutul Herþa ºi sudul
Basarabiei). Tot atunci s-a negociat
intrarea în U.E. ºi N.A.T.O. ºi a fost
distrusã Armata naþionalã. Regimul
Iohannis 2 (Doamne, fereºte!) va fi
mai nociv decît regimul
Constantinescu ºi Bãsescu la un loc.
Avem parte de un asemenea
preºedinte, de un asemenea guvern,
numai pentru cã sînt încurajaþi de o
parte a societãþii înmocirlitã în
ignoranþã. Atenþie, dragi români!
Nu pierde el cîºtigînd! Pierde
poporul român!

Încã cinci ani cu individul ar
însemna zero progres naþional,

mofturi proprii costisitoare ºi
menþinerea „guvernului meu 2”
cãlare pe instituþiile statului! Dacã s-
ar numãra voturile fir cu fir, fãrã S.T.S.
ºi softuri-pirat, situaþia ar fi altfel, dar
voteazã cine are chef, iese cine e
numit! KWI nu-i decît un o nulitate
patentatã de servicii, de Bruxelles,
Berlin, Washington sau Ierusalim, un
laº rãzbunãtor, manevrat cu cheiþa,
care juiseazã în faþa naþiunii! Un laº,
cãruia îi e fricã de o femeie! Fãrã
îndoialã, nivelul lui e sub nivelul lui
Dãncilã! „Mandatul lui Iohannis a fost
o glumã”, afirma Dãncilã! O glumã
macabrã! K.W.I. e un studiu de caz
special în gramatica politicã! Corigent
ºi repetent la tot ce înseamnã român
ºi România! Îi e fricã de limba românã
pe care o stîlceºte ºi o încîlceºte de
cîte ori deschide gura! Îi e silã de
naþiune, de patrie ºi de familia
tradiþionalã! Îi e fricã sã vorbeascã în
public! Doar silabiseºte, cu pauze
interminabile... lexicuri marginale,
excentrice sau puerile, ca la clasa a
I-a, din lipsã de materie cenuºie
pozitivã. Meritã acest individ sã mai
fie preºedinte? NU!

K.W.I. dezbate de unul singur în
conferinþe regizate, îºi face planuri în
capul lui (acolo zice el cã are cascã),
dupã cum îl duce limbajul simþirii fãrã
simþire. Face planuri exact pe
probleme arzãtoare: guvernarea
României cu diversioniºtii lui, cu
incompetenþii guvernului sãu, cu
tãietorii de lemne ºi venituri. De fapt,
frustratul, care fãrã discernãmînt,
malaxeazã ºi digerã totul din afarã,
se rãzbunã pe guvernul pesede care
a fãcut funcþionalã, pentru cîþiva ani,
democraþia româneascã ºi legislaþia
pentru cetãþean. KWI nu-i capabil sã
þinã un discurs liber în faþa Naþiunii!
Nu cunoaºte limba românã, limba
statului pe tronul cãreia s-a cocoþat
cu sprijin strãin ºi manevre
feisbuciste. Nu cunoaºte sensul ºi
fondul cuvintelor.

Este un paraculturnic, pentru care
alþii scriu discursurile servite murã în
gurã! Sau în ureche! E repetent în
materie de culturã generalã, oratorie
ºi comportament! Repetent în
Constituþie ºi cãlcãtor recidivist al
prevederilor acesteia!  Iatã de ce nu

se va confrunta cu doamna Dãncilã!
ªi-ar pune în joc demnitatea creatã
artificial ºi susþinutã premeditat de
Bruxelles! El n-are demnitate proprie!
Se simte ameninþat de voturile
obþinute de Dãncilã, aflatã la tîmpla
plãvanului! Un parºiv, utilizabil, (ne-
re)folosibil, penal ºi trãdãtor de þarã.
Mai puþin experimentatã politic,
Dãncilã þine cu românii ºi cu þara,
dacã i-aþi ascultat discursurile de la
Bruxelles sau cu alte prilejuri.

Soluþia nu e sã stai cu pantalonii
în vine în faþa strãinilor, sã-þi vinzi
þara, ca sã dai bine în faþa porþilor
imperiale! Orban al Ungariei a dat o
palmã grea birocraþilor europeni, niºte
corupþi rasaþi ºi aceºtia! Ca
preºedinte nu-þi baþi joc de þara ta,
cum a fãcut Iohannis! A dat strãinãtãþii
ceea ce nu era al lui: onoare,
demnitate naþionalã, pãduri, petrol,
gaze, forþã de muncã ieftinã, femei,
tinere, copii. Prostia sa arogantã îl va
arunca acolo unde îi este locul, la
reziduuri nereciclabile ºi nu se ºtie
pe unde îºi va scoate cãmaºa. Nãrãvit
la multe, mari ºi rele, acest Klaus,
maestru al sforãriilor de tot felul,
conivent cu haºtagiºtii care ºi-au
petrecut multe zile pe strãzi la
proteste, remuneraþi sau ameninþaþi,
asociat cu ignoranþa ºi bãtaia de joc,
cu gafele impardonabile (l-a detronat
pe Vanghelie), cu nesocotinþa de a
se considera cel mai potrivit pentru
pãlãrii mafiote de rang mondial ºi prea
mari pentru bostanul sãu fãrã conþinut
organic, ar trebui sã renunþe singur
la un nou contract de chiriaº la
Cotroceni! Pe cîmpul de luptã al
rãzboiului pentru putere existã multe
scenarii în care Iohannis poate cîºtiga
ºi multe în care poate pierde.

Ca sã nu mai dormi încã cinci ani
în papuci sãseºti, ar trebui sã-þi fie
fricã române de acest vot, de acest
moment de cumpãnã ºi sã-þi pui la
lucru conºtiinþa ºi capacitatea de
analizã! Încã un mandat pentru
Iohannis ne va asigura continuitatea
scufundãrii în mocirlã, austeritate,
sãrãcie. Va fi exact ca gogoriþa subtil
sau agresiv plantatã zilnic cum cã vin
ruºii peste noi! Poporul sã fie
înºtiinþat din nou cã dacã Iohannis

 continuare în pagina 9



opiniiOBIECTIV mehedinþean 21 - 27.11. 2019 pag. 9

Cine îºi închipuie cã vom avea
vreo sculã de finalã pe 24 noiembrie
se cam înºealã. Unii ar spune cã vom
asista la vreun meci Spania –
România, dar nici Iohannis nu e mai
departe din anumite puncte de vedere
de Viorica Dãncilã. Ambii sunt totuºi
românaºi ºi asta se vede din atitudinea
în politica externã. De la ºapcã la
hehe. Nu pare niciun fel diferenþã.
Iohannis este poate un actor mai bun,
care ºtie sã trânteascã, teatral, paltonul
de capota maºinii, sã îºi arate fasolea
la camere, cunoaºte desigur eticheta,
are o consilierã tunsã scurt care îi este
umbrã. Cunoaºte limbi strãine ºi ãsta
este un atu faþã de Dãncilã care
vorbeºte limba englezã ca ºi cum ar
bate porcul cu lopata.

În rest, se zice cã Iohannis a apãrat
poporul de PSD ºi de cotropirea
justiþiei. Mã rog. Instituþional o fi
ceva. Probabil cã i-a spus cineva cã

 ªtefan Bãeºiu

Iohannis – Dãncilã sau România – Insulele Feroe
trebuie sã facã treaba asta, sã nu mai
stea atâta în concedii, cã, totuºi,
preºedintele þãrii nu prea are zile de
odihnã, întrucât el munceºte pentru
prosperitatea cetãþenilor sãi ºi
pentru siguranþa acestora.

Cine îºi închipuie cã pe 24
noiembrie va fi vreo finalã Spania –
România cu Iohannis în rolul Spaniei
ºi cu Dãncilã pe post de România se
înºealã. Vom avea tot tradiþionalul
România – Insulele Feroe, ca la fotbal,
în care Iohannis e pe post de România
ºi Dãncilã va fi pe post de Feroe, în
rol de marinar sau de bucãtar care nu
are nicio treabã cu sportul ºi care sperã
cã va fi buturuga micã ºi va obþine un
rezultat bun, dacã nu cumva unul
istoric. Dar nu va fi aºa. Dupã cum
ºtim, România a bãtut tot timpul
Insulele Feroe. În ultimii ani doar pe
feroezi. Aºa de rãu am ajuns.

Acesta va fi meciul pe care pânã ºi

Iohannis l-a vrut. Nu cã am fi avut
vreun spaniol sau vreun francez în
rândul celorlalþi candidaþi. Nici vorbã.
Suntem cam în a patra urnã valoricã
la politicieni, în Europa, la fel ca la
fotbal. Sã nu avem pretenþii cã ne
mãsurãm puterile cu cineva prin
Europa la politicã. Nici mãcar cu
Ungaria sau cu Albania sau cu
Serbia. Poate cu Republica Moldova.
Este singura þarã din Europa pe care
România o trateazã cu un aer de
superioritate. ªi la fotbal victoria
României este sigurã în faþa Moldovei.

Revenind la finala deloc de vis din
24 noiembrie, Klaus Iohannis s-a tot
izmenit pe la uºile serviciilor pentru a
o aduce în turul al doilea de scrutin pe
iubita sa politicã Viorica Dãncilã. ªi
uite cã a reuºit. Murea dacã îºi mãsura
forþele ca un bãrbat de stat cu vreun
Barna sau altul. Nu a fost sã fie, dar
Iohannis este zmeu, acum, cu Dãncilã
în rolul de candidat. Atât de zmeu, încât
fuge de o confruntare directã, sub
pretextul cã i-ar da valoare Dãncilei.
În realitate, Iohannis nu mai este
capabil sã îi facã faþã nici mãcar
Dãncilei într-o dezbatere publicã. A
lipsit foarte mult din dezbaterile
publice ºi din confruntãrile cu
adversarii. A vorbit singur, atunci când
s-a trezit. Unii ar spune cã e o mânã
moartã: ºi cu el sau fãrã el, România
ar fi la fel. Este adevãrat cã au fost ºi
derapajele PSD, dar cum s-a
schimbat România în bine sub Klaus

Iohannis? A fost precum apa sfinþitã.
Mai bine nu mai plãtim preºedinte ºi
mai scutim din bani.

Ar fi indicat ca premierul sã fie ºi
preºedinte sau invers, cum este la
americani. ªeful statului este ºi ºeful
guvernului. Dar în Balcani, tradiþia
autoritarismelor este prea mare ºi
este nevoie de cât mai mulþi ºefi ºi
ºefuleþi ºi de puteri în stat sã se
balanseze unele pe altele.

E bine cã mai existã alternanþã la
guvernare în þara noastrã pentru cã
acesta este un semn cã trãim într-o
democraþie. Ar mai fi ºi statul de drept,
dar aici sunt multe semne de întrebare.
Mai este ºi votul ca instrument
democratic, dar ce rol ºi rost mai are,
dacã este totul preparat ºi candidaþii
sunt puºi de aceleaºi partide
neocomuniste nereformate. Alegem,
de fapt, ce au ales deja alþii, înainte.
Cum este ºi cazul finalei de tristã
amintire de duminicã, 24 noiembrie.
Nici nu putem spune cã vom alege
rãul cel mai mic. Pare doar un teatru
prost pus în scenã, cu pretenþia de
spectacol de galã. Pânã la urmã,
alegem ce meritãm, iar românii din
Diaspora ar trebui sã îºi aleagã
separat un preºedinte, din rândul
celor plecaþi din þarã. Cred cã mai
mult de jumãtate din elitele
româneºti sunt în afara þãrii.
România – Feroe, un meci la care
participi doar pentru a simula
democraþia.

pierde votul, pierde ºi imunitatea,
iar în capul lui se vor sparge multe
capete de acuzare, pe care le pun în
ghilimele, trimise, fiindu-mi, de un
prieten în cãsuþa electronicã:

„- desele încãlcãri ale
Constituþiei, ca preºedinte, dar ºi
anterior, ca primar al Sibiului
(dosarul de incompatibilitate);

- retrocedãrile frauduloase cãtre
F.D.G.R., orchestrate de el;

- intrarea sa frauduloasã în
posesia unor imobile din Sibiu:

- legãturile primejdioase cu
Capitalul strãin din România (nemþi,

austrieci, ruºi etc);
- meditaþiile aducãtoare de case

cu acte false ºi de venituri uriaºe
neimpozabile;

- înfierile de copii români de cãtre
cetãþeni strãini, suspectate ca trafic
de copii etc.”

Cum „Universul ºi prostia
omeneascã sînt infinite”, dacã tot
sasul nãtîng va ieºi la ruleta din 24
noiembrie, ne vom „reîmpro-
prietãri” cu acelaºi gunoi, care va
bãtãtori drumul spre distrugerea
Naþiei Române.

 urmare din pagina 8

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Fanfaronada din aerele de vitejie ale lui KWI...
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„Bãdie Mihai!…
   Pe tãrâmul acela al tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte,

pe care de atâta amar de vreme hoinãreºti, þi-o fi dor de þarã, de codrii
ºi pâraie, de holdele pârguite ºi fecioarele sfioase, de lacul albastru,
de marea-nviforatã, de lunã ºi de luceafãr, de stele ºi de plopii
singuratici. Þi-o fi dor, bãdie, sã mai afli ce-i pe plai, ce-i în lume ºi în
suflet. Oi vrea sã ºtii câte împliniri s-au zãmislit pe de-a-ntregul, câte
vifore ne-au spulberat speranþele, cu câte oase ne-am însemnat
hotarele, cu câte lacrimi ne-am plâns îngenuncherile.

Dulcea ta Românie a fost adesea otrãvitã, acritã ºi amãrâtã de
lifte din patru zãri venite sã ne cearã pãmânt ºi apã. A fost adesea
sfârtecatã, jupuitã, ciopârþitã, i s-au tãiat picioarele ºi mâinile, i-au
înfundat gura, i-au scos ochii ºi i-au spart timpanele, dar ea a
continuat sã strige „Victorie”, sã blesteme, sã se roage, sã geamã
ºi sã scrâºneascã. Gloriile ºi le-a plãtit cu fluvii de sânge, dar laurii
au încununat frunþile altora; flãcãii ei s-au spetit în ocne ºi temniþe,
au murit în tranºee ºi nici mãcar morminte legiuite n-au avut. Dorul
ne-a hrãnit sufletul ºi speranþa. Ne-a fost dor de libertate ºi dreptate,
de cer albastru ºi de sãrbãtori, de colinde ºi altare. Cu cât ne-a fost
dorul mai mare, cu atât ne-au îndepãrtat mai mult de vatrã. Au
crezut cã ni se rup firele, dar au fost ca funiile de mãtase din poveºti.
Mare-a fost trecutul, temut mi-e viitorul. Cârdurile de corbi ne dau
mereu târcoale, cu hãmeseala lor din totdeauna, lupii ne urlã pe la
gardurile stânii, suntem singuri, tot mai singuri într-o lume strãinã
ºi hainã. Dulcea Bucovinã ºi Þara Basarabilor ºi a Muºatinilor zac
sub cãlcâi strãin, iar azi nici nu îndrãznim sã mai vorbim de ele, ca
sã nu deranjãm mãrimuri de aiurea. Mândru erai, bãdie, când
gândeai la viitor, dar tare mã tem cã dacã ai citi istoria veacului ai
înnebuni. Fiii mândri ai þãrii, plãieºii de-altãdatã ai lui ªtefan, au
fost umiliþi ºi-ngenuncheaþi, batjocoriþi ºi huiduiþi. Piatra-piatrã
de e piatrã, o calcã roata ºi crapã; o calcã de mii de ori ºi-o
aruncã în vâltori. O ia apa, o ia vântul, nouã ne-a rãmas cuvântul.
ªi cuvântu’ ºi oftatu’, inima ca stânc-a stãtu!

Rãzbunare crudã, zãu, cã n-am fãcut, chiar dacã prilejuri am
avut destule. Ne-am apãrat brazdele, vetrele, altarele ºi pruncii.
Dacã a fost nevoie, i-am speriat niþel la Mãrãºeºti, Oituz, pe Jiu
ºi pe unde a mai vrut Dumnezeu. Atât ºi nimic mai mult. I-am
gonit cât am putut, ne-am curãþat hotarele, morþii i-am îngropat,
bolnavii i-am vindecat, apoi am pus mâna pe coarnele plugului
ºi ne-am vãzut de treabã. La sãrbãtori avem rãgaz ºi-l ascultãm
pe popa cum ne citeºte pomelnic lung cu cei ce nu s-au mai
întors acasã dintre noi. Am ºtiut cã este un Dumnezeu acolo,
sus, în ceruri, care cântãreºte ºi judecã oameni ºi popoare ºi
am mai lãsat ºi-n seama Lui, c-a Lui e rãzbunarea.

Ne-ai dorit, bãdie, cu cuvânt de testament, sã avem frãþie, precum
stelele cerului, frunzele codrului, pãsãrile vãzduhului. Ne-am înfrãþit
prin vreme de multe nevoi, am pus mânã-n mânã, umãr lângã
umãr ºi-am rãzbit ºi noi. Ne-am înfrãþit în faþa puºtilor ºi-a morþii,
pe strãzile Timiºoarei, Bucureºtiului, Sibiului ºi Clujului ºi al altor
locuri de sfântã aducere-aminte. Ne-am înfrãþit la greu ºi la bucurie
ºi greul n-a mai fost atât de greu ºi bucuria a fost mai mare. Ne-am
înfrãþit în sãrãcie, în umilinþã, pe câmpul de luptã, pe ogor la cules,
la semãnat, la cozi, la nunþi ºi la înmormântãri. Ne-am înfrãþit când
am ºoptit Mioriþa, Tatãl nostru, Manole, Manole, ori poeziile matale.

Multe am sã-þi spun, bãdie Mihai, ºi-o sã revin curând. Pânã
atunci, cu bine!

   Popa Alexandru de la Bârda-Mehedinþi”.
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Scrisoare cãtre Eminescu (I)

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã,
începând cu data de 16 octombrie ºi pânã
în prezent, în cadrul Campaniei de plãþi
în avans pentru anul 2019, a autorizat la
platã un numãr de 707.573 fermieri, cu o
sumã totalã în valoare de 1,185 miliarde
euro, reprezentând un procent de 88,51
% din numãrul fermierilor pentru plata
în avans, astfel:
- 896,99 milioane euro din Fondul
European de Garantare Agricolã (FEGA);
- 240,5 milioane euro din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR);
- 47,84 milioane euro cofinanþare de la
Bugetul Naþional.
   Reamintim cã pânã la data de 30
noiembrie, în conformitate cu Decizia de
punere în aplicare a Comisiei nr. 6536,
se pot efectua plãþi în avans de pânã la
70 % în cazul plãþilor directe enumerate
în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/

Stadiul plãþilor în avans
Campania 2019

În perioada 4-8 noiembrie 2019
s-a desfãºurat la Atena, Grecia, cea de a
43-a Sesiune Anualã a Comisiei Generale
pentru Pescuit în Mediteranã ºi Marea
Neagrã (GFCM). Delegaþia României a
fost condusã de Nicolae Dimulescu,
preºedintele Agenþiei Naþionale de
Pescuit ºi Acvaculturã. La aceastã
Sesiune au participat 18 state membre
GFCM, douã state cooperante (Georgia
ºi Ucraina, care nu sunt membre GFCM)
ºi ca observatori - Arabia Sauditã,
Bosnia-Herþegovina, Federaþia Rusã ºi
Palestina. Uniunea Europeanã este
membrã cu drepturi depline ºi a fost
reprezentatã de delegaþia Comisiei
Europene condusã de Valerie Laine ºi de
delegaþia Consiliului Uniunii Europene.
Programul Sesiunii a constat în analiza
activitãþii GFCM în perioada 2018-2019
ºi stabilirea ºi aprobarea Programului de
activitate pentru perioada 2019-2021.

Un aspect important de interes direct
pentru România în aceastã sesiune a
fost stabilirea cotelor de pescuit pentru
calcan la Marea Neagrã pentru perioada
2020-2022. Dupã propunerile înaintate
de Grupul de lucru pentru evaluarea
stocurilor la Marea Neagrã al GFCM, din
septembrie 2019 de la Trabzon, Turcia

2013 al Parlamentului European ºi al
Consiliului, ºi de pânã la 85 % în cazul
sprijinului acordat în cadrul mãsurilor de
dezvoltare ruralã menþionat la articolul 67
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013.
   Plãþile se efectueazã la cursurile de
schimb valutar stabilite de cãtre Banca
Centralã Europeanã, astfel:
- 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de
cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 30.09.2019 ºi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C nr.
329/3, pentru plãþile finanþate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolã);
- 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de
cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 31.12.2018 ºi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/
06, pentru plãþile finanþate din FEADR
(Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã).

RESPONSABIL  COMUNICARE

Cota de pescuit la calcan a României
creºte la 75 tone/an

ºi, ca urmare a negocierilor prelungite,
s-a convenit ca pentru UE sã se
atribuie o cotã anualã de 150 tone
calcan pentru anii 2020, 2021 ºi
2022, din care 75 tone/an revin
României ºi 75 tone/an Bulgariei.
   Menþionam cã în anul 2017 cota de
calcan a României era de doar 43 tone/
an, a crescut apoi în anii 2018 ºi 2019 la
57 tone/an, iar acum, pentru urmãtorii 3
ani, cota este majoratã la 75 tone/an.
Meritul revine deopotrivã Uniunii
Europene ºi României, ca urmare a
mãsurilor de management durabil privind
calcanul din Marea Neagrã, luate în ultimii
ani, care au condus la revigorarea
stocului acestei specii valoroase.
Totodatã, alocarea acestei cote
constituie o realizare a Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, care
s-a implicat constant în toate acþiunile
GFCM care privesc pescuitul comercial
la Marea Neagrã.
   Lucrãrile celei de-a 43-a sesiuni anuale
a GFCM s-au terminat vineri, 8 noiembrie
2019, cu aprobarea raportului sesiunii,
care cuprinde ºi aprobarea cotelor la
calcan pentru urmãtorii 3 ani.
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1. Definitivarea ºi punerea în aplicare, pas cu pas, a proiectului de
desfiinþare a PSD.
2. Crearea de centre regionale independente (dar de dreapta!) pentru
reeducarea într-o perioadã cât mai scurtã de timp a tuturor pesediºtilor
ºi simpatizanþilor acestora ce formeazã gruparea constituitã sub numele
“ciuma roºie’’.
3. Punerea sub acuzare în instanþele statului de drept a celor care
acrediteazã ideea cã PNL este Partidul Naþional al Lingãilor.
4. Reevaluarea tuturor formatorilor de opinie, selectarea dupã criterii
bine stabilite ºi constituirea din rândul acestora a unor grupuri de
lucru specializate în dezbateri de tip “monolog”.
5. Desfiinþarea SSIM (Secþiei Speciale de Investigare a Magistraþilor)
ºi, concomitent, înfiinþarea SNSPA (Secþia Neisprãviþilor Solidari cu
Puterea Ademenitoare) pentru a da posibilitatea organizãrii (în
campaniile electorale prezidenþiale) a unor dezbateri de tip “monolog”
privind statul de drept în viziunea unui nedrept Preºedinte.
6. Amenajarea în incinta Spitalului nr. 9 a unei Case Memoriale în care
sã se prezinte publicului larg documente ºi imagini ce ilustreazã faptele
de vitejie realizate în lupta cu corupþia de Rareº Cel Tare în Gurã, Orban
Pierde-Varã, Dancu Trãncãnealã ºi alþii.
7. Fuziunea, de îndatã, prin absorbþie a PNL (Partidul Naþional al
Lingãilor) cu USR (Uniunea Securiºtilor Reformaþi).
8. Declararea prin referendum ca sport naþional a jocului de putere “cu
Þurca-n guvern”.
9. Asigurarea condiþiilor care sã permitã fiecãrui cetãþean sã se bucure
în viaþa sa de ghinionul de avea cel puþin 5 (cinci) case.
10. Revizuirea constituþiei astfel încât, la sfârºitul unui mandat, Preºedintele
în funcþie sã poatã decide, în urma unei dezbateri de tip “monolog”
organizate de SNSPA (Secþia Neisprãviþilor Solidari cu Puterea
Ademenitoare) dacã mai vrea un mandat, cine ºi câþi trebuie sã-l voteze.

Planul de Þarã (în 10 puncte) al lui
Iohannis... în viziunea unui nevotant

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
anunþã cu profundã tristeþe vestea
plecãrii din aceastã lume, dupã o
grea suferinþã, a celui care a fost
Miºu Davidescu, unul dintre cei
mai însemnaþi arheologi români.

Din octombrie 1958 pânã în mai
1990 a fost director al Muzeului
Regiunii “Porþile de Fier” din
Drobeta Turnu Severin ºi ºef al
Oficiului pentru Patrimoniul

Cultural Naþional din Mehedinþi.
A organizat, pe baze moderne,

Muzeul Regiunii “Porþile de Fier”
(1966-1982), inst ituþ ie
complexã, cuprinzând secþii de
istorie ºi arheologie, ºtiinþele
naturii, acvariu, artã popularã ºi
etnograf ie, cu depozi tele
aferente, bibliotecã, laboratoare
de conservare ºi restaurare.

A condus organizarea
Muzeului de Artã Plasticã în
clãdire separatã, cu lucrãri de
picturã, sculpturã, tapiserie din
perioada interbelicã ºi a Muzeului
Hidrocentralei Porþile de Fier.

Salariaþii Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier regretã plecarea din
aceastã lume a fostului director
Miºu Davidescu, care echivaleazã
cu pierderea unei conºtiinþe civice
ºi patriotice româneºti, ce va marca
nu numai comunitatea academicã,
ci societatea româneascã în
ansamblul ei.

Dumnezeu sã-l odihneascã în
pace ºi luminã!

În perioada 13 – 14 noiembrie
2019, poliþiºtii din cadrul Serviciului
Judeþean de Poliþie Transporturi
Mehedinþi, Biroului de Ordine Publicã
ºi Biroul Rutier, din cadrul Poliþiei
municipiului Drobeta Turnu Severin
cât ºi efectivele Serviciului de
Investigaþii Criminale ºi a Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii
Economice au acþionat pentru
prevenirea ºi combaterea furturilor de
componente de la infrastructura criticã
(transportul feroviar, telecomunicaþii,
aprovizi-onarea cu electricitate, petrol

 Biroul de presã al I.P.J. Mehedinþi

Poliþiºtii mehedinþeni au participat la acþiunea organizatã la nivel european, sub egida RAIL ACTION DAY -24 BLUE
SCOPUL - siguranþa cetãþeanului ºi asigurarea integritãþii infrastructurii critice.

ºi gaze naturale, transport ºi
depozitare carburant, etc.), a faptelor
sãvârºite cu violenþã, depistarea
migranþilor ilegali ºi verificarea
legalitãþii transportului/depozitãrii
mãrfurilor periculoase.
   În cadrul acþiunii poliþiºtii mehedinþeni
au verificat 25 centre de colectare
materiale feroase ºi neferoase adiacente,
pentru descurajarea valorificãrii ilegale
a componentelor sustrase de la
infrastructura criticã ºi au aplicat  95
sancþiuni contravenþionale în valoare
de 40.665 lei.

   De asemenea în cadrul acþiunii au
fost constatate 5 infracþiuni fiind
reþinute 9 permise de conducere ºi
au fost retrase 7 certificate de
înmatriculare.
   Poliþiºtii au efectuat 9 controale în
trenuri de persoane ºi marfã, în
staþiile ºi triajele feroviare, precum
ºi în alte zone cu un nivel
criminogen ridicat pe linia
infracþiunilor vizate. De asemenea,

au fost vizate mai multe obiective
economice care gestioneazã
infrastructura criticã, având ca scop
siguranþa cetãþeanului ºi asigurarea
integritãþii acestuia.
   Acþiunea s-a desfãºurat la nivelul
Poliþiei Române, prin Direcþia de Poliþie
Transporturi în cadrul cãreia au
participat peste 2.500 de poliþiºti de la
transporturi, ordine publicã ºi rutierã.

AGENÞIA JUDEÞEANÃ PENTRU OCUPAREA
FORÞEI DE MUNCÃ MEHEDINÞI

În vederea asigurãrii reconversiei profesionale prin organizarea de
cursuri de formare profesionala în diverse profesii ºi meserii, astfel încât
ºomerii înregistraþi în evidenþele AJOFM Mehedinþi (indemnizaþi ºi
neindemnizaþi) sã dobândeascã noi aptitudini ºi competenþe profesionale
care sã-i ajute sã-ºi gãseascã mai repede ºi mai uºor un loc de muncã,
in aceasta perioada se fac înscrieri pentru cursuri de calificare/recalificare
in meseriile de brutar, ospatar si dulgher; practic, orice ºomer înregistrat
în bazele noastre de date se poate înscrie la unul din cursurile menþionate
mai sus, iar în momentul în care grupele de participanþi vor fi formate,
vor fi demarate activitãþile de instruire teoreticã ºi practicã.
   Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul AJOFM Mehedinþi
din Drobeta Turnu Severin, bd Carol I nr 3, tel 0252/319029.
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   Inspectoratul General pentru Imigrãri
organizeazã concursuri pentru ocuparea a 3
posturi vacante de medici ºi a unui post de
psiholog,  prin încadrare directã ca ofiþeri de poliþie.

Astfel, începând cu data de 18 noiembrie a.c.,
a fost demaratã procedura de ocupare a celor 4
funcþii vacante de ofiþeri de poliþie.
   Posturile propuse sunt distribuite în cadrul
Centrelor Regionale de Proceduri ºi Cazare
pentru Solicitanþii de Azil din Maramureº,
Rãdãuþi ºi Galaþi, precum ºi în cadrul Centrului
de Custodie Publicã Arad.
   Documentele necesare înscrierii vor fi depuse
personal la sediul Inspectoratul General pentru
Imigrãri - Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col.
Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureºti,
iar la concurs se pot înscrie persoanele care
îndeplinesc condiþiile legale, criteriile specifice ºi
condiþiile de ocupare prevãzute în fiºa postului.
   Anunþurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul
oficial al Inspectoratului General pentru Imigrãri la
adresahttp://igi.mai.gov.ro/ro,  secþiunea “Carierã”
ºi la avizierul instituþiei. Tot aici puteþi gãsi detalii
despre depunerea cererilor ºi perioada de înscriere.
   Informaþii suplimentare privind modalitãþile de
înscriere ºi participare la concurs, condiþiile de
recrutare, probele de examen, criteriile de
departajare ºi alte date importante pentru
desfãºurarea în bune condiþii a recrutãrii ºi
încadrãrii candidaþilor pot fi obþinute de la structura
de resurse umane a Inspectoratului General pentru
Imigrãri la numãrul de telefon 021/4107513 ºi
interiorul prevãzut în anunþ.
   Posturile au fost alocate în urma unei analize
privind necesitãþile operative ºi de suport, de la
nivelul structurilor centrale ºi teritoriale. Totodatã,
s-a avut în vedere obiectivul de creºtere a gradului
de siguranþã a cetãþeanului ºi a capacitãþii de
acþiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea
în combaterea migraþiei ilegale ºi facilitarea
accesului persoanelor la procedura de azil ºi
programele de integrare.
BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Cooperare dincolo de frontiere.
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalierã Romania-Serbia este finanþat de Uniunea
Europeanã prin Instrumentul de Asistenþã pentru Preaderare (IPA II) ºi cofinanþat de statele partenere
în program.

LANSARE SEMINAR
„SINERGII ªI CONFLICTE ÎN MANAGEMENTUL TURISMULUI”

Drobeta Turnu Severin
                                                                                                                                                       21.11.2019

Sunteþi invitaþi la lansarea seminarului „Sinergii ºi conflicte în managementul
turismului”, vineri 22.11.2019, orele 11.00, eveniment ce va fi organizat în sala de
conferinþe a Hotelului Continental din Drobeta Turnu Severin.

Seminarul, organizat în cadrul proiectului ”Lights ON!” (RORS 248) se adreseazã
unui numãr de 50 de participanþi din România ºi Serbia ºi îºi propune sã abordeze
teme legate de managementul activitãþilor turistice în zona transfrontalierã a judeþelor
Mehedinþi ºi Bor.

Proiectul “Lights ON!” (RORS 248) este finanþat de Uniunea Europeanã, prin
programul “Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalierã Romania Serbia”, are o valoare
de 424.903,22 Euro ºi este implementat de Asociaþia “Mod of Life”, în parteneriat cu
Primãria Municipiului Drobeta Turnu Severin ºi Organizaþia Turisticã a Municipiului
Kladovo.

Data: 21.11.2019
Persoanã de contact
Rãzvan Viorel Galbenu
Manager proiect
0722.761.661

Comunicat de presã

Rezultate Proiect Kidibot Italia

 Biroul de comunicare

Comunitatea româneascã din Italia este
cea mai mare din toatã diaspora, numãrând peste
1,2 milioane de români. Din dorinþa de a-i ajuta
pe copiii noºtri sã pãstreze legãtura cu limba ºi
literatura maternã, s-au finalizat primele 3 luni
ale proiectului educaþional Kidibot Italia!
   Începând cu luna August 2019, peste 600 de
copiii români din Peninsulã au fost implicaþi
într-un concurs de citit ºi învãþat în limba
maternã, pe platforma educaþionalã KIDIBOT.
   Ei ºi-au creat un cont pe www.kidibot.ro
specificând ºcoala/localitatea unde învaþã din Italia,
au rãspuns la chestionare, dovedind cã au citit
lecturi în limba românã, precum “Domnul
Trandafir” sau ”Harap-Alb”, cã au lucrat la
matematicã în limba românã, la ºtiinþe, la educaþie
financiarã ºi multe altele materii curiculare ºi extra-
curriculare. Ei sunt astfel captivaþi într-o lume de
poveste, unde învaþã prin joacã, în echipã, printr-
un set de 20 de motivaþii diferite, precum presiune
social pozitivã, disonanþã cognitivã, patriotism
local, inspiraþie de la personalitãþi, etc..
   Concursul s-a desfãºurat în parteneriat cu FORI

(Federaþia Organizaþiilor Româneºti din Italia),
fiind susþinut financiar ºi logistic de cãtre
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
   Premiile care s-au câºtigat pânã acum sunt 3
telefoane mobile performante, precum ºi multe cãrþi
în limba românã, furnizate de cãtre cele mai mari
edituri pentru copii din România (Editura Arthur,
Editura Niculescu, Editura Corint Junior, Editura
Humanitas Junior, Robofun ºi revista
ªtiinþã&Tehnicã. În continuare, Kidibot Italia va
rãmâne funcþional pe termen nelimitat!
“Împreunã cu cei de la Ministerul pentru Românii

de Pretutindeni, noi dorim ca prin acest proiect sã
putem ajuta în urmãtorii ani pe cei peste 100.000
de copii români care sunt în Italia sã pãstreze
legãtura cu limba maternã, sã înveþe mai mult prin
joacã ºi sã facã un mare serviciu de imagine asupra
comunitãþii româneºti locale. Pentru cã unirea face
puterea.” a declarat Alina Ferºeta, Preºedinta
Asociaþiei StartEvo, promotoarea Kidibot Italia.
   “Proiectul se demonstreaza un mod simpatic
pentru a transmite noilor generaþii limba noastrã
româneascã in toatã splendoarea ei culturalã, ºi
conduce, printr-un cadru ludic, la descoperirea de
noi interese in rândul copiilor români de pe teritoriul
italian “, a declarat Monica Todor, Preºedintele FORI.

   Intrarea în concurs a fost gratuitã.
   Despre Platforma Educaþionalã Kidibot
(www.kidibot.ro):
- Îi ajutã pe copii de la 6 la 18 ani sã citeascã ºi
sã înveþe mai mult prin joacã
- În România este implementatã de cãtre
Asociaþia StartEvo
-  Pânã în acest moment a ajutat copiii din 35+%
din ºcolile din România
- Kidibot în ultimii 2 ani de zile a câºtigat 18 distincþii
diferite, inclusiv douã de la Comisia Europeanã
   Pe lângã România, Kidibot se regãseºte ºi în
SUA, Canada ºi Italia.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile cu persoana iubitã ºi relaþiile cu copiii
te solicitã mult. Gustul dulce-amar predominã,
astfel cã ar fi bine sã eviþi a avea prea multe
aºteptãri din partea celor dragi. Iluziile, deziluziile,
minciuna ºi bizareriile sunt prezente, dar bine
mascate de cãtre false sentimente afiºate cu
zâmbete largi ºi inocente. Eºti suficient de abil
ca sã discerni adevãrul de minciunã, însã nu forþa
nota. La serviciu apar sarcini de lucru urgente,
pe care numai tu le poþi rezolva onorabil.
Selecteazã prioritãþile, dozeazã-þi eforturile ºi
lucreazã atent. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele capului ºi pe segmentele sistemului
renal. Final în relaþiile parteneriale!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

   Relaþiile familiale sunt foarte provocatoare.
Discuþii aprinse ºi multe activitãþi domestice.
Fii prudent ºi þine cont ºi de pãrerile celorlalþi.
De la banalitãþi se poate ajunge la conflicte pe
termen lung. Sunt momente favorabile abordãrii
unui hobby ºi pentru a te implica în activitãþi
recreative alãturi de cei dragi. Chiar dacã
persoana iubitã sau copiii nu þi se alãturã în
distracþii ºi aventuri, tu ocupã-te serioas de
sufletul tãu. Surprize de proporþii din partea
celorlalþi. În a doua parte a sãptãmânii se
contureazã multã forfotã la serviciu, dar ºi
accentuarea unor afecþiuni vechi. Este nevoie
de modificarea stilului de viaþã ºi activitate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti foarte solicitat de cãtre persoanele din anturajul
apropiat. Discuþii, întâlniri, cãlãtorii pe distanþe
scurte, rezolvarea unor demersuri privitoare la
obþinerea unor documente personale sau
profesionale. Unii prieteni au nevoie de ajutorul tãu.
Oferã sfaturi sau aspecte materiale atât cât îþi poþi
permite, fãrã a forþa nota în vreun fel. Acasã, membrii
familiei te provoacã la discuþii privitoare la treburile
gospodãreºti ºi la situaþia bunurilor patrimoniale.
Verificã sursele de apã din spaþiul locativ. Este nevoie
de reparaþii serioase. În plan amoros se întrezãresc
schimbãri. Finaluri ºi reconfigurãri ale unor relaþii!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna începe cu aspecte financiare la locul
de muncã. Poate fi vorba despre obþinerea
salariului, despre schimbarea condiþiilor de
muncã sau despre favoruri din partea colegilor.
În orice situaþie te-ai afla este bine sã verifici atent
fiecare sursã care îþi oferã ceva. Sunt posibile
erori, intenþii ascunse ale unora care doresc, în
umbrã, sã profite mai târziu de pe urma ta.
Cheltuieli necesare traiului cotidian. Persoanele
din anturajul apropiat te solicitã pentru discuþii
interesante ºi unele chiar surprinzãtoare. Evitã sã-
þi divulgi intenþiile ºi opiniile! Acasã, în mediul
familial se va închide o etapã. Rezolvãri
patrimoniale cu membrii familiei.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti în vervã la începutul acestei sãptãmâni,
însã energia vitalã este destul de fluctuantã. Se
recomandã prudenþã ºi selectarea prioritãþilor.
Existã riscul sã te pierzi în discuþii ºi activitãþi
neprofitabile. Cheltuieli importante, primirea
drepturilor salariale, obþinerea unor favoruri din
partea celorlalþi. Anturajul apropiat te va solicita
foarte mult prin discuþii ºi activitãþi comune cu
persoanele dragi ºi apropiate. Dar, cumva în
urma aflãrii unor informaþii deosebite sau în
urma gesturilor altora, te vei hotãrî sã finalizezi
unele relaþii ºi chiar sã-þi schimbi câte ceva din
filozofia de viaþã. Relaþiile sunt distorsionate în
general.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã te ocupi
mai mult de tine ºi de scopurile tale personale.
Îngrijeºte-þi sãnãtatea, odihneºte-te, aranjeazã-
þi garderoba ºi selecteazã-þi prioritãþile. Intuiþia îþi
va fi accentuatã, astfel cã poþi dialoga cu tine însuþi
pe teme diverse. Revelaþiile primite în starea de vis
sau în starea de relaxare conºtientã vor fi uimitoare
ºi de mare folos. Tentaþia de a vorbi despre tine ºi
planurile tale viitoare este la cote mari. Fii prudent
ºi þine doar pentru tine ceea ce vrei, dar mai ales
opiniile pe care þi le-ai formulat în ultima vreme.
Noutãþi financiare! Este rost de câºtiguri din
activitatea profesionalã desfãºuratã la un loc de
muncã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Discuþiile cu prietenii îþi vor aduce lãmuriri
uimitoare vizavi de situaþia profesionalã de la
locul de muncã în care activezi. Este posibil sã
primeºti oferte de colaborare destul de
avantajoase, însã, deocamdatã, te afli în faza de
analizã ºi dezbatere. Se recomandã prudenþã faþã
de orice sfat sau faþã de orice informaþie primitã,
pentru cã existã intenþii meschine ale unora.
Sãnãtatea este vulnerabilã ºi ar fi bine sã te
odihneºti conºtient. Se pot accentua neplãceri
specifice segmentelor sistemului digestiv ºi
segmentelor picioarelor. Este nevoie de îndrumãri
medicale ºi chiar de un program cotidian în care sã
alternezi regulat orele de odihnã cu orele de muncã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti solicitat la locul de muncã de cãtre ºefi ºi
colegi, pentru a rezolva chestiuni urgente. Cum
eºti bine vãzut în ultima vreme, aprecierile ºi
susþinerea sincerã a colegilor te vor impulsiona
sã lucrezi ºi mai mult, gãsind soluþii optime la
tot ºi toate. Însã, evitã alunecarea pe laurii
victoriei ºi a te implica în prea multe sarcini doar
aºa de dragul podiumului strãlucitor. Deziluzia te
poate cuprinde foarte curând. Întâlniri ºi discuþii
interesante cu prietenii. Sfaturile ºi informaþiile
oferite de aceºtia îþi vor fi de mare folos, atât acum,
cât ºi în viitor. Noteazã-le într-un jurnal! Dar, în
urma discuþiilor ºi evenimentelor din aceastã
sãptãmânã îþi vei revizui multe planuri.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Zilele acestea sunt fovorabile studiului,
planificãrii unei cãlãtorii sau unor cursuri de
perfecþionare necesare în domeniul profesional în
care activezi. Pe de altã parte, poþi dialoga cu
persoane erudite, oferindu-þi o nouã perspectivã
asupra vieþii. Probabil cã îþi vei schimba unele
concepþii despre lume. La locul de muncã eºti
solicitat de cãtre ºefi ºi de cãtre colegi, pentru
discuþii importante. Unii chiar au nevoie de
ajutorul tãu, însã alþii doresc doar sã te provoace
spre a-þi afla intenþiile. În a doua parte a
sãptãmânii, prietenii intrã în scenã. Ceva se
petrece sau afli ceva despre cineva apropiat ºi
relaþia se reconfigureazã definitiv. Prudenþã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna începe cu aspecte financiare, de genul
achitarea unor facturi, taxe sau datorii. Cel mai
probabil este nevoie de cheltuieli pentru casã sau
pentru membrii familiei. Totuºi selecteazã prioritãþile,
deoarece ºantajul emoþional este aplicat cu
regularitate de cãtre cei dragi ºi astfel cheltuieºti prea
mult fãrã rost. Planuri de cãlãtorii, de studii sau de a
participa la conferinþe pe teme filozofice. Dialogurile
cu persoane erudite te vor ajuta sã priveºti dintr-o
altã perspectivã viaþa ºi evenimentele ei.
Revizuirea filozofiei de viaþã este binevenitã acum.
În plan profesional se închide o etapã, mai ales
în privinþa relaþiei cu ºefii ºi autoritãþile.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile parteneriale te provoacã mult la
începutul acestei sãptãmâni, însã cu puþin efort
ºi bunãvoinþã vei reuºi sã te strecori printre
discuþii ºi evenimente. Comunicarea joacã un
rol important acum, mai ales cã eºti foarte
inspirat ºi poþi vorbi liber despre orice, oricât
ºi foarte bine. Totuºi, dozeazã-þi eforturile ºi
vorbeºte la obiect, fãrã a-þi divulga intenþiile sau
opiniile personale. Intervin aspecte financiare,
de genul achitarea unor facturi sau datorii vechi.
Pe de altã parte, însã, este rost de câºtiguri
suplimentare dintr-o colaborare sau cineva drag
te sprij inã material în mod surprinzãtor.
Schimbarea filozofiei de viaþã este iminentã!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã forfotã la locul de muncã. Este bine
sã te implici cât mai bine în ceea ce ai de fãcut,
pentru cã sunt ºanse de a-þi mãri veniturile.
Atmosfera din colectivul de lucru este destul de
tensionatã, astfel cã ar fi bine sã fii discret ºi sã
eviþi implicarea în treburile altora. Ai grijã ºi de
sãnãtate, pentru cã eforturile din ultima vreme îºi
lasã amprenta asupra corpului tãu. Odihnã, dietã,
plimbãri uºoare în aer liber. Relaþiile parteneriale
stau pe un bulgãre de dinamitã. Partenerul de viaþã
sau colaboratorii te vor provoca la discuþii serioase
pe seama termenilor ºi condiþiilor de desfãºurare
a activitãþilor comune. Noutãþi financiare ºi
cheltuieli majore! Autor: AstroCafe.ro

(21 - 27 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

Ieºirile speculatorilor de pe
monedele emergente, dar ºi tendinþa
de scãdere a leului care s-a conturat
din septembrie, au fãcut ca euro sã
atingã noi maxime istorice.

Cursul euro a început perioada la
4,7635 lei ºi a urcat luni la maximul de
4,7729 lei. Sfârºitul intervalului a adus un
nou record istoric, de 4,7759 lei.
Tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,773
– 4,779 lei, cu închiderea pieþei locale la
4,777 lei, semn cã euro apasã acceleraþia
cãtre pragul psihologic de la 4,8 lei.

La casele de schimb valutar ale
bãncilor cursul de vânzare al euro se
apropie de 4,85 lei, maximul de
4,8490 lei/euro fiind înregistrat la BCR
în timp ce OTP practica un curs de
4,8440 iar ING unul de 4,8426 lei,
conform unei platforme financiare.

Noul ministru de finanþe a prezentat recent
condiþiile negative cu care ne confruntãm,
„economia creºte cu 3% versus 5,5%
(nivel prognozat de fost guvern, n.red.),
investiþiile strãine mai mici dupã nouã luni
decât anul trecut, industria are deja trei
trimestre pe negativ ºi am putea spune cã
sectorul industrial este în recesiune”.

Conform Eurostat, în România s-a
înregistrat în octombrie cea mai ridicatã ratã
a inflaþiei anuale din UE, de 3,2%.

Cursul monedei americane a crescut
la 4,3343 lei, dar a încheiat perioada,
dupã trei ºedinþe consecutive de
depreciere, la 4,3145 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat în
prima parte a intervalului 1,086 franci/
euro, dar s-a depreciat la sfârºitul lui la  Radu Georgescu

Euro a intrat în viteza 4,8   Anunþ public privind emiterea
deciziei de încadrare

Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei de încadrare pentru
titular  APM Mehedinþi pentru Planul de Management  al
sitului NATURA 2000 ROSCI0432 Pruniºor”, propus a se
implementa pe teritoriul UAT Pruniºor, UAT Husnicioara ºi UAT
Tâmna: nu necesitã evaluare de mediu ºi se va supune
adoptãrii fãrã aviz de mediu.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM MH în termen de 10 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Decizia de încadrare va putea fi consultatã  pe site-ul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, www. apmmh.anpm.ro

Anunþ licitaþie picturã
Biserica din localitatea Puþinei

Parohia Halânga: Biserica ce urmeazã a fi pictatã are hramurile
“Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi Sfinþii Martiri de la Niculiþel”.
Pictura trebuie executatã în tehnica “fresco”. Licitaþia se va desfãºura
pe data de 28 Noiembrie, orele 1200 la biserica ce urmeazã a fi pictatã
din localitatea Puþinei, comuna Izvoru Bîrzii, filie a Parohiei Halânga.
Biserica este construcþie nouã, fiind construitã între anii 2006-2010.
La data de 30 Iulie 2006 s-a pus piatra de temelie de Prea Sfinþitul
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, iar suprafaþa estimativã de
picturã este de 550 mp.
      Preot paroh: Marinescu Daniel Vasile. Numãr de tel. 0766332100.

Cu binecuvântarea ºi la invitaþia Preasfinþitului Pãrinte Gurie,
Episcopul Devei ºi al Hunedoarei, pãrintele profesor universitar
doctor RADU PREDA, care este ºi preºedinte executiv al Institutului
pentru Investigarea Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului
Românesc, va susþine la Deva conferinþa extraordinarã intitulatã Dupã
30 de ani – lungul drum spre libertate.

Conferinþa va avea loc marþi, 26 noiembrie 2019, începând cu ora
18:00, la sala Spiru Haret a Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara.

De asemenea, Episcopia Devei ºi Huneoarei organizeazã marþi, 3
decembrie 2019, începând cu ora 18:00, la Sala ªemineului a
Muzeului Civilizaþiei Dacice ºi Romane, concertul caritabil intitulat
Fabrica de pian, susþinut de elevi ai Secþiei de Muzicã a ºcolii
gimnaziale I.G.Duca din Petroºani, elevi premiaþi la concursuri
naþionale ºi internaþionale de pian. Scopul  concertului este de a-i
ajuta pe tinerii pianiºti sã obþinã fondurile necesare pentru
achiziþionarea unui pian de concert.

La aceste evenimente culturale intrarea va fi liberã, prin urmare,
Vã adresãm cãlduroasa invitaþie de a participa. Vã aºteptãm cu drag.

Dupã 30 de ani – lungul drum spre libertate

1,095 – 1,098. Aceasta a fãcut ca media
ei sã urce pânã la 4,3832 lei pentru a
aluneca apoi la 4,3522 lei.

Preþul gramului de aur a coborât marþea
trecutã la minimul ultimelor trei luni de
202,0404 lei, pentru ca la sfârºitul perioadei
el sã fie stabilit de BNR la 203,3031 lei.
Evoluþia se datoreazã faptului cã uncia de
aur testeazã pe pieþele specializate scãderea
sub valoarea-suport de la 1.450 dolari.

Luni, banca centralã a organizat o nouã
operaþiune de tip repo, prin care a atras de la
bãncile comerciale depozite în valoare de
aproape 2,25 miliarde lei, la o dobândã de
2,5% egalã cu cea de politicã monetarã.

Marþi, indicele ROBOR la 3 luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, a crescut
de la 2,97%, nivel care s-a menþinut
timp de ºase ºedinþe consecutive, la
2,98, iar cel la ºase luni a urcat de la
3,06 la 3,08%. Indicele la 12 luni a urcat,
la rândul sau, de la 3,17 la 3,18%.

Euro a beneficiat de avansul pe care îl
au conservatorii britanici înaintea alegerilor
din 12 decembrie, care ar permite
semnarea acordului de Brexit, ceea ce a
fãcut ca perechea sã urce luni la 1,1063 –
1,1083 dolari, dupã scãderea din urmã cu
câteva zile la 1,0989 – 1,1016 dolari.

Bitcoin ºi-a continuat scãderea pe
platformele specializate. De la 9.100
dolari, la începutul sãptãmânii
trecute, criptomoneda a coborât la
8.100 – 8.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada
13 – 19 noiembrie.
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AS Recolta Dãnceu a încheiat
turul pe primul loc, la 3 puncte peste
urmãtoarele CS Strehaia ºi AS Inter
Salcia. În ultima etapã a turului,

Recolta, bogatã toamna

Cu 3 etape înainte de finalul
sezonului regular, CFR’43 Turnu
Severin a obþinut deja biletele pentru
Liga Elitelor U19 la Futsal. În runda
a 7-a din cadrul seriei a V-a, elevii
antrenaþi de Hugo Moutinho au
învins, în Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu
Severin, ACS Forta
Oltenia Craiova, cu
scorul de 7-5, prin
golurile marcate de
Raul Iorgulescu (‘3),
Eugen Toader (‘5),
Andrei Nohaiu (‘7),
Mathias Hondorocu
(’16, ’18, ’30) ºi Coti

Liga a IV-a, etapa a 11-a
Recolta Dãnceu - AS Obârºia de Câmp  5-1 (3-0)
Dierna Orºova - CS Strehaia 0-3 (0-0)
Viitorul Cujmir - Inter Salcia 2-1 (1-0)
Pandurii Cerneþi - Unirea Gârla Mare 7-1 (3-0)
AS Turnu Severin - Victoria Vânju Mare 2-2 (2-1)
Viitorul ªimian - Cerna Baia de Aramã 3-0 (N)
Clasament
1. Dãnceu 11  10 0   1 44-9 30
2. Strehaia 11   9 0   2 50-6 27
3. Salcia 11   9 0   2 24-9 27
4. Obârºia  de Câmp 11   7 1   3 18-15 22
5. ªimian 11   7 0   4 24-15 21
6. Cerneþi 11   6 1   4 35-27 19
7. Tr. Severin 11   5 1   5 24-18 16
8. Vânju Mare 11   3 2   6 18-25 11
9. Orºova 11   2 0   9 11-23 6
10. Cujmir 11   2 0   7 10-41 6
11. Gârla Mare 11   2 0   9 12-47 6
12. Baia de Aramã* 11   1 1   9 7-42 1
*Echipã penalizatã cu 3 puncte
Etapa viitoare (martie 2020)
Viitorul ªimian - Recolta Dãnceu
AS Turnu Severin - CS Strehaia
Dierna Orºova - Inter Salcia
Pandurii Cerneþi -Victoria Vânju Mare
Viitorul Cujmir - AS Obârºia de Câmp
Cerna Baia de Aramã - Unirea Gârla Mare

liderul a dispus cu 5-1 de ocupanta
locului 4 AS Obârºia de Câmp, prin
golurile lui Constantin Negrescu
(’13), Cristian Boboescu (‘31),

Stelian Stãncioiu
(’45 - pen), Ciprian
Pitulicu (’85) ºi Alex
Crãiaºu-ªteta (’90),
respectiv Iulian Ionici
(’49). Pe 2 a încheiat
turul CS Strehaia, care
a câºtigat cu 3-0 la
Orºova, prin reuºitele
lui Sebastian Cojocaru
(’59) ºi Florin Stanciu
(’70, ’81).
   Surpriza etapei s-a
consemnat la Cujmir,
unde Inter Salcia a
fost învinsã cu 2-1 de
Viitorul din localitate.
   Deºi aveau o
singurã victorie, ºi
aceea obþinutã prin
forfait, cu AS Cerna
Baia de Aramã, care
nu se prezentase la
jocul respectiv,
gazdele s-au impus
cu 2-1 în disputa cu

echipa aflatã chiar pe primul loc în
urmã cu 2 etape, Inter Salcia. Viorel
Mihuþ (’21, ’75), respectiv Cristian
Manoliþã (‘47) au fost marcatorii
jocului prin care Salcia a ratat
posibilitatea sã intre în iarnã la
egalitate de puncte cu Recolta
Dãnceu. Liderul a încheiat turul cu
10 victorii ºi o înfrângere, suferitã,
în etapa a IV-a, în deplasarea de la
AS Turnu Severin, scor 1-4.

Campionatul se reia în martie 2020,
cu prima etapã a returului.
   În clasamentul golgheterilor, topul
condus de Mãdãlin Lãcustã (CS
Strehaia, 12 g), urmat de Costel
Pontu (CS Strehaia, 11 g), Cristian
Boboescu (Recolta Dãnceu),
Mãdãlin Mãtãsãreanu (Pandurii
Cerneþi) ºi Eugen Lãtea (Victoria
Vânju Mare), ultimii 3 având fiecare
câte 8 goluri.

CFR’43, calificatã matematic la Elitã

Noapteºa,
þinutã în ºah
la Dârvari

Deºi a remizat, scor 2-2,
în deplasarea de la
Dârvari, AS Noapteºa a
devenit, matematic,
campioanã de toamnã, cu
o etapã înainte de finalul
turului. În runda a 12-a,
liderul a profitat de
înfrângerea surprinzãtoare
a urmãritoarei Real
Vânãtori, învinsã, pe teren
propriu, cu 4-3 de ªtiinþa
Broºteni. Etapa viitoare,
ultima a turului, este
programat derby-ul AS
Noapteºa - Real Vânãtori.
Meciul se joacã sâmbãtã,
de la ora 11:00, pe
stadionul din ªiºeºti. Cele
douã contracandidate sunt
despãrþite de 4 puncte.

Liga a V-a, etapa a 12-a
Viitorul Dârvari – AS Noapteºa   2-2 (2-1)
Real Vânãtori – ªtiinþa Broºteni      3-4 (2-2)
Coºuºtea Cãzãneºti – ASG Hinova     8-2 (4-1)
Inter Crãguieºti – Dunãrea Hinova       1-0 (1-0)
Avântul Bistriþa – AS Pruniºor        5-1 (1-1)
Voinþa Vrata  – Viitorul Floreºti       0-3 (N)
Voinþa Opriºor a stat
Clasament
1. Noapteºa 11   9 2   0 46-15 29
2. Vânãtori 11   8 1   2 25-15 25
3. Cãzãneºti 11   7 3   1 41-23 24
4. Bistriþa 12   5 2   5 24-23 17
5. D. Hinova 11   4 3   4 19-19 15
6. Broºteni 11   4 2   5 31-32 14
7. Floreºti 11   4 2   5 26-27 14
8. Opriºor 11   4 1   6 23-32 13
9. Dârvari 11   4 1   6 24-35 13
10. ASGHinova11   4 0   7 18-34 12
11. Crãguieºti 11   3 2   6 22-19 11
12. Vrata 11   3 2   6 18-28 11
13. Pruniºor 11   2 1   8 31-46 7
Etapa viitoare (ultima a turului)
AS Noapteºa - Real Vânãtori
ASG Hinova - Viitorul Dârvari
Viitorul Floreºti - Voinþa Opriºor
Dunãrea Hinova - Coºuºtea Cãzãneºti
AS Pruniºor - Inter Crãguieºti
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Vrata
Avântul Bistriþa - stã

 pagina realizatã
de Mircea  Oglindoiu

Seria a V-a, etapa a VII-a
CFR Turnu Severin – Forta Oltenia Craiova  7-5 (5-3)
Viitorul ªtiinþa Craiova – Viitorul Bãleasa  1-12 (0-7)
Metropolitan Iºalniþa – CSJ ªtiinþa U Craiova 1-7 (0-3)
Clasament
1. CFR Tr. Severin 7   7 0   0 64-22 21
2. Viitorul Bãleasa 7   6 0   1 74-20 18
3. CSJ ªtiinþa Craiova 7   4 0   3 46-51 12
4. Oltenia Craiova 7   2 0   5 40-45 6
5. Metrop. Isalniþa 7   1 0   6 12-51 3
6. Viitorul Craiova 7   1 0   6 19-66 3

Dãnoiu (’33), respectiv Marius
Noreci (4, 24),  Florin Pîrvulescu
(‘8), Florentin Lupu (’21) ºi
Georgian Enache (’22). Etapa
viitoare, severinenii vor juca,
luni, în sala din Iºalniþa, cu CSJ
ªtiinþa U Craiova.
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Mã fraþilor, mai apãru ºi nea
Stãniºoarã la televizor, prinsã glas,
numai bine cât sã-i ridice mingea la
fileu întrebãtorii de pe micul ecran, da
suficient cât sã încerce sã-ºi facã
intrarea ºi poate sã mai rãmânã pin
politica mare. Cã de aia nevãzutã s-o fi

sãturat ºi ‘mnealui. O vrea sã fie iarã la
butoane, ca în vremurile bune, mai ales
cã ãl mic fu demis de nea premieru’
Orban, din postu’ de secretar general
adjunct la Ministerul pentru Relaþia cu
Parlamentul. Pã cum, mã nene, parcã
nea Stãniºoarã era liberal, de pin
vechiul PDL?! Pãi stai sã vã spui, cã sã
mai întâmplã ºi pin 2015, când junior
Stãniºoarã fu numit subprefect de
Mehedinþi. ªi atuncea sãri nea Ludovic
ca ars ºi zisã cã decizia Guvernului este
un caz de “politizare a administraþiei”.
Pã da, scria nea Orban pe Facebook,
la acea vreme, cum cã nea “Ponta l-a
numit în funcþia de subprefect al
judeþului Mehedinþi pe Andrei
Stãniºoarã, un tânãr de douãzeci ºi ceva
de ani, care a mai lucrat doar într-o
funcþie dintr-o deconcentratã, funcþie în
care a fost numit în urmã cu trei luni
(fiind practic primul sãu loc de muncã)
ºi a cãrui principalã calitate este aceea
cã este bãiatul domnului Stãniºoarã”.
Bine, nea Ludovic a mai continuat

Sucã ºi reapariþiile lu’ nea Stãniºoarã la Severin, spectacolu’ lu’
nea Daea di la minister ºi Paralela di la Baia

ironic, cum cã “evident cã în aceastã
istorioarã nu este vorba de traseism
politic, nu este vorba de nepotism, nu
este vorba de ilegalitate sau de
politizarea administraþiei. Nu. Este
vorba doar de promovarea tinerilor.
Sigur... Aº mai adãuga la final cã mai

existã o explicaþie: domnul
Stãniºoarã este doctor, cu un
doctorat obþinut la Academia
Naþionalã de Informaþii ºi l-a
avut cã îndrumãtor la
doctorat pe nimeni altul decât
pe...evident...Gabriel Oprea”.
Deci cam aºa stau lucrurile,
numai cã dupã apariþia lu’ nea
Stãniºoarã în public, tot
oraºu’ e convins cã vine

junior prefect, în locu lu’ nea Drãghiea.
Cel mai probabel pe filiera nea
Popescu, pe care nea Stãniºoarã avu
grijã sã-l perie, deºi acu ceva ani
lucrurile stãteau taman invers. Da, dacã
pune nea Popescu o vorbã bunã la nea
Orban, poate, poate. Mai ales cã trecu
ºi nea ambasadoru’ SUA pe la ‘mnealui
pe la minister, cã ºi aºa sã pregãteºte
sã plece pin alte zãri, mãcar sã lase
lucrurile în ordine. Da sã nu uitãm cã
persoana al cãrei nume s-a vehiculat
ca viitor prefect de Mehedinþi are o
(sub)acoperire ºi mai tare, se ºtie. Aºa
cã va fi interesant finalul acestei
povestioare!

Mã nepoate, da sã vezi spectacol cu
nea Daea plecând din minister, dacã
n-aþi vãzut, nici nu ºtiþi ce aþi cherdut.
Adicã “vã salut pe toþi ºi vã îmbrãþiºez
pe fiecare, cu tot respectul pentru
fãuritorii de hranã ai þãrii!”, aºa încheie
nea Daea ultima zi la minister, fãcu cu
mâna la fiecare, coborî pe scãri în
scâncetele angajatelor, urcã în limuzinã

ºi pe acilea îþi e drumul. Bine, când îl
întrebarã de cum ºi-a angajat
odraselele, o dete mai cotitã, mai pe
câmp aºa.

 Mã fraþilor,  da în urmã cu neºte

sãptãmâni Sucã a primit o sesizare de
la câþiva locuitori din Baia de Aramã,
despre starea în uitare a Statuii lui
Tudor Vladimirescu. Am scris ºi
oamenii au prins curaj ºi au fãcut
invitaþie pentru Sucã ºi echipa lui, cã

sã vadã starea în care a ajuns Paralela
45, pentru a cãrei amenajare s-a
cheltuit peste un miliard... ªi dacã tot
au ajuns la Baia de Aramã, Sucã ºi
pretenii lui au vrut sã meargã sã vadã

ºi Complexul Turistic, cu Pârtie de
schi, cu Pensiune, cu... de toate. Au
fost sfãtuiþi sã-ºi punã CURIOZITATEA
în cui, pentru altãdatã. ªi aºa ua fãcut,
deocamdatã...

  Mã nepoate, da vã aduceþi aminte
de somaþiile ANAF Mehedinþi, trimise
la intimidare unui contribuabil onest
din Drobeta Turnu Severin? Sã pare
cã apariþia lor în presã a cam dat fiori
semnatarilor care, în loc sã remedieze
abuzu’, s-au apucat sã caute de unde
ºi cum au ajuns informaþiile la nepotu-
miu Sucã. Iote cã au ajuns ºi, pentru
cã s-a ajuns la instanþã, ne oprim cu
comentariile, în aºteptarea unei
hotãrâri judecãtoreºti. Aºa-i
deontologic, nu?!

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin


