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PSD a câºtigat în Mehedinþi
alegerile prezidenþiale

În judeþul Mehedinþi, Partidul Social Democrat a câºtigat ºi al doilea tur al alegerilor prezidenþiale, cu 52% din
voturi. Organizaþia se claseazã, astfel, pe locul IV la nivel naþional în rândul organizaþiilor PSD din þarã.

Aºa cum am promis, a devenit
realitate proiectul Educaþie pentru
viitor la nivelul tuturor unitãþilor de
învãþãmânt de stat cu nivel preºcolar
din municipiul Drobeta Turnu Severin
în anul ºcolar 2019-2020.

Educaþie pentru viitor

   În concret, toþi preºcolarii din toate
grãdiniþele de pe raza municipiului
beneficiezã gratuit de o disciplinã
opþionalã la o „limbã strãinã”, costurile
fiind suportate de administraþia localã.

Echipele României (juniori ºi
seniori) au obþinut ºase premii la a XI-
a ediþie a Turneului Internaþional de
Informaticã Shumen: douã medalii de
argint ºi patru medalii de bronz.
   Medaliile de argint au fost
cucerite de Cezar Triºcã - Vicol
(clasa a XI-a/Colegiul Naþional
Mihai Eminescu” din Botoºani) -

ªase medalii: palmaresul
echipelor României la Turneul

Internaþional de Informaticã
Shumen 2019

seniori, respectiv Andrei Moldovan
(clasa a VIII-a/ªcoala Gimnazialã
nr  79 din Bucureºti) - juniori.
   Medaliile de bronz, la seniori, au
intrat în posesia elevilor Maria-
Alexa Tudose (clasa a XI-a/Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” din
Ploieºti) ºi ªerban-Ion Cercelescu
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Doar câteva zile ne mai
despart de o sãrbãtoare importantã:
Ziua Naþionalã a României. O zi
în care mândria de a fi român este
mai mare ca niciodatã, graiul
românesc este mai viu ca oricând,
portul popular este mai frumos
decât orice hainã pe care o purtãm.
   Este ziua pe care o dedicãm
tuturor celor care au ajutat la
înfãptuirea României Mari, ziua în
care ne reamintim istoria ºi o ducem
mai departe. Pentru cã, în ziua de 1
decembrie 1918, s-a scris una
dintre cele mai importante pagini din
istoria poporului român, o paginã
esenþialã, fãrã de care noi n-am mai
fi fost liberi ºi nici n-am mai fi avut
ocazia sã evoluãm, sã progresãm,
sã ne exprimãm liber sau sã votãm.
   Pentru tot ceea ce avem azi
trebuie sã fim mândri, sã fim
recunoscãtori. ªi sã povestim mai
departe istoria noastrã, ori de câte
ori avem ocazia.
   Sã revenim însã puþin la istorie. La
început a fost unirea Basarabiei cu
România, pe 27 martie 1918. Mai apoi,
unirea Bucovinei cu România, pe 28
noiembrie 1918, iar în final unirea
Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi
Maramureºului cu þara Mamã,
România, pe data 1 decembrie 1918.
   În 1918, Adunarea Naþionalã de
la Alba Iulia a adoptat o rezoluþie
în care este atestatã unirea tuturor
românilor din Transilvania ºi Banat
cu România. La 1 decembrie 1918,
politicianul Vasile Godiº a citit
rezoluþia Unirii, care suna astfel:
“Adunarea naþionalã a tuturor
românilor din Transilvania, Banat ºi
Þara Ungureascã, adunaþi prin
reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba
Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1
decembrie 1918, decreteazã unirea
acelor români ºi a tuturor teritoriilor
locuite de dânºii cu România.
Adunarea proclamã îndeosebi
dreptul inalienabil al naþiunii române
la întreg Banatul, cuprins între
Mureº, Tisa ºi Dunãre”.
   Mai apoi, Legea Unirii a fost
ratificatã prin decret de lege la 11
decembrie 1918 de cãtre regele
Ferdinand, ºi a fost votatã de
Adunarea Deputaþilor în ºedinþa din
29 decembrie 1919.

   1 decembrie nu a fost singura zi
naþionalã a României. Între anii 1866-
1947, 10 mai a fost consideratã ziua
naþionalã a României. Prinþul Carol
de Hohenzollern-Sigmaringen a
depus în ziua de 10 mai 1866
jurãmântul în faþa adunãrii
reprezentative a Principatelor
Române Unite, iar în memoria acestui
eveniment, la 10 mai 1877, Carol a
proclamat în faþa parlamentului
independenþa României.
   Dupã abdicarea regelui Mihai I,
la 30 decembrie 1947, a fost
proclamatã Republica Popularã
Românã. Astfel, ziua de 23 august
a fost adoptatã drept ziua naþionalã,
când România a întors armele
împotriva Germaniei naziste în cel
de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
   Dupã Revoluþia din 1989, data
de 1 Decembrie a fost proclamatã
drept Zi Naþionalã a României.
   1 Decembrie este momentul în care
toþi românii îºi onoreazã þara ºi îi
cinstesc pe cei care au luptat, pe cei
care ºi-au dat viaþa pentru ca noi sã
fim liberi. De 1 decembrie privim la
tot ce are mai bun ºi mai frumos þara
aceasta, cu speranþa cã cei care au
plecat în strãinãtate se vor întoarce,
ºi tot de 1 decembrie învãþãm cât e
important e sã ºtim istoria acestei þãri.
Actul istoric de la 1 Decembrie 1918
ne obligã ºi în prezent, dupã 101 de
ani, sã privim cu mare
responsabilitate moºtenirea politicã
ºi ideologicã pe care o avem de la
întemeietorii României Mari.    De
1 Decembrie sã spunem împreunã:
   La mulþi ani, români!
   La mulþi ani, România!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

A trecut ºi iureºul alegerilor
ºi avem, iatã, un preºedinte, acelaºi,
Klaus Iohannis, pentru încã un
cincinal. Viorica Dãncilã nu avea
mari ºanse, dar ºi le-a jucat cu
destul curaj. Are câteva scuze majore
în acest eºec politic, ºi prima dintre
acestea e descendenþa politicã din
Liviu Dragnea. A doua ar fi aceea cã
a pornit prea târziu într-o astfel de
cursã. A treia þine de sexismul
politic: greu sã crezi cã o femeie
poate ajunge preºedinte. Nici
americanii, cât se cred ei de
emancipaþi, nu au votat-o masiv pe
Hilary Clinton deºi, categoric, ar fi
fost un preºedinte de clasã. De la
noul ºi totuºi vechiul preºedinte
Klaus Iohannis nu am mari aºteptãri.
Aºa cum din sloganul primei sale

România
normalã

campanii, „România lucrului bine
fãcut” nu a rãmas nimic concret,
materializat, pus în practicã, nici de
la acesta, „România normalã” nu va
rãmâne. Sunt exprimãri de
campanie, ideatice ºi vagi. Dar dacã
la primul mandat nu a avut
instrumente, la cel de acum are, ºi
anume guvernul Orban. Ar putea
sã dea bice ºi sã ajungem într-o
bunã zi la nivelul urmãtor,
„România normalã”.

O Românie de autostrãzi, ºcoli
moderne, spitale moderne ºi
accesibile, o Românie a instituþiilor
publice autonome ºi puse în slujba
cetãþeanului etc. O Românie
normalã ar fi, în primul rând, o
Românie depolitizatã. Tot declinul
nostru intern se datoreazã clasei
politice debile, egopate ºi fãþarnice.
Ori poate guvernul Orban, atent
monitorizat de vechiul-nou
preºedinte sã se dezicã de
fundamentul sãu care e unul
eminamente politic? Nu prea cred.
Tot politicieni sunt ºi liberalii, tot în
termeni politici, de influenþã ºi
putere gândesc realitatea
româneascã. Aºa cã sã nu ne
facem prea multe iluzii.

Ziua Naþionalã a României



actualitateOBIECTIV mehedinþean 28.11 - 04.12. 2019 pag. 3

PSD a câºtigat în Mehedinþi alegerile prezidenþiale

“A fost o muncã susþinutã
dusã de mine, de parlamentarii
PSD, domnii primari, consilierii
judeþeni ºi locali ºi echipele de
campanie, bazatã pe corectitudine.
Le mulþumesc tuturor alegãtorilor
care au mers la vot ºi celor care au
ales candidatul Viorica Dãncilã! Îmi
pare rãu cã la nivel naþional nu am
obþinut prima funcþie în stat, dar îl
felicit pe Klaus Iohannis pentru
noul mandat! Noi mergem mai
departe ºi continuãm proiectele
începute cu sprijinul Guvernului
PSD în Mehedinþi ºi al doamnei
preºedinte Viorica Dãncilã!”, a
transmis preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Imediat dupã alegerile
prezidenþiale, la PSD s-a reunit
Comitetul Executiv ºi s-a stabilit o
nouã conducere interimarã, dupã
ce Viorica Dãncilã ºi-a dat demisia,
din noua conducere fãcând parte ºi
preºedintele PSD Mehedinþi,
Aladin Georgescu ºi ºefii filialelor

În judeþul Mehedinþi, Partidul Social Democrat a câºtigat ºi al doilea
tur al alegerilor prezidenþiale, cu 52% din voturi. Organizaþia se

claseazã, astfel, pe locul IV la nivel naþional în rândul organizaþiilor
PSD din þarã.

PSD care au câºtigat alegerile
prezidenþiale.
   “Sunt onorat sã fac parte din
conducerea interimarã a Partidului
Social Democrat! Decizia a fost
luatã în cadrul Comitetului Executiv
care s-a desfãºurat marþi seara ºi
vine în urma rezultatului bun pe
care Organizaþia PSD Mehedinþi, pe
care o conduc, l-a obþinut la
alegerile prezidenþiale.
   La conducerea PSD, mã alãtur
domnului Marcel Ciolacu în calitate de
preºedinte interimar, domnului Paul
Stãnescu în calitate de secretar general,
colegilor Adrian Gâdea, Nicolae
Bãdãlãu, Mihai Weber - preºedinþi ai
organizaþiilor câºtigãtoare, dar ºi
liderilor senatorilor ºi deputaþilor PSD
din Parlamentul României ºi
reprezentanþilor celor opt regiuni de
dezvoltare.
   Îi transmit ºi pe aceastã cale,
aprecierea mea doamnei Viorica
Dãncilã pentru toatã munca depusã
ca preºedinte al PSD ºi în campania

electoralã pentru alegerile
prezidenþiale!
   Pentru PSD urmeazã o perioadã
de evaluare amãnunþitã a rezultatelor
alegerilor prezidenþiale în fiecare
organizaþie judeþeanã, alegeri în
organizaþiile locale ºi apoi, congresul
naþional în luna februarie.
   Împreunã vom recâºtiga

încrederea oamenilor ºi vom spori
ºansele pentru ca la alegerile de
anul viitor, PSD sã revinã în
preferinþele electoratului.
   Avem capacitatea ºi resursele de
a redeveni principala forþã politicã
din România!”, a transmis
preºedintele PSD Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Se lucreazã pe drumurile din
Mehedinþi

Constructorii profitã cã vremea este
bunã ºi continuã lucrãrile pe
drumurile judeþene. În momentul
de faþã se lucreazã pe toate cele
cinci loturi ale proiectului de 112
km drumuri judeþene.
   Pe lotul 1, între localitãþile
Pãtulele ºi Cioroboreni se lucreazã
la acostamente, respectiv la
casetele de lãrgire. Se îndepãrteazã
stratul vegetal de pe zonele laterale
ºi se sapã casetele pânã la cota
terenului de fundare. În paralel, pe
zonele unde s-au efectuat  Biroul de presã

Sãptãmâna a început în forþã pe drumurile judeþene.

sãpãturile se completeazã cu balast
ºi piatrã spartã, dupã care se trece
la compactare.
   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, pãstreazã legãtura cu
cei care lucreazã la reabilitarea/
modernizarea tronsoanelor aflate în
lucru pentru a se asigura cã se
îndeplinesc termenele ºi se parcurg
toate etapele, astfel încât sã avem
drumuri de calitate la finalul
implementãrii proiectelor.

Sâmbãtã, 30 noiembrie 2019, va
avea loc prima ediþie a evenimentului
“Dialogurile TED” la Drobeta Turnu
Severin. Cercetaºii României vã
aºteaptã începând cu orele 10:00, la
sala “Grigore Cerchez” a Palatului
Culturii Teodor Costescu, pentru a
petrece câteva ore în compania
unora dintre cei mai buni speakeri
inspiraþionali ai lumii.

TED este o organizaþie non-profit
dedicatã “Ideilor care meritã sã se
rãspândeascã” (Ideas Worth
Spreading). Începutã ca o conferinþã

Dialogurile TED la Drobeta Turnu Severin!
de patru zile în California, acum 30
de ani, TED a crescut pentru a-ºi
susþine misiunea cu mai multe
iniþiative. Existã douã conferinþe
anuale TED care invitã cei mai
importanþi gânditori ºi întreprinzãtori
din lume sã vorbeascã timp de 18
minute sau mai puþin. Multe dintre
aceste discuþii sunt apoi disponibile
gratuit pe TED.com. Vorbitorii TED
i-au inclus pe Bill Gates, Jane
Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir
Richard Branson, Nandan Nilekani,

 Continuare în pag. 10
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Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi a desfãºurat în perioada
18-21 noiembrie 2019, la sediul
Penitenciarului Drobeta Turnu
Severin, sesiunea “Formare de bazã
în domeniul prevenirii consumului
de droguri”, destinatã cadrelor
Penitenciarului Drobeta Turnu
Severin.
   Sesiunea de formare a avut ca
scop dobândirea de noþiuni
teoretice ºi abilitãþi, care sã
faciliteze abordarea problemelor

“Formare de bazã în domeniul
prevenirii consumului de droguri”

asociate consumului de droguri,
precum: principalele categorii de
substanþe ºi efectele acestora,
noþiuni ºi concepte teoretice
utilizate în prevenirea consumului
de droguri, tendinþele fenomenului
consumului de droguri în judeþul
Mehedinþi, fenomenul substanþelor
noi cu efecte psihoactive,  sistemul
de asistenþã destinat persoanelor
dependente de droguri în România.

CENTRUL DE PREVENIRE,
EVALUARE ªI CONSILIERE

ANTIDROG  MEHEDINÞI

  Exerciþiu în caz de accident
radiologic cu victime multiple produs

pe DN 67, localitatea Rãscoleºti

Conform scenariului, pe raza
localitãþii Rãscoleºti, comuna Izvorul
Bârzii, din cauza neadaptãrii vitezei
la condiþiile de trafic, un microbuz,
în care se aflau 16 persoane, a intrat
în coliziune cu o autoutilitarã, ce
transporta o substanþã radiologicã, în
autoutilitarã aflându-se alte 4
persoane. Dintre cele 20 de persoane
implicate în accident, trei erau
blocate ºi aveau nevoie de
descarcerare, iar altele se aflau în
stare gravã, neputându-se evacua.
   Totodatã, în urma impactului
dintre cele douã autovehicule, a
izbucnit un incendiu la motorul
microbuzului de muncitori.
   Având în vedere tipologia
accidentului, acþiunile de intervenþie
s-au desfãºurat prin aplicarea
procedurilor specifice rãspunsului la
urgenþã radiologicã, prin dislocarea

la locul evenimentului a unui echipaj
de primã evaluare ºi cercetare CBRN,
douã echipaje cu apã ºi spumã ºi
modulul de decontaminare, un
echipaj de descarcerare grea, trei
ambulanþe SMURD, patru
autospeciale de primã intervenþie ºi
transport, douã microbuze ºi un
autocamion de intervenþie.
   Procedurile specifice desfãºurate au
prevãzut folosirea echipamentului de
protecþie adecvat, mãsurarea nivelului
de radiaþie, accesul controlat în zona
evenimentului, verificarea conta-
minãrii tuturor persoanelor implicate
în eveniment, dar ºi extragerea de
urgenþã a victimelor rezultate din
accident de cãtre echipe specializate.
   La exerciþiu au participat peste 70 de
pompieri  cu 15 autospeciale de
intervenþie ºi transport personal, alãturi
de poliþiºti, jandarmi ºi reprezentanþi
ai Direcþiei de Sãnãtate Publicã, SAJ,
CNCAN ºi APM Mehedinþi.
   Scopul exerciþiului a fost perfecþionarea
deprinderilor participanþilor în
organizarea, conducerea ºi executarea
intervenþiei operative în cazul unei situaþii
de urgenþã în care sunt implicate materiale
radioactive ºi verificarea modului de
cooperare între structuri.
   Persoanele care se aflã în apropierea
unui accident cu surse radioactive
trebuie sã respecte urmãtoarele mãsuri:
- sã pãrãseascã imediat zona ºi sã-i
evacueze ºi pe alþii din zona de risc la
o distanþã de siguranþã (aprox. 100 m);
- sã acorde primul-ajutor, dacã au
calificarea necesarã;
- sã izoleze zona, dacã este posibil;
- sã nu ia niciun obiect de la locul
accidentului;
- sã nu mãnânce, bea sau fuma în
vecinãtatea locului accidentului;
- sã roage populaþia prezentã sã
ramânã acolo unde se aflã, departe
de zona de risc, pânã la sosirea
echipelor de intervenþie profesioniste
pentru a fi verificate;
- sã aºtepte echipele de intervenþie
profesioniste ºi sã facã o scurtã
prezentare coordonatorului intervenþiei.

 Lt. Ramona NISTOR

Pompierii din cadrul ISU Mehedinþi au organizat, miercuri, 27
noiembrie a.c., în jurul orei 11.00, un exerciþiu privind intervenþia în

cazul producerii unui accident radiologic cu victime multiple.

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judetului

Mehedinþi are în dotare trei noi
ambulanþe SMURD tip B. Noile
ambulanþe SMURD vor asigura
cetãþenilor din judetul Mehedinþi

un rãspuns mai rapid ºi eficient în
lupta cu secundele care pot face

diferenþa dintre viaþã ºi moarte.
   Acestea au fost achiziþionate de
cãtre IGSU în cadrul proiectului
„POR 2014-2020 Îmbunãtãþirea
capacitãþii  de intervenþie la
urgenþele medicale”.
   Noile  ambulanþe SMURD de tip
B, care au fost introduse în
intervenþie în cadrul subunitãþilor din
municipiul Orºova ºi oraºele Baia de
Aramã ºi Vânju Mare vor  înlocui
ambulanþele  existente,  care 
prezintã  un  grad  ridicat  de  uzurã, 
cele mai  multe  dintre  acestea  fiind 
în  exploatare  din  anul  2009, 
atunci  când  a  fost implementat 
Serviciul  Mobil  de  Urgenþã, 
Reanimare  ºi  Descarcerare  în

ISU „Drobeta” al judetului Mehedinþi are în dotare
trei noi ambulanþe SMURD tip B noi

judeþul  Mehedinþi.
Ambulanþele SMURD tip B sunt

destinate intervenþiei de urgenþã ºi
transportului medical asistat al
pacienþilor. Ele pot fi, dupã caz,
utilizate în acordarea primului-ajutor
calificat sau în acordarea asistenþei
medicale de urgenþã. Dotarea
ambulanþei tip B este formatã din
echipamente ºi materiale sanitare
care includ, dupã caz, un defibrilator
semiautomat ºi medicamentele
necesare resuscitãrii ºi acordãrii
asistenþei medicale de urgenþã.
   Tot în aceastã perioadã, pentru

eficienþa intervenþiilor desfãºurate
în situaþii de urgenþã, în cadrul ISU
Mehedinþi au intrat în dotare alte
trei autospeciale, dintre care o
autospecialã pentru primã
intervenþie ºi comandã ºi alte douã
microbuze pentru transportul
personalului la intervenþii.
   Cele douã microbuze folosite
pentru transportul pompierilor la
intervenþii au fost achiziþioante în
cadrul Proiectului Tranfrontalier
România-Serbia, la care ISU
Mehedinþi este partener.

Lt. Ramona NISTOR



actualitateOBIECTIV mehedinþean 28.11 - 04.12. 2019 pag. 5

Doar 5 judeþe din România
au fost câºtigate de Viorica Dãncilã, în
duminica alegerilor prezidenþiale.
Printre aceºtia se aflã ºi Mehedinþiul.
Dãncilã a câºtigat, la o diferenþã de
4.658 de voturi, în faþa lui Klaus
Iohannis. Procentual asta înseamnã
51,97 la sutã Dãncilã versus 48,03 la
sutã Iohannis. Procentul de participare
la vot a fost de 52,13 la sutã.
   PSD ºi-a pãstrat supremaþia ºi în
turul al doilea al alegerilor

Luni, 25 noiembrie 2019,
începând cu orele 11.00, la Cimitirul
Ortodox “Sf. Gheorghe” a avut loc
slujba de pomenire în memoria prof.
Alexandru Bãrcãcilã, ctitorul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
Începând cu orele 14.00, la
Pavilionul Multifuncþional din cadrul
muzeului, s-a desfãºurat acþiunea
cultural-educativã “Muzeul –
moºtenirea care ne uneºte” ,

“Muzeul – moºtenirea care ne uneºte”

activitate dedicatã personalitãþii
profesorului Alexandru Bãrcãcilã ºi
rolului muzeului în viaþa comunitãþii,
la care au participat elevi ai Liceului
I.ªt. Paulian.

Managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, prof. drd. Doiniþa
Mariana Chircu a precizat: “Anul
acesta este anul revenirii noastre
acasã dupã o pauzã de zece ani. Este
anul în care muzeul a prins o nouã

viaþã, este anul reorganizãrii muzeale
ºi ne-am amintit cã aceastã instituþie
existã datoritã unui om - profesorul,
directorul Alexandru Bãrcãcilã. Astãzi
am adus un omagiu fondatorului
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
având, vis a vis de acesta, nu numai
noi, angajaþii muzeului, dar noi, cu
toþii, o datorie creºtineascã ºi moralã,
pentru cã prin viaþa aceasta nu a trecut
aºa, oricum, ci a pus bazele acestei
instituþii muzeale prestigioase. Citind
despre Alexandru Bãrcãcilã se poate
observa cã a iubit mult Severinul, a

fost pasionat de istorie, de arheologie
ºi din pasiune a fãcut realitate, o
realitate pe care o avem astãzi ºi care
va dãinui peste ani. În memoria
profesorului Alexandru Bãrcãcilã,
salariaþii muzeului i-au adus acest
omagiu ºi mulþumiri în eternitate
pentru cã a ctitorit o aºa de mare
instituþie de culturã”.

Elevii prezenþi la acþiune au putut
vizita expoziþiile temporare din
cadrul Pavilionului Multifuncþional,
precum ºi Sala Machetei Podului
lui Traian.

 Biroul de presã

În Mehedinþi, PSD a reuºit o victorie strânsã. Drept rãsplatã, Aladin
Georgescu a fost cooptat în conducerea centralã a partidului.

prezidenþiale. La fel ca ºi în primul
tur, Viorica Dãncilã a câºtigat în faþa
lui Klaus Iohannis, diferenþa între cei
doi candidaþi fiind de 4.658 de voturi.
În judeþul Mehedinþi au fost înscriºi
pe listele electorale permanente un
numãr de 231.039 alegãtori, dintre
care au votat 120.458 de alegãtori.
Dupã centralizarea proceselor
verbale din cele 290 de secþii, 61.530
de voturi au fost pentru Viorica
Dãncilã ºi 56.872 de voturi pentru

Klaus Iohannis.
   Primele declaraþii de dupã exit-poll
au venit din partea preºedintelui
executiv al PSD Mehedinþi, Marius
Screciu. Chiar dacã PSD a terminat
victorios la nivelul judeþului, Screciu
a avut o declaraþie rezervatã: „Sã
sperãm cã pe viitor învãþãm din
aceastã lecþie ºi vom ºti sã cãutãm
soluþii în interiorul partidului, sã
revenim acolo unde ne e locul, unde
am fost în 2016 la alegerile

parlamentare. Pe municipiu,
suntem la limitã, a fost o bãtãlie grea
pe municipiu, dar avem câteva sute
de voturi avans”.
   La Drobeta Turnu Severin victoria
a fost cu mult mai strânsã. PSD a
câºtigat la o diferenþã de doar 365 de
voturi. Rezultatele finale aratã cã la
Severin, Viorica Dãncilã a obþinut
18.772 de voturi, în timp ce Klaus
Iohannis a obþinut 18.407 voturi,

 continuare în pag. 12
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Gata, Plãvanul ºi-a vãzut
visul cu ochii: va mai trândãvi încã
cinci ani la Palatul Cotroceni, lucrând
(vorba vine!) la juma’ de normã, de
marþi pânã vineri, oftând de dorul
coanei Georgeta, cãreia îi cam pute
Bucureºtiul, ºi pentru care, în restul
zilelor sãptãmânii, fãcea naveta la
Sibiu, raiul snobinetelor ºi al prostiei
închipuite, un fel de Scorniceºti pe
stil nou ºi, musai, „subþire”, ce mama
mã-sii! Nu am sã pricep niciodatã –
aºa sunt eu, mai limitat de felul meu!
– cum de s-au bulucit dragii mei
compatrioþi (asta doar dacã nu a fost
o... directivã subteranã) sã dea cu
votul în urne pentru acest ins excedat
de reflexe teutone ºi, adesea, de o
mârlãnie greu explicabilã la un om
care, fie ºi temporar, îndeplineºte
aceastã înaltã ºi onorantã funcþie în
Statul Român. Pe care poate îl
confundã cu statul degeaba.
   * Cu atât mai curioasã apare
aceastã realitate cu cât, dacã privim

pe rezultatele defalcate ale  recentului
scrutin, observãm cã ºi alte plaiuri,
cu tradiþii de vot radical diferite (de
pildã Vînju Mare sau câteva cãtune
din zona lui „vine nana pe colnic”) s-
au spurcat la traiul „subþire” ºi au pus
umãrul sã-l scoatã pe neamþ
preºedinte al tuturor românilor. Bravo!
Dar zelul unora plecaþi de aici pe alte
meleaguri este de-a dreptul vomitiv.
Pe reþelele de socializare, devenite
adesea mijloace de tâmpire
progresivã ºi programatã a populaþiei
nededate la asemenea treburi...
subþiri, unii dintre ei deplâng
melodramatic, cu lacrimi... de sânge,
vorba aia, cã judeþul lor natal a rãmas,
auziþi ºi dumneavoastrã, „roºu”. Ptiu,
bãtu-v-ar norocul sã vã batã! Pânã
acu’ ceva timp, vã încãlzeaþi cu coceni
pe vatrã ºi vã sãreau, vorba aceea,
greierii din cãlcâie, acum, dupã ce  v-
aþi julit coatele de elemenþii vreunui
calorifer, v-aþi dat seama de noua...
perspectivã pe care aþi cãpãtat-o

asupra lumii ºi ne daþi lecþii de elitism
existenþial ºi politic!? Hai, la sifoane
cu voi, ºi pe drumul de întoarcere
faceþi un popas la vreun curs intensiv
de alfabetizare, doar scris ºi citit pe
silabe, dupã aceea mai stãm de
vorbã. S-a înþeles?
   * În ceea ce mã priveºte, vreau sã
vã spun, dragii moºului, cã sunt
foarte mândru cã judeþul meu natal,
Oltul, ºi cel de adopþie, Mehedinþiul,
nu l-au vrut pe teutonul ãsta primitiv
ºi ronþãitor  de gresie ca preºedinte
al României. A fost, dupã modesta
mea pãrere, o lecþie de echilibru ºi
de bun simþ pentru toþi ipocriþii,
oportuniºtii ºi cosmopoliþii de pe
aici ºi de aiurea.
   * O explicaþie (de fapt una din
explicaþiile posibile) a realegerii lui
Werner ãsta a fost aceea cã ºi
contracandidata lui, Viorica Dãncilã,
era ºi ea tot o sublimã nulitate
precum dumnealui. Diferenþa a fost
fãcutã prin aceea cã madam’ Viorica

Dãncilã a fost un fel de sac de box
public în care a putut lovi oricine
vrei ºi oricine nu vrei. Au umplut-o
de zoaie toþi nãtãrãii din presã ºi
politicã, de aici ºi de prin pajiºtile
bruxelleze, în timp ce primitivul
teuton rumegãtor de roci a fost
protejat de toatã lumea. Dacã întrebai
vreun cãuzaº liberal prin ce s-a
ilustrat în cei cinci ani de mandat
acest Iohannis, îþi rãspundea
invariabil cã a blocat tentativele PSD
de a pune mâna pe Justiþie(!?), cã a
ridicat prestigiul României în lume,
menþinând-o pe direcþia Vest ºi cã
s-a întâlnit cu preºedintele american
Donald Trump. Dacã insiºti ºi întrebi
cu ce folos practic toate astea, ei dau
niºte rãspunsuri complet tembele, în
caz cã nu ridicã, la fel de tembeli,
din umeri. Dar, în sfârºit, rãul a fost
fãcut. Dupã zece ani sub calamitatea
Bãsescu, avem, iatã, parte de încã
zece ani calamitaþi, de data asta sub
Iohannis. Norocul poporului român,
tot de el croit. Sau o generaþie
sacrificatã de niºte satrapi ai
nesimþirii ºi grobianismului politic.
   * În vremea asta, fostul mare
partid românesc PSD, în loc sã îºi
lingã rãnile ºi sã se apuce de
reconstrucþie, a dat, pare-se ordin
de AUTODISTRUGERE. Dãncilã,
mai de voie, mai de nevoie ºi-a dat
demisia, la fel ca ºi biroul executiv,
iar cei care asigurã interimatul pânã
la congresul de la paºtele cailor sunt
alde Ciolacu, Stãnescu plus câþiva
lideri judeþeni cu ceva rezultate mai
de Doamne-ajutã la recentele
prezidenþiale. Morala? La spartul
târgului, se sparg capete...

La spartul târgului

27 noiembrie - 10 decembrie27 noiembrie - 10 decembrie

La iniþiativa primarului Marius Screciu,
consilierii PSD au respins în Consiliul Local
proiectul liberalilor de eliminare a taxei de
spargere a domeniului public pentru utilitãþi!
   Putem înþelege colectarea de bani la buget
prin taxe speciale, în limite normale ºi în cazuri
întemeiate, dar #nu suntem de acord cu goana
disperatã de a impune #taxe_peste_taxe în
dezavantajul severinenilor!
   Taxa specialã de spargere a domeniului
public ºi privat pentru utilitãþi (apã-canal, gaz,
electricitate, iluminat, etc) în municipiul
Drobeta Turnu Severin poate ajunge ºi la peste
1.000 de lei, în contextul în care oamenii au
oricum costuri foarte mari cu aceste lucrãri.

#rãmânem_cu_taxele_PSD

Eliminarea taxei de spargere a fost respinsã de consilierii PSD!
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Astfel, în zilele de 19, 20 ºi
21 noiembrie 2019, Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural
din Drobeta Turnu Severin, în
parteneriat cu Primãria Municipiului
Drobeta Turnu Severin, prin
implicarea directã a primarului
Marius Screciu, a organizat un amplu
simpozion ce a avut ca subiect
Cetatea Medievalã a Severinului.
Domnul conf. univ. dr. Ion Stângã,
împreunã cu dl. Ion Olaru – directorul
Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural, au coordonat
pregãtirea ºi desfãºurarea lucrãrilor
simpozionului, au selectat invitaþii,
istorici de notorietate, cu studii ºi
cercetãri, pentru perioada medievalã
ºi în mod deosebit studii ºi cercetãri
asupra Cetãþii Medievale a
Severinului.

Cetatea Medievalã a Severinului – important centru militar, comercial
ºi spiritual al Þãrii Româneºti

Cetatea Medievalã a Severinului are o realã nevoie de a fi
pusã în valoare ºi introdusã în circuitul turistic naþional ºi

internaþional. Acesta este ºi motivul pentru care, oameni de
culturã, profesori universitari ºi academicieni au fost

cooptaþi într-o amplã discuþie constructivã, despre
strãlucirea de altã datã a fortãreþei ºi rolul ei istoric marcant.

   În continuare vã fac o
scurtã prezentare a
invitaþilor ºi a conferinþelor
susþinute în cadrul
Simpozionului:
   Prof. univ. dr. CONSTANTIN
C. PETOLESCU, membru
corespondent al Academiei
Române – „Cetatea
Grãdeþului: între Antichitate ºi Evul
Mediu”; Prof. univ. dr. DINICÃ
CIOBOTEA –„Þara Severinului”;
Prof. dr. ADRIAN RUSU - „Cetãþile
Severinului în secolele XIII-XIV”; Prof.
univ. dr. RADU VERGATTI -
„Începuturile Cetãþii româneºti de la
Severin”; Prof. dr. IOAN HAÞEGAN -
„Cetatea Severinului între secolele
XIV–XVI”; Prof. dr. TOMA
RÃDULESCU - „Circulaþia monetarã
în zonã Cetãþii Severinului secolele

XIV – XVI”; Conf. univ. dr. ION
STÂNGÃ – „Despre un asociat la
domnie al lui Mircea cel Bãtrân, mai
puþin cunoscut”; Prof. dr. TUDOR
TEOTEOI - „Mitropolia de Severin ºi
tradiþia ei ulterioarã”; Col. (r)MARIAN
PETRESCU - „Campania militarã
angevinã de la 1330 în Þara
Româneascã  Ungro-Vlahia – aspecte
inedite privind localizarea bãtãliilor

zise de la Posada în Banatul de
Severin, zona Mehedinþi – Cerna”;
Prof. dr. TUDOR RÃÞOI –
„Descoperirea ºi organizarea
cimitirului medieval de la Severin”;
Prof. dr. MITE MÃNEANU – „Aspecte
ale evoluþiei Severinului medieval în
contextul  transformãrilor economice
sud-est europene din secolele XIII –
XVI”; Prof. dr. ROMEO POPA –
„Practicarea agriculturii în regiunea
Oltenia, reliefatã de hrisoavele Evului
Mediu (sec. XIV-XV)”; Prof. dr.
MARIAN NEAGOE – „Arhitectura de
apãrare a Cetãþii Medievale a
Severinului în perioada secolelor XIII
– XVI”; Prof. dr. CRISTIAN ANIÞA –
„Din istoricul lucrãrilor de consolidare
a Cetãþii Severinului (1919-1944)”.

   Într-un ambient deosebit generat de
interiorul Cetãþii Medievale a
Severinului Simpozionul a început
printr-o ineditã lansare de carte a
domnului Prof. dr. Adrian Andrei
Rusu. Apãrutã în 2019 la editura
Mega din Cluj Napoca sub titlul
„Caste lul  ºi  Spada . Cultura
materialã a elitelor din Transilvania
în Evul Mediu târziu”, voluminoasa

scriere a avut parte de o prezentare
de calibru a istoricului Dan Ovidiu
Ilcuº. Lucrãrile au generat discuþii
deosebit de interesante în ceea ce
priveºte Cetatea Medievalã a
Severinului, iar Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural
lucreazã la editarea ºi tipãrirea unui
amplu volum ce va cuprinde toate
conferinþele susþinute, dar ºi o parte
a discuþiilor purtate ºi transcrise
ulterior în acest volum istoric ce va
fi ca un punct de pornire în ceea ce
priveºte nevoia de punere în valoare
a acestui minunat obiectiv turistic
intrat în patrimoniul istoric naþional.

Biroul Comunicare,
Direcþia de Patrimoniu Istoric

ºi Turism Cultural
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Ironie amarã, iatã-ne aºezaþi, din
nou, în mod oribil, în banca cerutã
de marile imperii! Caricatura primeºte
iarãºi pe mînã palatul Cotroceni ºi
sînt sigurã cã toate aceste miºcãri au
fost calculate la sînge. Dezamãgire
totalã, dar previzibilã pentru
reprezentanþii populaþiei cu repere
morale ºi creºtine! Impactul asupra
vieþii sociale va fi devastator! Mult
mai nociv decît cel al regimului
Bãsescu! Ce se aflã în spatele acestor
aranjamente? Starea de prizonierat în
antecamera unor strategii dictatoriale,
strategii de furat cãciula poporului
român. Unic preºedinte, unic partid!
„Specialiºtii” ieftini ºi slugarnici ai
„guvernului meu nr. 2” i-au servit pe
tavã caricaturii cîte un as de picã ºi
soluþii cu impact teoretic, dar cu prizã
la un electorat prelucrat în laboratoare
„discrete”. Nu, nu bat cîmpii. Dacã
ar fi sã se confere premii pentru
scenarii de distrugere a A.D.N.-ului
naþional, Iohannis ar lua un Oscar.

Cu falsul tezism, care a adus
nenumãrate deservicii cetãþeanului
român ºi României pe termen lung,
cu malversaþiunile ºi falsa grijã pentru
þarã, cu demagogia agresivã, cu
asmuþirea românilor împotriva
românilor, care îl situeazã departe de
modelul unui preºedinte serios,
Iohannis a ajuns învingãtor cu
promisiuni electorale ce nu au
corespuns nici în primul mandat
stãrii de fapt ulterioare, pentru cã nu
le-a respectat, ele fiind niºte speculaþii
de conjuncturã electoralã, servite
naivilor care l-au votat. Cu alte seturi
de promisiuni ºi de înºelãtorii
publice, Iohannis ºi-a pus noua
ºapca trumpistã, s-a costumat cu
salopeta traficantului de influenþã ºi
va apãsa din nou pe butonul start al
tabloului naþional de inducere în

Caricatura nomenclaturii democrate

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

eroare, de comandã ºi de supunere
a robilor. E atît de uºor, în fruntea
þãrii fiind, sã se aºeze de-a
curmeziºul binelui naþional, chiar
împotriva revirimentului economic
ºi social, folosind pîrghii incidentate
constituþional ºi legal, cînd toate,
de la guvern, la justiþie, normã
comportamentalã, conspirã în
favoarea lipsei bunului simþ ºi
moralei.

Caricatura nu-i decît un hologramã
mediaticã, creatã ºi întreþinutã de
servicii ºi de presa aflatã în slujba sa,
care i-a spãlat ºi apretat tot timpul
infatuarea extremã, discursurile
idioate, silabisirile agramate lipsite de
substanþã, egoismul ºi egocentrismul
exaltat, vedetismul ºi conþinutul de
drept al rãspunderilor civile ºi penale.
Asta nu înseamnã cã nu înþeleg
drama acestui leu-paraleu al
nomenclaturii „democrate”, pentru cã
înainte de a înºela istoria, de a ne
înºela pe noi, românii patrioþi, el este
primul înºelat! 

Pentru momentul istoric în care ne
aflãm ca stat, grija pentru soarta
naþiunii române nu a figurat niciodatã
în lista sa de prioritãþi, el fiind un
excelent specialist în trãdare
naþionalã, sporirea averilor ºi
ridicarea propriului nivel de trai.
Agentul acestor abuzuri fiind dorinþa
de putere ºi control. Aceasta este
subcultura diplomaþiei sale,
impostura sau cultura alternativã,
importatã din Occident pentru
electoratul sãu ingenuu prin definiþie,
ºi alimentatã pas cu pas cu
dezinformãri. Subcultura ca ecuaþie
a permanentei sale lipse de
scrupule. Sînteþi pregãtiþi pentru
programul de jupuit pielea
românului? Zece ani cu Bãsescu
ºi zece cu Iohannis vor cîntãri
amarnic în bilanþul Istoriei
Românilor.

Vã propun un exerciþiu de
imaginaþie: încercaþi sã comparaþi
calitãþile unor mari ºi contestate
personalitãþi ale istoriei românilor (cu
reuºitele ºi inevitabilele lor erori),
dintre care nu-i putem exclude pe cei
doi martiri asasinaþi la comandã
strãinã, pentru cã au dorit binele
naþiuni cãrora i-au aparþinut: Ion
Antonescu ºi Nicolae Ceauºescu.

Sper cã, punîndu-i lîngã Iohannis vã
vor aminti de replica lui Apelles,
despre picturã ºi nivelul sandalei, nu?
(„Cizmare, nu mai sus de sanda!”.

Acest mãscãrici pus la patru ace,
frezat ºi parfumat de marile
imperii, o caricaturã ce s-ar
dori un Otto von Bismarck
modernizat, a împrumutat
mina severã de om al
normalitãþii, de om
hiperocupat pentru
prosperitatea þãrii; de om al
unui popor, de care nu-l leagã
nici credinþa, nici interesele,
însã vigneta sa deontologicã,
moralã ºi umanã, contrazice
flagrant masca afiºatã în
campania începutã abuziv, cu
mult înainte de data oficialã.
Imaturitatea ºi murdãria
moralã cronicã a acestei
caricaturi a primit ecouri
favorabile de la electorat, sub
presiunea uriaºelor
manipulãri, prin „bãi de
mulþime” ºi apariþii meticulos
pregãtite de „bãieþii deºtepþi”. Lipsa
oricãrui sentiment uman s-a
deconspirat atunci cînd, lîngã el, un
militar ºi-a pierdut cunoºtinþa iar el
s-a comportat ca un robot. Episoade
penibile ºi dramatice din istoria
noastrã contemporanã! ªi nu mã
numãr printre naivii care au votat
conºtient sau împinºi eroarea iniþiatã
de „alþii” împotriva poporului!

Mult trîmbiþatul prim-mandat al
sãu nu a adus nici pe departe raiul
promis în ograda românilor, deºi
poporul a sperat precum înaintaºii
noºtri la Curtea de la Viena sau la
Cancelaria Berlinului. Mai mult, cu
aprobarea sa, în cei cinci ani trecuþi,
þara a fost jefuitã ºi vîndutã piesã cu
piesã, pãdure cu pãdure, zãcãmînt cu
zãcãmînt! Vîndutã pe tichete
veneticilor ºi hoþilor bãºtinaºi, care
se luptã ºi azi, în platourile
televiziunilor pentru rãmãºiþele de la
masa jafului naþional, în timp ce
justiþia îºi aduce aportul la trecerea
cu vederea, chiar a dosarelor
preºedintelui, din simplul motiv cã
justiþia, cu o Koveºi coruptã în frunte,
s-a raportat, în mod prioritar, la
definirea intereselor unor grupãri, nu
la cele naþionale, adicã la ideea de

lege ºi aplicabilitate, ci, principal, în
obþinerea unor favoruri.

Se întîmplã lucruri incredibile în
þara noastrã, iar preºedintele care a
mai jonglat obþinerea a încã unui

mandat, dã de înþeles cã mersul
vremurilor este în esenþã un haos
plãcut, pe care nu are rost sã-l mai
ordonãm. „Din haos Doamne-am
apãrut ºi vom sfîrºi în haos”, pare sã
ne spunã eminescologul ratat, fizician
de provincie, care a rîs, dar nu a
rãspuns cînd a fost întrebat cum se
calculeazã aria cercului! Pentru cã nu
ºtia!? Iatã de ce Iohannis a dat semne
de hiperactivitate în campanie ºi a
vorbit compulsiv, la fel cum schiazã
sau pedaleazã, posedat de o singurã
devizã anticonstituþionalã: rãzboi
împotriva unui partid. ªtia cã
gunoaiele sale zac prin dedesubturile
unor organisme europene ºi cã la
momentul oportun, dacã nu executã
ordinele, vor fi aruncate la suprafaþã!
Cam aºa a arãtat tot timpul vederea
ºi vedeniile individului care ocupã
încã o datã primul fotoliu în stat,
individ care a cãlcat totul în picioare,
de la protocol, Constituþie, lege, la
bun simþ ºi demnitate.

Problema gravã care dã de furcã
contextului fragil în care ne aflãm,
este, fãrã doar ºi poate, absenþa din
peisajul politic a unor adevãraþi lideri
cu vederi reformatoare, naþionaliste.
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„România - o mare de speranþã
democraticã între autoritarismele din
Europa Centralã ºi de Est”. Aºa titra
un analist occidental pro-american
despre România ºi despre alegerile
prezidenþiale, cu gândul cã va câºtiga
Iohannis, candidatul de centru
dreapta. ªi a câºtigat. Nu este meritul
lui Iohannis, nici meritul americanilor,
nici al liberalilor, ci doar al poporului
român. România suflã ºi în iaurt, dupã
ce s-a ars cu 50 de ani de zeamã
comunistã extrem de fierbinte. Chiar
ºi un preºedinte leºinat precum Klaus
Iohannis. Acesta nu face nici bine nici
rãu. Este ca o pastilã care nu are
niciun efect. O pudrã fãrã efecte
aparante, un efect Placebo care îþi
poate face bine, dacã ai credinþa cã
este vorba de o pastilã adevãratã.

Efectul Placebo este posibil sã fi
funcþionat în cazul celor 2 milioane de
tineri de peste 18 ani care au ieºit la
vot ºi care îi strigã Dãncilã pe prietenii
lor mai puþin înzestraþi intelectual.

Efectul Placebo a funcþionat pentru
unii dintre alegãtori. Alþii au mers ºi
au votat dupã regula rãul cel mai mic
sau prostul cel mai puþin prost. Alþii

Efectul Placebo ca preºedinte
au stat acasã, supãraþi cã nu au cu
cine, dacã le-a dispãrut Barna din
turul al doilea. Sigur cã ºi Iohannis
ºi echipa au avut un rol în acest
scenariu, dat fiind faptul cã
preºedintele a dorit-o cu orice preþ
pe Dãncilã în turul al doilea. Între un
papã lapte ºi un prost ce sã alegi? Îl
alegi pe tolomac. Poate îi merge
mintea, chiar dacã mai lent. Ori
prostul poate sã fie destul de
periculos, mai ales dacã încape pe
mâna cui nu trebuie. Din partea lui
Iohannis nu o sã avem nicio surprizã
legatã de o reîntoarcere cãtre Rusia
ºi tarele din trecut.

La Dãncilã nu ºtia nimeni de ce
era în stare dacã încãpea pe mâna
cuiva dinspre Est. Cert este cã ne
aºteaptã cinci ani decisivi pentru
România. Iohannis nu se mai poate
plânge cã nu are Guvernul ºi nu
poate sã îºi punã în aplicare
viziunea. Adicã, sã construim ºi
noi spitalele regionale în urmãtorii
cinci ani, sã remodelãm sistemul
de educaþie, sã îl facem mai
performant. Apoi, în cinci ani sã
avem în sfârºit autostrãzile ºi

drumurile expres cãtre care tot
tânjim de 30 de ani. Poate ºi un
litoral modernizat. Sigur cã va mai
rãmâne ºi partea economicã legatã
de atingerea unui nivel de trai
decent. Mãcar la un venit de o mie
de euro pe cap de locuitor lunar,
net. Plus o justiþie eficientã,
necoruptã ºi imparþialã.

Aceste lucruri însumate ar putea
genera atmosfera propice întoarcerii
acasã a milioanelor de români care
au plecat, sã îºi facã un rost în afara
þãrii. Sunt în primul rând românii care
au plecat din cauza
sãrãciei. Ei vor fi primii
care se vor întoarce sã
facã afaceri în þarã, sã îºi
repare casele, dacã nu
cumva le-au reparat
deja. ªi trebuie aduºi cât
mai repede acasã,
pentru cã dacã au copiii
care nu au învãþat încã
limba românã atunci este destul de
clar cã nu se vor mai întoarce.

Klaus Iohannis ar trebui sã facã
ºi el ceva în urmãtorii 5 ani, dupã ce
5 ani nu a miºcat mare lucru ºi doar
se laudã cã vrea sã îngroape de tot
PSD. Deocamdatã, acesta nu este un
proiect de þarã, ci mai degrabã o
agendã politicã personalã a ºefului
statului. România are un guvern
liberal, al preºedintelui ºi trebuie sã
îl vedem la treabã. Pânã acum a fost
în joc de glezne pentru a nu face paºi

greºiþi în campania pentru
realegerea lui Klaus Iohannis. Este
nevoie ca Orban sã lase glumele ºi
negocierile ºi sã treacã la treabã, sã
vedem un mediu economic
predictibil, sã vedem investiþiile
statului în infrastructurã ºi în mediul
energetic. Sã vedem acele investiþii
care sã genereze dezvoltare ºi o
creºtere a nivelului de trai. Sã vedem
poate ºi câteva mari investiþii ale
unor companii strãine, în special în
partea de producþie.

Iohannis a rãmas ºi el pe partea

lui cu destule datorii faþã de români
ºi faþã de România ºi nu a vorbit
despre ele decât la modul generic.
Este vorba de stoparea tãierii
pãdurilor, eliminarea vizelor cu
SUA, eliminarea MCV, intrarea în
spaþiul Schengen ºi altele, destul
de concrete. Iohannis a uitat de ele
ºi nu a spus cã le va rezolva în
urmãtorii 5 ani. E posibil sã îºi fi
fãcut din nou planuri mari de
concediu. De cinci ani.

 ªtefan Bãeºiu
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La 2 iulie 1504 s-a stins din
viaþã marele ªtefan Vodã al Moldovei,
dupã o domnie de aproape 50 de ani.
Este un moment de sfântã aducere
aminte pentru fiecare din noi, ca
români.
   El este un miracol nu numai în istoria
românilor, ci ºi a întregii Europe ºi a
creºtinãtãþii. El a fost Omul, a fost Eroul
providenþial, prin care a lucrat
Dumnezeu pe pãmânt în acea perioadã.
Nu se poate concepe ca armata
Imperiului Otoman secondatã de
hoardele tãtare, o armatã bine instruitã
ºi dotatã, care trecuse prin foc ºi sabie
imperii ºi popoare, sã se poticneascã
de o þãriºoarã precum Moldova.
Nimeni nu contesta bogãþia naturalã a
Moldovei, dar oricine trebuie sã
recunoascã inferioritatea numericã ºi
strategicã a armatei moldovene în
comparaþie cu cea turceascã. Era
vremea luptelor directe între oameni.
Omul zilelor noastre nu trebuie sã-ºi
închipuie cã pe atunci se dispunea de
armament sofisticat ca cel din ziua de
azi, care suplineºte mulþime de
oameni. Câteva maºini rudimentare de
rãzboi, dintre care tunurile se situau
pe locul întâi, constituiau armele “cu
bãtaie lungã” ale armatelor de atunci.
Forþa adevãratã a unei armate o
constituia numãrul ostaºilor, nivelul lor
de instrucþie ºi iscusinþa
conducãtorilor. Nu avem date cã ªtefan
cel Mare avea o armatã permanentã
numeroasã. Aceasta forma garda curþii
domneºti ºi paza cetãþilor. Armata cea
numeroasã o forma þara, atunci când
era chematã sub steag la vreme de
nevoie. Majoritatea ostaºilor recrutaþi
erau neinstruiþi sau, oricum, cu o
sumarã pregãtire militarã. Ei erau
conduºi de convingerea cã îºi apãrã
þara, pãmântul, casa, biserica ºi
cimitirul, pãrinþii ºi copiii, nevasta ºi
însãºi raþiunea de a fi. Se adunau în
jurul domnului ca puii în jurul cloºtii
ºi încercau sã opunã rezistenþã uliului.
   ªtefan a reuºit în scurt timp sã devinã
omul lui Dumnezeu trimis sã
mântuiascã Moldova de invadatori.
Lupta lui nu se dãdea numai pentru
apãrarea þãrii, ci ºi pentru apãrarea
credinþei creºtine. El nu-ºi fãcea un titlu
de glorie din nenumãratele victorii
câºtigate, ci le punea pe toate pe seama
ajutorului dat de Dumnezeu. El intra

ªtefane, Mãria Ta!
în lupte, acolo unde era mai greu, dar
poporul era convins cã în luptã se
gãsesc ºi îngerii lui Dumnezeu,
arhanghelul Mihail, ori sfinþii militari,
precum Sfântul Gheorghe sau Sfântul
Dimitrie ºi alþii. Luptele lui ªtefan erau
luptele pe care Dumnezeu le voia.
ªtefan însuºi se socotea slujitorul lui
Dumnezeu ºi împlinitorul voii Lui.
Înfrângerile erau pedeapsã divinã
pentru pãcate. Concepþia lui ªtefan era
profund creºtinã, de om pãmântesc
aflat sub greutatea vieþii ºi a pãcatului,
de om cu misiune specialã, destinat
de Dumnezeu pentru a-ºi conduce
poporul la libertate ºi independenþã în
marele concert al popoarelor. El ºi-a
însemnat trecerea prin lume cu
nenumãratele morminte, ce aratã
locurile unde au avut loc lupte, prin
zecile de locaºuri sfinte, prin cetãþi ºi
construcþii, dar, mai ales ºi mai trainic,
prin urmele rãmase în memoria
poporului sãu. S-a scris mult, dar nu
s-a spus totul despre ªtefan cel Mare
ºi Sfânt pânã acum.
El rãmâne, în continuare, o enigmã
ºi un miracol în istorie; el rãmâne un
punct de reper în viaþa poporului
român, un model ºi un prilej de
bucurie pentru românii din toate
timpurile ºi din toate locurile. În
persoana lui ªtefan se întruchipeazã
însuºi simbolul existenþei, vitejiei ºi
unitãþii noastre româneºti din toate
timpurile ºi din toate locurile. Nu este
român, care sã-l conteste; nu este
român, care sã nu i se închine cu
veneraþie; nu este român, care sã nu-
ºi simtã sufletul vibrând în faþa
mormântului de la Putna; nu este
român, care sã nu se simtã mândru,
când precizeazã cã este din Þara lui
ªtefan - Vodã.
   S-au scurs cinci sute de ani de la
trecerea lui spre cele veºnice, dar
memoria lui rãmâne la fel de vie ºi
mobilizatoare pentru toþi românii de
aici ºi de pretutindeni. Întotdeauna
umbra lui a vegheat la suferinþele ºi
la bucuriile poporului român.
Bãtrânul stãpân al Moldovei a plâns
sub cripta mormântului de plânsetul
urmaºilor sãi aflaþi în grele cumpene,
iar la vreme de încercare duhul lui a
luptat alãturi de români pentru
apãrarea cauzelor sfinte naþiei.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 urmare din pag. 3

Philippe Starck, Ngozi Okonjo-
Iweala, Sal Khan ºi Daniel Kahneman.

“Dialogurile TED” este un eveniment
organizat pentru prima oarã la Drobeta
Turnu Severin, de cãtre Cercetaºii
României, cu sprijinul Consiliului Local
ºi alPrimãriei Drobeta Turnu Severin.
Îºi propune sã combine schimbul de
idei ºi discuþiile pe baza celor mai
interesante discusuri TED care vor fi
proiectate la Palatul Culturii Teodor
Costescu. Sunt aºteptaþi mai ales
copiii ºi tinerii cu vârste între 14 ºi
19 ani, dar ºi tinerii cu vârste între 20
ºi 102 ani – deoarece toate ideile ce
vor fi prezentate acolo sunt menite sã
intrige, sã schimbe perspective, sã
punã pe gânduri, sã inspire.

Dialogurile vor fi facilitate de un
panel de invitaþi care vor deschide
discuþii interesante, vor pune
întrebãri inconfortabile ºi vor
încerca sã aducã profunzime

Dialogurile TED la Drobeta Turnu Severin!

ideilor prezentate în discursuri.
Scopul este ca publicul care alege
sã petreacã ziua de sâmbãtã la
Dialogurile TED, sã plece acasã cu
o idee altfel, cu o întrebare nouã,
cu o viziune diferitã.

Prezentãrile sunt menite sã inspire
ºi sã schimbe prejudecãþi, dureazã
maxim 18 minute fiecare, având un
puternic accent practic ºi un limbaj
simplu de urmãrit ºi înþeles. Cele mai
multe vor fi în limba englezã, având
subtitrare în limba românã.

Participarea la eveniment se face
doar pe bazã de invitaþie, completând
formularul de înscriere de pe pagina
de Facebook a Cercetaºilor din
Drobeta Turnu Severin.
Contact:
Daniela Borontiº
Coordonator Dialogurile TED la
Drobeta Turnu Severin
Tel: 0755.017.016
Email: daniela.borontis@scout.ro

Despre Cercetaºi
Cercetãºia este o miºcare educativã a copiilor ºi tinerilor, bazatã pe

voluntariat, cu caracter apolitic, deschisã tuturor, fãrã deosebire de
naþionalitate, rasã, sex, credinþã sau condiþie socialã, în concordanþã cu
principiile ºi metoda Scout. Misiunea Cercetãºiei în societatea româneascã
este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe
o Promisiune ºi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în
care oamenii sunt împliniþi ca indivizi ºi joacã un rol constructiv în societate.

 urmare din pag. 1 (clasa a XI-a/Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti). La juniori, au obþinut medalii de bronz Alexandru
Dobleagã (clasa a VII-a/Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” din Ploieºti) ºi
ªtefan Þaga (clasa a VIII-a/Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” din Ploieºti).
   Cele douã loturi au fost coordonate de profesorii Marcel Drãgan
(Colegiul Naþional „Samuel von Brukenthal” din Sibiu) ºi Dan-Octavian
Dumitraºcu (Colegiul Naþional „Dinicu Golescu” din Câmpulung, jud.
Argeº) ºi de studenþii Livia Mãgureanu (Universitatea din Bucureºti ºi
Denis-Andrei Banu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi).
   Competiþia s-a desfãºurat în Bulgaria (Shumen), în perioada 20-24
noiembrie, cu participarea a peste 60 de concurenþi (seniori ºi juniori)
din Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Kazahstan, Moldova, România, Rusia,
Ucraina ºi Serbia. BIROUL DE COMUNICARE

ªase medalii: palmaresul...
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La data de 30 noiembrie 2019 va avea loc evenimentul public intitulat
MARªUL UNITÃÞII NAÞIONALE între orele 12h00 – 15h00, în Drobeta-
Turnu Severin, activitate organizatã de Partidul Noua Dreaptã, Filiala
Mehedinþi în colaborare cu Partidul Neamul Românesc, Filiala Mehedinþi.
   Evenimentul se încadreazã într-o tradiþie anualã de comemorare a luptãtorilor
români cãzuþi în cele douã Rãzboaie Mondiale. În timpul marºului, sunt prevãzute
arborarea Drapelului Naþional, depunere de coroane de flori precum ºi difuzarea
de muzicã patrioticã. La eveniment sunt invitate asociaþii reprezentative ale
societãþii civile româneºti, precum ºi cetãþeni de toate etniile.
   Reprezentanþii presei, ai diverselor asociaþii interesate precum ºi cetãþenii care doresc
sã susþinã discursuri comemorative sunt rugaþi sã ne contacteze pe e-mail sau la nr.
de telefon 073-5935439, pânã la data de 28 noiembrie orele 18:00, inclusiv.
Drobeta-Turnu Severin, 21 noiembrie 2019

Florin-Ion Mãneanu, Preºedinte Noua Dreptã Mehedinþi
E-mail: mehedinti@nouadreapta.org; Tel: 073-5935439

WEB: https://fratiecredinta.wixsite.com/nd-mehedinti

COMUNICAT DE PRESÃ

MARªUL UNITÃÞII NAÞIONALE

Sfârºitul rãzboiului franco-
italo-austriac din 1859, sfârºit cu
înfrângerea militarã a monarhiei
habsburgice, a dezlãnþuit o
puternicã crizã internã pentru
monarhie lãsând puternice urmãri
politice în viaþa popoarelor de sub
stãpânirea sa: românii, slovacii,
sârbii, croaþii ºi rutenii, care ridicau
cu insistenþã pretenþii de autonomie.
   Unele provincii de sub dominaþia
Ungariei, printre care ºi
Transilvania, aveau diete proprii,
lucru ce nemulþumea guvernul de la
Pesta, care nu-ºi mai putea exercita
supremaþia statalã asupra
popoarelor din aceste þãri.
   Mai cu seamã dupã Unirea
Principatelor române, anumite
publicaþii, ce sugerau unirea tuturor
românilor, trec dintr-o parte în alta a
graniþii prin intermediul ciobanilor ce-
ºi aduceau turmele pe câmpiile
mãnoase ale României, prin treceri pe
cãrãri ascunse, puþin cunoscute sau
erau chiar cu titluri schimbate.
   ªi cu ocazia târgurilor ºi nedeilor
organizate periodic în Carpaþi, românii,
din ambele pãrþi ale graniþei se
întâlnesc ºi-ºi împãrtãºesc visurile.
   „Românii sub Mihai Voievod
Viteazul” a lui Bãlcescu constituie o
mare evocare a vieþii poporului român,
iar titlurile primei ºi a celei de a patra
cãrþi, respectiv „Libertatea Naþionalã”
ºi „Unitatea Naþionalã” exprimã, clar,
cele dorite de poporul român, visul
românului de pretutindeni.
   Amintesc faptul cã Mihai Viteazu a scris
în Româneºte pe versoul variantei
maghiare a „Dorinþelor lui Mihai-Vodã...”
(cu litere chirilice, dar în româneºte)

 „ªi hotarul Ardealului
     Pohta ce-am puhtit
     Moldova, Þara Româneascã”.
Iar N. Bãlcescu scria, cu mândrie „dupã
triumfalele victorii împotriva turcilor,
Mihai voi a-ºi crea o patrie mare, pe
cât þine pãmântul românesc”.
   În sfârºit, intrarea României în primul
rãzboi mondial, de partea Antantei, are
drept scop eliberarea provinciilor
istorice subjugate de Imperiul austro-
ungar ºi a fost decisã la Consiliul de
coroanã de la Cotroceni din 14/27
august 1916 aºa dupã cum ne aratã
Ion Bulei în „1916 zile de varã, p. 218”
ºi, în seara aceleeaºi zile, ministrul
român la Viena, a predat guvernului
imperial declaraþia de rãzboi în care
scria cã România se vede „silitã sã
acþioneze astfel, pentru a-ºi realiza
„unitatea naþionalã” conform
„România în rãzboiul mondial 1916-
1919, vol. I pag. 8.
   Hotãrârea guvernului I.I. C. Brãtianu

Zilele Palatului Culturii „Teodor Costescu”-
Ediþia a IlI-a

28 noiembrie 2019
Palatul Culturii „Teodor Costescu” sãrbãtoreºte anul
acesta 95 de ani de existenþã, mãreþul edificiu fiind

inaugurat la data de 30 noiembrie 1924.

PROGRAM
* Ora 16:00, Sala „Virgil
Ogãºanu”-
Premiile Palatului Culturii
„Teodor Costescu”.
* Ora 17:00, Sala „Virgil
Ogãºanu” -
Lansãri de carte:
- Viorica Gligor, „Cãlãtorii
spre insula interioarã”.

Prezintã: Ileana Roman,
Viorica Stãvaru, Dana Pîrvan;
- Mihai Antonescu, „Ca frunza
ºi ca iarba primãverii”;
- Florian Copcea, „Dicþionar
toponimic”;
- Honorius Spãtaru, „Crini de
prisos”. Prezintã: Nicolae Jinga.
^Premiile Societãþii
Scriitorilor Danubieni.

Marea Unire, visul de veacuri al românului
a provocat, îndatã un entuziasm
puternic atât în þarã cât ºi în rândul
românilor neliberi, lucru consemnat de
marele istoric N. Iorga în „Neamul
românesc” scriind: „A sosit un ceas
pe care-l aºteptam de peste douã
veacuri, pentru care am trãit întreaga
noastrã viaþã naþionalã...”.
   La 21 august 1916, când
Regimentul 53 Infanterie a plecat pe
front erau, aºa dupã cum N. A.
Bogdan relateazã „pieþele ºi stradele
pe care trebuie sã le parcurgã...ticsite
de lume, pe trotuare, pe grilaje, pe la
ferestre...” ºi se auzeau, repetate
strigãte de „Ura! Sã trãiþi fraþilor! Sã
vã întoarceþi cu bine, fraþilor! Sã
îndepliniþi România Mare!”
   La 6 noiembrie 1918, guvernul Al.
Marghiloman ºi-a prezentat demisia
ºi noul guvern era predat de generalul
C. Coandã care a hotãrât intrarea în
acþiune alãturi de aliaþi iar în aceeaºi
zi, regele Ferdinand arãta în
proclamaþia adresatã þãrii cã
„împrejurãrile dau þãrii noastre putinþa
de a îndeplini ceea ce am fãgãduit:
realizarea dezideratului naþional”.
   La 9 noiembrie, ministrul de rãzboi
Eremia Grigorescu, a remis
generalului Machensen o notã cu
caracter de ultimatum ºi de declaraþie
de rãzboi cerând ca trupele inamice
sã pãrãseascã teritoriul þãrii într-un
termen de 24 de ore.
   Semnarea armistiþiului de la
Compiegne, la 11 noiembrie 1918,
datã ce marcheazã sfârºi tul
primului rãzboi mondial a gãsit
România în tabãra Aliaþilor.
   La 1 decembrie 1918 are loc la Alba
Iulia, Marea Adunare Naþionalã la care
au participat 1228 de delegaþi ai tuturor
cercurilor electorale formate în
Transilvania ºi peste 10.000 de români
veniþi din toate colþurile provinciilor ºi
astfel într-o atmosferã de entuziasm s-
a hotãrât Unirea cu România iar în
REZOLUÞIA adoptatã în unanimitate la
primul punct se menþiona: „Adunarea
Naþionalã a tuturor românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã,
adunaþi prin reprezentanþii lor
îndreptãþiþi la Alba Iulia în ziua de 1
decembrie 1918, decreteazã unirea
acestor români ºi a tuturor teritoriilor
locuite de dânºii cu România...”.
   Lupta românilor pentru Unire, a avut
un puternic ecou ºi în presa strãinã.
Amintesc doar cotidianul nord-
american „THE NEW YORK TIMES”
precum ºi ziarul londonez „Times” care
comentau cã, ... se împlinise un
imperativ al istoriei iar România se
pregãteºte de o erã nouã”.

Haralambie Lupulescu
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Leul a avut una dintre cele mai negre sãptãmâni din
ultimii 30 de ani, euro atingând consecutiv patru maximuri
istorice, care au culminat joia trecutã cu o medie de 4,7808
lei ºi un maxim al cotaþiilor din piaþã de 4,783 lei.

A urmat o revenire a euro spre 4,77 lei, dar la sfârºitul
intervalului media a urcat de la 4,7722 la 4,7765 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,772 – 4,782
lei, cu închiderea la 4,778 lei.

Actuala evoluþie a leului este pusã de piaþã pe seama majorãrii
deficitului balanþei comerciale. Acesta s-a adâncit, în primele
nouã luni ale anului, cu peste 2 miliarde de euro la 12 miliarde
de euro, iar acesta ar putea creºte ºi mai mult în ultimul trimestru
având în vedere majorarea importurilor cu ocazia Black Friday
ºi a Sãrbãtorilor de Iarnã.

Pe de altã parte, conform datelor publicate de BNR, deficitul
contului curent al balanþei de plãþi pe primele 9 luni ale anului
se cifreazã la 8,1 miliarde euro, cu 19% mai mult decât în
aceeaºi perioadã a anului trecut.

În recenta minutã a ºedinþei de politicã monetarã a BNR care s-
a desfãºurat la începutul lunii, se aratã cã unii membri ai
Consiliului au atras atenþia „asupra riscului unei potenþiale
schimbãri bruºte a sentimentului pe piaþa financiarã internaþionalã,
implicând miºcãri ample de capital, care sã afecteze serios mediul
financiar intern, ceea ce reclamã, mai ales în condiþiile deficitelor
gemene, vigilenþã din partea bãncii centrale ºi pregãtire pentru o
eventualã necesarã reacþie promptã”.

Peste aceasta s-a suprapus rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
document publicat marþi de Ministerul Finanþelor, care anunþã o posibilã
creºtere a deficitului bugetar la 4,3% din PIB în acest an.

Cursul dolarului american a fluctuat în cea mai mare parte a
perioadei într-un culoar îngust, 4,3144 – 4,3172 lei, pentru ca la
sfârºitul ei sã urce la 4,3356 lei.

Moneda elveþianã s-a depreciat de la 1,093 pânã la 1,101 franci/
euro, ceea ce a fãcut ca media ei sã scadã de la 4,3586 la 4,3412
lei. Marþi, cursul a fost stabilitã la 4,3472 lei.

Uncia de aur testeazã de câteva sãptãmâni pe pieþele specializate
scãderea sub pragul de 1.450 dolari. La finalul intervalului, ea
fluctua între 1.454 – 1.459 dolari, ceea ce a fãcut ca preþul gramului
de aur stabilit de BNR sã coboare de la 203,2162 la 203,2127 lei.

Actuala sãptãmânã a debutat cu o nouã operaþiune de tip repo
prin intermediul cãreia BNR a atras de la bãncile comerciale 1,35
miliarde lei, faþã de aproape 2,25 miliarde lei, la precedenta
intervenþie de sterilizare a lichiditãþii. Depozitele au fost plasate la o
dobândã de 2,5% egalã cu cea de politicã monetarã.

În aceste condiþii, indicele ROBOR la 3 luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât de
la 3 la 2,99%, iar cel la ºase luni de la 3,09 la 3,08%. Indicele la 12
luni a scãzut, la rândul sãu, de la 3,19 la 3,18%.

Perechea euro/dolar a avut o evoluþie stabilã, ea fluctuând în
culoarul 1,1008 – 1,1090 dolari. Minimul a fost atins la sfârºitul
perioadei, aprecierea monedei americane apãrând dupã
publicarea cifrelor de creºtere a sectorului privat în zona euro,
la 50,3 puncte faþã de 50,6 puncte preconizate.

Euro ºi-ar putea menþine tendinþa descendentã în cazul în care BCE
va scade ratele dobânzilor în decembrie, mãsura anticipatã de piaþã.

Dupã o scãdere pânã la 6.500 dolari, bitcoin creºtea la sfârºitul
perioadei pe platformele specializate la 7.100 – 7.300 dolari.
Analiza cuprinde perioada 20 – 26 noiembrie.

 Radu Georgescu

Euro oscileazã în jurul pragului de 4,77 lei

pentru al unsprezecelea an consecutiv în
România, spectacolul „Vienna Classic
Christmas”. Evenimentul va avea loc pe
scena Palatului Cultur i i  „Teodor
Costescu”, miercuri, 11 decembrie 2019,
de la ora 19:30.
   Spectacolul „Vienna Classic Christmas”,
susþinut de Strauss Festival Orchestra, este
un magnific concert de Crãciun, care
pregãteºte auditoriul pentru sãrbãtorile de iarnã,
într-o manierã autentic vienezã. Programul
Orchestrei se desfãºoarã, precum în cazul
Concertului de Anul Nou de la Viena, în jurul
celebrelor valsuri ºi polci ale dinastiei Strauss.
   Strãlucirea Orchestrei vieneze va fi
completatã în acest an de o prezenþã
interpretativã remarcabilã: soprana Leontina
Vãduva. Cunoscutã publicului meloman
naþional ºi internaþional drept o solistã de
excepþie, soprana Leontina Vãduva a dat
viaþã marilor eroine ale operei. Este fiica
cântãreþei de muzicã popularã Maria Ciobanu.
   Strauss Festival Orchestra Vienna va
rãspândi strãlucirea ºi fastul Vienei peste
toatã þara, într-un amplu turneu naþional,

cuprinzând 10 oraºe. El va începe
pe 10 decembrie, la Craiova,
sãrbãtorind 11 ani de succes în
România ºi se va încheia pe 20
decembrie, în Bucureºti, la Sala
Palatului. Oraºele care fac parte din
acest turneu sunt urmãtoarele:
   10 decembrie - Craiova - Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”
11 decembrie - Drobeta-Turnu
Severin – Palatul Culturii „Teodor
Costescu”
13 decembrie – Timiºoara – Opera
Naþionalã
14 decembrie – Arad – Filarmonica
de Stat
15 decembrie – Cluj – Teatrul
Naþional „Lucian Blaga”
16 decembrie – Braºov – Teatrul
Naþional „Sicã Alexandrescu”
17 decembrie – Bacãu – Teatrul de
Varã „Radu Beligan”
18 decembrie - Iaºi – Teatrul

Naþional „Vasile Alecsandri”
19 decembrie - Focºani – Casa de Culturã
a Sindicatelor
20 decembrie – Bucureºti - Sala Palatului.
Toate spectacolele încep de la ora 19:30.
   Evenimentul face parte din Programul
naþional cultural „Artã contra Drog” 2019,
proiect derulat de Centrul Internaþional ºi
pentru Dreptur i le Omului -  CIADO
România ºi Asociaþia Culturalã de Teatru,
Muzicã ºi Film „Dracula”.
   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 150 lei – primele
13 rânduri jos, în salã, iar urmãtoarele rânduri,
inclusiv cele de la balcon – 100 lei
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri,
între orele 08:30 ºi 16:00, la telefon 0733/
033071 sau pe adresa de e-mail
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Strauss Festival Orchestra Vienna prezintã,

 urmare din pagina 5

 Romeo Crîºmaru

procentual acesta însemnând 50,49 la 49,51. Tehnic
vorbind, la Severin, prezenþa a fost de 42,68 la sutã. Din cele 37.179 de voturi valabil
exprimate, 18.772 au mers la Viorica Dãncilã, iar 18.407 voturi au mers la Klaus Iohannis.
   Cel de-al doilea municipiu al Mehedinþiului, Orºova, a fost adjudecat de PNL, cu
53,17 la sutã. De asemenea, ºi oraºele Baia de Aramã ºi Vînju Mare au fost câºtigate de
candidatul PNL cu 51,66 la sutã ºi, respectiv, 51,05 la sutã. Oraºul Strehaia a fost
câºtigat, în schimb, de candidatul PSD, cu 57,20 la sutã.
   În Mehedinþi au fost aºteptaþi la urne, conform listelor electorale permanente,
231.039 alegãtori mai mult de jumãtate din aceºtia au mers la vot. Procentul final de
prezenþã este de 52,13 la sutã, asta însemnând cã au votat 120.458 de alegãtori.
Dintre aceºtia, 21.638 de electori au votat pe listele suplimentare, iar 2.699 au votat
cu urna mobilã. În municipiul reºedinþã de judeþ, prezenþa la vot a fost mai micã,
respectiv 42,68 la sutã. 38.260 de severineni au venit la vot din totalul de 89.629
înscriºi pe listele electorale permanente.

În Mehedinþi, PSD a reuºit o victorie...
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Demersurile intelectuale ºi planurile de cãlãtorii
reprezintã subiecte importante în aceastã sãptãmânã.
Chiar dacã vei întâmpina ºi niscai obstacole în ceea
ce vrei sã realizezi, tu urmãreºte-þi interesele ºi nu
renunþa. Cineva din strãinãtate îþi poate oferi
informaþii bune referitoare la un curs sau la un loc
de muncã. Selecteazã informaþia ºi analizeazã totul
pe îndelete. La serviciu eºti solicitat de cãtre ºefi ºi
de reprezentanþi ai unor instituþii conexe locului tãu
de muncã. Se pot relua discuþii profesionale vechi
sau secvenþe din sarcini de lucru considerate
finalizate demult. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
Susþinere din partea prietenilor.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmânã interesantã la capitolul bani ºi
bunuri comune cu alþii. Apar cheltuieli pe facturi,
taxe, datorii diverse sau este nevoie sã
relaþionezi cu instituþii financiare. Investiþiile tale
din ultimii ani ar trebui revizuite ºi, în limita
posibilului, puse la punct. Prudenþã ºi analizã
atentã la documentele financiare personale!
Dorinþa de studiu, documentare, cercetare, dialog
cu persoane erudite va fi accentuatã ºi bine ar fi sã-
i dai curs. Sunt zile bune pentru a te informa, pentru
a discuta subiecte deosebite ºi pentru a trasa planuri
de viitor. Cãlãtoriile sunt nerecomandate, dar sunt
favorizate numai acelea planificate demult ºi care te
ajutã sã rezolvi ceva urgent.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, dar nu
este ceea ce pare. Þine-þi firea, detaºeazã-te de
acest segment ºi fii circumspect. Cineva din
anturajul apropiat, un prieten sau o rudã, te
poate ajuta sã descifrezi, cât de cât, iþele foarte
încurcate ale segmentului partenerial. Tu alegi
starea de spirit pe care sã o abordezi în aceste
zile. Se contureazã cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, impozite, moºteniri sau partaje. Este
vorba despre datorii vechi sau despre chestiuni
privitoare la documente ce trebuiau rezolvate mai
demult. Prudenþã ºi discernãmânt! Dialoguri
erudite cu persoane deosebite, planuri de
cãlãtorii sau de studii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã agitaþie la locul
de muncã. Pentru cã se schimbã salarizarea ºi
se tot negociazã condiþii noi de muncã, vei fi
nevoit sã munceºti mai mult. Dar, în segmentul
profesional, existã o ceaþã densã, plãcutã la
prima vedere, dar dacã se risipeºte aceastã ceaþã,
rãmâne adevãrata imagine de fundal. O imagine
total altfel decât o crezi tu. Fii prudent ºi tolerant!
Evitã sã te implici în prea multe activitãþi, pentru
cã nu este ceea ce pare. Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi ai nevoie de odihnã. În relaþia cu
partenerul de viaþã sau cu cei de afaceri vor
reveni în discuþie detalii vechi privitoare la
mersul relaþiei. Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este bine sã petreci zilele acestea câteva momente
alãturi de cei dragi. Atât persoana iubitã, cât ºi copiii
au nevoie de sprijinul tãu ºi de a face lucruri
împreunã. Distreazã-te ºi ocupã-te ºi de un hobby
drag sufletului tãu! La serviciu se animã atmosfera
datoritã unor sarcini de lucru mai vechi, ce revin
acum pentru retuºuri sau completãri. Bazeazã-te
numai pe forþele tale, întrucât ºi colegii sunt ocupaþi.
Sãnãtatea este foarte vulnerabilã, bine fiind sã-i
acorzi atenþie ºi sã te odihneºti conºtient. La nevoie
apeleazã rapid la sfaturile unor specialiºti în sãnãtate.
În relaþia cu partenerul de viaþã sau de afaceri apar
discuþii pe teme financiare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Acasã în familie este rost de discuþii aprinse, pe
seama unor chestiuni patrimoniale descoperite de
curând. Sunt favorizate lãmurirea ºi rezolvarea unor
animozitãþi familiale care treneazã de ceva vreme.
Totuºi fii circumspect, pentru cã existã încã multe
alte detalii ce îþi vor fi revelate mai târziu. Relaþiile
sentimentale sunt rãscolite de dialoguri pe teme
vechi, considerate cumva rezolvate, însã acum se
dovedeºte contrariul. Foarte uºor se pot isca
neplãceri de la ºi prin prieteni. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã ºi fii alãturi de cei dragi! Evitã sfaturile
provenite de la cei care demonstreazã foarte clar cã
sunt împotriva progresului tãu.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii sunt posibile
multe cãlãtorii pe distanþe scurte ºi dialoguri cu
persoanele din anturajul apropiat. Evitã sã
vorbeºti despre planurile tale, întrucât unii îþi
vor rãstãlmãci vorbele ºi gesturile. Alþii vor dori
sfaturi de la tine sau soluþii deosebite pentru
problemele lor. Pe cât posibil ajutã-i pe ceilalþi,
dar numai pe aceia pe care-i simþi bine
intenþionaþi. Dialoguri furtunoase cu membrii
familiei ºi cu neamurile pe teme patrimoniale.
Este nevoie sã participi activ la treburile
gospodãriei ºi la ajutorarea unor membrii aflaþi
la ananghie. Noutãþi sentimentale ºi activitãþi
recreative alãturi de cei dragi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Segmentul financiar reprezintã o temã
importantã în prima parte a sãptãmânii. Pe de o
parte, primeºti bani, cadouri sau favoruri din
partea celorlalþi, dar pe de altã parte ºi
cheltuielile vor fi pe mãsurã. Fii prudent ºi
rezumã-te la strictul necesar! Unii îþi oferã ceva
acum, cu intenþia mascatã bine de a profita de
asta mai târziu. Relaþiile cu anturajul apropiat
sunt surprinzãtoare. Întâlniri neaºteptate,
informaþii controversate, idei geniale referitoare
la cum sã-þi îmbunãtãþeºti viaþa ºi relaþiile cu
ceilalþi. Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi demersuri
intelectuale. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
în atenþie casa ºi treburile ei. Activitãþi domestice
alãturi de familie.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta. Aspect luãdabil, doar cã mai întâi gândeºte-te pe
îndelete, ce anume vrei concret sã schimbi sau cum
anume vrei sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo.
Pentru cã existã mult confuzie ºi tendinþã de a te
autoiluziona ar fi bine sã apelezi cu încredere la
cineva drag din anturajul apropiat. Pe de altã parte,
ºi colegii de serviciu îþi sunt alãturi cu sfaturi ºi idei
bune. Se contureazã cheltuieli pe cele necesare
traiului cotidian, dar se pare cã vei primi ºi ceva
bani dinspre segmentul profesional. Sunt zile în
care pare mai dificil sã gestionezi corect bugetul ºi
sã investeºti, de aceea ocupã-te numai de prioritãþi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã în care eºti preocupat mai mult
de tine ºi de nevoile tale sufleteºti. Sãnãtatea
este vulnerabilã ºi de aici ºi stãrile de spirit sunt
fluctuante. Evitã consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale pe cât posibil. Eºti
foarte sensibil ºi rezultatele demersurilor
medicale pot fi eronate. Analizeazã pe îndelete
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat ºi
traseazã direcþii noi de abordare a vieþii în
general. Dialogurile cu ceilalþi te pot ajuta foarte
mult sã gãseºti un echilibru just între dorinþele
ºi nevoile tale reale. Pe de altã parte, sunt
posibile controverse ºi chiar obstacole din partea
celorlalþi vizavi de ceea ce vrei sã întreprinzi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile cu prietenii sunt controversate. Eºti
atras de acest anturaj ºi dornic de a te implica
în acþiuni diverse, dar se recomandã prudenþã.
Nu este ceea ce pare, mai ales în relaþiile cu
persoanele care te susþin, aparent, în domeniul
profesional. Rezervã momente de odihnã ºi
detaºeazã-te de forfota cotidianã. Sãnãtatea
este foarte vulnerabilã ºi oricând îþi poate juca
feste. Odihneºte-te conºtient, adoptã un stil de
viaþã sãnãtos ºi potrivit constituþiei tale,
alternând regulat orele de muncã cu orele de
relaxare. Dialogurile tãinuite cu persoanele din
mediul profesional îþi vor oferi informaþii
preþioase. Existã conflicte mocnite la serviciu.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti foarte solicitat de cãtre ºefi ºi de cãtre
colegii de muncã. Reuniuni profesionale
importante, discuþii de anvergurã cu oficialitãþi,
asumarea unor responsabilitãþi pe termen lung.
Colegii te sprijinã mult ºi bine, dar în privinþa
ºefilor nu se poate spune acelaºi lucru. Foarte
dinamice sunt ºi relaþiile cu prietenii. Uni te vor
sfãtui de bine, mai ales în privinþa relaþiilor
sentimentale ºi a relaþiilor cu copiii. Totuºi, fii
prudent ºi discerne atent ceea ce þi se spune,
pentru cã existã riscul sã gafezi serios în plan
amoros din te miri ce. Rezervã momente pentru
a te ocupa de un hobby ºi pentru relaxare în aer
liber alãturi de cei dragi. Autor: AstroCafe.ro

(28 noiembrie -  4 decembrie 2019)
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În perioada 21 - 24.11.2019
la Belgrad a avut loc un Stagiu de
pregãtire ºi o competiþie pilot pentru
echipe destinatã cadeþilor, U18, la
care au participat echipele naþionale,
dar ºi echipe de club ale þãrilor
balcanice: ROU, SRB, BIH, MAK.
   România a fost reprezentatã de
echipa de club CSM Drobeta Turnu
Severin care a participat la feminin
cu urmãtoarele componente ºi a
reuºit clasarea pe locul III:
- VLADU ANA MARIA -44 kg
- STÃNICÃ ªTEFANIA -48 kg
(sportivã de la LPS Constanþa aflatã
în teste la Drobeta)
- COVACIU IASMINA -52 kg
- MITAR REBEKA -57 kg
- CREÞU ANA MARIA -63 kg
(sportivã de la LPS Constanþa aflatã

Stagiu de pregãtire ºi o competiþie pilot

în teste la Drobeta).
   A fost o competiþie de bun augur
care a contribuit la menþinerea
pregãtirii sportivilor noºtri din toate
punctele de vedere: tehnic, tactic,
emoþional, competiþional.
   Deasemenea, relaþiile de  prietenie ºi
colaborare, schimbul de experienþã între
sportivi, antrenori, cluburi, þãri, federaþii,
au fost întãrite prin asemenea eveniment
organizat la cel mai înalt nivel.
   Urmeazã o competiþie de verificare ºi
un stagiu de pregãtire la Chiºinãu,
Republica Moldova în perioada 30.11. -
03.12.2019 pentru cadeþii CSM Drobeta,
iar pentru “Gaºca Mea de Pici Atomici”
urmeazã “Cupa 1 Decembrie” la Motru.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta
Turnu Severin

SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

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

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

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

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

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

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

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

Ordinul Ministrului Educaþiei nr.4694/
2 august 2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaþia
timpurie prevede cã orele opþionale la grãdiniþe intrã în norma
educatoarelor care vor trebui sã susþinã aceste materii. Cu alte cuvinte,
pãrinþii nu mai pot plãti profesori specializaþi pe limbi moderne din afara
grãdiniþei pentru a susþine aceste opþionale atât de necesare micuþilor.
   Pe de altã parte, nici nu este normal ca pãrinþii preºcolarilor sã suporte
din buzunarul propriu costurile pentru opþionala „limbã strãinã” atâta
timp cât învãþãmântul este gratuit prin lege.
   Cred cu tãrie cã e obligatoriu ca toþi copiii sã înceapã învãþarea unei
limbi strãine încã din perioada grãdiniþei, atunci când se reþine imediat
orice informaþie, mai ales cã în ziua de astãzi orice carierã îºi aleg
tinerii pentru viitor necesitã cunoaºterea unei limbi strãine.
   Beneficiarii direcþi ai acestui proiect educaþional sunt 2196 de preºcolari
de la 10 grãdiniþe ºi 5 ºcoli cu învãþãmânt preºcolar din municipiul Drobeta
Turnu Severin.

Educaþie pentru viitor
 Urmare din pag. 1

Viceprimar Daniel CÎRJAN

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2019, cu ocazia Zilei
Naþionale a României, MADR îºi deschide porþile pentru a gãzdui o
expoziþie cu vânzare de produse agroalimentare româneºti.
   Ministrul Nechita-Adrian Oros va deschide oficial evenimentul, vineri
29 noiembrie, la ora 11.00 ºi cu aceastã ocazie va înmâna grupurilor
aplicante dovada înregistrãrii în Registrul Denumirilor de Origine Protejate
ºi al Indicaþiilor Geografice Protejate pentru cele douã produse recent
recunoscute, “Cârnaþi de Pleºcoi” ºi “Telemea de Sibiu”.
   Cei interesaþi vor avea posibilitatea de a achiziþiona produse
recunoscute ºi în curs de recunoaºtere pe scheme de calitate naþionale
ºi europene. De asemenea, vor fi expuse spre vânzare produse din
lapte ºi carne, dulceþuri, miere ºi produse ale stupului, zacuscã etc.
   Vizitatorii târgului de 1 Decembrie,„Mâncãm ºi trãim româneºte”, sunt invitaþi
sã descopere gustul bucatelor din diferite regiuni ale României, brânzã,
smântânã, caºcaval, telemea, brânzã de burduf în coajã de brad ºi în membranã
naturalã, caº, cârnaþi de porc, slãninã afumatã, caltaboº, jumãri, cârnaþi de
casã, drob de porc, lebãr, tobã de casã, jambon afumat, muºchi afumat, salatã
icre crap sau ºtiucã, batog sau pastramã, macrou afumat la rece, sardeluþe,
pãstrãv afumat în cobzã de brad, cozonac, prãjituri, pitã coaptã pe vatrã, siropuri,
gemuri, dulceþuri din fructe, bãuturi spirtoase ºi vinuri.
   Ziua de 1 Decembrie este un bun prilej de a le reaminti consumatorilor
savoarea gusturilor de altãdatã atât de apreciate de-a lungul timpului ºi
cãutate din ce în ce mai mult în prezent, motiv pentru care invitãm un
numãr cât mai mare de vizitatori sã ni se alãture pentru a sãrbãtori împreunã
Ziua Naþionalã a României. Menþionãm cã târgul va fi deschis de vineri
pânã duminicã, între orele 10:00 - 17:00.

Târg de produse agroalimentare „Mâncãm ºi trãim româneºte”,
în contextul Zilei Naþionale a României – 1 Decembrie

 Biroul de presã

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR - ROMSILVA
DIRECÞIA SILVICÃ MEHEDINÞI

Anunþ,

Direcþia Silvicã Mehedinþi organizeazã, la sediul sãu din
Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna, nr. 22, în data de
10.12.2019, orele 10,00 licitaþie în plic închis pentru închirierea
fostului sediu Ocol Silvic Jiana, din localitatea Jiana.
   Documentele de înscriere ºi ofertele de preþ se depun la sediul
Direcþiei Silvice Mehedinþi în plic sigilat cu menþiunea “Licitaþie
închiriere fostului sediu Ocol Silvic Jiana”, respectiv pânã în
data de 09.12.2019, orele 12,00.
   Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul direcþiei silvice în data
de 10.12.2019, orele 10.00.
   Caietul de sarcini, se poate procura de la sediul direcþiei silvice,
compartimentul producþie.
   Relaþii la tel: 0252317970.

Director, Sorin Cristian Nicolicioiu
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Nou-înfiinþa AS Noapteºa a
încheiat pe primul loc turul Ligii a

Liga a 5-a, Etapa a 13-a
AS Noapteºa –Real Vânãtori 5-4
Dunãrea Hinova - Coºuºtea Cãzãneºti2-6
AS Pruniºor – Inter Crãguieºti 0-4
ASG Hinova – Viitorul Dârvari 3-2
Viitorul Floreºti – Voinþa Opriºor 3-0
ªtiinþa Broºteni – Voinþa Vrata 3-0
Avântul Bistriþa  a stat
Clasament
1. Noapteºa 12   10 2   0 51-19 32
2. Cãzãneºti 12   8 3   1 47-25 27
3. Vânãtori 12   8 1   3 30-20 25
4. Broºteni 12   5 2   5 34-32 17
5. Floreºti 12   5 2   5 29-27 17
6. Bistriþa 12   5 2   5 24-23 17
7. D. Hinova 12   4 3   5 21-25 15
8. ASGHinova 12   5 0   7 21-36 15
9. Crãguieºti 12   4 2   6 25-19 14
10. Dârvari 12   4 1   7 26-38 13
11. Opriºor 12   4 1   7 23-35 13
12. Vrata 12   3 2   7 18-31 11
13. Pruniºor 12   2 1   7 31-50 7
Etapa a 14-a (martie 2020)
Inter Crãguieºti - Coºuºtea Cãzãneºti
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Opriºor
Viitorul Floreºti - Avântul Bistriþa
ASG Hinova - Real Vânãtori
Dunãrea Hinova - Viitorul Dârvari
AS Noapteºa - Voinþa Vrata
AS Pruniºor stã
Cupa României, primul tur
(1 decembrie 2019)
Viitorul Dârvari  – Unirea Gârla Mare
Voinþa Opriºor – Viitorul Cujmir
ªtiinþa Broºteni – Dierna Orºova
Inter Crãguieºti – Dunãrea Hinova
ASG Hinova – Real Vânãtori
AS Pruniºor – AS Noapteºa
Viitorul Floreºti – Coºuºtea Cãzãneºti
Voinþa Vrata – Avântul Bistriþa

Noapteºa intrã în iarnã
cu 5 puncte avans

5-a Mehedinþi. În ultima etapã
din 2019, echipa din nordul

judeþului s-a impus
cu 5-4 în derby-ul cu
Real Vânãtori ºi a
intrat în iarnã cu un
avans de 5 puncte.
De rezultatul de la
ªiºesti, unde îºi
disputã meciurile de
acasã AS Noapteºa,
a profitat Coºuºtea
Cãzãneºti, care, dupã
victoria cu 6-2, de la
Cerneþi, cu Dunãrea
Hinova, a urcat pe locul
secund, depãºind Real
Vânãtori în clasament.

   În topul golgheterilor, pe primul loc
se aflã Iulian Stãiculescu, cu 15
reuºite, de la Avântul Bistriþa, urmat
de Adrian Mica ºi Jean Canciu, ambii
de la Coºuºtea Cãzãneºti ºi ambii cu
câte 12 goluri. De 11 ori au înscris
Gabriel Iosu (AS Noapteºa) ºi Daniel

Ispas (AS Pruniºor).
   Returul începe în martie 2020.
Pânã atunci, echipele de Liga 5
încep aventura în Cupa României.
Primul tur, fazã în care au intrat în
urmã cu 3 echipe de Liga 4, se
joacã duminicã, 1 decembrie.

În etapa a 8-a a
Campionatului Naþional de Futsal
pentru Juniori U19, CFR’43 Turnu
Severin a învins CSJ ªtiinþa U

ACS Atletic Drobeta a
rãmas fãrã victorie în Liga a 2-a
la fotbal feminin ºi dupã cel de-
al 4 joc pe Stadionul Termo,
fetele antrenate de Daniel Ispas
au fost învinse cu 6-1 de ACS
Banat Girls Reºiþa. Dacã
bãnãþencele ºi-au consolidat
primul loc, oltencele au rãmas pe
ultima poziþie în seria a 2-a, cu
doar 1 punct. În ultima etapã a
turului, ACS Atletic Drobeta va
juca, sâmbãtã, 30 noiembrie, în
deplasare, cu Universitatea
Olimpia II Cluj.

Fetele lui Ispas rãmân în subsol

Liga a 2-a, seria a 2-a
Atletic Drobeta - Banat Girls Reºiþa 1-6
Olimpic Star Cluj - United Bihor 9-0
CSM Târgu Mureº - U. Olimpia II Cluj  7-2

Elevii lui Moutinho, încãlziþi pentru derby-ul de duminicã
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realizatã

de Mircea
Oglindoiu

Craiova, cu scorul de 8-
3, în sala din Iºalniþa. Coti Dãnoiu
(2), Sebi Iacob (5), Alex Crãiaºu
(7, 36), Andrei Nohaiu (19), Raul
Iorgulescu (22) ºi  Mathias

Hondorocu (24,
38) au marcat
pentru echipa
severineanã, care
continuã sã aibã
punctaj maxim.
Antrenorul Hugo
Moutinho a mizat
în acest meci pe:
Napu, Lupu –
Dãnoiu (cpt), Iacob,
Crãiaºu, Nohaiu,
C l e m e n t ,
Iorgulescu, Toader,

Schinteie, Hondorocu,
Câmpeanu ºi Drãguþa!
   Duminicã, 1 decembrie 2019, cu
începere de la ora 17:30, în Sala
Polivalentã, severinenii disputã
ultimul joc de acasã, din acest an,
cu Viitorul Bãleasa. Indiferent de
rezultat, ambele echipe sunt deja
calificate în Liga Elitelor, care va

debuta la sfârºitul lunii ianuarie.
Rezultatul de duminicã va decide
însã câºtigãtoarea seriei a 5-a.
CFR’43 Turnu Severin are nevoie
ºi de o remizã pentru a încheia seria
pe primul loc. Chiar ºi o înfrângere
la mai puþin de 3 goluri este
suficientã pentru severineni, pentru
a-ºi pãstra fotoliul de lideri.

Seria a 5-a, Etapa a 8-a
CSJ ªtiinþa U Craiova  - CFR Turnu Severin 3-8
Viitorul Bãleasa - Metropolitan Iºalniþa        10-4
Forta Oltenia Craiova  - Viitorul ªtiinþa Craiova  7-4
Clasament
1. CFR Tr. Severin 8   8 0   0 72-25 24
2. Viitorul Bãleasa 8   7 0   1 84-24 21
3. CSJ ªtiinþa Craiova 8   4 0   4 49-59 12
4. Oltenia Craiova 8   3 0   5 47-49 9
5. Metrop. Isalniþa 8   1 0   7 16-61 3
6. Viitorul Craiova 8   1 0   7 23-73 3
Etapa viitoare
CFR Turnu Severin – Viitorul Bãleasa
CSJ ªtiinþa U Craiova - Forta Oltenia Craiova
Metropolitan Iºalniþa – Viitorul ªtiinþa Craiova
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Mã fraþilor, cum vã spuneam cã unii o
sã-ºi facã bagajele, cã aºa e în tenis, nea
Drãghiea zisã un la revedere duios, da cu gândul
la deja o revenealã, când o veni ea reveneala ca
prefect. Cã nu sã ºtie niciodatã la noi cât þine
un Guvern, poa sã þinã cam cât vaca lu’
Pecingine, ori pãnã înþarcã bãlaia lu’ Fleaºcã.
Asta dacã nu care cumva rezistã pãnã la
parlamentarele de anu’ viitor, cã încurcate sunt
cãile politicii. ªi locale ºi naþionale. Lasã, cã
revine subprefect nea Stãniºoarã ºi cel mai
probabel nea Cristinel Pavel îl va înlocui pe nea
Drãghiea, ca sã fie schimbarea completã. ªi de
substanþã. Adicã îi punem pe cei care au mai
fost, cã ºtiu ei joaca ºi unde mai pui cã mai
potolim ºi setea de foncþii a unora ºi altora, care
fãceau joc de glezne de ceva vreme.

Bine, între timp, sã mai supãrã nea Truºcã iarã
pe PSD, plecã, o luã la sãnãtoasa, zisã cã nu
mai e trai acilea, cã ‘mnealui vroia schimbare la
nivel judeþean, cã nu e dialog, cã mai bine o
dã-n liberalism, cã ªimianu având intersecþie
mare, cu sens giratoriu, poþi s-o coteºti mai uºor
di la stânga la dreapta, probabel. Ca timpu, ca
vremea, probabilã ºi ea.

Pã da, cã vremea rece probabel îl fãcu pe nea
Sibinescu sã plece pin Africa, apoi sã dusã
observator la alegeri în Belarus,
pi la Minsk, sã schimbe vremea,
sã sã cãleascã, doar-doar o mai
prinde un mandat anu viitor. Cã
dulce-i postu’ de parlamentar de
Bucureºti...

Bine, între timp, nea Tutilescu
junior fu pin Dealul
Cotroceniului, sã pozã pe scãrile
di la Palat ºi-i dete cu o urare:
Într-o zi sper sã fiu Preºedinte!,
asta ca sã-ºi înece amaru, dupã
care completã: “Am aflat cã sunt
atât de important, încât printre
primele mãsuri ale noului guvern
s-a numãrat ºi nominalizarea mea  nea Mãrin

Sucã ºi schimbãrile di la Mehedinþi,
nea Sibinescu africanu’ ºi nea junioru’ Tutilescu onorabilu’

ca ... demis.
Am fost numit politic, am înþeles

sã plec politic ºi politicos. Am
onoarea sã vã salut”, cam aºa zisã
nea Tutilescu ãl mic. Da las, cã are
‘mnealui prieteni ºi pi la PNL, aºa
cã un post cãlduþ, ceva, de-o ciorbã,
douã, sã mai gãseºte.

Mã nepoate, sã vezi acuma ce
schimbã unii barca, o iau la vâsle ºi
sã duc lângã putere, nu care cumva
sã scape vreun ciolan, ceva, sã nu
sã împartã fãrã sã fie ei prezenþi. O
luarã de pin seara alegerilor, când
sã anunþarã rezultatele sãrirã mai sus
ca ºi câºtigãtorii, de nu mai ºtiai cine
sã bucurã mai tare ºi care o sã fie
primu’ pe scaunele cu funcþie. Da sã-
i vezi ºi pe ãi de mai sunt încã în
foncþii, cum sã mai gudurã pe lângã
îi de preluarã puterea, cã ei sunt
liberali de când sã ºtiu, cã au
galbenu’ în sânge, sunt bolnavi de
gãlbinare, ce mai, le-a scãzut
hemoglobina, abia dacã mai reuºesc
sã perceapã culorile di la semafor.
Pã da, câteodatã trec pe roºu, cã cicã ei îl vãd tot galben ºi altceva nimica. Scuze de politicieni

în devenire, ce mai încoace ºi
încolo.

În rest, noroc cu nea Virgil,
cã zisã cã pune 2 cazane la fiert
apa ºi bagã termoficarea direct
în neºte blocuri, rezolvã
problema definitiv ºi dacã nu sar
cazanale în aer o extinde ºi la
blocurile vecine. ªi în cincinalu’
urmãtor finalizãm povestea. Cã
ºi aºa vine vremea poveºtilor la
gura sobei. ªi Fuego
împodobeºte bradul ...

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


