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1 Decembrie – Ziua Naþionalã a  României

Spitalele din Vânju Mare ºi Strehaia, precum
ºi fosta Policlinicã din Strehaia au fost

trecute în strategia de dezvoltare a judeþului
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Cu ocazia Zilei Naþionale a
României, 5 jandarmi care s-au evidenþiat
prin modul de îndeplinire a atribuþiilor de
serviciu au fost avansaþi în gradul militar
urmãtor, înainte de expirarea stagiului
minim în grad. Festivitatea de înmânare

Avansãri în grad la Jandarmeria Mehedinti
a noilor grade a avut loc duminicã, 1 decembrie
a.c., la sediul unitãþii.
   Astfel, doi ofiþeri au fost avansaþi în gradul
de locotenent colonel, un subofiþer a fost
avansat în gradul de plutonier adjutant ºef ºi
doi subofiþeri în gradul de plutonier adjutant.
   Ofiþerii, maiºtrii militari în activitate care se
disting prin modul de îndeplinire a atribuþiilor,
pregãtire profesionalã ºi comportare demnã
pot fi înintaþi în gradul militar urmãtor ºi
înaintea expirãrii stagiului minim în grad dacã
pânã la data la care se fac astfel de înaintãri
au împlinit cel puþin jumãtate de stagiu
respectiv (la data de 03 Aprilie - Ziua
Jandarmeriei Române ºi la data de 01
decembrie - Ziua Naþionalã a României).
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Pe data de 8 decembrie
sãrbãtorim Ziua legii fundamentale a
statului român. Legea care regle-
menteazã principiile generale de
organizare a statului, drepturile,
libertãþile ºi îndatoririle fundamentale
ale cetãþenilor ºi autoritãþile publice
fundamentale. Este legea fãrã de care
un stat n-ar putea funcþiona, ºi
anume Constituþia.

Arhivele aratã cã þara noastrã a
avut ºapte constituþii ºi 16 revizuiri
ale acestora: prima Constituþie în
1866, modificatã în 1879, dupã ce
am dobândit independenþa. Mai
apoi, proclamarea Regatului în
1884 a adus o nouã modificare. În
1916 s-a început o revizuire care a
fost finalizatã în 1917, când s-a
acordat votul universal. În 1923
vorbim deja de o altã Constituþie ºi
apoi, în 1938, s-a adoptat o nouã
Constituþie. Iar între anii ’40-’44, în
timpul celui de-al doilea Rãzboi
Mondial, Constituþia a fost
suspendatã. În 1948, 1952 ºi 1965
au urmat alte trei Constituþii. În
1991 a venit rândul Constituþiei de
dupã cãderea comunismului, iar
aceastã lege fundamentalã a fost
revizuitã în 2003.

Ziua Constituþiei României se
sãrbãtoreºte de 23 de ani. Pe 13
noiembrie 1995, a fost adoptatã
propunerea legislativã privind
proclamarea “Zilei Constituþiei
României” pentru data de 8 decembrie.

În orice democraþie, Constituþia
este expresia cea mai înaltã a
valorilor unei naþiuni ºi asigurã
acea legãturã de încredere între
cetãþeni ºi instituþiile statului.
Constituþia este esenþialã pentru
dezvoltarea solidã ºi durabilã a
oricãrei societãþi.

Respectarea Constituþiei este
singura cale adevãratã spre evoluþia
unei þãri. Ataºamentul faþã de
valorile constituþionale reprezintã

Ziua Constituþiei

27 noiembrie - 10 decembrie27 noiembrie - 10 decembrie

cheia societãþii, a dezvoltãrii unei
culturi politice, a disponibilitãþii
pentru negociere ºi spre toleranþã.
Respectarea Constituþiei este
garantul echilibrului social, care
condiþioneazã implicit dezvoltarea
economicã sustenabilã, egalitatea
de ºanse pentru fiecare ºi împiedicã,

pe de altã parte, corupþia, abuzurile
ºi lipsa de profesionalism în
conducere ºi administrare.

De ziua Constituþiei României,
adresez un mesaj tututor românilor:
sã contribuie fiecare la edificarea
unei societãþi guvernate de adevãr
ºi dreptate ºi sã cinsteascã acest
act fundamental. Chiar Articolul 16
al Constituþiei stipuleazã faptul cã,
nimeni nu este mai presus de lege.
Toþi suntem egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice.

Prof. Alina Teiº,
Deputat PSD Mehedinþi

Anul ce se apropie
vertiginos va fi dominat de politic.
Cu certitudine va fi un an dificil,
totul sau aproape totul va fi acoperit
de marele iureº al confruntãrilor
electorale, de certuri ºi dispute, de
nervozitate.
   Acum, odatã cu recenta
schimbare a macazului
guvernamental, e de aºteptat ca
tensiunile politice sã fie ºi mai
intense, iar atmosfera ºi mai grea
decât a fost pânã acum. Deja se
simte în aer marea presiune a
bãtãliilor ce vor veni.
   Oamenii politici sunt mai nervoºi
ca niciodatã. ªi mizele sunt mari.
Sã ne gândim  cã în 2020 vor avea
loc în primul rând alegerile locale,
cu alegeri pentru primari, consilieri
locali ºi judeþeni. Interesele sunt
uriaºe, cãci cine câºtigã are
puterea la nivel local ºi judeþean,
adicã face ºi desface, taie ºi
spânzurã.
   Configuraþia puterii la nivel local
este extrem de importantã pentru
partidele politice. De aceea vor
arunca totul în joc, toate resursele.

Un rãu necesar
Cã ne place sau nu, rolul ºi sensul
mecanismului politic tocmai acesta
este: sã acceadã la putere, sã
acapareze toate pârghiile puterii.
Din acest punct de vedere e de
înþeles încordarea care dominã
acum mediul politic ºi de la noi, ºi
de peste tot.
   Dupã locale vin alegerile
parlamentare, cele care vor defini,
în ultimã instanþã guvernul anului
2021. Noua putere se va configura
abia dupã parlamentare, aºa cã
toamna anului ce vine se anunþã
deja foarte „grea” din punctul de
vedere al tensiunilor.
   Intuim cu toþii cã anul 2020 va fi
unul „special”, ºi nu neapãrat într-
un sens fericit. Un an în care ne
vom certa foarte mult ºi foarte des
între noi din cauza opþiunilor sau
vederilor politice diferite. În care ne
va fi teamã unii de alþii, din aceleaºi
motive. Politica a reuºit sã ne
dezbine formidabil, ºi pendulãm
aºa, fiecare cu adevãrul sãu, fiecare
cu dreptatea sa, fiecare cu valorile
sale într-o nebuloasã fãrã capãt.
   În ceea ce ne priveºte vom
încerca sã privim „fenomenul”
politic cu cât mai multã
obiectivitate. Nu de dragul
obiectivitãþii în sine, ci pentru a
pãstra o distanþã rezonabilã faþã de
fenomen. Cãci purtãm convingerea
cã politicul e un rãu necesar, nu
mai putem trãi în afara lui, dar ce
bine am trãi dacã acest rãu
necesar nu ar fi atât de extins ºi
dacã nu ar aduce între noi atâta
dezbinare ºi animozitate.
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În cadrul ºedinþei
Consiliului Judeþean Mehedinþi din
28 noiembrie 2019, s-au luat decizii
importante referitoare la proiectele
de modernizare a infrastructurii de
sãnãtate din Vânju Mare ºi Strehaia.

Practic, prin votul consilierilor
judeþeni, Spitalul Orãºenesc din
Vânju Mare, dar ºi fosta policlinicã
ºi Spitalul Orãºenesc din Strehaia
au fost introduse în Strategia de
dezvoltare a judeþului Mehedinþi,
pentru perioada 2014-2020.

   “Mãsura a fost necesarã pentru
ca noi, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, sã putem investi aºa cum
ne-am propus, atât pentru
modernizarea ºi dotarea fostului
Spital din Vânju Mare, cât ºi pentru
modernizarea fostei Policlinici din

Sâmbãtã 30 noiembrie 2019,
la Sala Polivalentã din

Drobeta Turnu Severin a
avut loc prima ediþie a

Turneului Internaþional de
Box “Memorialul

Constantin Drãghici”.

   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu ºi primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu, au fost
invitaþi sã participe la festivitatea
de premiere.
   “Îmi doresc ca iubitorii acestui

Spitalele din Vânju Mare ºi Strehaia, precum ºi fosta Policlinicã din
Strehaia au fost trecute în strategia de dezvoltare a judeþului

Strehaia. De altfel,
Spitalul Orãºenesc
din Strehaia are
deja asiguratã cea
mai mare parte a
sumei necesare
modernizãrii prin
P r o g r a m u l
Naþional de
Dezvoltare Localã.

Consider cã
sunt obiective
foarte importante,
închise în 2011,
pe care mi-am
propus sã le
redãm celor
aproximativ 70.000 locuitori din
zona de sud a judeþului pentru care
are adresabilitate Spitalul din Vânju

Mare ºi celor 40.000 de locuitori din
zona de est a judeþului care se pot
trata la Spitalul din Strehaia”, a

transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

 Biroul de presã

Turneu Internaþional de box la
Drobeta Turnu Severin

sport sã poatã face performanþã în judeþul nostru, iar
noi sã reuºim sã susþinem cât mai multe evenimente
de acest gen, care aduc un plus de imagine
Mehedinþiului.  Felicitãri sportivilor ºi organizatorilor
acestui turneu, care sper sã devinã o tradiþie în judeþul
nostru”, a transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   La eveniment au participat 17 cluburi sportive din
þarã ºi de peste graniþe alãturi de multiplul campion la
box, Francisc Vaºtag.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 05 - 11.12. 2019pag. 4

Ca în fiecare an, prãznuirea
Sfântului Apostol Andrei aduce
multã bucurie duhovniceascã în
casele parohienilor severineni din
„Aluniº”, care grãbesc pasul spre
sfântul locaº pentru a lua parte la
programul liturgic. Astfel, începând
din seara zilei de 29 noiembrie 2019,
a fost sãvârºitã Vecernia, împreunã
cu Litia ºi Privegherea, iar în
dimineaþa zilei de 30 noiembrie
2019, de ziua sfântului, Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie a fost
sãvârºitã de o delegaþie din partea
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
împreunã cu un ales sobor de preoþi.

Cuvântul de binecuvântare transmis
din partea Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, a fost aºezat la inimile
credincioºilor de cãtre Preacucernicul
Pãrinte Mihai Zorilã, Vicar Eparhial al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.

La finalul Sfintei Liturghii,
Preacucernicul Pãrinte Paroh, Ionuþ-

Parohia “Sfântul Apostol Andrei”
din cartierul severinean Aluniº ºi-

a sãrbãtorit ocrotitorul spiritual

Praznicul Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, a fost cinstit în chip deosebit
în Cetatea Severinului, în biserica din „Aluniº”, care ºi-a sãrbãtorit hramul.

Cosmin ªtefan, inspector bisericesc
în cadrul Eparhiei mehedinþene, a
þinut sã mulþumeascã tuturor celor
care s-au implicat în realizarea acestui
hram ºi tuturor credincioºilor veniþi
în numãr mare la aceastã sãrbãtoare.

Piatra de temelie a bisericii cu hramul
„Sfântul Andrei” din Parohia Aluniº, din
Drobeta-Turnu Severin, a fost pusã de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, în ziua de 21
noiembrie 2008, la praznicul Intrãrii în
bisericã a Maicii Domnului, fiind
singura parohie pusã sub ocrotirea
Sfântului Apostol Andrei. Ridicarea
sfântului locaº devenise o necesitate,
odatã cu extinderea oraºului în partea
de nord-vest, unde s-au construit în
ultimii ani mai multe blocuri ANL ºi un
întreg cartier de case. Biserica „Sfântul
Apostol Andrei” din Turnu Severin este
singurul locaº din Episcopia Severinului
ºi Strehaiei ce poartã acest hram.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Miercuri, 04 decembrie a.c.,
în intervalul orar 10.00 – 11.00, ºi
în judeþul nostru au fost acþionate
sirenele care au emis semnalul
“ALARMÃ LA DEZASTRE” compus
din 5 impulsuri a 16 secunde fiecare,
cu pauzã de 10 secunde între ele.
   Într-o situaþie realã, semnalul anunþã
iminenþa producerii unor calamitãþi cu
impact major asupra comunitãþilor.
   Scenariul jucat astãzi a presupus
manifestarea unor fenomene meteoro-
logice periculoase, respectiv CODROªU
de ninsori ºi precipitaþii mixte pe arii extinse,
însoþite de manifestãri ale vântului, cu aspect
de vijelie ºi depuneri de polei.
   În cazul manifestãrii acestor
fenomene, cetãþenii trebuie sã rãmânã
în spaþii închise, care sã le asigure
protecþia ºi sã evite deplasãrile.
   Totodatã, autoturismele vor fi
parcate în zone ferite, la distanþã faþã
de copaci ºi stâlpi de electricitate.
   De asemenea, recomandãm
cetãþenilor sã urmãreascã posturile de
radio ºi televiziune în cazul
manifestãrii unor riscuri generatoare
de situaþii de urgenþã, care le-ar putea
pune în pericol bunurile, chiar viaþa
ºi sã respecte indicaþiile transmise de
autoritãþile publice locale sau

Sirenele au sunat, din nou, în cadrul exerciþiului
“Miercurea Alarmelor”

Exerciþiul “Miercurea alarmelor” s-a desfãºurat ºi în aceastã lunã, în scopul
testãrii ºi verificãrii sistemelor de alarmare publicã, urmãrind îmbunãtãþirea
timpului de rãspuns din partea autoritãþilor publice locale, dar ºi pregãtirea

populaþiei prin cunoaºterea semnificaþiei semnalelor de alarmare.
instituþiile specializate (pompieri,
poliþie, jandarmerie, poliþie localã etc).
Pentru a reduce semnificativ pierderile
de vieþi omeneºti, dar ºi de bunuri
materiale, cetãþenii au posibilitatea de
a utiliza aplicaþia “DSU”, pentru
telefoanele mobile, aceasta fiind un
mijloc accesibil ºi eficient de a avea
acces la informaþii, alerte ºi educaþie,
având rolul de a pregãti populaþia sã
facã faþã situaþiilor de urgenþã.
   În cadrul secþiunii „Alerte”,
utilizatorii aplicaþiei “DSU” pot selecta
o zonã de interes, ulterior primind
notificãri de fiecare datã când apar
alertele meteo, cele de inundaþii, drumuri
blocate etc., pentru zona selectatã.
   Urmând secþiunea “Învãþare”,
utilizatorii au acces la zeci de articole
despre comportamentul în caz de
cutremur, inundaþii, incendii, acordarea
primului ajutor ºi mãsuri salvatoare
rapide care pot fi luate dacã sunt puºi
în faþa unei situaþii de urgenþã. Ca
noutate, lecþiile vin ºi cu teste, unde pot
fi verificate cunoºtinþele acumulate prin
parcurgerea articolelor.
   Aplicaþia poate fi descãrcatã gratuit
din Apple Store ºi Google Play.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

* La coborârea din autoturism, scoateþi
cheia din contact ºi asiguraþi-l, chiar
dacã veþi lipsi pentru câteva secunde.
Furtul unui autotursim cu cheile în
contact nu necesitã mult timp.
* Montaþi-vã un sistem de alarmã
performant ºi nu uitaþi sã îl activaþi la
pãrãsirea autoturismului.
* Se recomandã ca autovehiculele sã
fie parcate în locuri bine iluminate, în
zone unde pot fi observate în
permanenþã de cãtre proprietar.
* Schimbaþi imediat sistemele de
siguranþã ale autoturismului dacã aþi
pierdut sau v-au fost sustrase cheile.
* Dacã aparatura electronicã cu care este
dotat autoturismul dumneavoastrã este
prevãzutã cu faþã detaºabilã, este indicat
ca aceasta sã fie luatã pe timpul nopþii.
* Nu vã lãsaþi la vedere, în interiorul
maºinii diferite bunuri de valoare

SFATURI UTILE PENTRU PREVENIREA
FURTURILOR DE ªI DIN AUTO

(dispozitive antiradar, sisteme GPS,
genþi, borsete, laptop-uri).
* În staþiile de alimentare cu carburanþi,
pe timpul achitãrii contravalorii
combustibilului, acþionaþi sistemul de
blocare al uºilor.
* Inscripþionaþi numãrul de înmatriculare
al vehiculului pe obiecte uºor
demontabile (oglinzi exterioare, baterii,
casetofoane). În cazul sustragerii, aceste
obiecte vor fi mai greu de valorificat, deci
mai puþin tentante.
* Asiguraþi-vã cã portierele s-au închis
atunci când pãrãsiþi maºina, chiar dacã aveþi
impresia cã telecomanda a activat închiderea.
* Pentru eventuale reparaþii, nu vã
adresaþi atelierelor neautorizate sau
mecanicilor ocazionali. Riscaþi sã
rãmâneþi fãrã componente care
funcioneazã sau sã vi se facã copii
de pe chei.  Biroul de presã



actualitateOBIECTIV mehedinþean 05 - 11.12. 2019 pag. 5

În anul 1992 Adunarea Generalã
a Organizaþiei Naþiunilor Unite a
declarat data de 3 decembrie drept
Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi, în semn de solidaritate
cu persoanele cu handicap.
Convenþia pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilitãþi a fost
ratificatã de 153 de þãri, printre care
ºi România (în anul 2010). Ziua
Internaþionalã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi este marcatã prin
evenimente, conferinþe, întâlniri care
promoveazã incluziunea ºi  Biroul de presã

Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu Dizabilitãþi sãrbãtoritã la muzeu

eliminarea prejudecãþilor.
   Marþi, 3 decembrie, începând cu
orele 11.00, la Pavilionul
Multifuncþional din cadrul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier a avut loc
dezbaterea “De la întuneric spre
luminã”, la care au fost invitaþi sã
participe parteneri din cadrul
Asociaþiei Nevãzãtorilor din
România - Filiala Judeþeanã
Mehedinþi. La aceastã întâlnire au
fost prezenþi Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, av.
Aladin Georgescu, Primarul Marius

Screciu, comisarul-ºef Titi Zorzoliu,
din cadrul Serviciului Rutier al

Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, conducerea Centrului
ªcolar de Educaþie Incluzivã
“Constantin Pufan”, dar ºi alþi
invitaþi. Un moment aparte l-a
constituit programul artistic
deosebit oferit de elevii de la
“Constantin Pufan”. Evenimentul s-
a încheiat cu partide de ºah între

oficialitãþi ºi persoanele cu nevoi
speciale.

În prezenþa unei mulþimi numeroase ºi pe o
vreme superbã, parcã cinstind aceastã zi, prefectul
judeþului Mehedinþi, domnul Nicolae DRÃGHIEA, a
primit onorul militar ºi a deschis ceremonialul dedicat
Zilei Naþionale a României.
   Dupã citirea mesajului primului-ministru, prefectul
DRÃGHIEA s-a adresat mulþimii cu un cuvânt încãrcat
de istorie ºi semnificaþie patrioticã, cu trimiteri la mândria
de a fi român ºi unitatea românilor de pretutindeni.
Ovidiu Coardã, Secretar Cancelaria Prefectului
Instituþia Prefectului - Judeþul Mehedinþi

1 Decembrie – Ziua Naþionalã a  României

Ziua Naþionalã a  României sãrbãtoritã ºi la COTTONTEX

Celebrarea Zilei
Naþionale a României ºi
marcarea a 30 de ani de
la Revoluþia Românã, la

Washington, D.C.

 continuare în pag. 6

   Ambasada României în Statele Unite ale Americii a
organizat luni, 2 decembrie 2019, recepþia oficialã dedicatã
celebrãrii Zilei Naþionale a României, la care au participat
peste 200 de persoane, oficiali ai administraþiei americane,
reprezentanþi ai mediului economic ºi ai corpului diplomatic.
Evenimentul a fost onorat de o participare prestigioasã, de
nivel înalt, din partea administraþiei americane, incluzându-
i pe Andrei Iancu, subsecretar de stat la Departamentul
Comerþului; Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la
Bucureºti ºi Matthew Boyse, adjunct al asistentului
secretarului de stat pentru afaceri europene ºi eurasiatice.
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* A trecut ºi Ziua  Naþionalã a
României, prima din aceastã
veritabilã lunã a... serbãrilor galante,
în care Þara se aºeazã la o ºuetã
pigmentatã cu chefuri cotidiene,

modeste sau de-a dreptul
monstruoase, din care nu se trezeºte
decât, în cel mai fericit caz, dupã
prima decadã a lui ianuarie. Ãsta e
obiceiul, nãravul, cutuma locului,

cum vreþi sã-i spuneþi, nu avem ce
face. E luna când se fac marile spãlãri
de bani, când se realizeazã inspecþiile
speciale ºi avizãrile ARACIS în
învãþãmânt, când, sub protecþia ºi
acoperirea a tot felul de moºi, au loc
cele mai deºucheate dezmãþuri
colective, când pe tot soiul de
îmbuibaþi ºi de bãgãtori de seamã de
prin politicã îi cuprinde ipocrita milã
creºtineascã de a-i blagoslovi pe
bãtrânii ºi pe nefericiþii cu dizabilitãþi
din azile ºi spitale, cu câte un suc la
limita perioadei de valabilitate, un
cozonac aºijderea sau iconiþe de gust
îndoielnic ºi aºa mai departe.
   * Nedemnul reales pentru a doua
oarã preºedinte al României pare sã
caute cu lumânarea, nu ºtiu de ce,
suspendarea. De ce? Fiindcã nu-ºi
poate reprima instinctul de urã,
moºtenit, pare-se, din tenebrele
instinctelor teutone ºi
promite poporului liberal
cã va avea, la sfârºitul
anului 2020 o þarã fãrã
PSD!. Aºa ceva, în secolul
al XXI-lea ºi într-o þarã a
Uniunii europene? Da,
aºa ceva! Ce înseamnã, la
momentul actual, PSD?
Pãi înseamnã un partid de
centru-stânga, bine aºezat
organizatoric în teritoriu,
mult mai bine decât
celelalte partide
româneºti, un partid cu un
electorat numeros ºi
stabil, de peste douã milioane de
persoane, (membri ºi simpatizanþi),
reprezentând peste 10 la sutã din
populaþia României. Cum extirpi un
asemenea segment de populaþie, ca
sã oferi liberalilor lui Peºte o þarã fãrã
PSD ºi fãrã pesediºti? Cumva,
folosind metodele din prima jumãtate
a secolului al XX-lea prin Germania
sau prin alte þãri cu regim asemãnãtor?
Atâta vreme cât un preºedinte se
dezice explicit de un segment masiv
din populaþia þãrii pe care, vorba aia,
o conduce, el îndeplineºte cu asupra
de mãsurã condiþiile necesare pentru
a fi suspendat, dacã nu chiar demis.
Dar cine sã ia, cum se zice, taurul de
coarne? PSD-ul, cu înclinãrile sale
pacifiste, care a avut, în mandatul
trecut nenumãrate ocazii  de a-l

Inevitabilele „serbãri galante” ale lui decembrie
trimite în Sibiul natal pe acest
rumegãtor de roci? Dacã pânã ºi
blândul Bombonel le-a recomandat
celor din PSD sã declanºeze rãzboiul
contra lui  Iohannis, cine ar mai putea
avea o autoritate mai mare asupra lor?
Dar, ºtiþi cum e, suntem abia la
începutul celui de-al doilea mandat
iohannist, iar PSD-ul ar trebui sã-ºi
aducã aminte cã aºa vei dormi
precum îþi aºterni.

* Guvernul Orban, dupã avalanºa
de promisiuni din campanie, a
început sã se... replieze. Sã dea
înapoi, carevasãzicã. Au zis ei cã taie
pensiile speciale? Au zis, dar realitatea
de la... faþa locului e mult mai
complexã. Nu mai au nici majoritatea
de la moþiunea de cenzurã, nici pe
cea de la învestire, apoi s-au
împiedicat ºi într-o legislaþie care nu
le prea permite sã se dea populiºti

pânã la capãt. Ajunºi aici, au început
sã caute pete-n soare ºi cu privire la
Legea Pensiilor, ºi care au ameninþat
cã vor face ºi vor drege, adicã o nouã
Lege a Pensiilor, bãgând spaima în
bieþii pensionari. Bãi, nu vã este
ruºine, nesimþiþii pãmântului?!.
   * În mai toate oraºele României, se
organizeazã târguri de Crãciun.
Adicã, o formã uºor îmbunãtãþitã,   în
sens comercial ºi de divertisment a
vechilor orãºele ale copiilor. Pe 6
decembrie, se va deschide ºi la
Drobeta Turnu Severin un astfel de
târg, în zona centralã a oraºului.
Mãcar aºa, ca sã nu mai plece în
bejenie, dupã cai verzi pe pereþi
populaþia atinsã de snobism a
municipiului, tentatã de noua Mecca
a prostelii închipuite, Sibiul.

Au participat de asemenea reprezentanþi
ai Departamentului de Stat, Departamentului Apãrãrii, Comerþului, Energiei,
USAID, membri marcanþi ai mediilor academic ºi de afaceri, diplomaþi
acreditaþi la Washington.
   În discursul sãu, ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior,
a subliniat faptul cã ziua de 1 decembrie reprezintã un simbol al românilor
care au arãtat, în 1918, importanþa extraordinarã pe care o are unitatea unei
þãri. El a evocat spiritul unitãþii naþionale a românilor, subliniind curajul ºi
sacrificiile care au fost fãcute pentru ca România sã devinã un stat puternic
ºi unitar. El a evocat de asemenea momentul Revoluþiei Române din
decembrie 1989 când România s-a eliberat de regimul comunist. “Este ºi
un prilej de a marca evoluþia democraticã a României din ultimii 30 de ani.
Poate cã 30 de ani nu pare o perioadã mare din punct de vedere istoric,
însã România a îndeplinit o serie de realizãri remarcabile: a devenit membrã
a NATO ºi a Uniunii Europene ºi este un partener de încredere al Statelor
Unite. Este un parcurs fãrã precedent de modernizare ºi europenizare pentru
þara noastrã”, a afirmat ambasadorul român.
   George Cristian Maior a subliniat importanþa pe care o are pentru
România Parteneriatul Strategic cu SUA, un parteneriat care acoperã multe
domenii, de la securitate ºi apãrare la economie, culturã ºi inovaþie.
   La rândul sãu, Andrei Iancu, subsecretar de stat pentru proprietate intelectualã
în cadrul Departamentului Comerþului ºi director al Oficiului pentru Brevete
ºi Mãrci, a arãtat importanþa pe care o are în dezvoltarea unei þãri respectarea
drepturilor de proprietate intelectualã. El a menþionat faptul cã a vizitat România
unde a fost plãcut impresionat de faptul cã þara noastrã acordã o atenþie deosebitã
proprietãþii intelectuale. O þarã nu poate sã se dezvolte fãrã inovaþie ºi
respectarea proprietãþii intelectuale, a spus Andrei Iancu, iar România acordã
acestui domeniu importanþa cuvenitã. De asemenea, oficialul american a
amintit faptul cã s-a nãscut în România, familia sa plecând din România, din
cauza regimului comunist, pe când el avea 12 ani.
   Din cauza regimului comunist a pãrãsit România ºi familia noului
ambasador SUA la Bucureºti, Adrian Zuckerman. Acesta a dat curs
invitaþiei de a participa la evenimentul organizat de Ambasada României,
ocazie cu care i-a cunoscut pe diplomaþii români de la Washington.
   Nu în ultimul rând, Mathew Boyse, adjunct al asistentului secretarului
de stat pentru afaceri europene ºi eurasiatice, a transmis mesajul
secretarului de stat Michael Pompeo adresat României cu ocazia Zilei
Naþionale. Mathew Boyse a amintit ºi de sacrificiul fãcut de românii care
au ieºit în stradã în decembrie 1989 împotriva regimului comunist,
sacrificiu în memoria cãruia a fost þinut un moment de reculegere de
cãtre cei prezenþi. Ambasada României în Statele Unite ale Americii

Celebrarea Zilei Naþionale...

 Urmare din pag. 5
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  Alãturi de consilierii locali
liberali propunem un proiect
privind asigurarea  pazei  º i
protecþiei copiilor în unitãþile de

Liberalii propun un proiect privind asigurarea pazei ºi protecþiei
copiilor în unitãþile de învãþãmânt

învãþãmânt din municipiul Drobeta
Turnu Severin.

Din totalul de 29 de unitãþi de
învãþãmânt din municipiul Drobeta

Turnu Severin, doar un numãr de 11
au pazã proprie asiguratã prin
intermediul posturilor de pazã
prinse în organigrama unitãþii de
învãþãmânt, restul de 18 unitãþi de
învãþãmânt neavând la acest
moment pazã proprie.

Lipsa siguranþei în ºcoli reprezintã
una dintre cele mai grave probleme
cu care se confruntã în prezent
sistemul educaþional românesc.

Cele mai multe acte de violenþã
din incinta ºcolilor pornesc de la
conflicte spontane care nu sunt
premeditate, iar o treime dintre
fapte sunt furturi de telefoane
mobile ºi de alte obiecte ºi bani
care le aparþin elevilor.

Pericolul este unul cât se poate de
real, mai ales în pauzele dintre ore în
care copiii se joacã în curþile
instituþiilor de învãþãmânt unde orice
persoanã „certatã cu legea” poate
intra ºi poate agresa pe cineva în lipsa
unei persoane responsabile cu
protecþia ºi paza.

Siguranþa copiilor noºtri în ºcoli
este esenþialã iar eu cred cu tãrie cã
autoritãþile locale nu mai pot sta cu
mâinile în sân, motiv pentru care
propun ca primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin sã asigure din
bugetul local banii necesari pentru
asigurarea pazei în unitãþile de
învãþãmânt care nu au pazã proprie.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Final de Campanie a plãþilor în
avans pentru anul de cerere 2019

Cea de-a doua ediþie a
 Târgului de Crãciun la Palat

îºi deschide uºile, iar pe dumneavoastrã vã invitã sã vã deschideþi sufletele.
   Vã aºteptãm, cu mic cu mare, vineri, 6 decembrie 2019, începând cu
ora 16:00, când colindele vor rãsuna ºi ne vor încânta.
   Ora 17:20 va fi ora când Orãºelul Copiilor va prinde viaþã, iar sala Gh.
Anghel din cadrul Palatului Culturii ”Teodor Costescu” se va deschide
ºi... surprizã: o sã regãsiþi frumuseþea copilãriei ºi spiritul unic al
sãrbãtorilor de iarnã, CASA LUI MOª CRÃCIUN ºi MOª CRÃCIUN
în persoanã!

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã la data de
29.11.2019 a finalizat Campania de
plãþi în avans pentru beneficiarii
care au depus cererea unicã de
platã în Campania 2019.
   Prin Decizia de punere în aplicare
a Comisiei nr. 6536 a fost stabilit
nivelul avansurilor pentru plãþile
directe ºi pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã legate de
suprafaþã ºi de animale aferent
Campaniei 2019, respectiv de pânã
la 70 % în cazul plãþilor directe ºi
de pânã la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul mãsurilor de
dezvoltare ruralã.
   Astfel, suma totalã autorizatã la
platã în perioada 16 octombrie
2019 – 29 noiembrie 2019 este de
1,335 miliarde euro, din care:
   * Campania 2019 în sumã de
1,319 miliarde euro, plãþi efectuate
din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), respectiv din
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã (FEADR) +
cofinanþare de la Bugetul Naþional,
pentru un numãr de 732.905
fermieri, ceea ce reprezintã 92,63%
din numãrul fermierilor eligibili la
plata avansului; ºi

   * Mãsuri de piaþã, comerþ exterior,
promovarea produselor agricole ºi
ajutoare de stat în sumã de 16,55
milioane euro.
   De asemenea, menþionãm cã
suma de 1,319 miliarde euro,
reprezentând plãþi în avans
acordate fermierilor în Campania
2019, este cea mai mare sumã
autorizatã la plata în avans
începând cu Campania 2009, anul
în care a fost acordatã pentru prima
datã plata în avans.
   Pe aceastã cale, Directorul
General al agenþiei, domnul Adrian
PINTEA, doreºte sã mulþumeascã
întregii echipe APIA pentru acest
record instituþional, care este rodul
profesionalismului, al dedicãrii ºi
al eforturilor susþinute ale
personalului, atât de la nivelul
central, cât ºi al centrelor judeþene
ºi locale ale agenþiei.
   Reamintim totodatã cã, în
conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 1174/
2019, alocarea financiarã
aferentã României privind plãþile
directe acordate fermierilor în
Campania 2019 este de
1.943.162.000 euro.

SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Adnotãri pe marginea
articolului „The Irresponsability
of Small Nations” scris de Paul

Craig Roberts.
   Nu ºtiu dacã aþi auzit pânã azi de
Paul Craig Roberts, octogenarul
director al The Institute for Political
Economy cu sediul principal în
Florida. El e un american get-beget,
nãscut în Atlanta, Georgia, ºi este
autorul unei lungi suite de articole
ºi cãrþi de succes. În scrierile sale
analizeazã, critic de cele mai multe
ori, cu un realism de necontestat,
politica internã ºi internaþionalã a
S.U.A.. Trei titluri, selectate dintre
cele peste 12 cãrþi publicate,
ilustreazã cum nu se poate mai bine
aria preocupãrilor sale: „The
Tiranny of Good Intentions”, „How
America was Lost” ºi „Alienation
and the Soviet Economy (The
Collaps of the Socialist Era)”.
Ziua care poate schimba dramatic
viitorul omenirii 1 februarie 2019
   De curând am primit, din partea
unui general român cu merite în
efortul îndelungat al României de a fi
admisã ºi apoi de a se afirma în
N.A.T.O., un articol al analistului,
economistului, scriitorului,
profesorului ºi jurnalistului american
P.C. Roberts. Publicat în luna august
2019, articolul se intituleazã „The
irresponsability of Small Nations”[1].
Meritã acest articol, unul dintre cele
peste o mie publicate de P.C. Roberts,
o atenþie atât de mare încât sã-i
acordãm vreo zece minute din
preþiosul nostru timp? Eu zic cã da.
De ce? Fiindcã, vã veþi convinge, dl
Roberts ne spune lucruri interesante
despre prezentul ºi viitorul Americii,
Europei, inclusiv despre ce se poate
întâmpla cu România din cauza
deciziilor conducãtorilor ei - acþiuni
politice lipsite de responsabilitate.
   Tema principalã a articolului o
reprezintã analiza efectelor imediate
ºi de perspectivã ale uneia dintre cele
mai controversate ºi mai riscante
decizii luate de Administraþia Trump.
ªi anume, declinarea unilateralã, la
1 februarie 2019, a Tratatului dintre
S.U.A. ºi U.R.S.S. (semnat la 8
decembrie 1987, ora 1,45 pm, la Casa

România, o „naþiune iresponsabilã”
Albã, Washington D.C.) privitor la
eliminarea din arsenalul celor douã
state a tuturor rachetelor nucleare cu
razã medie ºi cu razã scurtã de
acþiune. Consecinþele acestui act
politic sunt teribile! Putem spune,
fãrã a greºi prea mult, cã 1 februarie
2019 este ziua în care a renãscut
rãzboiul rece, confruntarea tãcutã
dintre cele douã mari puteri militare
menþinutã sub control mai mult de
trei decenii. Mãsurile ºi contra-
mãsurile imediate luate de cei doi
mari dupã 1 februarie confirmã pe
deplin revenirea în forþã a spectrului
rãzboiul rece.
   Cunoscut ºi ca Tratatul privind
Forþele Nucleare cu Razã Medie de
Acþiune (I.N.F. Treaty), înþelegerea
dintre S.U.A. ºi U.R.S.S. a marcat un
moment istoric în procesul de
destindere a climatului internaþional
de la sfârºitul anilor ’80 ºi a dat startul
eforturilor americano-sovietice, deloc
simple, menite sã conducã cãtre
dispariþia rãzboiului rece care, prin
cursa nebuneascã a înarmãrii, prin
ameninþarea permanentã cu un
cataclism nuclear evitat de mai multe
ori în ultima clipã, înspãimântase
omenirea timp de trei lungi decenii.
Ca sã ilustrãm beneficiile reale ale
I.N.F. Treaty ar mai trebui spus cã, la
patru ani dupã intrarea sa în vigoare,
cele douã superputeri militare
distruseserã deja, sub supraveghere
reciprocã, 2.692 de rachete nucleare.
Puterea totalã a acestora ar fi fost
suficientã pentru a distruge de 18 ori,
consecutiv, viaþa pe Terra…
Existã vreun vinovat  pentru
reînvierea rãzboiului rece?
   Cine este culpabil pentru anularea
tratatului care, de bine-de rãu,
asigurase timp de 32 de ani o
oarecare liniºte în sufletele populaþiei
Pãmântului? Dl. Roberts afirmã, cu
subiect ºi predicat, cã numai S.U.A.
este responsabilã de anularea
Tratatului: „Dupã falsa acuzare a
Rusiei de violarea Tratatului privind
Forþele Nucleare cu Razã Medie de
Acþiune (I.N.F. Treaty), în mod
unilateral Washingtonul a repudiat
Tratatul”.  ªi, P.C. Roberts continuã:
„La numai douã sãptãmâni dupã ce

Washingtonul s-a retras din Tratat,
Washingtunul a testat o rachetã al
cãrei proces de cercetare ºi
dezvoltare, nu numai amplasarea,
erau interzise de Tratat. Dacã voi
credeþi cã Washingtonul a proiectat
ºi a ºi fabricat o nouã rachetã în douã
sãptãmâni, nu sunteþi suficient de
inteligenþi pentru a citi acest articol.
În timp ce Washingtonul acuza Rusia,
Washingtonul viola tratatul”.
   Ar fi o copilãrie sã credem cã
Federaþia Rusã nu a cunoscut, pânã
în cele mai mici amãnunte, cele de mai
sus. Prin urmare, putem fi siguri cã
încrederea liderilor ruºi în promisiunile
administraþiilor americane, atât cât ea
mai exista, a dispãrut definitiv,
concluzioneazã dl. Roberts. ªi, tot el,
adaugã: „Desigur cã guvernul rus a
înþeles cã existã numai douã motive
pentru care Washingtonul împinge
rachetele pânã la frontiera Rusiei: (1)
sã dea posibilitatea Washingtonului sã
lanseze  primul o loviturã nuclearã
 care sã nu dea Rusiei timp de rãspuns,
ori (2) sã permitã Washingtonului sã
ameninþe cu un asemenea gen de
loviturã, încât sã poatã impune Rusiei
voinþa Washingtonului”.
Întrebãri ºi concluzii care ar trebui
sã ne trezeascã pe noi, românii,
din nepãsare
   Lãsând deoparte contrele dintre cele
douã superputeri, fireºti pânã la un
anumit punct, dl. Roberts pune câteva
întrebãri rãvãºitoare: „Cãror scopuri
serveºte anularea tratatului? De ce tace
Congresul? De ce este atâta liniºte în
Europa? De ce tace media din S.U.A.
ºi din Europa? De ce România ºi
Polonia autorizeazã aceastã
ameninþare permiþând ca rachete
americane sã fie plasate  pe teritoriul
lor? Unde sunt rezoluþiile O.N.U. care
sã condamne România ºi Polonia
pentru resuscitarea spectrului
rãzboiului nuclear permiþând
amplasarea rachetelor S.U.A. la graniþa
lor cu Rusia? Este întreaga lume atât
de nepãsãtoare încât consecinþele atât
de evidente ale acestui act de nebunie
sã nu  fie înþelese?”.
   Una dintre concluziile autorului
articolului ar trebui sã trezeascã ºi pe
noi, românii, din amorþealã noastrã
proverbialã. Ar trebui sã ne zguduie
mai mult decât a reuºit s-o facã

recenta afirmaþie a preºedintelui
Franþei privitoare la starea actualã a
N.A.T.O. Despre ce afirmaþie este
vorba? Despre aceea din 21
octombrie a.c. când, într-un interviu
pentru „The Economist’, Macron a
spus cã Alianþa în mâinile cãreia, fãrã
nicio mãsurã suplimentarã de
siguranþã ºi aproape desfiinþându-ºi
propria armatã, România ºi-a
încredinþat existenþa, este ca ºi
inexistentã. „N.A.T.O. este în moarte
cerebralã!”, a declarat el. Preºedintele
Franþei, ºi nu primarul comunei
Cacaleþii din Vale, susþinea cu acelaºi
prilej cã „a sosit timpul ca Europa sã
se trezeascã!” pentru cã siguranþa sa
este în pericol întrucât Alianþa din
care face parte nu este dispusã sã
intervinã pentru apãrarea sa. Întrebat
dacã, personal, crede în eficienþa art.
5 din Tratatul N.A.T.O. care obligã
toate statele din Alianþã sã intervinã
în cazul în care un stat al Alianþei este
atacat, el rãspundea: „Nu ºtiu. Dar ce
va mai însemna mâine articolul
cinci?”[2].
  Am detaliat pentru dumneavoastrã
acest eveniment pentru cã, deºi ne
afecteazã în mod hotãrâtor, la
Bucureºti, declaraþia preºedintelui
Macron a trecut aproape neobservatã.
Recent, întrebat ce mãsuri s-ar
impune dupã cele susþinute de
Macron, la fel de slugarnic ºi lipsit
de simþul rãspunderii ca în toþi anii
de prezidenþiat, preºedintele
României a declarat cã nu vede nicio
problemã. S.U.A. este ºi va rãmâne
partenerul nostru strategic, iar
N.A.T.O. reprezintã garanþia de ne
discutat a apãrãrii României împotriva
oricãror ameninþãri…
   Întorcându-ne la dl Roberts, de ce
este atât de important pentru noi ceea
ce susþine el? De ce spusele sale ar
trebui sã ne scoatã din amorþealã, sã
ne îngrijoreze? Fiindcã, fãrã
menajamente, el avertizeazã cã
România se confruntã azi cu pericolul
real al dispariþiei sale de pe faþa
Pãmântului: „Rachetele amplasate la
frontiera Rusie, care nu-i permit
acesteia un timp de rãspuns reprezintã
o problemã serioasã pentru Rusia.

[1] https://www.paulcraigroberts.org/2019/08/23/the-irresponsibility-of-small-nations/
[2] https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-
becoming-brain-dead

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Lui Klaus Iohannis îi este dor
de politicã. Ori a dat de gustul
jocurilor politice în perioada
campaniei electorale, ori aºa i s-a
transmis de cãtre fraþii cei mari de la
UE, sã joace mai mult ºi sã elimine
PSD de pe piaþã. Pentru cã acesta
pare sã fie unicul obiectiv al lui Klaus
Iohannis pentru România. ªi este
unul politic. Nu are legãturã cu
agenda populaþiei, care este
construitã mai mult pe deziderate în
domeniul economic, al calitãþii vieþii,
educaþiei, învãþãmântului.

Klaus Iohannis ºtie cã actualul
Guvern este unul de tranziþie, chiar
de sacrificiu. I-a fãcut pohta lui
Orban, de a rãmâne în CV cu
titulatura de premier al României. Nu
orice ins ajunge premier al unei þãri.
De regulã, elitele sunt puse în situaþia
aceasta. Elitele politice sau din
diferite domenii de activitate. Sigur
cã puteai sã spui asta înainte de a fi
numitã Viorica Dãncilã premier. De
atunci s-a ales praful de funcþia de
prim ministru în þara noastrã. S-a
declanºat concursul „ªi eu pot sã fiu
premier, dacã asta poate!”.

 ªtefan Bãeºiu

Calcule politice pentru liniºtea prezidenþialã
ªi oare ne aducem aminte cum a

ajuns Viorica Dãncilã premier? Nu
cumva prin voia lui Klaus Iohannis?
Nu cumva a dorit-o ºi în turul al doilea
de scrutin, pentru cã era candidatul
convenabil pentru ca preºedintele sã
obþinã al doilea mandat? Cine sunt
fariseii pe piaþa politicã? Adevãrul
este cã Iohannis nu are niciun fel de
plan de þarã ºi obiectiv pentru
România. Sau nu l-a dezvãluit.

Cinci ani s-au dus degeaba ºi mai
vin alþi cinci. Obiectivele sale rãmân
unele strict de politicã internã, pentru
cã în politica externã a arãtat cã este
un simplu Yes man ºi nimic altceva.
Nu a negociat nimic pentru România.
Nu putem spune cã þara noastrã este
tratatã de la egal la egal cu alte state
din UE. Încã suntem sub MCV, încã
nu suntem în Schengen, încã avem
vize pe paºaport când mergem în
SUA, dar Guvernul cautã bani pentru
a cumpãra F16 rable de la americani.

Unde este puterea preºedintelui ºi
influenþa sa peste hotare? Este
precum apa. Ia forma vasului în care
este pusã. Nu are nici gust nici miros.
Doar dacã se împute de la atâta

clocealã. Dar Iohannis are grijã sã o
plimbe peste hotare, din stat în stat.

Aºadar, grija lui Iohannis este sã
scape þara de PSD ori acesta nu mi
se pare un proiect de þarã. Este doar
o chestiune de politicã internã. Nu
cred cã se va putea fãrã partide de
stânga în România ºi probabil cã nici
PSD nu va dispãrea complet. Va
reapãrea sub altã denumire ºi siglã,
cel mai probabil. Dacã se va reforma
sau nu asta este altã problemã.

A doua problemã este cã Iohannis
se comportã ca lider al PNL ºi
participã la ºedinþele partidului.
Transmite comenzi politice. Ori ºeful
statului este constituþional deasupra
partidelor politice. Dacã a mers la
ºedinþã, la PNL, atunci trebuie sã
meargã la ºedinþã la PSD ºi la orice
alt partid. Iohannis poate sã meargã
la ºedinþele Guvernului. La guvern
nu putea sã dea comenzi politice,
pentru cã s-ar mai fi sesizat careva
dintre analiºtii din media.

Problema lui Iohannis este ce vrea
pentru România. Îºi doreºte sã
provoace alegeri anticipate? Guvernul
se pregãteºte sã îºi asume
rãspunderea pe legile justiþiei. Va
trece sau nu de parlament. Iohannis
cautã soluþii pentru a scãpa de PSD.
Sondajele aratã cã dacã ar fi
organizate acum alegeri PNL ar
obþine aproape 40%. Acest procent
s-ar putea eroda, dacã actualul
guvern rãmâne în funcþie pânã în luna

octombrie- noiembrie a anului viitor.
PSD sau cum se va numi va putea sã
creascã în opoziþie. Asta ºtie ºi
Iohannis, care s-ar putea trezi din nou
cu un guvern de stânga la Palatul
Victoria. Acesta ar fi un nou coºmar
pentru Klaus, care ar avea din nou de
luptat cu ciuma roºie.

Adicã, adio liniºte prezidenþialã în
urmãtorii cinci ani. Un Guvern
condus de PNL, în baza unei
majoritãþi solide ar însemna liniºte
pentru Iohannis, mãcar patru ani. Aºa
ar putea sã învingã PSD.

Cam aceasta este agenda
preºedintelui-politician, care a preluat
de facto conducerea fostului sãu partid.
Are doar obiective politice. Pânã atunci
o sã vedem cel mai probabil doar o
þopãialã guvernamentalã, altfel PNL se
va face praf la guvernare, la cum au
lãsat þara cei de la PSD. Orban nu
spune nimic de bugetul pe anul viitor,
de ce se va alege de þarã. Pentru a lua
mãsuri dure în plan economic, liberalii
trebuie sã fie siguri cã nu pierd puterea,
dacã vor începe sã se erodeze. Acest
lucru va fi posibil doar dacã au loc
alegeri anticipate ºi PNL are asiguratã
majoritatea în parlament ºi nu va putea
fi dat jos în urmãtorii 4 ani. Calcule
politice pentru liniºtea prezidenþialã. În
rest, trãim numai din împrumuturi.
Datoria publicã a ajuns la 360 de
miliarde de lei. Liberalii se împrumutã
la fel cum se împrumutau pesediºtii.
Care schimbare?
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Iatã douã personaje biblice foarte
interesante, cel dintâi din Vechiul Testament, al
doilea din Noul Testament. Între ele sunt multe
asemãnãri, dar ºi mari deosebiri. Vom încerca sã
le schiþãm în cele de mai jos, cu menþiunea cã ele
pot fi analizate mult mai profund. Este important
sã facem acest lucru. În primul rând, pentru cã ne
aratã cum trebuie sã fie ºi cum nu trebuie sã fie un
conducãtor, fie el de þarã, de instituþie etc.; în al
doilea rând, ne aratã cum trebuie sã fim noi înºine,
fiecare dintre noi, în raport cu  conºtiinþa noastrã
ºi cu mântuirea noastrã. Aºadar, vom urmãri
problema pe douã planuri: unul politico-social,
altul individual, religios - creºtin.

   Atât David, cât ºi Irod, au fost regi, amândoi
ai poporului israelitean. Aveau aceleaºi pârghii
ale puterii în mânã, dar nu le-au folosit la fel.
David provenea dintr-o familie de agricultori, mai
precis crescãtori de vite, el însuºi fiind în copilãrie
ºi tinereþe cioban; Irod provenea din familie
regalã, fiu al lui Irod cel Mare. Familia lui David
se strãduise sã-i dea copilului buna creºtere,
buna-cuviinþã, frica ºi credinþa în Dumnezeu;
pãrinþii lui Irod se strãduiserã, cu orice preþ, sã-i
dea fiului lor tronul. Pentru aceasta, Irod cel Mare
ordonase uciderea celor paisprezece mii de copii,
cu speranþa cã poate-poate îl vor ucide ºi pe
Domnul Hristos, Marele Împãrat, aºa  cum aflase
de la magi. David reuºeºte sã pãtrundã în sferele
politice înalte ale þãrii, pânã în preajma regelui
Saul, prin curajul, jertfelnicia, credinþa, iscusinþa
ºi talentul sãu înnãscut de poet ºi muzician. Ne
amintim de lupta sa impresionantã cu Goliat, acel
“rotvailer antropoid”, care semãna zilnic moarte
în rândul soldaþilor obiºnuiþi; ne amintim de
versurile ºi muzica îmbietoare a lui David, care
fãcea pe Saul, un bolnav psihic, sã se liniºteascã,
sã-ºi recapete echilibrul ºi raþiunea când le auzea.
Altfel spus, David avanseazã în societate pe  baza
meritelor sale proprii ºi cu ajutorul lui Dumnezeu,
care avea un plan divin pentru el, în timp ce Irod
este copilul de bani-gata, os domnesc, cãruia
toate îi sunt permise, toate i se cuvin.

   Atât David, cât ºi Irod sunt oameni deºtepþi,
capabili. David rãmâne în istoria mozaismului, a
creºtinismului, dar ºi a literaturii universale prin
acele perle de gândire ºi simþire, pe care le
cunoaºtem sub denumirea de psalmi. Sunt 150
la numãr, alcãtuiesc Psaltirea ºi se citeºte din ei
la majoritatea slujbelor creºtine. Irod este
cunoscut ca un bun arhitect. De la el au rãmas
palate ºi sisteme de apeducte pentru
aprovizionarea oraºelor cu apã. David, ca om, este

Dupã depunerea jurãmântului ºi înaintarea
în primul grad profesional , cu forþe
proaspete ºi entuziasm, 20 de t ineri,
absolvenþi ai ªcolii de Pregãtire a Agenþilor
Poliþiei de Frontierã “Avram Iancu”, s-au
alãturat poliþiºtilor de imigrãri.
   Noii poliþiºti de imigrãri au ieºit pe porþile
ºcolii dornici sã îºi ocupe locurile atribuite ºi
sã punã în aplicare cunoºtinþele acumulate în
timpul studiilor. Repartiþia s-a fãcut luând în
considerare media de absolvire, opþiunile
acestora ºi nevoia de personal existentã la
nivelul Inspectoratului General pentru Imigrãri.
   Astfel, absolvenþii îºi vor ocupa locul de
muncã în cadrul aparatului central ºi la
structurile teritoriale ale Inspectoratului General
pentru Imigrãri, în domeniul operativ ºi de
suport, dupã cum urmeazã: Direcþia Suport
Logistic, Serviciul Juridic, Direcþia pentru
Imigrãri a Municipiului Bucureºti, Serviciile
pentru imigrãri ale judeþelor Galaþi, Ilfov,
Prahova, Bistriþa–Nãsãud, Birourile pentru
imigrãri din judeþele Cãlãraºi, Ialomiþa, Sibiu,
Vâlcea ºi Centrele Regionale de Proceduri ºi
Cazare a Solicitanþilor de Azil din Galaþi ºi
Timiºoara.
   Timp de ºase luni de zile, proaspeþii
absolvenþi vor beneficia de sprijinul colegilor
cu experienþã, pânã la finalizarea perioadei de
tutelã.
   Totodatã, inspectorul general i-a asigurat de
întregul sprijin în exercitarea misiunilor
încredinþate, profesia aleasã fi ind una
captivantã, plinã de provocãri, care implicã
profesionalism, onestitate, fermitate ºi
integritate.
   Le dorim succes în carierã!
BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

20 de agenþi de
poliþie ai ªcolii de

Pregãtire a Agenþilor
Poliþiei de Frontierã
“Avram Iancu” sunt

noii noºtri colegi

Între David ºi Irod (I)
un artist, un om sensibil la fiorii artei, un inspirat,
care se ridicã pânã în sferele înalte ale desãvârºirii
artistice; Irod este un tip grosolan, carnal, pãtimaº,
gata sã treacã peste orice principii morale ºi
religioase pentru a-ºi satisface viciile, orgoliile.

   Amândoi aceºti regi sãvârºesc un pãcat
asemãnãtor: David pune la cale moartea lui Urie,
generalul sãu, pentru a-i lua apoi soþia; Irod se
pare cã nu era strãin de moartea fratelui sãu Filip,
pentru a-i lua pe Irodiada, femeia sa. Gândul
criminal al lui David nu-l ºtia decât el ºi
Dumnezeu; crima lui Irod era strigatã în cetate
de mulþimile bulversate de fãrãdelege. Generalii,
consilierii ºi apropiaþii lui David habar nu aveau,
cã David este autorul moral al unei crime. La
urma-urmei, datoria lui Urie era sã lupte în
rãzboi, iar moartea era ceva obiºnuit în cariera
unui rãzboinic. Faptul cã Urie  este trimis în
prima linie a frontului era o cinste pentru el,
fiindcã numai trupele de elitã ºi comandanþii cei
mai destoinici puteau îndeplini o asemenea
misiune. Relaþia lui Irod cu Irodiada era de
notorietate publicã ºi înainte de moartea lui Filip,
aºa cã decesul acestuia a trezit imediat bãnuiala
unui asasinat. De aici reþinem cã ºi colaboratorii
celor doi regi erau diferiþi, “dupã chip ºi
asemãnare” cu mai marii lor: David nu are curajul
sã-ºi încredinþeze taina nici celor mai apropiaþi
comandanþi ºi sfetnici ai sãi, fiindcã aceºtia ar fi
avut curajul ºi demnitatea sã-i spunã: “Asta nu
se poate, mãria-ta!” Irod nu ascunde nimic de
sfetnicii sãi, din moment ce secretele ajung în
stradã ºi sunt strigate în gura mare de mulþime.
Nici unul dintre sfetnicii lui Irod nu încearcã sã-
l opreascã de la sãvârºirea fãrãdelegii, ba,
dimpotrivã, sunt alãturi de el la banchetele ºi
petrecerile pe care acesta le dã dupã moartea lui
Filip. Pãrtãºia acestora la crimã era vizibilã.

   Cei doi regi se tem de pedeapsã pentru
fãrãdelegile lor: David se teme de Dumnezeu; Irod
se teme de popor. La cei doi se prezintã la un
moment dat doi prooroci: la David – proorocul
Natan; la Irod – proorocul Ioan Botezãtorul.
Proorocii erau oameni aleºi de Dumnezeu,
înzestraþi cu puterea de a vedea cele ce urmau sã
se întâmple în viitor. Ei au menþinut treazã în popor
speranþa venirii lui Mesia, adicã a Mântuitorului.
Erau oameni cu multã credinþã, virtuoºi, care îºi
puneau viaþa în pericol, în strãdania lor de a
întoarce poporul la credinþã, de a-i arãta adevãrata
religie ºi adevãratul Dumnezeu. Proorocul Natan
intrã cu uºurinþã în palatul lui David, ajunge sã
discute cu David între patru ochi. Proorocul
Ioan Botezãtorul n-are acces în palat. Porþile
acestuia erau bine pãzite de ostaºi, iar în el nu
intrau decât cei invitaþi de rege. Ioan strigã la
porþile palatului, pe strãzi.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Angajãm VOPSITOR confecþii metalice,
PREGÃTITOR vopsitor auto, în Drobeta
Turnu Severin. Salariul motivant.
Relaþii la telefon 0753 090 600.
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În noiembrie s-au
accentuat tendinþele depreciative
ale leului, care s-au manifestat
începând cu septembrie.

Dupã atingerea recordului de
4,7808 lei/euro, BNR s-a vãzut
obligatã sã intervinã în piaþã pentru
a stopa evoluþia descendentã a
monedei naþionale.

Efortul bãncii centrale de a
stopa deprecierea monedei
naþionale, care în ultimele
sãptãmâni a cunoscut un asalt
asupra ei, pe fondul majorãrii
importurilor ºi a înrãutãþirii
situaþiei economiei româneºti, a
avut ca efect o scãdere a
rezervelor sale valutare.

La sfârºitul lunii trecute,
rezervele s-au redus la 33,817
miliarde euro, cu 1,09 miliarde
euro mai mici decât în 31
octombrie.

În perioada analizatã, euro a
urcat aproape zilnic dupã
închiderea pieþei locale, peste
pragul de 4,8 lei, ceea ce a fãcut
ca BNR sã treacã de la poziþia „cu
arma la picior” la cea de apãrare.

Ultima ºedinþã din noiembrie a
adus un curs de 4,7781 lei, mai
mare cu circa doi bani comparativ
cu sfârºitul lui octombrie.

Marþi, tranzacþiile s-au realizat
în culoarul 4,774 – 4,782 lei.
Aceasta a fãcut ca media
anunþatã sã fie stabilitã la 4,7762
lei. La închiderea pieþei locale
euro se tranzacþiona la 4,779 lei.

Deprecierea leului se datoreazã
creºterii importurilor dar ºi a
situaþiei precare în care se aflã
bugetul de stat. Conform
Ministerului Finanþelor, bugetul
general consolidat, care include
atât bugetul de stat, cât ºi
bugetele de pensii ºi de ºomaj, a
încheiat primele 10 luni cu un
deficit de 28,83 miliarde lei (6,03
miliarde euro), 2,8% din PIB, cu
37,9% mai mare faþã de cel din
aceeaºi perioadã a anului trecut.

Pe de altã parte, Comisia
Naþionalã de Strategie ºi
Prognozã în prognoza sa de
toamnã 2019, a revizuit de la
5,5% la 4% prognoza de creºtere

Ritter Broker de
Asigurare ºi Reasigurare a
implementat un sistem de
francizã care oferã servicii de
calitate la nivel naþional.

Franciza este o formã de
organizare a afacerilor, în care o
firmã (francizorul) intrã într-o
relaþie contractualã cu un
comerciant independent
(francizat sau beneficiar).
Francizatul opereazã sub numele
comercial al francizorului ºi, de
regulã, sub îndrumarea lui.

Modelul de francizã RITTER
Broker a fost dezvoltat pentru a putea
fi corelat cu afaceri deja existente,
care activeazã în zona de Business
to Consumer.

„Ne-am orientat atenþia, pentru
început, cãtre antreprenorii care activeazã
în zona de retail, service-uri auto, servicii
imobiliare, agenþii de turism sau servicii
care se adreseazã consumatorilor finali.
Însã am sprijinit ºi viitori antreprenori
în crearea unei afaceri de tip francizã,
solidã, cu o reþetã clarã în spatele
acesteia ºi care sã le aducã beneficii
atât financiare, cât ºi personale”, explicã
Alexandra Brãtescu, director de vânzãri
al companiei.

Costurile de implementare vor fi mai
mici pentru companiile existente, ele
având deja o parte a infrastructurii
necesare unei afaceri în asigurãri, astfel
cã investiþia pleacã de la 1.500 euro.
Franciza este, de asemenea, o
oportunitate pentru aceia ce doresc
deschiderea unei afaceri noi,
modelul asigurându-le toate
pârghiile încã de la început, însã aici
discutând de un cost al investiþiei mai
ridicat decât pentru companiile
existente, fiind necesarã punerea la
punct atât a infrastructurii cât ºi a
punctului de vânzãri.

În calitate de francizaþi RITTER
Broker, aceºtia vor beneficia de
avantajul de a lucra ca brokeri de
asigurãri alãturi de un francizor cu o
vastã experienþã în domeniu,
gestionând un portofoliu care acoperã
o plajã largã de tipuri de asigurãri ºi
îºi vor transforma activitatea într-un
business de sine stãtãtor, cu o recurenþã
anualã ce va þine doar de capacitatea
francizaþilor de a interacþiona într-un

Franciza Ritter Broker în asigurãri, o
cale sigurã de mãrire a veniturilor

 Radu Georgescu

BNR a vândut valutã
pentru a apãra leul

economicã a României pentru
2019, cea mai semnificativã
corecþie fiind consemnatã în
sectorul industriei, care va trece
în teritoriu negativ dupã ce în
prognoza de primãvarã se anticipa
o creºtere de 5,4%.

În privinþa cursului euro, CNP
anticipeazã pentru 2019 o medie
anualã de 4,745 lei, de la 4,74
lei în prognoza de primãvarã
2019. Pentru 2020 media a urcat
de la 4,71 lei, în primãvarã, la
4,75 lei. În cazul dolarului media
anualã este de 4,24 lei, de la
4,19 lei în martie.

Cursul dolarului a crescut de
la 4,3356, la începutul
intervalului, la 4,3425 lei, la
sfârºitul lunii trecute. Comparativ
cu finalul lui octombrie
aprecierea este de peste 8,1 bani.
La finalul perioadei media a
scãzut la 4,3143 lei, urmare a
depreciere monedei americane
faþã de cea europeanã.

Moneda elveþianã a fluctuat
pe parcursul sãptãmânii în
culoarul 1,095 – 1,103 franci/
euro, astfel cã media ei a urcat
de la 4,3394 la 4,3584 lei, la
sfârºitul intervalului.

Pragul suport de la 1.450
dolari/uncie de aur se aratã a fi
unul deosebit de solid, semn cã
piaþa nu aºteaptã o înzdrãvenire
semnificativã a economiei
mondiale, care este zdruncinatã
de politicile protecþioniste ale
preºedintelui Trump, în special de
rãzboiul comercial SUA-China.

Uncia de aur creºtea marþi pe
pieþele specializate la 1.460 –
1.471 dolari. Aceasta a fãcut ca
preþul gramului de aur stabilit de
BNR sã urce de la 203,0518 la
203,9954 lei.

Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie ascendentã. De la 1,099
ea a crescut la finalul perioadei
la 1,1066 – 1,1087 dolari.

Bitcoin a fluctuat pe
platformele specializate în
culoarul 6.500 – 7.850 dolari.

Analiza cuprinde perioada 27
noiembrie – 3 decembrie.

mod profesionist cu clienþii lor din
portofoliu.

„Am gândit franciza ca pe o formã de
dezvoltare, prin care am atras ºi agenþi
economici care doresc sã îºi mãreascã
veniturile, dar nu dispun de un capital
financiar destul de mare, cât ºi de
experienþa necesarã pentru a porni
singuri la drum. Franciza pare astfel ca
o stradã cu sens dublu: pe de o parte,
prin partenerii francizaþi, ne mãrim
reþeaua de distribuþie la nivel naþional,
iar pe de altã parte, francizaþii care ni
se alãturã la drum beneficiazã de tot
know-how-ul nostru, de un ghid bine
pus la punct, conform cãruia fiecare
ºtie ce are de fãcut. Am deschis ºi testat
deja local în Bucureºti, dar ºi în anumite
judeþe franciza iar rezultatele sunt
excelente”, afirmã Cãtãlin Vasile (foto),
directorul general al RITTER Broker.

RITTER Broker colaboreazã cu 27
de societãþi de asigurãri, 3 societãþi
de administrare a fondurilor de pensii
pilon III ºi cu 10 companii de leasing
financiar ºi operaþional, putând sã ofere
peste 1.000 de produse financiare
potenþialilor clienþi. Care pot fi
comercializate prin sistem de francizã
ºi de cãtre viitorii parteneri Ritter Broker.

Dacã sunteþi din judeþele Ialomiþa sau
Cãlãraºi ºi cãutaþi un partener de
încredere, care sã vã susþinã în
dezvoltarea propriei afaceri ºi vã doriþi
sã fiþi corect recompensat financiar,
acest tip de colaborare este cel ideal.

Compania, cu capital integral
românesc, a fost înfiinþatã în urmã
cu nouã ani de doi tineri antreprenori
ºi a realizat în 2018 o cifrã de afaceri
de 13,5 milioane lei ºi a vândut
45.000 de poliþe.
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ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALÃ
Informeazã-te participând la conferinþele organizate în cadrul proiectului

“Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, Respect (ASPER)”

ASOCIAÞIA PSIHOLOGILOR GORJENI în calitate de Beneficiar, împreunã cu partenerii Fundaþia
Basarab ºi SOCIAL COM S.R.L., deruleazã proiectul “Antreprenoriat Social - Progres, Echitate,
Respect (ASPER)”, cod MySMIS 128242. Proiectul are o valoarea totalã de 12.259.080,30 lei,
din care asistenþa financiarã nerambursabilã a Uniunii Europene este de 10.385.907,16 lei.

Obiectivul general îl reprezintã înfiinþarea a 21 de întreprinderi sociale ºi consolidarea capacitãþii
întreprinderilor nou înfiinþate,  de a funcþiona într-o manierã auto-sustenabilã, pentru facilitarea
accesului la ocuparea forþei de muncã pentru 90 persoane, pe parcursul a 36 luni ºi promovarea
antreprenoriatului social ºi a integrãrii vocaþionale în întreprinderile sociale ºi economia socialã
din Regiunile Sud-Vest Oltenia ºi Sud - Muntenia, în judeþele Gorj, Dolj, Mehedinþi, Vâlcea,
Argeº ºi Dâmboviþa.
Proiectul “Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, Respect” (ASPER) cuprinde activitãþi
inovatoare de formare antreprenorialã în domenii relevante pentru înfiinþarea ºi gestionarea
activitãþii întreprinderilor sociale.
Complementar cu activitãþile de formare antreprenorialã, se vor derula ºi cursuri de formare în
domenii relevante pentru înfiinþarea ºi gestionarea activitãþii întreprinderilor sociale, solicitate
de potenþialii beneficiari în urma analizei nevoilor – Antreprenor în economia sociala ºi
Competenþe informatice.

În acest sens, partenerii proiectului au planificat pentru urmãtoarea perioadã, cursuri de
competenþe antreprenoriale, dupã cum urmeazã: Cursul “Antreprenor în economia socialã”,
ce se va desfãºura în perioada 9 - 23 Decembrie în Târgu Jiu ºi cursul “Competenþe informatice”
în perioada 9 - 23 Decembrie în Curtea de Argeº.

Mai multe detalii privind proiectul ºi modalitãþile de implicare în activitãþile derulate în cadrul
acestuia pot fi obþinute prin participarea la Conferinþele de informare grup þintã organizate în
cadrul proiectului. Urmãtorul eveniment va avea loc în data de 12 DECEMBRIE 2019, începând
cu ora 13:00, în cadrul Hotel Condor, din Bd. Aluniº, Nr. 18, Drobeta Turnu Severin, judeþ
Mehedinþi.

Pentru informaþii suplimentare privind proiectul sau activitãþile planificate, vã rugãm sã ne
contactaþi la sediul ASPER, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 36, Târgu Jiu, Gorj, Telefon/fax:
0253.213041, E-mail: contact@aspg.ro. Persoana de contact este Florea Costache, tel:
0744661954.

Cei interesaþi sunt rugaþi sã anunþe participarea prin email, la contact@apsg.ro
Mai multe detalii pe www.apsg.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020

În perioada 20-29.11.2019, I.T.M. Mehedinþi a
desfãºurat sub coordonarea Inspecþiei Muncii
Campania naþionalã privind respectarea de cãtre
transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea ºi executarea contractelor
individuale de muncã, a timpului de muncã ºi de
odihna a conducãtorilor auto (lucrãtori mobili), a
legislaþiei si a directivelor europene ce vizeazã
detaºarea lucrãtorilor în cadrul prestãrii de servicii
transnaþional, cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere
de mãrfuri, cod CAEN 4931- Transporturi urbane,
suburbane ºi metropolitane de calatori.

La declanºarea campaniei s-a avut în vedere:
- obiectivele  specifice  ale   Inspecþiei   Muncii

stabilite   prin   Legea   nr.   108/1999, republicata,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, obligaþiile
stabilite la art. 4 alin. (3)din OG nr.  37/2007 privind
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele ºi perioadele de
odihnã ale conducãtorilor auto ºi utilizarea
aparatelor de înregistrare a activitãþii acestora, cu
modificãrile si completãrile ulterioare, reacþiile
apãrute în presa, precum si numeroasele sesizãri
adresate de persoanele fizice ºi juridice faþã de
activitatea de transport rutier;

- faptul ca foarte multe organizaþii
nonguvernamentale, sindicate ºi patronate din
domeniul transportului rutier s-au interesat de
activitatea conducãtorilor auto care efectueazã
activitãþi de transport rutier de marfã ºi de
persoane, þinând cont de impactul social si
consecinþele care pot avea loc in cazul unui
accident rutier, datoritã activitãþii intense
desfãºurate de cãtre aceºtia, a numãrului mare
de ore pe care le desfãºoarã la locul de muncã,
precum si a stresului cu care aceºtia se confruntã;

- ponderea contractelor individuale de muncã
active cu timp parþial în totalul contractelor
individuale de muncã active, transmise în registrul
general de evidenta a salariaþilor de angajatorii
din aceste domenii de activitate;

- neconformitãþile constatate cu ocazia
controalelor efectuate la operatori de transport rutier
cu privire la timpul de muncã prestat de conducãtorii
auto conform datelor extrase din cartelele tahografice
comparativ cu evidenþa orelor de muncã prestate de
aceºtia sau activitatea conducãtorilor auto în perioada
de concediu fãrã plata;

- iniþiativele unor state membre de a stabili
sarcini administrative excesive operatorilor de
transport rutier, prin introducerea unor
reglementãri naþionale ce privesc detaºarea
lucrãtorilor în   cadrul   prestãrii de servicii
transnaþionale stabilite de prevederile Directivei 96/
71/CE;

În cadrul acestei campanii s-a urmãrit cu
precãdere modul in care angajatorii respecta
prevederile legale cu privire la:

- munca prestatã de conducãtorii auto în baza
contractului individual de munca cu norma
întreagã si/sau cu timp parþial;

- organizarea timpului de munca si de odihna
a conducãtorilor auto (perioade de conducere,
pauzele si perioadele de odihna, etc.);

- repausul sãptãmânal ºi sãrbãtorile legale;
- munca suplimentarã, munca de noapte;
- întocmirea evidentei orelor de munca prestate

de fiecare conducãtor auto;
- regulamentul intern/contractul colectiv de

munca încheiat la nivel de unitate;
- acordarea drepturilor salariale ºi/sau a venitului

asimilat salariului, a indemnizaþiei primita de
conducãtorii auto pe perioada delegãrii si/sau
detaºãrii în altã localitate în þarã ºi/sau strãinãtate,
precum ºi plata acestora pentru munca prestatã;

- acordarea concediului de odihna.
În cadrul acestei campanii I.T.M. Mehedinþi a

organizat acþiuni de control, atât pe teren (în trafic
împreuna cu inspectorii de trafic din cadrul
Inspectoratelor Teritoriale ale ISCTR) cât ºi la
sediul angajatorilor. Pentru nerespectarea
prevederilor Legii 53/2003, republicatã ºi a HG
38/2008 au fost aplicate sancþiuni
contravenþionale angajatorilor în cauzã.

Nicea Mergeani, Inspector ºef
Aurora Mãdãlina Gîrlea, Consilier C.C.R.P.

COMUNICAT DE PRESÃ

Rectificarea bugetarã aprobatã de
Guvern, pentru Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii: suplimentare cu 460 milioane
lei de la bugetul de stat ºi majorarea

veniturilor proprii cu 129 milioane de lei
În ºedinþa de guvern din data de 28 noiembrie,

Executivul a aprobat rectificarea bugetarã, în urma
cãreia Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii anunþã:
- Suplimentarea de la bugetul de stat, cu suma
de 460 de milioane de lei, a titlului „Transferuri
între unitãþi ale administraþiei publice”, pentru
achitarea diferenþelor salariale prevãzute de
Legea nr. 85/2016, restante din anul 2018 ºi sume
aferente anului 2019, pentru universitãþile de stat;
- Majorarea veniturilor proprii ºi a cheltuielilor din
acestea cu suma de 129 milioane de lei, pentru
cheltuieli de personal ºi pentru realizarea proiectelor
cu finanþare din fonduri externe nerambursabile;
- Diminuarea cu suma de 2.000 milioane lei a
titlului „Proiecte cu finanþare externã
nerambursabilã aferente cadrului financiar 2014-
2020” - Proiectul România modernã, România
digitalã din care 400.000.000 lei reprezintã
cofinanþarea naþionalã, iar 1.600.000.000 lei
reprezintã fonduri externe nerambursabile -
proiect nerealizat în precedentul mandat al MEN.

BIROUL DE COMUNICARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti capricios în aceastã sãptãmânã, astfel
cã puþini sunt capabili sã-þi intre în voie sau în
toane. Sunt momente excelente pentru a trasa
planuri noi, pentru a te ocupa de nevoile tale
sufleteºti, dar ºi pentru a studia pe îndelete
relaþiile din preajma ta. Se îmbunãtãþesc
veniturile din activitatea profesionalã
desfãºuratã la serviciu, dar sunt ºanse ºi pentru
a primi cadouri sau favoruri. Cheltuieli
importante cu efecte pe termen lung. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt interesante ºi de bun
augur. Prudenþã la sãnãtate ºi dozeazã-þi
eforturile!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este clar cã în relaþiile de prietenie se
finalizeazã un capitol important. Asta înseamnã
cã vei renunþa la unii sau îþi vei schimba radical
atitudinea faþã de ei. Concluziile privitoare la
segmentul prietenilor ºi susþinãtorilor din
segmentul socio-profesional te vor anima sã-þi
redefineºti conceptul de prietenie, orientându-
te totodatã spre alte persoane de o mai bunã
calitate. Final de proiecte profesionale. Ai nevoie
de odihnã, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce informaþii
secrete referitoare la segmentul socio-
profesional.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este multã forfotã în zona profesionalã în prima
parte a sãptãmânii. Dialoguri importante, dar
punctate cu note ciudate. Prudenþã, deoarece
aparenþele sunt înºelãtoare! Totodatã, eºti
înconjurat ºi de prieteni. Emotivitatea ºi
subiectivismul sunt accentuate, astfel cã este
mai dificil sã ajungi la un consens chiar ºi cu
tine însuþi. Evitã sã povesteºti despre tine ºi
planurile tale de viitor. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci fii pudent ºi îngrijeºte-te
corespunzãtor. Ai nevoie de odihnã, discreþie ºi
dozarea eforturilor mai ales la serviciu. Pe cãi
mai puþin obiºnuite este posibil sã afli informaþii
preþioase din sfera familialã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Planuri de cãlãtorie, de studii, dialoguri cu
persoane aflate în strãinãtate, activitãþi socio-
profesionale. Sunt subiectele principale ale
acestei sãptãmâni ºi bine ar fi sã te ocupi pe
îndelete de ele. Sunt posibile erori de gândire ºi
comunicare, de aceea fii prudent ºi nu lua de
bun chiar tot ce auzi. La serviciu eºti solicitat de
cãtre ºefi ºi autoritãþi, pentru reluarea unor sarcini
de lucru vechi care au rãmas cumva nefinalizate
sau au ieºit la ivealã acum, unele nereguli.
Chestiuni financiare, întârzierea unor plãþi,
rediscutarea salarizãrii ºi a condiþiilor de muncã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, servicii sau investiþii. Sunt
momente bune pentru a lãmuri bugetul de
cheltuieli ºi pentru a trasa planuri financiare noi.
Cheltuieºte cu mãsurã ºi evitã implicarea în
câºtiguri rapide, dar nesigure. Planuri de
cãlãtorii, de studii, dialoguri cu persoane aflate
în strãinãtate, participare la seminarii, conferinþe
pe teme filozofice, activitãþi culturale. Bucurã-te
de tot ce te înconjoarã ºi lasã deciziile majore
pentru o altã perioadã. Dorinþa de elevare
sufleteascã poate fi uºor îndeplinitã în aceste zile.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare în
sensul cã a sosit vremea sã lãmureºti, fie
aspectele vieþii de cuplu, fie pe cele ale unor
colaborãri aflate în derulare sau care sunt în
discuþii de a începe. Existã o mare vulnerabilitate
pe acest segment, pentru cã tu, în primul rând,
eºti sensibil ºi concentrat pe propria ta persoanã.
Fii prudent ºi acordã atenþie, în limita
posibilitãþilor, ºi celorlalþi. Apar cheltuieli ºi
aspecte privitoare la moºteniri ºi partaje. Este
dificil de a se ajunge la o înþelegere amiabilã pe
tot ce þine de bani ºi bunuri, dar nu forþa nota.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi în plan personal ai multe ºi
mãrunte de fãcut. Dozeazã-þi eforturile, pentru
cã sãnãtatea este vulnerabilã ºi se pot evidenþia,
destul de zgomotos, afecþiuni mai vechi sau mai
noi. De reþinut cã la serviciu existã animozitãþi
ascunse, conflicte mocnite ce stau sã
izbucneascã din moment în moment. Fii discret
ºi circumspect faþã de toatã lumea! Relaþiile
parteneriale sunt importante, indiferent ce se
discutã cu partenerul de viaþã sau cu persoanele
alãturi de care te afli într-o colaborare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este bine sã-þi îndrepþi atenþia spre
persoana iubitã, spre copii, dar ºi spre hobby-
uri le dragi  suf letului  tãu.  Act ivi tãþ i le
recreative desfãºurate alãturi de cei dragi te
relaxeazã, te amuzã ºi te provoacã sã-þi
exersezi creativitatea. Sunt probabile ºi
neplãceri serioase în relaþiile sentimentale, de
aceea fii prudent. Ai putea realiza adevãrate
opere de artã în aceste zile. La serviciu se
animã atmosfera la mijlocul sãptãmânii,
datoritã unor sarcini de lucru ce trebuie reluate
sau lãmurite. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã
sãnãtatea lasã de dorit. Relaþii profesionale
dificile, discuþii tensionate cu ºefii ºi
autoritãþile. Prudenþã ºi rãbdare!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Foarte animat este segmentul domestic! Este
nevoie sã te ocupi de curãþenii generale, reparaþii
sau de vânzarea-achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale. Se recomandã prudenþã, deoarece
relaþiile cu membrii familiei sunt distorsionate.
Gândirea ºi comunicarea lasã de dorit în aceastã
sãptãmânã, astfel cã ar fi bine sã nu te bazezi pe
cele spuse sau decise acum. Persoana iubitã ºi
copiii reprezintã alte subiecte provocatoare.
Discuþii, acþiuni recreative împreunã cu cei
dragi, planuri de cãlãtorii ºi de studii. Printre
rânduri, ocupã-te ºi de sãnãtate.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Multã lume va dori sã-þi vorbeascã în aceastã
sãptãmânã. Însã, emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate, deci fii prudent ºi evitã
discuþiile ample. Se pot relua teme sau activitãþi
vechi, pe seama faptului cã ceva a rãmas
nelãmurit sau nerezolvat. Gândurile tale sunt
îndreptate spre câºtiguri ºi investiþii, dar ar fi
bine sã laºi deciziile majore ºi semnarea
documentelor importante pentru o altã perioadã.
Sfaturile ºi soluþiile primite de la persoanele din
anturajul apropiat sunt de bun augur. Demersuri
patrimoniale, discuþii cu membrii familiei,
planuri domestice.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã.
Energia vitalã este la cote înalte, astfel cã sunt
ºanse deosebite de a trasa direcþii noi, atât în plan
personal, cât ºi în plan profesional. Accentele
acestor zile se aflã pe relaþiile cu ceilalþi, mai ales
pe relaþiile cu partenerul de viaþã ºi pe relaþiile de
colaborare. Este vremea sã renunþi la ceea ce nu
îþi mai este de folos ºi sã te orientezi spre noi
orizonturi parteneriale. Existã în preajma ta
oameni alãturi de care poþi dezvolta relaþii
minunate pe termen lung. Cheltuieli cotidiene,
primirea unor cadouri sau a salariului.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã în care ai putea schimba multe ºi
mãrunte în viaþa ta. Este adevãrat cã stãrile de
spirit ºi probabil ºi sãnãtatea sunt fluctuante, însã,
cu puþin efort ºi bunãvoinþã ai reuºi sã treci cu
brio peste toate. Rezervã momente de odihnã,
departe de iureºul cotidian ºi gândeºte-te la tine
ºi la nevoile tale reale, fie cã este vorba despre
cele sufleteºti, fie despre cele trupeºti. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã aspecte financiare.
Primeºti bani, cadouri sau chiar favoruri dinspre
locul de muncã, însã în paralel apar ºi veºti mai
puþin plãcute referitoare fie la salarizare, fie la
condiþiile de muncã. Prudenþã ºi discernãmânt!
Sunt ºi adevãruri trunchiate care þi se spun
intenþionat. Autor: AstroCafe.ro

(5 - 11 decembrie 2019)



OBIECTIV mehedinþean 05 - 11.12. 2019 pag. 14diverse

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

Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã continuã acþiunile
de susþinere a contribuabililor în
vederea conformãrii la plata
obligaþiilor fiscale ºi le reaminteºte
celor care înregistreazã obligaþii fiscale
principale restante, la data de
31.12.2018, cã pot beneficia, în
condiþiile reglementate de O.G. nr. 6/
2019, de o serie de facilitãþi fiscale. Una
dintre ele este sub forma anulãrii, în
totalitate, a obligaþiilor accesorii, sens
în care menþionãm cã pânã la data de
19.11.2019 au depus notificãri/cereri de
anulare a obligaþiilor accesorii un
numãr de 38.026 contribuabili.
   Astfel, pentru accesarea facilitãþii
fiscale constând în anularea
obligaþiilor accesorii, precizãm cã,
pânã la data de 16.12.2019, inclusiv,
trebuie sã fie respectate condiþiile
impuse de lege, respectiv achitarea
obligaþiilor bugetare principale cu
scadenþe pânã la 31.12.2018, precum
ºi a obligaþiilor bugetare principale
ºi accesorii cu termene de platã între
01.01.2019 ºi 16.12.2019.
   Anularea obligaþiilor accesorii nu
este condiþionatã de depunerea
notificãrii privind intenþia de a
beneficia de aceastã facilitate fiscalã,
însã este obligatoriu sã fie depusã,
pânã la data de 16.12.2019,
inclusiv, o cerere în acest sens, la
organele fiscale competente.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

   U.A.T. COMUNA BROªTENI, titular al proiectului “AMENAJARE
TÂRG SÃPTÃMÂNAL BROªTENI, JUDEÞUL MEHEDINÞI”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedurilor de
evaluare de impact asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat
în  intravilanul satului Broºteni, comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul Deciziei etapei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul  Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi
din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8:00 – 16:00 ºi vineri între orele 8:00 –
14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: ht tp: //
apmmh.anpm.ro .
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi.

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã
Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ
     Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, judeþul
Mehedinþi, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
contractuale – post temporar vacant: - 1 (unu) post spãlãtoreasã - studii:
ºcoala generalã ºi curs igienã, fãrã vechime, încadrare pe perioadã
determinatã - 2 ani. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:
05.12.2019 - 11.12.2019; Proba scrisã: 17.12.2019, ora 10.00; Interviul:
20.12.2019, ora 10.00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594 ºi pe site-ul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã.

Manager, Dr. Puca Bogdan Marian

O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitãþi
fiscale, prevede la Cap.II facilitãþi fiscale sub

forma anulãrii obligaþiilor accesorii
   Eficienþa accesãrii unei astfel de
facilitãþi, constã în aceea cã, prin
achitarea voluntarã a obligaþiilor
bugetare principale restante la
31.12.2018, precum ºi a obligaþiilor
bugetare principale ºi accesorii cu
termene de platã între 01.01.2019 ºi
15.12.2019, se pot anula obligaþiile
accesorii aferente obligaþiilor
bugetare principale restante la
31.12.2018. În caz contrar, se vor
continua mãsurile de executare silitã
asupra tuturor veniturilor ºi bunurilor
deþinute de contribuabili pentru
recuperarea acestor obligaþii.
   Cererea de anulare a obligaþiilor de
platã accesorii poate fi depusã ºi fãrã
a fi necesarã deplasarea
contribuabilului la organul fiscal
compentent, respectiv prin intermediul
serviciului ”Spaþiul privat virtual”.
   Administraþia fiscalã asigurã în
continuare contribuabilii de întreaga
disponibilitate pentru o mai bunã
informare privind accesarea acestei
facilitãþi fiscale.
   Informaþii suplimentare se pot obþine
utilizând Formularul de contact
disponibil pe pagina de Internet
 www.anaf.ro ºi telefonic, prin
contactarea Serviciului de asistenþã
telefonicã a contribuabililor – Call-
center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

Serviciul comunicare, relaþii
publice ºi mass media

Familia ºi apropiaþii regretã
trecerea în nefiinþã a lui
Emil Protopopescu, în etate
de 92 de ani, soþ, tatã, bunic
ºi strãbunic iubitor, dar ºi
gospodar, apreciat de
locuitorii comunei Tâmna.
Dumnezeu sã-l odihneascã!
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Primul tur al Cupei României - faza
judeþeanã Mehedinþi s-a desfãºurat

la sfârºitul sãptãmânii trecute, iar
surprizele nu au întârziat sã aparã.

   Astfel, dupã disputarea primelor
8 jocuri, se ºtiu echipele calificare
în faza optimilor de finalã. În turul
secund vor intra în competiþie ºi
restul echipelor de liga 4: Recolta
Dãnceu, CS Strehaia, Inter Salcia,
Viitorul ªimian, Pandurii Cerneþi,
AS Obârºia de Câmp, AS Turnu

Debutantã în
Liga 2 la

fotbal feminin,
ACS Atletic

Drobeta a
încheiat turul

seriei a 2-a pe
ultimul loc, cu
doar 1 punct

acumulat în 5
etape.

   În ultima
rundã, fetele
antrenate de
Daniel Ispas au fost învinse cu 6-0
în deplasarea de la Olimpia
Universitatea 2 Cluj. Singurul
rezultat pozitiv al severinencelor a
fost înregistrat în etapa a 2-a, când
au remizat, pe Stadionul Termo, cu
CSM Târgu Mureº, scor 2-2.
Campioana de toamnã a devenit
ACS Banat Girls Reºiþa. În Seria 1,
pe primul loc s-a clasat ACS
Carmen Bucureºti, echipã cu care
severinencele s-au luptat sezonul

În etapa a 9-a a Campionatului
Naþional de Futsal pentru Juniori

U19, CFR’43 Turnu Severin a
suferit prima înfrângere stagionalã.
Jocul cu Viitorul Bãleasa a fost
decisiv pentru stabilirea primului
loc. Mehedinþenii îºi pãstrau prima
poziþie chiar ºi în cazul unei
înfrângeri la 3 goluri, dupã ce
câºtigaserã meciul-tur cu scorul 8-
5. Au pierdut însã returul cu 4-8,
ultimul gol al echipei din judeþul Olt
fiind marcat cu 5 secunde înainte de
fluierul final, în urma unei grave
greºeli în defensivã a gazdelor.
Anterior, echipa antrenatã de Hugo
Moutinho, încurajatã din tribunele
Sãlii Polivalente de 250 de
spectatori, ratase o loviturã de la 10
m. Indiferent de rezultat, ambele
echipe erau deja calificate în Liga
Elitelor U19, fazã care debuteazã la
sfârºitul lunii ianuarie a anului viitor.

Debut cu surprize în Cupa României

Cupa României - turul 1
1. Viitorul Dârvari (liga 5) – Unirea Gârla Mare (liga 4)  3-0
2. Voinþa Opriºor (liga 5) – Viitorul Cujmir (liga 4) 2-5
3. ªtiinþa Broºteni (liga 5) – Dierna Orºova (liga 4) 3-0
4. Inter Crãguieºti (liga 5) – Dunãrea Hinova (liga 5) 4-1
5. ASG Hinova (liga 5) – Real Vânãtori (liga 5) 4-0
6. AS Pruniºor (liga 5) – AS Noapteºa (liga 5) 0-3
7. Viitorul Floreºti (liga 5) – Coºuºtea Cãzãneºti (liga 5) 0-4
8. Voinþa Vrata (liga 5) – Avântul Bistriþa (liga 5)     0-3

Severin ºi Victoria Vânju Mare,
care vor întâlni echipele calificate
dupã primul tur! S-au calificat,
printre altele, Viitorul Dârvari, care
a eliminat echipa de Liga 4 Unirea
Gârla Mare, dar ºi ªtiinþa Broºteni,
care a trecut de Dierna Orºova.
   Sezonul trecut, Cupa României –
faza judeþeanã Mehedinþi a fost
câºtigatã de CS Strehaia, care a
învins în finalã Recolta Dãnceu, scor
1-0, pe Stadionul Municipal din

D r o b e t a
T u r n u
S e v e r i n .
Adjudecarea
t r o f e u l u i
judeþean i-a
p e r m i s
echipei din
Strehaia sã

CFR’43 pierde primul loc

În ultima etapã din seria a V-a, CFR
Turnu Severin joacã duminicã, 8
decembrie 2019, în deplasare, cu
Viitorul Craiova, în timp ce Viitorul
Bãleasa va întâlni CSJ ªtiinþa U
Craiova. Pare greu de crezut cã
actualul lider se va încurca pe
parchetul sãlii de sport din Iºalniþa
ºi cã va mai pierde prima poziþie.
   CFR’43 Turnu Severin este unica
echipã de futsal din Mehedinþi.

Severinencele, ultimele în serie

 pagina realizatã
de Mircea  Oglindoiu

trecut, în Liga 3, pentru promovare!
Returul ligii a 2-a începe în martie
2020.
   ACS Atletic Drobeta este
singura echipã de seniori care
reprezintã judeþul Mehedinþi în
ligile naþionale, fie cã vorbim de
fotbal masculin sau feminin,
handbal, volei, baschet, futsal,
polo, hochei sau rugby!

joace, pe 31 iulie 2019, în primul
tur al Cupei României – faza
naþionalã, de unde a fost eliminatã
de CS Cârcea – câºtigãtoarea fazei
judeþene Dolj. Echipa de lângã

Craiova s-a impus cu 2-0 ºi a acces
astfel în turul secund, de unde a fost
eliminatã ulterior de CS Filiaºi.
Echipa de Liga 3 s-a impus cu 4-3
pe terenul din Cârcea.
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, ajunsãrãm la ultima lunã
a anului, acuºi vine momentu’ de
bilanþ ºi vã prinde prin surprindere,
ca pe autoritãþi. Care, incredibil da
adevãrat, sã apucarã sã schimbe
pavaju’ di pe lângã Fântâna
Cineticã. Da, om vorbi altãdatã...
   Aºa cã trebe musai sã vã pregãtiþi
pentru finalu’ ãsta de an, cã ãlãlalt
nu sã ºtie ce vã aduce ºi mai bine sã
fiþi gata sã-l primiþi cum se cuvine.
Cã ete, naºu Pantelicã sã ºi
autoinvitã la Revelion, la ãsta, cã
dacã s-a învãþat la sarmalele lu’ naºa
Reta, nu mai pridideºte cu invitaþiile
la masa noastrã. Da, deh, aºa e cu
naºu, nu poþi sã-i spui sã nu vinã,
cã sã supãrã. Mai ales cã nerodu’
de Sucã zisã cã ºi el e pregãtit cu
neºte zamã de varzã, cu neºte zaibãr
pus deoparte ºi neºte rachiu dintr-o
damigeanã mai veche.
   Mã nepoate, nici dupã ultimele
alegeri sã pare cã nu pot conlucra
politicienii între ei, cã au alte
obiective, spre exemplu cum sã sã
faulteze unii pe alþii. Sã plânsã nea
Aladin cã tãiarã banii alocaþi unei
categorii de persoane, sãri ca ars
nea Virgil, acuma ministru, cã nu
sã poate una ca asta, cã e mare
minciunã, cã trimite control la
Consiliul Judeþean, sã verifice ce
ºi cum. E, acuma sã vezi cum vin
controalele în teritoriu, cam aºa
cum veneau pe vremea lu’ nea
Cozmâncã ºi Compania.
   Bine, între timp, al lu’ Zbanghiu
ajunsã pi la Orºova ºi acolo
rãmasã. Pã da, acolo rãmasã, cã
dete cu maºina într-o groapã,

 nea Mãrin

Sucã ºi dihonia dintre politicienii mehedinþeni, Orºova – cetatea cu
coºurile pe ferestre ºi luminiþele Severinului

sparsã baia de ulei
ºi acuma stã pe
falezã ºi admirã
mesajul I  love
Orºova. ªi mai
spune una-alta, da
în gând, cã peste
drum e nea
Marius, care
pãzeºte instalaþiile
de lumini, nu care
cumva sã le ia
orºovenii ºi sã sã
încãlzeascã cu ele.
Pã da, cã uitai sã
vã spui, cã nici
dupã trei decenii
nu au orºovenii
c ã l d u r ã
centralizatã ºi nici
în viitor nu sã aduce vorba de asta,
zici cã e subiect tabu. Cum aude
vreun oficial de încãlzire
centralizatã, cum sare ca ars pe
tãciuni, zici cã are pãdurea lemne
pentru o mie de ani ºi toatã e deja
tãiatã ºi fãcutã lemne de foc. Aºa
cã dacã te uiþi la Orºova dinspre
Dunãre, zici cã e o cetate asediatã,
cu tunurile scoase pe fiecare
fereastrã, cu fumul ieºind pe fiecare
crãpãturã a blocurilor, de nu ºtii
dacã a luat casa foc, ori a uitat
cineva cratiþa pe aragaz.  Aragaz cu
butelie, bineînþeles. Aia e, nea
Marius, matale puteai sã fii glorie,
da s-ar putea sã fii istorie, în mintea
orºovenilor, atâþia câþi au mai
rãmas ºi ei pin locurile alea. ªi
pãcat de locuri, da aºa e când oraºu’
e plin de gropi, apa sã scurge pe te
miri unde, iarã câinii aleargã fãrã
covrigi în coadã. Da poate-þi ia

cineva în serios ameninþãrile cã te-
ai sãturat de primãrie ºi te-ai
retrage în locu’ cãlduþ pe care þi l-
ai pregãtit. Om vedea!
   Acuma, pãnã sã aprinsãrã
luminiþele în Severin, sã mai fãcurã
ºi neºte probe. Mã nepoate, cum
sã aprindea o luminã, hop ºi ãla
micu de sare pi la geamu’ primãriei,
sã facã o pozã, sã o punã pe paginã,
sã vazã câte like-uri primeºte. Îl
vãzu al lu’ Zbanghiu pe bulevard,
stetea cu telefonu’ pregãtit, aproape
fãrã baterie, sã ruga sã-l þinã ultima
liniuþã pãnã sã aprindeau
luminiþele, pentru probe. Apoi
repede sã posteze, contra-
cronometru, de ziceai cã e Anu
Nou ºi sã numãrã secundele.
   Pãi da, cã unii numãrã gropile
din asfalt, care acu sã vãd ºi sã
simt mult mai bine. Sã roagã sã
ningã ca sã le astupe, ºi gropile

da ºi marcaju’ ºerpuit de pin
Severin. ªi aºa mai scapã edilii
municipiului de ocãrile ºoferilor.
   Norocu fu cã la 1 decembrie sã
dete fasole cu ciolan ºi vin fiert,
taman numai bine sã sã mai
încãlzeascã spiritele, sã sã mai facã
o glumã, sã sã mai descreþeascã
frunþile, cã prea morocãnoase sunt
de ceva vreme. Nerodu de Sucã sã
bãgã de douã ori la coadã, cã prima
farfurie nu mai apucã sã o scoatã
din mulþime, i-o ºparlirã înainte sã
iasã din rând, abia apucã furculiþa
de plastic ºi paharu pe jumate. Aºa
cã mai stete la coadã, cã el e
obiºnuit, unde vede mai mult de trei
persoane strânse laolaltã, hop sã
aºeazã ºi el în rând. Obicei
strãvechi, ce mai.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


