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De Ziua Naþionalã a României la Motru
s-a desfãºurat Cupa “1 Decembrie”
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de la 11 cluburi din România ºi Bulgaria

pentru vârstele U12, U14 ºi U16.

Se realizeazã proiectul tehnic pentru
modernizarea DJ 607C, Cireºu - Balta
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Prezent în judeþeul Mehedinþi, la instalarea noului prefect al
judeþului, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a rãspuns
la o întrebare legatã de un mai vechi obicei din Poliþia
Românã, instalarea fãrã concurs, doar pe bazã de interimate,
a ºefilor inspectoratelor  de poliþie judeþene.

ªefii Poliþiei, trimiºi la concurs de ministrul Vela
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Editorial  de Sorin Vidan

         Cea mai mare organizaþie
pentru copii din lume împlineºte
73 de ani de când a fost înfiinþatã.
Din 1946, UNICEF oferã speranþã
tuturor copiilor. Organizaþia a fost
creatã dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial ºi a oferit ajutor
tuturor copiilor aflaþi în situaþie
de r isc  sau în di f icul tate,
indiferent de þara în care trãiau
sau de rolul  jucat de statul
respectiv în timpul rãzboiului.
   UNICEF a fost creat de cãtre
Adunarea Generalã a Naþiunilor
Unite ºi i-a ajutat pe copiii din
Europa, China ºi Orientul Mijlociu
în perioada postbelicã. Instituþia a
fost finanþatã integral de contribuþiile
voluntare ale guvernelor, societãþii
civile, sectorului privat ºi cetãþenilor
ºi a reuºit sã-ºi extindã rapid
activitatea, iar în 1955 desfãºura
deja activitãþi pentru copii în
peste 90 de þãri.
   În prezent, UNICEF a devenit
cea mai mare organizaþie pentru
copii din lume. Este activã în 190
de þãri ºi are în jur de 13.000 de
angajaþi implicaþi la nivel naþional
ºi internaþional.
   Rezultatele UNICEF se vãd! În
cele mai dure locuri, ajutorul
acestei organizaþ ii  a dus la
progrese remarcabile pentru copii
în ultimele decenii. Numãrul
copiilor care mor înaintea vârstei
de cinci ani a scãzut cu peste
jumãtate în ultimii 25 de ani. De
asemenea, sute de milioane de
copii au fost scoºi din sãrãcie.
Rata necuprinderii în educaþie
a copiilor de vârsta ciclului
primar a scãzut cu peste 40%
faþã de 1990.
   ªi aº vrea sã menþionez câteva
dint re  ac þ iuni l e  UNICEF,

73 de ani de la înfiinþarea UNICEF

desfãºura te  de-a lungul
timpului. În anii ‘40, UNICEF a
oferit alimente de urgenþã, în
principal sub formã de lapte,
copiilor din Europa postbelicã.
În anii ‘50, UNICEF a demarat
pr ime le  sa le  campan i i  de
imunizare,  ce au vizat  bol i
precum tuberculoza º i
framboesia. Între 1990 ºi 2015,
2,6 miliarde de persoane au
obþ inut  acces la  surse mai
bune de apã potabilã, iar 2,1
miliarde la instalaþii sanitare
de mai bunã calitate.
   De la înfiinþarea sa, UNICEF a
rãspuns la mii de crize umanitare
ce au afectat copiii. A vaccinat
milioane de copii, a oferit acces
la educaþie, a tratat milioane de
copii de malnutriþie severã, a
contribui t la înregistrarea a
milioane de naºteri.
   În România, UNICEF lucreazã
împreunã cu Guvernul,
Parlamentul, autoritãþi locale
pentru a asigura accesul tuturor
copiilor la educaþie timpurie de
calitate ºi la ºcoalã, protejeazã
adolescenþii ºi monitorizeazã
drepturile copilului.

Deputat PSD Mehedinþi
                        Prof. Alina Teiº

Ce mai discuþii s-au aprins
în spaþiul public odatã cu declaraþiile
noilor guvernanþi privind reducerea
unor posturi din aparatul bugetar de
stat. Sigur cã, la drept vorbind,
statisticile aratã o creºtere destul de
semnificativã, în ultimii ani, a
acestor posturi, cu cheltuieli pe
mãsurã. Acum, rãmâne de vãzut cât
de justificatã, de rezonabilã sau
nerezonabilã a fost aceastã creºtere.

Din punct de vedere bugetar, al
strategiei statului privind politicile
propriului personal angajat, e ok sã
pui problema reducerilor, sã-þi faci
niºte proiecþii bugetare ºi niºte
calcule de eficienþã.

Dar din punct de vedere politic, ca
impact social la nici douã luni de la
aflare-n guvernare, nu mi se pare
deloc o idee prea înþeleaptã. E prea
brusc ºi prea violent exprimatã
într-un spaþiu public ºi aºa
sensibilizat de abia încheiatã
campanie electoralã.

Cum s-ar aºtepta noii guvernanþi
sã fie înþeles acest mesaj? Normal

Cum devine un
guvern antipatic?
cã oamenii se sperie. Mulþi se
gândesc acum cã îºi vor pierde
locurile de muncã. Unii nici nu fac
bine diferenþa între ceea ce se spune
în declaraþii politice ºi ceea ce se
poate face, realmente, legal, aºa cã
se tem, încep sã se îngrijoreze de
stabilitatea locului de muncã. Tactic,
nu cred cã liberalii au punctat bine
lansând tema aceasta pe piaþa
politicã a momentului. Nu este o
temã pozitivã, cu un impact social
pozitiv, dimpotrivã. Sigur cã nu le
putem cere liberalilor sã gândeascã
ºi sã practice un discurs politic
populist, sã punã în operã mãsuri
stângiste. Chestiunea diminuãrii
aparatului bugetar e ruptã dintr-o
viziune de dreapta, þine de
liberalism, nimic de zis. Doar cã
momentul politic nu ºtiu cât de
propice poate fi, odatã ce intrãm într-
un an în care fiecare vot conteazã,
ºi, în mod, cert, cei afectaþi de
eventualele mãsuri, în niciun caz nu
vor vota cu dreapta. Dacã o þine în
ritmul acesta, guvernul Orban riscã
sã devinã repede, chiar foarte
repede, un guvern antipatic. Mai
ales cã nu e un guvern adus la
putere prin votul direct al oamenilor,
ci prin voinþa jocului parlamentar.
ªi nici nu are în spate vreun trecut
de mãsuri bune, un fundament de
realizãri administrative care ar
putea „îndulci” ºocul unor
concedieri masive. Dar fiecare
cum îºi aºterne, aºa doarme.

“Ziua drepturilor omului – 10 Decembrie”

   Instituþia Avocatului Poporului,
prin Centrul Zonal Craiova, a
organizat marþi, 10 decembrie 2019,

împreunã cu Penitenciarul Drobeta-
Turnu Severin, evenimentul cu tema:
„Ziua drepturilor omului – 10

Decembrie”.
   Activitãþile au vizat domeniul
privind prevenirea torturii în
locurile de detenþie, constând în
abordarea urmãtoarelor subiecte:
 - Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului;
 - Garantarea drepturilor omului;
 - Ansamblul de Reguli Nelson
Mandela ale Naþiunilor Unite;
 - Normele CPT;

- Diseminarea Raportului anual 2018.
   La eveniment au participat
reprezentanþi din toate sectoarele de
activitate ale instituþiei, cu rol în
asigurarea garantãrii respectãrii
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
ale persoanelor private de libertate,
aflate în custodia penitenciarului.

Purtãtor de cuvânt,
Subinspector de poliþie penitenciarã

Alina Larisa BOCEA
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a semnat contractul

Se realizeazã proiectul tehnic pentru modernizarea DJ 607C, Cireºu - Balta

Vineri, 6 decembrie a.c., s-
a realizat recepþia pe Drumul
Judeþean 606D, între localitãþile
Blidaru (com. Greci) ºi Colareþ
(com. Tâmna) a cãrui reabilitare a
început în urmã cu câteva luni.
   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a arãtat de ce era
necesarã aceastã investiþie pe o
distanþã de 2,9 km.
   “A fost o lucrare absolut necesarã
pentru locuitorii din zonã întrucât
carosabilul era degradat, ceea ce fãcea
circulaþia foarte dificilã. Drumul nu
avea canale de scurgere a apelor
pluviale, iar fundaþia începuse sã
cedeze, fapt ce m-a determinat sã pun
acest tronson pe lista prioritãþilor

pentru realizarea proiectului tehnic
în vederea modernizãrii DJ 607C,
pe sectorul DN 6 - Cireºu - Podeni

- Malariºca - Balta (DJ 670). Sunt
peste 37 kilometri ai drumului
judeþean care duce în zona de nord

a judeþului Mehedinþi.
    “Proiectul se va realiza în
maximum trei luni, conform
contractului semnat, urmând ca în
prima parte a anului 2020 sã
lansãm ºi procedura de achiziþie a
lucrãrilor de execuþie.
   Este un drum important a cãrui
finanþare am obþinut-o din fonduri
europene, contractul fiind semnat
în luna martie a acestui an, ocazie
cu care domnul ministru PSD al
Dezvoltãrii, Daniel Suciu, a venit
la Drobeta Turnu Severin”, a
precizat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi ,  Aladin
Georgescu.

Recepþie la terminarea lucrãrilor
pe DJ 606 D, între localitãþile

Greci ºi Colareþ

pentru investiþii. Acum condiþiile de
trafic sunt foarte bune, drumul este
marcat corespunzãtor, astfel cã
circulaþia se desfãºoarã în siguranþã.
   Finanþarea pentru aceastã
investiþie a fost asiguratã din
bugetul judeþului.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Astfel, în mai puþin de o lunã,
înainte de prima ninsoare în
Mehedinþi, s-au realizat recepþii la
terminarea lucrãrilor pe trei
tronosane de drumuri judeþene
fiind vorba despre:
- DJ 562 Gemeni-limitã jud. Dolj;
- DJ 563 A Slaºoma ºi Petra;
- DJ 606D Greci - Colareþ.

 Biroul de presã

Cu voia lui Dumnezeu ºi, mai ales, cu votul poporului sãu de
aici ºi de pretutindeni, Klaus Werner Iohannis-Comodus a fost reales
Întâiul Om al Þãrii. Bucurie mare a fost ºi în rândul poporului meu care,
scãpat pentru cinci ani de povara puterii care i-a luat minþile, ºi-a gãsit,
în sfârºit, liniºtea ºi va încerca sã îndrepte stânga, cât se mai poate
îndrepta. Cu siguranþã, în acest demers de mare ajutor îi vor fi ºi
spectacolele educative, de înaltã þinutã artisticã, care urmeazã sã fie
prezentate de Orchestra Naþionalã “Dreapta Româneascã” dirijatã de
Comodus ºi avându-l ca Prim-Solist pe Sicã Mandolinã acompaniat la
pian de Lady Furlifus (cunoscutã în lumea artisticã ºi sub numele de
Cuca Turcan) iar la trombon de Rareº Minte Rarã.
   Din surse deosebit de credibile rãspândite pe toate canalele de
comunicare, mai mult sau mai puþin salubre, am aflat cã fiecare spectacol
susþinut de Orchestra Naþionalã “Dreapta Româneascã’’ va începe cu
aria “Plan de Þarã din afarã” compusã de Comodus ºi prezentatã în
aranjamentul muzical al Prim-Solistului Sicã Mandolinã, va continua
cu scene teatrale, emoþionante, din rãzboiul dus de Comodus împotriva
celor Pierduþi în Subteranele Dezbinãrii (PSD) ºi se va încheia cu un
film ºtiinþifico-fantastic de scurt metraj “Fantoma ciuma-roºie revine”
realizat dupã scenariul scris de cunoscutul Rafalã Smintealã (ãla cu
mintea rarã) unul din creatorii ºi promotorii curentului deontologic de
dreapta din jurnalismul României anormale.
   Sãlile de spectacol vor fi special amenajate astfel încât, periodic, sã permitã
organizarea unor dezbateri în care Comodus, Întâiul Om al Þãrii, sã prezinte,
pas cu pas, etapele parcurse în tranziþia ireversibilã de la România lucrului
bine fãcut la România anormalã ºi, mai apoi, de la România anormalã la
România normalã. Finalul celor 5 ani de mandat va fi marcat de un spectacol
grandios  sub forma unei dezbateri festive, de mare amploare, la care vor
participa aceiaºi 8-9 (de) formatori de opinie dedicaþi ºi devotaþi precum
cele mai reprezentative personalitãþi decorative (Sicã Mandolinã, Lady
Furlifus, Rafalã Smintealã s.a.) din Dreapta Româneascã pentru care orice
lucru este bun dacã e fãcut de (cu) dreapta.
 La dezbaterea finalã, indiferent de starea în care ne aflãm, Comodus va

decreta (conform Planului de Þarã propus la începutul celui de-al doilea
mandat) cã România a devenit normalã în întregul ei ceea ce înseamnã cã
poporul meu, trãitor în România anormalã, se va uni (în cuget ºi în simþire)
cu poporul sãu, trãitor în România normalã ºi astfel se va (re)forma poporul
românesc de aici ºi de pretutindeni. Nicolae Ularu

România normalã
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În Ajun de Moº Nicolae a
avut loc o nouã ediþie a Festivalului
Naþional de Folclor “Mariana Drãguþ”
care cuprinde ºi o secþiune de
concurs de interpretare pentru soliºti
vocali ºi instrumentali.
   Festivalul a fost organizat de cãtre
Consiliul Judeþean Mehedinþi,  cu
sprijinul necondiþionat al preºedintelui
Aladin Georgescu,  prin Centrul
Cultural Nichita Stãnescu” ºi, desigur,
Primãria ºi Consiliul Local Balta.
    Aºa cum se întâmplã de câteva
ediþii, locul de desfãºurare al
evenimentului artistic, dedicat
memoriei celei ce a fost interpreta de
muzicã popularã Mariana Drãguþ,

este chiar la Prejna. Pe scena
Cãminului Cultural din Prejna are
loc Festivalul Naþional de Folclor
“Mariana Drãguþ, de trei ani. Cum
s-ar spune acasã la Mariana Drãguþ,
aproape de locuinþa în care a trãit, de

 Festivalul Naþional de Folclor “Mariana Drãguþ” 2019:
O searã magicã la Prejna, în Ajun de Moº Nicolae

oamenii cãrora le-a doinit o viaþã
întreagã, unde a învãþat cântecele
munþilor ºi ale muntenilor, poveºtile
lor pe care le-a dus mai departe.
Aproape de locul în care odihneºte
în veci, pentru cã Mariana Drãguþ a
rãmas pentru totdeauna acasã la ea
la Prejna, alãturi de oamenii ºi
locurile pe care le-a iubit în viaþã.
   Ediþia 2019 a Festivalului a reuºit din
nou sã adune oamenii de pe munte la
Cãminul Cultural Prejna ºi sã creeze
o searã magicã pentru public ºi pentru
membrii Ansamblului Profesionist
“Danubius”, foºtii colegi ai Marianei
Drãguþ.
  Ansamblul Profesionist “Danubius”,

condus de maestrul dirijor Adrian Luca,
a asigurat  acompaniamentul muzical.
Pe scena de la Prejna au cântat soliºti
vocali ºi instrumentiºti consacraþi,
componenþi ai Ansamblului Profesionist
“Danubius”, dar ºi soliºti invitaþi,  nume
mari ale folclorului mehedinþean.

  Prezentatoarea spectacolului a fost
Delia Rîmniceanu, care aºa ca
întotdeauna a reuºit sã imprime o notã
deosebitã evenimentului.
   Au fost momente încãrcate de emoþie.
Anica Ganþu pãºea cu sfialã pe scena
de la Prejna, în faþa foºtilor profesori, a
oamenilor care o cunosc de copilã.
     Nina Predescu, Ionela Bãdãlan,
Angela Magheru au purtat costume
populare care au fost ale Marianei
Drãguþ.  Au fost nãpãdite de amintiri
despre Mariana Drãguþ ºi au vorbit cu
emoþie despre aceea care a fost “cea
mai bunã voce a Mehedinþiului” ºi de
regretele de a ne fi pãrãsit prea devreme.
   Mariana Drãguþ a rãmas în inimile
oamenilor, iar imaginea sa de pe
genericul acelei emisiuni de poveste
“Tezaur Folcloric”, realizatã de
regretata Marioara Murãrescu în chip
de “amazoanã” pe calul cel alb, la fel.
  Câºtigãtorul Trofeului  Festivalului
Naþional de Folclor ediþia 2019 a fost
Mihãiþã Dolhascan, din Iaºi. Acesta a
reuºit sã convingã juriul cã este cel
mai bun, astfel cã Marele Trofeu al

ediþiei 2019 a Festivalului de Folclor
“Mariana Drãguþ” a plecat la Iaºi.
Ediþia precedentã a fost câºtigatã de
mehedinþeanca Mãdãlina Neagoe,
invitatã aºa cum se obiºnuieºte sã
cânte la “Gala Laureaþilor”.
   Festivalul Naþional de Folclor
“Mariana Drãguþ” rãmâne un
eveniment de referinþã pentru Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, condus
de managerul Emilia Mihãilescu.
    De altfel, activitatea Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” este
extrem de bogatã, ºi cuprinde
manifestãri cultural artistice de prim
rang, o paletã foarte largã de activitãþi
culturale, unele care au ca
protagoniºti scriitori, cãrþile, altele
legate de artiºti plastici, dar ºi
susþinerea  moºtenirii româneºti,
dincolo de Dunãre, în comunitãþile de
români din Serbia sau  editarea de
cãrþi, a revistei “Rãstimp”.
    Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, la care instituþia
ordonatoare de credit

Poliþiºtii de frontierã ºi inspectorii
vamali din cadrul Punctului de
Trecere a Frontierei Porþile de

Fier I au descoperit ascunse, într-
un autoturism, 1.645 de monede

ºi diferite obiecte istorice,
susceptibile a face parte din

Patrimoniul Cultural Naþional, pe
care un cetãþean sârb intenþiona

sã le introducã ilegal în þarã.
În data de 07.12.2019, ora

22.30, în Punctul de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I, judeþul
Mehedinþi, s-a prezentat pentru a

Monede ºi obiecte istorice susceptibile a face parte din Patrimoniul
Cultural Naþional, confiscate în P.T.F. Porþile de Fier I

intra în þarã, cetãþeanul sârb P. D.,
în vârstã de 69 de ani, la volanul
unui autoturism marca Mercedes.
   În urma controlului specific,
echipa comunã formatã din poliþiºti
de frontierã ºi inspectori vamali a
descoperit, ascunsã ºi nedeclaratã,
în bagajele bãrbatului, cantitatea
totalã de 1.645 de monede ºi
diferite obiecte istorice, care sunt
susceptibile a face parte din
Patrimoniul Cultural Naþional.
   Bunurile au fost ridicate în vederea
continuãrii cercetãrilor de Biroul Vamal

Porþile de Fier I, iar poliþiºtii de frontierã
efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de introducerea pe
teritoriul statului român, precum ºi
deþinerea, comercializarea, organizarea
de expoziþii sau orice operaþie privind
circulaþia bunurilor culturale imobile,
care fac parte din patrimoniul cultural
al unui stat strãin, conform dispoziþiilor
legale ale statului respectiv ºi care au
fost exportate ilegal conform art. 85, alin.
1, din Legea 182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural
naþional mobil, la finalizare fiind luate

mãsurile legale care se impun.
PURTÃTOR DE CUVÂNT,

Agent ºef de poliþie
MORARU CORINA

 Continuare în pag. 11
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Din data de 7 decembrie 2019,
judeþul Mehedinþi are, oficial, un nou
prefect. Cristinel Pavel a revenit la
conducerea Instituþiei Prefectului
Mehedinþi, dupã ce Nicolae Drãghiea
a fost schimbat din funcþie ºi desemnat
inspector guvernamental.

Cristinel Pavel revine în funcþia de prefect al judeþului Mehedinþi

 Romeo Crîºmaru

Cristinel Pavel a revenit în funcþia de prefect al Mehedinþiului. În acest
weekend, la scurt timp de la numire, Pavel a fost învestit în funcþie, în

prezenþa Ministrului Afacerilor Interne, a ministrului Economiei ºi a
reprezentanþilor instituþiilor din judeþ.

Ministrul Marcel Vela a dat citire
hotãrârii Guvernului României nr.
835/6.12.2019 „privind exercitarea,
cu caracter temporar, prin detaºare
în condiþiile legii, a funcþiei publice
de prefect al judeþului Mehedinþi de
cãtre domnul Pavel Cristinel”, dupã

care prefectul Cristinel Pavel
a depus jurãmântul.

„Vreau sã mulþumesc
pentru încrederea acordatã,
un nou mandat de prefect
reprezintã pentru mine o
onoare deosebitã ºi, în acelaºi
timp, o mare responsabilitate.
Îmi doresc transparenþã în
activitatea administrativã,
dar ºi implicare promptã în
soluþionarea problemelor
fiecãrei comunitãþi din judeþ,
cu alte cuvinte o schimbare
în bine în administraþie”, a
declarat noul prefect al
judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel.

„Vã rog sã-mi permiteþi sã
îl felicit pe domnul prefect, vã felicit
pe dumneavoastrã, pe toþi cei care
lucraþi în Prefecturã, partenerii din
deconcentrate, din instituþiile care
sunteþi alãturi de prefect pentru ca
domnia sa sã reprezinte cu cinste
Guvernul României în judeþul
Mehedinþi. Vã doresc tuturor mult
succes, vã doresc sãrbãtori fericite ºi
împreunã cu domnul prefect sã aveþi
doar bucurii ºi satisfacþii”, a declarat
ministrul Marcel Vela.

“Îmi doresc ca ºi judeþul Mehedinþi

sã reuºeascã sã depãºeascã bariera ºi
sã ajungã din urmã judeþele avansate
din România. Ne uitãm cu jind la vestul
þãrii, la nordul Moldovei ºi îmi doresc
ca ºi judeþul Mehedinþi sã ajungã acolo.
Primarii din judeþul Mehedinþi au uºa
deschisã la mine, Guvernul României
se preocupã de primari indiferent care
este culoarea lor politicã, iar eu îmi
doresc ca toþi primarii din Mehedinþi
sã beneficieze de fonduri pentru a
putea dezvolta judeþul. Pentru proiecte
majore voi merge în Parlament ºi voi
cãuta consens politic cu toate forþele
politice ºi veþi vedea în perioada
urmãtoare un proiect mare pe care îl
vom demara”, a spus, la rândul sãu,
ministrul Economiei, Virgil Popescu.

La ceremonie au participat
subprefectul Octavian Tuþu, reprezentanþii
autoritãþilor publice locale, ai serviciilor
publice deconcentrate ºi personalul
Instituþiei Prefectului Judeþul Mehedinþi.

Cristinel Pavel este la al doilea mandat
de prefect, primul fiind în timpul
guvernului tehnocrat condus de Dacian
Cioloº. Fostul prefect al judeþului
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea, nu a
participat la ceremonia de învestire.

Alãturi de consilierii liberali am propus
în varã efectuarea de lucrãri de reabilitare a
monumentului Obelisc, aflat în acel moment
într-un stadiu avansat de degradare.
    Lucrãrile de reabilitare s-au finalizat,
dupã o perioadã destul de lungã deoarece,
fiind vorba de un monument, s-a lucrat cu
mare atenþie pentru a nu deteriora nimic.
   Obeliscul, operã de artã a sculptorului
Constantin Lucaci, a devenit un simbol al
muncipiului Drobeta Turnu Severin ºi un loc
de întâlnire al tinerilor din toate generaþiile în
ultimii zeci de ani.

Obeliscul reabilitat!

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin

Ministrul Monica Cristina
Anisie: „Vrem sã oferim

elevilor din învãþãmântul
gimnazial ºi liceal

posibilitatea sã
experimenteze, încã din

timpul ºcolii, ce înseamnã
sã fie antreprenori, sã

dezvolte un start-up, într-o
societate competitivã.” 

Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii (MEC), Confederaþia Naþionalã pentru
Antreprenoriat Feminin (CONAF) ºi Federaþia
Patronalã Petrol ºi Gaze (FPPG) au semnat marþi,
10 decembrie 2019, Acordul de parteneriat „Pactul
pentru Educaþie Antreprenorialã”. Prin intermediul
acestui acord va fi susþinutã dezvoltarea
competenþelor antreprenoriale în rândul tinerilor,
prin modalitãþi noi ºi creative de predare ºi învãþare.
   „Vrem sã oferim elevilor din învãþãmântul gimnazial
ºi liceal posibilitatea sã experimenteze, încã din
timpul ºcolii, ce înseamnã sã fie antreprenori, sã
dezvolte un start-up, într-o societate competitivã.
Apreciez iniþiativa CONAF ºi FPPG de a oferi expertizã
ºi educaþie antreprenorialã elevilor ºi invit ºi alte

Semnare Acord parteneriat
„Pactul pentru Educatie Antreprenoriala”

 continuare în pag. 6

organizaþii cu activitate în domeniu sã contribuie la
dezvoltarea opþionalului de educaþie antreprenorialã
în ºcolile gimnaziale ºi liceele din România. Începem
sã conturãm Strategia Naþionalã pentru antreprenoriat,
un instrument atât de necesar pentru asigurarea
prosperitãþii României”, a declarat Monica Cristina
Anisie, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii.
   Semnatarii Acordului de parteneriat se angajeazã sã
colaboreze activ cu reprezentanþii MEC, alãturi de alþi
parteneri care se vor alãtura acestui demers, la Strategia
Naþionalã pentru educaþie antreprenorialã.  Cristina
Chiriac, Preºedinte CONAF, considerã „o prioritate
introducerea în ºcoli a orelor de antreprenoriat în vederea
dezvoltãrii aptitudinilor
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

11 - 31 decembrie 2019 11 - 31 decembrie 2019 11 - 31 decembrie 2019 11 - 31 decembrie 2019

* Eu continui sã cred cã nu
românii ºi l-au ales ca preºedinte
pe acest sinistru Iohannis, ci cã,
prin procedee specifice anumitor
domenii de activitate, le-a fost
bãgat pe gât cu anasâna. Nu pentru
cã ar avea har de conducãtor sau
priceperi varii, nu, nici vorbã, ci
fiindcã e meºter în materie de
dezbinare ºi de urã naþionalã.
Uitaþi-vã la ceea ce scoate pe gurã
ºi observaþi cã individul nu e
capabil/dispus sã-ºi îndulceascã
mãcar, cât de cât, discursul, darmite
sã ºi-l schimbe?! Fãlcile,
mandibulele, molarii, în fine toate
accesoriile de acest tip sunt setate
pe rumegarea de bazalt, gresie ºi
alte roci deci, la nivelul actului
vorbirii/ comunicãrii, nunanþãrile
terminologice sunt greu, dacã nu
imposibil de realizat. Fireºte, de
aici rezultã cã mutaþiile sufeteºti,
afective, intelectuale au fost ºi ele
de-a dreptul inexistente. Omul
vorbeºte de „golãneala pesedistã”,
de corupþire, care ar zãcea în
bagajul, în zestrea aceluiaºi PSD,
de arestãri ºi de alte asemenea

La vânãtoare de funcþii
grozãvii, Constituþia este acelaºi
accesoriu numai bun de ignorat
dacã existã doar bãnuiala cã s-ar
aºeza de-a curmeziºul intereselor
sale personale ºi aºa mai departe...
   * Mai nou, individul despre care
cu destulã greaþã facem vorbire
vrea sã demareze aºa-zisul proiect
„România normalã” cu
deposedarea unor personalitãþi de
decoraþiile  care le-au fost acordate
de-a lungul anilor. Fireºte, s-a
împiedicat mai întâi de Adrian
Nãstase, decorat în 2002 cu ordinul
„Steaua României”. Sigur, dar cine
nu s-a legat ºi nu se leagã de
Adrian Nãstase?! Vorba cuiva,
cunoºti omul de valoare dupã
numãrul idioþilor care-l contestã,
înjurã, atacã, lovesc etc). Lui
Iohannis ãsta i-a cãzut la rânzã cã
tot mai multã lume vorbeºte din ce
în ce mai deschis despre meritele
incontestabile ale valorosului fost
premier în procesul integrãrii
Românie în Uniunea Europeanã ºi
în NATO. ªi cum adicã, sã nu aibã
el niciun merit la toate astea, tocmai
el, unicul, incomparabilul Dulap

Sãsesc? Bine, avuseserã alþii grijã
sã-l... ascundã dupã zãbrele ºi sã-
i confiºte rapid meritele ºi sã se
împãuneze cu ele pe Adrian
Nãstase. În altã ordine, a folosit
cuiva cã politicianul român cel mai
prestigios apãrut dupã decembie
1989 a stat ºi stã încã în afara vieþii
politice, nevinovat fiind sau cu
nedoveditã vinovãþie? Uitaþi-vã la
ce sinistre hahalere, la ce analfabeþi
ºi tute patentate populeazã astãzi
scena politicã ºi încercaþi sã faceþi
niºte comparaþii  l ipsite de
prejudecãþi. Într-o vreme în care
politicieni de vocaþie, cu pregãtire
înaltã ºi prestigiu intelectual sunt
marginalizaþi sau, mai rãu, zac prin
puºcãrii din te miri ce motive,
România se face de râs prin Europa
cu o ºleahtã de mahalagii care,
atunci când e vorba sã apere cu
demnitate interesele þãrii lor
trãdeazã cauza sau, în crizã de
inspiraþie, bagã capul între
picioare...  E normal ca, în
asemenea situaþii , sã vinã
bruxellezul (dar nu numai el) sã
batã cu pumnul în masã aici, la

 Urmare din pag. 5

 ºi competenþelor tinerilor ºi pregãtirii
acestora pentru a deveni azi,
antreprenorii de care economia
româneascã are nevoie, mâine.
România se numãrã printre cele câteva
þãri europene care nu au încã o strategie
naþionalã pentru educaþie
antreprenorialã. Iatã cã, astãzi, împreunã
cu reprezentanþii Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii ºi cu cei ai Federaþiei
Patronale Petrol ºi Gaze facem un

Semnare Acord parteneriat „Pactul pentru Educatie Antreprenoriala”

Bucureºti pretinzând tot felul de
avantaje ºi prioritãþi de care, în þara
lui de baºtinã n-ar fi putut nici sã
audã? Concluzia mea: cu ochii pe
Bolovanul închipuit de la
Cotroceaua Mov ºi, la prima gafã
pe care o va comite, daþi fãrã milã
cu suspendarea în el. Omul nu mai
meritã nicio clemenþã, dupã
principiul „Nu-l ierta, Doamne, cã
ºtie ce face!”.
   * Sunt niºte obiºnuiþi cu funcþiile
de ºefi de deconcentrate, puºi în
respectivele funcþii de PSD, care,
preocupaþi de cum sã se întoarcã
mai frumos de la stânga la, nu-i
aºa, dreapta, acuzã pe foºtii lor
binefãcãtori de nenumãrate
abuzuri, la care, preocupaþi de
propriile metamorfoze, nu prea au
avut timp sã se gândeascã.
Exceleazã, în acest sens, fosta ºefã
de a IªJ Mehedinþi. Pe care noi
am înþeles-o atunci când avea
dreptate. S-a obiºnuit ºi
dumneaei sã fie ºefã. S-or fi
terminat competenþele prin
învãþãmântul mehedinþean ºi nu
ºtiam noi?

important pas în aceastã direcþie”.
   La rândul sãu, Franck Neel,
Preºedintele FPPG, este de pãrere cã
„educaþia antreprenorialã reprezintã o
prioritate în asigurarea unei educaþii
adaptate atât la nevoile economice, cât
ºi la valorile europene, în contextul
globalizãrii ºi digitalizãrii la nivel
mondial. Consolidarea educaþiei
antreprenoriale în ºcoli, instituþii de
învãþãmânt profesional ºi universitãþi va
avea un impact pozitiv asupra

caracterului dinamic al
antreprenoriatului în cadrul economiei”.
   Pactul pentru muncã, iniþiativã în
cadrul cãreia este inclus „Pactul
pentru educaþie antreprenorialã”,
presupune reducerea deficitului
forþei de muncã din România,
transparentizarea pieþei muncii ºi
dezvoltarea antrepre-noriatului,
recunoscut ca generator de
prosperitate în societate ºi element
determinant pentru creºterea

economicã ºi crearea locurilor de
muncã. Investiþia în educaþia
antreprenorialã este una dintre cele
mai rentabile investiþii pe care o
poate face România în educaþia
copiilor. Elevii participanþi au ºanse
de 3 pânã la 6 ori mai mari de a-ºi
deschide o afacere ulterior, într-un
anumit moment al vieþii, comparativ
cu cei care nu beneficiazã de
educaþie antrepre-norialã.

BIROUL DE COMUNICARE
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În vederea promovãrii valorilor balcanice
autentice, Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural din Drobeta Turnu Severin, în parteneriat
cu Compania Culturalã “Danubiana”, organizeazã
în data de 21 Decembrie 2019, de la ora 18.00, la
Palatul Culturii Teodor Costescu, un concert de
muzicã etno, susþinut de “Firul Orchestra” din
Serbia, condusã de Dragoliub Firulovic, în cadrul
concertului participând ºi trupa de fete
”MARINIKE” din Negotin. Intrarea la spectacol va
fi liberã, în limita locurilor din salã.

Scopul acestui spectacol este de a promova
valorile culturale româneºti de dincolo de
Dunãre, unde istoria ºi cultura muzicalã
româneascã are rãdãcini seculare.

De data aceasta, repertoriul va fi alcãtuit din melodii
româneºti, într-o interpretare arhaicã ºi într-un grai ce
demonstreazã o adevãratã modalitate de conservare

MUZICÃ VECHE ROMÂNEASCÃ - CONCERT EXTRAORDINAR
 “FIRUL ORCHESTRA”

a valorilor lingvistice de pe Valea Timocului din Serbia.
În sprijinul acestui eveniment a venit ºi ecoul

excelent al unui alt concert de muzicã veche
sârbeascã ºi româneascã organizat la Cetatea
Medievalã în primãvara acestui an, concert cu o
audienþã excelentã, susþinut de aceeaºi orchestrã.

De asemenea, trebuie sã amintim faptul cã

severinenii pot considera acest concert un cadou, fãcut
printre multe altele, de Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin, în spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã.

Aºadar, vã aºteptãm în numãr cât mai mare la
acest inedit concert de muzicã etno.

Birou Comunicare,
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural

    UKRAINIAN RADIO SYMPHONY
ORCHESTRA este recunoscutã pentru arta sa pe
plan naþional ºi internaþional. Timp de mai multe
decenii, activitatea Orchestrei a contribuit la
îmbogãþirea tezaurului culturii naþionale
muzicale. Orchestra Simfonicã Radio din
Ucraina a fost creatã în 5 Octombrie 1929.
   Colectivul a produs mai mult de 10 mii de
înregistrãri muzicale simfonice pentru Fondul
Radio din Ucraina în decursul celor 88 ani de istorie
creativã abundentã. A fost creatã o colecþie unicã,
care cuprinde lucrãrile muzicii clasice naþionale,
creaþiile compozitorilor ucrainieni moderni ºi
capodoperele muzicii clasice mondiale.
   Orchestra a fost perfecþionatã printr-o
colaborare cu dirijorii proeminenþi ai secolului
XX: Mykola Kolessa, Nathan Rakhlin, Oleksandr
Klimov, Gennady Rozhdestvensky, Isaac Pain,
Stefan Turchak, Arild Remmerit, Rikkardo
Kapasso, Herman Adler, Mykhailo Kanershteyn,

Palatul “Culturii Teodor Costescu”
Concert Extraordinar al Orchestrei Simfonice Radio din Ucraina
Vineri, 20 decembrie 2019, la 20:00

Petro Polyakov, Kostyantyn
Simeonov.
   Din 2005, Orchestra simfonicã a
fost condusã de Volodymyr Sheiko
– Dirijor-ºef ºi Director artistic.
   Sub supervizarea lui Volodymyr
Sheiko ca dirijor, Orchestra a
înregistrat mai mult de 280 de
capodopere ale muzicii mondiale ºi
capodopere ucrainiene, contribuind
astfel la îmbogãþirea tezaurului

naþional radiofonic.
   Interpretãrile cele mai importante ale
Orchestrei au avut loc pe scenele principale al
capitalei Ucrainei, precum Societatea Naþionalã
Filarmonicã a Ucrainei, Palatul Naþional al
Ucrainei ºi Opera Naþionalã a Ucrainei.
   Orchestra va fi  compusã din 36 de
instrumentiºti, iar pe acordurile vieneze va dansa
Corpul de Balet „ANIKO BALLET”.
   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 - jos în salã
ºi 120 lei la balcon.
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele
08:30 ºi 16:00, la telefon 0733/033071 sau pe adresa
de e-mail rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Stimaþi Colegi,
Am hotãrât sã vã trimitem un semnal public privind

starea ºi condiþia jurnalistului din România, membru al
aºa numitei “puteri a statului”, perceput de cetãþean ca
fiind în serviciul public.

Suntem de vârste ºi condiþii diferite, bãrbaþi ºi femei
cu familii ºi obligaþii financiare, toþi profesioniºti dornici
sã munceascã din greu ºi în mod onest pentru
informarea corectã a opiniei publice, adevãratul stãpân
al unei prese libere.

Menþionãm cã niciunul dintre noi nu am fost angajaþi
pe criterii politice sau clientelism, nici nu am fost
recrutaþi de patronatul vreunui trust de presã de pe
holurile Agenþiei unde cerºeam ajutorul de ºomaj.
Fiecare dintre noi are acumulaþi ani de muncã ºi
experienþã, iar valoarea competenþelor noastre nu este
certificatã doar prin diplome sau licenþe ci ºi prin
recunoaºtere publicã, notorietate ºi respectul cititorilor
ºi/sau al telespectatorilor noºtri.

Timp de mai multe luni am trãit un coºmar ca angajaþi
la “Realitatea” online, fiind umiliþi ºi jigniþi atât de
patronat cât mai ales de “ºefi” fãrã competenþe sau
vocaþie, personaje agresive numite arbitrar în funcþii de
conducere, deºi au suferit condamnãri penale.
   Ne-am fãcut datoria ºi am furnizat informaþiile solicitate
în targeturile agreate, respectând deontologia jurnalisticã ºi
principiile moralei publice. Cu toate acestea, am fost atacaþi
ºi înjosiþi de noua conducere, impunându-ni-se o politicã
editorialã aberantã, lipsitã de logicã ºi abuzivã, iar când ne-
am exprimat opiniile ca profesioniºti, menþionând cã nu
este corectã tabloidizarea ºi ducerea site-urilor în zona
promiscuitãþii, ne-au fost blocate salariile sub pretexte false
ºi jenante. Am continuat sã muncim ºi ne-am cerut
drepturile cu decenþa jurnalistului a cãrui demnitate nu se
negociazã, iar ca rãspuns unii au fost concediaþi abuziv, iar
celorlalþi li s-a pus pumnul în gurã.
Stimaþi Colegi, nu ne-am fãcut jurnaliºti ca sã ne
fie pusã botniþã, nici sã ne gudurãm pe la picioarele
ºefilor vremelnici. Am ales sã fim oameni de presã
pentru cã noi credem în adevãr ºi în nevoia de onestitate
în viaþã. Vã cerem sã luaþi atitudine ºi sã vã alãturaþi
protestului nostru în care contestãm aservirea presei unor
interese oligarhice ºi desfiinþarea demnitãþii jurnaliºtilor.

Protestul este semnat de 23 de jurnaliºti.
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Cu trei zile înainte de 1
decembrie am primit o invitaþie la o
manifestare ce s-a dorit a fi sãrbãtorirea
a 101 ani de la „Marea Unire”. S-a vrut
doar, pentru cã, exceptând douã dintre
comunicãri, mesajul organizatorilor n-
a fost altceva decât o parodie burlescã
a ceea ce fusese anunþat. Iniþial, intenþia
întâlnirii a plecat de la readucerea în
memoria celor prezenþi a unei
personalitãþi locale, ce ºi-a lãsat
amprenta istoricã, printr-un simbol
devenit blazon al oraºului -
Monumentul Independenþei, inaugurat
la 17 mai 1915. Se pare cã, cineva s-
a gândit pe parcurs cã n-ar strica
bifarea în nuº-ce calendar, al nuº-ce
O.N.G., a nuº-ce acþiune, dedicatã
actului de la 1 Decembrie 1918, cã asta
dã bine la imagine. Cruntã ºi grotescã
ironie sã vorbeºti despre Independenþã
ºi Unire într-o þarã sfâºiatã de un rãzboi
fratricid de treizeci de ani aflatã sub
ocupaþie militarã strãinã. Nu, nu este
vorba de binecunoscutul rãzboi
religios din secolul al XVII-lea (1618-
1648) dintre cardinalul Richelieu, pe
de o parte, ºi Imperiul romano-
german ºi puterea Habsburgilor, de
cealaltã parte, ci de cel dintre anii

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

De Ziua Naþionalã am uitat sã fim români
1989-2019 ai României
postdecembriste sinucigaºe.
   Celor cu memoria mai scurtã, le
amintesc cã oficialitãþile statului român
au alocat „0” (zero) lei sau roni
(denumire cu care matusalemicul de la
B.N.R i-a pricopsit ºi zãpãcit de cap pe
cetãþenii României) pentru sãrbãtorirea
Centenarului Unirii provinciilor
româneºti. Parale s-au gãsit - firesc -
pentru referendumul pentru familia
tradiþionalã, sabotat de însuºi ºeful
statului, pentru cel premeditat confuz ºi
comandat de acelaºi sabotor, dar mai
cu seamã pentru „campania
prezidenþialã”, începutã nelegal de chiar
chiriaºul de la Cotroceni cu multe luni
înainte de data oficialã. Evident,
asemenea navetei sãptãmânale la
nevastã, bannerele cu pozele
„Gauleiterului” din Hermannstadt ºi
sloganele idioate tot din buzunarele
românilor au fost plãtite.
Moderatorul manifestãrii la care am
fost prezent a avut o misiune ingratã
ºi, cu riscul asumat al unei mici
exagerãri, una cam „sinucigaºã”, de
care eminenþele cenuºii s-au bucurat
ºi au profitat fãrã riscul asumãrii
rãspunderii. La rândul ei, gazda
întâlnirii, luându-ºi rolul în serios, a
rostit „ca la carte” câteva fraze despre
importanþa temei, adicã despre Fata
Morgana numitã Unirea românilor. De
râsul curcilor, pentru cã doar cu câteva
zile înainte de „alegeri”, dar ºi dupã,
participanþii la rãzboiul româno-român
erau gata sã se sfâºie unul pe celãlalt
pentru a decide cine va fi „alesul
neamului” pe durata cincinalului
2019-2024. De parcã nu s-ar fi ºtiut
cine-i „numitul”. Cei „mulþi da’ proºti”

o fac în continuare, precum gladiatorii,
aºteptând direcþia degetului mare al
„Cezarului Iluminaþilor”.
   Câtã ipocrizie! Pãi, pânã la 24
noiembrie 2019 „Am strigat cât am
putut:/ Sus Cutare! Jos Cutare!/ ªi
cu asta ce-am fãcut?/ Am dorit, cu
mic, cu mare,/ ªi-am luptat, cum am
ºtiut,/ S-avem altã guvernare/ ªi cu
asta ce-am fãcut?”. A zis-o
Constantin Tãnase în anii ’40, o zic
ºi eu în anno domini 2019...
   Am privit în faþã, în spate, în stânga
ºi în dreapta mea. Erau oameni pe care-
i ºtiam a fi „de treabã”, dar am
constatat cã în cazul comiterii
imprudenþei exprimãrii unei opinii
personale, unii dintre „oamenii de
treabã” devin de nerecunoscut, se
metamorfozeazã instantaneu în fiare
agresive. Când am spus cã ºeful
statului, ºeful guvernului, ºeful S.R.I.,
ºeful B.N.R., ºeful C.N.A.D., ºeful
I.N.S.H.R.-E.W… ºi încã doi ultra-
sãrbãtoriþi de câteva ori pe an în mediul
local, nu e niciunul român, un „filolog”
mi-a ripostat cã aº urî strãinii,
numindu-mã xenofob. Am încercat sã-
i explic domnului „filolog” semnificaþia
neologismului: xeno-strãin ºi fobie-
teamã patologicã, nu urã, cum sugera
persuasiv personajul. Zadarnic!
Asemenea plãcii stricate a unui patefon
vechi, gura nu-i tãcea, repetând acelaºi
refren deconspirator al înaltului sãu
„profesionalism”. Dupã minute
pierdute într-un dialog monologat cu
„filologul” în chestiune, saturat pânã
la refuz de o polemicã inutilã, m-am
adresat politicos, spunându-i cã-i
respect opinia ºi rugându-l sã
procedeze la fel, apoi am pus capãt
disputei inutile cu interlocutorul
incompatibil.
   Da, suntem niºte ipocriþi pentru cã
vorbim despre unire în zilele în care
români sunt mai dezbinaþi decât
oricând în istoria lor milenarã. „[…]
avem o þarã care se surpã cu încetul,
o þarã dezbinatã, un popor în cea mai
mare parte sãrãcit, disperat, amorþit
ºi lipsit de orice speranþã, cãruia i
s-a luat ºi mândria identitãþii
naþionale. Cum a fost cu putinþã aºa
ceva? Grea întrebare!” (Acad. Dinu
C. Giurescu). Da, istorie milenarã,
nu centenarã, cum insinueazã unii
procedând precum Don Basilio în

„Bãrbierul din Sevilia”: „Calomniez,
calomniez, il en restera toujours
quelque chose!” (Calomniaþi,
calomniaþi, ceva tot va rãmâne!),
sugerând cã am exista ca Naþie doar
de o sutã de ani.
   Priviþi puþin peste gard, în curtea
vecinului de la nord-vest ºi veþi vedea
cum procedeazã patrioþii maghiari în
interesul þãrii lor… cã tot Orban se
numeºte ºi prim-ministrul lor, dar nu
Ludovic, ci Viktor. Sã ne mirãm cã,
deºi calitativ, deosebirea dintre ei este
ca de la cer la pãmânt, Orb-an-ul de
la Palatul Victoria (de aceeaºi etnie
cu cel de la Budapesta) au un numitor
comun: ambii nu lucreazã în interesul
României, ci al þãrii în care se uneºte
Buda cu Pesta. Pentru eliminarea
oricãrei confuzii, precizez: nu este
vorba nici de buda din fundul curþii,
nici de pesta porcinã, ci de capitala
cu opinca centenarã, atârnatã de
parlament acum o sutã de ani.
Mãcar aºa ne mai aducem aminte
cã suntem români.
   Aflu cã în chiar Ziua Naþionalã a
Þãrii, un dac tânãr s-ar fi spânzurat
de o balustradã cu un ºtreang
confecþionat din Tricolorul
Românesc. Am tot meditat ºi m-am
întrebat: o fi dorit oare sã transmitã
cãtre urmaºii dacilor cã în spiritul
politicii globalismului agresiv, al
multiculturalismului migraþionist
kalergian, al rãului absolut prevestitor
al celui de-Al Patrulea Reich ºi al celui
de-Al Treilea Rãzboi Mondial,
Tricolorul României ºi spiritul
naþionalist românesc echivaleazã cu
trecerea Styxului? Umblã vorba prin
târg cã ar fi fost o „sinucidere” asistatã,
supoziþie care ar întãri spusele cu
glas tare ale academicianului Dinu
Giurescu: „Putem constata, privind în
jur, cum România ºi-a distrus în cea
mai mare parte economia, ºi-a
înstrãinat pãmânturile ºi resursele, îºi
nimiceºte fãrã milã tezaurul cultural
ºi istoric... iar a fi azi patriot în
România constituie... o infracþiune!”.
Are rost sã ne mai mire ceva care se
întâmplã în România zilelor noastre?
Greu de rãspuns, fiindcã tare
întortocheate sunt drumurile dacilor
în Grãdina Maicii Domnului!
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Educaþia, la pãmânt! Cerem o
echipã de intervenþie SMURD pentru
a fi scoasã de unde se aflã, adicã din
hãul în care a alunecat ºi dusã la cei
mai mari meºteri, sã o repare. Nici nu
se ºtie dacã primele echipe ajunse la
faþa locului vor reuºi sã îi asigure o
perfuzie sau o pungã de sânge. Se pare
cã înainte de rectificarea de Buget
educaþia a fost lãsatã fãrã câteva
miliarde de lei. Adicã, tot timpul s-a
întâmplat aºa. Orice popor
responsabil alocã nu 6% din Buget
pentru educaþie, ci mãcar 10%. În þara
noastrã s-a luat tot timpul de la
educaþie ºi s-a pus pentru primãrii,
pentru bugetele pentru salarii ºi pensii
sau pentru alte cheltueili. Nu se simþea
lipsa unui leu de la educaþie.
   ªi nu ºtie nimeni nimic legat de
modul în care funcþioneazã cu adevãrat
educaþia ºi doar când îþi dau
organismele internaþionale cu terenul
în cap, abia atunci te dezmeticeºti ºi îþi
dai seama pe ce lume te afli. Cum a
fost, de exemplu, evaluarea PISA. S-a
vãzut prãpastia în care se aflã elevii
români. Este vorba de acei analfabeþi

 ªtefan Bãeºiu

„Ai noºtri tineri la Paris învaþã!”. Da, dar nu erau analfabeþi funcþional
funcþionali de care se vorbeºte de atâta
amar de vreme. ªi nu cred cã ar trebui
sã surprindã pe nimeni toate lucrurile
acestea. Din mai multe motive.
   Un exemplu bun este cine a ajuns
sã ne conducã în clasa politicã. În
timpul lui Liviu Dragnea la PSD a fost
o politicã de stat promovarea
analfabeþilor funcþionali în funcþii
politice ºi publice. Totul a culminat
cu numirea Vioricãi Dãncilã pe
fotoliul de premier. Dragnea a ºtiut
cã are nevoie de o echipã de analfabeþi
funcþionali pentru a putea conduce
din umbrã România. Acesta este
rostul celor care nu pricep ceea ce
citesc ºi nu înþeleg ceea ce ascultã.
Lipsa de educaþie este cel mai mare
pericol pentru þara noastrã.
   Un alt motiv pentru situaþia în care
se aflã educaþia în România este
reprezentat, desigur, de plecarea
constantã a elitelor din þarã. An de an
cei mai buni elevi pleacã din România
la facultãþi peste hotare. Pierdem în
mod constant elitele. Ele nu mai rãmân
în economia româneascã. Nu se vor
regãsi în educaþie, culturã, cercetare.

Nu vom mai avea cei mai buni
profesori posibili, ci doar pe unii aºa
ºi aºa. Mai ales când cei ºcoliþi înainte
de 1990 vor ieºi din sistem. Scãderea
calitãþii pregãtirii corpului profesoral
va adânci cãderea þãrii noastre pe plan
internaþional. Un popor needucat ºi
nepregãtit este un popor terminat din
toate punctele de vedere. Este cea mai
uºoarã pradã în faþa oricui.
   Culmea este cã în raportul PISA au
existat ºi state aparent mai puþin
dezvoltate ca România care au
înregistrat rezultate mai bune. Cel puþin
la anumite capitole. Este cazul
Republicii Moldova. La citire
moldovenii au ieºit mai bine decât
românii. Au reuºit sã scadã numãrul
analfabeþilor funcþionali cu 10%. Este
o scãdere semnificativã din partea unei
þãri care este împãrþitã între comunism
ºi democraþie ºi sãrãcie. Cazul
României chiar este unul de studiat,
mai ales cã un analist spunea cã unii
dintre elevii analfabeþi funcþional vor
vota peste 3 sau 4 ani.
   România trebuie sã facã ceva legat
de promovarea elitelor ºi a valorilor.
Nu mai este vreme de distracþie ºi de
numiri politice în educaþie. Sistemul
educaþional trebuie sã îºi gãseascã
ºeful care sã vinã cu propuneri clare
de reformare. Cu toate acestea, toþi
miniºtri ºi toate partidele au tot
reformat la educaþie pânã când au
fãcut-o praf. Educaþia a avut cei mai
mulþi miniºtri ºi a avut parte de cele

mai multe schimbãri din 1990 încoace.
Elevii au mai avut rezultate din faptul
cã au continuat sã existe profesorii de
dinainte de 1989. Acum sunt profesori
ºcoliþi în ultimii 30 de ani în
democraþie. Unii sunt buni, dar mai
sunt ºi nepregãtiþi ºi slabi printre ei.
   În plus, în mediul rural este o prãpastie
în educaþie. Cine scoate sistemul din
groapã? Unii îºi mai aduc aminte de
actualul preºedinte care a tot vorbit de
un proiect pentru educaþie. A rãmas tot
la stadiul de proiect. Când încep ºi
politicienii sã facã ceea ce promit? Sau
poate cã le convin analfabeþii funcþionali

care merg sã îi voteze.
   A, pe vremuri Eminescu se plângea
cã tinerii þãrii erau trimiºi sã se
ºcoleascã pe la Paris ºi nu ar fi fãcut
aºa de multã carte, ci doar se stricau pe
acolo ºi învãþau sã facã nod la cravatã.
Dar chiar ºi aºa, în vremurile respective
s-au ºcolit generaþiile care au realizat
Marea Unire.
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România, o „naþiune iresponsabilã” (2)

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

   Eu mã aºtept ca Moscova sã anunþe
public cã la primul semn privind
lansarea unei rachete din România sau
Polonia, aceste þãri sã înceteze imediat
sã mai existe. Asta ar trezi poate
populaþiile României ºi Poloniei,
determinându-le sã conºtientizeze
pericolul pe care guvernele lor corupte
l-au adus. De ce n-ar fi suficiente
Rusiei provocãrile româneºti ºi
poloneze pentru a justifica ocuparea
preventivã a celor douã þãri?
   ªi, parcã ºtiindu-ne proverbiala
indolenþã, analistul american insistã,
punând de astã datã degetul pe ranã:
„Nimeni nu este capabil sã dea vreun
ajutor României ºi Poloniei, chiar
dacã cineva ar fi înclinat s-o facã.
N.A.T.O. este o glumã. N-ar rezista
nicio singurã zi în lupta cu Rusia. Cum
ar putea gândi cineva cã Statele Unite

ar fi în stare sã se sinucidã pentru
România ºi Polonia?” 
Iresponsabilitatea „guvernelor
idioate ºi corupte” e hrãnitã cu
teancuri de dolari
   Credeþi cã-i pasã vreunuia dintre
guvernanþi de avertizãrile sosite una
dupã alta, inclusiv din S.U.A.? Vã
închipuiþi cã, în grija lor pentru þarã,
pe undeva, printre nenumãratele
rezoluþii ale C.S.A.T., printre
preocupãrile Parlamentului, printre
hotãrârile nenumãrate ale Guvernului,
printre planurile de apãrare elaborate
de Statul Major al Apãrãrii, se aflã
vreun document care sã materializeze
aceste pericole, ºtiute, simþite de noi
toþi? Vã amãgiþi cã ar exista cumva
vreo strategie care sã evidenþieze
primejdiile ºi sã stabileascã modul
de prevenire ºi de reacþie dincolo de
incerta intervenþie salvatoare de peste

ocean? Dacã da, vã înºelaþi amarnic.
De ce? Pentru cã, fiind determinate
în mare parte de inconºtienþa ºi de
slugãrnicia lor, pericolele sesizate ºi
înþelese de toatã lumea nu pot
reprezenta o temã de interes pentru
politicienii români.
   Existã ºi un alt motiv real al
nepãsãrii? Existã! Ni-l aratã, din
îndepãrtata ºi însorita Floridã, tot
P.C. Roberts: „Sunt mici dubiile cã
guvernele român ºi polonez nu au
primit valize pline de bani din partea
complexului militar/de securitate al
Statelor Unite care doreºte contracte
de multe miliarde de dolari pentru a
produce noi rachete. Aici se vede
iresponsabilitatea extremã a þãrilor
mici. Fãrã guvernele idioate ºi
corupte ale României ºi Poloniei,
Washingtonul n-ar fi putut reînvia o
ameninþare care fusese îngropatã

acum 31 de ani de Reagan ºi
Gorbaciov”.
Unde a greºit dl. P.C. Roberts
   Dl. Roberts a scris, fãrã îndoialã,
un articol curajos, plin de adevãruri
zguduitoare. Îmi permit, totuºi, sã-
i atrag atenþia cã a comis o
impardonabilã greºealã. Aceea de
a-ºi intitula lucrarea „The
Irresponsability of Small Nations”.
În opinia mea, de-ar fi sã respectãm
ceea ce ne demonstreazã în mod
dureros realitatea zilelor de azi,
titlul ar fi trebuit sã fie „The
Irresponsability of Big Nations”.
   De ce a greºit? Fiindcã nu micile
naþiuni sunt acelea care încheie ºi rup
apoi tratate menite sã le apere
interesele globaliste fãrã a le pãsa de
consecinþele dezastuoase pentru
comunitatea internaþionalã sau de
existenþa unor eventuale „victime
colaterale”. Nu micile naþiuni au
fabricat, într-o cursã cu adevãrat
iresponsabilã, mii ºi mii de rachete
nucleare capabile sã distrugã de sute
de ori consecutiv tot ce este viu pe
Pãmânt. Nu micile naþiuni pornesc
rãzboaie pustiitoare ºi nu ele ameninþã
lumea cu uriaºa lor putere militarã.
Nu micile naþiuni au ambiþia de a
conduce lumea cãlcând totul în
picioare. Nu ele se amestecã,
iresponsabil, în viaþa altora,
schimbând guverne, impunând
embargouri sau fabricând revoluþii
pustiitoare cu scopul de a intimida,
ori de a pedepsi pe cei nesupuºi. Nu
micile naþiuni au mituit cu saci de
bani, pe cei neputincioºi ºi trãitori
permanent sub spectrul alegerii rãului
celui mai mic pentru a le permite sã-
ºi plaseze rachetele aducãtoare de
moarte cât mai aproape de graniþa
inamicului politic - o naþiune la fel
de mare, la fel de ambiþioasã ºi la fel
de iresponsabilã. Cu tot respectul, d-
le Roberts, nu iresponsabilitatea
statelor mici ameninþã pacea lumii!

Angajãm VOPSITOR
confecþii metalice,
PREGÃTITOR vopsitor
auto, în Drobeta Turnu
Severin. Salariul motivant.
Relaþii la telefon 0753 090 600.
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„Badea” Cârþan, pe numele
sãu adevãrat Gheorghe Cârþan, s-a
nãscut în timpul revoluþiei din 1848-
1849 în satul Cîrþiºoara de la poalele
Muntelui Bâlea într-o familie de
oameni nevoiaºi ºi a crescut în
Munþii Fãgãraºului, cunoscând de
mic viaþa asprã de cioban în tovãrãºia
lui Ion Cotigã care era originar din
Sãcelele Braºovului, un pasionat al
lecturii ºi care purta permanent o
întreagã bibliotecã.
     În tovãrãºia lui Ion Cotigã, tânãrul
cioban Cârþan, purtând turma de oi
pânã în câmpiile mãnoase ale
Bãrãganului, începe sã silabiseascã,
apoi sã citeascã ziare ºi cãrþi întregi. Îl
pasioneazã istoria, lãsând o puternicã
impresie asupra lui faptele lui Mihai
Viteazul, ªtefan cel Mare, pentru el,
aceºtia fiind eroi fãrã asemãnare.
   Mânat de dorinþa de a afla „ce
neam de oameni vecuieºte pe
celãlalt versant al Carpaþilor” a
coborât de multe ori cu turma sa pe
vãile râurilor spre „fraþii români”.
   Copleºit de constatarea cã poporul
român e de origine latinã, cã el,
ciobanul de sub Negoi este urmaº al
poporului care, odatã, cucerise lumea,
ameþit de „gloria strãbunã, pãrãseºte
turma ºi pleacã la Bucureºti, unde,
impresionat de clãdirile înalte, ajunge
la statuia lui Mihai Viteazul ºi doarme
nopþi de-a rândul la picioarele statuiei.
   Întorcându-se la Cârþiºoara, aduce
ziare, cãrþi, tablouri din Bucureºti pe
care le dã spre citire oamenilor ºi iar
trece graniþa prin „vama cucului”, aºa
cum îi place lui sã zicã potecilor, numai
de el ºtiute, prin care trecea.
   Se înroleazã voluntar la izbucnirea
rãzboiului de independenþã din 1877
dar rãmâne dezamãgit cã n-a ajuns
în linia întâi de bãtaie.
   Întors în Cârþiºoara, e încorporat de
armata austro-ungarã ºi stã în Bosnia
pânã în 1881 ºi-ºi continuã dorinþa de
a cunoaºte trecutul poporului român,
dorinþa de a o face cunoscutã tuturor

„Badea” Cârþan, un ROMÂN cu
dragoste pentru limba ºi poporul român

celor de acelaºi neam, în concepþia lui
„ºtiinþa de carte era unicul mijloc
pentru scuturarea lanþurilor robiei de
pe grumazul maselor”.
   Începe sã fie cunoscut, face vizite
redacþiilor ziarelor, cerºeºte cãrþi” apoi
„dã cãrþi sã citeascã ºi la sãraci”.
   Dupã o vizitã fãcutã redacþiei, ziarul
„Adevãrul” din Budapesta relateazã:
„Acest om e cunoscut de întreaga lume,
el cãlãtoreºte prin toate pãrþile, de unde-
ºi aduce tot felul de cãrþi ºi foi ºi le
pãstreazã, pentru a face o bibliotecã,
pentru cei lipsiþi de carte, ca sã citeascã
ºi sã se lumineze” aºa cum sus amintitul
ziar menþiona în articolul „Badea Cârþan
la redacþia noastrã”, în Adevãrul, 5 iunie
1904, p. 2-3.
   Face mai multe depozite de cãrþi,
primul fiind la Bucureºti la ªcoala
superioarã de arte ºi meserii, altul
în casa lui Nestor Ureche din Poiana
de la Anini etc.
   A strãbãtut þara „în lung ºi în lat”, când
la Bucureºti, când la Iaºi, Blaj, Craiova
ori Oradea devenind „nobil cerºetor de
cãrþi”, pe la gimnazii ori licee, la redacþii
de ziare ºi reviste ori librãrii, a intrat în
contact cu mulþi oameni de culturã,
printre care V.A. Urechia, Gr. Tocilescu,
Caragiale, Iorga etc.
   Cunoscând toate evenimentele
importante ale timpului, Cârþan a
suferit deseori persecuþii din cauza
participãrii la acþiuni politice iar
cãrþile i-au fost confiscate de multe
ori, chiar arse, ele purtând adeseori
inscripþia „KITILTVA” adicã interzis
ºi „proprietarul” suferind chiar
arestãri temporare.
   La 2 aprilie ºi 16 septembrie 1903,
prim-pretorul Simon Bela din Predeal,
prefectul din Braºov dispune o
percheziþie la casa lui Gheorghe Cârþan
din Cârþiºoara, aºa dupã cum relateazã
I. Bazdoc în Opere cit. p. 16, acesta
fiind condamnat la 2 luni temniþã de
cãtre cãpitanul oraºului Braºov,
FARKAS LUP, timp în care organele
poliþieneºti inventariazã un numãr de
76.000 cãrþi ºi tipãrituri confiscate de
la Cârþiºoara, poliþia deschizând uºile
depozitului cerând ajutorul lãcãtuºului
Andrei Simon care nu a venit ºi au fost
nevoiþi sã spargã uºa.

Prof. Haralambie Lupulescua
n
u
n
þ    Pierdut Adeverinþã de

Reþinere a Bunurilor nr.
6112/28.10.2011
seria C nr. 0062612
   Se declarã nulã.

continuare în numãrul urmãtor

În data de 12.12.2019  între  orele 12.00 - 15.00, la Casa Tineretului
din municipiul Drobeta Turnu Severin, se va desfãºura o campanie de promovare
a ofertei educaþionale a Forþelor Aeriene, în vederea recrutãrii de viitori candidaþi
pentru formarea profesionalã în instituþiile militare de învãþãmânt universitar ºi
postliceal subordonate Statului Major al Forþelor Aeriene .
   La aceastã activitate participã reprezentanþi ai Academiei Forþelor
Aeriene, ªcolii de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri ai Forþelor Aeriene, militari
din cadrul bazelor aeriene precum ºi reprezentanþi ai Biroului Informare
Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeþean Mehedinþi. Activitatea se
va desfãºura dupã urmãtorul program:
12.00 - 12.10 - Cuvânt de deschidere ºi intonarea imnului de stat
12.10 - 12.40 - Prezentarea ofertei educaþionale a Academiei Forþelor Aeriene
12.40 - 13.10 - Prezentarea ofertei educaþionale  a ª.M.M.S.F.A.
13.10 - 13.50 - Prezentare foto, prezentare filme cu activitãþi instuire
13.30 - 14.30 - Discuþii libere cu elevii, sesiune întrebãri rãspunsuri
14.30 - 14.55  - Vizionare stand mobil, ofertã educaþionalã, survol
aeronave militare (dacã condiþiile meteorologice o permit)
14.55 - 15.00 - Cuvânt de încheiere.  Biroul de presã

CENTRUL MILITAR JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Comunicat de presã

Festivalul Naþional de Folclor “Mariana Drãguþ” 2019

 G. Pogaci

 Urmare din pag. 4este Consiliul Judeþean Mehedinþi, beneficiazã de
susþinere în vederea desfãºurãrii activitãþii din partea preºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi, domnul Aladin Georgescu. Existã o largã deschidere
atât din partea domnului preºedinte Aladin Georgescu, cât ºi din partea
managerului instituþiei, doamna Emilia Mihãilescu, de a sprijini tot ceea ce
înseamnã Moºtenirea Culturalã a judeþului Mehedinþi.

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL: COMUNA
BUTOIEªTI, judeþul Mehedinþi, intenþioneazã sã solicite de laA.N. “Apele
Române” - Administraþia Bazinalã de Apa JIU - Craiova, (sau, dupã caz,
S.G.A. MH) aviz de gospodãrire a apelor pentru investiþia:
“SISTEME DE ALlMENTARE CU APÃ ªI REÞELE DE CANALIZARE
CU STAÞII DE EPURARE APE MENAJERE UZATE ÎN LOCALITÃÞILE
GURA MOTRULUI, PLUTA ªI ÞÂNÞARU, COMUNA BUTOIEªTI
“JUDEÞUL MEHEDINÞI” Bazin Hidrografic JIU, subazin râu Motru.
      Aceastã investiþie este nouã.
    Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz Ia adresa
menþionatã, mai sus, la email: primariabutoiesti@pejmh.ro sau Ia tel:
0252 373 003, dupã data de 20.11.2019.

Anunþ,
Direcþia Silvicã Mehedinþi organizeazã, la sediul sãu din Drobeta

Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna, nr. 22, în data de 23.12.2019, 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 20.12.2019, orele 12.00.
   Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul direcþiei silvice în data de
23.12.2019, 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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Implementarea Programului Operaþional Regional 2014-2020
la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

POR 2014-2020 este un program complex, ce cuprinde 43 de scheme de finanþare ºi vizeazã domenii diverse precum infrastructura
rutierã, turisticã, educaþionalã sau de sãnãtate, eficienþa energeticã, sprijin pentru dezvoltarea urbanã, investiþii pentru dezvoltarea
IMM-urilor.

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia gestioneazã POR 2014- 2020 la nivel regional,  în calitate de
Organism Intermediar, având ca principale responsabilitãþi promovarea finanþãrilor disponibile, asistenþa tehnicã pentru
solicitanþii de finanþãri, evaluarea, contractarea ºi monitorizarea proiectelor, dar ºi evaluarea programului ºi furnizarea de feedback
privind implementarea acestuia, în vederea îmbunãtãþirii activitãþilor viitoare de programare.

Pânã la data de 09 decembrie 2019, la nivelul regiunii SV Oltenia,  din cele 1397 de proiecte, în valoare solicitatã de 1,387
miliarde de euro,  s-au contractat 551 de proiecte, în valoare de 884,9 de milioane de euro fonduri nerambursabile,
reprezentând 130% din alocarea regionalã.

Autoritãþile publice locale au depus un numãr foarte mare de proiecte, depãºiri semnificative ale alocãrii regionale înregistrându-
se în domenii precum: infrastructura rutierã de importanþã regionalã - 234%, eficienþã energeticã pentru clãdirile publice - 200%,
iluminat public - 235%, mobilitate urbanã 104%, reabilitarea infrastructurii educaþionale pentru învãþãmântul obligatoriu - 315%
ºi  reabilitarea infrastructurii educaþionale pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic - 263%.

De asemenea, pentru apelul de proiecte din cadrul axei 13 – “Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii populaþiei în oraºele mici ºi mijlocii”,
autoritãþile publice locale din oraºele mici ºi mijlocii din regiune, s-au mobilizat exemplar ºi au întocmit ºi depus cereri de
finanþare pentru proiecte integrate ºi complexe într-un termen foarte scurt, înregistrându-se un procent de 329% din acoperirea
regionalã.

Proiectele implementate de beneficiarii privaþi din regiunea noastrã au avut o dinamicã foarte bunã,  astfel, în cadrul apelurilor
de proiecte pentru prioritatile 2.1 ºi 2.2 au fost depuse 695 de aplicaþii, au fost semnate 277 de contracte, la aceastã datã fiind
finalizate 163 dintre acestea.

Au fost avizate, plãtite ºi incluse în declaraþiile de cheltuieli cãtre Comisia Europeanã, cereri de rambursare de aproximativ
65,77 milioane de euro reprezentând doar FEDR, astfel, pânã la sfârºitul acestui an se va atinge þinta de absorbþie propusã
pentru anul 2019 pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.

Principalele obiective pentru anul 2020 asumate de ADR SV vizeazã în primul rând contractarea integralã a fondurilor disponibile,
dar ºi  sprijinirea administraþiei publice locale ºi a mediului privat în implementarea cu succes a contractelor aflate în derulare,
pentru a contribui la atingerea þintei de absorbþie a programului.

În vederea pregãtirii viitoarei perioade de programare 2021-2027, am acordat o atenþie sporitã identificãrii, într-o abordare de tip
bottom-up, a nevoilor specifice existente la nivel regional ºi prioritãþile strategice de investiþii.  În acest context am organizat
grupuri de lucru în fiecare judeþ al regiunii în cadrul cãrora au avut loc dezbateri cu privire la documentele elaborate pânã în
prezent de cãtre ADR SV Oltenia, respectiv Analiza socio-economicã, Analiza SWOT ºi au fost formulate propuneri privind
prioritãþile de finanþare din Strategia de dezvoltare ºi portofoliul de proiecte.

În prag de sãrbãtori, adresãm cele mai calde urãri cu liniºte, bucurie, sãnãtate ºi putere de muncã tuturor partenerilor ºi
colaboratorilor Agenþiei pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

alãturi de alese gânduri de preþuire!

Director General ADR S-V Oltenia,

Marilena BOGHEANU
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, mai
ales cu cheltuieli pentru cele necesare traiului
cotidian. Surprizele pot fi de proporþii la secþiunea
câºtiguri din munca proprie. Primeºti bani, însã ºi
cheltuieºti mult. Se recomandã prudenþã, deoarece
minþile ºi limbile oamenilor sunt îngreunate, existând
riscul ca una sã se gândeascã, una sã se vorbeascã ºi
cu totul altceva sã se înþeleagã. Relaþiile cu anturajul
apropiat se animã în preajma datei de 12 Decembrie,
evidenþiindu-se finalul unora. Evitã sã vorbeºti prea
mult ºi controleazã-þi reacþiile. A doua parte a
sãptãmânii este marcatã de relaþiile familiale ºi de
treburile domestice. Acasã este forfotã, discuþii
aprinse pe teme patrimoniale cu membrii familiei,
schimbãri domestice cu efecte pe termen lung. Acordã
eforturi ºi relaþiilor sentimentale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sunt zile bune pentru schimbãri personale. Rezervã
momente ºi gândeºte-te cum anume doreºti sã se
desfãºoare viaþa ta de acum încolo, ce anume vrei sã
realizezi concret ºi ce fel de relaþii ai nevoie sã dezvolþi.
Chiar dacã stãrile tale de spirit sunt oscilante, cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. De mare
ajutor þi-ar fi un dialog cu cineva din anturajul apropiat.
Însã, este posibil sã-þi displacã ceea ce îþi spun ceilalþi,
cumva evidenþiind aspecte mai puþin lãudabile
existente în structura ta interioarã. Se contureazã un
final la locul de muncã, privind veniturile obþinute.
Primeºti bani, bonusuri sau favoruri, însã ceva
umbreºte aceste câºtiguri. A doua parte a sãptãmânii
îþi aduce în preajmã persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

   Ai nevoie de odihnã în primele zile ale acestei
sãptãmâni. Se pot evidenþia afecþiuni vechi, de aceea
fii prudent ºi îngrijeºte-te pe îndelete. Pe de altã parte,
sunt posibile dialoguri tãinuite cu persoane de
încredere din anturajul apropiat. Informaþiile obþinute
acum pe cãi neconvenþionale îþi vor fi de mare ajutor
într-un viitor apropiat. Prudenþã ºi discreþie! Evitã sã-
þi divulgi planurile de viitor sau sã formulezi opinii
pentru teme care sunt irelevante pentru tine.
Selecteazã prioritãþile ºi ocupã-te numai de treburile
tale. A te ocupa ºi de alþii este în detrimentul tãu.
Ziua de 12 Decembrie este importantã pentru tine,
deoarece îþi deschide culoare deosebite de progres
personal ºi profesional. Totul este sã-þi stabileºti clar
ce anume vrei ºi sã acþionezi în consecinþã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile cu prietenii sunt dinamice ºi destul de
obositoare. Temele principale de dezbatere se referã în
mod special la personalitatea ta ºi la felul în care
relaþionezi cu ceilalþi, plus proiectele comune cu
persoanele din anturajul profesional. Traversezi o perioadã
în care gândurile ºi comunicarea sunt umbrite,
îngreunate, existând riscul sã strici gratuit relaþii ºi situaþii
bune. Evitã dialogurile ample, ascultã mai mult ºi
vorbeºte mai puþin, lasã deciziile majore ºi promisiunile
pentru o altã perioadã. Revelaþiile din aceastã sãptãmânã
te vor ajuta foarte mult în planul profesional. Sãnãtatea
este vulnerabilã, fiind nevoie de îngrijiri de specialitate.
Odihneºte-te mai mult! În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, dar nu forþa nota, rediscutarea
salarizãrii ºi a condiþiilor de muncã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti foarte solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi. Atât
la serviciu, cât ºi acasã în mediul familial se
contureazã reuniuni ºi discuþii importante pe teme
financiare ºi patrimoniale. Dar, în culise existã detalii
ascunse, intenþii defavorabile þie mascate bine cu
vorbe dulci. Sunt aspecte de care ar trebui sã þii cont.
Vocea ta interioarã, te anunþã când este bine sã te
retragi dintr-o conversaþie sau dintr-o interacþiune cu
ceilalþi. Relaþiile cu prietenii sunt provocatoare ºi în
orice moment sunt ºanse de a se destrãma unele vechi.
Analizeazã acest anturaj ºi renunþã fãrã rezerve la
persoanele care te-au necãjit deja prea mult. În a doua
parte a sãptãmânii vei avea nevoie de odihnã ºi
retragere din forfota cotidianã. Se pot evidenþia
afecþiunile vechi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este rost de cãlãtorii îndepãrtate, cel puþin la nivel
de plan. Lucrurile se pot rãsturna datoritã unor prieteni
sau datoritã unor persoane din anturajul profesional
prin demersurile sau vorbele lor. Se recomandã
prudenþã la aceste persoane ºi evitarea dialogurilor
contradictorii. Este bine sã iei propriile tale decizii,
dupã o analizã atentã a situaþiei socio-profesionale
în care te afli. Dialoguri ºi reuniuni importante cu
ºefi ºi autoritãþi. Existã animozitãþi în domeniul
profesional în care activezi, existând ºanse de a intra
în conflicte de tot felul. Prudenþã, rãbdare, toleranþã,
discernãmânt! Sfãtuieºte-te cu cineva de încredere!
Se contureazã finalul unei etape profesionale ºi a unor
relaþii cu persoane care pânã nu demult îþi erau modele
demne de urmat. Prietenii îþi sunt alãturi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii ºi discuþii
aprinse privitoare la moºteniri, partaje, venituri
suplimentare din activitatea profesionalã desfãºuratã.
Cumva, tema financiarã principalã vizeazã segmentul
profesional ºi condiþiile de lucru care atrag mai mult
sau mai puþin câºtiguri substanþiale. Datoritã ºi pentru
anturajul profesional este posibil sã cheltuieºti sume
importante. Cãlãtoriile ºi relaþiile cu persoanele aflate
în strãinãtate revin în atenþie. Este posibil sã pleci
departe, sã plãnuieºti o astfel de cãlãtorie sau sã
dialoghezi cu persoane strãine pe teme diverse.
Forfortã socio-profesionalã! Vor avea loc discuþii
importante cu ºefii sau cu reprezentanþii unor instituþii
oficiale, în urma cãrora vei fi nevoit sã iei decizii
importante, cu efecte pe termen lung.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã focalizatã pe relaþiile cu ceilalþi ºi pe ceea
ce poþi realiza alãturi de ei. Tentaþia de a te baza mult pe
ceea ce spun sau ce fac, partenerul de viaþã, colaboratorii,
rudele este pãbugoasã. Sunt posibile surprize de proporþii
din partea altora, mai ales din partea partenerului de viaþã
ºi a colaboratorilor. ªi la serviciu ai multe de fãcut, însã
vei depãºi totul cu bine. În plan financiar se întrezãreºte
finalul unei etape de câºtig de la ºi prin alþii, plus
lãmurirea unor situaþii financiare trenante privitoare la
moºteniri, partaje, credite. Planuri de cãlãtorii în
strãinãtate sau de studii. Deocamdatã acþiunile propriu-
zise sunt îngreunate, de aceea preîntâmpinã orice
neplãcere prin a te informa foarte bine.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna începe cu multã muncã la serviciu.
Ambientul profesional este tensionat, existând riscul
sã intri în conflict cu toatã lumea. Fii prudent ºi
controleazã-þi reacþiile, deoarece sãnãtatea poate avea
foarte mult de suferit. Pe de altã parte, este rost de
sarcini de lucru noi ºi de mare anvergurã. În relaþiile
parteneriale se contureazã finalul unei relaþii de cuplu
sau finalul unor colaborãri vechi. Este vremea sã te
orientezi spre alte parteneriate, însã nu forþa nota.
Depinde de tine în exclusivitate sã gestionezi corect
ceea ce se petrece în relaþiile cu ceilalþi. Þine cont ºi
de nevoile sau doleanþele celorlalþi. Intervin ºi
cheltuieli comune cu alþii, dar în paralel se contureazã
posibilitãþi noi de câºtig din activitatea profesionalã
sau dintr-o moºtenire.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile
sentimentale. Sunt posibile rãsturnãri de situaþie
spctaculoase. Prudenþã ºi rãbdare! Ai mult de lucru
la serviciu, mai ales cã se contureazã venituri
suplimentare ºi asta te mobilizeazã rapid. Selecteazã
prioritãþile, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã ºi chiar
sunt posibile neplãceri serioase. Relaþiile colegiale
sunt deficitare, datoritã salarizãrii ºi a condiþiilor de
muncã. Prudenþã ºi rãbdare! Se pot declanºa conflicte
pe termen lung din te miri ce. Relaþiile parteneriale
sunt active prin discuþii importante, referitoare la felul
în care se desfãºoarã fie o relaþie de cuplu, fie o
colaborare sau o afacere. Traversãm o perioadã în care
sunt ºanse de a se destrãma foarte repede orice relaþie
cu ceilalþi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile familiale ºi treburile domestice îþi atrag
atenþia ºi eforturile în primele zile ale sãptãmânii. Se
pare cã este nevoie de reluarea unor discuþii cu cei
dragi, despre subiecte vechi referitoare fie la relaþiile
de cuplu, fie la colaborãri profesionale. Prudenþã ºi
rãbdare, deoarece se pot isca discuþii aprinse. Este
dificil de menþinut un dialog echilibrat, pentru cã
mentalul tuturor este umbrit. Nu lua de bun chiar tot
ce auzi acum, dar nici nu ignora ce este important.
Se contureazã finalul clar al unor relaþii sentimentale.
La serviciu este mult de lucru ºi într-un ritm alert.
Sarcini de lucru urgente, relaþii colegiale tensionate,
schimbãri profesionale de anvergurã ºi pe termen lung.
Îngrijeºte-þi sãnãtatea pe îndelete!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cãlãtoriile pe distanþe scurte ºi dialogurile cu
persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente în prima
parte a sãptãmânii. Pe lângã rezolvarea chestiunilor
personale ºi ale celor dragi, vor intra în sfera ta de
interes ºi unele demersuri profesionale restante. Ai
nevoie de liniºtea ºi confortul casei. Rezervã momente
pentru a te ocupa de treburile gospodãreºti, pentru a
dialoga cu membrii familiei sau pentru a vizita unele
rude. Se vor lãmuri temele patrimoniale, dar vor intra
în discuþie ºi problemele de sãnãtate ale cuiva drag
din familie. Reparaþii curente la instalaþiile de aer, de
gaze sau de foc. Relaþiile sentimentale sunt active prin
discuþii aprinse ºi activitãþi comune desfãºurate atât
cu persoana iubitã, cât ºi cu copiii. Iubirea pluteºte în
aer, însã deocamdatã este însoþitã de nãbãdãi.

Autor: AstroCafe.ro

(12 - 18 decembrie 2019)
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

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

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

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

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

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

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

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

Evoluþia perecheii euro/leu din
perioada analizatã a fost una calmã,
în care nu a mai fost testat pragul de
4,8 lei, dupã ºirul de intervenþii ale
bãncii centrale din noiembrie, care
au golit rezerva valutarã de câteva
sute de milioane de euro.

Preþurile de vânzare ale euro de la
casele de schimb interbancare s-au
menþinut peste 4,8 lei. Marþi, cel mai
ridicat preþ era practicat de OTP Bank
cu 4,8540 lei, urmatã de BCR cu 4,85
lei, respectiv de ING cu 4,8459 lei.

Cursul euro a crescut de la 4,7744
la 4,7787 lei, la sfârºitul perioadei,
când transferurile s-au realizat în
culoarul 4,776 – 4,782 lei, cu
închiderea la 4,777 lei. Banca
Centralã Europeanã a stabilit marþi
o ratã de schimb de 4,7773 lei/euro.

Deprecierea leului s-ar putea stabiliza
în jurul valorii de 4,78 lei, dupã ce INS
a reconfirmat creºterea economiei
româneºti, în primele trei trimestre, cu
4%, în condiþiile în care consumul s-a
redus dar au crescut investiþiile, în
special cele din construcþii.

Dolarul american a scãzut de la
4,3143 la 4,3067 lei dar a crescut luni
la 4,3149 lei, pentru ca a doua zi media
sã fie stabilitã la aceeaºi valoare.

Moneda elveþianã s-a apreciat de la
1,095 – 1,099 la 1,091 – 1,094 franci/
euro, astfel cã media ei a urcat la
sfârºitul intervalului la 4,3771 lei,
maxim al ultimelor patru sãptãmâni.

Perspectiva ca la alegerile
parlamentare anticipate din Marea
Britanie, care se vor desfãºura joi,
victoria sã revinã conservatorilor
conduºi de Boris Johnson, a
provocat aprecierea lirei sterline faþã
de principalele valute. În aceste
condiþii, cursul ei a crescut la finalul
perioadei de la 5,6840 la 5,6852 lei,
nivel care se mai înregistra în 23
iunie 2016, cu o zi înainte de
referendumul pentru Brexit.

În aºteptarea încheierii ºedinþei de  Radu Georgescu

Euro s-a oprit la 4,78 lei
politicã monetarã a Rezervei Federale
americane, uncia de aur a crescut uºor
marþi pe pieþele specializate, 1.461 –
1.468 dolari, ceea ce a fãcut ca preþul
gramului de aur stabilit de BNR sã urce
de la 203,0272 la 203,2034 lei.

La începutul acestei sãptãmâni,
gãurile mari din bugetul de stat, evocate
tot mai des de actualul Executiv, a
obligat Ministerul de Finanþe sã
redeschidã o emisiune de titluri de stat
scadentã în septembrie 2029. El s-a
împrumutat cu 832,8 milioane lei,
aproape dublu faþã de nivel programat,
care a fost de 500 milioane lei, pentru
care a acceptat o dobândã anualã de
4,67%. Bãncile ºi clienþii lor s-au
înghesuit sã cumpere, volumul total al
cererii fiind de 1,49 miliarde lei.

Indicele la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 3,05%.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a revenit la
valoarea de joi ºi a revenit de la 3,12 la
3,11%, iar cel la 12 luni s-a oprit 3,22%.

Perechea euro/dolar a crescut de la
1,1003 – 1,1028 dolari, la începutul
perioadei, la 1,1110 dolari, pentru ca marþi
sã fluctueze între 1,1063 ºi 1,1085 dolari.

Aprecierea dolarului s-a datorat
faptului cã economia americanã se
aratã mai viguroasã decât cea
europeanã, în noiembrie fiind create
266.000 de noi locuri de muncã, cu
mult peste aºteptãrile analiºtilor.

Aceste evoluþii vor permite
oficialilor Rezervei Federale sã nu
mai reducã dobânda-cheie, la
întâlnirea de politicã monetarã, ce
va avea loc marþi ºi miercuri.

La sfârºitul perioadei, bitcoin
fluctua pe platformele specializate
între 7.200 ºi 7.400 dolari, valori care
se menþin în culoarul cuprins între
suportul de la 6.300 dolari ºi
rezistenþa de la 9.500 dolari.
Analiza cuprinde perioada 4 – 10
decembrie.

În perioada 29-30.11.2019 la
Chiºinãu s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “In Memoriam Vasile
Luca” care a adunat la start 320
sportivi cadeþi, U18, masculin ºi
feminin, din 11 þãri: ROU, Rep. MLD.,
ITA, BLR, UKR, AZE, BUL, POR, GRE,
TUR, RUS, urmat de un stagiu de
pregãtire (01-03 Decembrie) în
Centrul Olimpic al Rep. Moldova.

Rezultatele sportivilor cadeþi ai
CSM Drobeta au fost urmãtoarele:
Loc II
- VLADU ANA MARIA -44 kg
- ARGINT DIANA -52 kg
Loc V
- STANICA ªTEFANIA -48 kg
(sportiva aflatã în teste la Drobeta
Turnu Severin)
Loc VII
- PÎRVU ALEXANDRA -57 kg
(sportiva aflatã în teste la Drobeta
Turnu Severin)
Loc IX
-MITAR REBEKA -52 kg

“In Memoriam Vasile Luca” a
adunat la start 320 sportivi

   De Ziua Naþionalã a României la
Motru s-a desfãºurat Cupa “1
Decembrie” cu participarea a 130
de sportivi de la 11 cluburi din
România ºi Bulgaria pentru vârstele
U12, U14 ºi U16.
   “Gaºca Mea de Pici Atomici” a
fost reprezentatã de 5 sportivi ai
CSM Drobeta care au urcat pe
podium dupã cum urmeazã:
Loc I
- COJOCARU TEODORA -29 kg -U12
- SUCIGAN ALBERT -27 kg -U12
Loc II
- DOBREANU DARIUS -30 kg -U12
Loc III
- HANTESCU ANDREI -27 kg -U12
- HANTESCU DAVID -42 kg -U14
   Urmeazã o competiþie de verificare
în Serbia la Bor ºi stagiu de pregãtire
la Poiana Braºov pentru a pune
bazele solide ale calendarului
competiþional oficial al anului 2020.
 Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin
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În ultima etapã din cadrul
seriei a V-a a Campionatului Naþional
de Futsal pentru Juniori U19, CFR’43
Turnu Severin s-a impus cu scorul
de 9-4 (6-0) în deplasarea de la
Viitorul ªtiinþa Craiova. Eugen Toader
(5g), Coti Dãnoiu (2), Relu Clement
ºi Raul Iorgulescu au marcat pentru
echipa severineanã, care a ajuns
astfel la nouã victorii stagionale ºi,
cel puþin pânã joi, când este
programatã restanþa Viitorul Bãleasa
– CSJ ªtiinþa U Craiova, este liderã.
Pentru ca CFR’43 sã ºi rãmânã
campioana seriei a V-a, CSJ ªtiinþa
U Craiova trebuie sã scoatã cel puþin
un egal cu Viitorul Bãleasa!
   Indiferent de rezultat, echipa
antrenatã de Hugo Moutinho,
debutantã pe parchet, este calificatã
în Liga Elitelor U19, competiþie care

Ediþia 2019 a Galei Sportului
Mehedinþean va avea loc joi, la sediul
Direcþiei Judeþene de Tineret ºi Sport
Mehedinþi. Ca în fiecare an, vor fi
premiaþi cei mai buni sportivi care
activeazã la cluburile din judeþ, ºi,
ca de fiecare datã, cei mai buni vor
fi juniorii de la secþiile de canotaj ºi
kaiac-canoe de la CSS Orºova.
Rezultatele nu mai sunt însã la fel
de bune în anii precedenþi, clubul
nautic fiind într-un continuu declin.
Rezultate notabile a mai obþinut în
2019 clubul CSM Drobeta Turnu
Severin, prin secþiile de lupte libere

La sfârºitul sãptãmânii
trecute, pugiliºtii de la Box
Club Drobeta au participat la
douã turnee de verificare. La
ambele, elevii pregãtiþi de
Sorin Gherghescu ºi-au pus
adversarii în colþ. Atât la Cupa
Prieteniei de la Târgu Jiu, cât
ºi la Cupa Revoluþiei de la
Timiºoara, severinenii au urcat pe
podium. Sâmbãtã, aceºtia vor
participa la un nou turneu, la Arad,
iar, înainte de Crãciun, vor merge în
Serbia, la Turneul Internaþional de
la Novi Sad. Pe plan intern, Box
Club Drobeta a luat medalii la
Campionatele Naþionale de Cadeþi,
Juniori ºi Tineret, prin Alexandru
Drãghia (bronz la CN de Cadeþi)

Au încheiat anul cu o nouã victorie! A noua!
începe pe 1 februarie. Cel mai
probabil, CFR’43 va fi în serie cu
Autobergamo Deva (Hunedoara),
KF Odorheiu Secuiesc
(Harghita), ªoimii Simand (Arad)
ºi Viitorul Bãleasa (Olt). Primele
douã cluburi menþionate au ºi
echipe de seniori, care activeazã,
în prima ligã. “Am avut o primã

parte a sezonului foarte reuºiþã,
þinând cont cã eram debutanþi. Ne
pregãtim în pauza competiþionalã de
Liga Elitelor, unde dorim sã facem
o figurã frumoasã, chiar dacã vom
întâlni adversari mult mai buni.
Bãieþii mei pot sã creascã în valoare,
doar prin meciuri puternice. Eu am
încredere în ei ºi trebuie sã ne
gândim chiar la turneul final. Am
demonstrat cã se poate face ceva
frumos ºi în Severin, chiar ºi cu bani
puþini, dar cu seriozitate”, a declarat
antrenorul portughez al echipei
severinene, Hugo Moutinho. Acesta
a mizat în meciul de la Iºalniþa pe:
Cãtãlin Napu, Eduard Lupu - Coti
Dãnoiu, Raul Iorgulescu, Alex
Crãiaºu, Relu Clement, Sebi Iacob,
Eugen Toader ºi Denis Câmpeanu!

Mijlocaºul Cristian Poianã,
unul dintre cei patru jucãtori
mehedinþeni care activeazã în Liga
a 2-a, ºi-a reziliat contractul cu
CSM Reºiþa. Fostul jucãtor de la FC
Drobeta ºi Gaz Metan Severin
reuºise sã promoveze, vara trecutã,
cu echipa bãnãþeanã în eºalonul
secund, unde a jucat în majoritatea
partidelor din tur, sub comanda lui
Leo Doanã, având 19 meciuri
bifate, din 20 posibile. Cu toate
acestea, o datã cu preluarea bãncii
tehnice de cãtre Dorinel Munteanu,
Poianã nu ºi-a mai gãsit locul în
strategia noului antrenor ºi s-a
despãrþit de CSM Reºiþa. Acesta
sperã sã rãmânã în eºalonul secund
ºi aºteaptã noi oferte, în pauza
competiþionalã de iarnã. Nici

Mehedinþiul îºi premiazã laureaþii

Elevii lu Gherghescu dau bine cu pumnul

Poianã ºi-a reziliat contractul
severineanul Mãdãlin Mihãescu
(14 jocuri în tur) pare sã nu mai
aibã continuitate la Petrolul
Ploieºti, echipã care, în pofida
bugetul enorm pentru Liga 2, a
intrat în iarnã de-abia de pe locul
8. La ASU Politehnica Timiºoara
joacã fundaºul severinean Ionuþ
Coadã (11 jocuri), fost junior la
CSS Drobeta Turnu Severin. Cel
de-al patrulea severinean prezent în
Liga 2, Robert Licã, ºi-a reziliat,
încã de luna trecutã, contractul cu
Pandurii Târgu Jiu, pentru care n-
a jucat decât în 4 etape. Fosta
vicecampioanã a României din
2013 se aflã în prezent pe ultimul
loc în Liga 2 ºi este ameninþatã cu
falimentul, având datorii de peste
5 milioane de euro!

Mihai Fieraru (bronz la Cupa
României de Juniori), Gabriela Tuce
(bronz la CN de cadeþi) ºi Dragoº
Bobei (argint la Campionatul
Naþional de Juniori ºi aur la Cupa
României de Tineret). De altfel,
Bobei are chiar ºanse de calificare
la Campionatul European de Tineret
din 2020.

 pagina realizatã
de Mircea  Oglindoiu

ºi feminine, judo, atletism sau box.
ªi secþia de atletism de la CSS
Drobeta Turnu Severin a avut
rezultate foarte bune, prin Aurelia -
ªtefania Florescu. Topul oficial al
celor mai buni sportivi va fi anunþat
joi, la sediul DJTS, cu începere de
la ora 15:00. Anul trecut, festivitatea
de premiere a avut loc în Sala
Oglinzilor a Palatului Cultural
Teodor Costescu din Drobeta Turnu
Severin, iar titlul i-a revenit
canotoarei Simona Tãtaru, de la CSS
Orºova, junioarã originarã din
judeþul Suceava.
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Mã fraþilor, nici nu terminã
bine Sucã de zis despre plecarea lu’
nea Draghiea, mai bine zis de
brexitul di la Prefectura Mehedinþi,
cã ºi veni nea Pavel Cristinel sã-ºi
ia foncþia în primire. Cu doua mâini,
nu care cumva sã scape ceva pe jos
ºi sã sã aplece careva sã culeagã. ªi
zisã hotãrât nevoie mare cã vrea sã
facã treaba, mai mare Ruºinicã
pentru nea Draghiea, care probabel
nu fãcuse nimica, dacã abia acuma
se face treaba. Bine, la investirea lu’
nea nou-prefectu’ veni ºi nea Virgil,
nu care cumva sã lipseascã la vreo
ceremonie de numire în fonctie, sã
sã ºtie cui sã i sã aducã mulþamurile.

Între timp sã trecu la înlocuiri ºi
nea Murã di la Gospodãrirea Apelor
Mehedinþi fu înlocuit din foncþie, pe
motiv de culoare politicã, numai

Sucã ºi miracolul excursiei exotice, schimbarea schimbãrilor
di la Mehedinþi ºi intersecþiile capcanã pentru edili

 nea Mãrin

nea Drãghici mai rãmasã puþin, cã
dacã tot vine dinspre pedele, ziserã
sã vadã cum o cârmeºte. Da mai
sunt ºi alþi ºefi de deconcentrate
care sã tot învârt în sensu’ giratoriu
di la ªimian. Cunoscãtorii îºi freacã
mânuþele ºi ºtiu ei de ce ºi cum!

Bine, acuma e drept cã unii
rãmaserã în foncþii pi la deconcertate,
cã doar sunt ºefi de mici, schimbã
culoarea mai ceva ca nea Nicolicea

ºoºetele. Apropo, ce mai face nea
Nicolicea, mai ºtie careva de ‘mnealui?

Mã nepoate, da sã vezi ce glas
prinsã nea Stanisoara al mic, una-
douã sã prezintã pi la televiziuni,
explicã, dã din mâini, sã agitã,
mâine-poimâine îl dã pe nea
Gherghe la o parte ºi îl ºi întrece
la programul Periuþa de dinþi
pentru cei mici.

Mã fraþilor, sã pupã maºinile în
intersecþiile severinene, mai ceva ca
liceenii. Pã da, mai nou primaru’
di la Obârºia de Câmp, care sã
pomeni cu o maºinã care-i intrã în
plin în autoturismul pe care îl
conducea, de trecu omu’ pin toate
nãduºelile, nu mai ºtia dacã e în
cer sau pe pãmânt, cã-i tremura ºi
asfaltu’ sub picioare. Noroc cã iera
cu otomobilu’ de serviciu. ªi asta
dupã ce alt edil îºi pupã maºina,

cu o alta, mai luna trecutã, de nu
mai ºtii dacã nu cumva intersecþiile
din Severin or avea ceva cu
primarii, zãu aºa.

Mã nepoate, când mã întorsei io
acasã di la piaþã, detei de Sucã, sã
închina în faþa oglinzii ºi fãcea
plecãciuni, de zisei cã s-a cuminþit
nerodu. Dupã aia aflai, când zisei
cã-i aplic metoda a treia dacã nu
îmi spune adevaru’, ce pãþii de sã
închina el aºa, tam nesam. ªi îmi
zisã pãnã la urmã, cã avu noroc ºi
nu plãti excursia exoticã de i-o
prezentase o tropolinã di la o
agenþie de turism din Severin. Pã
da, nu era decat fro o mie de euroi,
o nimica toatã pentru cât nimic
câºtigã Sucã.

Aia e, aºa cã pãnã data viitoare,
hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

   Ministrul Afacerilor Interne,
Marcel  Vela, s-a aflat sâmbãtã în
judeþul Mehedinþi, unde a participat
la instalarea în funcþie a noului
prefect de Mehedinþi, Cristinel
Pavel. În cadrul conferinþei de presã
de dupã instalare, demnitarul a fãcut
precizãri legate de celebrle interimate
cu care s-au obiºnuit ºefii
inspectoratelor judeþene de Poliþie
din întreaga þarã. Vela a precizat cã
nu mai tolereazã aceste interimate
ºi cã îi va trimite urgent la concurs.
   „În multe cazuri, împuternicirile au
fost menþinute ca ºi regulã nescrisã ºi
parcã permanentizate pentru ca
inspectorii ºefi sau alþi ºefi din MAI sã
poatã depinde de ministru sau de
inspectorul general. Vom organiza

ªefii Poliþiei, trimiºi la concurs
de ministrul Vela

concursuri, împuternicirile nu vor mai
mari de trei luni, maxim ºase ºi vom
pregãti ºi un act normativ care
transparentizeazã tot ceea ce þine de
organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor de conducere din
MAI. Principiile au fost, evident, acolo
unde am intervenit la schimbãri, cele
pe care dvs. presa le-aþi sesizat, cã unii
inspectori  judeþeni au fost puºi fie
politic, fie au fãcut unele gesturi
discutabile referitoare fie la relaþionarea
lor fie cu mediul politic, fie cu mediul
interlop”, a declarat Vela, la Severin.
   Tot la Severin, noul prefect de
Mehedinþi a precizat cã va
transparentiza toate deciziile
instituþiei ºi va avea mult mai mare
grijã la angajarea ºefului de cabinet.


