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Crãciunul este despre
nevoile fundamentale ale
fiecãruia dintre noi, de a

iubi ºi de a fi iubit, de a
dãrui ºi de a primi!

Crãciunul este despre
familie! Vã doresc sã aveþi
sãrbãtori liniºtite alãturi de

toþi cei dragi
dumneavoastrã! Sã ne

îndreptãm cu toþii credinþa
cãtre Dumnezeu ºi cãtre

Iisus Hristos care s-a nãscut
pentru a noastrã mântuire!

Sã sperãm într-un an 2020
mai bun, cu gânduri

împlinite, cu sãnãtate ºi
puterea de a construi

împreunã un judeþ de care
sã fim mândri!

Mehedinþiul,
pe drumul cel bun!

La mulþi ani tuturor!
Aladin Georgescu,

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi

Numãrul urmãtor al ziarului “Obiectiv mehedinþean” apare joi, 9 ianuarie, 2020.

Colindul tradiþional românesc a
rãsunat la Catedrala din Strehaia

În acest an complicat, sãptãmânalul OBIECTIV
MEHEDINÞEAN a marcat douã importante momente
pentru existenþa sa ºi pentru comunitatea cãreia i se
adreseazã: împlinirea, pe 2 august, a 20 de ani de existenþã
neîntreruptã ºi apariþia, în octombrie, a numãrului 1000.
   Niciunul din cele douã evenimente, altminteri strâns
legate între ele, nu ar fi fost posibil fãrã dumneavoastrã,
iubiþii noºtri cititori.
  Vã mulþumim pentru asta ºi vã dorim din inimã Sãrbãtori
Fericite. Iar Noul An sã vã aducã cel puþin tot atâtea bucurii
câte ne-aþi adus dumneavoastã nouã!

 LA MULÞI ANI! Redacþia
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Nici bine nu s-a instalat, cã
noul Guvern vine cu mãsuri care nu
fac decât sã dezbine societatea, sã
aducã instabilitate ºi sã creeze panicã
printre români. Cel mai recent motiv
de teamã îl reprezintã proiectul de
lege care modificã OUG/2018, proiect
prin care cetãþenii sunt cei care vor
avea de pierdut.
   Dragi colegi, Guvernul Orban
anunþã îngheþarea indemnizaþiilor
demnitarilor, interzicerea cumulului
pensiei cu salariul, plus un val uriaº
de bugetari care vor pleca din sistem.
   OUG 114 a adus foarte multe
beneficii românilor. Vorbim de
scãderea constantã a ROBOR, de
plafonarea preþului  la care
furnizorii vând energia electricã
ºi gazul natural.
   Ce se întâmplã dacã trece acest
proiect de modificare a OUG 114?
Vor avea de pierdut cetãþenii care au
credite în lei luate înainte de
adoptarea OUG 114. Vor avea de
pierdut românii cu credite în valutã,
ale cãror rate cresc odatã cu
devalorizarea acceleratã a leului. Va
avea de pierdut ºi BNR, care a cheltuit
1,2 miliarde de euro în încercarea de
a apãra leul de declaraþiile
iresponsabile ale ministrului
Finanþelor. Cine câºtiga? Bãncile
comerciale. Dar acest lucru nu
înseamnã decât trecerea de la o
guvernare pentru oameni, la o
guvernare pentru corporaþii, în care
se urmãreºte doar binele pentru o
anumitã categorie de cetãþeni.
   Cele mai importante modificãri
ale OUG 114/2018 sunt cele legate
de îngheþarea indemnizaþiilor
demnitarilor în 2020, interzicerea
cumului pensiei cu salariul la stat
ºi a detaºãrilor din privat la stat.
   Proiectul de lege pregãtit de
Guvern aratã cã indemnizaþiile
demnitarilor nu vor creºte în 2020,
ci vor fi menþinute la nivelul lunii
decembrie a acestui an. Iar valoarea
indemnizaþiei de hranã pentru
personalul din cadrul instituþiilor ºi
autoritãþilor publice rãmâne ºi în
2020 la nivelul din acest an.
   O altã veste proastã pentru
bugetari o reprezintã faptul cã
pensiile nu vor mai putea fi cumulate

Primele mãsuri ale Guvernului Orban

cu salariile. Aºa cã pensionarii care
au activitãþi profesionale pe baza
unui contract individual de muncã,
au obligaþia ca, în termen de 15 zile
de la data intrãrii în vigoare a legii,
sã îºi exprime în scris opþiunea între
suspendarea plãþii pensiei pe durata
exercitãrii activitãþii ºi încetarea
raporturilor de muncã, de serviciu
sau a actului de numire în funcþie.
   Proiectul de lege al Guvernului
prevede ºi abrogarea, începând cu
1 ianuarie 2020, a mãsurilor în
domeniul investiþiilor publice ºi a
celor fiscal-bugetare. Mai exact,
de la începutul anului viitor este
abrogatã obligaþia pentru
instituþiile bancare de a plãtit taxa
pe active financiare, în situaþia în
care media trimestrialã ROBOR
depãºeºte pragul de 2%.
   În ceea ce priveºte sectorul
gazelor naturale, proiectul de act
normativ stabileºte cã plafonarea
preþurilor la gaze naturale la 68 lei/
MWh pentru consumatorii casnici
ºi producãtorii de energie termicã
destinatã consumului casnic îºi
înceteazã efectul la data de 30 iunie
2020. Aºa cã, de la acea datã,
românii vor plãti facturi mai mari.
Toþi oamenii vor simþi în buzunare
creºterea preþurilor la energie, vor
fi majorãri de 28-30%.
   Aºadar, OUG 114 a venit cu o
mulþime de lucruri pozitive pentru
societate, în ansamblul ei. Iar dacã
aceste modificãri ale ordonanþei
vor fi adoptate, efectele se vor vedea
în curând, atât asupra cetãþenilor,
cât ºi asupra modului în care sunt
priviþi cei aflaþi acum la guvernare.

Deputat PSD Mehedinþi
 Prof. Alina Teiº

În aceºti ani de democraþie
sãlbaticã,  de tranzi þ ie spre
societatea capitalistã multilateral
dezvoltatã, sãrbãtorile de iarnã au
cãpãtat  un caracter comercial .
Totul s-a transformat în cadouri
peste cadouri ,  mâncare,  multã
mâncare,  aºa zise reduceri ,
reclame ºi  bani,  mulþ i  bani
cheltui þ i  în speranþa cã prin
multitudinea de mãrfuri de tot felul
vom reuºi sã gãsim bucuria ºi
spiritul sãrbãtorilor tradiþionale,
magia vremurilor de altãdatã.
   Cã tot vorbeam despre magia
vremurilor de al tãdatã,  îmi
amintesc cã înainte de ‘89, când
eram toþii cam la acelaºi nivel de
neajunsuri, sãrbãtorile de iarnã
însemnau în primul rând colinde
ºi apoi acele momente atât  de
aºteptate ale tãierii porcului.  Bradul
nu era nici vorbã atât de bogat cum
e astãzi, dar cu câtã emoþie aºteptam
venirea Moºului Crãciun. Bine, de
anul nou, ca bonus, venea ºi Moº
Gerilã, de regulã sub forma unor

pungi de portocale aduse de pãrinþi,
de la fabricã.
   Sãrbãtorile de azi, în era aceasta

Era comercialã
a Crãciunului

profund comercialã, au farmecul
lor, nimic de zis. Sunt pline de
culoare, de zgomot, de frumos, de
oferte multiple ºi seducãtoare. Ca
pãrinte e ºi plãcut dar ºi complicat
în egalã mãsurã sã gãseascã pentru
cei mici cadourile potrivite. Oriunde
întorc capul, fie cã e ºcoalã sau
grãdiniþã, totul îi costã.
   Lumea de azi  e infinit mai
complicatã decât lumea copilãriei
mele, când pretenþiile ºi aºteptãrile
erau mici. Ne bucuram sã mergem
în colindat, prin zãpadã, sã ne dãm
cu sania, sã jucãm un fotbal, sã
mâncãm caltaboº ºi jumeri. Astãzi
vorbim de cadouri care înseamnã
telefoane mobile, hãinuþe
frumoase, încãlþãri, dulciuri care
mai de care, jocuri de tot felul,
maimuþoaie etc. Asta în mediul
urban. La oraº lucrurile sunt mai
complicate, dar ºi frumoase.
   În lumea satului însã, atât cât a
mai rãmas din ea, aici, parcã
lucrurile stau altfel. Satele s-au
depopulat. Tradiþiile încep sã se
stingã. Ici colo mai pâlpâie câte o
oazã de autentic ºi tradiþional. Sunt
aºezãri rurale în care nu mai
colindã nimeni, pentru cã nu prea
mai sunt copii ºi nici tineri. Cei mai
mulþi au plecat la oraº sau afarã.
Au rãmas doar bãtrânii , cu
nostalgiile ºi singurãtãþile lor.
   Era comercialã în care sãrbãtorim
Crãciunul a adus multe lucruri
deosebite, dar a ºi îngropat multe.
Totul e azi grabã, stres, bani,
alergãturã, preþuri. Nu ai cum sã nu

priveºti în urmã cu nostalgie, ºi nu
ai cum sã nu priveºti în prezent cu
bucurie dar ºi cu îngrijorare.
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2019 a fost un an al
investiþiilor pentru judeþul Mehedinþi.
Începând de la sistemul de sãnãtate
ºi pânã la infrastructura rutierã,
strategia de modernizare a judeþului
a fost gânditã de preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, în aºa fel încât,
atragerea de fonduri europene sã aibã
loc pe toate programele operaþionale,
lucru care s-a ºi întâmplat.
   Cu sprijinul  fostului Guvern PSD,
Consiliul Judeþean Mehedinþi a
obþinut finanþare cu fonduri
europene în valoare de 100 milioane
lei pentru investiþii în mai multe
secþii, inclusiv clãdirea principalã a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, sumã la care
se adaugã încã 30 milioane lei din
bugetul judeþului. Astfel, au fost
semnate ºase contracte prin
Programul Operaþional Regional
2014 -2020 pentru Spitalul
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin, dupã cum urmeazã:
modernizarea clãdirii principale,
Unitatea de Primiri Urgenþe, Secþia
de Pneumologie I ºi II, Ambulatoriul
Secþiei Boli Infecþioase, Pavilionul
Psihiatrie I ºi II, Ambulatoriul de
specialitate integrat din cadrul
Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin

“Aceasta este cea mai amplã
investiþie în sistemul de sãnãtate din
Mehedinþi, iar dupã implementare,
judeþul va avea o infrastructurã
medicalã de nivel european, de
care se vor bucura, pe de o parte
pacienþii, iar pe de altã parte medicii
ºi personalul medical pentru cã îºi
vor desfãºura munca în condiþii
foarte bune”  a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
SPITALUL DIN VÂNJU MARE VA

INTRA ÎN REABILITARE
   De asemenea, Consiliul Judeþean
Mehedinþi a lansat licitaþia pentru
proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
reabilitare, extindere ºi modernizare a
Spitalului Orãºenesc din Vânju Mare,

Consiliul Judeþean Mehedinþi a demarat în anul 2019 cele mai ample
investiþii în sistemul de sãnãtate ºi în infrastructura rutierã

- 13 milioane de lei alocaþi de fostul Guvern PSD ºi 1,3 milioane de lei
de la Consiliul Judeþean, pentru dotarea Spitalului Judeþean de Urgenþã

Drobeta Turnu Severin cu aparaturã ºi echipamente medicale;
- Peste 300 de kilometri de drumuri judeþene reabilitaþi sau modernizaþi.

 Biroul de presã

termenul pentru depunerea ofertelor
fiind data de 15.01.2020. Lucrãrile
constau în reabilitarea ºi modernizarea
construcþiilor existente, mansardarea
corpului care are doar parter, dar ºi
extinderea unitãþii.

16 ªANTIERE DESCHISE
PENTRU REABILITAREA SAU

MODERNIZAREA A 311 KM DE
DRUMURI JUDEÞENE

   Realizarea unei infrastructuri
rutiere europene ºi respectiv,
modernizarea drumurilor judeþene
care nu au fost niciodatã asfaltate,
au fost angajamentele preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, încã de la
preluarea mandatului în anul 2016.

În momentul de faþã, în judeþul
Mehedinþi sunt deschise 16
ºantiere pentru reabilitarea sau
modernizarea a 311 km de drumuri
judeþene, adicã peste 40% din

infrastructura rutierã aflatã în
administrarea Consiliului Judeþean.
   De asemenea, anul acesta au fost
recepþionate trei lucrãri, pe
tronsoanele DJ 562 Gemeni - limitã
judeþul Dolj; DJ 563A Slaºoma ºi
Petra ºi DJ 606D Greci - Corlãþel,
iar investiþiile în infrastructura
judeþului au ajuns la peste 530
milioane lei fonduri europene ºi de
la bugetul Consiliului Judeþean.
   “Îmi asumam în 2016, ca ºi
candidat la funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi, sã
ducem asfaltul în Mehedinþi, acolo
unde nu a fost niciodatã! La trei ani

distanþã, investiþiile nu numai cã s-
au concretizat, dar cu sprijinul
Guvernului PSD, asfaltul a ajuns la
porþile a peste o sutã de mii de
mehedinþeni care nici nu mai sperau
sã scape de praful de pe drumuri.
Fonduri guvernamentale în valoare
de 730 milioane lei au ajuns în
Mehedinþi pentru proiecte de
modernizare a peste 800 de kilometri

drumuri comunale, locale ºi uliþe,
prin cele douã etape ale Programului
Naþional de Dezvoltare Localã,
gestionat de Ministerul Dezvoltãrii ºi
Administraþiei Publice. Peste 70%
dintre aceste investiþii sunt deja
finalizate, iar celelalte sunt în curs de
implementate” a adãugat preºedintele
Aladin Georgescu.
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Centrul Cultural “Sfântul
Ioan Gurã de Aur” a gãzduit joi, 12
decembrie, începând cu ora 10.00,
întâlnirea directorilor de la unitãþile
de învãþãmânt din cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi, la care a participat ca
invitat domnul Conf. univ. dr. Vasile
Timiº, Inspector General pentru
disciplina Religie în Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.
   Tematica discuþiilor s-a axat pe
educaþia religioasã – valenþe ºi
implicaþii educative, sociale ºi
cognitiv-comportamentale în
cadrul societãþii contemporane.
   Alte aspecte pe ordinea de zi stabilitã
pentru ºedinþa de lucru au fost:
- Informãri cu privire la aplicarea
ºi respectarea documentelor
legislative;
- Prezentarea raportului inspecþiei
ºcolare generale, desfãºuratã în
semestrul I al anului ºcolar 2019-2020;
- Precizãri privind încheierea situaþiei
ºcolare la sfârºitul semestrului I al
anului ºcolar 2019-2020;
- Prelucrare O.M.E.C. privind
metodologia cadru pentru mobilitatea
personalului didactic de predare în

În seara zilei de vineri 13
decembrie corul Kinonia al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
a susþinut un concert de colinde la
Catedrala din Strehaia.
Urmând tradiþiei începutã încã de la
înfiinþarea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, corul Kinonia aduce în
fiecare an vestea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos în numeroase
comunitãþi din cuprinsul Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei. Astfel în
seara zilei de 13 decembrie Catedrala
oraºului Strehaia a devenit
neîncãpãtoare pentru credincioºii care
au venit sã primeascã vestea Naºterii
Domnului adusã de Corul Kinonia.
Corul Kinonia a început suita de
colinde cu câteva colinde psaltice,
iar dupã acest moment Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim le-a vorbit celor
prezenþi despre bucuria pe care o
aduce Praznicul Naºterii Domnului
în sufletul fiecãrui creºtin.

În fiecare an, în preajma
Sfintelor Sãrbãtori, Corul Kinonia al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
susþine tradiþionalul concert de colinde
pentru sufletele credincioºilor severineni.
   Concertul intitulat “Vin
colindãtorii, cum veneau odatã!”, a
avut loc în seara zilei de 18 decembrie,
începând cu ora 18.00, în Sala Mare a
Palatului Culturii „Teodor Costescu”
din Drobeta Turnu Severin.
   Repertoriul a cuprins colinde bizantine,
colinde româneºti armonizate, colinde
tradiþionale culese din zona de nord a
judeþului Mehedinþi ºi mult îndrãgitele
colinde ale fraþilor noºtri ardeleni.

Centrul Cultural “Sfântul Ioan Gurã de Aur” a gãzduit
întâlnirea directorilor de la unitãþile de învãþãmânt din

cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi

învãþãmântul preuniversitar în anul
ºcolar 2020-2021;
- Informãri ale inspectorilor;
- Diverse.
   Un moment deosebit a fost oferit
celor prezenþi prin colindele
psaltice dar ºi tradiþionale cântate
magistral, cu dãruire ºi dragoste,
de Corul Kinonia al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.

Pr. Marian Alin Giginã

Colindul tradiþional românesc a
rãsunat la Catedrala din Strehaia

   Dupã acest moment membrii
corului Kinonia au îmbrãcat straiul
popular oltenesc din zona de nord a
Mehedinþiului ºi au interpretat colinde
tradiþionale din nordul judeþului
Mehedinþi, dar ºi din Ardeal. Aceastã
costumaþie a fost aleasã pentru a
promova valorile satului românesc în
acest an în care, potrivit hotãrârii
Sfântului Sinod, a fost declarat Anul
comemorativ al satului românesc prin
cei trei piloni ai sãi preotul, învãþãtorul
ºi primarul gospodar.
   Urmãtoarele concerte de colinde
ale corului Kinonia vor avea loc la
Obârºia Cloºani în seara zilei de 14
decembrie, la Mãnãstirea Tismana
ºi ªelimbãr-Sibiu în ziua de 15
decembrie ºi Petroºani 16
decembrie urmând ca la Drobeta
Turnu Severin sã susþinã tradiþionalul
concert de colinde pe data de 18
decembrie 2019 la ora 18:00.

Pr. Marian Alin Giginã

“Vin colindãtorii, cum veneau odatã!” - tradiþionalul
concert de colinde al Corului Kinonia

   În acest an concertul de colinde
a fost transmis în direct la postul
de Radio Lumina, dar ºi pe paginile
de Facebook ale Radio Lumina ºi a
corului Kinonia.

*
Corul bãrbãtesc Kinonia, condus de Pr.
Iulian Pruiu, a luat fiinþã în anul 2005 ºi
de atunci susþine anual concerte în
Drobeta Turnu Severin ºi în alte localitãþi
din þarã, cu ocazia celor douã mari
sãrbãtori, Naºterea ºi Învierea
Domnului nostru Iisus Hristos,
precum ºi a altor evenimente culturale.

Ansamblul are în componenþa sa 25
de coriºti angajaþi ai Centrului Eparhial

al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
clerici ºi mireni, mulþi dintre ei
absolvenþi ai Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti.
   Corul Kinonia abordeazã un repertoriu
variat: creaþii corale religioase, populare
ºi patriotice, dar ºi cântece populare
autentice din judeþul Mehedinþi. Unul
dintre obiectivele corului este
redescoperirea cântecelor ºi a vechilor
tradiþii populare ºi în mod special a
cântului ºi repertoriului bisericesc de
tradiþie bizantinã, prin punerea în
valoare a cântãrilor psaltice ale
marilor protopsalþi români.

Pr. Cosmin Necºoiu

„Farmecul zilelor de Crãciun ºi Anul Nou sã vã însufleþeascã ºi
sã vã lumineze toatã fiinþa!
Bucura-þi-vã de adevãrata semnificaþie a acestor sãrbãtori alãturi
de toþi cei pe care îi iubiþi!”

LA MULÞI ANI!

Aurelia MOSOARCÃ, Primarul comunei GRECI
Prof. Alina TEIª,
Deputat PSD Mehedinþi

LA MULÞI ANI!

Lumina Naºterii Lui Iisus se
întinde de la o casã la alta,
de la o inimã la alta, iar
cãldura ºi bucuria
Crãciunului ne aduc pe toþi
mai aproape!
Crãciun Fericit ºi un An Nou
plin de împliniri!
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Luni, 16 decembrie, la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a
avut loc acþiunea culturalã “Naºterea
Domnului – Sãrbãtoarea Bucuriei!”.
Evenimentul a debutat cu vernisarea
expoziþiei temporare de icoane din
patrimoniul muzeului severinean.
Tema centralã a expoziþiei este
sãrbãtoarea naºterii Domnului Iisus
Hristos. Cele 38 de bunuri de
patrimoniu surprind în principal arta
religioasã din judeþul Mehedinþi din
sec XVIII – XX, dar sunt expuse
icoane ºi din alte zone ale þãrii pentru
a se putea face o paralelã între
diversele tehnici. Expoziþia poate fi
vizitatã pânã la sfârºitul lunii ianuarie
a anului viitor. În paralel, elevi de la

În data 17 decembrie 2019,
la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
s-a desfãºurat activitatea dedicatã
împlinirii a 30 de ani de la
evenimentele din decembrie 1989.
La activitatea culturalã, intitulatã
sugestiv “Cum mi-am petrecut
Revoluþia”, au participat elevi de la
liceele din Drobeta Turnu Severin,
Liceul Teoretic Cujmir, precum ºi
studenþi de la Universitatea din

Cum mi-am petrecut Revoluþia

 Biroul de presã

Naºterea Domnului – Sãrbãtoarea Bucuriei!

Liceul de Arte I. ªt. Paulian au expus
25 de picturi religioase.
   La aceastã acþiune au participat
numeroºi oameni de culturã din
judeþul nostru, foºti salariaþi ai
muzeului, partenerii sârbi de la
K n j a z e v a c - K a r a d o r d e v a ,
reprezentând Zavicanji Muzej,
grupul Vox Dunaris, Grupul
folcloric Liliacul din Baia de Aramã,
conduºi de doamna Elena Mimiº
Trancã, elevi din cadrul Centrului
Cultural Nichita Stãnescu, care au
încântat auditorul cu minunate
colinde de Crãciun. La final, toþi
invitaþii au primit cadouri din partea
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

Craiova, Facultatea de Mecanicã.
Invitaþii au urmãrit un documentar
despre evenimentele din Timiºoara
anului 1989. La activitate au mai
participat profesori de istorie,
domnul Tudor Rãþoi, fost director la
Arhivele Naþionale, filiala Mehedinþi
ºi inspectorul de istorie Romeo
Popa. La final, toþi participanþii au
primit cadouri din partea Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.

„Crãciunul ºi Anul 2020 ce stã sã vinã
sã vã aducã sãnãtate, fericire ºi
împlinirea tuturor dorinþelor!
Sãrbãtori fericite!
LA MULÞI ANI!”

„Cu mult drag mã gândesc la dumneavoastrã, acum
în preajma sãrbãtorilor de Crãciun ºi An Nou.

Vã doresc din tot sufletul, SÃRBÃTORI FERICITE ºi
toate dorinþele sã vi se împlineascã!”

LA MULÞI ANI!
Alexandru BORUGÃ,

Primarul comunei BROªTENI

Cu colinde de Crãciun, vã doresc un an
mai bun ºi cu dragostea creºtinã,
sã primiþi în dar luminã, zurgãlãi de flori
de gheaþã, mult noroc s-aveþi în viaþã.

La Mulþi Ani cu Sãnãtate!
Marius SCRECIU,

Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin

LA MULÞI ANI!

Credinþa face orice posibil, speranþa ne dã
putere sã continuãm, dragostea face ca

orice sã fie frumos. De Crãciun ºi Anul
Nou, vã urez sã le aveþi pe toate!

Sãrbãtori Fericite!

Liviu MAZILU,
Senator PSD Mehedinþi

Cornel FOLESCU,
Viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Numai mâine nu se
înnoieºte anul, iar noi, soþietatea
carevasãzicã, parcã suntem fixaþi în
blok-starturi. Pentru unii dintre noi,
senzaþia e ºi mai nasolã, în sensul
în care am fi protagoniºtii unui
antrenament pentru începãtori.
Anul care e pe cale sã-ºi dea duhul,
acest 2019, a fost unul extrem de
complicat, cu douã sesiuni de
alegeri ºi cu miºcãri de transferuri
de putere, mai mult sau mai puþin
jusificate. Din punctul nostru de
vedere, aceste douã scrutinuri,
europarlamentare ºi prezidenþiale
au întors Þara în urmã cu cel puþin
cinci ani. Pretenþia aºa-ziºilor
câºtigãtori din mai, la
europarlamentare, de a guverna
þara a creat multã confuzie în rândul
populaþiei, confuzie întreþinutã,
evident, ºi de cei care puteau profita
mai repede ºi mai eficient de ea. În
aceste condiþii, ºi lupta politicã, ºi
aºa ajunsã la un nivel tensional
nemaiîntâlnit, a cunoscut momente
de maximã tensiune, amplificate de
interferenþa dispoziþiilor bruxelleze.

   * Liberalii ºi unii dintre aliaþii lor
conjuncturali au crezut de cuviinþã
cã pot ataca la baionetã ºi
revendica puterea internã în numele
victoriei cu cântec de  la
europarlamentare. Aceeaºi situaþie
avea sã se repete ºi la scrutinul
prezidenþial, unde, pe aceeaºi cale,
Dulpul Sãsesc ºi-a vãzut visul cu
ochii, acela de a avea guvernul lui.
   * Dar ce te faci, dacã nema
putirinþa? Ajunºi  la butoane, bãieþii
lui Orban ºi-au conºtientizat
neputinþele. Cei care nu au putut sã
o facã ºi-au continuat nestingheriþi
activitatea de propagandiºti, uitând
sau fãcându-se cã uitã cã vesela
campanie se sfârºise cam de
multiºor. ªi atunci au început
zbaterile. Adepþii schimbãrilor
legislative, gen „fã-te cã lucrezi”  s-
au aruncat asupra Legii pensiilor, în
speranþa cã dacã o vor pune din nou
pe tapet vor câºtiga simpatiile
seniorilor. Aceºtia, ºtiind cã
guvernul anterior abia ce fãcuse
ceva luminã în acest atât de sensibil
domeniu, nu au fost prea

entuziasmaþi. Ei însã pot fi siguri cã
sub pretextul tãierii pensiilor
speciale, noii guvernanþi se vor
arunca precum lupii asupra  legii
pensiilor, ºtiind, cã, vorba aia, aici e
o pâine de mâncat.
   * În rest,  cam  multe probleme de
rezolvat, calea cea mai simplã ar fi
adoptarea de ordonanþe de urgenþã,
dar cum tartorul cotrocean a fãcut un
referendum pe tema asta nu prea le-
ar da mâna sã le foloseascã.  Situaþie
cât se poate de cotoioasã.
   * Din fericire, problemele de genul
acesta nu se acutizeazã, oamenii
fiind racordaþi la aprovizionarea de
sãrbãtori. Aºa cã, cel puþin pânã la
jumãtatea lui ianuarie 2020,
proaspeþii guvernanþi mai pot sta cât
de cât liniºtiþi.
   * Pe  la noi, tensiunile acestea se
simt mai anemic. Autoritãþile s-au
strãduit sã asigure cetãþenilor un
ambient cât mai atrãgãtor de
sãrbãtori, organizând în aceeaºi
ZONÃ CENTRALÃ Târgul de Crãciun
ºi Orãºelul Copiilor, idee care i-a
atras pe localnici, asigurând

perimetrului respectiv o remarcabilã
audienþã, atât în rândul copiilor, cât
ºi al persoanelor adulte. ªirul
manifestãrilor culturale, organizate
la Palatul Culturii Teodor Costescu
ºi la Cetatea Medievalã a Severinului
au completat fericit acest ansamblu
edilitar gospodãresc. Atât primarul
Marius Screciu, cât ºi cei doi
viceprimari, Daniel Cîrjan ºi Cornel
Folescu s-au implicat exemplar în
amenjarea sãrbãtoreascã a oraºului.
   * Deºi cu o anumitã întârziere,
meritã menþionatã demararea
lucrãrilor  de reabilitare a spaþiilor
pietonale din zona centralã. Toate
acestea ne fac sã  apreciem cã, mai
mult ca în alþi ani, reprezentanþii
autoritãþilor locale au manifestat
mai multã preocupare pentru
crearea unei atmosfere cu adevãrat
propice sãrbãtoririi Crãciunului ºi
Anului Nou în oraºul nostru.

* Stimaþi cititori, vã doresc din
toatã inima Sãrbãtori Fericite, un

An Nou prosper ºi
Multã Sãnãtate! LA MULÞI ANI!

De sãrbãtori

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

“Sfintele Sãrbãtori de Crãciun ºi
Anul Nou sã vã aducã sãnãtate,

putere de muncã ºi multe satisfacþii
alãturi de cei dragi”.

La Mulþi Ani !

„Din lumina Sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranþa ce

însoþeºte Noul An, gânduri bune
ºi urãri de sãnãtate, împliniri ºi

bucurii tuturor!”

Ion OLARU,
Director Direcþia de

Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural

Drobeta Turnu Severin

 LA MULÞI ANI!

Doiniþa Mariana CHIRCU, Director Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
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Campania educativã
demaratã de Regia Naþionalã a
Pãdurilor – ROMSILVA, Direcþia
Silvicã Mehedinþi, s-a materializat la
Liceul Tehnologic ”Domnul Tudor”
prin desfãºurarea primei activitãþi,
respectiv cea de plantare de cãtre
elevii din clasele a IX-a A, a IX-a B
ºi a XII-a A a puieþilor de brad, în
vasele achiziþionate. Aceastã
campanie are drept þintã tânãra
generaþie, îºi propune
responsabilizarea elevilor faþã de
naturã ºi crearea unei legãturi
trainice cu pãdurea. Elevii vor deveni
mai conºtienþi de beneficiile pe care
natura le oferã. Responsabilul cu
educaþia ecologicã din cadrul D.S.
Mehedinþi, ing. Ciochinã Cristian
Dorin, prin prezentarea fãcutã
elevilor, a subliniat faptul cã brazii
naturali sunt în mod obiºnuit folosiþi
circa 2 sãptãmâni, apoi aceºtia sunt
arºi, aruncaþi la gunoi sau rãmân în
pieþe nevânduþi.
   În perioada decembrie 2019 –

Proiect de parteneriat educaþional – Campania Un Copil ~ Un ”Brãduþ”
martie 2020, elevii, în echipe de câte
doi, vor îngriji ºi verifica permanent
dezvoltarea puieþilor. Elevii implicaþi
în aceastã activitate au dovedit cã
sunt rãspunzãtori faþã de sarcina
asumatã ºi vor populariza
experienþele pozitive dobândite pe
parcursul campaniei, prin expoziþii
fotografice, prezentãri PowerPoint,
dezbateri etc. Campania se va finaliza
în luna martie a anului viitor, atunci
când se va organiza plantarea
puieþilor în mediul lor natural.
   În loc de concluzie precizãm cã:
”Alternativa bradului natural plantat
în ghiveci pentru a putea fi replantat,
reprezintã o cale sigurã spre
respectarea tradiþiei de Crãciun, dar
ºi respectarea naturii”. Sã nu uitãm
sã respectãm pãdurea ºi sã avem în
gând versurile marelui poet Mihai
Eminescu: ”Codrule cu ramuri line,
Vreme trece, vreme vine, Tu din tânãr
precum eºti, Tot mereu întinereºti”.

Elevii ºi cadrele didactice
participante la proiect

Au sosit echipamentele necesare punerii în practicã a proiectului
pilot care va duce la rezolvarea pe termen lung a problemei termoficãrii
în municipiul Drobeta Turnu Severin.
La iniþiativa Ministrului Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri, Virgil
Popescu, Consiliul Local a aprobat in 22 Noiembrie proiectul de hotãrâre
iniþiat de consilierii locali liberali cu privire la asocierea între SPAET ºi
SC Mehedinþi Gaz SA în vederea implementãrii proiectului pilot prin care
se va asigura cãldura ºi apa caldã pentru 480 de apartamente din
municipiul Drobeta Turnu Severin. Asta se va face prin intermediul a
douã cazane care pot dezvolta, fiecare, o energie termicã de 1 Gigacalorie,
montate într-un punct termic care se alimenteazã cu gaz.
Dacã se va dovedi un succes, ar putea fi implementatã aceastã soluþie la
nivelul întregului municipiu.

Implementarea proiectului pilot
prin care se va asigura cãldura ºi

apa caldã severinenilor
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„Fie ca sãrbãtorile de iarnã sã vã aducã bucuria
Crãciunului prin speranþã, spiritul Crãciunului prin pace,

emoþia Crãciunului prin dragoste.”

Daniel CÎRJAN, Preºedinte PNL Drobeta Turnu Severin

Daniel CÎRJAN, viceprimar al Municipiului Drobeta Turnu Severin

SÃRBÃTORI FERICITE!

„Crãciun cât mai
luminos, vis de iarnã

cãlduros, liniºte
lângã cei dragi, veste
bunã dinspre magi!”

Rãzvan ROªCA, Preºedinte PMP Mehedinþi

LA MULÞI ANI!LA MULÞI ANI!
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Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Perioadã romanticã, nimic
de zis! Preºedintele nu poate trãi fãrã
penele la putere! Unde e unul, ºi
ceilalþi! E vremea lor, vremea de
început a nãbãdãilor, a exaltãrilor
mincinoase! Au pofte, ei doresc, au
pierderi de memorie, bîlbîieli ºi
behãieli de oaie turcanã! Au niºte ºi
cîþuieli gogonate despre gaura
neagrã ruºinoasã, trîmbiþatã fãrã
dovezi, pe care o acoperã în ascuns
cu tîrguri ºi tîrguieli! Un ping-pong
fãrã finalitate pentru derutarea unui
inamic iluzoriu. De pierdut au tot
cetãþenii români. Chiar ºi victimele
de profesie ale deºertãciunilor, care
i-au votat! Pe umerii românilor cade
curba de sacrificiu. Ca întotdeauna.
   Veþi constata dragi simpatizanþi
ai incompetenþilor proaspãt

Cununia mult doritã
instalaþi la butoane, cînd vã veþi
scotoci prin buzunare, cã va fi
nevoie foarte curînd de
deparazitarea celor douã, chiar trei
palate ale României! ªi nu doar în
instituþiie interne, ci ºi în toate
organismele europene unde þara are
reprezentanþi de pamplezir. Niºte
aprozi neluaþi în seamã! Veþi
constata cã manipularea pe termen
lung este singura lege pentru care
ºi-a asumat rãspunderea aceastã
cununie de circumstanþã dintre
preºedinte ºi „guvernul meu”  nr.
2. Pe fondul crizei declanºate de
declaraþiile imbecile ale lui Câþu,
leul s-a chircit de tot în faþa
monedelor strãine, ºi cu mari
sacrificii se va ridica doar pe
vîrfuri, cu cîþiva bãnuþi. Se gîndesc
Iohannis ºi Orban la bãtrînii care fac
cozi la Casele de Ajutor Reciproc,
ca sã poatã cumpãra mîncare
omeneascã de sãrbãtori? Sau la
satele ºi miile de gospodãrii care
zac în întuneric, fãrã curent electric,
pentru cã, dacã vi se pare incredibil,
în acest mileniu mulþi copii români
scriu la lampa cu gaz, cu mîinile
îngheþate sau strãbat cîþiva kilometri
prin noroaie ºi zãpezi ca sã ajungã
la ºcoalã! Se gîndesc Iohannis ºi

Orban cã avem o puzderie de
localitãþi fãrã acces la gaze naturale,
iar noi le dãm gratis, pe-o ºapcã,
altora? La imensa sãrãcie ºi mizerie
moralã a prezentului, aceastã
cununie mult doritã, adaugã
sistematic noi mizerii ºi fraude,
adîncindu-ne tot mai mult în
mocirlã, cã e gratis!
   ªacalii peneliºti s-au îmbrãcat cu
piei de oaie turcanã ºi-ºi vor aduce
rubedeniile ºi cumetrii regnului în
funcþii importante de dat iama la
stîni, ori în cîte un post cãlduþ pe
lîngã borfaºii mioritici, legaþi de
marile dregãtorii din justiþie. Ei
vîneazã în haitã, se apãrã cu
armamentul din dotare, se aplaudã
reciproc. Aºadar, ºacalii aceºtia
ajunºi în fruntea bucatelor naþionale
sînt niºte artiºti, înzestraþi cu talente
din dotarea lui Al Capone sau John
Dillinger. ªi modul în care le cîntã
orbanul la mandolinã oilor ca sã
joace, este tot un talent. Cam aºa
devin ei buricul plaiului mioritic,
codrul trebuie sã le fie frate, numai
bun de dat la drujba austriecilor, iar
blana din arenã, zbîrlitã de
diversiune, ºantaj ºi subminare, nu
va fi scoasã la licitaþie, cît timp, tu,
cel de treabã ºi la locul tãu, nu te
încumeþi sã te ridici împotriva
circului lor fraudulos.
„Acolo unde a triumfat democraþia

te beleºte sistematic tot ea”, afirma
marele teolog ºi filosof român Petre
Þuþea. Diversiune, manipulare, ºantaj,
subminare: sînt cele mai subtile vicii
de fond, predate/învãþate la cursurile
de „imoralã” postmodernã, pentru cã
deprinderile cu pricina au fost ºi vor
fi întotdeauna o achiziþie de folos
guvernului penelist care vrea sã dea
de-a rostogolul mersul þãrii. ªi nu
trebuie sã privim prin gaura cheii.
Ieºirile din matcã se petrec la vedere,
altfel ar da de bãnuit mulþimii.
Behãielile orbano-peneliste ºi
iohanniste, puse în scenã anume ca
sã distragã atenþia publicã de la
problemele grave ale þãrii, au loc în
lumina reflectoarelor. Echipe de
ziariºti ºi dregãtori de curte lucreazã
în favoare lichelelor Washingtonului,
Berlinului, Bruxellesului,
Amsterdamului..., pentru cã aºa li se
cere. Nu se sfiiesc sã se arate

„contaminaþi” de influenþe, sînt de-o
„sinceritate” uimitoare!
   Aºadar, în anul care vine
austeritatea va zgudui toate
ungherele existenþei, pentru cã
piaþa politicã penelist-iohannistã
musteºte de scenarii de înºelat
românul, bazate pe algoritmi noi de
taxare-jefuire, care propun cu
neruºinare sensul ca non-sens ºi,
non-sensul, ca sens giratoriu.
Asasinii economici de circumstanþã
au stat la pîndã, iar acum au
început sã devoreze carnea de tun.
   Senzaþionalul se umflã, ca spuma
la halbã, vin salvatorii gen Iohannis
cu penele ºi ochii consumatorilor de
grotesc se îndreaptã într-acolo. Între
timp, regizorii înregistreazã, cu
aplicaþie de contabili, noi victorii
ilicite. Or fi adevãruri care mint ºi
minciuni care înalþã?! Însã dupã
atîtea manipulãri fantastice, tot mai
fantasticã rãmîne realitatea: încã
cinci ani cu un preºedinte dresat sã
atrofieze românismul, sã ne arunce
peste bord de la hore pînã la
credinþã, iar noi vom merge
ºchiopãtînd la noi acasã, dominaþi
de globalism ºi remorcaþi de
cunoscuþii Big Brother. Sau, cine ºtie,
poate i s-a comandat crearea unui
„Nacht und Nebel” pentru români.
   Pe parcursul unui an, românul de
rînd stã, lunã de lunã, la ghiºee sã-
ºi dea datoriile la bugetul de stat.
Dã la luminã, dã la gunoi ºi la gaze,
dã la canal, dã pentru apa de ploaie,
pentru gropile din strãzile patriei,
lasã vîrtos la sãnãtate, pe tot felul
de taxe, pe impozite ºi dobînzi, lasã
în super/hipermarketuri pe mîncare
eurizatã ºi pe medicamente.
„Guvernul meu” nu vrea magazine
cu hranã tradiþionalã româneascã.
Cicã „vremea gostaturilor a trecut”,
iar „sãrbãtorile de iarnã”, cu alaiul
lor ispititor, vin ca tãvãlugul peste
bietul român ºi-l lasã cu buzunarele
golite de produsele aduse de unde
a-nþãrcat sarsailã iapa.
   De pe 30 noiembrie pînã pe 6
ianuarie, teoretic, românul devine
un chefliu. Practic, e vai de mama
lui! Habar n-are ce i se pregãteºte
pentru anul care vine!

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
prin managerul Emilia Mihailescu ureazã tuturor mehedinþenilor

UN CRÃCIUN FERICIT alãturi de cei dragi ºi tradiþionalul
LA MULÞI ANI!
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Guvernul Orban probabil cã
ºi-a dat seama în ce rahat a intrat sau
ºtia înainte sã depunã jurãmântul de
credinþã faþã de þarã. Acolo, în
jurãmânt, este faza cu „Jur sã fac
totul pentru propãºirea materialã ºi
spiritualã a poporului român!”. Unii
mai pronunþã prãbuºirea spiritualã ºi
materialã a poporului român. Deci,
iese altceva. Pânã la urmã, iese ce
este sau poate ce trebuie. Sigur cã
logica venirii lui Orban la putere
poate fi explicatã prin prisma
alegerilor prezidenþiale. Trebuie sã fie
un guvern liberal pentru ca Iohannis
sã fie sigur de victorie. Nu cã altfel
nu ar fi fost, dar s-a temut probabil
de „redutabila” Dãncilã ºi nu a vrut
sã riºte al doilea mandat.
   Au trecut ºi alegerile ºi, acum, PNL
dã faþã cu istoria ºi cu necesitatea. Vede
dezastrul care se întinde de-a lungul ºi
de-a latul economiei. Câþu, de la
Finanþe, se vede ºi el pus în situaþia de
a împrumuta þara cu miliarde de lei de
pe unde poate ºi la ce dobânzi gãseºte.
Nu se ºtie unde se duc banii, dar este
clar cã nu în investiþii, ci mai degrabã

 ªtefan Bãeºiu

Datoria Guvernului
în cheltuieli de pe o zi pe alta sau, ºi
mai grav, în plata pensiilor ºi a
salariilor. Nu este bine deloc ce se
întâmplã. Sigur, cã, dacã ar fi vorba
de Norvegia, nu ar avea cine ce sã
comenteze, cã ne împrumutãm
sãptãmânal. Dar este vorba de
România, care oricând poate sã o ia
la vale pentru cã nu se aflã între
primele economii ale lumii. ªi orice
economie este supusã riscurilor,
recesiunii ºi chiar prãbuºirii.
   Este nevoie acum de oameni care
sã ia decizii bune, care sã nu
conducã la o crizã economicã.
Liberalii sunt cam strânºi cu uºa
când vine vorba de buget ºi de
economie. Intrãm într-un nou an
electoral ºi PNL cu siguranþã cã îºi
doreºte rezultate bune la alegerile
locale ºi mai ales la alegerile
parlamentare. Dar parlamentarele
sunt peste 10 luni. Cine ºtie ce se
poate întâmpla cu economia pânã
atunci. Ori liberalii sunt puºi în faþa
unor situaþii incomode: economie
contra putere. Cert este cã nici la
ora aceasta nu ºtim exact ce se

întâmplã cu economia. Ori
liberalii nu au apucat sã afle
ori nu spun prea multe pentru
a nu intra lumea în panicã.
Dacã este vorba de un calcul
electoral al PNL, atunci nu o
sã iasã prea multe la
suprafaþã. ªi aºa liberalii fac
foarte multe concesii în
privinþa unor politici publice
ºi în special a unor numiri în
funcþii la nivel local ºi central,
date fiind alianþele în care se
aflã pentru sprijin în parlament.
   Dacã þine sub preº starea
economiei de dragul calculelor
electorale, PNL va trebui sã execute
în urmãtoarele 10 luni un dans fin
pe sârmã. Nici mãsuri prea dure,
nici politici prea aspre, nici prea
multe informaþii despre starea
economiei. Mai trebuie mãrite ºi
pensii ºi salarii la tot felul de
categorii, pe lege, cum se spune.
Deci o misiune foarte grea. Rating-
ul de þarã a fost retrogradat deja.
Liberalii vor pe primul loc la locale
ºi mai ales la parlamentare pentru a
avea majoritatea la nivel legislativ,
sã nu mai fie þinuþi în ºah de cãtre
social-democraþi ºi pentru a putea
lua ºi mãsuri dure în urmãtorii patru
ani, dacã se va impune acest lucru.
   Mai este ºi varianta în care PNL
nu poate executa dansul fin pe
sârmã ºi forþeazã anticipatele prin
asumarea rãspunderii, prin picarea

guvernului. Unii spun cã actualul
guvern ar fi unul de sacrificiu ºi nu
a avut altã misiune decât realegerea
lui Klaus Iohannis ca preºedinte al
þãrii. Cert este cã orice guvern, din
orice parte a lumii, se erodeazã. Nu
are cum sã se menþinã imaculat ºi
sã câºtige la nesfârºit alegeri dupã
alegeri. Cert este cã nu mai este mult
ºi se vor vedea adevãratele intenþii
ale Guvernului Orban. Vom vedea
cum aratã ºi Bugetul pe 2020, cel
propus prin asumarea rãspunderii.
Culmea este cã proiectul de Buget
este aproape suspect de gata, deºi
cel de anul trecut a fost împins pânã
în aprilie. Ori liberalii nu mai au ce
pune în Buget ori dezastrul este atât
de mare, încât este vorba doar de
un exerciþiu formal. Cu asumarea
sau neasumarea rãspunderii,
Guvernul, oricum s-ar numi el, este
dator cu adevãrul în faþa poporului.
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Ministrul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Monica Cristina Anisie,
a premiat olimpicii români care s-
au remarcat în anul 2019 la
concursurile internaþionale pe
discipline ºcolare, în cadrul unei
festivitãþi care a fost gãzduitã marþi,
17 decembrie, cu începere de la ora
13:30, de Palatul Naþional al
Copiilor (Sala Mare) din Bucureºti.
   Au fost recompensaþi cei 163 de
elevi care au obþinut 61 de medalii,
premii ºi menþiuni la 14 olimpiade
internaþionale, respectiv 139 de
medalii, premii ºi menþiuni la 26 de
concursuri regionale pe discipline
(juniori ºi seniori). În total, palmaresul
olimpicilor români în acest an a fost
de 200 de distincþii.
  De asemenea, au fost premiate
cadrele didactice care i-au pregãtit
(aproximativ 200), precum ºi ºcolile
din care provin laureaþii (85).
   Potrivit reglementãrilor în vigoare,
premiile pentru rezultatele înregistrate
la olimpiadele/concursurile
internaþionale au urmãtoarele
cuantumuri: 12.550 lei - premiul I
absolut (obþinut cu punctaj maxim),
9.720 lei - premiul I/medalie de aur,
8.330 lei - premiul al II-lea/medalie
de argint, 5.950 lei - premiul al III-
lea/medalie de bronz ºi 4.065 lei -
menþiune (sau diplome echivalente).
   Sumele în bani acordate elevilor
care s-au impus în competiþiile

Festivitatea de premiere a elevilor
medaliaþi la olimpiadele ºi

competiþiile internaþionale/regionale
pe discipline în anul 2019

Marþi, 17 decembrie 2019,
toate cadrele didactice ale
Colegiului Naþional „Gheorghe
Þiþeica”, susþinute de pãrinþi ºi
elevi, au pornit într-un marº de
protest cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi, ca urmare a
hotãrârii de a se diminua numãrul
claselor a IX-a, din anul ºcolar
urmãtor. Aceastã decizie a fost luatã
fãrã stabilirea unor criterii obiective
ºi corecte, având în vedere cã
întotdeauna Colegiul Naþional
„Gheorghe Þiþeica” a format clasele
a IX-a cu mediile de admitere cele
mai mari din judeþul Mehedinþi. De
asemenea, procentul de promovare
la examenele naþionale este
cuprins între 99% ºi 100%.
   Inspectorul ªcolar General al IªJ
Mehedinþi, prof. Daniela Trancotã,

Protest al cadrelor didactice de la
Colegiul Naþional „Gheorghe Þiþeica”

regionale (olimpiade balcanice de
seniori ºi juniori, Olimpiada
Internaþionalã Pluridisciplinarã
Tuymaada, Olimpiada de Informaticã
a Europei Centrale, Olimpiada de
Chimie „D.I. Mendeleev” etc.) sunt:
4.440 lei - premiul I/medalie de aur,
3.785 lei - premiul al II-lea/medalie
de argint, 2.945 lei - premiul al III-
lea/medalie de bronz ºi 2.550 lei -
menþiune (sau diplome echivalente).
   Profesorii care au pregãtit elevul/
elevii primesc un singur premiu, în
cuantumul cel mai mare prevãzut
pentru unul din elevi. Pentru ºcoala
pe care elevul/elevii o frecventeazã
sau a/au frecventat-o se acordã câte
un premiu, în cuantumul prevãzut
pentru fiecare elev premiat. În acest
ultim caz, sumele primite vor fi
utilizate pentru dotãri destinate
sprijinirii eficienþei procesului de
învãþãmânt.
   De asemenea, în cadrul acestui
eveniment aufost acordate ºi premii
pentru cele mai de succes activitãþi
din programul „ªcoala Altfel 2019”.
   Fondul total de premiere alocat de
MEC este de peste 2.900.000 lei.

BIROUL DE COMUNICARE

a discutat cu toþi protestatarii,
subliniind rezultatele de excepþie
ale elevilor acestei ºcoli. Domniasa
a promis cã va încerca sã remedieze
problema, dupã ce va discuta cu
reprezentanþii autoritãþilor locale
pentru a identifica o soluþie.
   Nemulþumirile cadrelor didactice
sunt foarte mari, cu atât mai mult cu
cât eforturile susþinute ale tuturor
asigurã un înalt nivel al calitãþii
învãþãmântului mehedinþean.
   Protestul a continuat ºi miercuri,
18 decembrie 2019, începând cu
ora 14:00, pentru  susþinerea cauza
nobile a accesului elevilor la o
educaþie de înaltã calitate în cadrul
acestei instituþii de învãþãmânt.

Biroul de presã
al Colegiului Naþional

“Gheorghe Þiþeica”

Cu daruri la elevii din
Brezniþa de Ocol ºi Cireºu

ªcoala Cireºu

ªcoala Brezniþa de Ocol

   Ca în fiecare an, cadre didactice
ºi elevi de la ªcoala Postlicealã
Sanitarã Drobeta Turnu Severin îl
însoþesc pe Moº Crãciun pentru a
duce daruri elevilor silitori de la

ºcoli din judeþul Mehedinþi.
   Anul acesta, la iniþiativa ºi sub
îndrumarea directorului ºcolii, prof.
Delia Alecsandru, colindãtorii au
poposit la ºcolile din localitãþile

Brezniþa de Ocol ºi Cireºu. Elevii
s-au bucurat de darurile primite ºi
în semn de mulþumire au prezentat

în faþa oaspeþilor programe
artistice, din care nu au lipsit
tradiþionalele colinde.  O. M.

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, un ROMÂN cu dragoste
pentru limba ºi poporul român (2)

   Printr-un ordin, trimis prefectului la 13 aprilie 1907 din partea
Ministerului de Interne s-a dispus ca: „toate cãrþile confiscate de la
numitul ºi reþinute prin Poliþia Braºov, fãrã a atrage atenþia opiniei
publice, sã fie nimicite prin ardere”.
   Cãpitanul oraºului raporteazã prefectului de executare la 4 iunie
1907: „La ordinul dv. nr. 17/1907 din 2 mai am transportat ºi am ars
cãrþile ºi imprimatele aflãtoare la oficiul meu ºi în parte la Parchet,
transportându-le prin Schmidt ºi soþii. Chitanþa despre cheltuielile de
transport v-o înaintez pentru notificare. Fac aceasta cu observaþia cã
ºi cheltuielile de transport au fost acoperite din fondul Poliþiei înaltului
guvern aºa cum menþioneazã I. Bozdog în Opere p. 23-24.
   Nu putem preciza cantitatea de cãrþi arsã. Numãrul putând fi mult
mai mare dacã þinem cont de bogata activitate a lui Cârþan, precum ºi
foarte multe percheziþii fãcute în depozitele lui.
   Dacã analizãm conþinutul cãrþilor din depozitele lui Cârþan rãmânem
impresionaþi de bogãþia tematicã, de varietatea temelor cuprinse atât
în cãrþi cât ºi în publicaþii, pornind de la cãrþile literare cam 17 %,
reviste ºi ziare 15,5 %, cu conþinut religios 14,5 % etc.
   Frecvente sunt cãrþile ce stãruie asupra unor eroi ºi momente
importante din istoria poporului român ca: Vlad Þepeº, ªtefan cel
Mare, Avram Iancu, etc.
   Zeci de titluri din depozitele lui Cârþan purtând inscripþia Kitiltva
(interzis), lucru ce confirmã existenþa listei cenzurii aparatului de stat
austro-ungar asupra cãrþilor ºi registrelor româneºti, lucru confirmat
de însuºi preºedintele Consiliului din Miniºtri, contele Khuen-
Hedervary în februarie 1912, dovedind, astfel, încã odatã prohibirea
cãrþilor româneºti în Transilvania.

      Prof. Haralambie Lupulescu

Pe internet am gãsit o
scrisoare cutremurãtoare, cu acest
titlu, a unei tinere românce, studentã
la Londra, din care vom reda mai jos
câteva fragmente. Din fericire, ca ea
mai sunt mulþi tineri români.
Dumnezeu sã-i ajute pe toþi cei care
gândesc ca ei. Iat-o:

“Sunt studentã în Londra, la una
dintre cele mai bune universitãþi
europene. Sunt mândrã cã am reuºit
sã ajung aici ºi le voi fi recunoscãtoare
pãrinþilor mei pentru educaþie ºi efortul
material extraordinar, pe care l-au
depus pentru a mã trimite la studii de
calitate mereu.
   Mã deranjeazã teribil întrebarea
tuturor „Te mai întorci?” ªi uimirea
clarã la auzul unui ferm „Da”! Acest “da”
nu era atât de ferm înainte de a mã muta
în Londra. Înainte era un „-Mi-aº dori!
Dacã voi avea unde sã mã întorc, mã
voi întoarce!” Suntem o generaþie
crescutã într-o scârbã pentru patrie, am
crescut cu Badea, care înjura þara
mereu, am crescut, fiind educaþi sã
admirãm valorile occidentale
„superioare” ºi „ideale”. Credem cã
politica, cultura ºi educaþia cât mai
internaþionalã este foarte beneficã,
credem în globalizare, suntem de acord
câteodatã cã România e frumoasã, dar
pãcat cã e locuitã ºi parcã tot mai bine
e în Londra... Români scumpi, cât
putem sã ne înºelãm...!
   Ce este Occidentul...? Un loc care nu
mai are identitate, globalizarea îi
distruge încet-încet toate tradiþiile (…),
trãieºti cu riscul cã un islamist extremist
poate sã bombardeze pentru Alahul lui
locuitorii unei þãri în care el s-a mutat,
istoria nu mai poate fi spusã pentru cã
poate jigni anumite popoare, copiii pot
fi uciºi în pântece de cãtre propria lor
mamã - avortul fiind vãzut ca o metodã
contraceptivã, în loc sã i se spunã
crimã, Crãciunul ºi Paºtele, precum ºi
alte tradiþii strãvechi sunt doar un prilej
de marketing (comerþ), aici nu existã
nici un pic de profunzime; relaþiile
dintre oameni sunt pur profesionale,
prietenia, iubirea sunt toate o afacere,
tot ce facem e pentru CV ºi când vrem
sã ne cãsãtorim gãsim noi în ziarele de
publicitate pe cineva, nu? Lumea
discutã, nimãnui nu îi pasã ce gândeºti,
ce simþi, ce îþi doreºti. Puþini mai ºtiu
sã iubeascã, feminismul distruge
relaþiile bãrbat - femeie tot mai mult

Dumnezeu a fost ucis de Occident
(…), nu mai învãþãm copiii de mici sã
se comporte ca bãieþei sau fetiþe, ci îi
lãsãm pe ei sã-ºi aleagã ce sex vor sã
aibã, ajungându-se la un numãr imens
de homosexuali creaþi de societate.
Dumnezeu a fost ucis de Occident!

De ce, oare, admirãm atât de mult
haosul Europei vestice? Noi avem
oameni, noi ºtim sã trãim, noi râdem
cã fugim cu “naºu” (adicã fãrã bilet în
tren) de acasã o sãptãmânã în munþi
cu corturile. Noi ne salutam cu
„Doamne ajutã!” Noi avem un pãmânt
binecuvântat de oasele ºi sângele
atâtor martiri...! De ce s-au sacrificat
atâþia români pentru viitorul nostru, iar
noi fugim ca vitele în Occident?(…).
De ce acceptãm ideile occidentale cu
braþele deschise? (…). De ce eºti
drogatã, scumpã Românie, cu iluzii
occidentale?

În Occident, unde pleacã bieþii
români sã facã o pâine, germanii,
francezii, englezii îi trateazã ca pe niºte
sclavi. Fiind român, eºti privit ca o
subrasã, în Anglia un non-european
are mai multe drepturi ºi privilegii
doar datoritã faptului cã a trãit sub
dominaþia imperiului...
   ªi noi, românii, care avem o þarã
superbã, un pãmânt fertil, plin de
zãcãminte, Roºia Montanã, Delta,
Carpaþii, Dunãrea, Marea Neagrã, stãm
sã cerºim ºi sã ne umilim pentru o
pâine prin Anglia, Italia ºi Spania... Îmi
plânge inima când vãd cum sunt trataþi
românii pe pãmânt strãin, când acasã
la ei puteau mânca din belºug (…).

VREAU SÃ MÃ ÎNTORC ÎN
ROMÂNIA, cu toate cã nu voi avea
niciodatã banii pe care i-aº avea lucrând
aici. Dar, cum spunea tatãl lui Nicolae
Steinhardt: “vei avea zile frumoase, dar
nopþile îþi vor fi îngrozitoare!” Omul nu
are numai trup de hrãnit, mai e ºi
sufletul. ªi mai distrugãtoare este setea
ºi foamea sufletului îndepãrtat de
pãmânt ºi de neam, decât foamea
trupeascã... Aºa cã, români, plecaþi,
plecaþi la studii, plecaþi ca sã vedeþi în
ce hal a ajuns Occidentul liberal, plecaþi
ºi învãþaþi sã vã iubiþi þara ºi realizaþi ce
frumuseþe aþi lãsat în urmã. ªi apoi ne
vom întoarce cu toþii, valuri-valuri, cu
ºi mai multã forþã ºi dorinþã de
schimbare ºi (…) România va fi a
românilor din nou! Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!” (Cristiana-Maria
Marcus). Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   Activitatea  a avut loc în
localitatea Cujmir ºi a fost condusã
de inspectorul ºef al ISU
Mehedinþi. În prezenþa
reprezentanþilor autoritãþilor locale
din 14 unitãþi administrativ-
teritoriale: Cujmir, Pãtulele, Gruia,
Gârla Mare, Vrata, Vânãtori,
Punghina, Salcia, Obârºia de
Câmp, Braniºte, Dârvari, Vlãdaia,

Acþiuni de informare ºi educare preventivã
desfãºurate de ISU Mehedinþi

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi
a organizat, miercuri, 11 decembrie a.c, cel de al cincilea Seminar

privind pregãtirea autoritãþilor locale în cazul producerii de inundaþii ºi
cutremure, desfãºurat în cadrul unui proiect transfrontalier .

Opriºor ºi Pristol, pompierii au
evidenþiat principalele aspecte ce
trebuie urmãrite în cazul
gestionãrii situaþiilor de urgenþã
generate de inundaþii ºi cutremure,
cu accent pe acþiunile ºi mãsurile
care trebuie luate pentru limitarea
efectelor ºi restabilirea stãrii de
normalitate.

 continuare în pag. 14
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La cumpãrãturile în magazine:
- Evitaþi sã aveþi asupra dumneavoastrã
sume mari de bani, în numerar!
- Când achitaþi cumpãrãturile, nu
scoateþi toatã suma de bani, ci
numai necesarul plãþii contravalorii
acestora!
- Tastaþi codul PIN cu discreþie atunci
când efectuaþi plata cu cardul pentru
a nu fi observat de cei din jur!
- Furturile din buzunare ºi genþi se
comit în special în locurile
aglomerate. Dacã sunteþi împins în
astfel de locuri, verificaþi-vã imediat
buzunarul cu bani sau geanta,
pentru a fi siguri cã nu sunteþi
victima unei înscenãri a unui hoþ!
La cumpãrãturile on-line:
- Nu furnizaþi codul numeric
personal, seria ºi numãrul de buletin,
de la paºaport sau de la permisul de
conducere, întrucât vânzãtorul nu are
nevoie de aceste informaþii!
- Documentaþi-vã înainte de a
participa la licitaþiile prin internet, cu
privire la obligaþiile dumneavoastrã

Siguranþa cumpãrãturilor în
perioada sãrbãtorilor de iarnã,

în atenþia poliþiºtilor
Având în vedere faptul cã în apropierea sãbãtorilor de iarnã foarte

multe magazine devin aglomerate, Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi vine în sprijinul cetãþenilor cu câteva sfaturi preventive

pentru ca aceºtia sã se poatã bucura pe deplin de bunurile
achiziþionate, atât din magazine cât ºi din mediul on-line:

în calitate de cumpãrãtor, dar ºi cu
privire la obligaþiile vânzãtorului.
Toate acestea, înainte de a începe sã
licitaþi pentru un produs. 
- Examinaþi feedback-ul vânzãtorului,
oferit de alþi cumpãrãtori. Dacã acesta
are un istoric negativ de
tranzacþionare, nu cumpãraþi de la el.
- Nu oferiþi informaþiile de pe card,
dacã site-ul nu foloºeste o
conexiune securizatã ºi dacã
reputaþia acestuia este îndoielnicã.
- Verificaþi în browser numele site-
ului prin intermediul cãruia plãtiþi,
pentru a observa dacã nu cumva
este diferit faþã de site-ul original.
Accesaþi direct site-ul original, nu
prin link-uri primite prin e-mail!
- Dacã sunteþi victima unei
infracþiuni, dacã aþi asistat sau aveþi
cunoºtinþã despre sãvârºirea unei
fapte antisociale adresaþi-vã celei
mai apropiate unitãþi de poliþie.
Tãcerea dumneavoastrã nu ar face
decât sã-i încurajeze sã comitã ºi
alte furturi!

NU UITAÞI !
În caz de nevoie, apelaþi cu încredere 112 - Apelul Unic de Urgenþã!

Vom fi la datorie! Compartimentul Relaþii publice

Consumatorii vor putea
regãsi preparate tradiþionale, produse
obþinute conform unor reþete
consacrate atestate de MADR, sau ale
cãror denumiri sunt recunoscute la
nivelul Uniunii Europene, din arealul
zonei montane, ori produse specifice
care pãstreazã autenticitatea, transmisã
din generaþie în generaþie, pregãtite
pentru masa de Crãciun. Expoziþia va
oferi ºi alte produse alimentare din
areale geografice ale României:
Maramureº, Moldova, Transilvania,
Muntenia, Oltenia, Dobrogea etc.
   Îi invitãm pe toþi cei care cunosc gustul
inconfundabil al preparatelor
tradiþionale româneºti de Crãciun sã
gãseascã la acest târg o gamã variatã
de produse din carne de porc, dar ºi
cozonaci, brânzeturi sau vinuri pregãtite
ºi expuse de peste 30 producãtori de
produse alimentare pentru masa de
sãrbãtori de iarnã, din judeþele: Alba,
Argeº, Arad, Braºov, Bihor, Botoºani,
Dâmboviþa, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iaºi,
Ilfov, Maramureº, Mureº, Olt, Prahova,
Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vrancea ºi
municipiul Bucureºti.
  Vom redescoperi gustul bucatelor
tradiþionale din diferite regiuni ale
României, al produselor din carne
(caltaboº, tobã de casã, lebãr, cârnaþi
de porc proaspeþi ºi afumaþi, slãninã
afumatã, jumãri, jambon afumat,
muºchi afumat, pastramã de porc,
sloi/tocan de oaie ºi mititei), al
produselor din lapte (brânzã,
smântânã, caºcaval, telemea, urdã,
brânzã de burduf în coajã de brad ºi
în membranã naturalã, caº, caºcaval
Rucãr ºi caºcaval Dalia etc.), al
produselor din peºte (batog de crap
argintiu ºi de somn, pastramã de crap
argintiu ºi de somn, sardeluþe,
scrumbie marinatã, zacuscã cu peºte
etc.), al produselor de panificaþie ºi
patiserie (cozonaci, plãcintã cu
dovleac, plãcintã cu brânzã etc.), al
siropurilor, gemurilor sau
dulceþurilor de fructe, al diferitelor
sortimente de zacuscã, uleiuri

MADR organizeazã Târg de
Crãciun între 19 - 23 decembrie
În pragul Sãrbãtorilor de iarnã, în perioada 19 - 23 decembrie 2019,

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale îºi deschide porþile pentru
a gãzdui un Târg de Crãciun, o expoziþie cu vânzare de produse

agroalimentare româneºti, la care sunt invitaþi toþi cei care vor sã
redescopere tradiþia bucatelor specifice Crãciunului.

aromate, cosmetice naturale ºi altele.
   Produsele româneºti renumite,
precum Cârnaþii de Pleºcoi,
Telemeaua de Sibiu, Scrumbia de
Dunãre afumatã, produse care
beneficiazã de sistemul de calitate
europeanã „Indicaþie Geograficã
Protejatã - I.G.P ºi Telemeaua de
Ibãneºti “Denumire de Origine
Protejatã” -  D.O.P vor încânta vizitatorii
la acest eveniment. De asemenea, se
vor regãsi ºi alte produse aflate în curs
de dobândire a protecþiei la nivelul
Uniunii Europene, cum ar fi Plãcinta
dobrogeanã, Salata cu icre de ºtiucã
Tulcea (în curs de dobândire IGP) ºi
Salatã tradiþionalã cu icre de crap (în
curs de dobândire STG). La eveniment
vor fi prezenþi ºi producãtori de fructe,
de miere (polen, faguri, propolis)
precum ºi producãtori de palincã ºi de
diferite sortimente de vin de origine
controlatã.
   Ministrul Nechita-Adrian Oros va
deschide oficial evenimentul, joi 19
decembrie, la ora 11.00. Programul de
vizitare al târgului este între orele 8.00
– 18.00, iar în ultima zi, 23 decembrie,
producãtorii vã aºteaptã pânã la ora
16.00.

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã, începând cu
data de data de 2 decembrie ºi
pânã în prezent, au fost autorizaþi
pentru efectuarea plãþilor regulare
aferente anului de cerere 2019, un
numãr de 719.895 fermieri (ceea ce
reprezintã 85,25 % din numãrul
fermierilor eligibili  la plata
regularã) cu suma totalã de 597,2
milioane euro, astfel:

- 520,5 milioane euro din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA);

- 63,98 milioane euro din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR);

 Biroul de presã

Stadiul plãþilor regulare – Campania 2019
- 12,72 milioane euro

cofinanþare de la Bugetul Naþional.
Plãþile se vor derula în acelaºi

ritm susþinut, astfel încât toþi
beneficiarii sã primeascã în timp
util banii cuveniþi.

Reamintim faptul cã, în perioada
16 octombrie – 29 noiembrie
2019, au fost autorizate plãþi în
avans aferente Campaniei 2019 în
suma de 1,319 miliarde euro,
reprezentând 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.

Plãþile se efectueazã la cursurile
de schimb valutar stabilite de cãtre

Banca Centralã Europeanã, astfel:
- 4,7496 lei pentru un euro,

stabilit de cãtre Banca Centralã
Europeanã în data de 30.09.2019
ºi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C nr. 329/
3, pentru plãþile finanþate din FEGA
(Fondul European de Garantare
Agricolã);

- 4,6635 lei pentru un euro,
stabilit de cãtre Banca Centralã
Europeanã în data de 31.12.2018
ºi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C nr. 1/06,
pentru plãþile finanþate din FEADR
(Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã).

RESPONSABIL  COMUNICARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se contureazã multe sarcini de lucru la locul
de muncã. Se vor revizui unele, vei primi altele
de mare anvergurã, iar eforturile tale vor fi
rãsplãtite din plin. Implicã-te cu încredere în
tot ce se iveºte, pentru cã te vei descurca
excelent. Relaþiile parteneriale sunt de
asemenea, active ºi se contureazã încet, sigur
ºi discret schimbãri importante. Observã ºi
reþine ceea ce se discutã ºi ceea ce se petrece
între tine ºi partenerul de viaþã, colaboratori,
parteneri de afaceri. Sunt adieri subtile
privitoare la ceea ce va urma. Cheltuieli comune
cu alþii pe facturi, servicii de care beneficiaþi
împreunã, planuri financiare importante

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti foarte creativ în aceastã sãptãmânã ºi dornic
de a-þi schimba planurile de viaþã, mai ales cele
care privesc segmentul sentimental. Mai este nevoie
retuºuri în ceea ce priveºte relaþia cu persoana iubitã
ºi relaþia cu copiii. Stabileºte clar ce anume vrei în
contiuare sã se petreacã în viaþa ta amoroasã ºi ai
încredere cã aºa va fi. Decii, fii foarte atent la ce îþi
doreºti! La serviciu se deschide o nouã etapã, care
anunþã sarcini de lucru interesante, de mare
anvergurã. Totuºi, climatul profesional este
tensionat ºi umbrit, astfel cã este bine sã-þi
dozezi eforturile ºi sã te implici numai în ceea
ce simþi tu cã îþi este de folos ºi îþi bucurã sufletul.
Îngrijeºte-þi sãnãtatea!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Segmentul domestic ºi relaþiile familiale intrã
într-o nouã etapã. Schimbãri de domiciliu,
chestiuni privitoare la moºteniri, planuri
domestice, discuþii de anvergurã cu neamurile.
Ceea ce se stabileºte acum pe tot ce þine de casã
ºi familie va avea efecte pe termen lung. Se animã
mult segmentul amoros. Relaþiile cu persoana
iubitã ºi relaþiile cu copiii se vor reconfigura încet,
sigur ºi discret. Pe parcursul acestei sãptãmâni este
un preambul la ce va urma. Prudenþã ºi circumspecþie!
Este rost de discuþii aprinse, însã se vor lãmuri multe
ºi mãrunte. Mult de lucru, atât la serviciu, cât ºi acasã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Posibile controverse în relaþiile cu anturajul
apropiat la începutul acestei sãptãmâni. Discuþii
aprinse, aflarea unor secrete personale ale unor
apropiaþi ºi de aici este posibil sã revizuieºti toate
relaþiile în care eºti implicat. Renunþã la cei care te
consumã prea mult, pentru cã vor veni alþii în
preajma ta de o mai bunã calitate. Evitã sã vorbeºti
prea mult despre tine ºi despre intenþiile tale de
viitor. Unii te vor percepe greºit ºi îþi pot crea
neplãceri. Noutãþi în plan domestic ºi în relaþiile
familiale. Se vor pune în discuþie aspecte privitoare
la moºteniri, reparaþii, curãþenii generale, dar poate
fi vorba ºi despre mutarea într-o altã locaþie. Rãscoliri
sentimentale ºi dispute în relaþiile cu copiii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Planuri financiare noi pe termen lung! Dispar
blocajele din calea obþinerii veniturilor din munca
desfãºuratã, astfel cã poþi cheltui liniºtit pe tot ce ai
nevoie sau pe cadouri ºi mofturi personale. Se
contureazã întâlniri ºi dialoguri multe cu persoanele
din anturajul apropiat. Cumva mentalul este umbrit,
astfel cã va persista senzaþia de mers în gol ºi senzaþia
discuþiilor sterile. Este bine sã abordezi subiecte
banale, cotidiene fãrã a povesti despre tine, intenþiile
tale ºi fãrã a emite judecãþi ºi opinii personale. Treburi
domestice de anvergurã alãturi de membrii familiei,
discuþii privitoare la îmbunãtãþirea condiþiilor din
spaþiul locativ.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se deschide o nouã etapã personalã, în care
te vei orienta spre cu totul alte valori morale ºi
spirituale. Este bine sã-þi stabileºti planuri noi
de mare anvergurã, gândindu-te la cum þi-ai dori
sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo. Stãrile
tale de spirit sunt fluctuante, astfel cã de aici ºi
relaþiile cu ceilalþi se desfãºoarã anevoios. Fii
prudent ºi controleazã-þi reacþiile, pentru cã
existã riscul sã strici relaþii ºi situaþii bune!
Segmentul financiar primeºte raze luminoase
începând cu aceastã sãptãmânã, dar vor ieºi la ivealã
nemulþumirile profunde legate de raportul muncã-
plata aferentã. Ai încredere cã totul se desfãºoarã
spre binele tãu suprem.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Ai nevoie de multã odihnã ºi detaºare de cotidian
în prima parte a sãptãmânii. Se pot evidenþia
afecþiuni digestive, dar ºi afecþiuni specifice
aparatului loco-motor. Îngrijeºte-te pe îndelete!
Pe de altã parte, sunt momente bune de a te gândi
la relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Revelaþii obþinute vor fi de mare anvergurã ºi de
un real folos. Personalitatea ta începe un proces
de reconfigurare care se va desfãºura pe termen
lung ºi în care stãrile tale de spirit vor fluctua
mult. Stabileºte scopuri precise, învaþã de la toþi
cei din preajma ta, amintindu-þi cã viaþa este un
film în care trebuie sã joci diverse roluri.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Schimbãri importante în relaþiile cu prietenii ºi
cu susþinãtorii din segmentul profesional. Te vei
desprinde de unii, te vei apropia de alþii, însã
gustul dulce-amar predominã. Este vremea marilor
revizuiri ale tuturor relaþiilor ºi planurilor în care
eºti implicat. Ai nevoie de odihnã ºi meditaþie
interioarã. Se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului
osos ºi articular. Fii prudent ºi îngrijeºte-te serios
cu ajutorul specialiºtilor în sãnãtate. Dialogurile
tãinuite cu oameni dragi de încredre. Reþine ce
afli în aceste zile, pentru cã sunt informaþii
preþioase ºi foarte utile pe termen lung. A doua
parte a sãptãmânii îþi rezervã acþiuni diverse,
pentru cã te vei simþi mult mai bine.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Noutãþile socio-profesionale abundã în
aceastã sãptãmânã, astfel cã este bine sã fii
pregãtit pentru orice. Se deschide o nouã etapã
la locul de muncã, în care este posibil sã primeºti
sarcini de lucru noi direct din partea unor ºefi
ºi autoritãþi sau chiar poþi obþine o funcþie de
conducere. Totuºi analizeazã bine despre ce este
vorba ºi spune nu acolo unde constaþi cã ar fi
prea dificil sã rezolvi sau sã-þi asumi. Foarte
delicate sunt relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii
din segmentul socio-profesional. Unele relaþii
se vor finaliza definitiv. Este puþin probabil sã
legi noi relaþii în aceastã perioadã, de aceea fii
prudent ºi nu-þi divulga pãrerile ºi intenþiile.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu strãinãtatea
în aceste zile. Este rost de cãlãtorii îndepãrtate, de
discuþii cu persoane strãine sau de planuri în acest
sens. Se deschide o etapã deosebitã vizavi de
relaþiile cu strãinãtatea, evidenþiindu-se totodatã
ºi o dorinþã de rafinare sufleteascã. Îþi este
favorizatã participarea la cursuri, seminarii,
conferinþe ºi activitãþile culturale. Mentalul este
destul de rãscolit, astfel cã îþi poate fi dificil sã menþii
o conversaþie importantã sau sã iei decizii de
anvergurã. Rezumã-te la strictul necesar ºi
relaxeazã-te! Reuniuni profesionale, discuþii cu ºefi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se deschide un nou capitol financiar, mai ales
pentru secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii.
Se recomandã prudenþã, deoarece sunt ºanse
de a se încurca lucrurile destul de mult. Pe de o
parte apar câºtiguri suplimentare, dar pe de altã
parte tinzi sã investeºti în diverse. Ar fi bine sã
laºi deciziile ce privesc cheltuielile pentru
sãptãmânile urmãtoare, când se limpezesc
gândurile ºi comunicarea se poate desfãºura
armonios. Planuri de cãlãtorii în strãinãtate sau
de studii pe termen lung. Este posibil sã fii
nevoit sã reiei unele secvenþe de învãþare sau
de evaluare necesare în plan profesional. Sarcini
de lucru oferite de cãtre ºefi ºi dezbateri colegiale
furtunoase.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã,
deschizându-se un nou capitol. Sunt ultimele
frãmântãri în relaþia cu partenerul de viaþã sau în
relaþia cu cei de afaceri. Acordã atenþie sporitã
acestor relaþii ºi opereazã acele schimbãri de care
ai nevoie pentru bunãstarea ta viitoare. Financiar,
sunt posibile cheltuieli comune cu alþii, separãri
de bunuri patrimoniale, discuþii legate de moºteniri
ºi partaje specifice unui divorþ. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã! Evitã implicarea în datorii, credite sau în
a te oferi sã plãteºti tu pentru alþii. Activitãþile
culturale îþi vor bucura sufletul în a doua parte a
sãptãmânii. Participã activ la ele ºi lasã-te purtat de
feeria lor. Autor: AstroCafe.ro

(19 decembrie 2019 -  8 ianuarie 2020)
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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

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL: COMUNA
BUTOIEªTI, judeþul Mehedinþi, intenþioneazã sã solicite de la A.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.

Evoluþia perechii euro/leu a
fost una calmã, miºcãrile cursului fiind
mai mici de 0,2 bani.

Maximul de 4,7794 lei a fost atins
la începutul perioadei pentru ca la
sfârºitul ei cursul sã fie stabilit la
4,7761 lei, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,773 – 4,78 lei,
cu închiderea la 4,778 lei.

În noaptea de joi spre vineri, dupã
anunþarea victoriei conservatorilor la
alegerile anticipate din Marea Britanie,
euro a atins, pentru scurt timp, un
maxim de 4,7925 lei.

Cea mai proastã veste a venit din
partea agenþiei Standard & Poor’s
Global Ratings care a revizuit
perspectiva ratingului României de la
„stabilã” la „negativã”, BBB-/ A-3.

Schimbarea notei s-a datorat creºterii
cheltuielilor de cãtre fostul guvern PSD,
ceea ce a impus noului Executiv sã
revizuiascã þintele de deficit bugetar la
4,3% pentru acest an, respectiv 3,5%
pentru 2020, faþã de prognozele fostului
guvern, de la 2,8%, respectiv 3%.

Pe de altã parte, a doua ediþie din
acest an a Raportului asupra
stabilitãþii financiare al BNR indicã
o sporire a riscurilor legate de
tensionarea echilibrelor
macroeconomice interne ºi de
reducerea încrederii investitorilor în
economiile emergente.

Acestea fac ca România sã se
împrumute la cele mai ridicate
randamente din regiune, de 4%
pentru titlurile cu maturitate de 5 ani,
în comparaþie cu 1% nivel perceput
celor maghiare, respectiv 1,7% al
celor poloneze.

Cursul dolarului american a scãzut
de la 4,3124 la 4,2746 lei, minim al
ultimei luni ºi jumãtate dar a urcat la
finalul intervalului la 4,2831 lei.

Banca Naþionalã a Elveþiei a decis joia
trecutã sã menþinã dobânda sa cheie la
–0,75%, pentru a stopa aprecierea
francului, reafirmând cã este „dispusã
sã intervinã dacã este cazul pe piaþa de
schimb”. Aceasta a produs scãderea
mediei la 4,3448 lei, pentru ca marþi ea  Radu Georgescu

Euro stagneazã de o lunã la 4,78 lei
sã fie stabilitã la 4,3607 lei.

Lira sterlinã s-a apreciat puternic, iar
media ei a urcat 5,7295 lei, maxim al
ultimilor doi ani ºi jumãtate. La sfârºitul
perioadei, dorinþa premierul britanic
Boris Johnson de a prezenta vineri în
Camera Comunelor un proiect de lege
care sã nu permitã o prelungire a
perioadei de tranziþie a Brexit peste
finalul anului 2020, a provocat
deprecierea cu peste 1% a lirei sterline
faþã de euro ºi dolar, iar media ei a
coborât la 5,6531 lei.

Uncia de aur fluctua marþi pe pieþele
specializate în culoarul 1.476 – 1.480
dolari, astfel cã preþul gramului de aur
stabilit de BNR a scãzut de la 203,6833
la 203,6828 lei.

Dupã mai mult de jumãtate de an, în
care a „curãþat” constant excesul de
lichiditate din piaþa monetarã, BNR nu
a mai atras depozite de la bãncile
comerciale, semn cã existã un deficit
de lei. Aceasta a fãcut ca nivelul
indicilor ROBOR sã revinã pe o pantã
ascendentã. Se creeazã, astfel,
premisele unei majorãri a Indicelui de
referinþã pentru creditele consuma-
torilor (IRCC) a cãrui valoare este, pânã
la sfârºitul anului, de 2,66%.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a crescut de la 3,12 la 3,14%,
nou maxim al ultimelor cinci luni.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 3,17 la
3,18%, valoare care nu a mai fost
atinsã de la jumãtatea lui august, iar
cel la 12 luni a stagnat la 3,24%.

Perechea euro/dolar a crescut de la
1,1053 dolari, la debutul perioadei, la
1,12 dolari, dar a încheiat-o la 1,1129
– 1,1162 dolari.

Bitcoin a scãzut pe platformele
specializate de la aproape 7.600 dolari,
la începutul perioadei, la 6.750 – 6.950
dolari, la sfârºitul ei.

Analiza cuprinde perioada 11 – 17
decembrie.
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O verigã importantã în procesul
gestionãrii situaþiilor de urgenþã
rãmâne cetãþeanul. Acþiunile
pompierilor ºi autoritãþilor locale,
urmãresc conºtientizarea acestuia
asupra pericolelor la care se expune
atunci când nu respectã mãsurile
ºi modul de comportare impuse de
anumite situaþii.
   Un segment aparte, care poate fi
modelat în spriritul unei culturi
preventive sunt elevii. În acest sens,
pompierii mehedinþeni au fost
prezenþi în unitãþile de învãþãmânt
din localitãþile Cujmir, Dârvari,
Obârºia de Câmp, Punghina,
Vânãtori ºi Vrata, unde au
desfãºurat campanii de informare
ºi educare preventivã a elevilor în
vederea formãrii unui compor-
tament adecvat în cazul producerii

Acþiuni de informare ºi ...
situaþiilor de urgenþã generate de
inundaþii ºi cutremure.
  Pe timpul acestor acþiuni au fost
desfãºurate lecþii deschise ºi au fost
distribuite broºuri ºi pliante ce
conþin reguli de comportare, dar ºi
mãsurile ce se impun a fi luate
înainte, pe timpul ºi dupã
producerea situaþiilor de urgenþã.
  Activitãþile desfãºurate de cãtre
ISU Mehedinþi sunt incluse în
Proiectul „Întãrirea capacitãþii
autoritãþilor române ºi sârbe de a
reacþiona în caz de inundaþii ºi
cutremure”, derulat prin Programul
Interreg - IPA de Cooperare
Transfrontalierã România-Serbia,
în care acesta este partener.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Direcþia Judeþeanã pentru
Tineret ºi Sport Mehedinþi a premiat
cei mai buni sportivi care reprezintã
judeþul Mehedinþi, în urma
rezultatelor obþinute în 2019. Astfel,
pe primul loc s-a clasat Florin - Ionuþ
Sorca, de la secþia de kaiac-canoe a

CSS Orºova. Sportivul originar din
localitatea Tismana, judetul Gorj, a
cucerit medalia de argint, la
Campionatul European de Juniori,
de la Racice. Podiumul a fost
completat de colegii sãi de club
Angela Bondariuc ºi Nicoleta Popa,
ambele medaliate tot cu argint la
Europenele de juniori de kaiac-
canoe. Diferenþa a fãcut-o faptul cã
Sorca s-a clasat pe locul 4 la
Mondialele de la Bascov, în timp ce
fetele au fost pe 5, la CM de juniori.
Topul a fost completat de Georgiana
Manofu (CSS Orºova; kaiac-canoe),
Cosmina Podaru (CSS Orºova -
canotaj), Iasmina Covaciu (CSM
Drobeta Turnu Severin; judo), Larisa
Niþu (CSM Drobeta Turnu Severin;
lupte), Roxana Capezan (CSM
Drobeta Turnu Severin; lupte),
Petriºor Morar, Claudiu Neamþu ºi
Iulian Merilã, ultimii 3 componenþi
ai secþiei de canotaj de la CSS
Orºova. Toþi 3 s-au clasat pe locul 4
la Mondialele de Juniori, de la
Bascov. Anul trecut, titlul i-a revenit
canotoarei Simona Tãtaru, de la CSS
Orºova, junioarã originarã din
judeþul Suceava. De precizat cã toþi
sportivii premiaþi sunt juniori, iar cei
de la CSS Orºova provin din afara

Organizat în Sala Sporturilor
“1 Decembrie 1918” din Alba, turneul
final al competiþiei “Fotbal ºi
Feminitate” ºi-a stabilit medaliatele
din 2019. Echipele a 10 Asociaþii
Judeþene de Fotbal s-au întrecut la
categoria de vârstã U14 ani, iar cea a
judeþului Mehedinþi a cucerit
medaliile de argint. În faza grupelor,
fetele antrenate de Daniel Ispas au
remizat cu Cluj (0-0) ºi Hunedoara
(0-0), au câºtigat meciurile cu
Harghita (2-0) ºi Caraº-Severin (1-
0) ºi au pierdut cu Hunedoara,
rezultate în urma cãrora s-au clasat
pe locul secund, cu 8 puncte.
   Pe primul loc, cu 10 puncte, a fost
selecþionata judeþului Hunedoarea,
care, în semifinale, a trecut cu 1-0 de
Vrancea. Câºtigãtoarea

Un gorjean, cel mai bun în Mehedinþi

judeþului, majoritatea fiind din
Moldova. Doar fetele de la lupte
ºi judo sunt din Mehedinþi, fiind
nãscute în Drobeta Turnu
Severin. “Din pãcate, nu am
putut ajunge la Gala, fiind în
pregãtire cu lotul naþional. Mã
bucur cã am ajuns cel mai bun
sportiv al judeþului Mehedinþi.
Acum am trecut la Tineret ºi m-
am transferat la Steaua
Bucureºti. Sper sã iau medalie
la Europene ºi la aceastã

categorie de vârstã”, a declarat
Sorca. Acesta a explicat ºi cum a
ajuns la Orºova, în urmã cu 5 ani:
“În 2014, pe când eram la ºcoalã în
Tismana, am fost selectat de domnul
Popan Constantin ºi m-am dus la
Orºova pentru teste. Nu ºtiam prea
multe despre kaiac-canoe. Doar ce
îmi mai povestise unchiul meu, care
fãcuse ºi el kaiac la Orºova”.
   Per ansamblu, rezultatele sunt
printre cele mai modeste din
ultimele 3 decenii. În trecut, chiar ºi
ultimul sportiv clasat în topul
întocmit de DSTJ Mehedinþi avea
mãcar o medalie de bronz la
Europene, iar primii clasaþi erau
mereu medaliaþi cu aur la Europene
ºi chiar la Mondiale. În acest an,
declinul s-a resimþit, în principal, la
secþia de canotaj, care n-a izbutit nici
mãcar o medalie continentalã.
Secþia de kaiac-canoe începe sã dea
semne de viaþã, dupã ce intrase în
urmã cu 3 ani la „apã”.
   Ultima sportivã originarã din
Mehedinþi care s-a clasat pe primul
loc la Gala Sportului Mehedinþean a
fost Elena – Florida Ciutã, de la secþia
de kaiac-canoe a CSS Orºova.
Sportiva din comuna Floreºti a fost
campioanã europeanã ºi mondialã de

Severinencele, medaliate cu argint

dintre Mehedinþi ºi Suceava s-a decis
la loviturile de departajare, unde
severinencele s-a impus cu 2-1, dupã
ce scorul din timpul regulamentar a
fost egal, 1-1!
   AJF Hunedoara a câºtigat turneul
dupã ce s-a impus la loviturile de
la 7 m în duelul cu AJF Mehedinþi,
scor 3-2. Podiumul a fost completat
de AJF Vrancea, care a câºtigat
finala micã jucatã cu Suceava, scor
1-0! “Un rezultat de excepþie pentru
fotbalul feminin din Mehedinþi. Am
demonstrat cã acest sport are viitor
la noi în judeþ. Toate fetele sunt
junioare la ACS Atletic Drobeta, iar
în viitor vor evolua la seniori pentru
clubul nostru,

juniori, în 2014. Din Drobeta Turnu
Severin, atleta Ancuþa Bobocel, de la

CSM Dr. Tr. Severin, a fost declaratã
sportiva judeþului în 2008.

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu
 Continuare în pag. 16
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Mã nepoate, unii dintre voi
aþi mai crescut de când v-am povestit
ce am pãþit într-un an, când nu
avurãm ce face ºi plecarãm de acasã
de Revelion, sã-l petrecem la naºu
Pantelicã, la Bucureºti. Vã spusei io,
da domniile voastre nu mai ºtiþi, aþi
uitat probabel, aºa cã mai bine sã
vã reamintesc. Fãcui io rezervare la
trin, cã mã bãtusã Veta la cap cã nu
mai gãsim locuri, aºa cã stetei liniºtit
ºi ajunsãrãm la trin cu o juma de
orã înainte. Bine, ajunsãrãm noi
înainte, da trinu nu veni nici cînd
trebuia, nici dupã fro trei ore, ziceai
cã vine di la Londra. Dupã fro 5 ore
de stat pe peron, cã Veta nu vru sã
stãm în sala de aºteptare, cã cicã
dacã vine trinu nu mai stã, sã
grãbeºte mai ceva ca Tanþa lu’
Pecingine la mãritat. ªi noi care
stãteam liniºtiþi cã avem locuri
rezervate, nici cã ne fãceam
probleme. Rezervate vorba vine, cã
locurile ierau, da’ fiecare loc mai
avea rezervat câte doi-trei cãlãtori.
Ierea un scandal în trin între ãi cu

 nea Mãrin

Sucã ºi Pluguºorul lui 2020
locuri rezervate, care ºedeau jos, ºi
ãi cu locuri rezervate, de ºedeau în
picioare, de mai mare dragu, auz?
   Io cu Veta avuserãm noroc cã ne-
nþepenirãm la capu vagonului, pe-
nculoar ºi nu mai ajunserãm la
locuri, aºa cã scãparãm de scandal.
Da’ pe drum mai încolo, auzii unii
care se certau pe locurile noastre,
aºa cã strigai ºi io:
- Taicã, fã matale scandal, cã
suntem din acelaº sindicat!
   Damijan? Rãmãsãi cu ia-n braþã.
Adicã vorba vine în braþã, cã nu
puteam sã ajung cu mânile la ia.
Sta singurã înghesuitã pe deoparte
de mine, pe de altã parte de doi
militari ºi un popã. Cred cã pe burta
popii sta mai mult! La Piatra-Olt se
mai dete lume jos, de putui sã
schimb picioru, cã-mi amorþisã ãl
stîng de tot, de tot. Pusã ºi Veta oala
cu sarmale lângã fereastrã, da’ n-
apucarãm sã rãsuflãm, cã se sui
puhoi de lume de ziceai cã e trinu
de cauciuc, c-altfel nu-mi dau
sama cum de-ncãpurãm atâþia.

  Mã fraþilor, io v-aº mai povesti, da
ete cã trecu anu, mai trecu unu, sã
dusã ºi 2019 ºi ajunsãrãm iarã în
an rotund, de sã repetã 20 de douã
ori. Acuma, nu ºtiu cum sã dusã, da
sã vedem ce-o mai aduce ãl de vine,
cã io vã aduc aºa, la final,
Pluguºorul lu’ nea Mãrin!
Aºa cã, sã-i dãm urare:

Aho, aho, copii ºi fraþi
Care haºtag rezistaþi,
Staþi un pic ºi cugetaþi!
Mâine anul se-nnoieºte,
ªi mai rãu se înteþeºte
Rãzboiul din Mehedinþi,
Cel politic, hai zâmbiþi!

Aladin aprig se bate
Cu judeþul care nu-i
Cum ar vrea de asfaltat
A mai rãmas încã un strat.
Da noroc cu aia micã,
I-a ºoptit o pãsãricã
Vestea care-o aºtepta
De vreo un timp ºi ceva:
Tocmai când începe anu,
Se lanseazã iar programu.
ªi acuma-i ºi mai tare
Cã-l are de partea lui
Pe primar, al Severinului.
Care a fãcut parcãri,
Cât n-a fãcut Mitrea gãri.

Aho, aho, copii ºi fraþi,
Pe acas’ v-alãturaþi,
Cã ºi nea Cârjan ºtiþi bine
Pi la geam sã mai tot þîne
Ca sã vinã c-o urare
Primãria, la mai mare,
Mânaþi, mãi, hãi, hãi!

Hai, din nou, la Pluguºor,
C-o fi bine ºi uºor:
Mâine anul se-nnoieºte,
Toate-s vechi ºi nouã toate,
Izvoranu ºi Bãdescu, mai ceva ca

Ceauºescu,
ªi dacã asfaltu crapã,
Îl mai toarnã cu-o lopatã.
Cã au demonstrat odatã
Cã au minte luminatã,
Cã se pricep de minune
Banii din Mehedinþi sã-i adune,
Sã construiascã palate,
Hoteluri, restaurante,
Din pãcate, dragii mei,
Nu pentru voi, pentru ei!
Ia, mai mânaþi, mãi flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi!

Trageþi brazdã, mãi, feciori,
Nu vã temeþi de ninsori,
Cã nea Virgil ne promisã,
Cãldurã pe recipisã,
Iarã pe la minister,
Când mai adormea niþel,
Mai trecea câte-o duduie,
Sã-i mai dea un Nurofen.
ªi nea Duicu ar cam vrea
Parlamentu’ sã îl ia,
Di la Pro România.
Da asta om mai vedea.

De urat, am mai ura,
Dar mã tem cã va-nsera,
Aºa cã vã spun la plecare,
ªi la Anu care vine,
Sã mã citiþi tot pe mine.
ªi mai vin cu o urare,
Sã vã umpleþi de sarmale,
Sã fiþi sãnãtoºi cu toþii,
Sã vã îngrijiþi nepoþii,
Sã vã umpleþi ºi de bani,
La anul ºi La Mulþi Ani!
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care activeazã în prezent în liga
secundã. Mulþumim domnului
Dumitru Paraschiv, de la Asociaþia
Judeþeanã de Fotbal Mehedinþi, pentru
sprijinul acordat”, a declarat profesorul
Daniel Ispas. Acesta a mizat pe: Sonia
Panã, Simona Leonte, Ana
Giurumescu, Anastasia Stanciu, Larisa
Copilu, Andrada Giuhat, Ariana Tipar,
Ada Ionaºcu ºi Samy Golumbinã.
   “Fotbal ºi Feminitate” e un
proiect al Federaþiei Române de
Fotbal, susþinut de UEFA, care are
drept scop dezvoltarea ºi
promovarea fotbalului feminin.

Severinencele, medaliate cu argint
Grupa A
1. AJF Hunedoara        - 10p
2. AJF Mehedinþi      - 8p
3. AJF Cluj                  - 5p
4. AJF Caraº Severin   - 4p
5. AJF Harghita           - 0p
Grupa B
1. AJF Suceava           - 10p
2. AJF Vrancea            - 8p
3. AJF Alba                  - 6p
4. AJF Bistriþa Nãsãud - 4p
5. AJF Dolj - 0p
Clasament final
1. AJF Hunedoara
2. AJF Mehedinþi
3. AJF Vrancea

LA MULÞI ANI FERICIÞI
TUTUROR PARTENERILOR

ªI BENEFICIARILOR
SERVICIILOR NOASTRE!


