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Preasfinþitul Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, a slujit luni, 6 ianuarie 2020, de Boboteazã, la
Catedrala Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin.
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A fost demaratã procedura de
licitaþie pentru reabilitarea

BAZINULUI DE ÎNOT din
DROBETA TURNU SEVERIN

Poliþiºtii de investigare a
criminalitãþii economice,
sub coordonarea Direcþiei
de Investigare a
Criminalitãþii Economice,
împreunã cu procurorul de
caz din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria
Bolintin-Vale, au efectuat
peste 100 de percheziþii, în
25 de judeþe ºi în Bucureºti,
la persoane bãnuite cã ar fi
cauzat un prejudiciu de
2.000.000 de euro prin
infracþiuni de fals ºi de
serviciu. În Mehedinþi,
percheziþiile au avut loc la
sediul Primãriei Grozeºti.

Peste 100 de percheziþii în 25 de judeþe.
În Mehedinþi s-a luat la puricat Primãria Grozeºti

 CONTINUARE ÎN PAGINA 6
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Lumea întreagã e pe
marginea unui conflict de proporþii –
cam aceasta e senzaþia generalã ce
dominã începutul acesta de an.
   Sigur cã, America, Iranul ºi Irakul
par departe de noi pe hartã, dar pe
harta economicã ºi geopoliticã sunt
mai aproape decât credem. În acest
context internaþional tulbure ºi foarte
tensionat vine ºi lumea noastrã
politicã, pe care o ºtim, cu
frãmântãrile ei. Anul în curs e unul
electoral ºi acest lucru deja se simte
în agitaþia de pe scena politicã. Avem
un guvern aproape nou-nouþ pus în
faþa unei realitãþi sociale ºi economice
complexe, dar ºi în faþa provocãrilor
electorale. Se discutã de zor ideea
anticipatelor, pentru alegerile
parlamentare. Nu e deloc o idee prea
grozavã pentru guvernul liberal. Deºi
pare o oportunitate pentru întãrirea (ºi
validarea puterii guvernamentale
dobândite prin vot parlamentar ºi
intervenþie de la Cotroceni), poate fi
foarte bine o capcanã ºi o prãpastie.
Cãci ce vor reuºi, dacã se ajunge la

Un an politic dificil
anticipate: doar un megaiureº
electoral, o mega-hãrmãlaie politicã
din care nimeni nu va înþelege nimic
iar cea mai mare parte a electoratului
se va uita cu teamã la actualul guvern,
aºa cum te uiþi la orice guvern care
aduce disensiuni, dezbinare, haos.
Aºa cum cea mai mare parte a
electoratului s-a uitat la guvernul PSD,
când a gestionat atât de prost chestiunea
protestelor legate de OUG 13.
   Toþi vrem stabilitate, nu hãrmãlaie,
nu campanie electoralã peste
campanie electoralã, nu blocaj
industrial, nu transformarea României
într-un câmp minat de interese
politicianiste. Realitatea socialã de azi
e ºi aºa complicatã, iar guvernul
Orban abia dacã face faþã.
   De exemplu, sindicatul poliþiºtilor
preseazã acum guvernul pe niºte
drepturi salariale câºtigate – e vorba
de vreo 25.000 de salariaþi care
aºteaptã un rãspuns ºi care, suntem
convinºi, pot la un moment dat sã iese
în stradã. De tema pensiilor speciale
ce sã mai vorbim? E o temã sensibilã,
o promisiune a PNL ºi toatã lumea
aºteaptã sã-l vadã pe Orban ieºind
din aceastã situaþie.
   Clar cã anul 2020 va fi unul
problematic pentru PNL. Dar în
aceiaºi mãsurã e problematic ºi
pentru PSD, care se aflã în plinã crizã
de lider. De aceea fac ºi congres, în
februarie. Dacã rezolvã problema
puterii de la vârful partidului, intrã
bine în campanie, cu ºanse. Dacã nu,
intrã în campanie degeaba.

Grila de salarizare din
2022 valabilã din

2020 dupã aplicarea
prevederilor legale de
la 1 ianuarie, dar ºi de
la 1 septembrie 2020

pentru funcþiile de
conducere, de

îndrumare ºi control ºi
didactic de predare

din învãþãmântul
preuniversitar.

19. Învãþãtor, educatoare,                               M       peste 25 de ani|   4235     1,69
maistru - instructor;  (cu studii de nivel       M       20 - 25 ani           4189      1,68
liceal) grad didactic definitiv                         M       15 - 20 ani           4144     1,66
                                                                      M      10 - 15 ani           4098     1,64
                                                                      M      5 - 10 ani            4052      1,62
                                                                      M      1 - 5 ani              4007      1,60
20. Învãþãtor, educatoare, maistru                 M       pânã la 1 an          3916      1,57
- instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant
 21. Profesor, învãþãtor, educatoare,              M       peste 25 de ani     4189    1,68
 maistru - instructor; (cu studii de nivel       M       20 - 25 ani            4144    1,66
liceal, fãrã pregãtire de specialitate)              M       15 - 20 ani           4098     1,64
                                                                      M      10 - 15 ani           4052      1,62
                                                                      M       5 - 10 ani            4007      1,60
                                                                      M      1 - 5 ani               3961      1,58
                                                                       M       | pânã la 1 an      3916      1,57
    *) Funcþiile se ocupã potrivit prevederilor Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011.
7. Profesor studii superioarede scurtã          SSD     peste 25 de ani    4326      1,73
duratã grad didactic definitiv                         SSD     20 - 25 ani         4235      1,69
                                                                      SSD    15 - 20 ani         4189     1,68
                                                                      SSD     10 - 15 ani         4144     1,66
                                                                      SSD     5 - 10 ani           4098     1,64
                                                                      SSD     1 - 5 ani             4052     1,62
8. Profesor studii superioare de scurtã         SSD      pânã la 1 an         4007     1,60
duratã debutant
9. Institutor, maistru - instructor, studii        S       peste 25 de ani     4600      1,84
superioare lungã duratã, grad didactic        S       20 - 25 ani             4508      1,80
                                                                      S      15 - 20 ani           4417    1,77
                                                                      S      10 - 15 ani          4372     1,75
                                                                      S       5 - 10 ani           4280     1,71
10. Institutor, maistru instructor, studii        S       peste 25 de ani      4463      1,79
superioare lungã duratã, grad didactic II     S       20 - 25 ani             4372     1,75
                                                                      S       15 - 20 ani          4326     1,73
                                                                      S       10 - 15 ani          4280     1,71
                                                                      S        5 - 10 ani           4235     1,69
                                                                      S       1 - 5 ani              4189     1,68
11.| Institutor, maistru instructor, studii        S       peste 25 de ani     4372      1,75
 superioare lungã duratã, grad didactic        S       20 - 25 ani            4326      1,73
 definitiv                                                         S      15 - 20 ani           4280     1,71
                                                                       S       10 - 15 ani         4235     1,69
                                                                       S      5 - 10 ani            4189     1,68
                                                                       S       1 - 5 ani             4144     1,66
Nr. Funcþia didacticã ºi gradul didactic*)     Nivelul     Vechimea în    Salariul de  Coeficient
crt.

Anul 2022
1. Profesor studii superioare de lungã          S       peste 25 de ani        5517     2,21
duratã grad didactic I                                     S      20 - 25 ani              5101     2,04
                                                                       S      15 - 20 ani            4828     1,93
                                                                       S      10 - 15 ani            4600      1,84
                                                                      S       5 - 10 ani              4508      1,80
                                                                      S       1 - 5 ani                4372      1,75
2. Profesor studii superioare de lungã          S        peste 25 de ani      4828      1,93
duratã grad didactic  II                                   S      20 - 25 ani             4554      1,82
                                                                       S      15 - 20 ani            4417     1,77
                                                                       S      10 - 15 ani            4372     1,75
                                                                       S       5 - 10 ani              4326     1,73
                                                                       S       1 - 5 ani                4235     1,69

studiilor  învãþãmânt  bazã - lei
Gradaþia 0

 continuare în pag. 7

 continuare în pag. 10

„Trecut-au anii lung ºirag
ªi-apostolul sub glie zace,
Dar sâmburii zvârliþi cu drag
Rodirã’n brazdele sãrace”.
„Sãmãnãtorul” – rostitã la inaugurarea
ºcolii din Strehaia – 1925, în memoria
lui Nic Prunescu – înv. dr.

Începutul învãþãmântului
mehedinþean: când? unde? cum?

   Bãtrânii spuneau „cunoaºte-te pe
tine însuþi” dar, oare, aceastã
cunoaºtere ar fi fost posibilã fãrã a
ºti unde? când? cum? a evoluat
învãþãmântul, fie el mehedinþean
sau din orice parte a þãrii.
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Tinerii din Mehedinþi, respectiv Drobeta Turnu
Severin, vor avea unul din cele mai performante bazine
de înot din România.

Compania Naþionalã de Investiþii a demarat, înainte
de sãrbãtori, procedura de achiziþie a lucrãrilor din cadrul
proiectului de “REABILITARE, MODERNIZARE,
DOTARE ªI EXTINDERE A BAZINULUI DE ÎNOT
OLIMPIC” din Drobeta Turnu Severin, astfel încât, pânã
la data de 27.01.2020 se pot depune ofertele.

Valoarea proiectului este de peste 46 milioane lei, bani
aprobaþi de fostul Guvern PSD care, de altfel, a susþinut
toate investiþiile importante din judeþul Mehedinþi.

Dupã mai bine de 10 ani de zile, perioadã în care
bazinul a fost închis, iatã cã în urma eforturilor depuse
de administraþia judeþeanã, mehedinþenii vor avea în
sfârºit un bazin olimpic modern, dotat cu echipamente
performante.

“Vreau sã mulþumesc colegilor mei implicaþi în proiect, în special
domnului Alin Chirilã, fostul secretar de stat în Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice, pentru efortul depus în realizarea
acestui obiectiv. Este un proiect necesar cetãþenilor judeþului. Bazinul
de înot va fi renovat în totalitate, va fi dotat ºi utilat în aºa fel încât sã

A fost demaratã procedura de licitaþie pentru reabilitarea BAZINULUI
DE ÎNOT din DROBETA TURNU SEVERIN

Pânã la data de 27.01.2020 se pot depune ofertele

poatã fi redat mehedinþenilor“, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Conform proiectului, spaþiul modern va fi dotat cu cabinet medical,
grupuri sanitare, vestiare, duºuri, cabine de schimb, vestiare, saunã,
masaj, jacuzzi, salinã, salã de fitness, aici putându-se organiza ºi
competiþii olimpice.  Biroul de presã

În cadrul unei festivitãþi
organizate marþi, 17 decembrie, la
Palatul Naþional al Copiilor Bucureºti,
Ministrul Educaþiei, doamna Monica
Cristina Anisie, a premiat olimpicii

Doi olimpici internaþionali din Mehedinþi ºi profesoara lor au fost premiaþi de Ministerul Educaþiei

români care s-au remarcat în anul
2019 la concursurile internaþionale.

Printre cei 163 de elevi care au luat
premii la olimpiadele internaþionale
din 2019 se numãrã ºi doi elevi din

judeþul Mehedinþi:Bogdan Ionelia de
la Colegiul Naþional „Gh. Þiþeica”
(Medalie de aur ºi Premiul I) ºi
Bogdan Gîscan de la Liceul „Decebal”
(locul IV - Menþiune) la Olimpiada
Internaþionalã a Elenismului.
   Ei continuã seria frumoaselor
rezultate obþinute de elevii
mehedinþeni la Concursurile
internaþionale de Limba Neogreacã.
Din 2005 ºi pânã în prezent elevii
mehedinþeni au adunat peste 100 de
premii la olimpiadele judeþene,
naþionale ºi internaþionale de Limba
Neogreacã. Barbu Cãtãlin, Negrea
Noel, Ghermec Florina-Laura, Victor
Paul Pogãcean, Badea Simona, Rupa
Maria Roxana, Peleaºã Teodora
Mihaela, Popescu Mãdãlina, Iustina
Andreea Petolea,  ªtefãniþã Marius

Taloi, Felix Ofiþeru, Alexandra
Vãduva, Lidia Alexia Gîscan au adus
performanþe ani la rând la olimpiadele
naþionale. Toþi aceºti elevi au studiat
Limba Neogreacã sub îndrumarea
doamnei profesor Paula Scalcãu ºi
provin de la diverse ºcoli dinDrobeta
Turnu Severin: ªcoala Gimnazialã
„Petre Sergescu”, Colegiul Naþional
„Gh. Þiþeica”, Colegiul Naþional
„Traian”, Liceul „Decebal”. Cel dintâi
premiu la Olimpiada Internaþionalã a
Elenismului adus în Mehedinþi a fost
o medalie de bronz obþinutã de
Teodora Peleaºã în 2015. Au urmat
douã medalii de argint câºtigate de
Iustina Petolea ºi Gâscan Lidia
în 2018 ºi cele douã rezultate
frumoase din 2019: menþiunea lui

 Continuare în pag. 7
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Preasfinþitul Nicodim,
Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, a slujit luni, 6

ianuarie 2020, de Boboteazã, la
Catedrala Episcopalã din
Drobeta-Turnu Severin.

   A devenit deja tradiþie ca în
fiecare an la praznicul Botezului
Domnului, preoþii ºi credincioºii
din municipiul Drobeta-Turnu
Severin sã meargã în procesiune
solemnã spre portul dunãrean,
acolo unde a avut loc slujba de
sfinþire a Aghiasmei Mari. Dupã
încheierea Sfintei Liturghii, în jurul
orei 11.30, grupurile de preoþi ºi
credincioºi au plecat în mod
organizat de la bisericile din oraº
cãtre port.
   Procesiunea a trecut mai întâi pe

Procesiune de Boboteazã la Drobeta-Turnu Severin
la Catedrala Episcopalã, de unde
s-au adãugat alte câteva sute de
suflete, alãturi de soborul de
slujitori, în frunte cu Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, care a slujit Sfânta
Liturghie la Catedralã, începând cu
ora 9.00.
   Odatã ajunºi în port, credincioºii
au luat parte la slujba sfinþirii
Aghiasmei Mari, ce a fost sãvârºitã,
începând cu orele 12:00, de
Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim, într-un loc special
amenajat.
   Cu acest prilej au fost sfinþite ºi
apele fluviului, iar un severinean
îndrãzneþ s-a aruncat pentru a
recupera crucea floralã din Dunãre.
Alãturi de Episcopia Severinului ºi
Strehaiei, la buna desfãºurare a

acestui eveniment solemn ºi-au
adus contribuþia ºi autoritãþile
locale, prin Cãpitãnia Portului
Drobeta-Turnu Severin ºi

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În anul 2020, Inspectoratul
General pentru Imigrãri poate emite
avize de angajare/detaºare pe
teritoriul României pentru 30.000
de cetãþeni strãini, lucrãtori nou-
admiºi, în conformitate cu
Hotãrârea Guvernului privind
stabilirea contingentului pe tipuri
de lucrãtori nou-admiºi pe piaþa
forþei de muncã în anul 2020,
publicatã în Monitorul Oficial nr.
1031 din 23 decembrie 2019.
   Numãrul avizelor de muncã
stabilit pentru anul 2020 este
similar celui din acest an, când
contingentul iniþial de 20.000 de
lucrãtori a fost suplimentat cu
10.000 de avize.
   În perioada ianuarie–noiembrie
2019, au fost eliberate peste 26.000
de avize de angajare/detaºare,
reprezentând 87 % din totalul
contingentului aprobat, majoritatea
pentru lucrãtori permanenþi,
detaºaþi, înalt calificaþi, ICT,
sezonieri ºi transfrontalieri.
   În acest an, angajatorii au solicitat

30.000 de lucrãtori strãini vor fi
admiºi pe piaþa forþei de muncã

din România, în anul 2020
Inspectoratul General pentru Imigrãri poate emite, în anul 2020, avize de

angajare/detaºare pe teritoriul României pentru 30.000 de cetãþeni
strãini, lucrãtori nou-admiºi pe piaþa forþei de muncã. Decizia privind

stabilirea contingentului a fost luatã având în vedere necesitatea de a
asigura forþa de muncã cerutã în unele sectoare de activitate sau meserii,

care nu poate fi acoperitã de cãtre lucrãtorii români, dar ºi pentru a
preveni situaþiile în care strãinii lucreazã în România fãrã forme legale.

avize în peste 750  de funcþii
ocupaþionale de la operatori pentru
instalaþii ºi maºini, lucrãtori în
domeniul serviciilor, muncitori
necalificaþi, tehnicieni ºi specialiºti
în diverse domenii ºi pânã la înalþi
conducãtori ºi funcþionari superiori.
   Cei mai mulþi cetãþeni strãini sunt
din Vietnam, Nepal, India, Moldova
ºi Sri Lanka, iar cele mai multe
solicitãri au fost pentru Municipiul
Bucureºti ºi judeþele Ilfov,
Constanþa, Timiº, Braºov, etc.
   Decizia privind stabilirea
contingentului la 30.000 de
lucrãtori, pentru anul viitor, a fost
luatã având în vedere potenþialul de
dezvoltare economicã a României,
necesitatea de a asigura forþa de
muncã cerutã în unele sectoare de
activitate sau meserii, care nu poate
fi acoperitã de cãtre lucrãtorii
români, dar ºi pentru a preveni
situaþiile în care strãinii lucreazã în
România fãrã forme legale.

BIROUL INFORMARE
ªI  RELAÞII PUBLICE
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Am luat decizia în cadrul
primãriei de a monta 25 de sisteme
de suprailuminare inteligentã cu
LED la trecerile de pietoni unde au
avut loc accidente periculoase în
trecut, precum ºi în jurul unitãþilor
de învãþãmânt.
   Astfel, la sfârºitul anului 2019
au fost montate 14 sisteme de
suprailuminare, urmând ca
celelalte 11 sã fie realizate în cursul
lunii ianuarie.

Sisteme de suprailuminare inteligentã cu LED montate la trecerile de pietoni
   Decizia a fost luatã ca urmare a
implementãrii cu succes a unui
proiect pilot la începutul anului
trecut în intersecþia Bulevardului
Tudor Vladimirescu cu strada Orly.
Acest sistem este folosit cu succes
în oraºele dezvoltate din vest ºi are
ca scop prevenirea accidentelor
la trecerile de pietoni în situaþii de
vizibilitate redusã, precum ceaþã,
ploi, ninsori sau pe timp de noapte.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural, este o instituþie de
interes public local ce ºi-a început
activitatea în februarie 2018. Este
subordonatã Consiliului Local ºi
Primãriei Municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi are ca principal scop
punerea în valoare a patrimoniului
istoric al oraºului ºi dezvoltarea
turismului cultural în aceastã zonã.

În anul 2019, activitatea Direcþiei a
fost una diversificatã, la finalul anului
înregistrând o creºtere semnificativã
a numãrului de turiºti ce au vizitat cele
trei obiective turistice aflate în
patrimoniul instituþiei: Cetatea
Medievalã a Severinului, Castelul de
Apã ºi Pavilionul expoziþional din
Pãdurea Crihala. Amintim doar
câteva din evenimentele ce au avut
loc în cursul anului trecut:
Simpozionul „PRINTRE ASTRE ªI
LUCEFERI” – în luna ianuarie;
Conferinþa “CASA LUMINII” – trei
ediþii în lunile februarie, martie ºi
aprilie; participarea la realizarea
ZILELOR SEVERINULUI 2019, în
perioada 3-5 mai, cu ateliere de arte
plastice, lansãri de carte, spectacole
de cântece ºi dansuri greceºti ºi
spectacolul de excepþie CAVALLERIA
RUSTICANA susþinut de Opera
Românã din Craiova.

Tot în cadrul spectacolelor de elitã
amintim cele douã spectacole, unul
susþinut la începutul lunii iunie, altul
la finele lunii decembrie, cu îndrãgitul
artist din Serbia – DRAGOLJUB
FIRULOVIC –FIRUL ORCHESTRA.
De asemenea, s-a organizat un
concert de muzicã electronicã ce a
rãsunat 24 de ore neîntrerupt între
zidurile Cetãþii, dar ºi deja cunoscutul

2019 - un an  bogat în evenimente la
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu Severin

festival de muzicã rock ”AICI,
SEVERIN!”, aflat la a doua ediþie. Un
real succes a avut ºi evenimentul ce
aduce an de an din ce în ce mai mulþi
participanþi (peste 20000 în 2019) -
ediþia a III-a a FESTIVALULUI
MEDIEVAL al Cetãþii Severinului de la
finalul lunii august ºi începutul lunii
septembrie, realizat în parteneriat cu
Palatul Culturii „Teodor Costescu”. Un
alt concert de mare amploare ºi apreciat
ca atare a avut loc în luna octombrie ºi
a fost susþinut de Ansamblul LÃUTARII
MEHEDINÞIULUI din cadrul Palatului
Culturii ”Teodor Costescu”, împreunã
cu Corul KINONIA al Episcopiei
Severinului ºi Strehaei.De asemenea,
concertele orchestrei de camerã
MOZARTINNO a Liceului de Arte „I.
St. Paulian” au însemnat un real
succes, ca ºi festivalul de colinde
de la sfârºitul anului, precum ºi
derularea apreciatului proiect de
punere în valoare a Cetãþii
Medievale a Severinului numit
LEGENDELE CETÃÞII.

S-au reluat expoziþiile lunare de
picturã ºi sculpturã ale artiºtilor plastici
mehedinþeni ºi nu numai, la etajul I al
Castelului de Apã – Castelul Artelor.
De asemenea, amintim implementarea
tot la Castelul de Apã a douã proiecte
co-finanþate de Administraþia Fondului
Cultural Naþional: proiectul „IM-PACT
– Alianþa tinerilor severineni cu
patrimoniul cultural local” – ce a
culminat cu producerea ºi lansarea
unul scurt film documentar de
promovare a Castelului de Apã ºi
proiectul „FotoKaleh. Patrimoniul
uitat din fotografii”, o expoziþie
unicat în România, cu ºi despre
insula scufundatã Ada-Kaleh,

expoziþie ce a avut un ecou naþional
ºi internaþional, atât sub aspectul
realizãrii tehnice, cât ºi cel de
valorificare a patrimoniului istoric.

În luna noiembrie s-a desfãºurat
Simpozionul naþional „Cetatea
Medievalã a Severinului - important
centru militar, comercial ºi spiritual
al Þãrii Româneºti”, cu participarea
celor mai renumiþi istorici din
România, prin care ne-am propus
tipãrirea unui volum ce va fi lansat în
curând ºi care reprezintã cea mai
completã lucrare cu caracter ºtiinþific
ºi documentar despre Cetatea

Medievalã a Severinului.
La realizarea tuturor acestor

evenimente am fost susþinuþi
permanent de cãtre Consiliul Local
ºi Primãria Municipiului Drobeta
Turnu Severin. Vã aºteptãm ºi în
acest an la Cetatea Medievalã, la
Castelul de Apã ºi la Pavilionul
expoziþional Crihala, cu evenimente
de înaltã þinutã cultural-artisticã.

Tuturor severinenilor le dorim un
an nou 2020 plin de satisfacþii!

Biroul Comunicare,
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi

Turism Cultural

 urmare din pag. 2
3. Profesor studii  superioare de lungã         S         peste 25 de ani      4554       1,82
duratã grad didactic definitiv                         S        20 - 25 ani             4417       1,77
                                                                       S       15 - 20 ani            4326       1,73
                                                                       S        10 - 15 ani           4235       1,69
                                                                       S        5 - 10 ani             4189       1,68
                                                                       S        1 - 5 ani               4144       1,66
4. Profesor studii superioare de lungã          S          pânã la 1 an          4098        1,64
duratã debutant
5. Profesor studii superioare de scurtã         SSD     peste 25 de ani       4600        1,84
duratã grad didactic I                                     SSD      20 - 25 ani           4463       1,79
                                                                      SSD     15 - 20 ani           4372       1,75
                                                                      SSD     10 - 15 ani           4326       1,73
                                                                      SSD      5 - 10 ani            4235       1,69
6. Profesor studii superioare de scurtã         SSD       peste 25 de ani     4463        1,79
  duratã grad didactic II                                  SSD       20 - 25 ani          4280       1,71
                                                                       SSD      15 - 20 ani          4235       1,69
                                                                       SSD      10 - 15 ani          4189       1,68
                                                                       SSD       5 - 10 ani           4144       1,66
                                                                       SSD       1 - 5 ani             4098       1,64

Grila de salarizare din 2022...

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

*Bine v-am regãsit, stimaþi
cititori! La mulþi ani tuturor ºi norocul
în viaþã ºi în profesie sã nu vã
ocoleascã în acest an, 2020, pe care
mulþi  îl prognozeazã ca fiind, din
toate punctele de vedere, mai greu ºi
mai complex decât cel precedent.
Este ºi acest an unul electoral, tot cu
douã sesiuni de scrutin – alegeri
locale ºi alegeri parlamentare, ambele
cu o importanþã deosebitã privind
configurarea spaþiului politic
românesc în urmatorii cinci ani.
   * Tot, odatã cu acest numãr, se
împlinesc fix douãzeci de ani  de la
debutul colaborãrii mele la “Obiectiv
mehedinþean”, chiar cu rubrica de
faþã. Eu ce sã zic? Sper ca sãnãtatea
sã îmi permitã sã mai susþin aceastã
rubricã un numãr rezonabil de ani,
sã zicem zece, însã  anticipãrile, în
aceastã direcþie sunt nepotrivite, ca
sã nu zic de-a dreptul riscante. Sã nu

mã întrebaþi de ce… Fiindcã, în cel
mai fericit caz, rãspunsul meu ar avea
rezonanþe moromeþiene (“De-aia!”).
   * Nici nu începu bine anul, cã apele
la nivelul politicii internationale se
tulburarã serios, ca urmare a
incidentului survenit între Iran ºi
Statele Unite ale Americii ºi soldat cu
moartea unui general iranian,
considerat de compatrioþi un erou
naþional. Sã fie începutul unei
conflagraþii  planetare? Nu ar fi de
mirare, ºtiutã fiind apetenþa
americanilor de a “da foc” planetei,
asigurându-ºi ºi justificarea
propagandisticã a demersului.
   * Guvernul condus de piþigoiul
malagambist Ludovic Orban îºi cam
dã cu stângul în dreptul în încercarea
de a modifica o serie de legi (Legea
pensiilor, de pildã) care sã le mai punã
la dispoziþie mãcar câteva vaci de
muls… euroi pânã se mai pun ºi ei,

sãrãcuþii, pe picioare. Vedetele lor,
numele lor de… rezistenþã, sunt
imposibilii Florin Câþu ºi Violeta
Alexandru, care se fac cã lucreazã,
împrumutând tehnici ºi strategii de
la alþi… clasici în viaþã din
guvernãrile anterioare. Sâsâita asta de
Violeta Alexandru se laudã cã, în
perioada sãrbãtorilor a sunat la
Direcþiile judeþene de pensii, fãrã sã
se recomande. Treburi absolut
prosteºti, de oameni care nu ºtiu pe
ce teren se joacã meciul guvernãrii.
Vã daþi seama ce teribile reforme în
administraþia localã ºi centralã vor
sãvârºi  ãºtia, dacã, de la bun început
îºi pun în cap toþi pensionarii. Bun,
nu le plângem noi de milã, mai
degrabã suntem în situaþia sã ne
plângem noi.
   * Tot românul ºtie când a murit
Doina Badea – în teribilul cutremur
de la 4 martie 1977, când marea

Apatia de ianuarie?!
cântãreaþã ºi-a pierdut viaþa împreunã
cu întreaga ei famile, tragedie care nu
a fost prea des egalatã de-a lungul
timpului. Mai puþini compatrioþi ºtiu
însã cã DOINA BADEA s-a nãscut într-

o zi de 6 ianuarie ºi cã, zilele trecute,
ar fi împlinit venerabila vârstã de 80
de ani. A rãmas vocea ei gravã,
tulburãtoare sã transgreseze timpul,
neiertãtorul Timp…
   * Cee ce pare de-a dreptul uimitor
este cã, deºi nori negri se abat tot mai
ameninþãtor asupra calitãþii vieþii din
România, nimeni nu a mai vãzut o
manifestaþie de stradã, vreun miting
de protest, ceva acolo… Ce sã
însemne asta? Cã proviziile de
Crãciun ºi de Revelion nu s–au
epuizat? Cã amatorii de zãpadã o mai
aºteaptã încã, prin munþii patriei? Cã
s-au privatizat prin cine ºtie ce insule
exotice sau prin lunca amazonianã?
Cã au luat hora înainte pentru
sãrbãtorile de Paºti? Cine sã ne mai
ºtie, cine sã ne mai înþeleagã?! Apatia
de ianuarie?!

La data de 8 ianuarie 2020, poliþiºtii de investigare a
criminalitãþii economice au efectuat 102 percheziþii
domiciliare ºi pun în aplicare 15 mandate de aducere.
   Activitãþile s-au desfãºurat în judeþele Olt, Vâlcea,
Prahova, Dâmboviþa, Caraº-Severin, Cãlãraºi, Buzãu, Ilfov,
Brãila, Galaþi, Gorj, Hunedoara, Timiº, Tulcea, Cluj, Dolj,
Alba, Constanþa, Braºov, Argeº, Teleorman, Mehedinþi,
Ialomiþa, Arad ºi Giurgiu, precum ºi în Bucureºti, la
domiciliile unor persoane ºi la sediile unor societãþi
comerciale ºi instituþii. În cazul judeþului Mehedinþi,
poliþiºtii au descins la sediul Primãriei Grozeºti.
   Acþiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal
instrumentat de poliþiºtii Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice Giurgiu, sub supravegherea
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bolintin-Vale,
fiind efectuate cercetãri sub aspectul comiterii
infracþiunilor de ameninþare,  falsi ficarea de
instrumente de platã, abuz în serviciu, fals intelectual,
delapidare ºi instigare la abuz în serviciu.
   Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de
2.000.000 de euro.

 Urmare din pag.  1Peste 100 de percheziþii în 25 de judeþe. În Mehedinþi...
     Din cercetãri a reieºit cã mai multe instituþii din þarã ar
fi efectuat plata unor achiziþii fictive pentru mãrfuri care
nu ar fi intrat niciodatã în patrimoniul instituþiei sau plata
unor facturi pentru mãrfuri supraevaluate, pentru care
achiziþia era nejustificatã, neexistând referate de necesitate
sau recepþii ale mãrfurilor achiziþionate.
   Aceste achiziþii ar fi fost fãcute de la diferite societãþi
comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate
de aceleaºi persoane fizice, au sediul social ºi domiciliul
fiscal stabilite la adrese apropiate ºi care au înregistrat
venituri doar din încasãri de la unitãþi administrativ-
teritoriale, instituþii de învãþãmânt ºi alte instituþii.
   La acþiune au participat poliþiºti din cadrul I.G.P.R. - Direcþia
de Investigare a Criminalitãþii Economice ºi inspectoratele
de poliþie ale judeþelor Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviþa,
Caraº-Severin, Cãlãraºi, Buzãu, Ilfov, Brãila, Galaþi, Gorj,
Hunedoara, Timiº, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanþa, Braºov,
Argeº, Teleorman, Mehedinþi, Ialomiþa, Arad ºi Giurgiu.
   Activitãþile au beneficiat de sprijinul echipelor de
intervenþie din cadrul serviciilor pentru acþiuni speciale
ºi al Grupãrii de Jandarmi Mobilã Craiova.



Casa Cula Eftimie Nicolaescu
este o locuinþã din secolul XIX, cu elemente
fortificate, specifice perioadei. Aceasta poartã
numele fostului proprietar, Eftimie Nicolaescu,
locuitor al satului Runcurel, o localitate care în
curând va fi istorie din cauza extinderii
exploatãrilor miniere din zonã, deoarece locuitorii
au început sã fie relocaþi din vatra satului.
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“Implicarea comunitãþii locale ºi a
publicului larg ne onoreazã ºi ne valideazã decizia
de a ne orienta eforturile cãtre istoria bogatã a ariei
noastre de activitate ºi cãtre aducerea ei în lumina
prezentului. Mulþumim tuturor celor care ne-au
împãrtãºit poveºti despre energia specialã a unui
#Acasã de odinioarã”, a declarat Ondrej Safar,
CEO CEZ Romania.
   “Implicarea UAUIM în proiectul Cule în luminã
reprezintã o etapã fireascã în demersul Grupului
CEZ de a pune în lumina atenþiei publice aceste
edificii - martori ai istoriei. Primul pas din realizarea
de propuneri de restaurare-conservare pentru
culele olteneºti a fost reprezentat de selecþia a 3
cule de cãtre experþi ºi arhitecþi de la UAUIM.
Criteriile principale folosite în evaluare au fost:
relevanta edificiului pentru programul de arhitecturã
de tip culã ºi fezabilitatea unei propuneri de
intervenþie asupra clãdirii, stabilitã pe baza evaluãrii
stãrii de conservare ºi a utilizãrii actuale”, spune
Conf. dr. arh. Oana Diaconescu.
   În perioada imediat urmãtoare, echipe de studenþi
din anii IV ºi V ai Universitãþii, sub îndrumarea
atentã a cadrelor didactice, vor face o vizitã de
studiu în localitãþi, unde vor realiza mãsurãtori,
cercetare la faþa locului ºi vor aduna informaþii
relevante pentru munca lor ulterioarã.
   Dupã pregãtirea ideilor de proiecte de conservare-
restaurare pentru cele 3 cule, acestea vor fi jurizate
în cadrul unui concurs care va avea loc în a doua
jumãtate a anului 2020, concurs care beneficiazã
inclusiv de certificare internaþionalã.
   Având în vedere rolul pe care aceste cule l-au
avut pentru dezvoltarea culturalã ºi socialã a Olteniei
ºi numãrul din ce în ce mai mic al acestor

construcþii-simbol, proiectul lansat de Grupul CEZ
în România cu sprijinul Institutului Naþional al
Patrimoniului (INP) ºi UAUIM prezintã în format
digital - pe www.culeinlumina.ro – detalii despre
importanþa ºi istoria fiecarei cule.
La îmbogãþirea informaþiilor au participat atât
reprezentanþii autoritãþilor locale din zona Olteniei,
cât ºi pasionaþii de istorie din regiune.
Evoluþia proiectului poate fi urmãritã pe canalele
Social Media ale CEZ România:
Pagina de Facebook CEZ Romania
Profilul de twitter CEZ_Romania
Profilul de Instagram CEZ_Romania

Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ România

Istorie olteneascã la puterea a treia: Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu (UAUIM)
a desemnat cele 3 cule care vor beneficia de idei de proiecte de conservare - restaurare

Trei dintre cele 27 de cule din Oltenia au ºansa de a câºtiga lupta cu
timpul: la 6 luni dupã lansarea proiectului Cule în luminã, perioada în
care fiecare dintre construcþii a fost prezentatã publicului larg, Grupul
CEZ în România împreunã cu UAUIM anunþã acum rezultatul voturilor.
Pe site-ul oficial al campaniei (culeinlumina.ro) comunitatea localã ºi
publicul naþional au avut la dispoziþie mai multe sãptãmâni pentru

acordarea votului pentru cula preferatã, care din punctul lor de vedere
ar necesita un proiect de restaurare.
Acest vot s-a încheiat cu un top 10 al celor mai votate construcþii, dintre
care reprezentanþii UAUIM au selectat 3 cule: Cula I. C. Davani, Casa
Cula Eftimie Nicolaescu ºi Cula Cioabã Chintescu.

Cula I. C. Davani
dateazã din prima jumãtate a sec. XIX. Conform
lui Iancu Atanasescu, casa este cunoscutã sub
numele de Ion C. Sãvoiu. În imediata ei
apropiere existã o bisericuþã din lemn, astãzi
închisã pentru cult, ctitoritã în anul 1826. Ultimii
proprietari au fost învãþãtorul I. C. Sãvoiu ºi
soþia sa, Teodora.

Cula Cioabã Chintescu
dateazã de la începutul sec. XIX, primul ctitor al
culei fiind boiernaºul Rãducan Cioabã din
Slivileºti. În anul 2016 cula a fost cumpãratã de
la moºtenitori, de cãtre Consiliul Judeþean Gorj,
ºi datã în custodie Muzeului Judeþean Gorj
“Alexandru ªtefulescu”, prilej cu care a fost
refãcut acoperiºul.

Despre proiectul <Cule in lumina>
Grupul CEZ în România a lansat un program de recunoaºtere a rolului istoric pe care culele olteneºti
le-au avut pentru dezvoltarea culturalã ºi socialã a comunitãþilor de la nordul Dunãrii, în parteneriat
cu cercetãtorii de la Institutul Naþional al Patrimoniului. Proiectul <Cule in lumina> este una dintre
cele mai importante iniþiative civice pentru cunoaºterea unei pãrþi importante din istoria regiunii.
Acesta îºi propune sã contribuie la înþelegerea factorilor geopolitici, sociali ºi economici care au
condus la dezvoltarea acestor construcþii emblematice ale Olteniei. Cula olteneascã este o construcþie
rezidenþialã fortificatã din piatrã, cu douã sau trei etaje, asemãnãtoare unui turn. Construite în  secolele
XVIII - XIX pentru adãpost ºi apãrare în faþa invaziilor otomane, culele olteneºti sunt astãzi inedite
adaptãri ale nevoii de apãrare. Ele reprezintã o mãrturie a stilului de viaþã, a evenimentelor istorice ºi
politice care au determinat apariþia ºi rãspândirea acestui tip de locuinþã de apãrare ºi veghe.

 urmare din pag. 3
Bogdan Gîscan ºi medalia de aur a Ionelei
Bogdan.
   Sunt rezultate cu care ne mândrim ºi care
dovedesc cã nu a dispãrut în Mehedinþi dorul

Doi olimpici internaþionali din Mehedinþi ºi profesoara lor ...
de carte. Apropiindu-se de Limba greacã, toþi
aceºti copii au câºtigat o moºtenire extrem de
importantã pe care o au la îndemânã ca sã-ºi
dezvolte mintea, o temelie trainicã a unei înalte
cultivãri a spiritului.
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Poftiþi în strane! Vom asista
la un spectacol „live”, marca
„România în ºah etern”! Atmosfera
de austeritate, secvenþele pe care
ecranul guvernului Orb-ban le
„propagheazã”, (citînd-o pe
Turcan, posesoarea unor deficienþe
grave de minte, culturã ºi
exprimare) se înscriu între ironic,
grotesc ºi batjocurã sfidãtoare,
agresînd fundamental naþiunea
românã. Poporului îi place sã fie
chinuit, manipulat ºi ostracizat.
Dacã un tont vrea sã-i ia românului
toate uneltele de supravieþuire, i le
ia uºor! Acest carnaval orbano-
iohannist din care nu lipsesc
salturile periculoase, jongleriile ºi
prostirea la scenã deschisã, trebuie
interzis urgent, nu privit cu teamã
prin gaura cheii. Ãia, de acolo, din
„guvernul meu” nu sînt aleºi de
votul nostru! Ca ºi Iohannis, au fost
negociaþi la masa verde! Ei au
oameni special angajaþi sã facã
zîzanie, sã taie în carne vie! Iatã cã,
dupã sãrbãtorile sfîrºitului de an
ne-am trezit în faþa unor

România sub stãpînirea celor mai ticãloºi complici
ai Bruxelles-ului corupt ºi Washington-ului silnic

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

perspective-ºoc. Guvernul Orb-ban
obligã cetãþenii sã dea piept cu
primele utopii din 2020. România
nu are indicatori de mãsurare a
sãrãciei, sãrãcia fiind una dintre
problemele acute, însã guvernul va
reduce la minim presiunea flãcãrii
de la aragazul existenþei.
   Preþul gazelor ar putea creºte cu
circa 9-10% de la 1 aprilie 2020, la
intrarea în vigoare a calendarului de
„liberalizare”, potrivit unor surse din
sectorul energetic. Semne rele anul
are! Semne rele de scumpiri, de tãieri,
nu de mãriri! Ratele ºi chiriile vor
creºte, pentru cã euro va sãri de 4
lei ºi 80 de bani, avertizeazã analiºtii.
Cei cu credite în moneda naþionalã
vor plãti zeci de lei în plus pe lunã.
De la 1 ianuarie, „Hidroelectrica” ºi
„Nuclearelectrica” vor avea preþuri
mai mari la energia livratã populaþiei.
Potrivit unor surse din piaþa de
energie, preþurile vor creºte cu
aproximativ 5 lei/MWh, din 2020.
„Hidroelectrica” va vinde cu 117 lei,
iar „Nuclearelectrica” cu 193 de lei.
   În caruselul primelor þepe din an
se înscriu majorarea accizelor la
carburanþi ºi achiziþionarea de
corvete la preþuri cosmogonice.
Avem rachete second hand, care nu
pot fi folosite nici pentru gonit
grindina, avioane F16 third-hand,
inapte sã zboare pe vreme rece,
avem fregatele date de alþii la casare
ºi achiziþionate de Bãsescu. Ciuca
armatei ne înarmeazã pînã în dinþi
cu resturi de armament depãºit
moral, pe banii noºtri. Aºa a hotãrît

acest guvern - fãcut ºi desfãcut la
colþul meselor din restaurantele de
lux, în faþa unui pahar, care a mai
înmuiat negocierile ºi-a permis sã
se mai treacã pe cîte un ºerveþel
numele vreunui politician-fitilist,
„potrivit” lor, pentru înscãunare.
   Tot mai multor români, guvernul
Orb-ban le aduce mari dificultãþi
financiare. În 2020, F.M.I. impune
României ca preþurile tuturor
produselor sã creascã cu 3,5%. Asta
au votat cetãþenii României, de
facturi mari vor avea parte, de tãieri
ºi îngheþãri de salarii ºi pensii, ºi
de mãrirea vîrstei de pensionare.
Votanþii ãºtia naivi ºi ameþiþi de
serviciile speciale S.T.S.-iste, ne-au
adus la guvernare o gaºcã de
incompetenþi (unii cu condamnãri
definitive la activ), cãmãtari fãrã
scrupule, urmaºii paraziþi ai lui
Bãsescu ºi Boc, „coordonaþi” de
marele specialist în adopþii suspecte,
meditaþii ºi case deþinute ilegal,
navete sãptãmînale ºi concedii de
refacere dupã excursii. „Joc ºi
disperare”, ne-ar spune Kafka. Niºte
executanþi periculoºi ai unui escroc
imobiliar, îmbogãþit cu acte false!
   Sîntem condamnaþi fãrã judecatã
ºi puºi sub stãpînirea celor mai
ticãloºi complici ai Bruxelles-ului
corupt ºi Washington-ului silnic.
Avem la pupitrul de comandã pe
cei mai mari trãdãtori ai poporului
român. Poate vor þine minte
votanþii-lingãi de serviciu cã,
tragicomedia tratativelor promise
ziua se dãrîmã noaptea. Una au
zis în campanie, alta fac acum!
Perioada cît va sta la putere acest
guvern antinaþional va cîntãri
amarnic în viaþa noastrã ºi a þãrii!
Pentru cã au venit cu ideologii
preformate în laboratoarele
iadului mondial-corporatist!
Guvernul Orb-ban s-a îmbrãcat
cu varianta minciunii ºi
manipulãrii, care se vinde mai
uºor, care dã bine în ochii ºi
urechile naivilor. Guvernul Orb-
ban a intrat cu buldozerul lui
Iohannis la putere, nu cu
onestitatea, apoi ºi-au luat aproape
de ei toþi prietenii din tufe ºi s-au

pus pe lãtrat la microfoane!
Ce-a fãcut Orban în trei luni de
guvernare? Pãi, a aprins lumina în
salã, a aerisit dupã pesede, a dat
afarã muºtele, a ºters praful, a
aranjat scaunele. Nici nu s-a
învãþat bine cu închisul ºi
deschisul uºilor, cã s-a pus pe tãiat
ºi strîmtat cu aþã albã straiele
românilor ºi aºa peticite ºi intrate
la apã! Ar fi de rîs dacã n-ar fi de
plîns! Dar, un DAR cu majuscule,
sã nu uitãm, întotdeauna hoþia ºi
minciuna au avut picioare scurte!
   N.A.T.O. i-a bãgat cosmosul în
cap lui Iohannis, încît acesta, de
frica extratereºtrilor, ia de la gura
sãnãtãþii, a învãþãmîntului, a
pensionarului, ca sã-ºi cumpere
puºti, rachete ºi militari americani!
Sîntem, practic sub ocupaþie
strãinã! România este sufocatã de
adevãrate baze militare strãine, pe
principiul drobului de sare!
Copilandrul acesta uriaº de la
Cotroceni, cu statura lui Goliath,
Ymir sau Polyphemus, a rãsturnat
vitrina cu jucãrii naþionale ºi aduce
altele din import! Obligã România
sã aloce mult mai mult decît 2%
pentru înarmare. Încã cinci ani de
chin pentru români cu acest
preºedinte manivelã, un fel de
gloabã pãmînteanã care priveºte
destinul României, precum viþelul
poarta nouã, mergînd pe o sfoarã
subþire cu mandolinã în spinare!
   Spectacolul acesta macabru se
întîmplã, ca de obicei, pe banii
noºtri, nu ai lui! Avem atît de mulþi
smintiþi la putere, încît nu mai ºtim
care-i care! Cine sã ne mai apere
de teroriºtii care ne sfideazã, ne
batjocoresc, din funcþii de stat? Nu
de alta, dar la prezidenþiale a fost
ca-n Lãpuºneanu: „proºti, dar
mulþi!”. Acum ne ducem crucea!
Pînã nu vom avea un patriot pur-
sînge la Cotroceni, România va fi
urgisitã, va umbla speriatã, cîrpitã,
flãmîndã ºi plînsã, ca o mamã
singurã ºi cu mulþi copii, pe care
nu-i poate hrãni, nu-i poate încãlþa
ºi nici trimite la ºcoalã.
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Dacã am învãþat ceva în cei
30 de ani de democraþie este faptul
cã a trecut o generaþie ºi este vremea
unor prime evaluãri. Se spune cã 30
de ani reprezintã o generaþie. Alþii
considerã cã o generaþie dureazã un
deceniu, alþii 18 ani, alþii 20, alþii 25.
Unii doar patru. Cert este dacã trãim
mai bine sau nu acum decât în
democraþie. Sigur cã analiza nu este
atât de simplã. Nu cred cã existã
români care preferã regimurile
autoritare sau chiar dictatoriale, ci le
preferã pe cele democratice. Sunt
câteva plusuri esenþiale ale unui regim
democratic. Este vorba de statul de
drept, economia de piaþã, drepturile
ºi libertãþile cetãþeneºti ºi altele.

Probabil cã acestea vor cântãri de
fiecare datã cel mai mult atunci când
vom compara 50 de ani de comunism
cu 30 de ani de democraþie sau de
semidemocraþie. În primul rând, mulþi
spun cã în 1990 am intrat cu stângul
ºi la propriu ºi la figurat în democraþie.
Este vorba de continuarea
socialismului în þara noastrã printr-unul
dintre reprezentanþii sãi de frunte, s-ar
putea spune, Ion Iliescu. De asemenea,
o bunã parte din fosta nomenclaturã ºi
fosta Securitate s-a menþinut la putere
ºi în democraþie. Pânã în 1996
socialismul ºi-a pãstrat reprezentanþii.
Nu a fost decât un foc de paie în 1996,
iar comuniºtii ºi securiºtii au continuat
sã conducã în România în politicã ºi
în economie pânã înspre 2004, când
la putere a venit Traian Bãsescu. Sigur

 ªtefan Bãeºiu

Politicienii sunt ca scutecele: trebuie schimbaþi des
cã ºi Traian Bãsescu a fost membru al
PCR ºi de curând s-a dovedit în primã
instanþã cã a fost ºi turnãtor la
Securitate.

Aºadar, nu se poate spune cu
limpezime când a dispãrut
socialismul, nomeclaturiºtii ºi
securiºtii din þara noastrã. Poate cã
acum, dupã 30 de ani, încep sã se
limpezeascã apele, având în vedere
cã au început sã disparã pe cale
naturalã. Mulþi se retrag din funcþii
ºi unii din viaþã. Nu este cazul lui Ion
Iliescu, care rezistã de la salamul cu
soia pe care l-a ingerat în perioada
comunistã. Sunt ºi mulþi comuniºti
care controleazã economia, mass-
media, funcþiile publice ºi aparatul de
stat. Multe dintre fostele spaþii de stat
ºi întreprinderi publice au ajuns la
nomenclaturiºti.

Este clar mult mai bine în
democraþie, decât în comunism, deºi
nu se poate vorbi în totalitate de un
stat de drept. Nici economia nu se
ºtie încotro se îndreaptã. Nici
drumuri bune nu avem, nici sãnãtate,
nici educaþie - performante.

Avem magazine pline ºi se pare
cã numai magazine. Adicã suntem
un popor de consumatori ºi mai
puþin un popor de producãtori. Nu
s-a schimbat nimic nici în legãturã
cu zona în care ne aflãm. Este la fel
de riscantã ºi instabilã geopolitic,
chiar dacã acum facem parte din
Uniunea Europeanã ºi din NATO ºi
avem echipamente militare

americane la Deveselu.
Cu toate acestea, speranþa în

justiþie ºi mai ales în dreptate este
extrem de scãzutã. Încrederea în
politicieni este limitatã. Speranþa
pentru o viaþã mai bunã în România
este aproape spulberatã, având în
vedere cum aratã nivelul de trai,
salariile, drumurile, educaþia ºi
spitalele. Justiþia se pare cã este ºi
ea de partea celor puternici. Nu s-a
conturat o filosofie de viaþã, un mod

de viaþã, un vis românesc. Nu ºtiu:
sã avem ºi noi o autostrada de la
vest la est ºi sã ne aducã
prosperitate ºi turiºti. Sau de la nord
la sud. Nimic. Sã ne ocupãm de IT
ºi de agriculturã. Sã fim regii apelor
minerale ºi sã trãim din turism.
Nimic. Absolut nimic. Ne-au plecat

ºi ne pleacã într-un ritm ameþitor
elitele din þarã. Este un exod
nemaiîntâlnit în istoria naþionalã,
încã de pe vremea dacilor ºi a
romanilor. Nici nu mai suntem siguri
cã poporul român se trage din daci
ºi din romani. O bunã parte a
românilor pãrãsesc în masa zonele
de baºtinã înapoiate ºi se duc în
oraºele mari sau în alte þãri. Avem
din ce în ce mai puþini oameni de
valoare. Nu se ºtie cine ne va asigura

pensiile peste 10 ani.
O singurã certitudine este în toatã

aceastã mare de incertitudini. Este
vorba de un singur lucru care se ridicã
deasupra ºi strãluceºte dupã 30 de
ani de democraþie: politicienii sunt ca
scutecele; trebuie schimbaþi des. Sunt
plini de rahat!
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Ioan nu are acces în palat, fiindcã acesta
era pãzit cu strãºnicie de soldaþi. Cu porþile astfel
ferecate ºi pãzite, regele era ca într-un uriaº
cavou, în care nu pãtrundeau decât cei admiºi
de el, cei doriþi de el, adicã linguºitorii,
oportuniºtii, gudurãii ºi alþii asemenea acestora,
care nu fãceau decât sã-l laude pe rege. Urechile
regelui erau croite doar pentru a asculta laude.
Ioan ar fi vrut, asemenea lui Natan, sã discute
cu regele doar câteva minute între patru ochi.
Natan poate, Ioan nu! Ioan nu era un om bogat.
Aflãm despre el cã era încins cu o piele de caprã
peste mijloc ºi se hrãnea cu rãdãcini, cu lãcuste
ºi cu miere sãlbaticã, pe care le gãsea prin
pustie. El era unicul fiu al preotului Zaharia. Ca
fiu de preot nu era foarte sãrac, sau, oricum,
avea o bazã materialã suficient de solidã, care
sã-i asigure existenþa. El îºi pãrãsise însã
pãrinþii, casa, averea atâta cât era ºi plecase în
pustie sã se dedice postului, rugãciunii,
meditaþiei. Pãrãsise lumea tocmai ca sã-i poatã
sluji mai bine lui Dumnezeu. Lumea însã nu-l
pãrãsise pe el. Acolo, în pustie, lumea se ducea
puhoi, ca sã-i spunã lui Ioan ce se întâmplã, ce
nedreptãþi sunt în lume, ce biruri îi apasã. Ioan
nu le dãdea nimic în schimb, decât cuvântul sãu,
sfatul, mângâierea, înþelegerea sa. Când lucrurile
ajungeau strigãtoare la cer, Ioan pãrãsea pustia
ºi revenea în lume, redevenea omul cetãþii,
purtãtorul de cuvânt al mulþimii, al celor împilaþi
ºi sãraci lipiþi pãmântului. Nu ºtim prea multe
despre Natan, despre familia lui, despre starea
lui materialã.

Cei doi prooroci nu fãceau parte din partide
politice. Nu se poate spune despre nici unul
dintre ei, cã erau vârful de lance sau unealta
unui partid din opoziþie, care ar fi urmãrit sã-l
doboare pe rege de la putere ºi sã punã pe altul
în locul lui. Lucrarea celor doi nu are culoare
politicã. Ioan, spre exemplu, nu simpatiza mãcar,
nici cu fariseii, nici cu saducheii, nici cu
irodianii, respectiv cu partidele politice de la
vremea lui din Israel. Faptele fiecãruia din ei de
a-l atenþiona pe rege cã a fãcut o crimã, o
nedreptate strigãtoare la cer, erau de un risc
enorm. Nu este puþin lucru sã-i spui regelui, cã
a fãcut o crimã, mai cu seamã, în cazul lui David,
când de crima respectivã nu ºtia decât regele ºi
Dumnezeu. Ar fi putut sã dea ordin sã-l omoare
pe Natan imediat ºi astfel crima ar fi fost
înmormântatã pentru totdeauna. Cei doi prooroci
îºi pun viaþa în pericol cu un curaj ieºit din
comun. Ei sunt conºtienþi cã, spunând adevãrul,
îl slujesc pe Dumnezeu. Având aceastã
convingere, nici moartea nu-i mai înfricoºa.
Puþin mai târziu, Mântuitorul Iisus Hristos,
Dumnezeu adevãrat, a spus: “Eu sunt Calea,
Adevãrul ºi Viaþa!”  Aºadar, Mântuitorul a
confirmat, cã riscul ce ºi l-au asumat cei doi
prooroci nu a fost zadarnic, nu a fost pus în slujba
ideii de dreptate, de adevãr, ci în slujba
Adevãrului însuºi, Dreptãþii propriu-zise, adicã
în slujba lui Dumnezeu. Pentru ei, Adevãrul ºi
Dreptatea nu erau idei, ci erau Dumnezeu Însuºi,
iar ei Îl slujeau pe Dumnezeu, se fãceau

Între David ºi Irod (II)
purtãtorul de cuvânt în lume al lui Dumnezeu.
La fel gândeau ºi sfinþii ºi martirii creºtini de
mai târziu, când mergeau cântând la moarte,
fiindcã erau conºtienþi cã L-au mãrturisit pe
Însuºi Dumnezeu, nu un om, o idee oarecare,
un  concept  filozofic sau  religios. Convingerea
aceasta le dãdea aripi proorocilor de talia lui
Natan ºi a lui Ioan Botezãtorul. Toate bunurile
materiale, însãºi libertatea ºi viaþa lor nu mai
contau, din moment ce Îl slujeau pe Dumnezeu
ºi-I împlineau voia. Ei ar fi ceea ce s-a numit
mai târziu, nebuni pentru Dumnezeu.

Natan abordeazã subiectul cu multã
diplomaþie. Îi spune lui David cã cineva avea o
mie de oi, iar vecinul sãu avea o oaie. La un
moment dat, la cel bogat au venit niºte musafiri.
Bogatul nu a vrut sã taie o oaie din turma sa de
o mie, ci a luat oaia sãracului, a tãiat-o ºi s-a
ospãtat cu musafirii. David, cel care era renumit
pentru judecãþile drepte pe care le fãcea
poporului, a fost foarte revoltat, aflând de o
asemenea faptã ºi a poruncit ca îndatã acel
rãufãcãtor sã fie ucis. Pe acest fond de tensiune,
Natan îi spune regelui cã fãptaºul, criminalul,
este el, regele, care a ucis pe Urie, ca sã-i ia
nevasta. Poate cã dacã Ioan Botezãtorul ar fi fost
primit de cãtre Irod, la fel ar fi procedat ºi acesta
ºi l-ar fi atenþionat pe rege, cã fapta lui este
strigãtoare la cer ºi revoltãtoare pentru popor.
Dar Irod nu permitea ca unul ca Ioan sã vorbeascã
cu el. Era prea mare, prea important, pentru ca
sã stea de vorbã cu unul de teapa lui Ioan. Dar
proorocul Ioan Botezãtorul nu se intimideazã de
refuzul regelui de a-l primi. Îºi asumã riscul pânã
la capãt. E conºtient cã Dumnezeu lucreazã prin
el, cã adevãrul ºi dreptatea trebuie sã iasã la luminã
ºi le strigã la porþile palatului, înconjurat fiind de
mulþimea înfriguratã ºi revoltatã. ªi Natan este
conºtient, cã Dumnezeu lucreazã prin el ºi din
cauza aceasta îºi asumã riscul. Situaþia însã e
diferitã: David, om cu fricã de Dumnezeu, are
moment de revelaþie. Acceptã adevãrul, ca venind
din partea unui trimis al lui Dumnezeu. În faþa lui
Natan, David se simte ca în faþa lui Dumnezeu. Toatã
mândria ºi puterea lui de rege se surpã. David
redevine omul conºtient de propriul sãu pãcat. Se
dezbracã de toatã aura puterii, a rangului, a tronului.
Irod nici nu vrea sã audã, ci dimpotrivã: îl socoteºte
pe Ioan drept cel mai crunt duºman ºi este gata
sã-l omoare cu orice prilej.

Fiindcã vine vremea Sfintei Spovedanii, vom
continua analiza personajelor biblice în numãrul
viitor, dar rog pe fiecare dintre cititorii acestor
rânduri sã-ºi facã un examen de conºtiinþã
amãnunþit. Conºtiinþa moralã sau cugetul cu care
ne-a înzestrat Dumnezeu pe fiecare, este
proorocul, care ne strigã la porþile sufletului
nostru pãcatul sau pãcatele. Depinde numai de
noi dacã ascultãm glasul “proorocului” nostru
sau nu. Putem sã ne cãim ºi sã ne cerem iertare
ca David, sau putem, pur ºi simplu, sã tãiem
capul lui Ioan, ca Irod ºi sã ne vedem mai departe
de Irodiada noastrã, de Salomeea noastrã, de
pãcatele noastre ca pânã acum.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   În prezentul articol mã voi ocupa de
cunoaºterea ºcolilor sub Fanarioþi, cu referire
la Gura Motrului, Cerneþi ºi Banoviþa.
   Aºa cum ºtim din istorie, perioada domniilor
Fanariote se caracterizeazã printr-o decãdere
politicã a Principatelor dar nu e lipsitã, dupã cum
vom vedea, de manifestãri culturale.
   Fanarioþii, fie crescuþi în ºcolile Apusului ori
influenþaþi de secretarii lor, de regulã francezi, s-
au îngrijit de cultivarea, chiar dacã nu a întregului
popor, cel puþin pentru clasele boiereºti.
   În 1776, Alexandru Ipsilante începe sã acorde atenþie
învãþãmântului în Muntenia, aºa dupã cum A. D. Xenopol
ne mãrturiseºte în „Istoria Românilor” vol. X pag. 167.
   În 1780, în bugetul ºcolilor munteneºti, e
prevãzut între alþii ºi „un dascãl românesc la
Mehedinþi” deºi nu ºtim dacã acest dascãl a existat
în realitate sau numai pe hârtie.
   În cea de-a doua domnie a lui Ipsilante, în 1796,
acesta adreseazã pitac mitropoliei ºi celor trei
episcopii: „Fiindcã dupã bunã orânduialã..., urmeazã
a fi pe la toate judeþele ºcoale ºi dascãli cu platã...”.
   În aceastã perioadã apare, în Mehedinþi, cea dintâi
ºcoalã la mãnãstirea Gura Motrului, ºcoalã ce e
menþionatã în hrisoavele domnilor, iar la 5 martie 1793
Alexandru Moruti acordã scutire de dãri dascãlului
Dumitru sin Vlad Vameºul Craioveanul, scutire ce este
întãritã ºi de Alexandru Ipsilante „pentru osteneala ce
face cu învãþãtura copiilor”, este scutit de dãri „el ºi
casa lui ºi drept bucatele lui” aºa dupã cum ne
aminteºte Gheorghe Poscanu în „Istoricul
învãþãmântului particular în România” Bucureºti 1906.
   E greu de precizat în ce limbã se va fi predat dar,
credem, cã dascãlii nu cunoºteau suficient de bine
limba greacã ºi, rãmâne sã credem cã Dumitru sin
Vlad Vameºul Craioveanul, preda în limba românã.
   ªcoala de la Gura Motrului a continuat sã existe
ºi dupã 1800, astfel cã la 12 august 1803
Constantin Ipsilante reînoieºte scutirile de dãri.
   Mulþumitã dãrniciei negustorului boierit, Hagi
Iordachi, în 1805 iau naºtere ºcolile din Cerneþi
ºi Banoviþa.
Mai mult decât atât, în 1804 Hagi Iordachi, lasã prin
testament ca sã se înfiinþeze „un dascãl de limba
greceascã ºi o ºcoalã româneascã” pe locurile sale de
prãvãlii ºi pe moºia Banoviþa, unde va fi îngropat iar pe
protopopul Gheorghe, ce e cãsãtorit cu Ilinca, nepoatã
de sorã, îl însãrcineazã, sã aducã un dascãl elinesc, pe
care sã-l aºeze în casele lui (mortului) ce le are în Cerneþi
iar dascãlului, pentru strãdanie, îi lasã „o fãclie de moarã
de pe moºia Halânga cu câþiva stânjeni de moºie”.
Deasemeni Hagi Iordachi 5.000 taleri pentru a face o
bisericã de zid ºi o ºcoalã în Banoviþa.
   Rudele rãposatului Hagi sunt nemulþumite,
lucru firesc, ºi cer anularea testamentului.
   În aceastã situaþie, Constantin Ipsilante
rânduieºte o anchetã cu care e însãrcinat Biv-vel
Ban Constantin Ghica, epistatul logofeþilor mari.
Dupã cercetare, acesta face un raport prin care
cere întãrirea donaþiei pentru cele trei ºcoli.
    Cã cele cerute de Hagi Iardachi s-au
materializat ne-o dovedeºte V. A Urechia în
„Istoria ªcoalelor” vol. IV pag. 132.

Prof. Haralambie Lupulescu
Va continua.

Începutul învãþãmântului mehedinþean...
 urmare din pag. 2
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Nr. 200/09.12.2019

Anunþ simplificat privind lansarea apelului de
selecþie nr.1/2019 aferent mãsurii  M1

”DEZVOLTAREA SATELOR”-Componenta A
   Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1 –1/27.12.2019 – 30.01.2020
   Data publicãrii anunþului de lansare a apelului de selecþie: 16/12/2019
   Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 27 DECEMBRIE
2019 – 30 IANUARIE 2020, a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de
finanþare pentru Mãsura M1 –“Dezvoltarea satelor”-COMPONENTA A.
Data lansãrii apelului de selecþie: 27 DECEMBRIE 2019
Data limitã de depunere a proiectelor: 30 IANUARIE 2020
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
   Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada
27.12.2019 - 30.01.2020,  miercuri ºi joi în intervalul orar 12:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 30 ianuarie 2020, ora 14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prinmãsura M1sunt:
* Unitãþile administrative teritoriale definite conform legislaþiei în vigoare;
* ONG-uri definite conform legislaþiei în vigoare;
* Unitãþi de cult definite conform legislaþiei în vigoare
ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în
numele uat-ului
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR / ÎNLOCUITORUL DE
DREPT AL ACESTUIA / ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL)  ªI ªTAMPILAT CU
ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
   ATENÞIE! Reprezentantul legal al uat poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al
acestuia, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Solicitanþii/beneficiarii pot depune proiecte aferente mãsurilor/submãsurilor de investiþii
derulate prin PNDR  2014 2020, cu respectarea condiþiilor prevãzute la art. 3 ºi art. 6 din
HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a mãsurilor
programului naþional de dezvoltare ruralã cofinanþate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã ºi de la bugetul de stat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în
teritoriul GAL, activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.
Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Suma alocatã pentru mãsura M1/6B – Componenta A – “Dezvoltarea satelor”, în
aceastã sesiune, este de 173.649 euro, din totalul de 1.280.762 euro alocat prin SDL
întregii mãsurii M1/6B.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului va fi stabilitã astfel:
• pentru operaþiunile generatoare de venit: 90%;
• pentru operaþiunile generatoare de venit cu utilitate publicã: 100%;
• pentru operaþiunile negeneratoare de venit: 100%.
Sprijinul public nerambursabil nu va depãºi valoarea de 75.000 euro/proiect.
Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii.
   Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din
mãsurile din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale
Cererii de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe
pagina de internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Masuri.
   Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea,
modificarea secþiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la
respingerea Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu
depunerea proiec tului se  r egãsesc  pe  s i t e -u l  GA L  Þ inu tu l  C loºan i
tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna
Izvoru Birzii, judeþul Mehedinþi, pe suport tipãrit.
   Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii
sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura M1/6B –
”Dezvoltarea satelor”-componenta A, publicat împreunã cu toate anexele, cererea de
finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL
tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul Grupului
de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri între orele 12:00 -
14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

Nr. Înregistrare 197/09.12.2019

Anunþ simplificat privind lansarea apelului de selecþie
nr. 3/2019 aferent mãsurii M2/6A –“Dezvoltarea
întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”

   Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M2/6A –3/27.12.2019 –
29.01.2020
   Data publicãrii: 16/12/2019
   Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã lansarea, în perioada 27 DECEMBRIE
2019 – 29 IANUARIE 2020, a celei de-a treia sesiuni din 2019 de depunere a
Cererilor de finanþare pentru Mãsura M2 –“Dezvoltarea întreprinderilor neagricole
în teritoriul LEADER”.
I. Data lansãrii apelului de selecþie: 27 DECEMBRIE 2019
II. Data limitã de depunere a proiectelor: 29 IANUARIE 2020
III. Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
   Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada
27.12.2019 – 29.01.2020, de miercuri pânã joi, în intervalul orar 12:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 29 IANUARIE 2020, orele 14:00.
   Apelul de selecþie va dura 30 de zile calendaristice sau, dacã valoarea
proiectelor depuse este de cel puþin 120% din valoarea alocãrii sesiunii, se
reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai puþin de 5 zile lucrãtoare.
   Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreºte înainte de termenul
limitã de 30 de zile calendaristice prevãzut în apelul de selecþie, atunci când
valoarea publicã totalã a proiectelor depuse ajunge la cel putin 120% din nivelul
alocãrii sesiunii, cu excepþia primelor 5 zile lucrãtoare ale perioadei de depunere,
când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiþionatã de atingerea plafonului
de cel puþin 120% din nivelul alocãrii sesiunii.
IV. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M2 sunt:
* Microîntreprinderi ºi întreprinderi non-agricole mici existente din teritoriul
GAL ÞINUTUL CLOªANI
* Fermieri sau membrii unor gospodãrii agricole (autorizaþi cu statut minim de
PFA) care îºi diversificã activitatea de bazã agricolã prin dezvoltarea unei activitãþi
neagricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria
microîntreprinderi ºi întreprinderi mici, cu excepþia persoanelor fizice neautorizate
(orice persoanã fizicã sau juridicã sau orice grup de persoane fizice sau juridice,
indiferent de forma juridicã acordatã grupului ºi membrilor sãi în temeiul
legislaþiei în vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodãrii agricole,
cu excepþia lucrãtorilor agricoli).
* Cooperative sau ONG-uri meºteºugãreºti
Atenþie! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Atenþie! Microîntreprinderile ºi întreprinderile mici existente trebuie sã-ºi
desfãºoare activitatea propusã prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele
de lucru pentru activitãþile aferente investiþiei finanþate prin proiect, trebuie sã
fie amplasate în teritoriul GAL. În cazul în care activitatea propusã prin proiect
se desfãºoarã la sediul social, acesta trebuie sã fie în teritoriul GAL.
O micro-întreprindere este consideratã nou înfiinþatã (start-up) dacã este înfiinþatã în
anul depunerii Cererii de Finanþare sau dacã nu a înregistrat activitate pânã în momentul
depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
Atenþie! Investiþia ºi activitatea trebuie sã se realizeze pe teritoriul GAL, dar
comercializarea producþiei poate fi realizatã ºi în afara teritoriului GAL.
Atenþie! Nu sunt eligibile proiectele depuse de solicitanþii care desfãºoarã activitate
în domeniul pescuitului ºi acvaculturii, respectiv activitãþi aferente  Cod CAEN
Revizuit 2, Secþiunea A, Diviziunea 03-Pescuit ºi Acvaculturã. Proiectele de
diversificare a activitãþii de pescuit ºi/sau acvaculturã se finanþeazã prin POPAM.
I. Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Contribuþia publicã totalã a mãsurii este de 493.764 euro.
Contribuþia publicã totalã alocatã pentru acest apel de selecþie este de 219.740,3 Euro.
Tipul sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate ºi plãtite efectiv de
solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-
întreprinderilor existente, pe baza unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf.
HG 28/2008, actualizatã.
   Se pot acorda plãþi în avans, cu condiþia constituirii unei garanþii echivalente
corespunzãtoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.
45(4) ºi art. 63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. continuare în pag. 14
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi
ascultã mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul tãu. Acasã
se animã atmosfera prin reuniuni cu persoane
dragi, pe care nu le-ai mai vãzut demult. Totuºi
ai grijã pe cine aduci în spaþiul tãu personal,
deoarece unii nu privesc cu ochi buni realizãrile
tale. Se conturezã un final de etapã domesticã,
Aventuri la finalul sãptãmânii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli, însã
îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi bucura ºi
de favoruri sau cadouri din partea celor dragi. Fii
prudent la cumpãrãturi, pentru cã existã riscul sã
aparã pierderi de orice fel. Perioada 9 – 11 Ianuarie
rãscoleºte relaþiile cu anturajul apropiat, astfel cã
de la un obiºnuit ºi banal salut poate ieºi un scandal
cu acte în regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea
sunt viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba lui
ºi nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare ºi
fii cât mai scump la vorbã! Se pot încheia relaþii
apropiate într-un mod nebãnuit.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã le
spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar de
neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa este un
film în care joci diverse roluri, din când în când.
Universul are grijã de toate nevoile tale, doar cã
trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai încredere
ºi în tine ºi în El. Zilele de 9 ºi 10 Ianuarie aduc
îmbunãtãþiri financiare prin diferite variante. Una
ar fi primirea salariului, alta ar fi primirea unor
cadouri sau favoruri. Se finalizeazã o etapã de
câºtig din munca proprie. Schimbãri legislative
ce privesc salarizarea locului de muncã. Evitã ziua
de 10 Ianuarie pentru cheltuieli de orice fel!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organsimului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete.
Urmeazã o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii,
astfel cã ar fi bine sã urmãreºti atent semnalele
organismului ºi sã iei deja mãsurile necesare.
Chiar dacã în zilele de 9 ºi 10 Ianuarie te vei simþi
mai bine ºi dornic de a te implica în multe ºi
mãrunte, nu forþa nota. Este vremea deschiderii
unui nou capitol de viaþã ºi activitate. A doua parte
a sãptãmânii aduce cheltuieli, dar ºi posibile
creºteri salariale. Este bine sã achiziþionezi numai
ceea ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul
sãptãmânii. Cu toate cã multe aspecte discutate
cu aceste persoane te pot necãji profund, undeva
în adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti. Totuºi,
ar fi bine sã renunþi la persoanele prea insistente
sau la cele care doar profitã de pe urma ta. În a
doua parte a sãptãmânii, sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te odihneºti.
Informaþiile obþinute pe cãi neconvenþionale îþi
vor fi utile pe termen lung.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai ales
de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse instituþii.
Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
despre subiecte pe care le cunoºti prea puþin sau
deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile cu prietenii
în zilele de 9 ºi 10 ianuarie, mai ales dacã aceºtia
sunt mai în vârstã decât tine sau mai tineri, dupã
caz. Se prefigureazã un nou capitol relaþional în
privinþa prietenilor. Desprinderi din unele relaþii
vechi, relaþii mai ales din sfera profesionalã. Însã,
a doua parte a sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã
de retragere din forfota cotidianã. Fii prudent atât
în privinþa sãnãtãþii, cât ºi în plan profesional, la
locul de muncã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul sãptãmânii,
astfel cã ar fi bine sã eviþi discursurile publice,
deciziile majore ºi semnarea unor documente cu
implicare pe termen lung. Posibile cãlãtorii,
demersuri în acest sens ºi discuþii cu persoane
aflate în alte þãri. Pe 9 ºi pe 10 Ianuarie apar
provocãri profesionale ºi de imagine publicã. Vei
avea nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Se finalizeazã o etapã
profesionalã, mai ales în ceea ce priveºte relaþiile
cu ºefii. Rãbdare ºi toleranþã!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan financiar
toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate ºi petrecute
va rãsuna multã vreme de acum încolo. Ar fi bine
sã faci ordine în tot ce þine de acte, înscrisuri
privitoare la bani, bunuri patrimoniale ºi facturi.
Eºti animat de gânduri mãreþe, nobile, astfel cã
sunt ºanse de materializare a unor planuri
personale ticluite mai demult. Ziua de 10 ianuarie
îþi poate aduce tot soiul de controverse, dar nu le
lua în seamã. Colegii de serviciu te solicitã mult
în a doua parte a sãptãmânii, în special ºefii. Este
vremea sã-þi reformulezi sistemul valorilor morale
ºi spirituale, plus atitudinea faþã de tot ºi toate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional. Aparent
existã oportunitãþi de colaborare cu ceilalþi, dar sunt
numai aparenþe. Existã hibe ascunse care îþi pot
dãuna în viitor, dacã acum accepþi sarcini
profesionale noi. De asemenea ºi oficializarea unei
relaþii matrimoniale este de evitat, deocamdatã. Apar
cheltuieli legate de facturi, taxe, impozite, însã poate
fi vorba ºi despre penalizãri. Se recomandã prudenþã
pe 10 ianuarie în mod special la banii ºi bunurile
comune cu alþii. Se contureazã un final de etapã
de câºtig de la ºi prin alþii. Rezolvarea unor
chestiuni privitoare la moºteniri ºi partaje.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan personal
ai planificate demult tot soiul de activitãþi domestice.
Raþionalizându-þi eficient timpul ºi resursele, plus
energia vitalã, vei putea finaliza totul cu succes.
Sãnãtatea fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în
aer liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Intervalul 9 – 10 ianuarie aduce
rãscoliri în relaþiile parteneriale. Merele discordiei
sunt banii ºi bunurile comune cu partenerul de viaþã
sau colaboratorii din segmentul profesional. Este
vremea reformulãrii unor parteneriate sau
desprinderii de ele, fie cã este vorba despre o relaþie
de cuplu, fie despre o colaborare profesionalã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de compania
lor ºi de a te ocupa de un hobby drag sufletului tãu.
Cumva existã o rupturã între tine ºi cei dragi. Deja te
afli pe o altã frecvenþã faþã de cei apropiaþi pânã nu
de mult, astfel cã simþi foarte bine diferenþele dintre
voi. Îndatoririle profesionale îþi oferã posibilitatea de
a te detaºa de neplãcerile amoroase ºi de a obþine
succese remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii
ºi îþi va fi mult mai bine din toate punctele de vedere.
Este nevoie sã faci faþã provocãrilor parteneriale. La
serviciu se va încheia o etapã ºi se va face loc alteia.
Deocamdatã, observã ceea ce se petrece ºi analizeazã
pe îndelete. Sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele sistemului digestiv. Prudenþã ºi relaxare!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti ºi
cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-amar
acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi
totul cu bine. Intervalul 9 – 10 Ianuarie animã
segmentul amoros, rãscolindu-þi amintirile ºi dorul
de o persoanã iubitã, undeva, cândva. Þine-þi firea
ºi nu te lãsa luat de valul emoþiilor. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã-þi dozezi eforturile
ºi sã-þi alegi, cu prudenþã, felul în care rãspunzi la
provocãri. Chiar dacã se preconizeazã finalul unei
etape sentimentale, fie cã este vorba despre copii,
fie despre persoana iubitã, lasã-i pe ceilalþi sã se
bucure de strãlucirea ºi de cãldura ta sufleteascã!
Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea odihneºte-te ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor. Autor: AstroCafe.ro

(9 - 15 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

COMEMORARE
Cu adâncã durere amintim cã pe 11.01.2020, se

împlinesc 40 de zile de când a trecut în nefiinþã
col.(r) TULCEANU NICOLAIE.

   Îl plâng soþia ºi nepoþii.
Dumnezeu sã îl odihneascã în pace!

A N U N Þ !
Primãria Comunei Sviniþa, judeþul Mehedinþi, scoate la licitaþie

publicã în vederea concesionãrii sau vânzãrii de loturi de teren
din domeniul privat, din intravilanul ºi extravilanul comunei, pentru
construire de pensiuni, agropensiuni, case de locuit, case de vacanþã,
spaþii de agrement, spaþii pentru dezvoltarea turismului, sedii de firmã,
anexe gospodãreºti, precum ºi vânzãri de bunuri mobile, începând
cu data de 23.01.2020, orele 11.00 ºi dupã aceea în fiecare joi.

Menþionãm cã majoritatea terenurilor se aflã pe malul Dunãrii de la
Izvorul Maria ºi pânã la Piatra Lungã pe circa 24 km de D.N. 57.
   Relaþii suplimentare, caietele de sarcini se obþin la sediul Primãriei
Comunei Sviniþa, str. 2 – (Pavel Petrovici), nr. 26, judeþul Mehedinþi.
   Persoanã de contact: d-nul Balaci Ilie – viceprimarul Comunei Sviniþa.
  Telefon ºi fax nr. 0252.368407, e-mail: primariasvinita@yahoo.com

Primar, Ec. Curici Nicolaie
   Pentru, Secretar General, Balaci Milca

Anul trecut leul s-a depreciat
faþã de principalele valute, comparativ
cu sfârºitul lui 2018. Dacã euro a
crescut cu 11,5 bani, dolarul a
câºtigat aproape 19 bani iar francul
elveþian a urcat cu peste 26,1 bani.

Euro s-a tranzacþionat în ultima
ºedinþã din 2019 pânã la jumãtatea
zilei între 4,783 ºi 4,786 lei, pentru
ca la jumãtatea zilei vânzãrile de
valutã efectuate de BNR sã coboare
cotaþiile la 4,777 lei, ceea ce a permis
anunþarea unui curs de 4,7793 lei,
foarte aproape de recordul istoric de
4,7808 lei, atins în 21 noiembrie.

Începutul lui 20-20, a adus o uºoarã
scãdere a mediei, la 4,7789 lei, pentru
ca marþi ea sã fie stabilitã la 4,7750
lei, tranzacþiile realizându-se în culoarul
4,773 – 4,781 lei, cu închiderea la 4,779
lei, iar Banca Centralã Europeanã a cotat
euro la 4,7778 lei.

În ultima parte a anului trecut BNR
a monitorizat atent piaþa, iar în
momentele tensionate a vândut
valutã, ceea ce a fãcut ca la sfârºitul
lui 2019 rezerva sa valutarã sã scadã
la 32,926 miliarde euro, comparativ
cu maximul acestui an, din
februarie, de 36,364 miliarde euro.

Dolarul american a încheiat 2019
la 4,2603 lei, pentru a creºte vinerea
trecutã la 4,2922 lei, media de marþi
fiind stabilitã la 4,2741 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat
sãptãmâna trecutã de la 1,088 – 1,091
la 1,083 – 1,086 franci/euro, astfel cã
media ei a urcat în prima ºedinþã a
anului la 4,4084 lei, cel mai ridicat
nivel al ultimilor cinci ani, dar a scãzut
la finalul perioadei la 4,3995 lei.

BNR a stabilit luni un preþ al  Radu Georgescu

Euro a crescut în 2019 cu 11,5 bani
gramului de aur 216,2917 lei, care
reprezintã un nou maxim istoric.
Evoluþia a survenit pe fondul creºterii
tensiunilor politico-militare din zona
Golfului Persic, dupã ce generalul
iranian Qasem Soleimaini a fost ucis
de cãtre forþele americane. Investitorii
au preferat sã se refugieze în active
mai puþin riscante, oarecum francul
elveþian, yenul japonez sau aur, preþul
unciei crescând ieri pe pieþele
specializate la 1.572 – 1.579 dolari,
apropiindu-se astfel de pragul de
rezistenþã de la 1.600 dolari, nivel care
nu a mai fost atins din aprilie 2013.

Creºterea lichiditãþii din piaþa
monetarã a permis BNR sã realizeze
luni o nouã operaþiune de tip repo.
Ea a atras de la bãncile comerciale
depozite în valoare de 4,66 miliarde
lei la o dobândã de 2,50%, egalã cu
cea de politicã monetarã.

Marþi, indicele ROBOR la trei luni,
în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat la 3,18%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a crescut de la
3,25 la 3,27%, iar cel la 12 luni s-a
oprit la 3,32%.

În ultimele zile din 2019, euro s-a
apreciat la 1,1198 – 1,1240 dolari,
iar la finalul perioadei fluctua între
1,1156 – 1,1198 dolari.

La sfârºitul perioadei, bitcoin
creºtea pe platformele specializate la
7.800 – 7.950 dolari, continuând
evoluþia pozitivã pe care a început-o
în 3 ianuarie.

Analiza cuprinde perioada 31
decembrie – 7 ianuarie.
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   Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%din
valoarea eligibilã a investitiei, cu respectarea regulilor de minimis.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% în toate situaþiile ºi
pentru toate categoriile de beneficiari eligibili.
Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsã între 5000 Euro ºi 55.000 euro.
II. Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
   Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din
mãsurile din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale
Cererii de Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe
pagina de internet tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Masuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea
secþiunilor, necompletarea  tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea
Cererii de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
III. Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu
depunerea proiec tului se  r egãsesc  pe  s i t e -u l  GA L  Þ inu tu l  C loºan i
tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul GAL din satul Halânga, comuna
Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe support tipãrit.
IV. Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea
mãsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura M2/6A
– ”Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, publicat împreunã
cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare pe pagina web a GAL
tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul Grupului
de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de marþi ºi miercuri între orele 12:00 -
14:00, unde puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

Anunþ simplificat privind lansarea...
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Chiar la începutul acestui
an, severineanul Mathias Andrei
Hondorocu a semnat cu Viitorul
Constanþa, echipã la care va juca,
pentru moment, la juniori U16.
Nãscut în anul 2004, fundaºul

Retrospectiva fotbalisticã a anului 2019
      Fotbalul severinean nu a excelat
nici în anul 2019, dar s-a remarcat
prin câteva premieri. Dacã la nivel
de copii ºi juniori, cluburile de profil
(CSS Drobeta Turnu Severin, ACS
Luceafãrul Drobeta sau AS Sport
Kids Drobeta) n-au impresionat la
nivel naþional, iar campioana
judeþeanã de seniori (CS Strehaia)
a capotat ºi în acest an, ratând încã
o datã promovarea în Liga 3, fotbalul
feminin s-a evidenþiat prin ACS

Atletic Drobeta. Înfiinþatã în 2016,
echipa antrenatã de Daniel Ispas a
încheiat seria 1 a Ligii a 3-a pe locul
secund, dupã ACS Carmen
Bucureºti, ºi, conjunctural, a reuºit

sã promoveze, în premierã
pentru fotbalul feminin
mehedinþean, în eºalonul
secund. Liga 2 s-a dovedit
însã o pãlãrie prea mare
pentru severinence, care au
încheiat turul pe ultimul loc,
cu un singur punct.
   O altã premierã a fost
apariþia echipei de futsal
CFR’43 Turnu Severin, care,
în pofida faptului cã era debutantã

pe parchet, a reuºit sã se califice în
Liga Elitelor U19. CFR’43 Turnu
Severin se doreºte a fi
continuatoarea Grupului Sportiv
CFR Turnu Severin, fosta

câºtigãtoare a Cupei României la
Fotbal, din 1943. Echipa s-a
desfiinþat în 1958 ºi a fost reactivatã,
de un an, de un grup de jurnaliºti,
dupã 6 decenii de absenþã din
peisajul sportiv românesc, pe
modelul Ripensia Timiºoara.
   O altã premierã a constituit-o faptul
cã stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin a fost, în 2019, gazda
a nu mai puþin de 4 echipe care au
activat la nivel naþional. Niciuna
localã, însã! Dacã FCU Craiova ºi
Viitorul Pandurii Târgu Jiu au jucat,
în calitate de gazdã, pe Municipalul
severinean, majoritatea partidelor din
Liga 3, respectiv Liga 2, ACSO Filiaºi
a disputat 2 jocuri de Liga 3 la malul
Dunãrii, iar CS Universitatea Craiova

a jucat pe arena de 20.000 de locuri
doar meciul cu Dinamo Bucureºti,
din 4 noiembrie 2019, la care au
asistat 8000 de spectatori. Oltenii s-
au impus cu 4-1.
   În prezent, Municipalul severinean
a rãmas din nou fãrã fotbal la nivel
naþional, deoarece judeþul Mehedinþi
nu are nicio echipã localã de fotbal
masculin care sã activeze la acest
nivel. Poate, în 2020, divizionara
secundã ACS Atletic Drobeta va juca
pe arena reabilitatã, în 2009, cu peste
5 milioane de euro! În cei 3 ani de
activitate, echipa femininã a jucat doar
pe Stadionul Termo. Baza sportivã
construitã de RAAN a fost însã scoasã
la licitaþie de administratorul judiciar,
în speranþa cã se va mai recupera din
datoriile de sute de milioane
acumulate de Regia Autonomã de
Activitãþi Nucleare din Mehedinþi,
intratã de câþiva ani în faliment. Nu
este exclus faptul cã, în viitorul
apropiat, pe Stadionul Termo sã
aparã un cartier rezidenþial sau un
supermarket. Momentan, dupã prima
licitaþie, nimeni nu a depus dosarul
pentru a cumpãra terenul respectiv.
   Stadionul Dr. Angelescu, fost
„1Mai”, n-a fost reabilitat nici în
2019, în pofida numeroaselor
promisiuni electorale din ultimii ani.
Deºi oraºul nu are o echipã localã de
fotbal masculin care sã activeze la
nivel naþional, un teren sintetic de
dimensiuni normale este imperios
necesar, mãcar pentru ca
numeroasele grupe de copii ºi
juniori, de la cluburile private de profil
de pe raza municipiului, sã-ºi poatã
desfãºura activitatea în condiþii
normale ºi nu în mocirlã, aºa cum se
întâmplã în prezent, pe stadioanele
Termo ºi Schela-Strand, care devin
impracticabile în sezonul ploios!

Încã un severinean sub comanda lui Hagi
stânga a jucat în prima parte a
actualului sezon la juniorii
republicani de la Luceafãrul
Drobeta, iar, în paralel, a evoluat pe
parchet ºi pentru echipa de futsal
CFR’43 Turnu Severin, alãturi de
care s-a calificat în Liga Elitelor
U19. Nu va mai juca însã în partea
a doua a sezonului sub comanda
lui Hugo Moutinho, pe parchet,
deoarece va evolua doar în iarbã,
sub supravegherea lui Gheorghe
Hagi. „În primul rând, mã bucur cã
am ajuns pânã în acest punct al
carierei, sã fiu transferat la clubul
domnului Hagi, Viitorul Constanþa.
Nu m-am gândit cã o sã ajung pânã
aici, dar acum sunt ºi mai motivat
ºi vreau sã joc în Liga 1, în viitorul
apropiat! Am început activitatea de
fotbalist ca portar la clubul
Luceafãrul, dar apoi m-am
reprofilat ºi am ajuns fundaº
stânga. În ultimele 3 luni m-am
hotãrât sã încerc ºi un altfel de
fotbal, în salã, adicã futsal, la CFR

1943 Turnu Severin, care este o
echipã cu mulþi copii talentaþi ºi cu
un antrenor deosebit. În scurta
perioadã petrecutã la futsal, am
reuºit sã prind multe minute la o
categorie de vârstã mult mai mare
decât vârsta pe care o am eu ºi sã
marchez foarte multe goluri. M-am
simtit extraordinar pe parchet, în
acest colectiv, ºi vreau sã îi
mulþumesc antrenorului Hugo
Moutinho pentru sprijinul acordat
ºi pentru încurajare. Vreau sã le
urez mult succes în Liga Elitelor ºi
sper sã termine victorioºi fiecare
meci. Le voi þine pumnii. Forza CFR
1943!”, a declarat Mathias
Hondorocu. Tot de la grupa 2004,
severinenii David Dincã, Sebastian
Stancu, Denis Curea, Eduard
Radaslavescu, Emanuel Martinovici
ºi David Olaru fuseserã transferaþi
de Viitorul Constanþa în urmã cu 2
ani, iar Cãtãlin Tronea (2005) a ajuns
ºi el recent la malul Mãrii Negre.

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, fãcu nerodu de
Sucã Revelionu în trin, îl prinsã Anu
Nou dupã ce plecã garnitura din
Strehaia ºi sã opri pe câmp. Pã da,
cã nu mai avu nici locomotiva
putere, di la artificii probabel, di la
consum ºi zisã sã sã odihneascã.
Mã fraþilor, da dupã fro orã sã rãci
trinu de ziceai cã sã filma o
producþie la Polul Nord, clenþãneau
dinþii lu’ Sucã de sã auzeau pãnã la

Leo ºi înapoi. Bine, adusãrã neºte
sãteni din apropiere pãturi, fãcurã
ºi foc de tabãrã lângã trin, doar-
doar s-o porni ºi garnitura. Sã
porni, da pe 1 dimineaþa, aºa cã
nerodu fãcu Revelionu la foc de
tabãrã, de o sã ne povesteascã tot
anu despre pãþania asta.

Între timp, ca sã nu sã plictiseascã
probabel, unii sparsãrã site-ul di la
Consiliu, pesemne erau ofticaþi ºi
vroiau sã afle câþi kilometri sã mai
asfalteazã anu ãsta, nu care cumva
sã depãºeascã hotarele ºi sã sã
asfalteze ºi la cuscrii de peste Dunãre.

Acuma sã cerceteazã cine fu aºa
curios, sã vedem dacã hackerii erau
neºte amatori, ori ceva profesioniºti
angajaþi part-time.

Sucã ºi Revelionu în trin, hackerii di la judeþ ºi hoþu din postu di la Vânju Mare
Mã fraþilor, cum spuneam, fac unii

ce fac ºi nu sã mai retrag. Pã nu, nu
le ajunge, trebe sã sã mai
îndestuleze, cam aºa cum face
patrupeda lu’ Pecingine, de o duc la
islaz dimineaþa ºi seara sã întoarce
singurã acasã. Pã da, cã ºtie drumu,
da sunt alþii care îl încurcã. Acuma,
nimica de zis, cã ar fi bunã ºi
expertiza unora, dacã ar fi fãrã miza
puterii ºi banilor, da nu vezi aºa ceva

pi la noi. ªi vorba aia, dacã nu te
retragi când eºti în glorie, degeaba
o mai duci pin petreceri pãnã la
pensia specialã. Bine, mai sunt ºi
unii lipiþi de foncþii sau demnitãþi ca
timbrul de scrisoare, dacã încerci sã
le dezlipeºti, sã rup ºi gata. ªi ca sã
dãm neºte exemple, sã nu ziceþi cã
vorbim în dodii, poate vã aplecaþi
peste carierele lu’ nea Dumitrescu,
de fu comandant pe vremuri ºi lu’
nea Traicu, de fu ºef la Activitãþile
Nucleare care ajunsãrã pe butuci.
Bine, cã sunt ei bine-mersi, e din
cauzã de descurcãrealã, da sã nu te
mai dai la o parte, sã mai faci ºi
tinerilor loc, e o altã poveste.

Da apropo de finalu’ anului trecut,
furarã maºina poliþiei din post. Pã

da, di la postu di la Vânju Mare, de
sub nasul poliþiºtilor. ªi sã vezi
tupeu, cã autorul nu era necunoscut,

cu asta sã ocupa, sã plimba numai
cu maºini luate de pe unde apuca.
Da sã iei maºina di la post, mai rar
aºa ceva. Numai al lu’ Zbanghiu sã
mai urcasã în tractoru de ara pe
câmp, cã omu sã dusasã pãnã acasã
sã-ºi ia merindele, cã le uitasã. ªi al
lu’ Zbanghiu, dacã vãzu cã tractoru
era aºa abandonat în mijlocu
câmpului, zisã sã nu rateze ocazia.
ªi n-o ratã, cã sã trezi cu tractoru în
pom, de ºi acuma plãteºte ratele la
credit, ca sã-i ia omului utilaj nou
în loc. Pã da, unde mai pui cã nici  nea Mãrin

coastele rupte nu sã lipirã bine la
loc, de merge mai mult pe stânga
decât pe dreapta.

ªi acum, la început de an, am vrea
ºi noi, cetãþenii de stau pe la ghiºee,
sã propunem funcþionarilor cât sunt
la servici sã mai lase telefoanele de
la urechi ºi sã îºi mai facã ºi treaba.
Mai ales cã sunt convorbiri cu “ce
mai faci dragã...” ºi altele la fel de
prietenoase. Cã doar nu or vorbi aºa
în interes de serviciu.

Aia e, mã fraþilor, an nou, idei noi,
numai sã fiþi dumneavoastrã luminaþi
ºi sã alegeþi calea dreaptã.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti.


