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Cetatea Medievalã a Severinului va deveni în
acest an din ce în ce mai atractivã prin acþiuni

ºi spectacole diversificate, cu accentuarea
trãsãturilor medievale ale Cetãþii
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ºi spectacole diversificate, cu accentuarea
trãsãturilor medievale ale Cetãþii

Miercuri, 21 ianuarie, s-a
organizat Conferinþa Judeþeanã
Extraordinarã a Partidului Social
Democrat Mehedinþi pentru a se
stabili delegaþia organizaþiei
judeþene la Congresul PSD care va
avea loc, cel mai probabil, pe data

Conferinþã extraordinarã la PSD Mehedinþi

de 29 februarie a.c. la Parlamentul
României.
   Organizaþia judeþeanã Mehedinþi
va avea un numãr de 36 de
delegaþi, primari PSD din judeþ ºi
consilieri judeþeni.

Consilierii judeþeni au fost
convocaþi la o ºedinþã de îndatã
pentru a adopta un proiect de
hotãrâre important cu privire la
investiþia de  „Modernizare /

ªedinþã de îndatã la Consiliu Judeþean Mehedinþi:
A CRESCUT FINANÞAREA PROIECTULUI DE

MODERNIZARE A SPITALULUI JUDEÞEAN DROBETA
TURNU SEVERIN LA 98%, BANI PROVENIÞI PRIN

PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL

recompartimentare spaþii interioare
ºi eficientizare energeticã a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta-Turnu Severin”.

 Continuare în pag. 3  CONTINUARE ÎN PAGINA 3
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Încep, inevitabil, ºi
confruntãrile politice locale. În marile
confruntãri electorale din acest an,
jucãm ºi noi rolul ºi ocupãm locul
nostru. Harta politicii autohtone ne
cuprinde ºi pe noi, iar iureºul
dezbaterilor ºi al disputelor va acoperi
fiecare oraº, fiecare comunã
mehedinþeanã.

Anul 2020 e aproape complet
acaparat de politic, de calcule ºi
confruntãri al cãror scop este
accederea la putere. Nu ºtim
deocamdatã cine va candida –
vremea lansãrilor de candidaturi
încã nu a sosit - dar nici nu mai e
mult pânã atunci. Partidele deja îºi
antreneazã candidaþii. Au început
conferinþele, congresele – actorii se
aflã foarte aproape de linia de start.
Probabil cã apogeul campaniilor
electorale va fi atins undeva dupã
sãrbãtorile de Paºte – atunci va fi
ultima perioadã de armistiþiu pânã
la alegerile locale.

Apoi vor veni o lunã-douã de foc,
promisiuni, nervi, ameninþãri,
scandaluri, declaraþii. Dupã aceea
încep calculele politice la nivelul
consiliului judeþean ºi al consiliilor

Un an politic
exasperant

locale. Vom avea preºedintele
consiliului judeþean, viceprimari,
cãci primarii vor fi deja aleºi. Asta
dacã nu se schimbã ceva în privinþa
legislaþiei.

Abia prin iulie va fi liniºte, pauzã,
vacanþã.

Apoi prin octombrie o luãm de la
capãt, cãci votãm senatori ºi deputaþi.
În decembrie, probabil, vom avea un
nou guvern – de data aceasta unul al
expresiei directe a alegãtorilor, nu
unul rezultat în urma manevrelor
parlamentare. Un guvern legitim, cu
o susþinere parlamentarã viguroasã.
În linii mari cam aºa va arãta anul
2020, unul politizat la maxim,
exasperant de politizat.

Ce vom câºtiga noi, simplii
cetãþeni, în urma acestui lung
exerciþiu electoral?

Aparent, mai nimic.
Vom câºtiga cel puþin trei ani de,

sperãm noi, stabilitate politicã – un
climat social-economic mai liniºtit,
propice dezvoltãrii, lipsit de gargara
politicã. Adevãrul este cã România
de azi e o þarã care rãsuflã uºuratã
intermitent, maxim trei ani, apoi un
an, un an ºi ceva se autosufocã din
cauza politicianismului. În acest
scurt rãgaz nepolitic (dacã nu avem
crize, dacã nu cad guverne) trebuie
sã rezolvãm tot ce se poate rezolva:
ºomajul, inflaþia, spitalele,
autostrãzile etc.

Dacã nu ne grãbim, dacã nu ne
miºcãm repede, vin crizele politice,
vin alegerile ºi gata, totul e suspendat
un an, cel puþin.

Asta e România normalã!

De-a lungul timpului, am cunoscut
ziariºti care au reprezentat cu cinste
aceastã „meserie”, aducând cinstire
ºi onoare acestei bresle care
reprezintã a patra putere în stat.

Chiar m-am format stând mai mulþi
ani în umbra unui ziarist de excepþie
din Drobeta Turnu Severin, Teodor
Abagiu, profesionist desãvârºit,
incoruptibil ºi mereu în „focul”
evenimentelor deosebite. Da, Teodor
Abagiu, absolvent al Facultãþii de
Ziaristicã, a fost ziaristul care mi-a
modelat cariera de ziarist, atât cât mi-
a fost cu putinþã s-o îmbrãþiºez.

L-am cunoscut cu zeci de ani în
urmã, încã din perioada când asupra
sa cãdeau represalii de tot felul! N-a
cedat, a mers înainte, satisfãcându-ºi
cititorii, iar asta este esenþa ziaristicii.
Sã fii aproape de cititori, de cei mulþi,
sã le aperi drepturile ºi libertãþile, sã
scoþi la luminã mârºeviile celor care
abuzeazã de oameni nevinovaþi.

Ziaristul autentic nu permite ca
abuzurile autoritãþilor sã treacã
neobservate. Asemenea mentorului
meu, am fost ºantajat, ameninþat ºi
chiar lovit de cei care deþin puterea ºi
au prostul obicei de a supune tot ce este
în raza lor de acþiune, de interes. M-am
dezechilibrat, poate, dar n-am cedat,
indiferent de teroarea la care am fost
supus, continuând aceastã profesie cu
ºi mai mare îndârjire. Am crezut cã este
mai important sã fiu fidel deontologiei
profesionale ºi sã-mi respect cititorii.

Cum sã faci rabat de la o stare de
normalitate, când pãstrez în memorie
un alt mare ziarist dedicat acestei
profesii, cu toate rigorile timpului sãu.
Pamfil ªeicaru. Un ziarist de pus la
altarul demnitãþii umane! Am avut
ocazia ºi bucuria de a lectura câteva
cãrþi ale acestuia ºi despre magistrala
sa operã (activitate) ziaristicã: „Istoria
presei” ºi „Scrieri”, de Pamfil ªeicaru,
„Destinul unui condamnat la moarte
– Pamfil ªeicaru”, de Victor Frunzã ºi

Ziaristul
„Pamfil ªeicaru aºa cum a fost”, de
Rene Al. de Flers.

Cãrþi monumentale pe care nu le
poþi lãsa din mânã pânã nu le
termeni de studiat, adevãrate
manuale de modelare ziaristicã.

Mai sunt ziariºti autentici, buni
profesioniºti, incoruptibili ºi loiali celor
mulþi, încât pot aminti doi dintre aceºtia:
Doru Dinu Glãvan (Preºedintele UZPR)
ºi Cristian Tudor Popescu (fost
Preºedinte UZPR), pe care îi admir ºi
respect, la fel ca pe cei prezentaþi anterior,
care sunt adevãrate modele de conduitã
ziaristicã pentru mine.

E normal ca ziaristul sã reprezinte
pe cei mulþi, sã fie glasul lor, sã ia
atitudine, sã rãspundã intereselor
celor mulþi, sã nu facã rabat de la
adevãr niciodatã ºi sã nu uite cã
onoarea ºi încrederea pierdutã nu
mai pot fi recuperate.

Ziaristul nu trebuie sã se vândã pe
„30 de arginþi” pentru a-i intoxica ºi
manipula pe cei mulþi în interesul
unora. Sã nu uite cã morala este mai
presus de orice ºi nu meritã „sã-þi dai
cinstea pe ruºine”. Informaþiile oferite
sã fie pertinente, sã nu facã din zvonuri
scenarii catastrofale, de dragul ridicãrii
retingului. Cititorul este greu de pãcãlit.

Ziaristul nu trebuie sã devinã
asemenea politicienilor, pentru care
minciuna ºi manipularea sunt la ele
acasã, el trebuie sã fie artizanul
adevãrului. Nu trebuie sã se lase
intoxicat de cei care vor sã inducã o
anumitã stare în societate.

Ziaristul nu trebuie sã scrie la
comandã ºi sã nu cadã în eroare. El
trebuie sã fie intolerabil la actele de hoþie
ºi corupþie sau a acþiunilor de
discreditare a þãrii sau de subminare a
independenþei ºi suveranitãþii naþionale.

Responsabilitatea ziaristului trebuie
sã fie mai presus de orice. Doar aºa
vom da tãrie, onoare ºi respect acestei
frumoase profesii.

Vasile Vulpaºu
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Schimbarea Guvernului a adus ºi
modificãri ale opticii bugetare, iar
în momentul de faþã sunt probleme
grave în ceea ce priveºte
gestionarea bugetului pentru anul
2020 în judeþul Mehedinþi.

Aladin Georgescu, ºeful
Consiliului Judeþean Mehedinþi, a
cerut demisia ministrului muncii
Violeta Alexandru pentru
scãderea dramaticã a bugetului
pentru Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului.

Preºedintele CJ a spus cã în

Aladin Georgescu, preºedintele CJ Mehedinþi,
cere DEMISIA ministrului Muncii pentru

SCÃDEREA dramaticã a BUGETULUI alocat
Protecþiei Copilului!

2019 bugetul
pentru Protecþia
Copilului din
Mehedinþi a fost
de 61 milioane lei,
iar necesarul
minim pentru
2020 este de 86.
Cu toate acestea
bugetul prevãzut
de Guvern pentru
acest an este de
doar 10,5 milioane

ceea ce înseamnã cã sunt bani
doar pentru funcþionarea în
primele 2 luni ale acestui an.
“Interesul acordat de cãtre

Guvernul Orban sistemului de
protecþie socialã a fost atât de
“mare” încât banii alocaþi pentru
funcþionarea Direcþiei de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi ajung doar pentru plata
salariile angajaþilor timp de douã
luni. Soluþiile, oricare ar fi ele, sunt
imposibile atâta timp cât Direcþiei i
s-au alocat doar 10.500.000 lei,

adicã a ºaptea parte din bugetul
solicitat (87.000.000 lei) necesar
funcþionãrii la nivel minim a
instituþiei. Am purtat discuþii atât cu
directorul D.G.A.S.P.C. Mehedinþi
cât ºi cu ºefii de centre ºi am ajuns
la concluzia cã suntem în
imposibilitatea de a acoperi
diferenþa de bani de care Direcþia
ar avea nevoie” a declarat Aladin
Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

Acesta mai spune cã tãierea
bugetelor pentru Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului nu este
numai în Mehedinþi, ci una
generalizatã.
“Avem de-a face cu un guvern

incompetent, de un ministru al
Muncii incompetent ºi incapabil sã-
ºi fundamenteze bugetul. Ministrul
Muncii ar trebui sã-ºi prezinte
demisia cu scuzele de rigoare
pentru toþi cei care lucreazã în
domeniul asistenþei sociale. La
sfârºitul anului trecut am tras un
semnal de alarmã privind

tãierea fondurilor pentru copiii cu
dizabilitãþi. Prin bugetul pentru
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului ne-a fost alocatã a
ºaptea parte din necesar” a mai
precizat Aladin Georgescu.

Cu alte cuvinte, bugetul pentru
acest an nu asigurã nici necesarul
de medicamente, încãlþãminte ºi
îmbrãcãminte pentru copiii ºi
bãtrâni. Banii abia cã ajung pentru
douã luni de salarii pentru cei
aproape 1.000 de angajaþi ai
Direcþiei.
“Guvernul Orban trebuie sã fie

responsabil. Ar trebui asiguraþi
bani de la fondul de rezervã al
Guvernului. Bani sunt. Guvernul
PSD a asigurat anii trecuþi
bugetele DGASPC. Cum se
explicã cã anul acesta bugetul
judeþului Mehedinþi este mai mic cu
51 de milioane de lei faþã de anul
trecut ºi acest lucru se întâmplã în
foarte multe judeþe?” a mai
explicat Aladin Georgescu.

 Biroul de presã

ADR SV Oltenia a anunþat cã
valoarea eligibilã nerambursabilã în cazul proiectului sus-
menþionat va creºte la 98%, faþã de 48% cât era disponibil
la momentul semnãrii contractului de finanþare prin
Programul Operaþional Regional. De aceea a fost absolut
necesar sã se actualizeze cererea de finanþare ºi sã se
modifice bugetul proiectului. Practic, în acest moment,
contribuþia Consiliului Judeþean la valoarea eligibilã va
scãdea cu peste 35 milioane de lei.
   “Sãnãtatea mehedinþenilor este una din prioritãþile mele
ºi mã voi orienta mereu cãtre proiecte care vizeazã acest
aspect pentru a mãri confortul pacienþilor ºi a creºte
calitatea actului medical. Este cea mai amplã investiþie pe
care o vom demara la Spitalul Judeþean de Urgenþã. Pe
lângã lucrãrile cu caracter structural ale clãdirii, se vor face
lucrãri care au ca scop eficientizarea energeticã, respectiv
lucrãri pentru îmbunãtãþirea izolaþiei termice a anvelopei,
recompartimentãri interne pentru crearea de grupuri
sanitare în fiecare salon”, a precizat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.

ªedinþã de îndatã la Consiliu Judeþean
Mehedinþi: A CRESCUT FINANÞAREA
PROIECTULUI DE MODERNIZARE A

SPITALULUI JUDEÞEAN DROBETA TURNU
SEVERIN LA 98%, BANI PROVENIÞI PRIN
PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL
 Urmare din pag. 1

Conferinþã extraordinarã la PSD Mehedinþi

   “Mã bucurã faptul cã au participat la
ºedinþã aproape toþi primarii PSD, lucru
care dovedeºte cã suntem în continuare
cea mai puternicã echipã politicã din
Mehedinþi. Am demonstrat unitatea
partidului nostru prin rezultatele obþinute
la alegerile de anul trecut ºi sunt convins  Biroul de presã

 Urmare din pag. 1

cã vom demonstra, prin votul
mehedinþenilor, capacitatea ºi capabilitatea
organizaþiei noastre, la alegerile din vara
aceasta, fie ele locale sau parlamentare sau
anticipate”, a declarat preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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 Înconjurat de un ales sobor de
preoþi ºi diaconi, a poposit în

mijlocul comunitãþii de credincioºi
din acest cartier al frumoasei

urbe de pe malul golfului Cerna.
Rãspunsurile din timpul Sfintei

Liturghii au fost asigurate de cãtre
grupul psaltic “Sfântul Nicodim de la
Tismana”, al Catedralei Episcopale
din Drobeta-Turnu Severin.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul
mehedinþean a aºezat la sufletele celor
prezenþi un cuvânt de învãþãturã,
izvorât din tâlcuirea Sfintei Evanghelii
de la Luca, Cap. 17, 12-19.

Înainte de construirea barajului
Porþile de Fier I, comuna Jupalnic se
situa la distanþa de 1.5 Km de vechiul
oraº Orºova de pe malul Dunãrii.

Biserica actualã s-a ridicat prin
strãdania credincioºilor în anul 1972,
dupã cum reiese din documentele
vremii. Ca ºi la biserica din Orºova,
stitul arhitectonic este tot acela de
navã cu absidã semicircularã la altar,

Liturghie Arhiereascã la parohia Godeanu

Pãrintele Episcop a fost
întâmpinat dupã datinã, cu pâine ºi
sare, de cãtre creºtinii îmbrãcaþi în
straie populare naþionale. Biserica
satului, purtând hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, s-a umplut de
mulþimea de suflete care au dorit sã
ia parte la slujba specialã sãvârºitã
de Chiriarhul locului.

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de
un sobor de preoþi ºi diaconi.

La comuniunea liturgicã au participat
numeroºi credincioºi, atât din parohia
Godeanu, cât ºi din alte parohii, spre a
se afla cu toþii în comuniune liturgicã.

La finalul Sfintei Liturghii,
Pãrintele Episcop a pus la inima
credincioºilor cuvânt de învãþãturã

Duminica a XXIX-a dupã Rusalii a
fost sãrbãtoritã în Parohia

orºoveanã Jupalnic
Sâmbãtã, 18 ianuarie 2020, credincioºii parohiei mehedinþene

Godeanu au primit bucuria vizitei arhiereºti a Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei.

în care a prezentat viaþa ºi activitatea
Sfinþilor Atanasie ºi Chiril.

Dupã cuvântul pastoral, pãrintele
paroh Nicolae Oproiu a mulþumit
chiriarhului pentru bucuria prilejuitã
de popasul ºi slujirea arhiereascã.

În prezent, comunitatea credincioºilor
din Godeanu este pãstoritã de preotul
paroh Nicolae Oproiu, inspector social
în cadrul Centrului Eparhial.

Biserica satului Godeanu a fost
construitã în anul 1862 pe
cheltuiala enoriaºilor, fiind sfinþitã
în anul 1869 de cãtre Preasfinþitul
Calinic al Râmnicului. În urmã cu
câþiva ani, lãcaºul de închinare a
fost complet restaurat.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

iar turla poziþionatã deasupra intrãrii
în pronaos. A fost construitã din
cãrãmidã arsã ºi piatrã, iar acoperiºul
este acoperit cu þiglã ºi turla cu tablã.

Interiorul bisericii vechi era
pardosit cu mozaic din care s-a
pãstrat doar o parte cu care a fost
pardosit altarul bisericii noi. Pictura
bisericii vechi din Jupalnic a fost
executatã de cãtre Vartolomei
Deliominic din Caransebeº în anul
1922, în timpul episcopului Iosif
Traian Bãdescu ºi al preotului Paul
Magndescu, senior.

Demolarea ºi strãmutarea vechii
biserici s-a fãcut dupã data de 14
octombrie 1970, când s-a oficiat
ultima Liturghie.

Biserica nouã a fost construitã între
anii 1972-1973 prin strãdania
preotului paroh Constantin
Stoichescu, dar ºi a credincioºilor
acestei parohii.

Târnosirea noului locaº s-a fãcut
de cãtre Înaltpreasfinþitul Teoctist,
Mitropolitul Olteniei la data de 14
octombrie 1973. Biserica pãstreazã
hramul Adormirea Maicii Domnului
ºi respectã arhitectura vechiului locaº.

Pictura actualã a fost realizatã de
cãtre pictorul Florica Lãpãdat între
anii 1981-1982.

În prezent cârma duhovniceascã a
parohiei se aflã în mâna unui neobosit
slujitor al Sfântului Altar, pãrintele
Daniel Sãvescu.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

În aceastã Duminicã, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, a sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie

la Parohia Jupalnic din Orºova.

Prãznuirea Sfântul Antonie a început
din seara zilei de joi, cu sãvârºirea

Sfântul Antonie cel Mare - hramul
mãnãstirii Vodiþa

Vineri, 17 ianuarie 2020, cinstitul aºezãmânt al Vodiþei ºi-a serbat
unul dintre ocrotitorii spirituali, pe Sfântul Antonie cel Mare. Slujba de
hram a fost oficiatã de Preasfinþitul Nicodim, Episcopul Severinului ºi

Strehaiei, având alãturi un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

Vecerniei Mari cu Litie. În ziua
hramului, Sfânta Liturghie arhiereascã

a început în jurul orei 09:00, fiind
sãvârºitã de Ierarhul mehedinþean.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim
a prezentat viaþa ºi activitatea
Sfântului Antonie cel Mare,
îndemnând credincioºii la rugãciune,
avându-i model în rugãciune pe
Cuviosul Antonie împreunã cu
Sfântul Nicodim. Rãspunsurile
liturgice au fost date de cãtre

 Continuare în pag. 10
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Fostul preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Marius Bãlu, a fost numit în funcþia
de secretar de stat în cadrul
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Acesta va coordona departamentul
pentru relaþia cu parlamentul.
Marius Bãlu a mai deþinut aceastã
funcþie ºi în perioada fostului
guvern al Alianþei Dreptate ºi
Adevãr. El ºi-a dat demisia din
acest post în anul 2006 pentru a
reveni în Mehedinþi unde a fost
numit prefect al judeþului. Marius

Ordinul ministrului muncii ºi
protecþiei sociale 1.783/2019 este un
act administrativ intern, neavând
nevoie de publicarea sa în Monitorul
Oficial, astfel încât data intrãrii în
vigoare este cea menþionatã în
document, respectiv 1 ianuarie 2020,
scrie avocatnet.ro.
   Ministrul Muncii, Violeta
Alexandru, a anunþat simplificarea
procedurilor pentru ieºirea la pensie,
precizând cã a iniþiat un ordin în acest
sens. În cele ce urmeazã vã prezentãm
ºi lista documentelor care trebuie
depuse la dosarul de pensionare.
   Potrivit ministrului, Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM), Agenþia Naþionalã
pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã
(ANPIS) ºi Casa Naþionalã de Pensii
(CNPP) au din 1 ianuarie acces direct
în REVISAL, baza de date cu toþi
angajaþii din România, gestionatã de
Inspecþia Muncii.
   “Astãzi (12 decembrie 2019 - n.r.)
am cerut redactarea ºi am ºi semnat
un Ordin pentru ca ANOFM, ANPIS,
Casa Naþionalã de Pensii sã aibã, de
la 1 ianuarie 2020, acces direct în
REVISAL, baza de date cu toþi
angajaþii din România gestionatã de
Inspecþia Muncii.
   Nu accept ca o persoanã care
trebuie sã primeascã, la timp,
indemnizaþie, pensie, ajutor de ºomaj
sã meargã personal dupã diferite
adeverinþe sau sã aºtepte ca o
instituþie sã îi comunice alteia diferite
informaþii”, scrie ministrul Muncii pe
pagina sa de Facebook.
   Toate instituþiile din coordonarea
Ministerului Muncii vor lua, pe baza
unei parole de acces, datele necesare
despre situaþia solicitantului, direct
din REVISAL, aratã ministrul citat.

Acte pentru pensia
la limitã de vârstã

   Ca atare, la dosarul de pensionare
pentru limitã de vârstã se vor depune:
- cererea pentru înscrierea la pensie;

Casa de Pensii: Nu mai este
nevoie de adeverinþe de vechime

la pensionare
Casa Naþionalã de Pensii Publice ºi casele teritoriale de pensii s-au

conformat ordinului ministrului Muncii, potrivit cãruia persoanele aflate
în prag de pensionare nu mai sunt nevoite sã obþinã de la angajatori

ºi sã depunã la dosar adeverinþele care dovedesc vechimea.
carnetul de muncã (original ºi copie);
- carnetul de muncã pentru membrii
CAP (original ºi copie);
- carnetul de asigurãri sociale pentru
agricultori (original ºi copie);
- alte acte prevãzute de lege privind
vechimea în muncã sau vechimea în
serviciu realizatã;
- actele de stare civilã ale
solicitantului:
- BI/CI, certificat de naºtere ºi de
cãsãtorie (original ºi copie);
- livretul militar (original ºi copie);
- diploma de absolvire a
învãþãmântului universitar (original ºi
copie) ºi adeverinþa din care sã rezulte
durata normalã, perioada studiilor ºi
faptul cã acestea au fost urmate la zi;
- dovada echivalãrii de cãtre statul
român a cursurilor desfãºurate în
cadrul unor instituþii de învãþãmânt
universitar din strãinãtate;
- adeverinþa privind sporurile cu
caracter permanent reglementate prin
lege sau prin contractul colectiv/
individual de muncã (original);
- adeverinþa privind încadrarea
activitãþii în fostele grupe I ºi/sau
II de muncã, în condiþii deosebite
ºi speciale, în original; procura
specialã, pentru mandatar
(original ºi copie);
- acte pentru dovedirea calitãþii de
beneficiar al Decretului-lege nr. 118/
1990, republicat, ºi/sau al Legii
recunoºtinþei faþã de eroii-martiri ºi
luptãtorii care au contribuit la
victoria Revoluþiei române din
Decembrie 1989, precum ºi faþã de
persoanele care ºi-au jertfit viaþa sau
au avut de suferit în urma revoltei
muncitoreºti anticomuniste de la
Braºov din noiembrie 1987 nr. 341/
2004, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- alte acte întocmite potrivit
prevederilor legale prin care se
dovedesc elemente necesare stabilirii
drepturilor de pensie.

Casa Judeþeanã a
Asigurãrilor de Sãnãtate Mehedinþi
are începând de astãzi (n.r.
20.01.2020) un nou director. În
aceastã funcþie a fost numit
consilierul judeþean (PNL),
Dumitru Mãrculescu. Anterior,
acesta a deþinut funcþia de director

Marius Bãlu, fostul preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,

numit secretar de stat în
Ministerul Apãrãrii Naþionale

Bãlu a fost primul preºedinte
de Consiliu Judeþean ales în
urma unui vot uninominal, în
anul 2008. A stat în aceastã
funcþie pânã la alegerile locale
din anul 2012, scrutin la care
în locul sãu a candidat, pentru
aceastã funcþie Mihai
Stãniºoarã, fostul lider al PD
Mehedinþi.
   La alegerile parlamentare din
toamna anului 2012 Marius
Bãlu a fost ales senator de

Mehedinþi. La finele mandatului de
senator, Marius Bãlu a candidat din
nou pentru funcþia de senator, la
alegerile parlamentare din anul
2016, de aceastã datã din partea
PNL Mehedinþi, partid din care face
parte ca urmare a fuziunii cu PDL,
însã a ratat posibilitatea de a-ºi
pãstra mandatul de senator. Din
2016 ºi pânã la nominalizarea sa
pentru a ocupa postul de secretar de
stat în cadrul Ministerului Apãrãrii
Naþionale, el a fost angajat al
Consiliului Judeþean Cluj.

Dumitru Mãrculescu, numit
preºedinte-director al Casei Judeþene

de Asigurãri de Sãnãtate Mehedinþi
comercial în cadrul S.C. SECOM
S.A., societatea de apã ºi canal
a municipiului Drobeta Turnu
Severin.
   De profesie jurist, Dumitru
Mãrculescu a deþinut pe rând
funcþiile de jurist în cadrul
companiei Hidroserv, dar ºi de
director în cadrul aceleiaºi
companii. Recent, Dumitru
Mãrculescu a fost numit ºi
preºedintele Consiliului de
Supraveghere din cadrul

Complexului Energetic Oltenia. Pânã
la data numirii lui Dumitru Mãrculescu
în funcþia de preºedinte-director al
Casei Judeþene a Asigurãrilor de
Sãnãtate Mehedinþi, aceastã funcþie a
fost ocupatã de Ionuþ Lãþa. Acesta a
ocupat acest post în perioada
15.06.2017-20.01.2020.  continuare în pag. 8
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Trecurãm ºi de ziua cea mai
deprimantã din an, dacã e sã ne
luãm dupã concluziile...
specialiºtilor nu ºtiu de pe unde.
Specialiºti care ar fi luat în calcul
ba una, ba alta ºi ar fi ajuns la
concluzia asta fermã. Dar cine
poate lua în calcul toate
imponderabilele fiinþei umane,
astfel încât sã decreteze cu maximã
precizie cã ziua Z ar fi chiar cea mai

depimantã zi din an? Chiar cine?
Pentru cã firea umanã este atât de
complicatã, de imprevizibliã, încât
ºi-ar putea permite, sã zicem,
libertatea de a recurge, chiar în
proclamata zi a tuturor depresiilor,
la cele mai mari ºi mai deºucheate
nãzbâtii, chefuri, depravãri doar
pentru a-ºi demonstra cã ziua cea
mai deprimantã din an este o
gogoriþã, menitã a provoca niºte
reacþii adverse ºi a gãsi, dimpotrivã,
pretexte pentru orice tip de
paranghelie, datã fiind absenþa
prilejurilor de chef din aceastã
perioadã a anului.

* În ceea ce priveºte depresia,
se poate spune cã ea este prin

Plaja noilor competenþe
excelenþã un fel de „mal de
siecle”, de rãu al secolului. Din
punctul meu de vedere, deºi ar
putea fi detectate ºi alte cauze,
depresia vine din diferenþa uriaºã
între orizontul de aºteptare al
fiecãrui om ºi posibilitãþile efective
ale acestei lumi, ale acestei
societãþi, de a i le împlini. Dar,
cum spuneam, sunt ºi alte cauze,
oarecum secundare, mai pregnant

personalizate ºi þinând de regimul
vieþii noastre interioare, afective,
provocatoare de depresii. Nu le
mai enumãr. Fiecare om a trecut,
mãcar o datã prin ele – moartea
unei fiinþe dragi, o mare iubire
trãdatã, suferinþele apropiaþilor,
ratarea unui examen important de
admitere sau de promovare ºi aºa
mai departe. Nu vreau sã spun cã
suntem o societate de depresivi,
dar pot sã spun cã extinderea
fenomenului pânã la a deveni unul
pe scarã largã frâneazã
considerabil eforturile societãþii
spre o viaþã mai prosperã.

* Depresia pe scarã largã este
provocatã de confuziile cu tentã

violentã din viaþa publicã/politicã.
Schimbarea de guvern de acum
câteva luni nu a eliminat aceste
confuzii, ba chiar le-a sporit.
Liberalii, cu falsele ºi gongoricele
lor competenþe dau chics pe toatã
linia. Practic, fiecare tentativã a lor
de a pãtrunde pe un domeniu al
logicii, al eficienþei, al competenþei
manageriale se soldeazã cu câte un
eºec rãsunãtor ºi duce la creºterea
tensiunilor în spaþiul public sau la
o deja pusã pe tapet moþiune de
cenzurã. Între repere, taberele
agitate de lãtrãii de serviciu, îºi dau
sârguincios la gleznele deloc
fragile, ba prin Parlament, ba pe la
televiziunile de ºtiri bucureºtene
sau provinciale. S-a trecut masiv
la înlocuirea vechilor echipe din
serviciile deconcentrate cu noile
echipe de competenþi ºi.. .
competente. Unele numiri, la o
sumarã privire pe organigrame,
ridicã niºte semne de întrebare. Nu
neapãrat în sensul notorietãþii
respectivilor, ci al performanþelor
care i-ar putea recomanda. „Vocea

ºi talentul”, cum ar veni. Cine este,
de pildã, în sensul de ce anume o
recomandã, doamna Mariana Gabi
Dumitraºcu, inspector ºcolar
pentru disciplina Limba ºi
Literatura Românã? Dumneaei
poate fi un cadru valoros, dar
judeþul Mehedinþi este foarte bine
reprezentat cu cadre de valoare ºi
cu experienþã incontestabilã la
aceastã disciplinã. Nu dau exemple
pentru cã nu doresc sã
nedreptãþesc prin omisiune pe
cineva. Era de unde sã se aleagã.
Atu-ul major al d-nei Mariana
Dumitraºcu ar fi, din câte aflãm,
recomandarea deputatului Virgil
Popescu, ministru peste trei-patru
domenii în Guvernul Orban, dar
priceput, iatã, ºi în zona
disciplinelor umaniste. În sfârºit,
exemple ar mai fi, nu doar în zona
învãþãmântului, iar lista no name
este destul de cuprinzãtoare... Sã
mai aºteptãm, totuºi, pentru cã, la
asemenea... plajã de competenþe,
estimãm cã primele derapaje nu vor
întârzia sã aparã. Din pãcate...
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Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, are o neîntreruptã
preocupare în ceea ce priveºte
susþinerea ºi implementarea unor
proiecte ºi strategii vizibile, ce vin în
sprijinul dezvoltãrii turismului la
nivelul municipiului dar ºi al judeþului.

Astfel, au fost iniþiate o serie de
proiecte (majoritatea cu fonduri
europene) în curs de implementare,
prin care un ansamblu de obiective
turistice ºi veritabile clãdiri de
patrimoniu vor fi puse ºi mai bine
în valoare printr-o serie de dotãri
specifice, cum ar fi, de exemplu
Cetatea Medievalã a Severinului,
care în acest an va deveni din ce în
ce mai atractivã prin acþiuni ºi
spectacole diversificate, cu
accentuarea trãsãturilor medievale
ale Cetãþii. Acesta a fost ºi unul din

Marius Screciu - un edil ce sprijinã permanent cultura ºi turismul

factorii ce au determinat Consiliul
Local ºi Primãria Municipiului, prin
vocea ºi voinþa primarului Marius
Screciu, sã aibã lãudabila iniþiativã
de înfiinþare a unei direcþii care are
ca principal obiect de activitate
promovarea oraºului ºi
patrimoniului lui istoric prin acþiuni
ce au ca specific “turismul cultural”.

Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin ºi-a început activitatea în
luna februarie 2018 ºi la exact doi
ani de funcþionare poate vorbi de
un bilanþ pozitiv din punct de
vedere al obiectivelor propuse, iar
perspectivele sunt îmbucurãtoare.

Astfel, prin decizii ºi atitudini
constructive în cadrul Direcþiei s-a
creat un climat de lucru eficient cu
ajutorul ºi implicarea directã a

primarului Marius Screciu. Putem
vorbi astãzi despre Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural
din Drobeta Turnu Severin, ca despre
o instituþie de interes public local ce
ºi-a gãsit drumul înþelegându-ºi rolul
ºi scopul în ceea ce priveºte
dezvoltarea calitãþii turismului
aducând pe termen mediu ºi lung un
real beneficiu prin promovarea
frumosului nostru oraº danubian.

Trebuie sã mai amintim aici de
implicarea primarului Marius Screciu
ce a dus la  realizarea unei ample
strategii de punere în valoare a
principalelor clãdiri de patrimoniu,
contactând persoane ºi societãþi de
mare calitate profesionalã în
domeniu, din zone ale României care
au performat în astfel de domenii
(Timiºoara, Bucureºti, Cluj etc.).
Astfel, s-a reuºit la Castelul de Apã
(Castelul Artelor) – clãdire simbol a
oraºului nostru – implementarea cu
succes în cursul anului trecut a douã
proiecte culturale cofinanþate de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional, proiecte care au adus
oraºului nostru peste un miliard de
lei vechi, (Primãria municipiului
având ºi ea o cotã de 10% din
finanþarea totalã prin Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural).

Unul din proiecte (IMPACT), a
fost un proiect pilot ºi a avut ca scop

final crearea unui film documentar
de promovare turisticã a Castelului
de Apã (Castelul Artelor), folosind
ºi instruind un numãr de peste 20
de tineri selectaþi din douã licee
severinene. Al doilea proiect
“Foto.Kaleh”, un proiect unicat în
România prin care o serie de
fotografii vechi ale insulei dispãrute
Ada-Kaleh sunt puse în valoare într-
o prezentare ineditã, pe cât de
simplistã, pe atât de complicatã din
punt de vedere al realizãrilor tehnice.
Expoziþia de succes are caracter
permanent ºi poate fi vãzutã la etajul
trei al Castelului de Apã. “... Toate
aceste proiecte de punere în
valoare a patrimoniului istoric al
oraºului vor continua. Voi veni
permanent în sprijinul tuturor celor
care aduc plus-valoare imaginii
oraºului ºi voi pune un deosebit
accent pe acþiunile ce se vor
desfãºura având permanent în
atenþie ducerea lor la standarde
apreciate de cei ce ne vor vizita sau
tranzita oraºul nostru, mai cu seamã
în aceastã zonã sensibilã în care
cultura trebuie îmbinatã cu
turismul...”, spunea zilele trecute într-
o emisiune tv primarul Marius
Screciu, referindu-se la planurile de
viitor în ceea ce priveºte promovarea
turismului în Drobeta Turnu Severin.

Ioan N. TÃTUCU

Împlinirea a 161 de ani de la
Unirea Principatelor Române, sau
Mica Unire, va fi marcatã la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier printr-o lecþie
interactivã ºi un atelier de lucru cu
genericul “Unire-n cuget ºi-n simþiri”.
Evenimentul, organizat în parteneriat
cu elevi ai ªcolii “Constantin
Negreanu”, se va desfaºura joi, 23
ianuarie a.c., începând cu orele 11.00,
în cadrul Pavilionului Multifuncþional
al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
În aceeaºi zi, începând cu orele 11.00,
la Liceul de Arte “I. ªt. Paulian”, va
avea loc activitatea educativã
“Alexandru Ioan Cuza – domnitorul
tuturor”. În cadrul acestei activitãþi vor
fi prezentate cele mai importante
realizãri ale domnitorului, sub forma
unor poveºti: “Moº Ion Roatã ºi
Unirea” ºi „Ocaua lui Cuza”.
  Pe 24 ianuarie se împlinesc 161 de

Comunicat de presã
ani de la Unirea Principatelor Române
sub conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza – Mica Unire, cum a rãmas
evenimentul din 1859 consemnat în
istorie. Anul 1859 a reprezentat un
demers de mare însemnãtate în
istoria românilor ºi primul pas
important spre înfãptuirea statului
naþional român. Pe 24 ianuarie 1859,
unionistul Alexandru Ioan Cuza este

ales domn al Þãrii Româneºti de cãtre
deputaþii din Adunarea electivã de la
Bucureºti, dupã ce devenise, pe 5
ianuarie, domnitor al Moldovei. Mica
Unire a reprezentat un proces
complex, bazat pe puternica
apropiere culturalã ºi economicã
dintre cele douã principate.
   De data aceasta nu a mai fost vorba
de o simplã schimbare de domnie, ci

de o nouã paginã de istorie naþionalã.
Þelul comun de unire a românilor într-
un singur stat a fost atins pe 1
decembrie 1918, când a avut loc
Unirea Principatelor Române: ale
Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi
Maramureºului cu România.

Manager,
Prof. Drd. Chircu Doiniþa Mariana

Poliþiºtii au organizat ºi desfãºurat 3 acþiuni
preventive în comunele Punghina, Opriºor ºi Vânãtori
La data de 16 ianuarie 2020, în baza Planului de acþiune
pentru prevenirea infracþiunilor contra patrimoniului,
comise cu violenþã ºi asigurarea unui climat de ordine ºi
siguranþã publicã în mediul rural, poliþiºtii din cadrul
Compartimentului de Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii
împreunã cu Serviciul de Ordine Publicã ºi Secþia Poliþie
Ruralã Cujmir au organizat ºi desfaºurat 3 acþiuni
preventive în comunele Punghina, Opriºor ºi Vânãtori.

O preocupare permanentã a poliþiºtilor mehedinþeni este
creºterea gradului de siguranþã al cetãþenilor, scopul
acþiunilor constând în prevenirea infracþiunilor din
patrimoniu ºi cu violenþã în cadrul comunitãþilor rurale.

Principalele obiective ale poliþiºtilor au constat în:
- adunãri publice în scopul pregãtirii antivictimale ºi
antiinfracþionale a cetãþenilor;

 continuare în pag. 10
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Ce stabilitate politicã, ce
securitatea naþionalã? Niºte baloane
de sãpun în mintea politicienilor
„toxicologi”! Iohannis îºi doreºte
preluarea totalã a puterii pentru
penele! Vrea majoritate
„confortabilã”!  Adicã, la fel ca o
saltea de pat pe care scrie: „nu vã
aºezaþi, nu e pentru fraieri”. Ciolacu
vrea ºi el guvern de uniune
naþionalã! Nu cumva face concesie
adversarilor? ªi P.D.L.-ul a avut toatã
puterea ºi s-a înecat cu ea de gît!
Oamenii lui Iohannis vor strigãturi
ºi dans, dar din ºandramaua
guvernului penele iese fum mai ceva
ca-n Australia! Cine mai ºtie ce
blaturi ºi tîrguri au loc între odioºii
puterii?, cã nu degeaba se vorbeºte
de învelirea tãriceanului cu penele
puterii. Orban ºi-a vopsit pãrul ca

Lighioane ºi „broaºte râioase”, protejate la nivel european

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

sã parã june în 2020, dar Iohannis
vrea anticipate! Îi face niþel vînt! Aþi
vrut la putere?, staþi la putere
incompetenþilor! Va fi boschetar
Orban dacã pierde scaunul de
premier? Sãracul! Cum va trãi cu
3.000 de lei pe lunã! Rareº Bogdan,
ºi el o „broascã râioasã” - ca sã
lucrãm cu materialul clientului -,
dacã ajunge premier, e vai de
cãmaºa românului! Clovnul e de o
violenþã devastatoare! Ce spectacol
dramatic ºi ce slugoi jalnic acest
Rareº Bogdan! Ori de cîte ori are
ocazia publicã, îºi pupã în fund, în
mod „doct ºi elegant”, Klovnul-ºef.
Linguºeala, trãdarea ºi traseismul
sînt la români mult mai vechi decît
scrierile caragielene. Aºadar,
guvernare nu avem. Avem
scandalurile lor politice.

Aceeaºi perdea de fum ºi la usere!
Barna a venit cu un proiect care sã
elimine pedepsele penale ce
incrimineazã consumul propriu de
droguri, crezînd cã drogurile vor
rezolva problemele acute ale þãrii.
Fie, ei, de la penele sau usere, au
nevoie de „iarbã” pentru iluminare!
Pe un idiot nimic ºi nimeni nu-l
poate scoate din condiþia sa (cu toate
cã, idiot, la origine, în greacã,
înseamnã cel care îºi vede de
treburile sale), iar Barna manifestã
frãþie cu drogaþii, homosexualii ºi cu

cei care vor distrugerea familiei
tradiþionale, preocupat de aplicarea
instrucþiunilor murdare, dictate din
afarã. Nu de necesitãþile imperioase
ale cetãþeanului. Afurisiþii ãºtia, pe
care colegul lor de partid Claudiu
Nãsui i-a numit „cãmãºile negre”,
vor scãdea sub 5% în sondaje! Mai
ales cu Barna, în vîrful plopului cu
mere! Mai ales cã, o altã broascã
rîioasã a þîºnit din tufe direct pe
scenã, ºi sîntem nevoiþi sã-i
ascultãm orãcãitul guran. ªi-a
propus sã sarã cît mai sus! Se ºtie,
însã, gargara se dilueazã
numaidecît!

La DNA s-au tras perdelele
groase, iar Iohannis nu mai
aminteºte o vorbã despre lupta
anticorupþie, de cînd, fãcãtoarea de
dosare false, celebra decapantã,
protectoarea marilor corupþi, ne-a
pãrãsit pentru un post cãlduþ în
cocina bruxellezã. Drept era ca,
dupã faptele comise,
baschetbalista sã fie pãzitã ºi
protejatã de gratiile reci de la
Rahova sau Jilava! Homocentriºtii,
obrãznicia ºi laºitatea au învins!
Manipularea este atît de groasã,
încît a pãtruns pînã la „imbecilii
din ultima pãturã socialã”, cum
spunea Hitler. Au învins aceste
douã oferte catastrofale -
preºedinte ºi guvern - care ne vor
da doar mãrunþiº, în timp ce noi,
le dãm salari i uriaºe din
impozitele noastre, înainte, ca la
curve, ce sînt! Incompetenþi,
egoiºti, ticãloºi, perverºi, de trei
luni , fac eforturi pentru a
„îngropa” mai abitir viitorul Þãrii.
La comenzi ºi interese strãine vor
lãsa þara în chiloþi!

Ãºtia nu-s capabili nici sã
pãzeascã oile! Au acelaºi
comportament ca al decapantei, care
a asasinat viitorul multor oameni de
bunã credinþã! Ca sã ajungã la
alegeri anticipate, odioºii peneliºti
ºi tartorul cel mare s-au zbãtut sã
provoace moþiunea de cenzurã!
Orban declarã cã nu demisioneazã,
ci îi determinã pe social-democraþi
sã demitã guvernul. Ce spuneam
eu? Puterea are endorfine care le
aduce o stare euforicã dependentã,
iar sãnãtatea noastrã socialã a ajuns

sã depindã de înºelãtoria lor acutã!
Pesedeul se prea poate sã-ºi fi bãgat
un ºarpe în sîn, dar ºarpele n-o sã
stea fãrã sã-i muºte! Blatul masiv ºi
jocul de glezne sînt cunoscute ºi de
ei! Deh!, boli contagioase, metehne
vechi, ºi nenorociþi de pus în
carantinã!

În focarul acesta de realã corupþie
ºi de timidã revoltã pentru dreptate,
adevãr ºi libertate s-au pripãºit
manipulatorii ºi trãdãtorii marca
Iohannis, care au lobotomizat
creierul norodului ºi s-au pus pe
experimente! Vor creºterea vîrstei de
pensionare! Nemernicii! ªtiu cã
românii care au muncit o viaþã îºi
trãiesc ultimii ani nu în concedii, ci
în suferinþã, lipsuri, boli, spitale ºi
medicamente? Dacã la Ministerul
Muncii un cîntãreþ a ajuns consilier
pe probleme de stat, asta spune tot
ºi e de plîns! Doar sã te uiþi la
ministreasa muncii, ºi chipul ei îþi
vorbeºte de la sine! Un aspect similar
ºi la „finanþele” þãrii! Orban a numit
un escroc imobiliar în funcþia de
secretar de stat: Mironel Panþuroiu,
implicat în scandalul imobiliar „Terra
Residence”, în urma cãruia zeci de
familii s-au trezit cã apartamentele
pe care le plãtiserã erau ipotecate de
dezvoltator în favoarea unor bãnci.
Pãgubiþii se judecã ºi azi la
Tribunalul Bucureºti cu Mironel
Panþuroiu. Iatã cine va gestiona
datoria publicã a României! O
datorie istoricã de aproape 5
miliarde de euro, pe care guvernul
Orb-ban a fãcut-o în trei luni! Orban
nu mai încetineºte motoarele, ºi,
potrivit felului în care promite, dacã
era pînã acum ministru al
transporturilor, erau deja gata
autostrãzile pe Lunã, pe Marte ºi
liftul spaþial cãtre Calea Lactee. N-
ar mai fi apãrut în calea autostrãzilor,
ca specii protejate, liliecii, urºii,
cretinii ºi, mai nou, gîndacul croitor
de stejar. De fapt, gãºcarii lui Orban
sînt lighioane protejate politic din
þarã ºi de-afarã! Sperãm cã, la timpul
potrivit, aceºti nelegiuiþi vor primi
cuvenitele ºuturi în fund! Greºeala
noastrã, cã-i lãsãm de capul lor, sã
ne bage mîinile în buzunare.

Violeta Alexandru: Softurile folosite de
Casele de pensii ºi REVISAL au vulnerabilitãþi

Programele soft cu care lucreazã platformele Casei de Sãnãtate, Casei de
Pensii, Revisal, ANOFM au toate vulnerabilitãþi, astfel cã este nevoie de
un efort strategic naþional pentru aceste infrastructuri critice, pentru ca
oamenii sã nu se teamã cã pot pierde vreun pic din banii pe care trebuie sã
îi primeascã, declara recent ministrul Muncii, Violeta Alexandru.
   “Discuþiile pe care le-am avut cu pensionarii, respectiv cu angajaþii
Caselor Judeþene de Pensii, mi-au arãtat cã toate aceste platforme, toate
aceste softuri, ºi în ceea ce priveºte Casa de Pensii, ºi în ceea ce priveºte
ANOFM, ºi în ceea ce priveºte REVISAL, toate au vulnerabilitãþi.

Cred cã trebuie sã facem un efort strategic naþional pentru aceste
infrastructuri critice, ca sã nu stãm cu spaima în fiecare zi cã eºti asigurat
la Casa de Sãnãtate, cã ºi acolo este o vulnerabilitate, cã eºti un om care
are dreptul sã primeascã tot ce trebuie sã primeascã la pensie ºi nu sã stea
cu frica în sân cã în momentul în care ajunge (la momentul pensionãrii,
n.r.) se întâmplã cu ceva în soft ºi cine ºtie ce se pierde, cine ºtie ce
apare... Aºa ceva este inadmisibil”, a declarat ministrul.

Toate cãrþile de muncã deschise înainte de 2001 au fost scanate ºi
introduse în REVISAL 

Casa de Pensi...

 Sursa adevãrul.ro

 urmare din pagina 5
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În România este tot timpul o
babã care se piaptãnã. Indiferent de ce
se întâmplã existã o astfel de babã sau
chiar mai multe. În fiecare localitate este
câte una care îºi întinde mereu pãrul.
Chiar în fiecare sat sau cartier. O
baborniþã care are treburile ºi tabieturile
ei, chiar dacã vecinul este în flãcãri,
nepoata a fãcut varicelã, i-a murit
bãrbatul. Ea trebuie sã îºi punã
bigudiurile pentru cã este foarte
important cum arãþi, chiar dacã stai pe o
grãmadã de bãlegar sau pe una de
diamante. Stima de sine ºi imaginea
proprie, în oglindã, conteazã foarte mult.

Câte o babã din asta existã ºi pe la
partidele politice, în instituþiile publice
ºi cam peste tot. Chiar ºi în sectorul
privat. Sau mai multe babe. Ne uitãm
cum þara aceasta tot încearcã de zeci de
ani sã se punã la punct cu drumurile, cu
educaþia, cu sãnãtatea, cu nivelul de trai,
cu democraþia, cu nivelul de trai în
general ºi nu mai reuºeºte. Reuºesc alþii
mult mai mici ºi mai slabi decât noi.
Spunea un italian care s-a mutat în
România cã aici dai cu piciorul într-o
piatrã ºi sub ea apare o comoarã. În Italia
rãmâne doar piatra.  În România mai este

 ªtefan Bãeºiu

Babele care se piaptãnã
valabilã o chestie: dai cu piciorul într-o
piatrã, sub ea este o nepoatã, un
funcþionar public sau vreo amendã sau
amanta cuiva sau o retrocedare bruscã.
Nici mãcar o autostradã.

Cum sã nu fim în stare sau sã putem
sã construim ºi noi o autostradã în þara
asta, fãrã sã facem sacrificii umane, ca
în Legenda Meºterului Manole. Nici nu
ºtim cine a fost exact Manole acesta ºi
chiar dacã a scãpat de nevastã prin
implementarea ei în zidurile mãnãstirii.
Femeia a avut un sfârºit crunt ºi chiar a
trãit o apocalipsã personalã. Manole s-
o fi sãturat sã îi asculte vãicãrelile, cum
cã el, meºterul, stã plecat de acasã de
multã vreme, cã nu mai terminã
lucrarea, cã sigur are pe vreuna în satul
vecin ºi alte chestii.

Dar Ana lui Manole nu ºtia cã
Guvernul a majorat salariul minim în
sectorul construcþiilor ºi meºterul-ºef
are de rezolvat cu beneficiarul majorarea
bugetului iniþial. Fiind o instituþie
publicã procesul de suplimentare a
bugetului este de duratã pentru cã e
necesarã o rectificare ºi apoi aprobarea
majorãrii valorii contractului prin
Hotãrâre de Consiliu Local.

Manole mai are o problemã cu
plecarea muncitorilor în afara þãrii.
Dar Ana de la ºters praful pe icoane
ºi gãtit sau grija animalelor nu o mutã
nimeni. Plus cã nu au avut nici un
studio topo sã vadã ºi ei unde
construiesc. Sau au avut ºi a fost
falsificat. Nu se mai ºtie. Apoi în
perioada construirii bisericii s-a
schimbat ºi orânduirea, cã vechiului
boss i-au luat gradele ºi a venit altã
turmã de boieri, cã este un proiect
costisitor ºi Domnitorul trebuie sã
mai taie din buget sau sã renunþe la
câteva turle sau la pictorii scumpi, din
Florenþa. Chestii de genul ãsta. Cam
aºa se construia ºi se construieºte în
þara noastrã. Nimic nu este durabil:
aproape din toate materialele se furã
ºi mai apar vile. Se lucreazã de 30 de
ani la o stradã sau la o autostradã ºi
este în continuare litigiu nestins pe o
temã sau alta. Mai sunt ºi dosarele
în instanþã, unde se poate ajunge ºi
la 10 ani de procese sau 20. Depinde
cine a cui este nepoatã ºi la care
grefier ºi judecãtor picã sau se
îmbolnãveºte brusc. Intervin
nepoatele, nepoþii, generalii SRI sau

de Armatã sau vreun boss din politicã
sau din mediul de afaceri sau vreun
ºef efemer de instituþie publicã.

Uite aºa se întrerupe cursul lin al
treburilor în þarã. Nimic nu pare sã
fie ce este. Adicã sunt bani, e proiect,
sunt materiale, sunt muncitori, utilaje,
sã trecem sã construim autostrada.
Nu este aºa. A doua zi dupã
deschiderea ºantierului dispar brusc
utilajele ºi muncitorii. Proiectul are
hibe cã e second hand, muncitorii au
plecat la altã firmã. Apoi începe sã
disparã ºi bugetul ºi de fapt nu sunt
bani. ªi tot aºa. Nu se mai
construieºte, ci începe etapa cronicã
a jelirii pe marginea investiþiei. ªi
trece un an, doi, 10. Nu avem în 100
de ani de România autostrãzi care sã
lege provinciile istorice.

Poate sã zicã lumea orice, dar o
teorie a conspiraþiei meritã sã fie
implementatã în aeralul românesc.
Unde totul este posibil ºi nimic. Dar
sã fim optimiºti, chiar dacã nu se
poate. Mãcar murim cu speranþa în
suflet cã peste alte 2000 de ani va fi
mai bine. Nuuu seeee poatee, vorba
cântecului.
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Cu peste 100 de ani în urmã un
ilustru liberal, economistul Vintilã I.
C. Brãtianu, lansa sloganul “Prin
Noi Înºine” care, ulterior, a devenit
principiul de bazã al doctrinei
liberale. În lumina acestui principiu
elita liberalã a þãrii din acea vreme
aducea în dezbatere ideea unei
„economii liberale, centratã pe
individ, pe stimularea iniþiativei
private, a mediului de afaceri, capabil
sã genereze locuri de muncã ºi
investiþii“ ºi cerea “sã nu dãm
elementului strãin decât strictul
necesar” iar regimul politic “sã se
bazeze pe conceptele democratice
occidentale, însã adaptate spaþiului
românesc”.
   În logica politicii „prin noi înºine”
reforma economico-socialã ºi
afirmarea europeanã a naþiunii
române trebuia sã aibã la temelie
educaþia ºi grija pentru “viitorime”.
A trebuit sã treacã un veac ºi mai
bine pânã mai ieri când, un mare
liberal, iubitor de neam ºi þarã, bãrbat
de stat (în weekenduri prelungite,
în vacanþe exotice, pe pârtiile de schi
etc), Klaus Werner Iohannis
Izbãvitorul, demn ºi brav urmaº (prin
lipiturã) al Brãtienilor, sã se aplece
asupra acestui deziderat, educaþia,
ºi, dupã o muncã istovitoare sã
lanseze cu mult freamãt programul
“România educatã”. Este adevãrat
cã programul s-a bucurat de o bunã
primire mai ales în rândul tinerimii
iar rezultatele nu s-au lãsat prea
mult aºteptate. La trei ani de educaþie
pe baza acestui program, testul
PISA a fost mai mult decât binevenit
ºi deosebit de edificator. Acest test
a arãtat cã, noi, spre deosebire de
alþii, graþie punerii în aplicare a
programului “România educatã”
am fãcut mari progrese în educaþie
ºi, de bine de rãu, avem un
analfabetism funcþional. Închipuiþi-
vã cum am fi fost priviþi în Europa
dacã s-ar fi dovedit cã avem un
analfabetism nefuncþional! Mai mult,
cei care sunt puþin iniþiaþi în procesul
educaþional trebuie sã ºtie cã
specialiºtii (batã-i norocul sã-i batã)
care au elaborat programul
“România educatã” au creat ºi
conceptul de “analfabetism
absolut”. Ce credeþi cã ar fi fãcut mai

Aferim, Klaus!
marii Europei dacã, în nevrednicia
noastrã, am fi atins acest prag? De
îndatã, ne-ar fi retrogradat în rândul
þãrilor subdezvoltate cu ºanse mari
de a ne declara þara în colaps
economic tranzitoriu. Ba, mai mult,
ne-ar fi introdus MCV ºi în educaþie
ceea ce înseamnã cã o bunã
perioadã de timp elevilor noºtri li s-
ar fi interzis sã participe la
olimpiadele ºcolare internaþionale
pentru a le da a înþelege cã nu
sunt aºa cum sunt ci aºa cum aratã
testul PISA. Oricum, dezbaterea
cu privire la tipul de analfabetism
în care ne încadrãm ºi la
necesitatea introducerii MCV în
educaþia româneascã, va avea loc
în PPE peste cinci ani de zile când
s-a prevãzut ca elevii noºtri sã
susþinã un alt test denumit testul
KLAUS care, ca grad de
dificultate, va fi superior testului
PISA. Prin testul KLAUS se va
reevalua capacitatea elevilor de a
face raþionamente elementare ºi de
a selecta informaþia relevantã din
realitatea socialã ºi economicã a
vieþii cotidiene. De pildã, vor fi
întrebãri de felul: câte ore de
meditaþii sunt necesare pentru a
obþine o mulþime de 5 case luate
una câte una? dacã ura faþã de
semenii tãi poate deveni virtute
ºi când? în ce condiþii cãpetenia
statului, fãrã a eluda principiile
statului de drept ºi cerinþele
europene privind educaþia, poate
valida ca în spaþiul public sã se
foloseascã ºi  un limbaj
nonverbal trivial (ex. gestul
pitencantropic de a da muie PSD
cu degetul mijlociu al mâinii
drepte)?...  etc. Nu am nicio
îndoialã cã la acest test rezultatele
vor fi net superioare iar PPE va
adopta în unanimitate o rezoluþie
favorabilã care sã consfinþeascã
cã în epoca liberalului Iohannis,
România a fãcut, pas cu pas,
mari progrese în educaþie, a
depãºit stadiul analfabetismului
funcþional ºi are create toate
condiþ ii le pentru a intra cu
drepturi depline în rândul þãrilor
educate ale Europei.

Aºadar, aferim, Klaus!
Nicolae Ularu

 urmare din pag. 4
Sfântul Antonie cel Mare...

 protopsalþi ai Catedralei Episcopale
din Drobeta-Turnu Severin.

Mãnãstirea Vodiþa, a cãrei piatrã
de temelie a fost pusã de Sfântul
Cuvios Nicodim, este cea mai
veche ctitorie voievodalã atestatã
documentar ºi este, de asemenea,
primul aºezãmânt monahal din þara
noastrã administrat autonom, dupã
regulile specifice Bisericii
Ortodoxe, stabilite în canoane de
Sfântul Vasile cel Mare.

Acest important aºezãmânt a fost
încã de la începuturi o adevãratã
redutã de apãrare a credinþei
ortodoxe în acest colþ minunat al
României. A fost, de asemenea, un
loc al educaþiei, un centru cultural
de mare valoare. Mãnãstirea
Vodiþa este situatã la 8 km de
oraºul Orºova ºi la 18 de Drobeta-
Turnu Severin, capitala judeþului.
Mãnãstirea din prezent a fost
ridicatã lângã ruinele fostei biserici
construite de Sfântul Nicodim, ale
cãrei ruine se vãd ºi astãzi.

Ruinele mãnãstirii ctitorite la

1370 de Sfântul Nicodim amintesc
de frumuseþea acelui edificiu, de cea
mai veche fundaþie voievodalã din
Oltenia. Cuviosul Nicodim a
traversat Dunãrea ºi a decis sã
ridice pe valea pârâului Vodiþa un
lãcaº de cult închinat Fecioarei
Maria, care i se arãtase în vis.
„Mãnãstirea Vodiþa a fost întemeiatã
în secolul al XIV-lea, pe teritoriul
comunei Vârciorova, în apropierea
graniþei dintre Imperiul Austro-
Ungar ºi Þara Româneascã.
Mãnãstirea a fost ridicatã între anii
1370-1372, de cãtre Sfântul Cuvios
Nicodim cel Sfinþit de la Tismana,
pe cheltuiala domnitorului Vladislav
I - Vlaicu Voda. (…) Prima
mãnãstire de pe pãmânt românesc,
cea de la Vodiþa a fost ridicatã de
Sfântul Nicodim dupã ce Maica
Domnului i s-a arãtat în vis. Ea i-a
spus sã treacã Dunãrea ºi sã ridice
o mãnãstire La Cascade (…)”, se
spune într-un volum dedicat
Mãnãstirii Vodiþa.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Poliþiºtii au organizat ºi desfãºurat
3 acþiuni preventive în comunele...

- întâlniri cu autoritãþile locale
pentru sprijinirea comunitãþii
(iluminat public, pazã obºteascã,
etc.) ºi gãsirea de soluþii concrete
pentru asigurarea unui climat de
ordine ºi siguranþã publicã;
- consolidarea relaþiei poliþie-
comunitate ºi atragerea cetãþenilor
în activitãþi menite sã sporeascã
siguranþa publicã;
- prevenirea violenþei în familie ºi
prelucrarea prevederilor ordinului
de protecþie provizoriu;

   Cu ocazia adunãrilor, cetãþenii au
mai fost instruiþi ºi referitor la
infracþiunile de înºelãciune prin
diverse metode ”distragerea atenþiei”,
„Accidentul”, „Boilerul”, etc., utilizate
de indivizi care profitã de naivitatea
sau neglijenþa manifestatã de anumite
persoane vulnerabile.

La întâlnire au participat ºi
reprezentanþii primãriei, fiind puse în
discuþie mai multe dintre problemele
cu care se confruntã comunitatea.
Compartimentul Relaþii Publice
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Odatã cu pacea de la Adrianopol (1829)
ºi ocupaþia ruseascã (1828-1834), la noi în
þarã au loc importante schimbãri în viaþa
social-politicã, transformãri ce au o puternicã
influenþã asupra vieþii culturale.
   Prima constituþie a Munteniei, Regulamentul
Organic (1832) alcãtuitã sub Pavel Kiselev, bun
gospodar ºi “înþelegãtor al nevoilor claselor
sãrace”, aºa cum îl numeºte Mihaiu Popescu
în articolul “Din trecutul învãþãmântului la
Craiova” în Arhivele Olteniei An X nr. 56-58
(1931, acordã atenþie ºi învãþãmântului).
   Astfel, art. 364 prevede: “Învãþãtura publicã trebuie
asemenea a fi obiectul ºi privegherei stãpânirii”.
   Adãugãm faptul cã, art. 65 al Regulamentului,
prevede o sumã de 350.000 anual ca sã serveascã
“la þinerea ºcolilor publice în capitalã ºi în celelalte
oraºe ale Principatului Þãrii Româneºti”.
   ªcolile vor fi pentru ambele sexe ºi vor folosi
metoda lancasterianã prin care un elev mai inteligent
punea întrebãri elevilor ºi le verifica ºi caietele.
   Dupã cum povestea institutorul D. G.
Cernãianu, la 1880, învãþãtorul Popa Barbu
folosea, încã, metoda lancasterianã.
   În perioada 1930-1938 ºtim, doar, despre
existenþa ºcolii din Cerneþi ºi despre ºcoala
particularã din Glogova, unde, boierul Aga
Costaiche Glogoveanu, îl însãrcineazã pe
învãþãtorul Popa Gheorghe Grãdinaru la 1832 cu
redeschiderea ºcolii respective dar, învãþãtorul
respectiv moare în anul 1934 ºi, candidatul de preot,
Mihail Mandreº îl urmeazã ca învãþãtor, el primind
400 ocale porumb ca platã anualã pentru elevii
sãi. Se ridicã ºi un local de ºcoalã dar “acesta era
o simplã casã þãrãneascã, o casã de om sãrac”.
   ªcoala din Glogova ºi-a continuat existenþa
iar dascãlul Mandreº s-a preoþit la 1842 ºi la
1845 se lasã de dãscãlie cãci “cãzuse în viþiul
beþiei” ºi urmeazã ca dascãl Pãtru Popescu,
fiul lui Popa Gheorghe Grãdinaru.
   În anul 1833 Kiselev viziteazã ºcoala de la
Cerneþi, ºcolarii sãrbãtorindu-l cu acest prilej
la ruinele turnului lui Sever ºi i-au cântat
versurile lui Vasile Fabian Babul:
“Ah, sabia lui Traian

Istoria învãþãmântului mehedinþean:
când? unde? cum? (3)

Învãþãmântul mehedinþean în perioada ocupaþiei ruse; influenþa Regulamentului Organic

  Într-o mânã de Roman,
  Mai deºteaptã-te odatã
  De cuprinde lumea toatã;
  Mai deºteaptã-te Aurelian
  De-þi vezi nepoþii în ce hal,
  În ce hal se tiranesc
  ªi unde locuiesc:
  În bordee întunecate
  Afumoase ºi ploioase”.
   Poezia nu i-a plãcut lui Kiselev, care a dat
poruncã sã nu se mai cânte.
   Remarcãm faptul cã Cernãþenii încã înainte
de 1830, cereau un dascãl în limba naþionalã
iar în 1834, sub domnitorul, Alexandru Ghica,
plãnuiesc construirea unui local nou, acesta
fãcându-se cu banii lãsaþi de Hagi Iordachi.
   La respectiva ºcoalã funcþioneazã, pentru puþin
timp Gheorghe Pleºoianu care, în 1828, tipãreºte o
carte de citire sub titlul “Cele dintâiu cunoºtinþe
pentru trebuinþa copiilor care încep a citi traduse
din franþuzeºte ºi adãugate de Grigore P. Pleºoianul”,
carte pentru tipãrirea cãreia au contribuit boierii
Craioveni dar ºi mulþi locuitori din Cerneþi.
   Pleºoianu nu tipãreºte numai cãrþi de citire, ci
ºi povestiri morale pentru copii, el, pe drept,
putând fi numit “pãrintele literaturii pentru copii
din România”, chiar el zicându-ºi, uneori, “fratele
copiilor”, dupã cum Eugen Campus ne spune în
“Literatura pentru copii”, Buc. 1959 p. 61.
   Bolnav de tuberculozã, Pleºoianu se retrage de
la ºcoala din Cerneþi ºi la tipãrirea cãrþii “Istoria
Genovevei de Brabant”, singur îºi zice “enginer”.
   Dintr-un raport al lui Petrache Poenaru din
20 septembrie 1836 cãtre Eforia ªcoalelor aflãm
cã între candidaþii de profesor “se aflã un tânãr
român, anume Trifan” care a terminat
Universitãþile Austriei ºi cerea numirea lui în
“postul, deocamdatã supleant de profesor” dupã
cum se aflã din “Ion Maiorescu Bucureºti 1912
pag. 9-18” a lui N. Bãnescu ºi V. Mihãilescu.
   Mai târziu, Ion Maiorescu este mutat la
Craiova, în locul lui venind serdarul I.
Gãrdãreanu ºi serd. Burileanu.

Prof. Haralambie Lupulescu
Notã: va urma: “Primele ºcoli sãteºti”

Corabia înainta încet, de multe zile, pe undele
nesfârºite ale oceanului. Pânã la destinaþie mai
avea de mers mai bine de douã sãptãmâni. Pe
puntea corãbiei, zi de zi, se organizau petreceri,
cu muzicã, dansuri, mese îmbelºugate, râs ºi voie
bunã. Acolo pasagerii bogaþi, cei de la clasa întâia,
jucau tot felul de jocuri de noroc, puneau la cale
afaceri, discutau politicã ºi câte toate. Aceºti
pasageri privilegiaþi aveau cele mai bune cabine,
situate aproape de punte. În corabie mai era o
categorie de pasageri, sãracii. Aceºtia erau
repartizaþi în cabinele din pântecele corãbiei, de
la clasa a doua. Ei nu aveau voie sã iasã pe punte
ºi nici sã se amestece cu pasagerii de la clasa
întâia. Chiar pe fundul corãbiei, erau magaziile cu
mãrfuri. Acolo erau hamalii. Ei cãrau saci ºi greutãþi
de tot felul. Încãrcau corabia la plecare, o
descãrcau la sosire, mutau mãrfurile de acolo-
colo, aºa cum primeau poruncã. ªi acestora le era
interzisã ieºirea pe punte în timpul cãlãtoriei.
Deasupra tuturor, investit cu puteri depline, trona
cãpitanul. Era înconjurat permanent de ofiþeri ºi
marinari. Nimeni nu avea voie sã iasã din cuvântul
lui. Cuvântul lui era lege. La un simplu semn al
cãpitanului, oricine putea fi aruncat peste bord,
fãrã comentarii.

Într-o searã, când petrecerea pe punte era în toi,
când pasagerii privilegiaþi dansau înnebuniþi de
plãcere, pe valsurile unei muzici fascinante, din
pântecele corãbiei ieºi un hamal. Era murdar,
îmbrãcat neglijent ºi cu faþa rãvãºitã de groazã.
Ochii multora se îndreptarã spre el. Alþii nici nu-l
bãgarã în seamã. Hamalul se îndreptã spre cabina
de comandã a cãpitanului. Acesta tocmai ieºea: “-
Ce-i cu tine, bã, pe punte?” se rãsti cãpitanul vânãt
de furie. “- Domnul cãpitan, vã raportez cã în cala
corãbiei pãtrunde apã. O scândurã a cedat ºi apa
nãvãleºte. Trimiteþi urgent oameni sã opreascã
nenorocirea!” “- Ce, bã, tu-mi spui mie ce trebuie
sã fac? Cine eºti tu, bã? ªtiai cã nu ai voie sã ieºi pe
punte? De ce mi-ai încãlcat porunca?” “- Domnule
cãpitan, fiecare clipã conteazã! Corabia e în pericol!”
“- Tu spui asta, bã? Eu am grijã de corabie, nu tu!
Eºti un nimeni, bã! Aghiotanþi, luaþi-l, legaþi-l ºi
aruncaþi-l într-o cabinã pânã mâine, cã n-am timp
acum sã mã ocup de el! Ai sã ai tu mâine de-a face
cu mine, bã! Te învãþ eu minte sã mai faci panicã în
lume!” Doi jnapani din anturajul cãpitanului l-au
înfãºcat pe hamal, i-au pus un ºomoiog în gurã, l-
au legat fedeleº ºi l-au dus într-o cabinã aproape
de pupã, urmând sã fie judecat a doua zi.

În vremea aceasta, corabia se umplea uºor-uºor
de apã, trosnind din încheieturi sub povarã. Târziu,
mult prea târziu, ofiþerii cãpitanului au coborât ºi
au constatat defecþiunea. S-a dat alarma, dar
degeaba. A doua zi, pe undele oceanului pluteau
rãtãcite câteva scânduri ºi câteva haine, amintind
de o corabie cu mulþi pasageri…

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Povestea hamalului

„Sãnãtatea copiilor depinde de grija
noastrã, a tuturor”

Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, Monica
Cristina Anisie, luând cunoºtinþã de cazurile de
gripã apãrute în ultima perioadã în diferite unitãþi
de învãþãmânt, a dispus urmãtoarele mãsuri:
organizarea unei videoconferinþe alãturi de

Videonferinta ministri Monica Anisie si Victor
Costache masuri cazuri gripa scoli

ministrul Sãnãtãþii, Victor Sebastian Costache,
ºi încheierea unui protocol de colaborare între
cele douã ministere, în vederea prevenirii ºi
combaterii acestor situaþii pe viitor. Astfel,
ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, Monica Cristina
Anisie, ºi ministrul Sãnãtãþii, Victor Sebastian
Costache,  continuare în pag. 16
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Mehedinþi anunþã începerea
perioadei de înregistrare a aplicaþiilor în
programul destinat studenþilor care
doresc sã desfãºoare o activitate lucrativã
pe teritoriul Germaniei pe perioada
vacanþei de varã (minim 2 luni).

Menþionãm cã pot aplica studenþii cu
vârsta cuprinsã între 18 – 35 de ani,
care urmeazã cursuri de zi, la o facultate
de stat sau particularã, acreditatã
conform legii ºi care au cunoºtinþe
bune/foarte bune de limba germanã.

Pentru anul 2020, sunt disponibile
30 de posturi în domeniul hotelier –
gastronomic, în gastronomia de sistem
(fast-food), în producþia industrialã ºi
în domeniul serviciilor.

Studenþii care au domiciliul sau sunt
înregistraþi la o instituþie de învãþãmânt superior
din judeþul Mehedinþi, se pot adresa consilierului
EURES din cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Mehedinþi, Drobeta
Turnu Severin, bulevardul Carol I,  nr. 3, în
vederea înregistrãrii aplicaþiilor.

Înregistrarea se va desfãºura în perioada
13.01.2020 – 14.02.2020, în intervalul luni – joi,
orele 10.00 – 15.30 ºi vineri, orele 10.00 – 13.00.
   Informaþii suplimentare cu privire la condiþiile de
aplicare, documentele necesare înregistrãrii aplicaþiilor,
precum ºi instrucþiunile de completare a acestora, pot
fi solicitate la numãrul de telefon 0252/319029, sau
se gãsesc pe site-ul www.anofm.ro>AJOFM
Mehedinti>Comunicare>Materiale informative.

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Mehedinþi

Comunicat de presã
privind începerea perioadei de

înregistrare a aplicaþiilor studenþilor
care doresc sã lucreze în Germania

pe perioada vacanþei de varã
La iniþiativa ministrului educaþiei ºi

cercetãrii, Monica Anisie, în ultimele douã
sãptãmâni au avut loc mai multe întâlniri

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii îi sprijinã pe elevi:
li se va deconta transportul!

interministeriale pe tema asigurãrii transportului
elevilor ºcolarizaþi în altã localitate decât cea de
domiciliu.

 Continuare în pag. 14
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii
îndepãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi
deosebite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc o
clipã vei fi nevoit sã revii în acum ºi aici. Totuºi
sunt ºanse sã te ocupi de organizarea unei cãlãtorii
de agrement, pentru studii sau pentru a lucra în
alte þãri. La serviciu eºti în vizorul ºefilor, iar colegii
îþi lasã numai þie rolurile principale. Prudenþã,
rãbdare ºi încredere cã te vei descurca foarte bine.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce un nou capitol
în relaþiile cu prietenii, dar ºi odihnã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor sau
amenzilor dupã caz. Prin intermediul colaborãrilor
sau datoritã partenerului de viaþã este posibil sã
plãteºti daune serioase. Cei dragi vor veni în preajma
ta cu multã afecþiune, pentru a le oferi bani sau
bunuri valoroase. Prudenþã ºi nu te lãsa ademenit
de vorbele ºi gesturile mieroase! Pe de altã parte,
vei avea timp ºi oportunitãþi de a te ocupa de
organizarea unei cãlãtorii, de a studia, de a viziona
filme, piese de teatru celebre sau de a filozofa cu
oameni erudiþi. A doua parte a sãptãmânii îþi
deschide un nou capitol socio-profesional.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Socializarea este activitatea de bazã din
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi
termenii unei colaborãri, sã te orientezi spre alte
contracte sau pur ºi simplu sã te angrenezi în
activitãþi comune cu partenerul de viaþã. Sunt
posibile discuþii aprinse, dar pânã la urmã
lucrurile se vor rezolva favorabil, chiar dacã se
vor destrãma unele parteneriate. Apar cheltuieli
destul de mari, fie pe taxe, facturi, servicii, fie
datoritã moºtenirilor sau partajelor. Rezervã
momente ºi pentru odihnã, deoarece organismul
este destul de solicitat. Finalul sãptãmânii îþi aduce
rolul principal într-o reuniune oficialã. Posibile
cãlãtorii peste mãri ºi þãri. Schimbarea filozofiei
de viaþã este un alt subiect important al sãptãmânii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi bine
sã-þi stabileºti un plan de acþiune ºi sã-l urmezi
îndeaproape. Cum sãnãtatea este foarte
vulnerabilã ar fi bine sã apelezi la colegii de
încredere, pentru a te sprijini. Existã conflicte în
culisele profesionale ce trebuie luate în seamã.
Poziþia ta în cadrul unui colectiv de lucru este
uºor de subminatã, de aceea ar fi bine sã-þi aduni
forþele ºi sã-þi îndeplineºti responsabilitãþile
corect ºi la timp. Relaþiile cu partenerul de viaþã
ºi colaboratorii se vor evidenþia joi, însã depinde
numai de tine sã gestionezi lucrurile cu brio. În
plan financiar se deschide o nouã etapã de câºtig
de la ºi prin alþii. Posibil primirea unor favoruri
din partea cui nici nu te gândeºti.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi copiii,
persoana iubitã, în general prietenii dragi ºi de
încredere. Cu toate cã aparent este armonie ºi antren
în relaþiile sentimentale, în umbrã existã interese
meschine din partea multora. Posibile conflicte cu
cei dragi, ce se vor manifesta pe termen lung. Fii
prudent ºi evitã sã ai încredere în vorbele dulci ºi
gesturile afectuoase, indiferent din partea cui vin.
Acordã atenþie sporitã ambianþei de la locul de
muncã. Unii colegi ticluiesc obstacole serioase în
calea ascensiunii tale sociale. Partenerul de viaþã
te solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã stabileºti niºte
reguli ºi niºte limite clare. Se prefigureazã un nou
capitol partenerial cu posibile contracte valoroase
pe termen mediu ºi lung.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã desfãºurãrii
treburilor gospodãreºti ºi relaþionãrii cu membrii
familiei. Aparent este în regulã în segmentul domestic,
dar conflictele mocnesc în umbrã. Fii alãturi de cei
dragi ºi cautã sã-i înþelegi pe fiecare. Cumva se simte
în aer, cã lucrurile nu mai merg ca înainte. Schimbarea
este greu de produs, mai ales cã eºti deja foarte
obiºnuit cu situaþia familialã actualã. Totuºi, fii pregãtit
pentru orice! Este nevoie sã acorzi timp ºi atenþie
copiilor sau persoanei iubite. Ai încredere cã te vei
descurca foarte bine cu toatã lumea. În plan profesional se
contureazã o nouã etapã favorabilã pe termen lung. Ai
grijã ºi de sãnãtate, deoarece ai nevoie de odihnã ºi remedii
noi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie sã
rezolvi acte, documente, sarcini profesionale în
locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de mult.
Intervin ºi treburile gospodãreºti sau rezolvarea
unor situaþii ale membrilor familiei. Discuþii aprinse
de la bani ºi bunuri patrimoniale. Se contureazã
implicaþii financiare mari în tot ce þine de casã ºi
familie. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi
persoanele dragi ºi oportunitatea de a te ocupa de
un hobby. Se deschide un nou capitol amoros. Pot
intra în discuþie revigorarea unei relaþii vechi, o
nouã iubire sau apariþia unui copil. Se recomandã
prudenþã ºi evitarea distracþiilor frivole.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 Este vorba despre bani în primele douã zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile din
activitatea profesionalã desfãºuratã la un loc de
muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli pe nevoi
personale. ªi cei dragi îþi vor da târcoale, pentru a le
îndeplini niscai mofturi. Prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã sunt posibile pierderi, furturi sau cheltuieli
nefolositoare. În zilele de joi ºi vineri vei fi înconjurat de
multã lume, în mod special de cãtre neamuri ºi prieteni
apropiaþi. Dialoguri aprinse pe temele cotidiene de larg
interes. Ocupã-te ºi de treburile gospodãreºti! În mediul
familial se deschide o nouã etapã, atât în ceea ce priveºte
relaþionarea cu membrii familiei, cât ºi în ceea ce priveºte
rutina domesticã. Situaþii contradictorii în relaþiile cu
neamurile.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie ºi
determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi bine sã te
gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã te ocupi mai mult
de nevoile tale personale ºi mai puþin de ale altora.
Relaþiile cu ceilalþi, mai ales relaþia cu partenerul de
viaþã, colaboratorii, asociaþii sunt contradictorii. Sunt
posibile neplãceri de la ºi prin aceste persoane, de
aceea fii prudent. Unele relaþii se vor finaliza, iar unele
colaborãri îºi modificã rapid termenii ºi condiþiile de
desfãºurare. Revin în atenþie cheltuielile comune cu
alþii, însã vei reuºi sã te descurci cu brio. Sunt posibile
veºti interesate referitoare la salarizarea locului de
muncã, dar ºi veºti legate de condiþii de muncã total
neaºteptate. În relaþiile cu anturajul apropiat se
deschide o nouã etapã de bun augur.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai mult
la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie de
liniºte, meditaþii în locuri sfinte, plimbãri uºoare în
aer liber ºi mult somn. Prioritãþile momentului sunt
remodelarea personalitãþii tale, sãnãtatea ºi
segmentul financiar. Existã niscai neplãceri, dar ai
încredere ºi rãbdare cã vor veni vremuri bune.
Deocamdatã este bine sã te relaxezi ºi sã-þi
îndeplineºti sarcinile cotidiene cât poþi tu de bine.
A doua parte a sãptãmânii aduce cheltuieli, dar îþi
cresc ºi veniturile. Evitã extravaganþele ºi
exagerãrile de orice fel! Se deschide o etapã în ceea
ce priveºte salarizarea locului de muncã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În prima parte a sãptãmânii se evidenþiazã relaþiile
cu prietenii. Dialogurile cu unele persoane din viaþa
ta îþi vor lãmuri multe ºi mãrunte, mai ales în ceea ce
priveºte cariera ta profesionalã ºi imaginea publicã.
Þine cont de cele aflate ºi depune eforturi serioase,
pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor interveni momente
de relaxare, dar ºi de disconfort sufletesc. Le vei
putea depãºi cu bine dacã îþi vei organiza treburile
foarte bine. Sunt posibile neplãceri legate de
sistemul osos ºi articular, însã ºi sistemul digestiv
este vulnerabil. În a doua parte a sãptãmânii te vei
simþi excelent. Se deschide un nou capitol de viaþã,
pe care îl vei aborda cu forþe proaspete. Prudenþã ºi
discernãmânt! Este vremea sã te gândeºti numai la
tine ºi la scopurile tale personale ºi profesionale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã interesantã, cu multe evenimente, mai
ales în sfera socio-profesionalã. Se contureazã
dialoguri cu ºefi, cu autoritãþi ºi reuniuni oficiale
deosebite. Este nevoie sã pui la punct documente,
acte, contracte vechi care îºi aºteaptã rândul demult,
iar acum a sosit termenul limitã. Fii prudent ºi
concentreazã-te pe ceea ce ai de fãcut! Totul are
importanþã ºi trebuie rezolvat corespunzãtor la
momentul potrivit. Vor apãrea în preajma ta oameni
care te vor sfãturi de bine. Ia aminte la cele aflate!
Odihneºte-te ºi ai încredere cã totul va fi bine. Se pot
evidenþia afecþiuni ale sistemului cardiac ºi circulator, de
aceea odihneºte-te conºtient ºi lasã grijile deoparte. Posibile
consultaþii ºi analize medicale.Autor: AstroCafe.ro

(23 - 29 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

ANUNÞ:
SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA, angajeazã un

gestionar depozit, în urmãtoarele condiþii:
Cerinþe:

- Studii medii: absolvent de liceu;
- Utilizare PC plus aplicaþii soft de specialitate utilizate în activitatea de gestiune;
- Foarte bune abilitãþi de organizare a timpului, eficienþã la locul de muncã.
   Se oferã pachet salarial corelat cu competenþa profesionalã ºi
performanþele obþinute.
   Dacã experienþa dumneavoastrã corespunde cu cerinþele noastre,
vã rugãm sã depuneþi cerere la sediul societãþii.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la telefon 0252/362399.

DIRECTOR  GENERAL, Ing. Mircea Sperdea
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Marilena Visescu

Evoluþia leului la jumãtatea lui
ianuarie a fost una calmã faþã de euro.
Volatilitatea dolarului american a fost
redusã, însã francul elveþian a
cunoscut un parcurs ascendent.

Cursul euro s-a menþinut, în cea mai
mare parte a intervalului, aproape de
4,78 lei, cu un maxim de 4,7798 lei.
Minimul de 4,7788 lei a fost atins luni,
pentru ca la sfârºitul perioadei media
sã fie stabilitã la 4,7790 lei, tranzacþiile
realizându-se între 4,777 ºi 4,782 lei.

La finalul perioadei, cotaþia calculatã de
BCE a scãzut de la 4,7794 la 4,7785 lei.

Marþi, cea mai ridicatã cotaþie de
vânzare la casele de schimb bancare
era atinsã la BCR – 4,8520 lei, urmatã
de ING cu 4,8457 lei, respectiv de
Raiffeisen Bank cu 4,8406 lei.

Leul ar putea primi, în perioada
urmãtoare, ajutor din partea
Ministerului de Finanþe care se
pregãteºte sã lanseze euroobligaþiuni
care vor avea scadenþa la 12 ºi
respectiv 30 de ani.

Cursul monedei americane a
crescut de la 4,2831 ºi 4,3105 lei,
maxim stabilit luni, pentru ca a doua
zi sã scadã la 4,3042 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat de la
1,083 la 1,073 franci/euro, astfel cã
media ei a urcat de la 4,4445 la 4,4503

 Radu Georgescu

Euro a pierdut cheia de la palierul 4,78 lei
lei, maxim al ultimilor cinci ani.

La sfârºitul perioadei, cursul lirei
sterline a crescut de la 5,5968 la 5,6108
lei, dupã ce a fost anunþatã creºterea
numãrului de noi locuri de muncã,
evoluþie care ar putea convinge, în
opinia investitorilor, Banca Angliei sã
nu scadã, la sfârºitul lunii, dobânda sa
cheie, aºa cum au lãsat sã se înþeleagã
unii dintre oficialii sãi.

Marþi, uncia de aur a scãzut pe
pieþele specializate de la 1.567 la 1.553
dolari, astfel cã preþul gramului de aur
a coborât de la 216,2165 la 215,2153
lei. Reamintim cã în data de 8 ianuarie
a fost atins maximul istoric de
218,2474 lei, în contextul tensiunilor
militare, de la acea vreme, dintre
Statele Unite ºi Iran.

Menþinerea unui nivel ridicat al
lichiditãþii din piaþa monetarã a
necesitat organizarea de cãtre BNR,
la începutul acestei sãptãmâni, a unei
noi operaþiuni de tip repo. Ea a atras
de la bãncile comerciale depozite în
valoare de 6,61 miliarde lei, cea mai
mare sumã de la începutul anului.
Nivelul dobânzii este de 2,5%, egal
cu cea de politicã monetarã.

Intervenþia BNR a stabilizat nivelul
indicilor ROBOR. Cel la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile

la majoritatea creditelor în lei, a stagnat
la 3,16%. Indicele la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 3,25 la 3,26%,
iar cel la 12 luni s-a oprit la 3,31%.

Perechea euro/dolar a crescut la
începutul perioadei la 1,1173 dolari,
pentru ca la sfârºitul sãptãmânii trecute,
tendinþa sã se inverseze, moneda
americanã înregistrând o creºtere
globalã, ca o consecinþã a încheierii
primei faze a acordului comercial cu
China iar euro a scãzut la 1,1081 –
1,1103 dolari. Marþi, perechea fluctua
între 1,1085 ºi 1,1111 dolari iar
investitorii aºteaptau ºedinþa de politicã
monetarã de joi a BCE fãrã ca piaþa sã
anticipeze schimbãri fundamentale.

Bitcoin a avut o evoluþie ascendentã
pe platformele specializate, unde a
crescut de la 8.000 dolari, la începutul
perioadei, la 9.200 dolari, pentru ca la
finalul ei sã fluctueze între 8.600 ºi
8.700 dolari.

Analiza cuprinde perioada 15 – 21
ianuarie.

ANUNÞ:
  Pierdut AUTORIZAÞIE

SANITAR - VETERINARÃ Nr.
62 din 28.08.2012 eliberatã de
Direcþia Sanitar - Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi a unitãþii  SC
BADALAU BGI SRL din
Drobeta Turnu Severin.

Se declarã nulã.

 Urmare din pag. 12
Luni, 20 ianuarie, la sediul ministerului, a
avut loc o nouã întâlnire de lucru convocatã
de ministrul Monica Anisie. Au rãspuns
invitaþiei dl Ion ªtefan, ministrul lucrãrilor
publice, dezvoltãrii ºi administraþiei, dl
Ionel Scrioºteanu, secretar de stat,
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ºi
Comunicaþiilor, însoþiþi de echipele
tehnice, precum ºi reprezentanþi ai
Consiliului Naþional al Elevilor ºi ai
Asociaþiei Elevilor din Constanþa.

În cadrul întâlnirii au fost convenite
urmãtoarele:
1. Pe termen scurt, pentru a debloca
situaþia decontãrii transportului elevilor,
este necesarã emiterea unei Ordonanþe de
Urgenþã pentru modificarea art. 84 din
Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Modificarea este necesarã pentru a pune
în concordanþã legislaþia cu decizia Curþii
Constituþionale a României, care a statuat
cã decontarea pe „bazã de abonament”
este neconstituþionalã, deoarece creeazã
o diferenþã de tratament juridic între elevii
care pot prezenta abonament ºi elevii care,
din diferite motive obiective (de exemplu,
lipsa transportului în comun), nu pot
prezenta abonament, dar pot prezenta alte
acte doveditoare.
2. Ulterior, în termen de 30 de zile, se va
elabora o Hotãrâre de Guvern care sã abroge
HG 863/2016 pentru aprobarea metodologiei
de calcul ºi stabilirea tarifului maxim per
kilometru aferent abonamentului de
transport ºi sã prevadã noi tarife maximale;
3. Începând cu anul ºcolar 2020-2021,
elevii vor circula gratuit pe baza carnetului
de elev, vizat de cãtre unitatea ºcolarã,
sens în care ministerele implicate vor
elabora un proiect de act normativ.
Elevii au confirmat participarea la întâlnirea
de lucru de sãptãmâna viitoare, care are drept
temã discutarea hotãrârii de Guvern menite
sã abroge HG 863/2016.

BIROUL DE COMUNICARE

Ministerul Educaþiei...
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Dupã o pauzã de o lunã de
zile, CFR’43 Turnu Severin ºi-a reluat
pregãtirile în vederea unei prestaþii
cât mai bune în Liga Elitelor U19.
Clasaþi pe locul secund în seria a V-
a, severinenii vor juca, în prima parte
a anului 2020, în Seria Vest, alãturi
de FK Odorheiu Secuiesc (Harghita),
Autobergamo Deva (Hunedoara),
ªoimii Simand (Arad) ºi Viitorul
Bãleasa (Olt). Cu ultima echipã,
severinenii s-au duelat ºi în seria a
5-a din sezonul regular. Elevii lui
Hugo Moutinho s-au impus cu 8-5
în deplasare, dar au pierdut returul
din Polivalenta severineanã, scor 4-
8, astfel ca au ratat primul loc la
golaverajul jocurilor directe. FK

Elevii lui Moutinho ºi-au reluat pregãtirile

     CSM Dierna Orºova a fost cea mai fair-play
echipã a turului Ligii a 4-a Mehedinþi.
Gruparea antrenatã de Ionel Nicola a încasat,
în cele 11 etape, doar 7 cartonaºe galbene,
neavând niciunul roºu. La polul opus, AS
Turnu Severin a fost cea mai indisciplinatã
echipã în prima parte a sezonului, cu 22 de
cartonaºe galbene ºi 4 roºii. Ambele echipe
sunt clasate în partea inferioarã a
clasamentului . Revenind la capitolul
indisciplinã, pe locul secund se aflã Viitorul
Cujmir, dar ºi Recolta Dãnceu, Inter Salcia,

Clasamentul Ligii a IV-a
1. Recolta Dãnceu 11  10  0   1   44-9    30
2. CS Strehaia 11   9   0   2   50-6    27
3. Inter Salcia 11   9   0   2   24-9    27
4. AS Obârºia  de Câmp11   7   1   3   18-15   22
5. Viitorul ªimian 11   7   0   4   24-15   21
6. Pandurii Cerneþi 11   6   1   4   35-27   19
7. AS Turnu Severin 11   5   1   5   24-18   16
8. Victoria Vânju Mare 11   3   2   6   18-25   11
9. Dierna Orºova 11   2   0   9   11-23    6
10. Viitorul Cujmir 11   2   0   7   10-41    6
11. Unirea Gârla Mare 11   2   0   9   12-47    6
12. Cerna Baia de Aramã* 11  1   1   9    7-42    1
*echipã penalizatã cu 3 puncte

Odorheiu Secuiesc ºi Autobergamo
Deva au câºtigat, cu victorii pe linie,
seria a 3-a, respectiv seria a 4-a.
Ambele au ºi echipe de seniori, care
activeazã în Liga 1 de Futsal. Arãdenii
de la ªoimii Simand s-au clasat pe
locul secund în seria a 4-a, dupã o
luptã strânsã, cu West Deva ºi
Informatica Timiºoara. Din Seria Est
a Ligii Elitelor fac parte Ceahlãul
Piatra Neamþ, United Galaþi, Bukovina
Vicov, Viitorul Verneºti ºi KSE Târgu
Secuiesc. Primele 2 clasate din
fiecare serie se calificã la Turneul
Final, care va avea loc la Bucureºti,
la sfârºitul lunii mai, când se va stabili
astfel ºi podiumul naþional.

Liga Elitelor debuteazã pe 1

februarie, iar CFR’43 va sta în prima
etapã, conform tragerii la sorþi. Pe 8
februarie, echipa antrenatã de
Hugo Moutinho va întâlni, în
Polivalenta severineanã, FK
Odorheiu Secuiesc. „Ne-am
reluat pregãtirile, în Sala
Polivalentã. Ne aºteaptã o nouã
etapã! Suntem debutanþi în Liga
Elitelor, unde vor fi meciuri infinit
mai grele. Noi sperãm sã facem
o figurã frumoasã, aºa cum am
fãcut ºi în prima parte a
sezonului. Personal, îmi doresc
sã ne calificãm la turneul final,
chiar dacã va fi foarte greu. Am
încredere în bãieþii mei. Ne jucãm
ºansa. Ei au ajuns pânã aici ºi e
pãcat sã nu luptãm pânã la capat”,
a declarat Hugo Moutinho,
antrenorul echipei severinene.

Începutul de an a adus ºi o
premierã pentru CFR’43: jucãtorii
Eugen Toader ºi Relu Clement au fost
convocaþi la acþiunea lotului naþional
U18 al României, care va avea loc în
perioda 2-7 februarie, la Odorheiu
Secuiesc. “Sunt foarte mândru cã,
dupã o perioadã aºa scurtã, am reuºit
sã trimitem 2 jucãtori la lotul naþional.
Sper ca Toader ºi Clement sã
confirme la trialul de la Odorhei ºi sã

debuteze, cât de curând, în meciurile
oficiale pentru România. Mai avem

copii talentaþi ºi la alte categorii de
vârstã”, a precizat Moutinho. CFR
Turnu Severin l-a pierdut însã pe
Mathis Hondorocu, transferat la
echipa de fotbal Viitorul Constanþa,
pentru care va juca, momentan, la
U16.

Dierna, echipa fair-play a judeþului

AS Obârºia de Câmp, CS Strehaia sau Pandurii
Cerneþi au fost destul de mult sancþionate! Per
total, arbitrii au acordat în tur 195 de cartonaºe
galbene ºi 17 roºii.
   Returul Ligii a IV-a Mehedinþi începe pe 22
martie! Recolta Dãnceu e lider, cu 30 puncte,
urmatã de CS Strehaia ºi Inter Salcia, ambele
cu câte 27 puncte. Pe 8 martie ºi 15 martie
sunt programate optimile, respectiv sferturile
de finalã ale Cupei României - faza judeþeanã
Mehedinþi. Tragerea la sorþi a optimilor are loc
pe data de 6 februarie.

 pagina realizatã de
Mircea  Oglindoiu

Centrele de Relaþii cu
Utilizatorii Distribuþie
Oltenia nu vor avea
program de lucru cu
publicul în data de

24 ianuarie 2020, reluandu-ºi
activitatea în data de

27 ianuarie 2020.
   Legislaþia în vigoare în
domeniul muncii reglementeazã
ziua de 24 ianuarie 2020, Ziua
Unirii Principatelor Romane,
drept sãrbãtoare legalã ºi zi liberã
la nivel naþional.
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, sã dusã Tanþa lu’
Pecingine la cooperativã sã vadã
dacã mai au pâine. ªi avurã, da sã
întâlni acolo cu nea Bãlu, care

venisã sã ia una caldã, cã ‘mnealui
preferã miezu, de aia au zis di la
partid cã-i fac un loc cãlduþ, nu care
cumva sã sã rãceascã dorsalu fãrã
foncþie. ªi dupã aia mai vãd
‘mnealor, cã dacã apare ceva mai
bun, sã mai poate discuta. ªi aºa
rãmasã, caldã.
   Între timp nea prefectu’ convocã
ºedinþã, cã cicã e crizã de locuri de  nea Mãrin

Sucã ºi foncþiile lu’ nea Bãlu, ziua ºi accidentul ºi strehãienii
aterizaþi pi la cuscri, prin Serbia

muncã, nu ar fi investiþii ºi salariile
di la stat ar fi prea mari. Acuma dacã
or începe sã le micºoreze di la
prefecturã încolo, nu sã ºtie, da cert
e cã ºi lu’ al lu’ Zbanghiu i sã pare
cam nedrept. Pã el ia pensie de nãrod

la vatrã ºi alþii sã zbenguie în Audi-
uri, de zici cã au jucat în Furios ºi
Iute, partea a patra. Bine, pe strãzile
Severinului, pi la picioru podului lu’
Traian, da ce mai conteazã?!
   Bine, nea prefectu’ verificã ºi
utilajele de deszãpezire, cicã sã
vadã dacã au tot ce le trebuie, dacã
corespund cantitãþile de sare ºi
nisip, dacã dorm ºoferii în post, da

uitã sã sã uite la vreme. Pã da, cã
ninsoarea sã amânã pãn’ pã la
primãvarã, cã la 12 grade mai greu
sã sã înzãpezeascã vreo maºinã,
vreun drum, ceva. Da mai bine sã
fie omu’ preventiv, chiar ºi de
imagine.
   Mã nepoate, ziua ºi accidentul,
zici cã s-a mutat campionatul de
raliuri în intersecþiile Severinului,
cã altfel nu sã explicã de ce nu
scapã nicio zi fãrã o tamponare.
Bine, asta în cazul în care nu sã
întâmplã vreun accident cu victime,
care sã lasã ºi cu altele. Acuma, ori
intersecþiile sunt de vinã, ori ar
trebui sã vinã cineva cu neºte
soluþii sã sã reducã accidentele.
Sau mãcar cu o campanie
permanentã de atenþionare, cã e
pãcat ºi de maºini, da mai ales de
oameni. Bine mãcar cã pe centurã
pare sã sã întâmple lucrurile, cã
dupã tragediile de anul trecut, sã
apucã bãieþii di la drumuri sã facã
sensuri giratorii permanente. Adicã
astea ar putea sã salveze vieþi, aºa
cã dacã sã întâmplã mai repede, cu

atât mai bine.
   Mã fraþilor, guvern nou, oameni
noi, cã aºa sã poartã pi la noi. Veni
nea Mãrculescu la Casa de
Sãnãtate Mehedinþi, da ar fi bine sã
înceapã cu dreptul, cã dacã sã mai
întâmplã neºte afaceri necurate, ca
în alte timpuri, s-ar putea sã
rãmânã instituþia în panã.
   Pi la Strehaia sã dete stingerea
de cu seara de dinainte de
descinderi, zic unii, pesemne cã
dimineaþa sunt cam ameþiþi ºi nu
nimeresc graniþa, cã ãia de trebuia
verificaþi plecaserã pi la cuscrii, pin
Serbia. Acuma, nu sã ºtie dacã au
plecat pe jos, ori cu maºina de
serviciu, cã limuzinele cicã ºi le-
au parcat pi la supermarketuri, sã
parã bãieþi de comitet. Bãieþi buni,
ce mai. În final ajunsãrã sã
rãspundã la întrebãri neºte unii
care abia ºtiau sã punã degetul în
loc de semnãturã. Da lasã, poate
data viitoare o sã fie mai cu noroc.
    Aºa cã pãnã atuncea, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

Videonferinta ministri Monica Anisie si Victor Costache...

au organizat miercuri, 22 ianuarie
2020, o videoconferinþã cu inspectorii
ºcolari generali, reprezentanþii
organizaþiilor sindicale ºi ai asociaþiilor
de pãrinþi. Aceasta a fost convocatã ca
reacþie rapidã la problema
numeroaselor cazuri de gripã ºi a
deciziilor de suspendare a cursurilor
în mai multe unitãþi de învãþãmânt.
   Ministrul Monica Cristina Anisie
a subliniat cã toþi factorii decizionali
trebuie sã aplice mãsurile adecvate
acestui context pentru a asigura
starea de bine a copiilor în ºcolile

 Urmare din pag. 11

din România ºi pentru a diminua
riscul de epidemie:
   „Solicitarea mea cãtre
inspectoratele ºcolare judeþene
vizeazã: nevoia de monitorizare cu
atenþie a situaþiilor de crizã ce pot
apãrea, informarea Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii în privinþa
acestor cazuri ºi menþinerea unei
legãturi permanente cu direcþiile
judeþene de sãnãtate publicã, precum
ºi cu directorii unitãþilor de
învãþãmânt. De asemenea, este
imperios necesar sã nu mai înceapã

cursurile imediat dupã realizarea
acþiunilor de dezinfecþie ºi dezinsecþie
din unitãþile de învãþãmânt.”
   Cei doi miniºtri au declarat cã este
redactat deja un Protocol de
Colaborare care detaliazã mãsurile de
aplicat. Acesta urmeazã sã fie transmis
cãtre inspectoratele ºcolare judeþene
ºi direcþiile judeþene de sãnãtate
publicã în cursul zilei de astãzi. Astfel,
readucem în atenþia acestor instituþii
lista de mãsuri prevãzutã în nota nr.
28.936 din 02.03.2016, transmisã de
Monica Cristina Anisie în perioada în
care era Secretar de stat în cadrul
Ministerului Educaþiei.
   Ministrul Victor Sebastian
Costache a informat cã Ministerul
Sãnãtãþii a luat mãsurile specifice
necesare pentru combaterea
epidemiei de gripã. „Este important
sã avem o legãturã operativã pe axa
inspectorate ºcolare judeþene/ºcoli -
direcþii de sãnãtate publicã. În aceastã
manierã putem realiza prevenirea ºi
combaterea potenþialelor cazuri de
îmbolnãvire cu implicarea tuturor

factorilor. Ca practician, eu însumi
ºtiu cât de mult conteazã sã respectãm
mãsurile minime de igienã”, a punctat
Victor Sebastian Costache.
   La videoconferinþã au mai participat
secretarii de stat Luminiþa Barcari ºi
Irina Elisabeta Kovacs (Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii), Nelu Tãtaru
(Ministerul Sãnãtãþii), directorul
Inspecþiei Sanitare de Stat din cadrul
Ministerului Sãnãtãþii, Mioara
Comana ºi directorul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã a Municipiului
Bucureºti, Cristina Pelin.
   Prezenþi, de asemenea, la
videoconferinþã, liderii sindicatelor din
învãþãmântul preuniversitar (Simion
Hancescu - FSLI ºi Marius Nistor -
FSI „Spiru Haret”) ºi preºedintele
FNAP-IP (Iulian Cristache) ºi-au
exprimat susþinerea pentru demersurile
MEC de a le asigura cadrelor didactice
ºi elevilor un climat de siguranþã,
avansând, în acelaºi timp, o serie de
propuneri referitoare la diverse aspecte
ce þin de sãnãtatea acestora.

BIROUL DE COMUNICARE


