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Corul Kinonia a concertat în cinstea
Unirii Principatelor Române

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” a
sãrbãtorit Ziua Unirii Principatelor

Unirea Principatelor Române a avut loc
la jumãtatea secolului al XIX-lea prin
uni rea  sta te lor  Moldova º i  Þara
Româneascã, sub numele Principatele
Unite ale Moldovei ºi Þãrii Româneºti.

Apropierea culturalã ºi economicã,
legãturile de neam, dragostea faþã de o
þarã aºa cum meritau românii din Principate,
au fãcut ca procesul unirii, bazat puternic
pe un ideal mãreþ, sã cunoascã o etapã
decisivã, ireversibilã, de altfel, prin alegerea
colonelului moldovean Alexandru Ioan
Cuza ca domnitor al ambelor principate, la
5 ianuarie 1859 în Moldova ºi la 24 ianuarie

în Þara Româneascã.
Idealul suprem al românilor acela de a fi toþi

din acelaº neam ºi vorbitori ai aceleiaºi limbi, de
a se uni într-un singur stat, s-a înfãptuit mai
târziu, în 1918. Sã nu uitãm cã în anul 1600,
Mihai Viteazu, la Alba Iulia, a zidit o þarã, în
momente în care neamuri mari din Europa
aceasta în care trãim cu toþii nu aveau nici mãcar
idee despre statalitate. ªi revenind la Cuza, sã
nu uitãm cã mehedinþenii atât de mult l-au iubit
pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza încât l-au
ales de douã ori sã-i reprezinte în “parlamentul”
( sfatul ) de atunci.
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PNL provoacã scandal de
dragul foºtilor primari PSD

“Pãdurea Mea” ediþia 2020
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Cãtre o nouã
„Erã a ticãloºilor”?

ªi-a dat mintea la
curãþãtorii strãine
ºi a pierdut bonul
de casã

Nicio veste
despre Þara
lucrului bine fãcut.
Gunoiul se
ascunde în
continuare sub
preº, de la o
guvernare la alta

PMP +10% e un
obiectiv realizabil
ºi în Oltenia 
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Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu,  reprezintã
instituþia de culturã coordonatã de
cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu,
managerul Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”, au prevãzut în
strategia de dezvoltare culturalã o
serie de proiecte, de programe, care
reafirmã importanþa identitãþii, care
definesc identitatea naþionalã  dar ºi
localã, specific zonei Mehedinþiului.
   Unirea Principatelor Române,
sãrbãtoritã în fiecare an la data de 24
ianuarie, reprezintã un  eveniment major
în istoria poporului român,  primul pas
spre þelul de veacuri ca poporul român
sã trãiascã în aceeaºi þarã.
   Ziua  Unirii Principatelor a fost
sãrbãtoritã cu fast, la Drobeta Turnu
Severin, aºa cum se cuvine de cãtre
Consiliul Judeþean Mehedinþi prin
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
Manifestãrile dedicate Unirii au avut loc
la Casa Tineretului. Cu aceastã ocazie

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
a sãrbãtorit Ziua Unirii Principatelor

 Gabriela Pogaci

au fost recreeate momente ale Unirii din
1859, aºa cum s-au pãstrat în istorie.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
a oferit publicului extrem de numeros
un program artistic susþinut de
orchestra ºi dansatorii  Ansamblului
Profesionist “Danubius”, soliºti
vocali ºi instrumentiºti. Programul
artistic s-a încheiat cu  “Hora Unirii”,
care avut loc pe esplanada Casei
Tineretului, în care “au dat mânã cu
mânã” toþi cei care au participat la
manifestãrile dedicate Zilei Unirii.
   Ziua Unirii sãrbãtoritã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi prin Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” a fost o
manifestare foarte reuºitã, la care s-
au respectat momentele istorice, s-
a acordat un interes major unui date
importante din creearea Românie
tuturor românilor, s-a prezentat
publicului un spectacol artistic de
mare þinutã. În acest fel cultura ºi
artele spectacolului devin un motor
de dezvoltare durabilã nu numai
pentru societatea în care trãim dar
ºi unul de dezvoltare personalã.

Tema aceasta a alegerilor pentru
funcþia de primar, în douã tururi de
scrutin, are ceva relevanþã pentru
partidele politice, ºi conteazã în
calculele pe care acestea ºi le fac. În
anii din urmã a mers foarte bine ºi
varianta cu alegerea dintr-un singur tur,
acum ideea nu mai e de actualitate, se
vrea acum – cel puþin liberalii se bat
de zor, de ceva vreme, pentru acest
proiect de reformare – ca primarul sã
fie ales din douã tururi.

Dacã pentru mediul politic tema e
importantã, ºi e un cal de bãtaie, pentru
simplii alegãtori, printre care ne
numãrãm, altceva conteazã, ºi anume
calitatea actului administrativ exercitat
de un primar, charisma ºi argumentele
unui candidat, credibilitatea pe care un
candidat sau altul o au în comunitate.
Pot fi ºi trei tururi, conteazã mai puþin.
Ceea ce conteazã e cum se prezintã
candidatul, ce-l recomandã pentru
aceastã funcþie ºi cât de bine ºtie sã-ºi
câºtige, pe stradã, în discuþiile cu
oamenii, sau la televizor, capitalul
electoral. Toate comunitãþile,
comunele sau oraºele, au nevoie de
primari destoinici, de primari harnici,
implicaþi. Problemele sunt
nenumãrate, ºi nimeni nu vrea un
primar de pozã, de facebook, ci un
primar implicat în problemele reale, de
zi cu zi, ale urbei care l-a votat.

Interpelat de liderul social-
democraþilor, totodatã ºi preºedinte al

Ameþeala
politicã de
moment

Camerei Deputaþilor, Marcel Ciolacu,
pe tema asumãrii în parlament a
proiectului de alegeri în douã tururi,
liderul liberalilor, Ludovic Orban a dat
niºte cifre, cam pompos, dar le-a dat:
cã în 2016 s-au ales primari, care nu
au avut nici mãcar 30% din voturi. Cã
vreo 50 de candidaþi nu au întrunit nici
mãcar 30%, iar un primar a fost ales cu
19% din voturi. “Nu sunt argumente
prea solide. În fond, nu e nevoie ca un
primar sã fie ales cu 80-90% ca el sã
fie serios, nu e o garanþie cã dacã e ales
cu 100% acest lucru aduce cu sine ºi o
mega-calitate a actului de administraþie.

Un primar poate fi ales de 19% ºi
lucrurile sã fie ok, omul acela chiar sã-
ºi facã cum trebuie treaba. Nici nu poþi
impune - votul nu e obligatoriu - întregii
comunitãþi, tuturor persoanelor cu drept
de vot, sã voteze. Voteazã, de obicei,
electoratul foarte implicat în fenomenul
acesta al alegerilor. Nu înseamnã cã
restul, cei care nu voteazã, nu conteazã.
Conteazã, plãtesc taxe, muncesc, sunt
oameni onorabili. Faptul cã aleg sã nu
voteze, nu-i declaseazã din statutul de
cetãþeni onorabili. Dinamica electoralã
e un proces natural, inconstant,
imprevizibil. Conteazã cã s-a votat ºi,
mai ales, conteazã ce face omul acela,
primarul, în funcþia respectivã.

La alegerile locale din acest an nu
vom avea probabil prezenþe masive,
covârºitoare ºi uniforme, la vot. În
unele oraºe vom avea prezenþã scãzutã,
în altele mai ridicatã. Nici în turul doi
nu vor sta altfel lucrurile. De aceea
spun, turul doi nu e neapãrat o garanþie
a legitimitãþii ºi nici o garanþie cã un
primar ales din douã tururi va fi mai
bun decât unul ales într-un singur tur.
Totul doar ameþealã politicã ºi scandal
de moment. În realitate, oamenii
singuri vor decide, la urne.

19 IAN - 11 FEB
2020

19 IAN - 11 FEB
2020
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“Înainte ca cititorii sã pice în
plasa manipulãrii celor care s-au vãzut
în funcþii înalte dupã ce PNL a preluat
guvernarea, consider cã sunt
necesare câteva precizãri prin care sã
lãmurim situaþia bugetului
Consiliului Judeþean Mehedinþi care
nu poate acoperi cheltuielile Direcþiei
pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului. Banii judeþului nu i-a luat
Aladin Georgescu acasã ºi cred cã
asta este clar pentru toatã lumea.
Instituþia pe care cu onoare o reprezint
a derulat în ultimii patru ani ºi
deruleazã în continuare proiecte în
valoare de peste 1000 milioane lei.
Sunt proiecte de infrastructurã rutierã,
de sãnãtate, de culturã sau de
învãþãmânt special pe care toþi

ALADIN GEORGESCU, PREªEDINTELE CJ MEHEDINÞI: “CONSILIUL
JUDEÞEAN ARE PROIECTE DE PESTE 1.000 MILIOANE LEI”

Urmare a materialelor apãrute în
presã cu privire la finanþarea

Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului

Mehedinþi, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,

Aladin Georgescu, face
urmãtoarele precizãri:

locuitorii acestui judeþ le meritã ºi de
care au nevoie indiferent de
preferinþele politice ale fiecãruia. Este
cea mai amplã reabilitare ºi
modenizare a clãdirii Spitalului
Judeþean Drobeta Turnu Severin de
la construirea ei ºi sunt cele mai
importante drumuri judeþene care se
modenizeazã sau se reabiliteazã.
Multe dintre proiecte se deruleazã cu
fonduri europene. Sigur cã anul
acesta începe implementarea
proiectelor semnate în cursul anului
2019, cu sprijinul Guvernului PSD ºi

 Biroul de presã

a fost necesar sã alocãm din bugetul
judeþului sume considerabile.

În decursul guvernãrii PSD,
membrii executivului au înþeles cum
se împart banii ºi pentru cã le-a pãsat
de creºterea condiþiilor de trai ºi au
vrut ca mehedinþenii sã beneficieze
de tratament în condiþii decente, au
alocat bani atât pentru aceste
proiecte, cât ºi pentru funcþionarea

DGASPC Mehedinþi.
În puþinul timp de când guverneazã,

PNL ne-a dovedit tuturor cã nu le pasã
nici de investiþii, nici de salariile
mehedinþenilor ºi românilor ºi nici de
hrana ºi îmbrãcãmintea persoanelor
instituþionalizate pentru cã au nevoi
speciale”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

“Am asistat astãzi (n.r.28 ianuarie)
la o ºedinþã de Consiliu Judeþean
tensionatã. În contextul unei campanii
electorale premature, consilierii
liberali au fost trup ºi suflet alãturi de
câþiva primari nemulþumiþi de sumele
care le-au fost distribuite, crezând cã
pot impune anumite decizii cu forþa.
Cei apãraþi acum cu toate armele
consilierilor liberali sunt primarii
aleºi pe listele PSD, dar care brusc,
s-au transformat în liberali convinºi.

Ca sã fiu înþeles de la bun început:
repartizarea banilor cãtre primãriile

PNL provoacã scandal de dragul foºtilor primari PSD

din Mehedinþi se face dupã mai multe
criterii. Un criteriu e faptul cã la varã
se terminã atât mandatul de Consiliu
Judeþean, cât ºi mandatul primarilor
ºi am considerat cã e bine ca o parte
din sumã sã rãmânã la buget urmând
sã fie repartizatã pe noul mandat.Pe
de altã parte, am considerat cã trebuie
sã gãsesc cea mai bunã soluþie
pentru fiecare unitate administrativ-
teritorialã, am þinut cont de sumele
primite la rectificãrile bugetare care
s-au fãcut anul trecut ºi de proiectele
pe care le avem în implementare

pentru fiecare localitate.
Evident cã pot fi nemulþumiri, fiecare

le avem. În plus, instituþia pe care o
reprezint, prin Legea Bugetului de Stat
2020, comparativ cu Legea Bugetului
de Stat din 2019, a primit mai puþin
cu aproape 50 milioane lei! O diferenþã
foarte mare pentru judeþul Mehedinþi.

Aºa cum am mai afirmat, nu sunt
bani sã asigurãm nici bugetul minim
de funcþionare pentru DGASPC
Mehedinþi ºi aici mã refer la salariile
angajaþilor, la hrana ºi
îmbrãcãmintea beneficiarilor.

Constat cu dezamãgire cã atât
Instituþia Prefectului, cât ºi DGASPC
Mehedinþi, în loc sã solicite bani de
la Guvernul României, de la
Ministerul Muncii sau de la
Ministerul Finanþelor, fac atacuri
prin presã cã CJ ar avea bani din
excedentul bugetar. Greºit! Consiliul
Judeþean are obligaþii asumate prin
contracte pe fonduri europene la
care vom veni nu doar cu cei 2%
cofinanþare, ci vom asigura ºi
cheltuielile neeligibile pentru fiecare
proiect în parte.

În concluzie, calculele repartizãrii
nu sunt fãcute dupã criterii politice,
din contrã, definitorii au fost
necesitãþile fiecãrei primãrii în
parte, investiþiile fãcute de Consiliul
Judeþean în fiecare UAT ºi nu am
urmat exemplul Guvernului PNL
care a fãcut rectificarea bugetarã de
la sfârºitul anului trecut pe criterii
politice, spre satisfacþia primarilor
PNL, în principal” a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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Aºadar, în aceastã zi, la Palatul
Culturii “Teodor Costescu”, începând
cu orele 16:30, în sala “Mehedinþeanã”,
s-a desfãºurat evenimentul “Micul
Român, Mica Unire”, iar de la orele
17:30, în sala ”Virgil Ogãºanu” a avut
loc spectacolul folcloric “Hai sã dãm
mânã cu mânã, cei cu inima românã”.
În cadrul acestui spectacol corul
“Kinonia” al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, dirijat cu mãiestrie de
pãrintele Iulian Pruiu a evoluat alãturi
de orchestra “Lãutarii Mehedinþiului”
a Palatului Culturii cu un repertoriu de
cântece patriotice.

Alãturi de corul Kinonia, în faþa

Corul Kinonia a concertat în cinstea
Unirii Principatelor Române

Preasfinþia Sa a sãvârºit Sfânta
Liturghie înconjurat de soborul de
preoþi ºi diaconi ai sfântului lãcaº
de închinare, iar rãspunsurile
stranei au fost asigurate de
grupurile psaltice ale Catedralei.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
fãcând referire la pericopa
evanghelicã cititã la Sfânta Liturghie,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim a îndemnat pe cei prezenþi
sã aibã o pocãinþã sincerã cãtre
Dumnezeu, la fel ca vameºul Zaheu,
atunci când L-a primit pe
Mântuitorul Iisus Hristos în casa sa.

“Pericopa evanghelicã din aceastã
Duminicã (Ev. Luca 19, 1-10) ne
vorbeºte despre ochii marelui
pãcãtos, cãpetenia trãdãtorilor, care
se întâlnirã cu ochii Sfântului lui
Israel - Hristos Mesia, Fiul lui
Dumnezeu. Iubirea vede ceea ce nu
îi este accesibil ochiului indiferent
sau duºmãnos. Iubind dezinteresat
chipul lui Mesia, Zaheu a putut sã
recunoascã imediat în învãþãtorul
aflat în trecere prin Galileea pe
Domnul Hristos, iar Domnul, plin de
iubire dumnezeiascã ºi omeneascã,
a vãzut în acest Zaheu, care îl privea
din ramurile sicomorului, acele
adâncimi sufleteºti pe care nici
Zaheu nu ºi le cunoscuse pânã
atunci.

Domnul a vãzut cã iubirea
arzãtoare pentru Sfântul lui Israel,
neîntunecatã câtuºi de puþin de

Duminica a XXXII-a dupã Rusalii la Catedrala
Episcopalã din Drobeta-Turnu Severin

publicului severinean au evoluat ºi
numeroºi elevi ai liceului “I. ªt. Paulian”
din Turnu Severin, care au interpretat
cântece patriotice, atât vocal cât ºi la nai,
aflându-se sub atenta coordonare a
profesorului Nicolae Drãghia, dirijor al
orchestrei “Lãutarii Mehedinþiului”.

Evenimentul a fost organizat de
Primãria oraºului nostru în colaborare
cu Palatul Culturii “Teodor Costescu”
ºi Episcopia Severinului ºi Strehaiei.

De la ora 19:00, pe esplanada din
faþa Teatrului, severinenii s-au
prins în hora unirii.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Aºa cum ne-am obiºnuit, în ziua de 24 ianuarie – Unirea Principatelor
Române, zi care are o însemnãtate uriaºã pentru istoria poporului român,

instituþiile de culturã ºi cele ale autoritãþilor locale au organizat diverse
activitãþi prin care s-a dorit punerea în valoare a acestor momente istorice

deosebite care au dus la întregirea neamului românesc.

În Duminica a XXXII-a dupã Rusalii, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala
Episcopalã cu hramurile “Învierea Domnului” ºi “Sf. M. Mc. Gheorghe”

din Drobeta-Turnu Severin.

vreun interes personal, a acestei
inimi de trãdãtor, poate sã-l renascã
ºi sã-l înnoiascã. Atunci rãsunã
glasul dumnezeiesc: „Zahee,
coboarã-te degrabã, cãci astãzi în
casa ta trebuie sã rãmân”. ªi
renaºterea moralã, mântuirea,
înnoirea au venit la Zaheu ºi la toatã
casa lui”, a prezentat Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Planteazã o pãdure cu ºcoala ta!
Ai grijã de ea! Câºtigã o participare gratuitã

în Tabãra ”Ranger Pãdurea Mea”!
EcoStuff Romania dã startul proiectului “Pãdurea

mea” prin care doreºte sã implice în principal copiii în
acþiuni de protecþie a mediului prin plantãri de copaci.
Beneficiarii direcþi ai proiectului sunt chiar copiii
implicaþi care dacã parcurg toate etapele proiectului vor
avea o pãdure “a lor”. Copiii vor avea ocazia sã se plimbe
prin pãduri, sã culeagã seminþe, sã le sãdeascã, sa le
îngrijeascã, iar ulterior sã se bucure de roadele muncii
lor plantând puieþii care vor da naºtere unor noi pãduri.

Pãdurea Mea este un proiect destinat pentru început
tuturor elevilor din clasele V-VIII din România. Proiectul
este susþinut de PROFI ºi mii de oameni buni care l-au
votat în cadrul campaniei “Te costã 0 lei sã ajuþi”.

Implicându-se ºi participând în cadrul proiectului
Pãdurea Mea, copii vor învãþa sã foloseascã unelte,
sã planteaze un copac sau pom, sã recunoascã ºi sã
identifice diferite specii de copaci, plante sau insecte
ºi cum sã manipuleze animale mici, fluturi, melci sau
ºopârle. De asemenea îºi vor dezvolta perseverenþa,

Au început înscrierile pentru Programul Naþional de
plantat pãduri “Pãdurea Mea” ediþia 2020

rãbdarea ºi imaginaþia, lucrul în echipã ºi
responsabilitatea faþã de mediu.

Perioada de desfãºurare a proiectului începe în 10
Februarie 2020 ºi continuã cu anul ºcolar 2020-2021.

Începând cu 27 Ianuarie ºi pânã în 7 Februarie (doar
douã sãptãmâni), ºcolile ºi  echipele de elevi
interesate se pot înscrie în prima ediþie a acestui
proiect care se anunþã de duratã.

Desfãºurarea competiþiei este simplã. Fiecare ºcoalã
interesatã sã participe trebuie sã îºi formeze o echipã
de 5 elevi sub îndrumarea unui cadru didactic. Aceasta
echipã devine ambasadorul proiectului “Pãdurea Mea”
în ºcoala pe care o reprezintã.

Cel mai important lucru pe care trebuie sã îl facã
aceastã echipã este sã organizeze o acþiune de plantare
de copaci în 21 Martie,  de Ziua Mondialã a Pãdurii sau
în oricare altã zi din Luna Pãdurii, 15 Martie – 15 Aprilie.

Elevii ºi profesorii coordonatori din primele 10 echipe
care reuºesc sã organizeze cel mai bine aceastã acþiune
de plantare de copaci participã GRATUIT în TABÃRA
organizatã special pentru ei în 18 - 23 August 2020.

 Continuare în pag. 7
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 Marþi, 28 ianuarie, la Palatul
Cultural „Teodor Costescu” din
municipiul Drobeta Turnu Severin
a avut loc prezentarea activitãþii
desfãºurate de cãtre ISU Mehedinþi
în anul 2019.

Alãturi de pompierii mehedinþeni,
la eveniment au participat prefectul
judeþului Mehedinþi, domnul
Cristinel Pavel, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, domnul
Marius Screciu, dar ºi reprezentanþii
structurilor MAI ºi ai instituþiilor
publice cu funcþii de sprijin în
Comitetul Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã.

În acest context, inspectorul ºef al
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului

Evaluarea activitãþii desfãºurate de Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi în anul 2019

Mehedinþi, colonel Florentin Dragomir,
a prezentat invitaþilor ºi cadrelor
unitãþii, misiunile ºi activitãþile
desfãºurate de inspectorat în cursul
anului precedent, analizând punctual
gradul de îndeplinire a obiectivelor
propuse pentru anul 2019, prin
reflectarea sintetizatã a rezultatelor
compartimentelor ºi structurilor
instituþiei, concluzia generalã
desprinsã fiind aceea cã serviciile
profesioniste pentru situaþii de urgenþã
ale judeþului Mehedinþi ºi-au asumat
cu responsabilitate ºi profesionalism
rolul important pe care îl au în
protejarea vieþii ºi bunurilor populaþiei.

Pentru salvatorii mehedinþeni,
2019 a fost un an marcat de o
activitate intensã cu mii de ore

petrecute la intervenþii pentru
acordarea sprijinului populaþiei din
judeþ.

ISU Mehedinþi a asigurat
gestionarea a 6.951 de misiuni ºi
acþiuni, dintre acestea 6.389 au
reprezentat intervenþii în situaþii de
urgenþã, 517 recunoaºteri în teren ºi
45 de exerciþii cu forþe ºi mijloace în
teren, reprezentând o medie de 19
intervenþii pe zi, concretizate în
misiuni de salvare a vieþii ºi bunurilor
cetãþenilor.

- Împãrþite pe categorii, ele se referã
la 4.637 intervenþii SMURD, 321
incendii, 726 arderi necontrolate ale
vegetaþiei uscate, 111 intervenþii pentru
asistenþa ºi salvarea persoanelor, 892
de acþiuni pentru protecþia comunitãþii,
140  de misiuni în alte situaþii de
urgenþã, la 124 de solicitãri forþele s-
au deplasat în teren, fãrã a interveni.

Comparativ cu anul precedent se
observã o creºtere a numãrului de
intervenþii în situaþii de urgenþã,
procentul fiind de 40%.

Pe timpul desfãºurãrii
intervenþiilor în situaþii de urgenþã au
fost salvate 83 de persoane, 70 de
animale ºi 95 de pãsãri, precum ºi
importante bunuri materiale.

Pompierii din cadrul subunitãþilor
de intervenþie ale ISU Mehedinþi au
acþionat pentru stingerea a 321 de
incendii, faþã de 268 în aceeaºi
perioadã a anului precedent. Cea mai
mare pondere a incendiilor, circa
80% o reprezintã cele izbucnite la
proprietãþile particulare ale cetãþenilor
(locuinþe, anexe ºi proprietãþi private).
Cu toate eforturile depuse, au fost
înregistrate ºi 5 victime, dintre care
douã decedate. Cele mai multe
incendii au fost determinate de
folosirea focului deschis (88),

instalaþiile electrice defecte (51), dar
ºi de folosirea necorespunzãtoare a
coºurilor de fum  (33).

Paramedicii Serviciului Mobil de
Urgenþã, Reanimare ºi Descarcerare
(SMURD) Mehedinþi au intervenit
pentru salvarea ºi acordarea asistenþei
medicale unui numãr de 4.611 de
persoane, dintre care 374 copii.

Comparativ cu aceeaºi perioadã
a anului precedent, numãrul
intervenþiilor SMURD a crescut cu
aproximativ 45%. Creºterea se
datoreazã  faptului cã, pe parcursul
anului 2019, instituþia noastrã a fost
dotatã cu 5 ambulanþe SMURD noi.

Potrivit statisticilor ISU Mehedinþi,
paramedicii SMURD au intervenit la
1.165 urgenþe cu traumatisme, 266
urgenþe cu afecþiuni cardiace, 220 de
urgenþe la intoxicaþii, 29 la bolnavi
aflaþi în stop cardio-respirator
resuscitat/neresuscitat, 327 de
urgenþe la accidente rutiere, 2.447 de
urgenþe pentru alte afecþiuni medicale
(ale aparatului digestiv, renal,
respirator, afecþiuni psihice etc) º.a.

Îndeplinirea obiectivelor din anul 2019
se datoreazã disponibilitãþii ºi
operativitãþii forþelor ºi mijloacelor
specializate ale pompierilor militari,
diversitãþii ºi complexitãþii intervenþiilor
specifice, dezideratului apãrãrii vieþii,
bunurilor materiale ºi mediului, precum
ºi încrederii mari a populaþiei în solicitarea
unitãþii noastre ºi în alte situaþii, altele
decât urgenþele generate de incendii.

Cu aceastã ocazie, mulþumim
colegilor care au susþinut misiunile
desfãºurate, reprezentanþilor mass-
media ºi tuturor instituþiilor care au
sprijinit inspectoratul pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Scandalul generat de
iniþiativa nãstruºnicã a primarului
Orºovei, de a desfiinþa Poliþia Localã
din municipiu, ia amploare.
Preºedintele Uniunii Sindicatelor
Poliþiºtilor Locali din România,
Eugen Tone, a venit, însoþit de un

Primarul Orºovei îºi bate joc de Sindicate

Preºedintele Uniunii Sindicatelor Poliþiºtilor Locali din România a venit
la Primãria Orºova, pentru a încerca o mediere a conflictului dintre

primarul municipiului ºi Poliþia Localã. Din pãcate, primarul i-a dat cu
flit, dupã ce l-a þinut pe la uºã, pe un ger de crãpau pietrele.

coleg, sã discute cu primarul, pentru
a încerca o mediere a conflictului. În
stilul caracteristic, primarul a motivat
cã are o ºedinþã ºi i-a þinut vreo douã
ore în faþa instituþiei, pe un ger cumplit.
Atitudinea neospitalierã ºi jignitoare

 continuare în pag. 14
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Taci, vere, cã-ºi aduse
aminte sãsãlãul de proiectul de acum
ºase ani, cel numit pretenþios ºi
cuprinzãtor „România educatã”! Da
cu ãla cu care câºtigã alegerile
recente, „România normalã”, ce
fãcu? Îl pierdu pe drum sau îl devorã
gândacul ãla de împiedicã realizarea
autostrãzii Piteºti- Sibiu? În fine,
cred cã deschise vreun sertar cumva
pe la Cotroceaua Movalie ºi dãdu
de el, altminteri e greu de crezut cã-
ºi fãcu de lucru aºa tam-nisam
taman în ziua când guvernul
dumnealui îºi asumã rãspunderea
pentru legea alegerilor locale în douã
tururi de scrutin. Altã vârtelniþã de
tocat vorbe cu final anunþat. Numai
bunã pentru a da impresia cã ai noºtri
ca brazii lucreazã de le sare
nãduºeala prin cãmaºã.
   * Lucreazã pe dreaq! Din câte
înþelegem cu capetele noastre
proaste, competenþii piþigoi din
guvernul dumnealui vor sã-ºi asume
ce înþeleg ei prin rãspundere pe
fiecare segment de lege despre care
cred ei cã e inconvenabil
pesediºtilor, în speranþa cã vor putea
trage de putere pânã la noile alegeri
parlamentare sau pânã la mult
trâmbiþatele anticipate.
   * Va ieºi un soi de circ a la
longue, pot paria pe orice. Au ãºtia
un chef de treabã ceva de speriat.
Circ care s-a repetat în avanpremierã
zilele acestea când se zice cã s-a
votat tãierea pensiilor speciale. Se
laudã peneliºtii ºi pesediºtii, care
mai de care, ce nu s-a vãzut, cã s-
au þinut de cuvânt cu tãierea
respectivelor pensii... Dacã nu am

ºti cã au fost, cu toþii, conºtienþi de
mascarada în care joacã, mai cã am
fi ºi noi dispuºi sã le dãm crezare.
Toþi ºtiu de „ºopârlele” legii ºi de
faptul cã, la Curtea Constituþionalã,
altfel se vor purta discuþiile. Aºa cã,
în cele din urmã... toatã lumea
fericitã ºi cu lacrimi pe obraz...
   * O gaºcã de derbedei despre care
umblã ºtirea falsã cã salveazã
România – Andrei Caramitru, Daniel
Funeriu, Vladimir Tismãneanu,
Theodor Baconski – dar în realitate
ei înjurã, spurcã tot ce e românesc
nu a gãsit altceva mai sãnãtos, mai
util de fãcut decât sã-l înjure
birjãreºte, pe Facebook, pe unul
dintre simbolurile cele mai penetrante
ale ideii de românitate, marele artist
Tudor Gheorghe. Motivul? Le-ar fi stat
sicofanþilor în gâtlej niºte versuri din
spectacolul “Degeaba 30”. Nu avem
spaþiul necesar sã reproducem acele
versuri-rechizitoriu la adresa celor
care au spoliat aceastã þarã vreme de
30 de ani, cert este cã ele i-au ars pe
aceºti huligani stipendiaþi de tot felul
de duºmani ai acestei þãri cu fierul
roºu. Altfel nu se explicã turbarea de
fiare în lanþ cu care au reacþionat.
Campion al turbãrii – limfaticul „pixel
albastru”, ministrul de jenantã
amintire al Educaþiei, handicapatul
care nu era în stare sã articuleze liber
douã-trei cuvinte, fãrã ajutorul
secretarei-sufleur, Daniel Funeriu,
acelaºi sinistru imbecil care se aliase
cu ungurii sã facã praf programele
ºcolare de istorie ºi geografie, astfel
ca deznaþionalizarea tinerelor vlãstare
de români sã înceapã cât mai de
timpuriu ºi cu cât mai bune rezultate.

Jigodia asta patentatã nu se dã în
lãturi de la insulte ºi injurii foarte
grave la adresa artistului complet care
este Tudor Gheorghe, pe care îl face
slugã a lui Ceauºescu, comunist
irecuperabil etc. Tocmai pe el, care
nu a fost membru de partid ºi al cãrui
tatã fãcuse ani grei de puºcãrie
politicã. Gãsiserã derbedeii victima
perfectã! Dar aici, chiar cã, atacându-
l în aceastã manierã grobianã pe un
artist exponenþial al neamului
românesc, precum Tudor Gheorghe,

Cãtre o nouã „Erã a ticãloºilor”?
ºi-au fãcut un perfect hara-kiri.
Reacþia populaþiei ultragiate vorbeºte
dela sine.
   * În noaptea de 29/30 ianuarie
1852 a vãzut... lumina zilei marele,
încã neegalatul dramaturg român I.
L. Caragiale, poate scriitorul care-
ºi demonstreazã actualitatea cu cea
mai mare acurateþe. Cât de necesar
ne-ar fi Caragiale, când, iatã, o nouã
„Erã a ticãloºilor” forþeazã porþile
istoriei poporului român.

29 IAN - 11 FEB
2020

29 IAN - 11 FEB
2020

Colegiul Prefectural al Judeþului
Mehedinþi s-a reunit în ºedinþã

ordinarã marþi, 28 ianuarie 2020,
sub conducerea

prefectului Cristinel Pavel.
„În ºedinþa Colegiului Prefectural

de marþi au fost abordate douã teme,
un subiect pe care l-a prezentat ºeful
Administraþiei Judeþene a Finanþelor
Publice Mehedinþi, într-un material
amplu ºi tratat foarte bine, unde s-
au prezentat indicatorii economico-
financiari ai judeþului nostru ºi
activitatea pe 2019. La punctul doi
al ordinii de zi, Oficiul Judeþean
pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale
Mehedinþi ne-a prezentat o
informare referitoare la activitatea
instituþiei în anul 2019", a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
   Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Mehedinþi a
prezentat raportul privind activitatea
desfãºuratã în anul 2019. S-au
fãcut precizãri despre mãsurile
întreprinse pentru realizarea
principalilor indicatori privind
activitatea de colectare a creanþelor,

ªedinþa Colegiului Prefectural al
judeþului Mehedinþi

metode ºi practici de evaziune
fiscalã  identificate, precum ºi
rezultatele acþiunilor de control.  S-
a prezentat, totodatã, ºi o analizã a
bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale unitãþilor administrativ
teritoriale la finele anului 2019.
   ªi Oficiul Judeþean pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale
Mehedinþi a prezentat o informare
privind activitatea desfãºuratã în
anul 2019. Directorul OJFIR
Mehedinþi a precizat cã, prin
activitatea desfãºuratã la nivelul
Compartimentelor Implementare,
s-au instrumentat peste 250 cereri
de platã ºi s-au avizat pentru platã
sume în valoare de aproximativ
2.500.000 euro.

Contact:
Biroul de presã al Instituþiei
Prefectului judeþul Mehedinþi
cancelarie@prefecturamehedinti.
romailto:presa@gov.ro
Website: https://
mh.prefectura.mai.gov.ro/#,
Facebook: https://
www.facebook.com/PREFECTURAMH/
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Împlinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor
Române, sau Mica Unire, a fost marcatã de 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”, a avut loc în Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
   La Liceul de Arte Ioan ªtefan Paulian, clasa I a B, prof. învãþãmânt
primar Creþan Valerica, muzeografii Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier au desfãºurat o activitate cultural educativã care a marcat
importanþa zilei de 24 ianuarie 1859 în istoria României. Astfel,
micii ºcolari au participat la un atelier de poveºti având ca personaj
central pe Alexandru Ioan Cuza. La sfârºitul activitãþii micuþii s-
au prins într-o horã a Unirii.

Uniunea Artiºtilor Plastici din Drobeta Turnu Severin
vã invitã sã participaþi la vernisajul unei inedite expoziþii de
graficã, ce va avea loc marþi, 04 februarie 2020, ora 17.00,
la etajul 1 al Castelului de Apã (Castelul Artelor). Expoziþia
aparþine doamnei OARA LARISA MUTU MINDOIU, deja
cunoscutã ºi recunoscutã în rândul artistiºtilor plastici din
România. Vã aºteptãm sã admirãm ºi sã desluºim
împreunã “SEMNELE ªI ÎN(SEMNELE)” Larisei...

Birou Comunicare, Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural Drobeta Turnu Severin

“SEMNE ªI (ÎN)SEMNE”

Turismul cultural, ca un domeniu
de avangardã în turismul actual ºi în noua
abordare a Strategiei de Turism pentru
România, mai poate fi definit ºi prin
motivaþia accesului la obiectivele culturale.
Într-un sens mai larg, orice formã de turism
poate fi definitã drept turism cultural, dacã
reuºeºte sã satisfacã nevoia umanã de bazã
pentru diversitate, având tendinþa sã
creascã conºtientizarea culturalã a
individului care descoperã noi cunoºtinþe,
experienþe ºi întâlniri.
   Turismul cultural oferã oportunitatea
dialogului intercultural prin posibilitatea
dialogului activ al descoperirii ºi aprecierii
diversitãþii culturale, care la Drobeta Turnu-
Severin sunt caracteristici ale populaþiei ºi un
mod de viaþã; avem premise ºi oportunitãþi
pentru a deschide Cetatea Medievalã a
Severinului, Castelul Artelor ºi Parcul Crihala
unei dezvoltãri istorice, culturale ºi turistice,
cu care trebuie sã fim contemporani ºi
congruenþi, în decizia politicã ºi administrativã.
   Astfel, Castelul Artelor a înregistrat pânã la
sfârºitul anului în jur de 15.000 de vizitatori,
conform registrului de vizitatori, înregistraþi
prin fiºe statistice pe zone de provenienþã,
astfel cã se cunosc bazinele cu cei mai mulþi
vizitatori din þarã ºi strãinãtate, elemente
cuprinse ºi în Strategia de dezvoltare a
Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural, instituþie sprijinitã permanent de
Primãria ºi de Consiliul Local al Municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   În aceste condiþii, Cetatea Medievalã,
unde intrarea este liberã pânã la sfârºitul
anului 2020, a avut peste 20.000 mii de
vizitatori, inclusiv participanþii la festivaluri
ºi spectacole ºi severinenii care trec zilnic
prin cetate, acest obiectiv fiind chiar vârful
de lance al turismului severinean.
   Având în vedere importanþa turismului
pentru economia naþionalã, acesta fiind

PATRIMONIUL ISTORIC ªI TURISMUL CULTURAL

considerat sector prioritar ºi pol de dezvoltare
economicã în cadrul diverselor strategii
elaborate la nivel naþional, dezvoltarea
multiculturalã ºi a turismului cultural regional
impun o serie de mãsuri ºi strategii adoptate
la nivel de municipiu, în vederea unei
exploatãri eficiente a resurselor ºi obiectivelor

cultural-istorice de care dispune municipiul
Drobeta Turnu Severin, toate acestea au
reprezentat obiectivele prioritare ale Direcþiei
de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural.
   În anul 2020, cele douã obiective turistice
de importanþã majorã pentru municipiul
Drobeta Turnu Severin – Cetatea Medievalã
ºi Castelul Artelor – vor reprezenta axa
cultural-turisticã în jurul cãreia am elaborat
deja un calendar de evenimente adaptat
nevoilor cetãþenilor ºi turiºtilor, bazat pe
evoluþiile contemporane în diferite sfere de
activitate umanã, pe progresul în domeniul
ºtiinþific, tehnologic, educaþional ºi sociologic
- subiecte de interes major pentru turiºti, în
numãr din ce în ce mai crescut.

Ion Olaru

 Biroul de presã

“Unire-n cuget ºi-n simþiri”

Detalii suplimentare despre procedura de
înscriere ºi desfãºurarea concursului pot fi
gãsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff
Romania – https://ecostuff.ro/padurea-
mea/ sau pe pagina de Facebook: https://
www.facebook.com/ecostuff.romania/

PROFI
Prezentã cu peste 1200 de magazine în mai
bine de 500 de localitãþi urbane ºi rurale,
PROFI este reþeaua de retail modern cu cea
mai mare acoperire geograficã ºi, prin cei
17000 de angajaþi ai sãi, este totodatã cel
mai mare angajator din România.

Au început înscrierile...
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Nu existã nimic mai tare pe planetã
decît fauna penelist-iohannistã! Cîinii
sãlbatici prosperã prin cooperare, se
ºtie. Însã, frãþia cîinilor þine pînã cînd
un os este aruncat între ei! Atunci
puterile le scad ºi cresc tensiunile.
Victimã este Þara. Cetãþenii, care, din
pãcate, dau dublu clic pe ignoranþã.
Nu se mai mobilizeazã. Nu pot, nu vor,
nu-i mai intereseazã! Sau au uitat
înþelesul rãbdãrii! Rãbdarea nu
înseamnã sã-þi pleci capul, ci sã lupþi
cu sistemul care inventeazã
conducãtori nelegiuiþi, hrãneºte
partide gonflate la muºchi de
protocoalele „serviciilor”, asemenea
Codruþei - procuroarea „Iuropei”
sovietice! Românii continuã sã înghitã
tot ce le servesc oficialitãþile neduse
la bisericã! Tot ce produce otrãvitor
laboratorul sistemului iohannist!
Civismul manipulativ tot în acest
laborator a fost creat. Atunci, e normal
ca românul obiºnuit sã mãnînce cu
linguriþa, iar gãºtile sistemului cu
polonicul, din pensii speciale!

Politica ultimilor ani nu se mai
face în Parlamentul þãrii, ci în afara
graniþelor ei, via Cotroceni & noua
Securitate! Nãtãrãi cu funcþii! Cu
miniºtri ca ãºtia ne luãm adio de la
un trai omenesc! Gura tîrgului
spune cã Ministrul Afacerilor
Interne, Marcel Vela are mai multe
dosare la D.N.A., pe fapte presupus
comise de autoritãþile locale, pe
vremea cînd a fost mare dregãtor de
Caraº Severin ºi senator al
României. Unele au fost
instrumentate la D.N.A. Timiºoara,
altele la D.N.A. Central, unul dintre
ele fiind închis de actualul procuror
ºef al D.N.A. Timiºoara, Lavinia
Macovei.

Ministreasa Anisie habar n-are
care-i rolul virgulei în propoziþie, dar

ªi-a dat mintea la curãþãtorii strãine
ºi a pierdut bonul de casã

face bulling (ce cuvînt greþos au
împrumutat capetele neluminate din
limbile colonizatoare!) ºi þine lecþii
despre micþiune în faþa elevilor ºi
televiziunilor! Ruºine! Alte exemplare
ale Guvernului Orban: Georgeta
Bumbac, cu multiple aptitudini aero,
transport rutier, sãnãtate, navigaþie, de
unde ºi concluzia: trebuie sã
pescuieºti în ape tulburi ca sã trãieºti
înalt! Statul român îi plãteºte cucoanei
sinecurile cu aproape 6.000 de euro
pe lunã! Ce mai la deal la vale,
pãsãricile clasice ale partidelor! Bravo
lor! România e þara pãsãricilor ºi
cocalarilor, ºefi la bucãtãria naþionalã!
I-a mers ploaia sub pesede, sub
penele îi merg ºi mai bine fulgii de
bumbac.

Ministrul „Grindã”, alt personaj
deocheat! Deþine un palat ºi plãteºte
impozit pe o cocioabã, pe motiv cã i-
au mutat grinda constructorii mai la
vale. Madam Turcan, corigenta la
limba românã, care „ne-a indus ideea”
cã prostia se „propagheazã” rapid, cu
dispreþ ºi tupeu dã lecþii de
democraþie, jigneºte ºi-i prieºte, n-o
ia nimeni la rost. Da’ nici nu-i de
bãgat în seamã! Ale cui jocuri le face
ºi cîte muºte nevãzute are pe cãciulã,
nu-i greu de ghicit. Bode de la
Transporturi îºi angajeazã
rãspunderea pe funcþia de aventurier
al drumurilor forestiere! Pentru el,
drumul e mai scurt pe unde e mai lung
ºi accidentat. Alt exemplar, Damian
Butnariu, acuzat de sex cu minore, a
transformat primãria în bordel. Despre
nãtãrãul Cîþu sînt prea multe de spus,
vom dezvolta un capitol separat.

Orbane, te þii de afaceri! Vrei sã
faci negustorie? Ai fãcut deja o trupã
rock satanicã pentru România! Ce ne
facem cu aceºti nesãbuiþi? Cît
priveºte mãrirea pensiilor ºi
salariilor, acadele ºi mult fum!
România nu se va ridica din cenuºa
actualã pe porunci strãine de neamul
românesc! În lipsa unui program de
guvernare concret, incompetenþi,
dãunãtori ºi groºi de obraz, cum sînt,
au mintea ocupatã cu programe de
pãcãlit românii. Însã, în faþa presei,
îºi umflã minciunile ºi promit cu
nonºalanþã cã vom evolua de la
tractor la sapa de lemn! Sînt bolnavi,
din ce în ce mai bolnavi ºi mai falºi.
Atît de bolnavi, încît o parte a
electoratului care nu mai au boii la

cãruþã, au ajuns sã-i accepte, chiar
dacã ar fi luaþi la palme,
considerîndu-le comportamentul
firesc. Cu Iohannis ºi peneliºtii lui,
pentru români este ca ºi cum, într-o
cuºcã, pisicile ar sta la un loc cu
ºoriceii, iar pisicile le-ar spune: ºtiþi
ºoriceilor, noi sîntem cam sãtule
acum, dar de mîncat tot o sã vã
mîncãm de vii! Revenind la ticãitul
orologiului de la Cotroceni ºi Palatul
Victoria, vorba cãrturarului, „unde
nu-i fãinã, va veni gîlceavã”. În curînd!
Deci, sã punctãm: avem la guvernare
o adunãturã de rozãtori!

Cicã asta-i „România normalã”!, cu
anormalii ãºtia, cãrora li s-au
implantat cipuri ºi softuri strãine.
Escroci, analfabeþi, „penali” cu
dosare „albite”, o clientelã nelegiuitã
care sugrumã Þara pentru îmbuibarea
lor ºi a stãpînilor lor din afarã! Care
„Românie normalã”, care „România
lucrului bine fãcut”? Acest prezent
cumplit!? Cît de rãu va fi viitorul
apropiat pentru popor, se întrevede
din acest an cu triplu salt electoral.
Nerozii ãºtia au mîncat usturoi de la
Bãsescu, nu s-au spãlat pe dinþi, au
bãut votcã, au fumat „iarbã” din
umbra Porþii „Brandemburg” ºi au
avut pe acoperiº ºapcã de la Unkle
Sam cînd au emanat abureala cu
„România normalã”. De aici ºi acest
„Bunã dimineaþa, votca taie greaþa!”,
a baronului cu penele de Sãlaj, Crin
Bologa, propus de Predoiu pentru
ºefia D.N.A.! Aºa îºi saluta Bologa
colegii la D.N.A., pînã sã fie dat afarã! 

Predoiu aduce #rezist la ºefia
marilor Parchete. La Parchetul
General, vine cu Gabriela Scutea,
fosta adjunctã a Codruþei, care a
semnat cu mînuþa ei protocoalele cu
S.R.I. Cînd procurorii colaborau cu
S.R.I., pãdurile þãrii dispãreau,
dosarele false curgeau, românii
mureau uciºi de „Hexi Pharma”.
Predoiu ºi Scutea se cunosc din
perioada în care Scutea era mîna
dreaptã a Codruþei (2006-2013), iar
Predoiu era ministru al Justiþiei
(2008-2012), amîndoi fiind în
aceeaºi perioadã apropiaþi ai S.R.I.,
Scutea urmînd cursurile Academiei
S.R.I. Vedeþi, fantoma decapantei
bîntuie peste tot! Avem un guvern
de tot oprobriul, care crede cã se
înscrie în vreo lege a progresului...
cã ei, vezi Doamne, sînt de partea

bunã a istoriei! Buni de dus la groapa
de gunoi, fiindcã cei din actuala
gaºcã cu penele vîlvoi n-au nimic
comun cu România! Nici mãcar cu
doctrina Brãtienilor... fiindcã n-au
niciuna!

Despre ce normalitate vorbeºte
Klaus? Care normalitate? Cînd
judecãtorul Cristi Danileþ, într-o
intervenþie televizatã, a afirmat cã ar
trebui legalizat consumul de canabis
pentru uz propriu! Probabil, se
gîndeºte deontologic la cei 38 de
demnitari români ºi strãini
descoperiþi cã se drogau cu
„aiahoasca” în Clinica Drogurilor!
Cînd credeam cã în 2020 vom avea
un pic de liniºte în þãriºoara noastrã,
hopa, ne-am trezit cã acest guvern
de cîini sãlbatici îi face pe naivi sã
creadã cã trãim în democraþie. Ne-
am trezit cã acest premier vopsit în
cap ºi la cap amînã alocaþiile ºi a
îngheþat pensiile minime. Cu toate
cã, în rîndul celor un milion de
pensionari cu pensie minimã, mare
parte sînt agricultorii cu zeci de ani
vechime pe cîmpurile þãrii, care au
plãtit taxe ºi impozite, iar acum
primesc o pensie inumanã! Trãim
vremuri „sublime”! Trãim un
capitalism ca-n poveºtile cu zmei ºi
Baba-Cloanþa!

De la Iohannis ce aºteptãri sã mai
avem? ªi-a aºternut culcuºul ca sã
doarmã cum ºi-a aºternut, de aici
ºi proverbul în inversiune
copernicanã, ºi-a plecat din nou pe
meridiane! Mintea lui e ca un
elastic, se întinde cît o praºtie. ªi-
a dat mintea la curãþãtorii strãine
(de cinste ar fi cam greu de
discutat), a pierdut bonul de casã
ºi cele douã case, obþinute cu acte
false! La drept vorbind, aº avea
nevoie de un manual de specialitate
ca sã-i descifrez golul din cutia
cranianã! Dar n-am sã-l cumpãr. Îl
voi rãsfoi în librãrie. ªi cu hainele
procedãm la fel. Întîi le rãsfoim, le
probãm, apoi dacã ne dã mîna, le
cumpãrãm. În librãriile din afarã poþi
sta o zi sã citeºti ce vrei, nimãnui
nu-i pasã ce faci acolo, întins pe
podea, cu cafeaua lîngã tine. La noi,
se practicã ºanþul, dupã „studiul” de
la cîrciuma satului... apoi, eºti dirijat
la vot… chestie de „gust”.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Nicio veste despre Þara lucrului
bine fãcut. Klaus ºi ai lui par sã fie
cocoþaþi în vârful toboganului în
momentul de faþã ºi de acolo,
Dumnezeu cu mila! Problema nu
este cã vor ei sã se arunce, dar sã
se gândeascã bine, dacã þin ºi þara
în braþe sau se duc singuri la vale.
Problema e cã încã din primul
mandat Iohannis ne promitea cã
vom locui în Þara lucrului bine
fãcut. Sigur cã nu a spus viteza la
care va fi executat lucrul bine fãcut.
Pânã acum nu am vãzut niciun lucru
bine fãcut, în afara recâºtigãrii
mandatului de ºef al statului. A fost
bine fãcut pentru cã a ieºit din nou
preºedinte, nu cã ar fi avut merite
deosebite sã devinã ºef al statului
pentru a doua oarã. Pânã la urmã
are ºi el o parte din vinã cã partidele
politice se regãsesc în starea de
nereformare. Când a venit cu un
guvern de tehnocraþi a anunþat cã
în perioada respectivã partidele vor
avea timp sã se reformeze. Nu s-a
întâmplat aºa, dar nici nu a mai

Nicio veste despre Þara lucrului bine fãcut. Gunoiul se ascunde în
continuare sub preº, de la o guvernare la alta

strigat pe la gard cã nereformarea
partidelor este un rãu pentru
societatea româneascã.

Iohannis a profitat de construcþia
politicã româneascã, de dragul Puterii
ºi al unui nou mandat. L-o fi ajutat
din plin ºi serviciile pentru cã asta fac
ele cu Puterea, când este sã îºi
conserve privilegiile. Mai obþin un
mandat pentru cel care le este
favorabil. Iohannis are un rol
covârºitor în ceea ce priveºte starea
de fapt ºi ºi-a pus amprenta asupra
felului în care aratã þara în clipa de faþã.

Nu are decât o temã realã a
mandatului sãu. Este vorba de Jos
PSD!. Nu existã niciun proiect
prezidenþial vandabil. A fost gluma
de proiect România Educatã. A þinut
în primul mandat. Nu mai merge
acum ºi nici nu mai conteazã,
pentru cã are al doilea mandat în
buzunar ºi îl poate duce pânã la
capãt ºi apoi se poate pensiona.

Klaus nu a mai zis nimic de
proiectul sãu eºuat prin care îºi
propusese sã facã din România þara

lucrului bine fãcut. Nici nu a început
facerea respectivã. Ar fi vorba de
lipsa unui guvern al sãu. Cert este
cã a profitat din plin de Dãncilã ºi
de cãderea lui Dragnea ºi pe unii
pesediºti i-a cam numit premieri. A
fost bine când þara era condusã de
proºti ºi necalificaþi. Acum liberalii
au pâinea ºi cuþitul ºi pot sã facã
treabã, dar nu fac. De ce? Din raþiuni
pur electorale. Nu îi intereseazã nici
lucrul bine fãcut, nici educaþia, dat
fiind procentul alocat, nici sãnãtatea,
nici drumurile. Ei realizeazã doar
calcule electorale ºi se gândesc doar
cum sã rãmânã mai mult timp la
guvernare, sã ciuguleascã ºi activul
lor ceva, aºa cum au fãcut pesediºtii
ani de zile. Aceastã mentalitate este
profund gãunoasã ºi dãunãtoare
pentru þara noastrã.

Nu au ieºit sã prezinte ferm când
au preluat guvernarea situaþia în
care au gãsit þara ºi mãsurile care
se impun pentru a nu intra într-o
crizã economicã. Nu. Oamenii ºi-
au fãcut calculul electoral ºi au ºtiut
cã dacã încep din prima cu tãierile
ºi restructurãrile s-ar putea sã nu
zacã prea mult prin funcþii publice.
Astfel, au continuat ce a început
PSD: se împrumutã sãptãmânal,
continuã politicile de majorare de
pensii ºi salarii ºi nu ºtiu cum sã
facã rost de bani de alocaþii.
Nimeni nu spune cu gura plinã, clar

ce se întâmplã financiar cu aceastã

þarã. Se joacã toþi cu speranþele
oamenilor.

Sunt politicieni care spun cã o
majorare masivã cu 40% a punctului
de pensie ar avea efecte catastrofale
în economie. Liberalii fac piruete ºi
dansuri pe sârmã, de dragul votului
din varã ºi a celui din toamnã, mai
ales. Cert este cã spun adevãrul cu
jumãtate de gurã, de dragul
menþinerii la Putere ºi a privilegiilor.

Aceasta nu mai este Þara lucrului
bine fãcut, ci a lucrului de la o zi la
alta. Liberalii ar face bine sã anunþe
ce program de guvernare au ºi ce
planuri pun la cale pentru þarã,
dacã vor sã preia puterea pe 4 ani
prin declanºarea de anticipate. Este
clar cã PNL se teme cã dacã va
începe sã guverneze în mod real,
în scurt timp va pierde puterea. Nu
este o politicã sãnãtoasã pentru
þarã, ascunderea gunoiului sub
preº de la o guvernare la alta.

 ªtefan Bãeºiu
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 Trãim timpuri grele, parcã
ieºite din tipare. Omul nu-ºi mai
gãseºte acea liniºte sufleteascã,
interioarã. A devenit propriul sãu robot.
Depinde de factori externi care se
schimbã de la o zi la alta, pe fondul
unei instabilitãþi generale ce poate fi
generatã de cauze multiple. Psihicul
nostru are de înfruntat o serie de
aspecte neplãcute, cãrora, de mai mulþi
ani, nu le mai poate face faþã. Suntem
victimile depresiei atunci când nu
reuºim sã trecem dincolo de bariera
invizibilã a incertitudinilor. Viaþa a fost
dintotdeauna o competiþie cu bune ºi
rele. În prezent, mai multe aspecte ale
vieþii sociale pun presiune pe noi ºi
ne otrãvesc psihicul, îl pun la grea
încercare. Miraculoasa existenþã ne
aratã de multe ori un alt revers, acela
al problemelor existenþiale legate de
tot ce ne înconjoarã. Viaþa a devenit o
luptã tenace ºi nu totul depinde de tine,
de voinþa ta, de gradul de înþelegere,
de posibilitãþile tale, ci depinde de mai
mulþi factori care te fac sã oscilezi într-
o parte sau în alta. Când legea nu este
aceiaºi pentru toþi, când incompetenþa
face loc altora sã se ridice în schemã,
când rãul stãpâneºte asupra binelui ºi
când impostura devine o virtute în
angrenajul malefic al societãþii. Este
inadmisibil sã observi cã mediocritatea
acapareazã cele mai înalte structuri ale
statului. Ba, mai mult, este omagiatã
ºi recompensatã cu tot felul de
privilegii, pe seama celor mulþi. Unii
au totul ºi alþii nimic! Când libertatea þi
se pierde în jungla intereselor abjecte
ale unora ºi iresponsabilitatea
guverneazã întreg circuitul statal.
Valorile democratice, care se presupun
a fi rodul societãþii moderne, ne
determinã sã înþelegem cã una se
spune ºi alta trãim. Degeaba avem

Destine paralele!

dreptul sã trãim, dacã mulþi trãiesc în
sãrãcie, degeaba avem dreptul la
muncã dacã unii nu au aceastã
posibilitate. Degeaba avem dreptul la
învãþãturã dacã societatea nu ne
permite datoritã unor obstacole de tot
felul. Degeaba avem libertatea de a
spune ce gândim dacã nu avem cui,
sau chiar dacã avem nu vom fi înþeleºi.
De libertatea noastrã se ocupã de multe
ori ignoranþii. Avem drepturi cât
cuprinde constituþia, dar, de sus ºi
pânã la noi, jos, nu prea mai ajung.
Pentru cei mulþi, drepturile sunt doar
„apã de ploaie”, ca sã nu uitãm de
îndatoriri, de care statul are grijã. Nu
mai vorbim de ziua de mâine, când
siguranþa noastrã este în pericol la tot
pasul: crime, tâlhãrii, violuri, hoþie,
rãpiri, spargeri etc. Sunt marcatã
negativ de stereotipiile unei societãþi
a cãrei maladie vine din înaltele sale
structuri. Societatea noastrã e copiatã
dupã cele din vest, ca faþadã exterioarã,
dar intestinele sale interese sunt
retrograde, dãltuite în sfera fostelor
structuri comuniste. Când vedem care
sunt „valorile” politice ale societãþii din
ultimii zece ani, ne întrebãm: Unde este
adevãrata scarã a valorilor? Ne
întristãm, ne plângem de milã, suferim,
dar ce folos? Nouã, celor mulþi, nu prea
ne-au rãmas prea multe. Timpul a
trecut prea repede iar speranþa a murit.
Ne-a rãmas, doar resemnarea care
ucide. Dincolo de noi e noapte ºi nu
se aratã cã se va face luminã!

Maria Vulpaºu

“Am participat azi la Drobeta Turnu Severin la întâlnirea regionalã
a filialelor PMP din Mehedinþi, Gorj, Dolj, Olt 
   Am discutat despre pregãtirea alegerilor locale, am cunoscut candidaþi
din diferite localitãþi, am prezentat câteva proiecte importante pentru
perioada urmãtoare aºa cum este extinderea reþelei de gaze. 
   Oltenia e o zonã politicã consideratã dificilã, dar cu muncã ºi oameni
potriviþi putem schimba faþa comunitãþilor. #PMP #locale”

Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP

PMP +10% e un obiectiv
realizabil ºi în Oltenia 

29 IAN - 11 FEB
2020

29 IAN - 11 FEB
2020

#PSD_împotriva_severinenilor
Consiliul Judeþean

Mehedinþi, condus ºi controlat de
PSD, în mod discreþionar a alocat
18.000.000 de lei din cota de 6%
din impozitul pe venit cãtre
localitãþile din Mehedinþi, sume
destinate susþinerii proiectelor de
investiþii!
   Populaþia Severinului reprezintã
o treime din cea a Mehedinþiului,
ceea ce înseamnã cã municipiul
nostru ar fi fost corect sã
primeascã mãcar 6.000.000 lei.
   Surprizã mare însã pentru
severineni! Municipiul Drobeta
Turnu Severin a primit suma de ....

1.000.000 lei, adicã exact cât a
primit comuna Jiana, ºi puþin mai
mult decât localitãþi precum Gogoºu
sau Strehaia.
   Dezinteresul ºi dispreþul cu care
PSD trateazã Drobeta Turnu Severin
ºi pe cei 100.000 de locuitori pune
în mod real în pericol dezvoltarea
viitoare a unui întreg municipiu!
   Îi întreb public pe primarul PSD al
Severinului ºi pe preºedintele PSD
al Consiliului Judeþean Mehedinþi:
de ce trateazã Severinul ca pe o
comunã ºi de ce nu au alocat bani
mai mulþi pentru investiþii?

Camera Deputaþilor a aprobat proiectul de lege iniþiat de #PNL
privind eliminarea pensiilor speciale.
   Proiectul va fi trimis preºedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

Vor fi eliminate:
- pensiile de serviciu pentru deputaþi ºi senatori
- pensiile judecãtorilor ºi procurorilor, personalului auxiliar de specialitate
al instanþelor judecãtoreºti ºi al Parchetelor
- pensiile funcþionarilor publici cu statut special, ale funcþionarilor publici
parlamentari
- pensiile membrilor corpului diplomatic ºi consular al României
- pensiile membrilor Curþii Constituþionale ºi ale personalului aeronautic civil
- pensiile aleºilor locali, primari ºi viceprimari, precum ºi preºedinþi ºi
vicepreºedinþi de Consilii Judeþene.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

#Promisiune_îndeplinitã

Daniel CÎRJAN, preºedinte PNL Drobeta Turnu Severin
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De la începutul acestui an leul a avut o evoluþie liniarã
faþã de euro, fluctuaþiile cursului limitându-se la culoarul
4,7750 – 4,7798 lei, semn cã importatorii ºi-au fãcut
alimentarea cu valutã din timp.

În urmãtoarele sãptãmâni leul va primi mai multã
forþã din partea Finanþelor, care s-au împrumutat marþi
pe pieþele externe cu 3 miliarde de euro prin douã
emisiuni de euroobligaþiuni cu scadenþele la 12 ani,
respectiv 30 de ani.

Media monedei unice s-a miºcat între 4,7786 ºi 4,7798
lei. La sfârºitul perioadei media a fost stabilitã la 4,7787 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între 4,777 –
4,783 lei, cu închiderea la 4,778 lei.

Luni, Banca Centralã Europeanã a calculat o cotaþie de
4,7808 lei, egalã cu maximul istoric stabilit de BNR în 21
noiembrie pentru ca marþi ea sã coboare la 4,7784 lei.

Media dolarului american a crescut de la 4,3095 la
4,3378 lei. lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat de la 1,079 la 1,067
franci/euro, ceea ce a fãcut ca media ei sã urce de la 4,4378
la 4,4767 lei, nou maxim al ultimilor cinci ani.

Francul a urcat astfel aproape de recordul istoric
de 4,5054 lei înregistrat în ianuarie 2015, dupã
decizia Bãncii Naþionale a Elveþiei de a renunþa la
plafonul de minim 1,20 franci/euro.

Validarea definitivã de cãtre parlamentul britanic a
acordului de Brexit, care deschide calea ieºirii Regatului
Unit din UE la sfârºitul acestei luni, a condus la aprecierea
lirei sterline al cãrei curs a urcat luni de la 5,6586 la 5,6747
lei, cel mai ridicat nivel din ultimele ºase sãptãmâni. La
finalul intervalului, temerile cã Banca Angliei va reduce
dobânda sa cheie a fãcut lira sã se deprecieze faþã de
principalele valute iar BNR a stabilit o medie de 5,6456 lei.

Luni, uncia de aur a crescut pe pieþele specializate la
1.576 – 1.585 dolari, apropiindu-se din nou de pragul de
1.600 dolari. În aceste condiþii preþul gramului de aur calculat
de BNR a sãrit la noul maxim istoric de 220,9342 lei. Marþi,
uncia a scãzut de la 1.582 la 1.573 dolari iar preþul gramului
a alunecat la 220,2158 lei.

Nivelul lichiditãþii din piaþa monetarã a scãzut
semnificativ la sfârºitul perioadei. În aceste condiþii, suma
atrasã de BNR la operaþiunea de tip repo realizatã luni a
fost de doar 70 milioane lei.

Cu toate acestea nivelul indicilor ROBOR nu a cunoscut
schimbãri majore. Marþi, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a crescut marþi de la 3,16 la 3,18%. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a scãzut de la 3,26 la 3,25% iar cel la 12 luni a
coborât de la 3,32 la 3,30%.

Perechea euro/dolar a crescut începutul intervalului
pânã la 1,1111 dolari dar a coborât marþi la 1,0998 –
1,1025 dolari, pe fondul creºterii aversiunii faþã de
risc,datorate noii epidemii de gripã din China.

Bitcoin a fluctuat pe parcursul intervalului între 8.200
ºi 9.200 dolari. Analiza cuprinde perioada 22 – 28
ianuarie.  Radu Georgescu

Importatorii nu se înghesuie
încã sã cumpere valutãComunicat de presã

Inspecþia Muncii anunþã Programul cadru
de acþiuni pentru anul 2020, care cuprinde
principalele campanii ºi acþiuni care vor fi

realizate la nivel naþional
Acþiunile de control  desfãºurate de

Inspecþia Muncii în cursul anului 2019, s-au
concretizat în urmãtoarele rezultate: numãrul
total de controale efectuate de Inspecþia Muncii
la nivel naþional, în domeniul relaþiilor de
muncã ºi al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã,
este de 121.273 , iar valoarea totalã a
amenzilor aplicate este de 127.100.300 lei.

În domeniul relaþiilor de muncã, au fost
efectuate 71.748 controale, din care 67.632
pentru identif icarea cazurilor de muncã
nedeclaratã, fiind aplicate, în total, 23.893
sancþiuni contravenþionale. Valoarea totalã a
amenzilor a fost de 108.545.400 de lei, din care
94.100.000 lei pentru muncã nedeclaratã.

În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã,
au fost efectuate 49.525 controale, în urma
cãrora s-au aplicat amenzi în valoare de
18.554.900 lei. Numãrul total de sancþiuni
contravenþionale aplicate a fost de 70.589,
fiind dispuse 231 opriri din funcþiune a unor
echipamente de muncã neconforme, care
reprezentau risc de accidentare, iar în 227 de
cazuri, au fost dispuse sistãri ale activitãþii.
Dantes Nicolae BRATU, inspector general

de stat, face urmãtoarele precizãri:
„Anual, Inspecþia Muncii întocmeºte ºi

publicã pe site-ul instituþiei,
www.inspectiamuncii.ro, un program cadru de
acþiuni, care cuprinde principalele campanii
ºi acþiuni ce vor fi realizate la nivel naþional,
conform metodologiilor specifice elaborate la
nivelul instituþiei ºi potrivit obligaþiilor ce
revin instituþiei din statutul de membrã a unor
organisme internaþionale executive (Senior
Labour Inspectors Committee - Comitetul
Înalþilor Responsabili cu Inspecþia Muncii din
cadrul Comisiei Europene, European Agency
for Safety and Health at Work - Agenþia
Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã). De asemenea, la elaborarea
Programului cadru de acþiuni al Inspecþiei
Muncii, se au în vedere aspectele prioritare
ale pieþei muncii ºi rezultatele controalelor
efectuate în anul precedent.

În elaborarea metodologiilor campaniilor ºi
acþiunilor specifice, direcþiile de specialitate
fac o analizã temeinicã, bazatã pe rezultatele
din anii anteriori ºi pe evoluþia riscurilor în
domeniile în care s-a constatat o incidenþã
mai mare a neconformitãþilor, cum ar fi munca
nedeclaratã, nerespectarea obligaþii lor
stipulate în contractul individual de muncã,
riscurile de accidentare ºi îmbolnãvire la locul
de muncã, precum ºi accidentele de muncã.

Numãrul de accidente de muncã înregistrat
în anumite domenii, frecvenþa ºi gravitatea
acestora, reprezintã factori determinanþi pentru

Programul cadru de acþiuni pentru anul 2020
intensificarea acþiunilor de veri ficare ºi
monitorizare a modului în care se respectã
prevederile legale în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã. Þinând cont de necesitatea
creºterii gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor în ceea ce
priveºte respectarea prevederi lor legale
referitoare la securitatea ºi sãnãtatea în muncã
în domenii le în care s-au înregistrat
neconformitãþi care au generat evenimente
deosebite,  avem în vedere, în perioada
urmãtoare, intensificarea acþiunilor Inspecþiei
Muncii în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã, precum ºi dezvoltarea unor sinergii
cu alte domenii, printre care ºi învãþãmântul.

Pentru realizarea obiectivelor
instituþionale, în Programul Cadru de Acþiuni
al Inspecþiei Muncii pentru anul 2020, se
desfãºoarã acþiuni de control de tip campanie,
tematice ºi de fond, cu caracter preventiv,
precum ºi controale programa te  sau
inopinate, la toate categoriile de angajatori,
focalizate pe domeniile de activitate
economicã în care au fost identificate riscuri.
În acþiunile de control, indiferent de tipul
controlului, se veri ficã,  în principal,
îndeplinirea cerinþelor legale privind
încadrarea în muncã, timpul de muncã ºi
timpul de odihnã, drepturile salariale
acordate, precum ºi respectarea
reglementãrilor de domeniul securitate ºi
sãnãtate în muncã. La aceste acþiuni de
control, se adaugã verificãrile iniþiate ca
urmare a petiþiilor pe care ni le adreseazã
cetãþenii , în situaþia în care aceºtia se
considerã prejudiciaþi în relaþia cu angajatorii.
Anual, la nivel naþional, sunt înregistrate ºi
soluþionate aproximativ 50.000 de petiþii, ceea
ce reflectã gradul ridicat de încredere al
cetãþenilor în capacitatea Inspecþiei Muncii de
a-i ajuta în soluþionarea problemelor apãrute.
Cele mai frecvente încãlcãri ale legislaþiei în
domeniul relaþiilor de muncã reclamate sunt
cele legate de prevederile Codului Muncii:
neplata salariilor, timpul de muncã ºi neplata
orelor suplimentare,  concedieri abuzive,
nerespectarea prevederilor privind registrul
de evidenþã a salariaþilor,  reconstituirea
vechimii în muncã. În domeniul SSM,
principalele aspecte reclamate de cetãþeni
vizeazã: eliberarea adeverinþelor pe grupe de
muncã, condiþiile de muncã
necorespunzãtoare, cercetarea ºi declararea
accidentelor produse la locurile de muncã,
nerespectarea cerinþelor de securi tate ºi
sãnãtate în muncã.

În aceeaºi mãsurã, inspectorii de muncã
sunt imparþiali ºi reprezintã un factor de
echilibru între actorii de pe piaþa muncii,
sindicate ºi patronate, salariaþi ºi angajatori.
Încercãm, prin toate acþiunile noastre, de
informare, de conºtientizare sau de control
preventiv,

 continuare în pag. 14
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Astãzi gãseºti cafea pe toate drumurile,
la toate alimentarele, de la simplele
chioºcuri, la marile supermarcheturi. Ba
chiar pe marginea strãzii, în pieþe ºi prin
parcurile oraºului sunt atâþia care te trag
de mânecã sã te îmbie sã-i cumperi un
pachet de cafea. Tot felul de mãrci, tot
felul de ambalaje, culori ºi arome. S-a
ajuns pânã acolo încât a devenit o
obiºnuinþã ca sã dai de câteva ori cafea
celui pe care-l angajezi sã-þi lucreze cu
ziua la o muncã oarecare în gospodãria
de la þarã. Fãrã cafea, nici sã nu te
gândeºti sã chemi pe cineva la muncã!

Îmi amintesc ce însemna cafeaua pânã
în 1989 pentru noi. Cafea adevãratã nu
gãseai decât la anumite magazine, la un
preþ foarte piperat. Dacã gãseai!
Cumpãram din când în când câte un
pachet, ca sã duc la câte o editurã, unde
aveam vreo carte. În alimentare, pentru
mulþimea de rând, gãseai doar
“nechezol”, un fel de orz prãjit ºi mãcinat,
care-þi dãdea iluzia cã bei cafea.

Am avut o colegã la liceu, vânzãtoare
la un magazin de cafea. Erau cursuri fãrã
frecvenþã. Eu eram student la teologie
în Bucureºti. Când venea perioada
examenelor la liceu, îmi luam învoire de
la facultate ºi gãseam suficientã
înþelegere pentru aceasta. Nu eram în
serie cu dânsa, aºa cã nu ºtiu cum învãþa.
ªtiu doar cã era o adevãratã vedetã a
oraºului. Avea “Dacia” neagrã, cu numãr
mic, aºa cum aveau doar mai marii

Istoria învãþãmântului mehedinþean:
când? unde? cum? (4)

Primele ºcoli comunale

   Între 1837-1838 nu existau
ºcoli comunale în Mehedinþi, dar
nici în restul þãrii iar P. Poenaru
propune sã se înfiinþeze asemenea
ºcoli vreo 400 din care 55 în
Mehedinþi mai cu seamã cã ºi
Regulamentul Organic prevedea
sã se înfiinþeze ºcoli sãteºti prin
articolul 8 iar un cântãreþ sã aibe
sarcina de a învãþa copii de þãrani,
iar cursurile sã se facã în cele ºase
luni ale iernii iar vara sã fie
rezervatã muncii câmpului.
   Dascãlii ce trebuia sã-i înveþe
pe copii de þãrani urmau sã fie
plãtiþi cu 2 chile de grâu din
pãtulul de rezervã al satului ºi 2
lei de casã anual.
   În Mehedinþi au apãrut 55 de
candidaþi de învãþãtori iar P.
Poenaru, într-o cuvântare
rostitã, a spus: “... aceºtia au a
urma câteva luni învãþãturile
începãtoare spre a se desãvârºi
la citire ºi la scriere ºi a se
deprinde cu metodul
lancasteric...”.
   Deºi nu existau încã ºcoli sãteºti
în 1838, Eforia le clasifica: la sate
se vor numi COMUNALE, cele de
la plãºi se vor numi preparandale
iar în capitalele de judeþ vor fi
ºcolile normale.
   Aflãm, în continuare, cã ºcoala
primarã particularã a boierilor
glogoveni din Glogova a devenit
ºcoalã comunalã ºi în 1845 era
învãþãtor Petre Popescu care avea
cursul preparator de la Cerneþi.
   ªi ºcoala particularã de la
Menþii din dos, a devenit ºcoalã
comunalã.
   Înainte de 1848, în vremea iernii,
copii oamenilor mai bogaþi se
adunau la câte un sãtean, care
“apucase învãþãturã”, fiind fiu de
logofãt ori de popã pentru a învãþa.
Prima ºcoalã de acest fel a fost la
BADEA MÃRCULESCU care “avea
dãscãlie” la el acasã. Au urmat
apoi Radu Popescu, C. Sâlculescu.
   Alte ºcoli despre care avem
informaþii sunt cele din Oreviþa
Mare, Baia de Aramã, Broºteni
ºi Cãtunele.

Cafeaua

   La Oreviþa Mare, ºcoala a fost
condusã, pe rând, de preoþii Ion
ªtefan, Barbu Stoichiþescu ºi Barbu
Stoichiþescu – fiul.
   La Baia de Aramã deschide o
ºcoalã particularã Ion ªchiopu care
“fugise din Transilvania”, dupã
cum afirmã Lt. Colonel Spineanu
– “Familia Hârgof” Tr. Severin
1929.
   S-au mai deschis ºcoli comunale
la Broºteni, unde au funcþionat ca
învãþãtori cântãreþi Ion Dascãlul, Niþã
Dascãlul ºi preotul D. Popescu, aºa
cum reiese din Monografia comunii
Broºteni de Gh. N. Crãciun, Turnu
Severin 1932.
   Au urmat comunele Flãmânda ºi
Gogoºi.
   Amintim numele dascãlului
Toma, Borchescu din Costeºti,
informaþie fãcutã cunoscutã de C.
Danciu, profesor la Liceul Traian,
fost prefect de Mehedinþi ºi originar
din Costeºti.
   Toma Borchescu era bãnãþean,
venit de peste munþi ca ºi
Maiorescu de la Cerneþi ºi
ªchiopu de la Baia de Aramã.
   ªcoala “normalã” din Cerneþi îºi
continuã existenþa dar apar din
când în când unele ºcoli particulare
aºa dupã cum reiese din darea de
seamã pe care Petrache Poenaru
o face la Bucureºti în iunie 1839.
   În anul 1839 gãsim ca profesor
la ºcoalã pe I. Popoviceanu iar în
decembrie 1842 pe profesorul D.
Frumuºeanu care primea un
salariu de 200 ºi avea ºi pentru
cheltuielile ºcolii 400 lei.

În aceastã perioadã, ºcoala
din Cerneþi are 114 elevi iar în
total pe judeþ sunt 6.744 ºcolari,
iar dintr-o dare de seamã din
anul urmãtor, adicã 1 iulie 1846,
dupã cum ne prezintã V. A.
Urechiea – “Istoria ºcoalelor de
la 1800-1864 Tom” Bucureºti
1892, situþia se prezintã astfel:
ªcoli comunale 203 cu 5.026
elevi
ªcoala normalã   1 cu 135 elevi
ªcoala greceascã  -
ªcoala germanã    2 cu 30 elevi.
(va urma)

Prof. Haralambie Lupulescu

oraºului din partid, miliþie, securitate sau
directorii anumitor instituþii din judeþ.
Doamna T. venea în liceu când ºi când.
Era îmbrãcatã frumos ºi foarte luxos.
Avea multe bijuterii la gât, la urechi, pe
mâini ºi pe degete. Parcã fãcea reclamã
unui magazin de lux. Veneau
profesoarele la dânsa cu o slugãrnicie
cum n-am avut ocazia sã vãd în alte
împrejurãri. Ministrul învãþãmântului sã
fi fost ºi poate n-ar fi linguºit-o aºa. Deºi
era de origine dintr-un sat destul de
departe de oraº, doamna T. cãuta sã se
poate ca o doamnã de elitã, cu gesturi
bine studiate, cu zâmbet ºi priviri folosite
cu diplomaþie. Pe noi, colegii ei, ne trata
cu superioritate. ªi pe bunã dreptate!
Eram niºte neicanimeni pe lângã dânsa.
Dumneaei avea bani, avea prestigiu,
cunoºtea toatã lumea “bunã” a oraºului,
avea relaþii, putea deschide toate uºile ºi
vorbea toate limbile; noi eram niºte
coate-goale, maþe-fripte. Ce mai!
Doamna era vânzãtoare la cafea ºi asta
spunea tot.

Dupã ’89 am mai vãzut-o odatã; era
vânzãtoare la un magazin de legume ºi
fructe! Nu mai pãstra nimic din ceea ce
socotea cu ani înainte cã-i asigurã
celebritatea localã. Era o femeie foarte
amabilã, foarte umanã, fãrã mascã, fãrã
farduri ºi bijuterii, fãrã pretenþii de mare
personalitate!

Ce înseamnã cafeaua, dom’le!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi
relanseazã semenilor provocarea de a
deveni voluntari în cadrul proiectului
“Salvator din pasiune”.

Reluãm, astfel, demersul de a gãsi
în rândul cetãþenilor, acele persoane
care îºi doresc sã se implice benevol,
fãrã remuneraþie, în domeniul
situaþiilor de urgenþã.  Prima etapã,
cea de recrutare ºi înscriere a
candidaþilor se va desfãºura pânã la
data de 06.03.2020, cea de a doua
etapã de analizare a dosarelor va avea
loc în perioada 09.03 – 13.03.2020,
urmând ca, în perioada  16.03 –
20.03.2020, sã se încheie contractele
de voluntariat.

Pentru a face parte din echipa
salvatorilor  mehedinþeni, cetãþenii
trebuie sã aibã vârsta cuprinsã între
16 ºi 65 de ani, sã fie apþi din punct

Alege sã fii voluntar ISU Mehedinþi!
de vedere medical, sã nu fi fost
condamnaþi pentru sãvârºirea de
infracþiuni cu intenþie ºi sã nu fi pierdut
anterior calitatea de voluntar în cadrul
serviciilor Inspectoratelor pentru
Situaþii de Urgenþã.

Activitãþile derulate alãturi de
pompierii mehedinþeni vor consta în
participarea la misiunile de intervenþie,
implicarea în acþiunile de ajutor umanitar,
dar ºi popularizare a mesajului preventiv,
în funcþie de competenþele dobândite
dupã parcurgerea programelor de
pregãtire, minimum 120 de ore.

 Demersul instituþiei noastre are la
bazã beneficiile activitãþilor de
voluntariat, ca expresie a implicãrii,
solidaritãþii ºi responsabilitãþii civice,
materializat în sprijinul acordat
comunitãþilor pe timpul situaþiilor de
urgenþã, dar ºi pentru prevenirea lor.

 Continuare în pag. 15
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o
mare dorinþã de interiorizare ºi de visare cu
ochii deschiºi. De asemenea, se pot evidenþia
afecþiuni mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, planificã-þi riguros activitãþile ºi
acceptã sprijinul celor dragi ºi de încredere. Este
o perioadã de mari transformãri interioare, astfel
cã este dificil sã fii foarte prezent ºi implicat în
activitãþi comune cu alþii. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mai bine, însã nu forþa
nota. Sunt ºanse sã primeºti bani, cadouri sau
favoruri dinspre locul de muncã. Totodatã vor
veni ºi informaþii preþioase vizavi de regimul
muncii ºi al salarizãrii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii,
însã mai mult prin prisma ta, decât a lor. Mai
ales relaþ i i le cu femeile se pot evidenþia
favorabil. Evitã sã te apropii prea mult de aceste
persoane, inclusiv de persoanele care te-au
susþinut pânã acum la locul de muncã. Acum
eºti numai pe forþele tale ºi nimeni nu te mai
poate ajuta aºa cum doreºti. Ai nevoie de
momente de odihnã ºi regândirea unor planuri
de viaþã, iar zile bune în acest sens sunt Joi ºi
Vineri. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci fii
prudent ºi  îngri jeºte-te corespunzãtor.  La
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar
nu forþa nota. Energia vitalã este fluctuantã ºi
de aici ºi reacþiile tale sunt neaºteptate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan
profesional. Chiar dacã lucrurile par amestecate,
nedesluºite ar fi bine sã observi atent ce se
petrece, sã notezi eventual într-un jurnal ºi sã
vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Relaþiile cu ºefii
ºi cu autoritãþile sunt importante în aceste zile,
deoarece pe de o parte, þi se vor recunoaºte
meritele, iar pe de alta, este rost sã primeºti
sarcini noi de lucru. Pe 29 ianuarie apar în
preajma ta prieteni, dar ºi variante deosebite de
a te implica în proiecte ºi acþiuni de anvergurã.
Fii prudent ºi, deocamdatã, doar gândeºte-te la
noi trasee profesionale. Acum este mai bine sã
fii doar spectator. Evitã provocãrile celorlalþi ºi
escaladarea conflictelor! La finalul sãptãmânii
odihneºte-te ºi detaºeazã-te de cotidian.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Foarte interesante sunt relaþiile de muncã! Unii
colegi sau ºefi îºi vor retrage susþinerea de pânã
acum, iar alþii vor face demersuri sã se apropie
mai mult de tine ºi sã te antreneze în activitãþi
noi. Însã, deocamdatã evitã luarea deciziilor
importante! Sãptãmâna este bunã numai pentru
reevaluãri ºi regândirea unor planuri personale
sau profesionale.  Se contureazã situaþii
deosebite legate de strãinãtate, fie pentru studii,
fie pentru lucru sau cãlãtorii de agrement. Se
recomandã prudenþã în relaþiile cu prietenii,
deoarece nu sunt ceea ce par. În weekend,
relaxeazã-te ºi stai la poveºti împreunã cu cei
dragi. Surprize pe toate planurile!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi
diverse facturi, datori i sau sã te ocupi de
relaþiile cu instituþiile financiare. Se pare cã a
sosit momentul sã te ocupi de actele necesare
f ie dobândiri i  unor bunuri ,  f ie pentru
contractarea unui credit. Deocamdatã ar fi bine
doar sã te informezi, sã-þi regândeºti planurile
financiare ºi sã laºi în sãptãmânile urmãtoare
acþiunea propriu-zisã. Pe de altã parte, vor
interveni ºi  aspecte legate de cãlãtori i
îndepãrtate sau de studii. La serviciu este multã
forfotã, pentru cã eºti solicitat de ºefi ºi colegi
în treburi stringente. Prudenþã, întrucât este
posibil sã-þi pierzi credibilitate ºi apoi poziþia
dintr-un grup de lucru.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se contureazã modificãri în relaþiile
parteneriale, de acee ar fi bine sã observi încotro
bate vântul schimbãrii. Perioada este favorabilã
numai unei analize privitoare la colaborãrile în
care eºti implicat sau doreºti sã te implici, dar ºi
pentru a studia pe îndelete relaþia cu partenerul
de viaþã. Pregãteºte-te de acþiuni mãreþe în comun
cu alþii! Posibile îmbunãtãþiri în colaborãrile vechi,
însã pot apãrea ºi colaborãri noi prin intermediul
femeilor. Joi apar cheltuieli pe taxe, facturi, însã
pot intra în discuþie ºi partajele sau moºtenirile.
Cineva din anturajul familial poate avea nevoie
de sprijinul tãu material sau financiar. Finalul
sãptãmânii este potrivit activitãþilor culturale, dar
ºi dialogului cu persoane aflate în strãinãtate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã
senzaþia de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi
în plan profesional, de aceea nu pune bazã pe
ce a fost sau pe ce este încã. Relaþiile cu femeile
din mediul profesional se pot îmbunãtãþi, însã
nu este ceea ce pare. Îngrijeºte-þi sãnãtatea,
pentru cã se pot evidenþia afecþiuni ale
extremitãþilor picioarelor ºi ale segmentului
digestiv. Þi-ar prinde bine trasarea unui plan
de consultaþii, analize medicale sau intervenþii
chirurgicale dupã caz. Relaþiile parteneriale sunt
amestecate, astfel cã sunt posibile rãsturnãri de
situaþie bulversante. La sfârºitul sãptãmânii
intervin cheltuieli importante alãturi de partenerul
de viaþã, de rude sau de colaboratori.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este multã forfotã în plan sentimental, astfel
cã sunt ºanse sã te avânþi în prima idilã posibilã.
Controleazã-þi  stãri le ºi  ai rãbdare ca
evenimentele sã-ºi urmeze cursul firesc. Dorinþa
de a iubi ºi de a fi iubit este mare, dar pãguboasã în
esenþã. Indiferent de situaþia din planul amoros, nu
este ceea ce pare, iar dezamãgirea pândeºte în
umbrã. Atmosfera de la locul de muncã se animã în
ziua de joi, astfel cã pot apãrea sarcini noi de lucru.
Se recomandã prudenþã, deoarece existã multe
nemulþumiri în tot ce þine de mediul profesional.
Fluctuaþiile emoþionale sunt mari ºi poþi lua decizii
pripite. Sãnãtatea este vulnerabilã, dar cu puþin efort
ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. În weekend
se întrezãresc chestiuni parteneriale deosebite.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai mult
spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice noi,
însã deocamdatã se simt la nivel subtil. Rezolvã
cu atenþie ºi rãbdare sarcinile cotidiene ºi
îndatoririle profesionale, pentru cã îþi vor veni
satisfacþii ºi din aceste direcþii. Relaþiile cu
membrii familiei par agreabile, însã doar par.
Iluzia ºi dezamãgirea sunt teme recurente în tot
ce þine de casã ºi familie. Joi se vor evidenþia
relaþiile sentimentale, atât relaþia cu persoana
iubitã, cât ºi relaþia cu copiii. Prudenþã ºi
discernãmânt! Tentaþiile sunt mari ºi pãguboase
pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii aduce
multã muncã la serviciu ºi relaþii colegiale
provocatoare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte
a sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe
te vor cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin
moral sau material, fie pur ºi simplu doresc sã
mai schimbe o vorbã cu tine despre subiectele
cotidiene, de larg interes. Pe de altã parte, ºi
cãlãtoriile vor fi frecvente, mai ales cele pe
distanþe scurte. Niscai probleme pot apãrea
dinspre segmentul familial. Fii înþelegãtor cu
membrii familiei, chiar dacã aceºtia te provoacã
în diverse moduri. Este vorba mai mult de
rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul lor de
a-þ i atrage atenþia este, deocamdatã, unul
neplãcut. Rezervã momente pentru odihnã!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Preocupãrile financiare sunt o temã
importantã. La prima vedere eºti nemulþumit de
veniturile obþinute din activitatea profesionalã,
dar în umbrã se traseazã alte variante de câºtig.
Totul este sã ai încredere ºi rãbdare. Deocamdatã,
descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte strictul necesar.
Pe 30 ianuarie sunt posibile discuþii ºi întâlniri
cu persoanele din anturajul apropiat. Nu lua de
bun chiar tot ce þi se spune ºi mai ales vorbeºte
numai la obiect, fãrã a povesti despre tine ºi
intenþiile tale. Cãlãtoriile pe distanþe scurte vor
fi f recvente, atât în scop personal, cât  ºi
profesional. Gândirea ºi  comunicarea sunt
distorsionate, deci fii prudent ºi controleazã-þi
stãrile, reacþiile ºi acþiunile.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale
sãptãmânii. Însã, este bine sã-þi temperezi elanul
ºi sã te ocupi numai de activitãþi uºoare ºi bine
cunoscute. Energia vitalã este fluctuantã, existând
riscul sã o risipeºti în dialoguri ºi acþiuni
nepotrivite þie acum. Sãnãtatea este vulnerabilã,
bine fiind sã te îngrijeºti corespunzãtor. Þi se
rotunjesc veniturile, însã nemulþumirile persistã
în segmentul financiar. Eºti tentat sã cheltuieºti
mai mult decât câºtigi deocamdatã, aspect
neplãcut ºi neindicat. Rezumã-te la a cheltui ºi a
folosi atât cât ai nevoie. A doua parte a sãptãmânii
îþi aduce în preajmã persoane din anturajul
apropiat. Întâlniri, discuþii, vizite, excursii
împreunã cu cei dragi în locuri minunate.

Autor: AstroCafe.ro

(30 ianuarie - 5 februarie 2020)
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A N U N Þ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 ºi H.G. nr. 1027/2014

ªCOALA GIMNAZIALÃ MALOVÃÞ
organizeazã în data de 21.02.2020, ora 09,00

C O N C U R S
pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante pe perioadã

nedeterminatã
de MUNCITOR 1 normã

   Etapele desfãºurãrii concursului:
- Depunerea dosarelor: 31.01–14.02.2020 între orele 09,00-13,00;
- Selecþia dosarelor de înscriere 17.02.2020;
- Desfãºurarea probei scrise 21.02.2020, ora 09,00-12,00;
- Interviul 25.02.2020, orele 9,00-11,00;
- Afiºarea rezultatelor finale 26.02.2020, ora 15,00;
   Condiþii specifice de participare la concurs:
a) Studii liceale cu diplomã de Bacalaureat cu specializarea electromecanic auto;
b) Posesor al unui permis de conducere valabil care sã cuprindã categoriile
B,C ºi D ºi vechime minim 10 ani la categoria B sau C sau D.
c) Atestat transport persoane valabil - Certificat de pregãtire profesionalã valabil;
d) Domiciliul sã fie pe raza comunei Malovãþ;
e) Minim 1 an ºi 4 luni vechime în funcþia de muncitor într-o unitate ºcolarã.
   Detaliile privind: documentele solicitate candidaþilor pentru
întocmirea dosarului de concurs, condiþiile generale ºi specifice
necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, tipul probelor de
concurs, bibliografia ºi alte date necesare desfãºurãrii concursului
sunt afiºate la sediul ªcolii Gimnaziale Malovãþ din satul Malovãþ,
comuna Malovãþ, judeþul Mehedinþi.
   Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0252-342407.

DIRECTOR, Prof. Colibãºanu Monica

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

 Urmare din pag. 11
sã fim activi ºi responsabili. Periodic, efectuãm  analize concrete,

urmãrind îndeplinirea obiectivelor stabilite pânã la materializarea
acestora în rezultate concrete.

Astfel, Programul Cadru de Acþiuni al Inspecþiei Muncii pentru anul
2020, reprezintã un document de referinþã, elaborat cu respectarea
reglementãrilor specifice din domeniile de competenþã ale instituþiei, ce
þine cont de cerinþele ºi orientãrile europene în domeniu. Am urmãrit
alocarea eficientã a resurselor existente pentru maximizarea rezultatelor,
având în vedere cã resursele umane, financiare ºi materiale sunt limitate.

Pânã în acest moment, cu resursele avute la dispoziþie, pot afirma cã,
de mai bine de 20 de ani, am reuºit sã ne îndeplinim misiunea, sã fim la
nivelul aºteptãrilor, adicã o instituþie puternicã ºi de referinþã, cu un rol
important pe plan social ºi cu rezultate remarcabile. Pe aceastã cale, þin
sã le mulþumesc colegilor din Inspecþia Muncii ºi din inspectoratele
teritoriale de muncã pentru tot efortul depus pe parcusul anului, pentru
seriozitatea ºi rigurozitatea cu care îºi îndeplinesc atribuþiile”.

Serviciul Comunicare

Programul cadru de acþiuni...

a edilului-ºef nu i-a deranjat, însã,
atât de mult pe sindicaliºti, cât i-a
deranjat, în principal, refuzul oricãrui
gen de dialog civilizat. Surse din
interiorul instituþiei ne-au relatat cã,
printre altele, primarul ar fi avut o
altercaþie cu ºefa Serviciului Poliþiei
Locale ºi cã era extrem de nervos
de evoluþia situaþiei.

În timp ce primarul reclamã
incompetenþa poliþiºtilor locali,
inutilitatea lor ºi incapacitatea de a
da amenzi mâncãtorilor de seminþe,
mai exact le caudã nod în papurã,
ultimul raport de evaluare, semnat
chiar de el, relevã contrariul. Atât ºefa
Poliþiei Locale, cât ºi subalternii
acesteia au primit note maxime ºi
calificativul FOARTE BINE.

ªi mai grav, primarul Orºovei,

Primarul Orºovei îºi bate joc de Sindicate
 urmare din pag. 5 habar nu are cã ar putea perfecþiona

Poliþia Localã cu bani europeni, pe
baza unui proiect integrat de la
nivelul Ministerului Dezvoltãrii.
Asta dacã nu cumva are habar, dar
are ºi alte interese.

Demersurile sindicale vor
continua etapizat, dupã care se
poate trece la pichetãri ºi proteste.

Pe de al tã parte, singurul
precedent de acest  fel  s-a
consumat în oraºul Recaº, unde
instanþa de judecatã a anulat
hotãrârea de desfiinþare ºi a
obligat administraþia localã sã
plãteascã celor desfiinþaþi salariile
din urmã. De asemenea, tot pe
surse, înþelegem cã Stoica ar cam
da înapoi de la vitejia anunþatã.

 Romeo Crîºmaru
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Compania Naþionalã de
Investiþii continuã ºi în 2020 sã
construiascã stadioane, fie ºi ele de
dimensiuni mai mici. Astfel, în
Oltenia, douã arene noi se vor ridica
la Strehaia ºi Rovinari. Ambele
orãºele au, în prezent, echipe care
activeazã în Liga 4 Mehedinþi,
respectiv Gorj.
   Dacã proiectul de la Rovinari
implicã un stadion de 2.000 locuri,
la Strehaia se va face unul aproape
dublu! Tribuna I va fi identicã oarecum
cu cea de la Rovinari, doar cã la
Strehaia se va construi ºi o peluzã.

Dupã Turneul Internaþional
de Judo “Cupa Drobeta”, CSM
Drobeta Turnu Severin nu va mai
organiza nici Cupa Severinului.
Competiþia de judo ajunsese la ediþia
a IX-a ºi trebuia sã aibã loc la
sfârºitul sãptãmânii trecute, în Sala
Polivalentã, însã, din lipsa
fondurilor, nu s-a mai þinut. În
ultimul deceniu, Cupa Severinului
deschidea mereu calendarul
Federaþiei Române de Judo ºi se
dorea a fi o primã pregãtire înaintea
campionatelor naþionale de copii,
cadeþi sau juniori. Erau invitate
inclusiv cluburi din Serbia ºi
Bulgaria. Tot din lipsa banilor,
Severinul nu va gãzdui în 2020
niciun campionat naþional la judo.
“Din lipsa fondurilor, am renunþat la
Cupa Drobeta, care se organiza, vara,

Liga Elitelor la Futsal, rezervatã juniorilor sub 19 ani, debuteazã la sfârºitul
acestei sãptãmânii. Astfel, primele meciuri din Seria Vest vor avea loc
duminicã, de la orele 11:00, respectiv 17:00, ºi va opune FK Odorheiu
Secuesc (Harghita) - Viitorul Bãleasa (Olt) ºi ªomii Simand (Arad) -
Autobergamo Deva (Hunedoara). CFR’43 Turnu Severin va sta în prima
etapã, deoarece seria este imparã. Severinenii vor disputa primul meci
pe 9 februarie, în Sala Polivalentã, cu FK Odorheiu Secuiesc.
   În Seria Est, în prima rundã se întâlnesc United Galaþi - Ceahlãul Piatra
Neamþ ºi KSE Târgu Secuiesc - Viitorul Verneºti, în timp ce Bukovina
Vicov va sta. Primele 2 clasate din fiecare serie se calificã la turneul final,
care va avea loc în luna mai, la Bucureºti. “Sperãm într-o clasare cât mai
bunã. De ce nu, poate vom reuºi sã ne calificãm chiar la turneul final. Nu
ne va fi uºor, fiindcã întâlnim echipe cu tradiþie în futsal, cum e Deva ºi
Odorhei”, a declarat antrenorul Hugo Moutinho.

Strehaia va avea stadion nou,
de 4.000 locuri

Actualul Stadion Orãºenesc din
Strehaia are o capacitate de doar
300 locuri, iar vestiarele nu se
prezintã în condiþii tocmai optime.
“Dacã totul decurge normal, dacã
nu vor exista contestaþii, lucrãrile
vor începe în varã. Vom avea ºi
gazon nou. Din câte ºtiu, proiectul
e de 1,2 milioane euro. Noi sperãm
ca în 2021 sã jucãm pe noul stadion
ºi sã promovãm în acea varã în Liga
3. Poate chiar mai devreme.
Momentan suntem pe locul 2 în Liga
4 Mehedinþi”, a declarat Daniel
Danciu, preºedintele CS Strehaia.

Echipa sa a avut ºansa promovãrii în
2017 ºi 2019, însã a clacat, de fiecare
datã, la baraj, fiind învinsã, cu 4-2,
respectiv 8-0, în retur, de Voinþa
Sãelele (Teleorman) iar, anul trecut,
de gorjenii de la Gilortul Târgu
Cãrbuneºti. Mehediþenii s-au impus

cu 2-1 în tur, dar au pierdut returul
cu 3-0.
   Strehaia a avut echipã ultima datã
în Divizia C în sezonul 1990-1991,
când s-a clasat pe ultimul loc în seria
a 8-a, cu 4 victorii, un egal ºi 25 de
înfrângeri, golaveraj 13-94!Start în Liga Elitelor la Futsal

Cupa Severinului, scoasã din calendar

de 4 decenii, iar acum ºi la Cupa
Severinului. Nu putem cheltui
pentru organizarea competiþiilor
banii pe care nu îi avem concret.
Pânã acum, aceste turnee se fãceau
cu banii de la Primãria Severin. Dacã
s-ar fi implicat ºi Consiliul Judeþean,
poate reuºeam sã le mai organizãm.
Asta este situaþia, mergem înainte.
Încercãm sã creºtem alte generaþii
de copii, care, din pãcate, dupã 10
ani vor renunþa la cariera sportivã,
fiindcã în România nu existã
apreciere, indemnizaþii, premieri sau
echipamente pentru sportivi. Aºa are
grijã statul român de viitorul þãrii”,
a declarat Lena Sterea, antrenoarea
de la secþia de judo a CSM Drobeta
Turnu Severin,

 pagina realizatã de
Mircea  Oglindoiu
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Alege sã fii voluntar ISU Mehedinþi!

Dosarul candidatului trebuie sã
conþinã: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele
care au vârsta de peste 18 ani), copie dupã actul de identitate, avizul psihologic,
actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfãºurare, adeverinþa
medicalã cu menþiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncã” ºi acordul
pãrinþilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

    Proiectul „Salvator din pasiune” a fost lansat la nivel naþional de IGSU
începând cu luna mai a anului 2016, acesta fiind cel de-al cincilea an consecutiv,
în care ISU Mehedinþi recruteazã candidaþi pentru a deveni voluntari în situaþii
de urgenþã. În prezent, la nivelul inspectoratului nostru sunt înscriºi 107 voluntari.

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obþinute la
numãrul de telefon 0252311212 sau accesând site-ul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi–www.isumehedinti.ro.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Mã nepoate, sã trezi nerodu de
Sucã, cu noaptea în cap, speriet cã
nu mai ºtie nimic de nea Daea. Îl
apucasã doru, ce mai, nu mai ºtia
ce fac oile, ce face brânza, dacã sã
fac roºiile anu’ ãsta, dacã a rodit
bobu de grâu, dacã o sã fie secetã,
dacã o sã dea gãnile lu’ Tanþa lu’
Pecingine ouã mai multe, nu mai
sã auzea nimica de nea Daea, ce
mai. Aºa stetea Sucã în capul
oaselor ºi sã întreba. Bine, îi detei
metoda a treia ºi adormi buºtean
pãnã la ziuã, da dupã aia o luã di
la capãt. Aºa cã vã întreb ºi io,
dragii mei cetitori de Obiectiv, ce
mai ºtiþi de nea Daea?! Nu de alta,
da ca sã-l liniºtesc pe nerod.

Mã fraþilor, sã ceartã pi la Orºova
pe primãrie, de zici cã e numai
lapte ºi miere prin golf, pe acolo,
nu cã ar fi atâtea probleme de
rezolvat. Ori te miri cã s-or apuca
de treabã ºi sã învrednicesc sã
punã oraºu’ la punct. Pã da, cã sã
bat nea Popescu, cu nea Cican ºi
cu nea Gherghe, de e miza a mai
mare din judeþ. Acuma, ori
interesele sunt prea mari pentru un

oraº aºa mic ºi frumos, ori unii vor
sã-ºi demonstreze tãria de caracter  nea Mãrin

Sucã, amintirile cu nea Daea, bãtãlia pentru Orºova ºi supãrãrile lu’ nea Prefectu’
ºi sã le arate pisica altora.
Pãnã una, alta, nea Stoica
zice miorlau ºi îºi vede
liniºtit de treburi, ca ºi
cum nimic nu s-ar fi
întâmplat. Bine, fie vorba
între noi, nici nu s-a
întâmplat mare lucru în
ultimii 4 ani, da orºovenii s-
au obiºnuit, cã e tot aºa de
fro 30. De ani. Numai
maºinile ºi le mai schimbã
edilii, mai apare o cãsuþã, o
viluþã, o mãtuºã, chestii-socoteli ºi câte
un coº pentru îcãlzirea unor votanþi.

Scandal mare la ultima ºedinþã di
la judeþ, sã certau consilierii pe banii
primãriilor, de ziceai cã rãmân fãrã
feliile de tort la onomasticã. Mai
aveau sã sufle în lumânãri, cã ºi aºa
lipsea ºampania, da în rest doar
scandalul ce mai þinu toatã ºedinþa.
Una peste alta, nea primarele di la
ªimian ceru banii înapoi pe un drum
judeþean pe care deja l-a asfaltat ºi
simþi nevoia sã sã facã tare auzit în
faþa mai nou colegilor, nu care cumva
sã sã mai interpreteze cã nu sã ºtie în
a cui barcã vâsleºte. Bine, pãnã la

urmã sã pare cã totul fu, aºa, de oichii
lumii, cã dupã aia tot cu vorba bunã

vin sã solicite fonduri, cã altfel s-ar
putea sã-i ia la întrebãri alegãtorii în

curând. Unde mai pui cã la ªimian e

ºi mai simplu, cã oamenii o sã-
l voteze pe actualul edil de
oriunde ar fi, cã nici ei nu mai
ºtiu prea bine. Aºa cã liberalii o
sã-l aleagã, iarã pesediºtii o sã
spere cã se întoarce ºi o sã-l
voteze ºi ei. Bunã ºi miºcarea
asta, ce sã mai zicã al lu’
Zbanghiu, cã el de fiecare datã
la alegeri ia douã rânduri de
buletine, ca sã fie sigur cã mãcar
unu o sã nimereascã. Pã da, cã
uitai sã vã spui, îi cam tremurã
mâinile de o bucatã de timp.

Mã fraþilor, da sã supãrã nea
prefectu’ al nou, nea Pavel
deh, cã cicã ºefii  de

deconcertate nu prea vin la colegiul
prefectural ºi ‘mnealui e nevoit sã
sã descurce cu simplii angajaþi de
pi la instituþii. De parcã n-ar fi ºi
‘mnealor oameni. Da zisã cã sã
supãrã ºi mai rãu ºi începe sã le
treacã absenþele în carnet, de data
viitoare, aºa cã s-ar putea sã aibã
cvorum la urmãtoarea ºedinþã. Aia
e, cum sã apropie alegerile, cum
sã tensioneazã ºi situaþiile. Abia
dacã sã mai cunosc unii cu alþii.

 Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


