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Concluzii dupã Orban

Guvernul Orban mai bine ºi-ar fi fãcut un program de reformare ºi însãnãtoºire a societãþii româneºti, ºi nu un program
de luptã antipsd, cã nu de aceasta conduci o þarã. PSD azi e, mâine nu mai e, dacã ºtii sã-þi vezi de treburile cu adevãrat
importante. Ce a fãcut Orban? A reinventat PSD, acum în varianta Ciolacu - Ponta. Asta a fãcut Orban.
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primãriilor sunt
blocate de PNL”

pag. 3

pag. 6

Fatala
mâncãrime

...cinci sportivi de la Strehaia au fost selecþionati de cãtre Federaþia
Românã de Chanbara în lotul Naþional ce va reprezenta România la
Campionatul Mondial de Chanbara ce se va desfãºura la Viena
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AMÃNUNTE ÎN PAGINA 7
Piesa lunii februarie la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
Sabia lui Alexandru Ioan Cuza

Invitaþie din partea Grupulului CEZ în Romania
Vineri, 7 februarie, începând cu ora 10:00, la sediul Liceului de

Transporturi Auto, situat pe Bulevardul Carol I nr. 5, Drobeta-Turnu Severin
va avea loc inaugurarea laboratorului electric din cadrul proiectului Ucenic
Electrician, desfãºurat în colaborare cu Liceul de Transporturi Auto.
   La eveniment vor participa CEO ul Grupului CEZ în România Dnul
Ondrej Safar, reprezentanþi de vârf ai managementului Distribuþie Oltenia,
reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi ai presei.

Despre Ucenic Electrician
   Proiectul de responsabilitate socialã „Ucenic Electrician”,
implementat cu sprijinul Distribuþie Oltenia, îºi propune sa acopere
numãrul tot mai redus de profesioniºti în domeniul energetic ºi sã
sprijine elevii care sunt la început de drum în meseria de electrician,
oferindu-le condiþiile propice pentru a face performanþã în domeniu.
   Primul pas cãtre performanþã în domeniu este asigurarea condiþiilor de
studiu, prin modernizarea unui laborator electric ºi pregãtirea unor stagii de
practicã în instalaþiile operatorului de distribuþie. Programul pilot “Ucenic
Electrician” a debutat în 2016, în parteneriat cu Colegiul Energetic Craiova ºi
Liceul Tehnologic Astra din Piteºti,  Continuare în pag. 14
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Klaus ºi
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PSD se comportã acum aidoma
unui elefant sedat – de lungul ºir
al greºelilor ºi paºilor împleticiþi
prin mlaºtina politicii autohtone –
trezit pe jumãtate din amorþire, dar
suficient de masiv ºi de greoi încât
sã rãstoarne cam ce calcule vrea.

Guvernul Orban cade, lipsit de
glorie. Degeaba zice Orban cã
guvernul a cãzut în picioare, tot
cãzut rãmâne, tot eºec parlamentar
ºi politic, tot o palmã grea pe
obrazul fin al unei guvernãri care
spera sã aibã viaþã lungã ºi bravã.
E ca ºi cum ai spune cã, dupã
alegerile prezidenþiale, Viorica
Dãncilã a cãzut în picioare. Cãderea
e cãdere, oricum ai lua-o.

Acum, sã visãm un guvern Orban ll
sau lll mi se pare o infantilitate. E clar
cã Orban nu e cea mai bunã soluþie
pentru liberali. E prea încremenit într-
un proiect depãºit, într-o viziune
caducã, într-un fel de idealism liberal
perdant. Din viziunea aceasta face parte
ºi liberalul Cristian Buºoi care declarã:
“Votul dat împotriva Guvernului Orban
este de fapt un vot împotriva unei largi

Concluzii dupã
Orban

majoritãþi din societate, care vrea ca
primarul ales sã fie legitim.PSD a votat
împotriva majoritãþii românilor,
încercând astfel sã îºi salveze baronii
locali, primarii pe care îi au în
teritoriu ºi care nu au curajul sã
meargã într-un sistem de vot în douã
tururi de scrutin. Ei ºtiu cã românii
nu mai vor baroni locali, primari
preocupaþi de panseluþe sau de
pomeni mascate în vouchere”.

Sigur cã e ºi un adevãr aici, oamenii
s-au sãturat de baroni locali (fie ei
pesediºti, fie ei liberali, fie de alte
culori), dar nu cred cã îi intereseazã
prea mult în câte tururi voteazã un
primar, ci ce primar au de ales.

Ceea ce îi intereseazã pe oameni e
cu totul altceva decât jocurile acestea
sterile de declaraþii belicoase, de mici
ipocrizii politicianiste. Oamenii vor o
viaþã mai bunã ºi o societate normalã,
sãnãtoasã, în care politicul sã nu se
întindã ca un cancer peste toate
instituþiile statului, peste legi, peste
tot. Oamenii nu vãd vreo diferenþã de
esenþã între unii ºi alþii din politicã.
Au ajuns, în metehne, sã semene. Au
ajuns sã fie greu de diferenþiat.

Guvernul Orban mai bine ºi-ar fi
fãcut un program de reformare ºi
însãnãtoºire a societãþii româneºti,
ºi nu un program de luptã antipsd,
cã nu de aceasta conduci o þarã.
PSD azi e, mâine nu mai e, dacã ºtii
sã-þi vezi de treburile cu adevãrat
importante. Ce a fãcut Orban? A
reinventat PSD, acum în varianta
Ciolacu - Ponta. Asta a fãcut Orban.

Activitatea politicã ºi parlamentarã
din cadrul sesiuni parlamentare
septembrie - decembrie 2019 a fost
una intensã. ªi aceastã perioadã a
venit cu noutãþi în ceea ce mã
priveºte. Am avut onoarea sã primesc
propunerea sã fac parte din Guvernul
Partidului Naþional Liberal pentru a
ocupa funcþia de ministru al
Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri. Am acceptat aceastã
provocare care m-a onorat ºi
responsabilizat.

Însã activitatea de la minister se
completeazã ºi cu activitatea de
deputat liberal de Mehedinþi, pentru
cã acum am înþeles pe deplin cât de
mult conteazã o bunã colaborare între
Guvern ºi Parlament, pentru a putea
adopta acele proiecte de lege care sã
ducã la dezvoltarea României.

Deasemenea, în aceastã perioadã
activitatea politicã a fost una intensã
având în vedere cã am avut campanie
electoralã pentru alegerile
prezidenþiale, iar candidatul PNL
Klaus Iohannis, unul dintre cei mai
buni preºedinþi pe care îi are
România, a obþinut victoria. Ar mai
fi multe de spus, dar vreau sã vã dau
asigurãri cã ºi anul 2020 va fi un an
al faptelor, pentru cã încrederea
voastrã mã motiveazã.

La preluarea mandatului de

Raport de activitate
septembrie - decembrie 2019

ministru al Economiei, Energiei ºi
mediului de Afaceri, alãturi de
premierul Ludovic Orban, am
anunþat o serie de acþiuni pe care
le voi lua ca ministru.

Pe termen scurt ºi mediu:
 - Abrogarea OUG 114 - cu perioada

de tranziþie necesarã (Aºteptãm
rãspunsul Comisiei Europene)

 - Definirea consumatorului
vulnerabil pânã la sfârºitul acestui
an. În acest sens se va face un grup
de lucru interministerial, cu
ministerul Muncii ºi ministerul
Administraþiei ºi Lucrãrilor Publice,
pentru a vedea cine sunt cetãþenii
care au cu adevãrat nevoie de
subvenþie. Nu cred cã se vor majora
preþurile dupã ce vom defini
consumatorul vulnerabil.

- Restructurarea ROMARM
- Deblocarea investiþiilor ºi

începerea extracþiei gazelor din
Marea Neagrã

- Evaluarea programului Start Up
Nation, respectiv mutarea din zona
socialã în zona de inovare

- Pe zona de turism vom
rediscuta legea OMD-urilor ºi vom
pune în dezbatere publicã legea
turismului, pentru a prezenta
viziunea PNL.

Ing. Virgil POPESCU
Deputat PNL Mehedinþi

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 616 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:
Spania – 538 locuri de muncã
pentru: analist relaþii clienþi,
faianþar/pavator, muncitor agricol;
Germania – 41 locuri de muncã
pentru: bucãtar, camerist/roomboy,
mecanic de locomotivã;
Olanda: 16 locuri de muncã pentru:
tractorist, lucrãtor în sera de flori;
Norvegia – 10 locuri de muncã
pentru: bucãtar/preparator pizza,
farmacist, lucrãtor în producþie;

616 locuri de muncã vacante în
Spaþiul Economic European

Suedia – 8 locuri de muncã pentru:
mecanic auto, vopsitor auto;
Belgia – 3 locuri de muncã pentru:
inginer horticol/biotehnolog/
agronom, tehnician producþie.
   Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã pot viziona ofertele
accesând www.anofm.ro/eures, sau
se pot prezenta la sediul agenþiei
judeþene pentru ocuparea forþei de
muncã din raza de domiciliu sau
reºedinþã, unde consilierul EURES
îi poate îndruma.

Serviciul Comunicare ºi Secretariatul
Consiliului de Administraþie
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Zilele trecute s-a predat
amplasamentul pentru a se efectua
lucrãrile de reabilitare ºi modernizare
a Drumului Judeþean 607 A.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, ºi
echipa de implementare a proiectului
au avut ºi o întâlnire de lucru cu
constructorii ºi proiectanþii care au
câºtigat licitaþia.

“În urma discuþiilor purtate am
primit asigurãri cã pânã la sfârºitul
lunii martie va fi gata proiectul tehnic,
iar în luna mai sperãm sã înceapã
efectiv, lucrãrile.

Consiliul Judeþean Mehedinþi
asigurã din bugetul propriu al
instituþiei 4,17 milioane de euro
pentru a acoperi cheltuielile
neeligibile ale proiectului, adicã

Ce face Consiliul Judeþean Mehedinþi pentru locuitorii comunelor ªimian, Husnicioara ºi
Pruniºor? Asigurã din bugetul propriu suma de 4,17 milioane de euro pentru reabilitarea

Drumului Judeþean 607A

aproape jumãtate din valoarea totalã
de aproximativ 9 milioane de euro.
Este un proiect greu mai ales prin
costurile pe care le genereazã, însã
consider cã investiþia este absolut

necesarã ºi va ajuta la creºterea
gradului de siguranþã în trafic, va
reduce timpul de deplasare a ºoferilor
ºi cel mai important lucru, va facilita
accesul locuitorilor în zonele care de

ani buni ne-au creat probleme. ªi aici
mã refer la alunecarea de teren care a
avut loc în 2016 ºi care a afectat grav
situaþia acestui drum. Consiliul
Judeþean Mehedinþi va acorda mereu
o importanþã deosebitã infrastructurii
judeþului, dar trebuie sã înþeleagã toatã
lumea cã astfel de investiþii nu se pot
realiza de la o zi la alta, ci presupun
multã muncã, pregãtire ºi calcule bine
gândite pentru a putea garanta o
lucrare de calitate ºi resurse financiare
pentru a acoperi costurile”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Aproximativ 14.000 de
mehedinþeni vor beneficia direct de
acest proiect, locuitorii comunelor
ªimian, Husnicioara ºi Pruniºor.

În cadrul unei conferinþe de presã,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
explicat în ce situaþie se aflã
primãriile din judeþ dupã ce prefectul
Cristinel Pavel a atacat în instanþa
de contencios administrativ
Hotãrârea de repartizare a cotei de
6% din impozitul pe venitul estimat.
Aºadar, demersul prefectului de
Mehedinþi a blocat aprobarea
bugetelor unitãþilor administrativ-
teritoriale ºi implicit, investiþiile
aflate în derulare.
   “Din interese pur politice ºi care
sunt departe de argumentele
prezentate de cãtre reprezentantul
Guvernului PNL în teritoriu sau de
grija pentru cetãþenii acestui judeþ
ºi de proiectele care sunt în derulare,
Hotãrârea de repartizare a cotei de
6% din impozitul pe venitul estimat
a fost atacatã în instanþa de
contencios administrativ.
   Este prima datã în ultimii 30 de
ani când o hotãrâre prin care se
alocã bani primãriilor din judeþ este
atacatã în instanþã. Culmea, acest
demers este prezentat ca o mare
realizare a mandatului de prefect,
când de fapt, blocheazã aprobarea
bugetelor unitãþilor administrativ
teritoriale ºi implicit, investiþiile

Preºedintele CJ Mehedinþi Aladin Georgescu:
“Bugetele locale ºi investiþiile

primãriilor sunt blocate de PNL”
aflate în derulare.
   În primul rând, prin adoptarea
acestei hotãrâri, am respectat
întocmai Legea Bugetului de Stat,
Legea Finanþelor Publice ºi Codul
Administrativ, iar acest lucru va fi
confirmat de instanþã care va
judeca aceastã cauzã. Avem
solici tãri din partea tuturor
primãriilor. S-au solicitat peste
148 milioane lei, iar repartizarea
a fost de peste 18 milioane lei.
Sigur cã pe parcursul anului, prin
rectificãri bugetare, sumele vor fi
suplimentate.  În al doilea rând,
Hotãrârea atacatã a fost aprobatã de
consilierii judeþeni în conformitate
cu toate prevederile legale, iar în
momentul în care a fost prezentatã,
a avut raportul Direcþiei Economice,
referatul de aprobare ºi avizul de
legalitate al secretarului judeþului
ºi al tuturor comisiilor de
specialitate. Ceea ce face domnul
prefect acum este de fapt, politica
dusã de Guvernul PNL încã de la
instalare care se aduce în teritoriu.
Sunt acuzat cã fac politicã. Este
normal sã se întâmple acest lucru,
dar de la instalarea în funcþie, am
dovedit cã fac politica cetãþeanului,
iar primarii liberali pot confirma
acest lucru.

Am trei întrebãri pentru
domnul prefect:

1. Ce solicitare a fãcut cãtre Guvern
la sfârºitul anului trecut pentru
alocarea cãtre comune ºi oraºe
sume din fondul de rezervã în
condiþiile în care din suma totalã
de 7,7 milioane lei alocatã, cãtre 45
de UAT-uri, 4.250.000 s-au alocat
cãtre 11 comune (8 PNL, 2 PSD, 1
ALDE), 35 de comune au primit
3.490.000 lei, iar 20 comune nu au
primit niciun leu?
2. Ce demersuri a fãcut cãtre
Guvernul României pentru alocarea
de sume pentru DGASPC Mehedinþi
în condiþiile în care Guvernul a
alocat doar 10,5 milioane lei dintr-
un necesar de 87 milioane lei?
3. Ce demersuri a fãcut pentru alocarea
de sume cãtre UAT-uri pentru
persoanele cu handicap ºi însoþitorii
lor?” a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu,
în cadrul conferinþei de presã.  Biroul de presã
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DOUÃ FEBRUARIE UNA MIE NOUÃ
SUTE NOUÃZECI ªI ªASE!

Orele 11,00
În garã la Drobeta Turnu Severin
“UITE-L PE DINU”!
În urmã cu 24 de ani!
O zi minunatã de iarnã severineanã.

Oraºul troenit în zãpadã la minus 12
grade, cu acel ger de “nici un cîine sã
nu-l scoþi din casã”. ªi totuºi, vineri
fiind, adicã zi lucrãtoare, în ºir de cîte
unul, ne croiam poteci pe carosabil.
În afara taximetrele ºi utilajelor, alþi
curajoºi nu circulau.

Am plecat cãtinel spre garã, înfofolit
cu echipament de eschimos, în
aºteptarea unui prieten la acceleratul de
Bucureºti, la ora 11,30, cu staþie terminus în
Drobeta noastrã. Cu o zi înainte l-am anunþat pe
invitatul meu cu starea vremii ºi a carosabilului,
ca sã ºtie ce ger ºi zãpadã îngheþatã e pe la noi.
ªi am aºteptat, aºa cum aºteptãm trenurile pe
timp de varã, dar mai ales pe timp de iarnã…
Preþ de vreo douã ceasuri, dupã clubul Patria,
ºi-a fãcut apariþia o fantasmã albã, abia aºteptînd
sã se hodine în staþie.

Mi-am zãrit prietenul la scara vagonului
cãutîndu-mã cu privirea. Am conºtientizat cã aºa,
încotoºmãnat, nu avea cum sã mã repereze. Am
renunþat la fularul tras pînã la ochi ºi la cãciula
de oaie cu urechi. Aºa m-a recunoscut. Ne-am
îmbrãþiºat urîndu-i o binecuvîntatã revenire pe
meleagurile de care se despãrþise odinioarã cu
lacrimi în ochi.

Am luat-o încet spre ieºire, printre oameni, cînd,
în spatele meu, un severinean a exclamat ºoptit:

“UITE-L PE DINU!”
Ne-am apropiat de ieºire ºi am i-am propus

prietenului meu sã mergem cu taxiul. Mi-a spus
cã vrea sã meargã pe jos, sã facã drumul de la
garã în centru, pe picioare!

“Domnul Dinu, domnul Dinu” - a fost
întãmpinarea unuia dintre taximetriºti. În
secunda urmãtoare încã doi taximetriºti s-au
apropiat ºi i-au strîns mîna. “Salut bãieþi”. Dupã
un scurt dialog de bunãvenire, a venit invitaþia
unuia dintre bãieþi de a ne duce cu taxiul aflînd
cã eu am venit fãrã maºinã. Le-am mulþumit
respectuos ºi am plecat pe jos spre casã...

   P.S.: Astãzi, douã februarie 2020, am refãcut
traseul de acum 24 de ani. La garã erau la post
taximetriºtii. Din cei trei care, odinioarã, i-au
venit întru întîmpinarea domnului DINU, l-am
gãsit doar pe nea Gicã. O orã am depãnat
amintirile momentului din 1996. Cu nea Gicã,
pe numele lui întreg Gheorghe SIMCA, mã ºtiu
din 1978, cînd era maistru ºi CTC-ist la
Întreprinderea Mecanicã.

Acum mi-a povestit cã în anul 1992, ”ºeful
cel mare” l-a trimis la Rîmnicul Sãrat dupã
curele trapezoidale. Ajuns cam tîrziu, dupã 500
de kilometri fãcuþi la volan, a fost ”rugat” sã
vinã a doua zi. ªi a venit a doua zi, dar nu
singur, ci cu domnul DINU. În seara precedentã

Din însemnãrile ziaristului Gabriel NICULESCU

l-a sunat la telefon, i-a spus cine este, de unde
este ºi cu ce misiune este la Rîmnic. A doua zi,
la orã fixã de “neamþ” domnul Dinu a fost la
poarta fabricii. În mai puþin de o orã nea Gicã
pleca spre Severin cu maºina încãrcatã de
curele trapezoidale, într-un respect total faþã
de cel ce a fost Constantin DINU!

(poate va mai urma!)
Gabriel Niculescu
Din însemnãrile ziaristului Gabriel Niculescu:
REMEMBER Constantin DINU!
S-a nãscut la data de 10 februarie 1933 în

satul VADU SOREªTI - din judeþul Buzãu. Fiind
singurul bãiat al familiei DINU, a fost mereu în
grija celor 4 (patru) surori. Adeseori se mîndrea
cã a fost crescut de ... 5 mame! De mic copil a
fost atras de avioanele de la Bobocu. S-a  înscris
la ºcoala de aviaþie militarã pe care a absolvit-o
la 22 de ani. A obþinut brevet de pilot, dar sorþii
politici ai acelor vremi i-au decis altã soartã.
ªi-a fãcut ”ucenicia” în U.T.M, apoi în P.M.R, iar
dupã 1965, odatã cu apariþia P.C.R, a primit
funcþii de primar, pînã în 1980. În perioada 1979-
1980 la baza aerianã Bobocu, îºi definitiva
stagiul militar Nicu CEAUªESCU.

Primarul de atunci al Rîmnicului Sãrat, domnul
Constantin DINU, a primit misiunea de a-i
asigura baza... civilã a instruirii. Dupã obþinerea
brevetului de pilot, Nicu CEAUªESCU a terminat
armata, iar primarul Dinu ºi-a încheiat mandatul.
A urmat cursurile Academiei “ªtefan
Gheorghiu”,  secþia Economicã.

La întîi septembrie 1984 prin Decret D.P.
semnat de Nicolae CEAUªESCU, domnul
Constantin DINU a fost numit PRIM SECRETAR
AL COMITETULUI JUDEÞEAN DE PARTID
MEHEDINÞI ºi PREªEDINTE LA CONSILIUL
POPULAR JUDEÞEAN.

La 15 octombrie 1989, prin Decret prezidenþial
semnat de Nicolae Ceauºescu, domnul Constantin
Dinu a fost numit Prim vicepreºedinte al Consiliului
Popular Judeþean Alba, unde nu a mai ajuns.

Dupã încheierea mandatului de PRIM
SECRETAR al JUDEÞENEI DE PARTID
MEHEDINÞI, domnul DINU a intrat în concediu
de odihnã în comunism ºi a ieºit liber de orice
sarcini politice în ...capitalism! La cei 56 de ani,
a revenit la casa pãrinteascã din VADU SOREªTI

lãsatã moºtenire atît de pãrinþi, cît ºi
de cele 4 surori ale sale.

Pînã la data de DOUÃ FEBRUARIE
UNA MIE NOUÃ SUTE NOUÃZECI ªI
ªASE, domnul DINU s-a ocupat
numai cu agricultura la VADU
SOREªTI ºi grija familiei, a soþiei,
fiicei ºi cele douã nepoþele de la
Ploieºti.

Dupã aceastã datã ne vom aminti
cu toþii ce a fãcut domnul DINU, fiind
contemporani în DROBETA noastrã.

Ofer o cafea pentru date certe de
identificare ºi clarificare a imaginii!

Pentru cã am bãut cafeaua, vã zic
tot eu:

ªantierul Naval din Drobeta Turnu Severin, cu
5.500 de salariaþi la data de 15 mai 1989.
Domnul Stelian STÃNCIOIU alãturi de Cuplul
Previdenþial, admirînd una dintre machetele navei
ce avea sã intre pe calã. În spate, domnul Dinu
cu veºnicul carneþel pregãtit de notiþe.

Dacã n-am sã uit, am sã vã relatez prima
întîlnire cu tovarãºul Prim din toamna anului
1984 cînd, din lipsa carneþelului, m-am ”bãgat”
sub birou!

Din însemnãrile ziaristului Gabriel
NICULESCU:

DOUÃ spre TREI FEBRUARIE UNA MIE NOUÃ
SUTE NOUÃZECI ªI ªASE !

Drobeta Turnu Severin
“A VENIT DINU”?
Abia am ajuns acasã, de la garã, cã deja suna

fixul. Nici n-am apucat sã zic DA, cã a ºi dat buzna
întrebarea: “A VENIT DINU”? DAAAA - am rãspuns
adãugînd ºi primul DA - vorbim mîine! ªi am scos
telefonul din prizã. Încã o datã mi-am confirmat
cã rapiditatea de a face cunoscutã o ºtire în cetate
e sã o spui la doi, trei taximetriºti. Dispeceratele
disemineazã URGENT informaþia!

Am petrecut ore de poveºti pînã-n searã în
acea zi de vineri. Domnul DINU dorea sã-ºi
revadã foºtii colaboratori, inclusiv pe acei
severineni care îi cãlcaserã ograda la VADU
SOREªTI. Mi-am umplut filele carneþelului cu
însemnãri. Prima a fost aceea cã duminicã, cu
acceleratul de 14,30, domnul DINU dorea sã se
întoarcã la Bucureºti, aºa cã trebuie sã înfãptuim
toate cele propuse pînã la ora H!

La ceas tîrziu am ieºit la plimbare. Pînã
aproape de miezul nopþii am colindat oraºul pe
trotuarele troenite, cu zãpada îngheþatã scîrþîind
sub clãparii de eschimos. Avea amintiri pe
fiecare stradã, avea prieteni pe fiecare stradã!
Ne opream lîngã ”vestigiile epocii de piatrã ºi
ciment” ºi povestea despre cei care le fãcuserã.
Pe toþi voia sã-i întîlneascã. Se întrista ori de
cîte ori îi spuneam cã fostul conducãtor
comunist, nu mai e, nici acela nu mai e, nici
acela, nici acela…

Ajunºi acasã, i-am spus: ”PRIETENII ACEIA
ÎNCÃ SUNT ªI AªTEAPTÃ SÃ VÃ REVADÃ”.

Iar revederea a început chiar de a doua zi, în
sîmbãta liberã datã de capitalism!
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Cu aceastã ocazie, în prezenþa
domnului chestor de poliþie Tiberiu
Giurea, inspector ºef al I.T.P.F.
Timiºoara, a reprezentanþilor
autoritãþilor publice locale ºi a altor

instituþii de cooperare, domnul
comisar de poliþie Sorin Coman, ºef
al Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi a prezentat
rezultatele obþinute în anul 2019.

Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi a urmãrit

Evaluare a activitãþii Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Mehedinþi, pe anul 2019
La data de 29.01.2020, la sediul Serviciului Teritorial al Poliþiei de

Frontierã Mehedinþi s-a desfãºurat ºedinþa de “Evaluare a activitãþii
Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Mehedinþi, pe anul 2019”.

îndeplinirea atribuþiilor conferite de
legislaþia în vigoare, atât în ceea ce
priveºte optimizarea supravegherii ºi
controlului la frontierã, cât ºi
combaterea eficientã a infracþionalitãþii

transfrontaliere ºi, în special, a
migraþiei ilegale.

Activitãþile pe linia combaterii
infracþionalitãþii transfrontaliere în
aceastã perioadã s-au desfãºurat
conform prevederilor legale,
urmãrindu-se permanent executarea

misiunilor ºi acþiunilor specifice la
nivelul exigenþelor actuale, în scopul
identificãrii ºi contracarãrii fenome-
nului infracþional transfrontalier, dar ºi
a celorlalte activitãþi specifice
combaterii infracþionalitãþii trans-
frontaliere.

În anul 2019, valorile traficului de
cãlãtori înregistrate în punctele de
trecere a frontierei de stat de pe raza
judeþului Mehedinþi au fost de
aproximativ 1.287.700 de persoane
ºi 471.700 de mijloace de transport,
atât pe sensul de ieºire, cât ºi pe
sensul de intrare.

În vederea fluidizãrii traficului,
concomitentcu asigurarea unui control
eficient al documentelor de cãlãtorie ºi
al bunurilor transportate de cãlãtori, au
fost întreprinse mãsuri pentru derularea
unui control operativ ºi civilizat, fiind
dispuse suplimentarea personalului
care-ºi desfãºoarã activitatea la controlul
documentelor ºi creºterea numãrului
arterelor de control de pe ambele sensuri
de intrare/ieºire din þarã, atunci când
situaþia a impus-o.

 În anul 2019, poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni au obþinut rezultate în
combaterea fenomenului infrac-
þionalitãþii transfrontaliere, fiind
desfãºurate 1.244 misiuni proprii ºi
159 misiuni în cooperare pentru
asigurarea climatului de ordine ºi
siguranþã publicã la frontiera
mehedinþeanã.

Au fost înregistrate un numãr de
248 infracþiuni, cele mai multe fiind
cele de fals ºi uz de fals în înscrisuri ºi
documente ºi infracþiunile de
contrabandã ºi fraude vamale.

Au fost sancþionate contravenþional
986 persoane, valoarea aplicatã a
acestor sancþiuni ridicându-se la
194.725 de lei.

În perioada analizatã au fost
desfãºurate 9 acþiuni de salvare de vieþi
omeneºti pe fluviul Dunãrea ºi s-au
efectuat demersuri în vederea menþinerii
flotabilitãþii mijloacelor navale.

Tot în aceastã perioadã, în urma
controlului specific de frontierã au fost
descoperite:
- 67.069 pachete þigãri în valoare de
804.828 lei
- 605 litri alcool în valoare de 18.150 lei
- 3 autovehicule în valoare de 125.300 lei
- 7.068 petarde în valoare de 12.500 lei

- s-au confiscat 588,3 kilograme de peºte
în valoare de 6.122 lei

Cazuri semnificative:
1. În data de 26.03.2019, în baza

unor informaþii deþinute de cãtre
lucrãtorii din cadrul S.T.P.F. Mehedinþi
au executat o acþiune ce a avut ca scop
prevenirea ºi combaterea contrabandei
ºi a traficului cu produse acccizabile.
Cu aceastã ocazie a fost depistatã în
trafic o persoanã de sex masculin, de
cetãþenie românã, în timp ce conducea
un autoturism în interiorul cãruia au
fost observate mai multe cartuºe cu
þigãri de diferite mãrci, disimulate pe
bancheta din spate a autoturismului.
În urma controlului autoturismului a
fost descoperitã cantitatea de 5.490
pachete de þigãri nemarcate sau
marcate necorespunzãtor.
Autoturismul în cauzã a fost
indisponibilizat la sediul S.T.P.F.
Mehedinþi, iar împotriva persoanei a
fost dispusã masura reþinerii pe o
duratã de 24 de ore, urmatã de mãsura
controlului judiciar pe o perioadã de
60 de zile. În cauzã s-a întocmit lucrare
penalã pentru sãvârºirea infracþiunii de
contrabandã.

2. În data de 29.03.2019, sub
îndrumarea procurorului din cadrul
D.I.I.C.O.T. – B.T. Mehedinþi a fost
organizatã ºi executatã o acþiune ce a
avut ca scop prinderea în flagrant a
persoanelor implicate în activitãþi de
contrabandã cu þigãri, ocazie cu care
a fost depistat pe raza localitãþii Slatina,
judeþul Olt, un autovehicul ce
transporta, într-un locaº special
amenajat, cantitatea de 23.000 pachete
de þigãri nemarcate sau marcate
necorespunzãtor. Cu ocazia prinderii
în flagrant, a mai fost indisponibilizat
un autoturism marca Volkswagen
Sharan folosit în activitatea de
contrabandã. În cauzã s-a întocmit
lucrare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de contrabandã.

De asemenea, anul trecut poliþiºtii
de frontierã mehedinþeni au contribuit
la gestionarea combaterii fenomenului
de migraþie ilegalã la frontiera
judeþelor Timiº ºi Caraº Severin cu
Republica Serbia, în aceastã perioadã
aceºtia executând misiuni pentru
gestionarea acestui fenomen.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Ag. ºef MORARU CORINA

29 IAN - 11 FEB
2020

29 IAN - 11 FEB
2020
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Tocmai când frumoasele
patriei începuserã sã-ºi lase la
garderobã cojoacele ºi sã-ºi lase
ceva mai la vedere farmecele
ascunse de frica iernii „polare”
anunþate de meteorologi, iar bãieþii,
vorba poetului „Baladelor vesele ºi
triste”, sã-ºi lase baltã toate
intresele, tocmai atunci, prieteni, se
puse o viforniþã prin pãrþile noastre,
cu ameninþare de viscol ºi zãpezi,
de se dãdu, subito, la loc comanda.
Adicã þuºti înapoi în cojoace. Mãi,
ºi florãresele îºi frecau mâinile de
bucurie cãci iar erau semne de
înflorire a afacerilor personale... Ca
mâine veneau ºi Ziua îndrãgostiþilor,
ºi Drãgobetele, ºi Mãrþiºorul, ºi Ziua
Femeii, a bãrbatului, iar pânã la Paºti
mai era doar o aruncãturã de bãþ.
Distracþii, nenicule, nu glumã,
pentru o naþie care o þine, ºi aºa, din
minivacanþã în minivacanþã. Ei, dar,
cum spuneam, venirã viforniþele ºi
le stricarã socotelile la toþi.
   * Asta însã nu ar fi nimic dacã
guvernarea morþii, abãtutã peste
þãriºoarã  de vreo trei-patru luni
încoace, nu ºi-ar fi pus în gând sã o

punã, sub pretextul necesitãþii
anticipatelor, pe butuci în regim de
haos total pe parcursul a doar câteva
luni. Ideea cu angajarea rãspunderii
ºi, drept consecinþã, cu depunerea
moþiunii de cenzurã i-a putut
conduce pe unii la ideea unui blat
între PNL ºi PSD în privinþa votului
de la moþiunea de cenzurã, care sã
permitã deschiderea cãilor
procedurale pentru alegerile
anticipate, a putut pãrea credibilã
pânã în momentul dezbaterii
moþiunii de cenzurã. Atunci când
chestiunea celor peste 25 de
ordonanþe de urgenþã, adoptate în
noaptea precedentã devenise
notorie. Aceastã situaþie cu totul
ieºitã din comun nu a mai fost
întâlnitã în istoria parlamenta-
rismului românesc. Cu atât mai mult
cu cât PNL îºi fãcuse un titlu de
glorie din combaterea practicii
adoptãrii ordonanþelor de urgenþã.
Cu atât mai mult a acelor ordonanþe
croite „noaptea ca hoþii”.
   * De la bun început, acest aspect
incredibil legat de numãrul
ordonanþelor de urgenþã adoptat într-

o singurã ºedinþã de guvern a
produs ecouri doar în taberele
politice aflate în disputã ºi nu în
stradã. Ne amintim cã împotriva
celebrei ordonanþe 13, a unei
singure ordonanþe, s-au mobilizat,
în Bucureºti ºi în alte mari oraºe din
þarã mii de protestatari violenþi,
avându-l în frunte pe însusi Klaus
Iohannis îmbrãcat în geacã roºie ºi
determinat la maxim sã îl demitã pe

premierul abia învestit chiar de
dumnealui, Sorin Grindeanu. Acum
– niciun ecou dinspre vocea strãzii.
Ce rezultã din aceastã situþie? Din
aceastã situaþie rezultã mãcar
adevãrul cã unele forþe politice
dispun de  trupe de asalt stradal, pe
care le pot mobiliza ori de câte ori
este cazul, iar alte forþe politice – nu.
Subliniez acest aspect deoarece
incredibilul abuz legat de cele 25 de
ordonanþe de urgenþã, în mod
normal ar fi trebuit sã scoatã zeci de
mii de oameni în stradã. Concluziile
privind aceastã situaþie stranie
privind nivelul de reactivitate civico-
politicã al cetãþenilor români poate

Fatala mâncãrime

29 IAN - 11 FEB
2020

29 IAN - 11 FEB
2020

le vom analiza cu altã ocazie.
   * În concluzie, 261 de parlamentari
au votat moþiunea de cenzurã, astfel
cã guvernul condus de papagalul
logoreic Ludovic Orban este demis.
Artizanul acestei stuaþii confuze, al
acestei veritabile crize este locatarul
de la Cotroceni, cel care ºi-a dorit
anticipatele, pentru a cumula puterea
totalã. Încã alte câtva observaþii:
Ludovic Orban  nu ºi-a putut depãºi

condiþia de lider gongoric, caraghios,
inconsistent, emiþãtor de „sentinþe”
catastrofice ºi de alte grozavii, bune
sã impresioneze divele de cartier din
provincie, unde, de la o vreme,
poposeºte din ce în ce mai des. A
doua observaþie este reapropierea, nu
ºtiu cât de realã, a lui Victor Ponta de
PSD. În rest, toatã lumea se
întreabã ce va urma. Pãrerea mea e
cã nici cei implicaþi nu ºtiu ºi
bãltesc într-o aºteptare...
izbãvitoare. Aºa se întâmplã când
pe unii îi mãnâncã în pãrþile moi
ºi, în loc sã aibã rãbdare sã le treacã
mâncãrimea, se apucã sã se
scarpine vârtos....
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Conform unui obicei existent în
întreaga Europã, aºezãrile medievale
s-au înãlþat pe locul unde fuseserã
aºezãri ale Imperiului Roman. A fost
ºi cazul cetãþilor medievale de la Turnu
Severin. Locul lor a fost bine ales.
Istoricul belgian Henri Pirenne a arãtat
clar cã oraºele medievale se ridicau.

1. În punctul de întâlnire a unor
drumuri, de obicei cu caracter
comercial; în cazul de faþã, cetãþile
medievale ale Severinului s-au situat
pe malul Dunãrii, acolo unde se
întâlneau drumul fluvial cu cel
terestru, care fãcea legãtura între
Europa centralã, unde se gãseau
terminalele Hansei ºi marile oraºe
Adrianopol ºi Constantinopol,
alãturi de constelaþia coloniilor
italiene, unde erau terminalele
drumurilor mãtãsii.

2. În jurul rezidenþei unui domnitor,
sau a unui mare feudal. Acolo veneau
ºi se stabileau meºteºugari ºi
comercianþi, care satisfãceau cererile
stãpânului locului.

3. În jurul unei mari mãnãstiri. Acolo
veneau oamenii în pelerinaj ºi, de
obicei, formau nuclee meºteºugãreºti
ºi comerciale care, în timp, prin
stabilitate, vor forma noul oraº.

Viitorul oraº medieval Turnu
Severin s-a ridicat pe un loc unde
fuseserã canabae-le castrului roman.

Poate cea mai veche parte din piatrã
a cetãþii medievale a Severinului a fost
construitã pe un loc înalt de pe malul
Dunãrii, în colþul de sud-vest al castrului
roman. Noua cetate medievalã, de mici
proporþii în comparaþie cu castrul, avea
o formã de poligon neregulat.

Zidurile noii fortificaþii au fost în
parte construite dupã o tehnicã localã
simplã, deosebitã de cea romanã.
Partea de nord ºi de est a zidurilor (5
laturi) era construitã pe exterior din
blocuri de piatrã mari, cioplite, iar la
interior din pietre aºezate în mod
neregulat, formând rânduri bine
legate cu mortar. Grosimea acestui
zid era de aproape 2 metri. Ea era
determinatã de modul în care se urcau
ºi se coborau pantele terenului.
Acest zid de nord ºi est nu avea o
fundaþie deosebitã sãpatã în
pãmânt. El era aºezat pe un pat
subþire de piatrã mãruntã, iar în alte
porþiuni pe restul construcþiilor

Despre  CETÃÞILE SEVERINULUI
romane.

În schimb, laturile de sud ºi de vest
ale zidului incintei utilizau zidul care
mãrginise castrul roman.

Intrarea în cetate se fãcea pe o
poartã de pe latura de est. Poarta avea
3,65 m lãþime ºi circa 2,80 înãlþime.
Ambrazurile porþii erau bine lustruite,
arãtând o grijã deosebitã a
constructorilor.

În interiorul incintei se înãlþa un
turn de formã aproximativ circularã.
El era amplasat cãtre colþul de sud
vest al noii fortificaþii. Amplasarea
turnului în aceastã parte, în colþul de
sud-vest, se explicã prin structura
terenului, care aici era în pantã
abruptã. Ca urmare, el era mai apãrat
ºi mai greu accesibil din exterior.
Spre deosebire de zidurile incintei,
turnul are o fundaþie, adâncã de cca.
1,5 m în sol. Zidurile turnului erau
construite din piatra luatã din castru
ºi din râu. Dovada cã a fost folositã
piatra din castru constã în încastrarea
în zidãria turnului a nouã blocuri
funerare de piatrã cu inscripþii
romane. Acestea datau din secolul al
II-lea p. Chr. ºi, evident, fãceau parte
din castru. Grosimea zidurilor turnului
este între 2 m ºi 2,60 m. În partea de
sud-est a turnului existã un pinten cu
rost de contrafort, cu grosimea de
1,50 m. Rostul acestui pinten este cel
de a proteja calea de acces în aceastã
cetate, de la poarta de pe latura de
est pânã la turn. În acelaºi timp, acest
pinten poate sã fie o protecþie pentru
oamenii din cetate, care se duceau
sã-ºi ia apã, fie de la fluviu, fie de la
un izvor cu apã potabilã din
apropierea intrãrii în cetãþuie.

Înãlþimea turnului este posibil sã fi
atins 3-4 niveluri. Este o apreciere
aproximativã, care þine seama de
situaþia existentã la alte turnuri similare
ale cetãþilor din sud-estul Europei.
Fundaþia acestui turn este de
aproximativ 1,30-1,50 m. Ea are la
bazã un strat de cãlcare de aproximativ
0,40 m. Este format din pietriº bine
legat cu mortar. S-ar putea ca aceastã
încãpere cu înãlþime micã din partea
inferioarã a turnului sã fi fost o tainiþã.
Subsolul ºi elevaþia rãmase ating astãzi
aproximativ 3 m.  (va urma)

Prof. univ.dr. Radu ªtefan Vergati
- istoric

Alãturi de domnul prefect
Cristinel Pavel, am verificat  stadiul
lucrãrilor de reabilitare a
Bulevardului Tudor Vladimirescu
care are termen de finalizare 31
decembrie 2020.

Vremea bunã a permis reluarea
lucrãrilor de cãtre constructor la
sensul giratoriu de pe Calea
Craiovei, în aceastã zonã
rãmânând de reabilitat tronsonul
pânã la sensul giratoriu de la
centura Severinului, inclusiv

consolidarea podului care s-a
deteriorat.

Pe Calea Timiºoarei trebuie turnat
al doilea strat de asfalt între sensul
giratoriu de la Macheta Podului  lui
Traian ºi ªtrandul municipal.

Bulevardul Tudor Vladimirescu
este cea mai importantã arterã de
circulaþie din municipiul Drobeta
Turnu Severin ºi este extrem de
important sã fie datã în folosinþã
la termen.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Reabilitarea Bulevardului
Tudor Vladimirescu, în grafic!

Era o armã de paradã care a
aparþinut lui Alexandru Ioan Cuza
(1859 – 1866), în perioada când
acesta a deþ inut funcþia de
Pârcãlab de Covurlui (Prefect al
Judeþului Galaþi) înainte de a fi ales
domnitor al Principatelor Unite ale
Moldovei ºi Valahiei.

Cel mai probabil, dupã abdicarea
lui Alexandru Ioan Cuza la
11.02.1866, la fel ca alte obiecte care

Piesa lunii februarie la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier

Sabia lui Alexandru Ioan Cuza

 Biroul de presã

au aparþinut domnitorului, ºi aceastã
piesã a fost achiziþionatã de familia
Capºa, recunoscutã în epocã ca o
familie de colecþionari renumiþi.

De altfel, Dr. C. I. Istrati – Capºa
a deþinut ºi funcþia de comisar
general al celebrei expoziþi i
organizate în 1906, în cinstea
Regelui Carol I (1866 – 1914), cu
prilejul jubileului regal.
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Ceea ce se întîmplã acum e o
alergare nebunã cu ochii legaþi, care o
sã dea þara cu capul de pereþi! Toate
scandalurile sînt o perdea de fum, ca
sã nu putem observa cum România ni
se scurge printre degete! Tãierea
pensiilor speciale e pãcãleala
momentului! O gogoaºã umflatã! O
farsã grotescã! Parlamentul s-a
prefãcut cã le eliminã. C.C.R. va
dezbate abia pe 18 martie eliminarea
pensiilor speciale. Pînã atunci,
domneºte haosul în instanþe. La
calculul final, cu ochii în soare vor
rãmîne doar aviatorii ºi diplomaþii.
Legea privind eliminarea pensiilor
speciale, votatã în Camera Deputaþilor,
nu are rolul de a corecta inechitãþile
uriaºe, ci, doar, sã marcheze un
populism mizerabil, de care trag cu
dinþii ºi dreapta ºi stînga. Dacã legea
va cãdea la C.C.R., asta se ºi
urmãreºte, 96% dintre ele vor rãmîne
în picioare, printre care, sine die,
pensiile parlamentarilor. Cei de la
C.C.R. nu-ºi pot tãia singuri creanga
de sub picioare! Nu se mai poate face
nimic! Sãgeata a pãrãsit arcul, iar vîrful
ei otrãvit va demola guvernul Orban.

Klaus se crede pe cai mari! Crede
cã i s-au aliniat toate planetele ºi de
aia a ajuns jupîn peste instituþiile
statului. Pe scurt, Iohannis trebuie
înþeles într-o singurã cheie: e de pe
la noi, dar nu-i de-al nostru! ªi-a
montat un guvern de „ºmecheri”, în
care, dincolo de enunþarea publicã a
unor principii inexistente, a unor
lozinci manipulatoare, cînd e vorba
de interesul propriu, toþi se vor
exceptaþi de la regulã. Miniºtri
„Guvernului meu” nr. 2 au promis cã
nu vor pune mîna pe ordonanþe de
urgenþã, însã, în cîteva luni de

Klaus ºi penele lui
guvernare, au record absolut la
ordonanþe! Dacã îl mai lãsãm de capul
lui dupã blocuri, Iohannis o sã tragã
într-o bunã zi obloanele României! O
sã privatizeze tot ce a mai rãmas al
nostru: Hidroelectrica, CEC-ul ºi
Sãnãtatea… poate ºi balamucul,
adicã Parlamentul.ro.

Odiosul guvern Boc a dat tonul!
Boc, a închis zeci de spitale, pe vremea
cînd „aiahoasca pãtrunsese în þarã”,
iar oamenii au murit în faþa spitalelor
închise sau în drum spre altele. Klaus
ºi penele lui vãd România ca pe o vacã
de muls. Eterna lor vacã de muls! Cu
un heirupism mizerabil au pus ochii
ºi pe Sãnãtate! Au scos de la naftalinã
programul de reformã al P.D.L., cu
multe buboaie, încã active. Penele e,
de fapt, pedele „apgradat”. Dupã ce
l-a ostracizat pe Arafat, Ministrul
Sãnãtãþii propune privatizarea
sãnãtãþii! Vrea ca spitalele private sã
acceseze fondurile de stat cu
prioritate! Din acelaºi bazin financiar
sãrac sã se alimenteze ºi (mai ales)
sistemul privat ºi, din ce mai rãmîne,
spitalele de stat? Perspectivele sînt
catastrofale pentru sãnãtatea
românilor, ceea ce se ºi doreºte.

Sãnãtatea e a statului, a naþiei
române, nu a unui conglomerat de
companii medicale ºi farmaceutice
private ºi/sau corporatiste! Costache
ãsta cu „chinejii” (la fel ºi Orban,
Turcan, Renate Weber & Co) vine din
Sibiu, de la, de la ex- Bürgermeisterul
„Hermannstadtului”, Iohannis, ºi are
un lanþ de clinici private! De cîºtigat va
avea privatul care, cu competenþa-i
cunoscutã va atrage fonduri pentru
clasa de vîrf, care îºi permite tratamentul
la privat. Pãtura sãracã va rãmîne la
stat, unde resursele de tratament vor fi
modeste, adicã aproape de „0”... de
ochii lumii. Pentru cei cu salarii mici
costurile cu serviciile medicale vor
creºte la privat se vor putea trata
torþionari precum Augustin Lazãr, a
cãrui pensie poate acoperi 40 de pensii
obiºnuite! Aºadar, niciodatã nu vom
putea curãþa securitatea de securiºti ºi
justiþia de securiºti. Saltimbancii din
„corul robilor” lui Iohannis, cu
„educaþie” de sfinx ºi calm olimpian,
i-au aºteptat la colþ pe pesediºti, le-au
dat în cap, le-au bãgat capul dupã gratii,
au pus ghiara pe pradã ºi o sfîºie acum

din toate pãrþile. România e o pradã
pentru ei! Stãpîni pe junglã acum, se
contorsioneazã, fac tumbe, se
chinuiesc sã fie adulaþi, sã fie
remarcaþi, sã dea bine în faþa
„prostimii”! Însã au venit ºi huiduieli
la pachet, iar acesta e un semn! Primul
semn cã peneleul este în pericol de a
deveni un nimic. Un mare nimic. Nici
mãcar pentru mulþi dintre cei care i-
au votat nu mai sînt de încredere. Cum
sã mai aibã încredere dacã mint ºi
înºealã! Cum sã mai ai încredere în
chiriaºul de la Cotroceni care a numit
„plãcuþa suedezã” ca fiind opinie
politicã? Orban e cel mult un dansator
ºi cîntãtor la mandolinã! Ca premier e
zgomotos ca un motor diesel de tanc
Leopard, ce polueazã tot ce-i calcã
ºenilele ºi trebuie interzis. Zgomot ºi
nimic! Asta e politica peneleilor!

Cu toate acestea, stînga lui Ciolacu
are de lucru doar în buzunar! Cînd vom
avea o stîngã eficientã ºi vizionarã?
Cînd, în care secol, nu vom mai avea
zeci de mii de copii care adorm
flãmînzi? Cînd?, cei peste 50% dintre
românii sãraci, de la sate, vor înceta
sã-ºi facã nevoile în fundul curþii?
Pilãria pesede a fost înlocuitã cu pilãria
penele. Bãiatul ºi fata lui tata sînt
trendul care face legea în rîndul
funcþionãrimii înalte. La mic dejun,
prînz ºi cinã, doar alegeri anticipate!
De ce nu, pensii ºi salarii anticipate,
de ce nu, autostrãzi anticipate? Nu
buletine cu cip, necesare
mondialiºtilor pentru statistici secrete,
focare de epidemii, virusuri, boli,
miºcãri, exterminãri, emigrãri ºi
monitorizarea fiecãrui cetãþean al
globului, care va avea o fiºã
medicalã, undeva, stocatã, în
computerele lor. Meritã sã arunci þara
în foc ca sã satisfaci orgoliile lui
Iohannis, neputinþele lui Orban,
alunecãrile de teren mintal ale
hoardei de incompetenþi ºi cerinþele
stãpînilor externi?

Despre care economie vorbesc
nelegiuiþii, cînd industria þãrii e la
pãmînt ºi agricultura, în aer? Trei
decenii au distrus tot ce era stabil ºi
nu mai au de unde da pensii ºi salarii,
decît din împrumuturi fãrã egal în toatã
istoria noastrã. De ce nu avem cãi
ferate verificate, reparate ºi repuse în
funcþionare sigurã, la viteze similare

cu cele de afarã? Trenurile deraiazã de
pe linii, pentru cã nici mãcar o linie
feroviarã modernã nu avem. Spitalele
au în dotare unelte din Evul Mediu,
tavanele ºcolilor cad peste elevi! Nu
avem autostrãzi cap-finiº (Ceauºescu
preconizase o reþea de cca. 3.500 de
km). Decalajul sat-oraº e uriaº! Zeci
de sate ºi mii de gospodãrii, fãrã
curent electric ºi fãrã acces la gaze, deºi
România dispune de resurse care pot
acoperi tot consumul intern! Pentru cã
un cretin de la Parlamentul Europei
înstelate a afirmat cã, gazele din Marea
Neagrã sînt ale U.E., nu ale
României?! Sãrãcia umblã desculþã
de la nord la sud, de la est la vest!
Avem numai patri(h)oþi pe linia celor
douã palate! Patrioþi, în ghilimele!
Avem diversiuni multe ºi grosolane;
blazare, cinism ºi metafizicã ieftinã!
Politica lor e un bal mascat.

Cum peneliºtii ºi iohanul lor au
purtat tot timpul mãºti din import,
cetãþenii n-au ºtiut cu cine au de-a face.
Pînã au pus mîna pe os se dãdeau
niºte cîini de casã, patrioþi declaraþi ºi
naþionaliºti profunzi. Au scheunat cum
au ºtiut mai artistic ºi-au cãpãtat osul
cel mare. În România nu se mai face
politicã, ci dans la barã pe banii
românilor. Iohannis are optica lui
Soros, care a declarat într-un interviu
cã „nu-i pasã cã acþiunile sale imorale
au executat naþiuni întregi”. Omul
sistemului are multiple calitãþi ºi este
cea mai dresatã fiarã, fãrã de care nu
se miºcã nimic. Asta-i „România
normalã” a lui Iohannis! Orban se
preface cã se dã de ceasul morþii ca sã
salveze þara! S-a împrumutat masiv cu
cele mai mari dobînzi, da’, pe ce a
cheltuit banii nu ne spune! Numai
epoca Bãsescu a împrumutat atît de
mult! Nu ºi-au stors creierul în sensul
unor soluþii interne, s-au înfipt,
precum gãina, în bani de împrumut,
pe care cetãþenii îi vor returna. O
soluþie la îndemînã pentru a aduce bani
la buget ar fi scuturarea þãrii de paraziþii
puterii! Dacã s-ar tãia drastic din
funcþionãrimea cumnaþilor, nepoþilor,
soacrelor, verilor ºi a tuturor nerozilor
înrudiþi cu „barosanii”, dacã s-ar anula
pensiile speciale, cu banii adunaþi s-
ar putea plãti pensiile anticipat, s-ar
face ºi autostrãzi ºi cãi ferate moderne.

 continuare în pagina 10
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Þara aceasta nu are niciun fel de
strategie pentru viitor. Nu ºtie ce o
aºteaptã. Unii se întreabã dacã mai
este condusã de români, dacã mai
este guvernatã. În aceºti ani tulburi
se joacã viitorul þãrii ºi nimeni nu pare
sã bage de seamã. Este vorba de
politicile energetice ale României, în
raport cu politica energeticã a UE.
Acordul verde adoptat la nivelul
Parlamentului european spune cã
pânã în 2050 UE va fi neutrã din
punctul de vedere al emisiilor de CO2.
Este un vis aproape imposibil pentru
cã nu are susþinere practicã.

În primul rând, este vorba de
coordonate climatice diferite între
statele membre ale UE. Nu se
comparã nevoile energetice ale
statelor dezvoltate cu nevoile
energetice ale statelor în curs de
dezvoltare. Discuþia trebuie sã þinã
cont ºi de zona geograficã a þãrilor
din UE. Sunt necesitãþi diferite între
nord ºi sud în ceea ce priveºte

Nicio veste de la Marea Neagrã
asigurarea agentului termic în
perioadele reci. Mai sunt nevoile
industriei ºi a marilor consumatori.
Unele þãri nu îºi vor permite sã
renunþe la independenþa energeticã,
respectiv la gaze ºi la cãrbune,
tocmai pentru cã în jurul lor au state
non-UE care investesc masiv în
termocentrale pe bazã de cãrbune.
Este cazul României care este
înconjuratã de state care nu fac parte
din UE, care produc energie pe bazã
de cãrbune, cum este cazul Serbiei
ºi Ucrainei. România tinde sã se
transforme într-un importator net de
energie electricã, dacã îºi va închide
capacitãþile pe gaze ºi cãrbune, fãrã
sã punã alte surse de producere a
energiei electrice în loc.

ªi mai interesant va fi cã statele UE
îºi vor închide propriile capacitãþi de
producere a energiei electrice pe gaze
ºi cãrbune ºi vor ajunge sã importe
acelaºi tip de energie electricã de la
vecinii care nu sunt în UE. Sunt niºte

anomalii care trebuie discutate de liderii
UE. România trebuie sã îºi joace cum
trebuie cartea ºi sã negocieze foarte dur.
Poate juca inclusiv pe cartea ieºirii din
UE, în schimbul pãstrãrii independenþei
energetice. O þarã care nu îºi mai poate
asigura independenþa energeticã este ca
ºi cuceritã. Oricum, depindem un pic
de gazele din import. Vom deveni ºi mai
mult dependenþi energetic, dacã vom
renunþa la cãrbune ºi la gazele
autohtone, fãrã sã punem alte tehnologii
în loc, regenerabile, nucleare sau de alt
tip. Deocamdatã, nu se ºtie dacã existã
noi tehnologii capabile sã producã
energie electricã ºi dacã þara noastrã va
avea acces la ele. România riscã sã se
transforme într-un pacient mort, dacã
renunþã la independenþa sa energeticã,
fãrã sã punã altceva în loc.

Mai este nevoie de foarte mulþi bani
pentru refacerea zonelor afectate de
minerit. Nu sunt prea multe, dar dacã
nu se face nimic, acestea riscã sã se
transforme în zone nelocuite, fãrã viaþã.
Nu s-a fãcut nimic pentru exploatarea
gazelor naturale din Marea Neagrã. În
România, cercetarea este la pãmânt.

Apoi, zero emisii de CO2 pânã în
2050 înseamnã transport electric în
totalitate. Dar din ce vom produce
energie? Zero emisii înseamnã ºi
transformarea industriei care
consumã energie electricã pe bazã de
combustibili fosili. Mai este ºi
problema asigurãrii agentului termic.
În România foarte multe familii

folosesc centrale pe gaze pentru
nevoile de zi cu zi ºi pentru agentul
termic în perioada de iarnã.

Lucrurile sunt mult mai
complicate. Este adevãrat cã
pacientul este pe masa de operaþie ºi
trebuie operat ca sã nu moarã. Dar
UE riscã sã se ducã în cap, dacã nu
este atentã la ce fundaþie construieºte
acum pentru viitor. Sã nu uitãm cã
SUA ºi China ºi alte state mari nu
promoveazã politici similare ºi nu
existã un acord global cu privire la
emisii zero de CO2 pânã în 2050.
Aºadar, demersul UE este unul lipsit
de realism. Este nevoie de un efort
global pentru gãsirea de soluþii. Toate
statele lumii trebuie sã îºi asume
construirea viitorului, nu doar statele
UE. UE nu este închisã sub un clopot
de sticlã ºi emisiile de CO2 din statele
vecine nu se opresc la graniþele UE
sau Schengen. Este o utopie ce se
încearcã acum. Trebuie fãcute eforturi
pentru a gãsi întâi alternative
serioase, pentru a gãsi alte modalitãþi
curate de producere a energiei
electrice, dupã care sã se treacã la
nivel global la noile tehnologii
nepoluante. Adicã bani masivi în
cercetare la nivel global. Pânã la
urmã suntem pe aceeaºi planetã,
chiar dacã unii au altã senzaþie.
Politicienii din UE viseazã basme.
România oricum nu are un cuvânt
de spus în povestea asta.

 ªtefan Bãeºiu

Managerul Spitalului Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin, ªerban Anghel Ionuþ, þine
permanent legãtura cu Spitalul din
Strehaia, Secþie a Spitalului
Judeþean, rãspunzând nevoilor
cetãþenilor atât în ceea ce priveºte
personalul medical, cât ºi
aparatura.

În cadrul acestui demers, a
organizat concurs pentru
ocuparea mai multor posturi
de medici cu diferite specializãri,
dar s-a preocupat ºi de dotarea
unitãþii spitaliceºti cu aparatura
necesarã desfãºurãrii activitãþii în
cele mai bune condiþii.

La Spitalul din Strehaia îºi desfãºoarã
activitatea doi medici de medicinã
internã ºi un medic ginecolog, iar, prin
efortuturile managerului Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin, cabinetul de ginecologie a fost
dotat cu ecograf, astfel încât pacientele
din localitatea Strehaia ºi din comunele
limitrofe sã beneficieze de servicii la
standarde înalte, iar actul medical sã
se desfãºoare în condiþii optime.

Demersurile managerului Spitalului

Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin vin în sprijinul locuitorilor
oraºului Strehaia, care nu vor mai fi
nevoiþi sã se deplaseze în alte oraºe
pentru a avea acces la servicii
medicale, cabinetele medicale dotate
cu aparatura corespunzãtoare stându-
le la dispoziþie chiar în oraºul lor.

Spitalul din Strehaia va fi reabilitat
ºi modernizat prin eforturile depuse
de Primãria oraºului Strehaia, prin
primarul Giura Ioan, ºi ale
Preºedintelui Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu , astfel
încât cetãþenii din Strehaia sã
beneficieze de asistenþã medicalã la
standarde europene.

Managerul Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, preocupat de

modernizarea Spitalului Strehaia

 T. A.
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În ceea ce priveºte ºederea/rezidenþa
pe teritoriul României, în anul 2019,
poliþiºtii din cadrul Biroului pentru
Imigrãri al judeþului Mehedinþi au
asigurat managementul ºederii, pe
raza judeþului, pentru 567 de
persoane, dintre care 486 de strãini
din state terþe, cei mai mulþi din India,
Republica Moldova, Serbia ºi Nepal
ºi 81 de cetãþeni ai Uniunii Europene/
SEE/CH, majoritatea din Cehia,
Slovacia ºi Italia.

Principalele scopuri pentru care
strãinii ºi-au stabilit reºedinþa pe
teritoriul României sunt: conexe
dreptului la unitatea familiei (reîntregirea
familiei, membrii de familie ai cetãþenilor
români, UE sau SEE), educaþie, angajare
în muncã sau stabilire permanentã pe
teritoriul þãrii noastre.

De asemenea, a fost aprobatã
prelungirea dreptului de ºedere ºi au
fost emise 235 de permise pentru
ºedere temporarã ºi pe termen lung. Au
fost eliberate 78 de certificate de

Evaluarea activitãþii poliþiºtilor de Imigrãri din Mehedinþi, în anul 2019
În cursul anului 2019, poliþiºtii Inspectoratului General pentru Imigrãri –
Biroul pentru Imigrãri al judeþului Mehedinþi au asigurat managementul
ºederii în România pentru 567 de persoane, dintre care 486 din state

terþe ºi 81 de cetãþeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaþi 38

de strãini în situaþii ilegale ºi emise 37 de decizii de returnare de pe
teritoriul României. De asemenea, au fost emise 224 de avize de angajare

pentru lucrãtori permanenþi. Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au aplicat 91 de
sancþiuni contravenþionale în valoare de peste 205.400 de lei.

înregistrare ºi 3 cãrþi de rezidenþã
permanentã.

În aceeaºi perioadã, au fost
înregistrate 234 de cereri pentru
eliberarea avizelor de angajare în
muncã, fiind emise 224 de avize
de angajare/detaºare pentru
lucrãtori permanenþi.

Pe linia combaterii ºederii ilegale,
în perioada de referinþã, au fost
organizate acþiuni ºi controale cu forþe
proprii ºi în cooperare cu instituþiile
cu atribuþii în domeniu, în urma
cãrora au fost depistaþi 38 de strãini
în situaþii ilegale. Pentru strãinii aflaþi
în situaþii ilegale sau care nu mai
întruneau condiþiile prevãzute de lege
pentru acordarea sau prelungirea
dreptului de ºedere, au fost emise 4
decizii de returnare, prin care s-a
stabilit obligaþia de returnare de pe
teritoriul naþional ºi 33 decizii de
returnare sub escortã prin care s-a
dispus mãsura îndepãrtãrii de pe
teritoriul României în termen de 24

de ore direct la frontierã. De
asemenea, pentru 35 de cetãþeni
strãini a fost instituitã mãsura
interdicþiei de intrare în România
pentru perioade cuprinse între 3 luni
ºi 1 an.

Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au
aplicat 91 de sancþiuni
contravenþionale în valoare de peste
205.400 de lei, pentru nerespectarea
prevederilor OUG 194/2002 privind
regimul strãinilor în România, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi OG 25/2014 privind încadrarea în
muncã ºi detaºarea strãinilor pe
teritoriul României ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte
normative privind regimul strãinilor în
România, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Controlul permanent asupra
respectãrii legalitãþii ºederii în România

a strãinilor, combaterea migraþiei ilegale
ºi a muncii nedeclarate rãmân acþiunile
noastre prioritare, mãsuri care
contribuie la creºterea gradului de
siguranþã a cetãþeanului.

***
Pentru informaþii privind activitatea

Inspectoratului General pentru
Imigrãri, documentaþia necesarã
prelungirii dreptului de ºedere, tipuri
de formulare ºi alte informaþii, se poate
accesa site-ul oficial al instituþiei la
adresawww.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invitãm solicitanþii sã
utilizeze aplicaþia on-line de depunere
a documentelor, la adresa
www.portaligi.mai.gov.ro, pentru
pentru reducerea timpului de aºteptare
la ghiºeu ºi eficientizarea procesului
de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRÃRI  AL
JUDEÞULUI MEHEDINÞI

19 IAN - 11 FEB
2020

19 IAN - 11 FEB
2020
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Reducerea numãrului de
parlamentari ºi funcþionari aferenþi,
reducerea numãrului de ministere ºi
instituþii guvernamentale, ar trimite
politicienii la muncã ºi ar reduce
uriaºa povara a cheltuielilor publice.
Deficitul din buget vine din moºtenirea
lui Bãsescu ºi Boc, care au tocat tot,
au tãiat la sînge, încît nu mai aveau
bani nici pentru hîrtie igienicã în cele
trei palate, iar românii, nici de ºosete.
Regimul dictatorial Bãsescu-Boc,
care, spre a se lungi la putere, a
favorizat sistemul corupþiei în justiþie,
sistemul corupþiei generalizate!

Klaus ºi penele lui

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

Corupþia continuã sã-ºi exercite
influenþa nu doar în mass-media, ci ºi
în Parlament, Guvern, ministere,
administraþie ºi justiþie, aºa cã, sã-i
dãm dreptate marelui actor Constantin
Tãnase, ale cãrui cuplete ar trebui puse
pe frontispiciul celor trei instituþii: „De
la Nistru pân-la Tisa,/ Tot românu
plânsu-mi-s-a/ Cã sunt vremuri
anormale/ Nu-s parale// Dar zicând în
alt registru:/ Dacã ai ajuns ministru/
Ai scãpat de angarale/... Sunt parale!”
(Constantin Tãnase, Nu-s parale)
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Epoca 1848 ºi dupã…
Dupã eºuarea revoluþiei, învãþãtorii participanþi au fost

consideraþi rebeli iar ºcolile au fost închise, unele pentru totdeauna.
   Este cazul ºcolii din Oreviþa Mare iar institutorul I. Ruptureanu
de la Cerneþi ºi-a pierdut slujba, fiind gãsit în conturile visteriei
cã a primit leafa de la guvernul paºoptist.
   Totuºi în cursul anului 1848 rãmân în Muntenia 2-3 ºcoli urbane
deschise cum e cazul unei ºcoli pentru limba germanã la Cerneþi ºi
deasemenea la Cerneþi mai exista o ºcoalã de fete tot în limba germanã.
   Deasemeni la vechea ºcoalã de la Glogova pânã în 1854 îl gãsim
pe dascãlul Pãtru Popescu ºi apoi pe Pãtru Molan pânã în 1856
când ºcoala ºi-a suspendat cursurile pentru câþiva ani.
   În 1850 se numeºte o comisie care alcãtuieºte o programã
analiticã pentru cursul primar din care extragem:
   “…Învãþãtura s-a gradat dupã puterea vârstei elevilor… la
deprindere în citire, scriere, adaptare de principii religioase…”.
   La 1 ianuarie 1851 se dã ordin de redeschidere a ºcolilor dar
pânã la punerea în practicã mai trece timp.
   În septembrie 1851 se numesc la ºcoala din Cerneþi urmãtorii
profesori ce au rãmas “curaþi” (dupã revoluþie): Dimitrie ªerbãnescu
profesor cls.I ºi a II-a, Pitaru D. Frumuºianu profesor cls. a III-a.
   Între timp oraºul nou înfiinþat, Turnu Severin ia un avânt
apreciabil ºi gãsim aici douã ºcoli primare, una de stat ºi alta
privatã condusã de S. Mânculescu despre care s-a aflat în urma
unui bilet de voie pe care îl dã la 1 aprilie 1851 unui elev al sãu,
aºa dupã cum reiese din “Documente mehedinþene în Arhivele
Olteniei nr. 56-58 An X Craiova 1931.
   Interesant pentru aceastã perioadã a învãþãmântului e o mãsurã pe
care o ia stãpânirea pentru desfiinþarea pedepsei cu bãtaia în ºcoli;
   “Mustrarea cu bãtaia se ridicã cu totul dintre pedepsele
copiilor … povãþuirea, dojana, punerea în picioare sau în
genunchi pe vremea clasului, oprirea în ºcoalã pe toatã ziua
ºi alte asemenea mãsuri pãrinteºti”.
   Noile evenimente politice tulburã din nou realizãrile pe
teren ºcolar ºi multe ºcoli printre care ºi ºcoala primarã din
Turnu Severin îºi închid cursurile pânã în 1855 când acelaºi
I. G. Ruptureanu, cel ce fusese prigonit dupã revoluþie,
redeschide ºcoala primarã din Turnu Severin, iar în 1860 în
Turnu Severin ia fiinþã ºi o ºcoalã de fete, aºa dupã cum
menþioneazã “Anuarul Instrucþiei Publice pe 1864-1865”.
   Anul 1857 poate fi considerat anul reînfiinþãrii ºcolilor sãteºti.
   Deasemeni la 15 octombrie 1857 s-a numit ºi un revizor
al ºcolilor sãteºti în persoana lui Constantin Ruptureanu.
   Se deschid ºcoli sãteºti în multe sate cum ar fi satul Cireºu
cu învãþãtorul Ioan Vasilescu dupã care vine Nicola Burcu,
fost elev al sãu.
   Satul Oreviþa cu învãþãtorul Pârvu Costescu ºi lista ar putea
continua dar ne rezumãm a prezenta un tablou din care reies
datele referitoare la judeþul Mehedinþi:
   Învãþãtori rurali - 146;   ªcolari la sate - 4.006
   Institutori la Turnu - 2;   Elevi - 148
   Institutori la ºcoala sucursalã Cerneþi - 1
   Elevi - 120;    ªcoli de fete de stat – nu erau
Învãþãmânt privat:
   Bãieþi: 1 ºcoalã în Turnu cu 2 institutori ºi 35 elevi;
   Fete: 1 ºcoalã în Turnu cu 2 institutori ºi 20 elevi;
   Institutul Sãvoiu cu 1 institutor ºi 53 eleve.

 Prof. Lupulescu Haralambie

Istoria învãþãmântului mehedinþean:
când? unde? cum? (5)Ioan nu-l ura pe Irod, aºa cum nici Natan

nu-l ura pe David. Ei se fac doar purtãtorii
voii divine, ca sã le spunã adevãrul, sã-i
ajute sã iasã din mocirla fãrãdelegilor în care
au intrat. Amândoi erau buni patrioþi. Ei ºtiau
cã regele este unsul lui Dumnezeu, deci omul
care trebuie sã întruchipeze perfecþiunea
moralã, pentru a fi plãcut lui Dumnezeu, el
ºi poporul ce-i fusese încredinþat. Din
moment ce regele era pãcãtos, el se depãrta
de Dumnezeu ºi astfel poporul avea de
suferit, fiindcã asupra þãrii urma sã se abatã
mânia lui Dumnezeu: secetã, cutremure, boli,
rãzboaie  etc. Un rege drept, cinstit ºi
credincios aducea jertfe bine primite lui
Dumnezeu, rugãciunea îi era ascultatã, iar
asupra þãrii lui se abãtea binecuvântarea lui
Dumnezeu: belºug, pace, sãnãtate etc.
Aºadar, cei doi îºi riscã viaþa nu neapãrat
pentru a îndrepta un om, care la un moment
dat era rege, ci pentru cã-ºi iubeau poporul
ºi voiau cu orice preþ sã îndepãrteze de la el
urgia divinã ºi sã-i câºtige binecuvântarea.

David înþelege mesajul divin, cade cu
faþa la pãmânt, plânge ºi-ºi cere iertare,
apoi creeazã acel extraordinar Psalm 50
(“Miluieºte-mã, Dumnezeule….!”), care se
citeºte ºi azi la multe slujbe creºtine! Irod
nu vrea sã-l audã pe Ioan. La el este chef
în palat, mese întinse, meseni aleºi pe
sprânceanã, mâncare din destul, muzicã,
dans. Irod priveºte fascinat pe Irodiada,
proaspãta lui achiziþie, dar îºi pregãteºte
terenul pentru a înfãºca-o ºi pe Salomeea,
tânãra fiicã a Irodiadei. Pentru el nimic nu
era sfânt, el nu se temea nici de Dumnezeu,
nu se ruºina nici de oameni. Patima,
instinctele animalice îl conduceau în tot ºi
în toate. Astfel de conducãtori au fost mulþi
în istorie. Despre unii a ajuns vestea pânã
în zilele noastre. Aºa, bunãoarã, în vreme
ce duºmanii erau cu armatele la graniþele
imperiului, gata sã pãtrundã, împãratul
roman Caligula organizase festivitãþi în
cadrul cãrora ºi-a ridicat calul la rang de
senator; într-o situaþie asemãnãtoare, alt
împãrat roman, Caracala, ucidea muºte pe
geam. În ambele cazuri, nici un sfetnic al
împãraþilor respectivi nu avea curajul sã le
spunã adevãrul ºi  sã încerce sã-i trezeascã
la realitate, ci, dimpotrivã, sfetnicii îi lãudau
pe împãraþi pentru deºteptãciunea,
iscusinþa, mãrinimia lor.

Irod nu suportã adevãrul. Este atât de
afundat în minciunã, în patimi, încât nu mai
vrea sã vadã realitatea. În afara palatului,
poporul gemea sub mulþimea ºi povara
birurilor de tot felul, perceptorii cutreierau
satele ºi cetãþile ºi storceau ultima vlagã ºi
ultima leþcaie din fiecare contribuabil. Nu
întotdeauna o fãceau în mod paºnic, ci cel
mai adesea prin constrângeri sângeroase, prin
bãtãi crunte, prin confiscãri de bunuri, prin
întemniþãri. Armata îºi uitase menirea sa de
apãrãtoare a þãrii ºi a poporului, ci devenise
unealta stãpânirii, fiind folositã pentru a
asigura forþa necesarã spre a þine poporul în
fricã ºi teroare. Funcþionarii statului, indiferent

Între David ºi Irod (III)
de ce nivel, erau iarãºi uneltele acestui
mecanism uriaº al statului, care-ºi dovedeau
utilitatea ºi vrednicia în mãsura în care gãseau
mijloace de a aduce cât mai mulþi bani la vistieria
statului. Irod însuºi devenea, în mod simbolic,
asemenea þarului rus Ivan cel Groaznic, care-
ºi mânca copiii…!

David nu numai cã se cãieºte pentru
nedreptatea ce-o fãcuse, dar pe Natan îl face
sfetnicul sãu cel mai apropiat, un fel de
duhovnic al lui. Irod nu se sinchiseºte de
criticile lui Ioan, ci pune sã-i taie capul pentru
a-l reduce la tãcere. ªtia bine cã Ioan este o
capacitate, un om de curaj, de caracter, cã
este iubit de popor, dar n-are nevoie de
asemenea oameni. Nu numai cã nu-i
promoveazã, ci îi anihileazã brutal. Se teme
cã se va revolta poporul pentru cã-l ucide pe
Ioan, dar nu conteazã! Trebuia s-o
mulþumeascã pe Salomeea ºi sã-i ofere, aºa
cum îi ceruse aceasta, capul lui Ioan pe tipsie!
În cazul lui David, dupã  mãrturisirea pãcatului
ºi rugãciuni fierbinþi de iertare, se aºterne
liniºtea. E o liniºte roditoare ºi dãtãtoare de
speranþã, o liniºte în care   adevãrul îl fãcea
liber pe rege, îl fãcea sã-ºi concentreze
energiile pentru a zidi binele în el ºi în jurul
lui, spre a-ºi ispãºi pãcatul, spre a plãcea lui
Dumnezeu. Energiile creatoare ale neamului
se descãtuºeazã ºi se afirmã, poporul
prosperã, binecuvântarea lui Dumnezeu se
revarsã asupra lui. În cazul lui Irod se aºterne
liniºtea, dar e o liniºte vulcanicã, în care mânia
poporului fierbe, gata oricând sã izbucneascã
într-o rãscoalã sângeroasã, care sã mãture ºi
palat, ºi rege, ºi  sistem social bazat pe crimã
ºi nedreptate. E o liniºte în care pãrþile se
pândesc ca fiarele însetate de sânge, gata sã
se arunce unele asupra altora. Mai cad multe
capete dupã al lui Ioan, fãrã a se ajunge la o
pace socialã trainicã, ci dimpotrivã.

Ioan ºi Natan ar trebui sã devinã patronii
presei dintotdeauna. Ei sunt ziariºtii ºi oamenii
cu conºtiinþã neîntinatã, care îºi riscã viaþa
spre a spune adevãrul, chiar dacã acesta, în
cele mai multe cazuri, supãrã mãrimurile zilei.
Puþini au norocul lui Natan, mulþi, foarte mulþi
nenorocul lui Ioan. În toate orânduirile sociale
ºi statele bazate pe teroare, pe dictaturã, pe
nedreptate ºi crimã, cei ca Ioan, fie cã au fost
oameni de presã, fie oameni politici din
opoziþie, fie oameni de bine, care n-au mai
putut îndura opresiunile ºi au spus adevãrul,
au înfundat puºcãriile, au atârnat în ºtreanguri
pe marginea drumurilor, au fost decapitaþi pe
eºafoade, au fost uciºi miºeleºte sub
perdeaua nopþii!

Lui Dumnezeu i-a plãcut cãinþa lui David,
dar nu i-a plãcut comportarea despoticã a
lui Irod. David va rãmâne în istorie ca unul
din împãraþii de referinþã ai antichitãþii; David
va fi ales de Dumnezeu ca din urmaºii lui sã
se nascã Mântuitorul Iisus Hristos; Irod
rãmâne ca un simbol trist în istorie al
conducãtorului fãrã scrupule morale, al
tiranului, al dictatorului, simbolul rãutãþii, al
decãderii umane.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Nr. 8/29.01.2020

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

”DEZVOLTAREA SATELOR” - Componenta A
Numãrul de referinþã al sesiunii cererii de proiecte: M1 –1/27.12.2019 – 12.02.2020
Data publicãrii anunþului de lansare a apelului de selecþie: 29/01/2020
Asociaþia GAL ÞINUTUL CLOªANI anunþã prelungirea, în perioada 27 DECEMBRIE 2019 –
12 FEBRUARIE 2020, a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de finanþare pentru
Mãsura M1 –“Dezvoltarea satelor”-COMPONENTA A.
Data lansãrii apelului de selecþie: 27 DECEMBRIE 2019
Data limitã de depunere a proiectelor: 12 FEBRUARIE 2020
Locul ºi intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se depun la Biroul GAL ÞINUTUL CLOªANI din satul Halânga, comuna Izvoru
Bîrzii, judeþul Mehedinþi. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 27.12.2019 -
12.02.2020,  miercuri ºi joi în intervalul orar 12:00 – 14:00.
Data limitã de primire a proiectelor este: 12 FEBRUARIE 2020, ora 14:00.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin mãsura M1 sunt:

 Unitãþile administrative teritoriale definite conform legislaþiei în vigoare;
 ONG-uri definite conform legislaþiei în vigoare;
 Unitãþi de cult definite conform legislaþiei în vigoare

ATENÞIE! Nu sunt eligibile cererile de finanþare depuse de Consiliile Locale în numele uat-ului
IMPORTANT! PROIECTUL ESTE SEMNAT DE PRIMAR / ÎNLOCUITORUL DE DREPT AL
ACESTUIA / ÎMPUTERNICIT (PRIN HCL) ªI ªTAMPILAT CU ªTAMPILA SOLICITANTULUI.
ATENÞIE! Reprezentantul legal al uat poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia,
în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Solicitanþii/beneficiarii pot depune proiecte aferente mãsurilor/submãsurilor de investiþii derulate
prin PNDR  2014-2020, cu respectarea condiþiilor prevãzute la art. 3 ºi art. 6 din HG nr. 226/
2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a mãsurilor programului naþional de
dezvoltare ruralã cofinanþate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã ºi de la
bugetul de stat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Punctul/punctele de lucru, dupã caz, ale solicitantului trebuie sã fie situate în teritoriul GAL,
activitatea desfãºurându-se în teritoriul GAL.
Fondul disponibil – alocat în aceastã sesiune:
Suma alocatã pentru mãsura M1/6B – Componenta A – “Dezvoltarea satelor”, în aceastã sesiune,
este de 173.649 euro, din totalul de 1.280.762 euro alocat prin SDL întregii mãsurii M1/6B.
Ponderea maximã a intensitãþii sprijinului va fi stabilitã astfel:
 pentru operaþiunile generatoare de venit: 90%;
 pentru operaþiunile generatoare de venit cu utilitate publicã: 100%;
 pentru operaþiunile negeneratoare de venit: 100%.
Sprijinul public nerambursabil nu va depaºi valoarea de 75.000 euro/proiect.
Modelul de cerere de finanþare pe care trebuie sã-l foloseascã solicitanþii
Pentru proiectele ce se încadreazã ca obiective ºi tip de investiþie într-una din mãsurile
din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanþare ºi formularele standard ale Cererii de
Finanþare adaptate de GAL ÞINUTUL CLOªANI care pot fi accesate pe pagina de internet
tinutulclosani.wordpress.com secþiunea Masuri.
Modificarea formularului standard al Cererii de Finanþare (eliminarea, modificarea
secþiunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii
de Finanþare pe motiv de neconformitate administrativã.
Documentele justificative pe care trebuie sã le depunã solicitantul odatã cu depunerea proiectului
se regãsesc pe site-ul GAL Þinutul Cloºani tinutulclosani.wordpress.com, cât ºi la sediul
GAL din satul Halânga, comuna Izvoru Bîrzii, judeþul Mehedinþi, pe suport tipãrit.
Informaþii detaliate referitoare la desfãºurarea sesiunii, accesarea ºi derularea mãsurii sunt
cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru mãsura M1/6B – “Dezvoltarea satelor”-
componenta A, publicat împreunã cu toate anexele, cererea de finanþare ºi formularele de verificare
pe pagina web a GAL tinutulclosani.wordpress.com, mailto:gal.burcel@yahoo.ro dar ºi la sediul
Grupului de Acþiune Localã ÞINUTUL CLOªANI, unde, de luni pânã vineri între orele 12:00 -
14:00, puteþi solicita în mod gratuit informaþii despre mãsurã ºi ghidul mãsurii.

În ianuarie, cursul euro a avut o evoluþie stabilã,
fluctuaþiile lui fiind de circa jumãtate de ban. Faþã de
sfârºitul anului trecut media dolarului a urcat cu 7 bani
iar cea a francului elveþian cu circa 6,6 bani.

Cursul euro a fluctuat în perioada analizatã între 4,7769
ºi 4,7790 lei, cel de marþi fiind stabilit la 4,7779 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,776 –
4,778 lei, cu închiderea la 4,778 lei, dupã ce în cursul dimineþii
pe pieþele asiatice a fost atins un minim de 4,772 lei.

Banca Centralã Europeanã (BCE) a anunþat marþi o
cotaþie a euro de 4,7763 lei.

Dolarul american a crescut la începutul intervalului la
4,3418 lei, pentru a scãdea la finalul perioadei la 4,3227 lei.

Moneda elveþianã a încheiat luna trecutã la 1,068 – 1,1071
franci/euro, dupã ce ianuarie a debutat cu valori de 1,083 – 1,087
franci/euro. Prima zi bancarã din februarie a adus aprecierea
francului la 1,067 – 1,069, dar marcãrile de profit au fãcut ca
marþi el sã urce la 1,068 – 1,07, astfel cã media a scãzut de la
maximul ultimilor cinci ani de 4,4553 lei la 4,4647 lei.

Finalul de la sfârºitul lui ianuarie al tragicomediei Brexit,
a determinat creºterea cursului lirei sterline. Aceasta a urcat
vineri la 5,6778 lei, maxim al ultimelor ºapte sãptãmâni,
dar a scãzut marþi la 5,6221 lei, urmare a temerilor cã
negocierile pentru încheierea unui acord comercial între
Uniunea Europeanã ºi Regatul Unit vor fi unele dificile.

La sfârºitul lunii trecute, uncia de aur a urcat pe pieþele
specializate la 1.572 – 1.590 dolari, dar a coborât la sfârºitul
perioadei la 1.565 – 1.575 dolari, ceea a fãcut ca preþul
gramului de aur stabilit de BNR sã scadã de la 219,2386 la
218,2964 lei. Reamintim cã preþul gramului a atins în 27
ianuarie maximul istoric de 220,9342 lei.

BNR nu a mai organizat la începutul acestei sãptãmâni o
operaþiune de tip repo, prin intermediul cãreia sterilizeazã
supralichiditatea din piaþa monetarã. Cu toate acestea
indicii ROBOR au cunoscut marþi o evoluþie descendentã.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scãzut de la 3,17 la
3,15%. Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a revenit de la 3,25 la 3,24%, minim al ultimei luni, iar
indicele la 12 luni a coborât de la 3,30 la 3,29%.

Perechea euro/dolar a avut o evoluþie descendentã în
prima jumãtate a sãptãmânii, fiind atins un minim de 1,0992
dolari. De la jumãtatea perioadei, moneda americanã a
început sã piardã teren pe pieþele internaþionale, astfel cã
euro a urcat la 1,1059 – 1,1095 dolari, pentru ca marþi sã
coboare la 1,1043 – 1,1062 dolari.

Miercurea trecutã, Rezerva Federalã americanã a decis
sã menþinã dobânda sa cheie la 1,50 – 1,75%,
ignorând presiunea exercitatã de Donald Trump care
solicitã, de mai mult timp, o scãdere a acesteia.

Euro ar putea sã revinã pe o pantã descendentã dupã
ce s-au înmulþit pariurile pe o nouã reducere a dobânzii
de cãtre BCE, pânã la sfârºitul acestui an.

Bitcoin a avut o evoluþie ascendentã pe pieþe
specializate. Criptomoneda a urcat de la circa 8.300
dolari, la începutul intervalului, la 9.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada 28 ianuarie – 4 februarie.

 Radu Georgescu

Miºcãri minime ale euro
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
concentreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþia
necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu
aceste persoane. Se vor crea contexte favorabile
pentru a te desprinde din situaþiile ºi relaþiile
toxice. Unii se vor þine scai de tine, din varii
motive personale. Evitã sã vorbeºti despre tine
ºi intenþiile tale sau despre subiecte pe care le
cunoºti puþin sau deloc. Acasã, în familie ai
multe de fãcut, însã beneficiezi ºi de sprijinul
membrilor familiei, ºi de elanul tãu sufletesc.
Cheltuiel i majore. Prudenþã, rãbdare ºi
acceptarea ideilor ºi nevoilor altora!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Situaþii controversate în plan financiar! Este
vorba despre modificãri salariale sau ale
condiþiilor de muncã. Fie primeºti o sumã de
bani restantã pentru eforturile depuse în câmpul
muncii, fie afli informaþii deosebite privitoare la
felul în care se vor desfãºura act ivitãþ ile
profesionale de acum încolo. În culisele
evenimentelor existã detalii pe care nu le poþi
depista sau înþelege acum. Totuºi, fii prudent,
circumspect ºi nu lua de bun chiar tot ce auzi.
O conversaþie tãinuitã cu cineva din anturajul
apropiat te va lãmuri ºi liniºti. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte pot fi frecvente, mai ales acelea
care au drept motiv vizitarea unui prieten.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmânã importantã, pentru cã
transformãrile interioare la care eºti predispus
sunt de bun augur. Însã nu vei înþelege mare
lucru acum, dar senzaþia cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de
liniºte ºi confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva
stã sã înceapã. Detaºeazã-te de toate, lasã-te purtat
de evenimente, dar în acelaºi timp fii deschis la nou
ºi progres. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ºi
stãrile tale de spirit sunt oscilante ºi dificil de
suportat sau înþeles de cãtre ceilalþi. Controleazã-þi
reacþiile! Se ivesc cheltuieli neaºteptate, însã primeºti
ºi venituri suficiente pentru tot ce ai nevoie în
perioada actualã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

       Energia astralã a sãptãmânii  te
predispune la transformãri interioare profunde
ºi la rãscoliri sufleteºti greu de explicat în
cuvinte. Ai nevoie de odihnã, detaºare de
cotidian ºi revizuirea tuturor situaþiilor ºi
relaþiilor în care eºti implicat. Posibile neplãceri
legate de sãnãtatea sistemului respirator ºi a
segmentelor sistemului digestiv. Evitã, în limita
posibilului, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale, deoarece existã riscuri
majore de erori  cu efecte pe termen lung.
Dezvoltã gândirea pozitivã! Sunt zile favorabile
regândirii planurilor personale ºi profesionale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Aspectele socio-profesionale reprezintã
subiectele principale ale acestei sãptãmâni. Se
contureazã schimbãri majore, atât în relaþiile
personale cu prietenii, cât ºi în relaþiile de
susþinere profesionalã reciprocã de la locul de
muncã. Se recomandã prudenþã, discreþie ºi
rãbdare! Încet, dar sigur, pierzi unii prieteni,
fãcându-se loc pentru alþii. Deocamdatã priveºte
atent la situaþiile în care eºti implicat alãturi de
aceste persoane ºi nu te lãsa impresionat de
vorbele sau gesturile, aparent, sincere.
Organizeazã-þi programul cotidian, astfel încât
sã te odihneºti regulat. Sunt momente favorabile
detaºãrii de cotidian ºi discuþiilor tãinuite cu
cineva drag.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Schimbãri importante în plan profesional!
Poate fi vorba despre finalizarea unor proiecte,
a unor etape de lucru sau se preconizeazã
schimbãri în grupul de lucru din care faci parte
la locul de muncã. Totul se poate petrece rapid,
fãrã prea mult zgomot sau fãrã explicaþii
pert inente. Fii prudent ºi evitã discuþi ile
contradictorii sau luarea deciziilor radicale!
Deocamdatã ia aminte la discuþii ºi evenimente.
Se finalizeazã o etapã profesionalã, simþind o
realã uºurare sufleteascã, dar ºi fizicã. La finalul
sãptãmânii sunt momente favorabile pentru
reorganizarea planurilor personale ºi
profesionale, observaþie ºi dialog interior.
Bazeazã-te numai pe forþele tale!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot parcursul
sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã schimbi totul
în jurul tãu. Energia astralã din aceste zile îþi
accentueazã simþurile fine, paranormale ºi de aici
vei reuºi sã faci conexiuni mentale nebãnuite
vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Se pot accentua visele ºi viziunile premonitorii.
Mentalul este agitat, aºa încât este bine sã nu
forþezi nota ºi chiar sã te detaºezi. Demersuri
legate de cãlãtorii ºi studii pe termen lung sau în
strãinãtate. În plan profesional este animaþie Joi
ºi Vineri, evidenþiindu-se mai ales, relaþiile cu
ºefii. Prietenii îþi sunt alãturi, însã unele relaþii se vor
reconfigura.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Segmentul f inanciar are o importanþã
deosebitã în aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã pui
la punct colaborãri, chestiuni patrimoniale împreunã
cu partenerul de viaþã, cu neamurile, dar ºi cu
persoanele dragi, aspecte care au în comun bani,
cheltuieli, servicii, bunuri folosite ºi de tine, ºi de
aceste persoane. Cumva se încheie o etapã, dar poate
fi vorba despre lãmuriri sau rezolvãri aºteptate
demult. Totuºi, fii prudent ºi verificã atent fiecare
document, fiecare cheltuialã ºi evitã investiþiile de
orice fel. Cineva din anturajul apropiat te poate ajuta
cu sfaturi ºi idei deosebite. Se contureazã la orizont
cãlãtorii îndepãrtate sau studii pe termen lung.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmânã importantã în plan partenerial! Se
vor reconfigura colaborãri, o relaþie
matrimonialã sau se finalizeazã etape de viaþã
ºi activitate comune cu alþii. Este bine sã fii
obiectiv, sã-þi urmãreºti scopurile personale ºi
sã închei acele relaþii ºi situaþii care te þin în loc
sau care deja îþi dãuneazã în vreun fel. Existã
detalii ºi interese ascunse, atât în orice tip de
colaborare socio-profesionalã, cât ºi în relaþia
de cuplu. Dezamãgirile pot fi de proporþii. Pentru
a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor este nevoie sã
renunþi rapid la tot ce este perimat. Ceva sau
cineva din mediul familial îþi rãscoleºte relaþiile
parteneriale, dar ºi cheltuielile.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care se
vor modifica mult începând cu aceastã
sãptãmânã. Este bine sã-þ i supraveghezi
semnalele organismului ºi sã apelezi la ajutor
de specialitate. Transformãrile personale care
se întrezãresc, întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul
deschise. Continuã-þi programul de viaþã cu paºi
mãrunþi, fãrã a forþa nota în vreun fel. Orice grabã,
orice decizie luatã acum, orice implicare în ceva
nou ar trebui evitate, pentru cã nu au ºanse sã
se materializeze corect în viitor. Selecteazã-þi
prioritãþile ºi dozeazã-þi efoturile! Relaþiile
parteneriale sunt interesante, dar pline de
surprize.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te
solicitã mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi
bine sã fii prudent ºi circumspect pe alocuri.
Se contureazã modificãri majore ºi chiar finaluri
în plan amoros. Misterul, farmecul, dar ºi iluziile
stãpânesc acest segment de viaþã, astfel cã puþin
probabil sã-þi dai seama de adevãratul sens al
situaþiilor care se ivesc. Evitã sã ai aºteptãri faþã
de cei dragi! Tu eºti cel care are nevoie sã-ºi
remodeleze concepþiile vizavi de iubire ºi
implicaþiile ei. Însã eºti foarte creativ ºi inspirat,
aºa încât relaxeazã-te cu un hobby. La serviciu
se contureazã activitate intensã, sarcini de lucru
noi ºi puþin sau deloc ajutor dinspre colegi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

  În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri
interesante, dar înconjurate de mister. Atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de treburile gospodãreºti
restante ºi de conversaþiile cu membrii familiei. Fii
prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este dificil de ajuns
la un consens, chiar dacã toatã lumea doreºte
acelaºi lucru. Vei fi nevoit sã te împarþi între
îndatoririle profesionale ºi cele casnice. Însã,
accentul sãptãmânii revine mai mult laturii
personale ºi relaþionãrii cu cei dragi. Organizeazã-
þi timpul ºi resursele, astfel încât sã rezolvi tot ce îþi
propui. Se întrezãresc discuþii ºi acþiuni importante
alãturi de persoana iubitã ºi de copii.

Autor: AstroCafe.ro

(6 - 12 februarie 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

În perioada 01-02.02.2020
micuþa aºezare ALEKSINAC din
Serbia a fost gazdã a primei ediþii a
Turneului Internaþional ce poartã
numele oraºului, la care au luat parte
300 de sportivi de la 38 cluburi din
patru þãri: ROU, SRB, BUL, MAK.
   Sportivii de la CSM Drobeta au
fost prezenþi la aceastã competiþie
pentru a-ºi verifica pregãtirea ºi au
obþinut urmãtoarele rezultate:
Loc I -VLADU ANA MARIA -44 kg -U18
-MITAR REBEKA -52 kg -U18
Loc II - AFRIM ANDREEA -52 kg-U12

-HANTESCU DAVID -46 kg -U12
Loc III - HANTESCU ANDREI -26 kg -U10
Loc V - CHIRICA DAVID -38 kg -U10
-SUCIGAN ALBERT -30 kg -U12
Loc VII - VÃTÃªESCU DAVID -42 kg -U12
   Urmeazã un stagiu de pregãtire
la Bor-SRB pentru a pune bazele
solide ale calendarului
competiþional oficial al anului
2020, ce va debuta cu finala
campionatului naþional destinatã
cadeþilor, U18, Deva.

Lena STEREA,Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

ALEKSINAC a fost gazdã a primei
ediþii a Turneului Internaþional ce

poartã numele oraºului

Desfãºurat la Slatina
concursul interstiluri a reunit 80 de
sportivi practicanþi de diferite stiluri
de arte Marþiale de la 20 de cluburi
în organizarea DITS Olt.
   Clubul Sportiv Strehaia a
participat cu doi sportivi care au
intrat în luptã la douã stiluri: Hand
to Hand ºi K1. Dând dovadã de
curaj ºi o bunã pregãtire tehnicã,
cei doi au reuºit sã urce pe prima
treaptã a podiumului la ambele
stiluri: Ignat Daniel la categoria 50
kg cadeþi ºi Ceaucã Maria la 57 kg
minicadeþi  Au reuºit prin cele 4
medalii de aur sã aducã clubul pe

Judoka strehãieni pe podium la
Cupa Samurai Olt

locul lll în clasamentul general.
   De asemenea, cinci sportivi de la
Strehaia au fost selecþionati de cãtre
Federaþia Românã de Chanbara în
lotul Naþional ce va reprezenta
România la Campionatul Mondial
de Chanbara ce se va desfãºura la
Viena pe 22 - 24 mai 2020:
Marghescu Laura la seniori, Najap
Darius la juniori, Ignat Daniel la
cadeþi,Ceaucã Maria ºi Marghescu
Andrei la minicadeþi. Sportivi vor
participa la un stagiu de pregãtire
centralizat înainte de plecarea la
mondiale.
   Sã le urãm succes! IGM

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. 1Invitaþie din partea...
 Inspectoratele ªcolare Judeþene Argeº ºi Dolj ºi Asociaþia ROI, ºi a
continuat, în 2017, cu lansarea celei de-a treia clase cu profil energetic, în
cadrul Liceului Energetic Târgu Jiu. În anul 2018 proiectul s-a extins cu
încã un judeþ - Teleorman, iar în anul 2019 judeþul Mehedinþi s-a alãturat
echipei extinse. Mai multe detalii despre proiect pot fi gãsite la https://
distributieoltenia.ro/ucenicelectrician. Direcþia Comunicare & Marketing
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Cea mai mare decepþie, la
echipa din oraºul natal

   “Mã numesc Stan Alexandru ºi
am început fotbalul la vârsta de 7
ani, plin de speranþe, neºtiind cã,
pentru a-mi îndeplini un mare vis,
drumul va fi plin de obstacole,
mizerii ºi minciuni. Am început
fotabalul la cel mai iubit club din
Romania - “Steaua Bucureºti“
unde primul meu antrenor mi-a
fost domnul Lajos Satmareanu, un
mare om, cu un mare caracter. De
la domn’ profesor am învãþat
tainele fotbalului. Dupã plecarea
Stelei din Ghencea, m-am dus la
Concordia Chiajna, unde a
început prima umilinþã din viaþa
mea. Aici, nu jucam pentru cã
antrenorul era mituit de pãrinþi cu
diverse bunuri: de la porc ºi miel
de sãrbãtori, pânã la treninguri
aduse de afarã. Ulterior, la
insistenþele domnului antrenor
Gabriel Preoteasa, am fost
împrumutat la Dinamo. La acest
club am trãit aproape cea mai
frumoasã perioadã din cariera
mea, fiind titular meci de meci cu
toate cã în echipã erau foarte mulþi
copii potenþi financiar, însã, din
fericire, valoarea ºi talentul în faþa
acestui Antrenor prima. Dupã 9
luni, a urmat o perioadã de 3 luni
de stat pe banca de rezerve,
deoarece s-a schimbat antrenorul.
În aceste 3 luni, noul antrenor a
avut grijã sã-mi spunã: “STANE,
CÂND DAI ªI TU O STICLÃ DE
WHISKY?” Când am auzit acest
lucru, în mod repetat, ºi, stând pe
barã meci de meci, am ales sã
plec. Într-un interval scurt de timp
am întâlnit un impresar italian ºi
nu am vrut sã semnez cu el,
deoarece ºtiam cã mã pãcãleºte.
Mai târziu, am vrut sã revin la

Drama unui tânãr fotbalist: “În fotbalului românesc sunt hiene fãrã suflet”
Fost jucãtor la FCSB, Concordia, Dinamo sau CS U Craiova, Alexandru

Stan a povestit, într-o scrisoare adresatã site-ului oglindagorjului.ro,
umilinþele prin care trece un junior care nu are pile ºi nu cotizeazã la

antrenori. Aventura de la Pandurii Târgu Jiu, unde s-a aflat în probe timp
de 2 sãptãmâni, i-a pus “capac” mijlocaºului de 20 de ani, care, printr-o

scrisoare intitulatã “Aripi frânte”, ne-a dezvãluit toate mizeriile din
fotbalul românesc. De la antrenori ºi impresari corupþi, pânã la

conducãtori de club, care trateazã jucãtorul ca pe o afacere proprie, nu
ca pe un fotbalist care poate fi util echipei pe gazon.

Steaua, dar el ajunsese
director sportiv acolo ºi
s-a rãzbunat, refuzându-
mã doar pe mine din 44
de copii. Atunci, m-am
simþit din nou umilit,
deºi eu fusesem educat
într-un alt mod. Dupã
acest episod am dat de
un foarte mare impresar,
care m-a trimis la UTA
Arad, ca sã scap de grila
de formare, ºi
promiþându-mi cã mã va duce
ulterior  în strãinãtate. Am stat 6
luni la UTA, unde am uimit
antrenorii prin jocul meu, dar, dupã
10 meciuri, pentru cã a venit, pe
postul meu, un bãiat potent
financiar, am fost dat de-o parte.
Nu am mai suportat toatã mizeria,
mi-am fãcut bagajul ºi am plecat
acasã. În toatã aceastã perioadã,
impresarul a uitat de mine, fiindcã
nu i-am dat niciun ban. Am stat o
perioadã acasã, unde m-am
antrenat singur în parcuri, zilnic. În
acest interval de timp, am fost în
probe la FC Voluntari II, unde am
ºi jucat un meci, la care au fost
prezenþi: Viorel Moldovan, Ilie
Balaci, Ionuþ Luþu ºi Ioan Andone,
plus preºedintele clubului. A doua
zi, antrenorul mi-a spus sã nu mai
vin, deoarece se bazeazã pe bãieþii
din academia lor. Imediat, am gãsit
o oportunitate sã mã duc la FC
Braºov, echipã care trãgea la
promovarea în Liga2. Dupã prima
zi, având un meci chiar cu FC
Voluntari 2, finanþatorii echipei din
Braºov au venit pe teren ºi mi-au
cerut actele pentru legitimare, asta
ºi la recomandarea domnului
Andone, care fusese prezent la
meci, în tribunã. Aici, am avut
asigurate toate condiþiile, fãrã sã
ºtiu însã cã datoriile clubului erau
foarte mari. Ulterior, ne-am trezit

noi, ca jucãtori, cã trebuie sã plãtim
tot ce ni s-a oferit. ªi în prezent
plãtesc, pentru cã am fost minþit.
Dupã perioada asta, am cunoscut alt
impresar, cu care am ºi semnat. Mi-
a cerut bani de la început,
spunându-mi cã trebuie sã dea ceva
pe la cluburile din strãinãtate la care
urma sã mã propunã, fãcând-o pe
mama sã se împrumute de o sumã
considerabilã de bani. De acei bani,
s-a folosit doar în scopuri personale
ºi nu pentru a mã duce neapãrat la
un club. Dupã multe insistenþe, m-a
adus la Universitatea Craiova, unde
nu mi s-a oferit nimic: nici masã, nici
cazare, fiind nevoit sã stau într-un
cãmin ºi sã îngheþ de frig. La acest
club, vãzând atâtea, am început sã mã
maturizez, sã fiu puternic, sã nu mã
mai doarã nimic din ceea ce vãd ºi
sã-mi pun mereu întrebarea: “dacã eu
mai am loc ca fotbalist în lumea asta
murdarã”. Aici am întâlnit cele mai
multe “hiene fãrã suflet”, care m-au
umilit, trimiþându-mã la domnul
Ovidiu Costeºin ºi Dragoº Stãvaru sã
le cumpãr mâncare, în timp ce colegi
mei favorizaþi aveau meci, chiar dacã
nu arãtau nimic pe teren. Echipa
ajunsese la Turneul Final U19 ºi toþi
cei care nu jucau la U19 erau chemaþi
la echipa a 2-a, la umpluturã. Când
am fost trimis la echipa a 2-a de
Costeºin, am avut un singur meci
în care am jucat rezervã. În vestiar

am simþit cã domnul Dragoº Bon
îmi ºtia deja situaþia, însã, deºi
dumnealui m-ar fi ajutat, nu putea
face nimic. Singurii oameni care
m-au ajutat sã trec peste, în afarã
de pãrinþii mei care au fãcut tot ce
au putut pentru mine, au fost:
domnul ziarist Cristi Stãncescu -
un om deosebit ºi doamna Andreea
Beldeanu - fiica marelui fotbalist
Auricã Beldeanu. Recent, am fost
în probe la Pandurii Târgu Jiu,
unde am stat 2 sãptãmâni. În acest
timp, antrenorul mi-a cerut sã
slãbesc, dacã vreau sã rãmân. De
la 84 kg am ajuns la 78 kg, fiind ºi
unul din cei mai buni jucãtori aflaþi
în probe. Din cele 4 meciuri
amicale, am jucat în 3, unde m-am
descurcat foarte bine pe teren,
marcând ºi un gol, dar ºi jucând
pe un alt post - cel de fundaº, în
ultimul meci, deºi postul meu e
mijlocaº stânga sau dreapta. La
final, la anunþarea lotului pentru
cantonamentul local, eu nu m-am
regãsit pe listã. Antrenorul nu a
avut nici mãcar curaj sã-mi spunã
în faþã cã nu mã opreºte, iar când
l-am sunat eu, mi-au spus cã
aveau restricþii la transferuri. Doar
cã, în urmã cu 3 zile, vreo 3 jucãtori
nãscuþi, ca ºi mine, în anul 2000,
au semnat. Ei nu puteau legitima
jucãtori nãscuþi în anul 1999 sau mai
mari de 21 de ani. Antrenorul mi-a
închis apoi telefonul în nas, iar eu
am fost din nou lovit ºi dezamãgit.
Eu mã întreb, ce trebuie sã
demonstrezi în România, ca sã fii luat
în seamã. Ani de zile, iubind fotbalul
ca pe viaþa mea, am crezut cã doar
seriozitatea, corectitudinea sau
calitãþile de fotbalist vor fi suficiente
pentru a-mi îndeplini visul. În
încheiere, vreu sã spun cã tot ce am
spus este adevãrat ºi am spus pentru
cã mã doare. Nu am vrut sã dau
nume celor care m-au rãnit. Doar pe
cei de la Craiova i-am amintit în mod
special, fiindcã nu aº fi crezut sã ºi
acolo pot trãi asemenea momente.
Eu încã mai trãiesc cu speranþa cã
în fotbalul românesc mai sunt ºi
oameni corecþi”, a spus Stan, în
scrisoarea sa.
Alexandru Stan s-a nãscut pe data
de 4 februarie 2000, la Craiova.
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   Mã nepoate, primi Sucã un
mesaj di la cetitorii din Orºova, cã
cicã sã tot uitã oamenii dupã
maidanezi, sã vazã dacã nu care
cumva umblã cu covrigii în coadã,
dupã cum alþii sã uitã lung spre
Dunãre, sã vazã dacã nu care cumva
curge numai lapte ºi miere. Da sã
pare cã nu e valabilã niciuna dintre
variante, aºa cã zisãrã cã rãmân cu
strãzile alea sparte, cu canalizarea
aia de fro 50 de ani, cu coºurile de
fum pe fereastrã, fãrã apã caldã ºi
cãldurã, trai neneacã. Acuma, mulþi
sã întreabã pe ce sã duc taxele ºi
impozitele lor, da tot ei îºi dau
rãspunsul: cicã adicã trei ani
jumate nu sã întâmplã mare lucru,
dupã ce li sã promisã marea ºi cu
sarea, nu le rãmâne decât sã ia
drumu’ Italiei, Spaniei, alte
drumuri. Cã la Orºova, ce mai
încoace ºi încolo!

 nea Mãrin

Sucã, traiul de la Dunãre, supãrãrile din cultura mehedinþeanã ºi iubirile lu’ al lu’ Zbanghiu
Mã fraþilor, da al lu’ Zbanghiu

zisã cã dupã reapariþiile lu’ nea
Stãniºoarã, lu’ nea Bãlu, pi la
Mehedinþi, dupã ce prinsã glas ºi
nea Cristinel, sã aºteptau mulþi sã-
l mai revadã ºi pe nea Palaºcã. Da
sã pare cã fu mai ocupat sã þinã de
Europa, cã dupã Brexit cine ºtie ce
sã mai întâmplã.

ªi dacã data trecutã vã povesteam
de cearta pe banii din Mehedinþi,
acuma vã spui drept cã o sã tot auziþi
de scandaluri pãnã dupã alegeri, cã
pãnã nu sã împart toate oasele nu
sã potolesc haitele. Di la toþi ºi di la
toate, fãrã coloraturã. Cã aºa e legea
firii politice pi la noi. Da nu numai
pi la noi, cã s-a mai vãzut ºi la alþii,
chiar dacã nu chiar la nivel aºa mare.

Pãnã una, alta, nea prefectu’
reuºi sã suspende repartizarea
banilor pin judeþ, aºa cã sã vezi
curând ce sã naºte cu asta. Aºa cã,

sã pare, ºopolcãiala clamatã de tanti
Gorghiu din Parlament s-a transferat
în politicã mehedinþeanã. Pãi nu!?

Mã nepoate, da apãru ºi
rãbufnirea lu’ don profesor Rusu,
scriitorul, supãrat cã cei 11
scriitori mehedinþeni nu au primit
nici un ajutor din partea celor ce
au pâinea ºi cuþitul în culturã.

Pare sã fie pe bunã-dreptate. Cã
cicã sunt favorizaþi doar unii ºi
mereu aceiaºi. Pãi dacã au
susþinere politicã, nu conteazã ce
ºi cum scriu. ªi pot ajunge ºi
academicieni. Don’ profesor, da nu
vã revoltã ºi cã numãrul scriitorilor,
membri ai Uniunii Scriitorilor, a
rãmas acelaº... de pe vremea când
cei de la culturã tipãreau ºi cãrþile
semnate Victor Rusu?! Ce sã faci,
n-ai ce sã-i faci.

Noroc tot cu nerodu lu’ al lu’
Zbanghiu, cã mai nou sã pregãteºte
zor nevoie mare de Ziua
Îndrãgostiþilor. Adicã plantã
trandafiri direct în coºul de gunoi,
cã vãzu el cã sã poartã buchetele de
trandafiri roºii în cutii rotunde ºi zisã
cã de Sfântul Valentin sã duce la fata
lu’ Tanþa lu’ Pecingine sã-i cearã
mâna. ªi ca sã nu sã ducã cu mâna
goalã, o sã sã ducã cu coºul. Acuma,
dacã ies trandafirii bine, dacã nu,
zisã cã sã gândeºte sã facã unii din
hârtie roºie. Dupã caz. Aia e cu
îndrãgosteala, de fete sau de
politicã. Tot dupã caz.

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

Runda inauguralã a Ligii Elitelor
U19 la Futsal a adus victorii
confortabile pentru echipa-gazdã.
Astfel, în Seria Vest, FK Odorheiu
Secuiesc a dispus cu scorul de 9-
0 de Viitorul Bãleasa, iar ªoimii
Simand a trecut cu 12-6 de
Autobergamo Deva. CFR’43 Turnu

Odorhei a ridiculizat Bãleasa

Severin a stat în prima etapã, iar în
runda a II-a va primi vizita
puternicei echipei din Odorhei.
Meciul se va juca luni, 10 februarie,
de la ora 12:00, în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin. Partida
se va disputa la prânz la cererea
echipei din Harghita, care are de

parcurs 400 km pânã la malul
Dunãrii ºi va ajunge în Mehedinþi
tocmai duminicã seara.

   “Ne aºteaptã un meci foarte
greu. Întâlnim un club care are o
tradiþie de 2 decenii în futsal, care
are ºi echipã de senori în Liga 1,
iar o parte dintre juniori joacã ºi
acolo. Noi suntem la început de
drum, dar sper sã facem o figurã
frumoasã. Sper sã vinã ºi publicul,
deºi ora e nepotrivitã. Din pãcate,
noi vom avea ºi câteva absenþe în
lot”, a declarat Hugo Moutinho,
antrenorul portughez al echipei
severinene. În Seria Est, KSE Târgu
Secuiesc a dispus, în runda
inauguralã, cu 6-2 e Viitorul
Verneºti, iar meciul United Galaþi
– Ceahlãul Piatra Neamþ a fost
reprogramat.  M. O.


