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Orice român are valiza dupã uºã
... suntem o naþiune

de sclavi, de oameni cu
un ADN marcat de un

complex de inferioritate,
de cap plecat. Asta am
fãcut toatã istoria. Am

aºteptat mereu ca
cineva sã ne atace, sã

ne dea foc, sã ne tragã
preºul de sub picioare.

Faza este cã toate astea
am ajuns sã ni le facem

noi între noi. Cei mai
mari duºmani ai

românilor sunt de fapt tot
românii. Singurul prieten

este în continuare
Marea Neagrã.

...Orice român are
valiza dupã uºã ºi nu ar

surprinde pe nimeni
dacã într-o zi va vedea

cã e singurul care a mai
rãmas în bloc sau în sat

sau pe stradã.
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Din punct de vedere politic trãim
vremuri de instabilitate, ºi se pare cã
lucrurile nu se vor opri aici, vom
continua în ritmul acesta alienant ºi
aberant întregul an. Aºa cã sã ne luãm
adio de la 2020 pentru alte teme,
sociale sau economice.

 Ideea cu anticipatele ar putea sã
mai lãmureascã lucrurile. Asta dacã
înainte de orice se lãmuresc între ei
parlamentarii, ceea ce e greu. Dacã
PNL este sau nu este la guvernare ne
vom lãmuri în perioada aceasta. Este ºi
nu este, dacã stãm bine ºi ne gândim.
Nu este, pentru cã guvernarea aceasta
chinuitã e rezultatul unui joc parlamentar
ºi nu al unei decizii electorale majore –
de aici ºi precipitarea, legitimã, de a
forþa anticipatele ºi de a regla o situaþie.
Este, pentru cã, invalidat în parlament,
guvernul liberal e tot la butoane.

   Dar soarta PNL ºi a guvernãrii
aferente, incertã, nu e mai puþin
ingratã decât cea a PSD. Dupã
eºecul la ultimele douã tururi de
alegeri, PSD e departe de a fi
partidul articulat lãsat în urmã de
Ponta. Epoca Dragnea, OUG 13 ºi
tot scandalul, prestaþia aproape
ridicolã a Vioricãi Dãncilã, plus, plus
altele, ne-a lãsat astãzi un PSD
mofluz, fãrã încredere în sine, fãrã
lideri ºi fãrã o viziune clarã, mãcinat
de lupte interne puerile. E ceea ce
spune, ºi o spune foarte acut, fostul
ministru Ionuþ Vulpescu: „Avem o

O gãleatã de
apã rece

mulþime de teme ce trebuie
abordate, indiferent de faptul cã
suntem la putere, sau nu. Dar fãrã
solidaritate internã nu vom face
nimic. Nu poþi cere solidaritate unei
naþiuni, când tu, ca partid, eºti
permanent ocupat sã gestionezi
conflictele interne”.

   Poate cã nu e Orban un prim
ministru grozav – ºi nu e – dar e clar
cã nici PSD nu are, ºi nu a avut o mai
bunã inspiraþie la prim miniºtri, la
candidaþi, la cei desemnaþi pe funcþii.
Diagnosticul lui Ionuþ Vulpescu e
dur, fãrã menajamente: „Partidul a
ajuns sã fie construit politic pe
principii clientelare ºi de nepotism.
În ultimii ani, s-a pus accentul în
promovarea în partid sau în zona
guvernamentalã pe criteriul loialitãþii
faþã de lider. Efectul cel mai important
al acestei abordãri este scãderea
calitãþii resursei umane a partidului
ºi, pe termen lung, distrugerea
imaginii PSD (construitã prin fapte)
ca „partid al soluþiilor” ºi „partid al
oamenilor competenþi”. Anti-selecþia
a devenit un principiu de funcþionare,
cu efecte directe ºi profunde asupra
calitãþii actului de guvernare, precum
ºi asupra imaginii publice a
partidului”.

Dar pe cât de dur e acest
diagnostic, pe atât de corect ºi de
necesar. E ca o gãleatã de apã rece
turnatã brusc pe capul unui elefant
adormit. Cred cã abia dupã ce social-
democraþii vor începe sã ia în serios
ce spune fostul lor ministru al
culturii vor mai avea o ºansã realã
la guvernare. Pânã atunci nu, cãci
degeaba ar reveni la o guvernare din
care nu au înþeles – ºi s-a vãzut în
aceºti ultimi ani- mai nimic.

Cã ne place sau nu, e rândul PNL
sã-ºi punã sacii în cãruþã, sã
demonstreze ceva.

Cea mai mare problemã
pentru un reporter este sã gãseascã
titlul cel mai potrivit cu ce vrea sã
spunã ºi în plus, sã fie cumva ºi un
titlu ºoc, sã atragã atenþia. Oare care
titlu se potriveºte mai bine cu
evenimentele politice recente din þara
lui Lincoln: America pe înþelesul
tuturor, Un canadian despre America,
Lupta pentru putere în SUA, Cine
iubeºte mai mult America, Ciudãþenia
naturii umane, Efectul
bumerangului?... Pânã la urmã, am
adoptat titlul O democraþie
americanã, gândindu-mã la O
tragedie americanã („An American
Tragedy”), cartea de succes a
scriitorului comunist (s-a înscris în
Partidului Comunist American în anul
1945) Theodore Dreiser, care a fost
tradusã ºi în limba românã.
   Mã voi referi în aceste rânduri, foarte
pe scurt, la democraþia americanã ºi
la tentativele reprezentanþilor Partidului
Democrat de punere sub acuzare
(impeachment) a preºedintelui
Trump ºi „happy end-ul” acestor
acþiuni, care vor rãmâne în istoria
Statelor Unite ale Americii.
   Desigur, mai toatã Planeta a fost
surprinsã de alegerea miliardarului
Donald John Trump, candidat din
partea Partidului Republican, ca cel
de-al 45-lea preºedinte al Statelor
Unite. Americanii au fost surprinºi ºi
ei, deoarece „mainstream media”
(MSM) – adicã posturile principale
de radio ºi televiziune, plus revistele
ºi ziarele importante {90% dintre ele
controlate de numai 6 (ºase!)
companii/proprietari, pe care
candidatul Trump bine a numit-oFake
News Massmedia (Mass-media
falsã)}, anunþau intens în timpul
campaniei electorale din 2016, cã
Trump nu are decât 10-15% ºanse
sã fie ales preºedinte, pe când
democrata Hillary Clinton peste 85-
90% (!). Bine gândit – scopul era sã
descurajeze pe americani sã voteze
pentru Trump. În plus, loveau „sub
centurã” cu fel de fel de ºtiri false –
printre care cele mai „tari” – cã ar fi
fascist, antisemit etc., ºtiindu-se cã
este fiu de emigrant german. Ca la
comandã, s-au gãsit nu mai puþin de
17 femei, care ºi-au „adus aminte”

O democraþie americanã (1)
Reportaj din SUA/Canada de Alexandru Cetãþeanu

cã s-a comportat sexual incorect cu
ele, în urmã cu zeci de ani. De ce nu
s-au dus a doua zi la poliþie ? – asta
s-a întrebat aproape fiecare american
în gândul lui, mai puþin mass-media.
A devenit clar - Trump nu era planificat
de mai marii Americii, mari
manipulatori ai maselor, sã ajungã
preºedinte. Nu era politician „de
meserie”, ci om de afaceri ºi,... dacã le
stricã „jocurile”!? Dar ... pentru prima
datã în istorie, a intervenit în „horã” o
altã putere, oarecum neglijatã,
necontrolabilã ºi neluatã în seamã
serios pânã la aceste alegeri, respectiv
social media. Pentru cei care nu ºtiu –
este vorba de comunicarea interactivã
(am subliniat interactivã) pe internet, prin
6 reþele: Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, You Tube ºi Vimeo.
Americanii au putut comunica între
ei, schimba idei, combate minciunile
proliferate demass-media ºi chiar au
pierdut încrederea în cei care aveau
un singur obiectiv – sã fie aleasã
preºedintã cu orice preþ, pentru prima
datã în istoria Americii, o femeie -
Hillary Clinton. Încã din primele zile
dupã alegeri, reprezentanþii Partidului
Democrat, cãrora nu le venea sã
creadã cã au pierdut, fãrã sã se
consoleze cu înfrângerea clarã, ºi-au
propus sã-l „doboare” pe intrusul în
sistem, care a promis cu metafora
„drain the swamp” - sã scurgã
mlaºtina (Washington DC a fost
fondat într-o zonã mlãºtinoasã) de
politicienii ºi funcþionarii corupþi. Se
simþeau unii vizaþi ºi au intrat în
panicã? Prima „gãselniþã” a fost cea
cu presupusa interferenþã ilegalã a
Rusiei în alegeri, în favoarea
Republicanilor, respectiv a candidatului
Trump. S-a presupus cã guvernul rus a
influenþat alegãtorii americani prin
contacte cu persoane implicate în
campania electoralã alãturi de
candidatul Republican Trump ºi prin
social media. Nimeni nu a explicat clar
ce interes ar fi avut Rusia ca democraþii,
respectiv candidata H. Clinton sã nu fie
aleasã preºedintã a USA, mai ales cã
administraþia Obama (în care Hillary
Clinton a fost Secretar de stat) în anul
2010, a colaborat cu Rusia într-o afacere
ciudatã cu uraniu din... Canada.
 continuare în numãrul urmãtor
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PNL nu se dezice ºi dupã ce a propus privatizarea sistemului de
sãnãtate în defavoarea românilor cu venituri reduse, în varianta a doua a
Guvernului Orban, propune eliminarea subvenþiilor pentru încãlzire.
   “În noul program de guvernare, premierul demis vrea sã interzicã
primãriilor sã mai plãteascã în beneficiul cetãþenilor, subvenþiile pentru
gigacalorie în cazul consumatorilor casnici. O loviturã care dã de
pãmânt cu toþi românii. În municipiul Drobeta Turnu Severin, de
exemplu, costul total al gigacaloriei este de 592,12 lei, din care 245,47
lei sunt plãtiþi de consumatori, iar diferenþa, de 346,65 lei reprezintã
subvenþia acordatã de Primãrie. Aº înþelege eliminarea subvenþiei în
contextul în care alimentarea cu gaz ar fi o alternativã realã la sistemul
de termoficare, dar în contextul în care avem aproximativ 28.000 de
locuinþe racordate la sistemul centralizat de termoficare, e clar cã
eliminarea subvenþiei va fi împovorãtoare pentru populaþie. Putem
sancþiona aceste mãsuri înainte sã fie prea târziu ºi ele sã fie puse în
aplicare!” a fost reacþia domnului Aladin Georgescu, preºedintele PSD
Mehedinþi la aceastã acþiune.

Aladin Georgescu, preºedintele PSD Mehedinþi:
“PNL, O NOUÃ LOVITURÃ PENTRU POPULAÞIE! ELIMINÃ

SUBVENÞIA PENTRU ÎNCÃLZIRE!”

Zilele trecute, în cadrul
Comitetului Executiv, social
democraþii au stabilit ca ºef de
campanie pentru alegerile de anul
acesta sã fie europarlamentarul
Claudiu Manda, care va lucra
alãturi de Mihai Tudose. Prezent la
Bucureºti la ºedinþã, Aladin
Georgescu, preºedintele PSD
Mehedinþi a declarat:
“Partidul Social Democrat este

 Biroul de presã

Aladin Georgescu: “CONSTITUÞIA ROMÂNIEI, MAI PRESUS DE
DORINÞELE POLITICE ALE UNORA SAU ALTORA”

pregãtit pentru alegeri. Fie cã sunt
locale, generale, la termen sau
anticipate, PSD merge în lupta
pentru majoritate cu echipele
câºtigãtoare. În acest sens, astãzi,
în cadrul Comitetului Executiv, s-a
stabilit ca ºef de campanie pentru
alegerile de anul acesta, sã fie
europarlamentarul Claudiu Manda
care va lucra împreunã cu domnul
Mihai Tudose. Aceasta este singura

prioritate a PSD, în pregãtirea
campaniei, astfel încât sã obþinem
cele mai bune rezultate ºi sã
optimizãm ºansele de a reveni în
preferinþele românilor.
   Pe de altã parte, asistãm la o crizã
politicã generatã în urma deciziei
de a-l desemna pe premierul demis
sã facã un nou Guvern. Este o
situaþie deloc normalã, astfel cã sub
nicio formã, PSD nu va vota

Guvernul Orban 2, aºa cum a
anunþat încã de la început,
preºedintele interimar al PSD,
Marcel Ciolacu. PSD are majoritate
în cele douã Camere ale
Parlamentului ºi în acest sens, vã
asigur cã va folosi toate pârghiile
pe care le are la îndemânã pentru a
ne asigura cã este respectatã
Constituþia României”.

La începutul acestei
sãptãmâni, proiectantul care a
câºtigat licitaþia a înaintat
Consiliului Judeþean Mehedinþi
proiectul tehnic în vederea
reabilitãrii DJ 670 Malovãþ (DN 67)
– Marga, un tronson în lungime de
21,350 km.

“Proiectul a fost verificat de
colegii din Consiliul Judeþean, iar
în aceastã dimineaþã (nr. 12.02) a
fost transmis spre avizare Agenþiei
de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. În
paralel, pentru ca lucrurile sã nu fie
întârziate, începem procedurile
necesare depunerii documentaþiei
pe platforma publicã pentru licitaþii
publice SICAP, pentru atribuirea
contractului de execuþie. Sperãm

PROIECTUL TEHNIC PENTRU REABILITAREA DRUMULUI JUDEÞEAN
DINTRE LOCALITÃÞILE MALOVÃÞ - MARGA A FOST FINALIZAT

ca la finalul termenului de 30 de
zile sã avem un constructor, astfel
încât, în primãvara acestui an sã
demareze, efectiv, lucrãrile.
Porþiunea este folositã de
conducãtorii auto întrucât
scurteazã distanþa cãtre localitãþile
din nordul judeþului ºi avea nevoie
de reabilitare” a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Drumul face legãtura cu
localitãþile Balta, Isverna, Ponoarele
ºi chiar Baia de Aramã ºi
traverseazã comunele Malovãþ,
Bâlvãneºti, Godeanu.

Investiþia este finanþatã cu fonduri
europene, iar contractul de
finanþare a fost semnat în martie

2019, când ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
de atunci, Daniel Suciu, a fost

prezent la Consiliul Judeþean
Mehedinþi.
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În cadrul Consiliului Naþional
Extraordinar al Partidului Puterii
Umaniste (social-liberal), întrunit
duminicã, 9 februarie, în Bucureºti, a
hotãrât modificarea structurii de
conducere a partidului.
   Avocatul Daniel Ionaºcu a fost ales,
prin vot, Preºedinte Executiv al
Partidului Puterii Umaniste (social-
liberal). Cu acest prilej, noul lider
umanist a declarat:
   „Vã dau cuvântul meu de onoare.
Acesta este sentimentul care mã
încearcã, al unei politici altfel, cu
sufletul, în care fiecare dintre noi se
implicã real pentru þara lui, pentru
comunitatea lui, iar împreunã putem
face mult, pentru cã unde-s doi
puterea creºte. Trebuie sã ne
implicãm serios dacã vrem sã

Umaniºtii ºi-au ales o nouã conducere

schimbãm aceastã þarã, dacã vrem cu
adevãrat sã schimbãm ceva trebuie sã
schimbãm mentalitatea fiecãruia.
Vreau! Pot! Am cu cine? Trebuie sã
avem. Împreunã, avem. Trebuie sã
facem o politicã altfel. Nu mã
intereseazã celelalte partide, nu sunt
partide mari ºi partide mici, dorinþa
mea nu este mare sau micã. Dorinþa
mea este pe cât vreau eu sã dau un
impuls propriei voinþe, de a face ºi
credinþa cã voi ajunge la final”.
   Consiliul Naþional umanist, format
din vicepreºedinþi, lideri judeþeni ºi
aleºii locali ai partidului, au hotãrât,
de asemenea, numirea lui Ion Toma
în funcþia de Vicepreºedinte al
Partidului Puterii Umaniste (social-
liberal) ºi coordonator al regiunii
Oltenia.

   Europarlamentarul Maria Grapini a
reîntregit familia umanistã,
participând la Consiliul Naþional
Extraordinar organizat astãzi la
Bucureºti.
   Totodatã, în cadrul Consiliului
Naþional Extraordinar a fost adoptat
ºi textul Rezoluþiei care stabileºte
principiile participãrii umaniºtilor la
alegerile locale din acest an.
   Redãm integral textul Rezoluþiei:
 „Asumând necesitatea transpunerii
principiilor doctrinei umaniste în
politici publice concrete, în beneficiul
întregii societãþi româneºti, imperativul
consolidãrii clasei de mijloc,
componentã esenþialã a unei
democraþii autentice ºi a unei economii
competitive ºi prioritatea promovãrii
onestitãþii ºi „valorii umane” drept

criterii fundamentale pentru ocuparea
funcþiilor publice, Partidul Puterii
Umaniste (social-liberal), în pregãtirea
participãrii la alegerile locale
organizate în anul 2020,
Hotãrãºte:
1. Selecþia candidaþilor umaniºti la
alegerile locale ºi parlamentare va fi
realizatã pe criteriul experienþei ºi
competenþei profesionale. Candidaþii
umaniºti vor fi, în principal, persoane
împlinite pe plan uman ºi
profesional, desprinse de interesele
materiale personale, capabile sã se
punã real în slujba comunitãþilor pe
care le reprezintã.
2. Reprezentanþii PPUSL în
administraþia localã vor promova, cu
precãdere, proiecte ºi politici publice
dedicate consolidãrii clasei de mijloc,
stimulãrii creativitãþii ºi inovaþiei,
precum ºi asigurãrii unei protecþii
eficiente categoriilor sociale
vulnerabile.
3. Organizaþiile teritoriale ale PPUSL
pot încheia alianþe politice pe plan local
exclusiv în vederea aplicãrii unor
proiecte ºi soluþii selectate în urma
unor largi consultãri ale comunitãþilor
locale. Orice propunere de alianþã
localã va fi prezentatã - în vederea
validãrii de cãtre conducerea centralã
- însoþitã de setul de mãsuri concrete
ce va fi asumat transparent de cãtre
toate forþele politice implicate.
4. Toþi candidaþii umaniºti vor
prezenta, în scris, comunitãþilor pe
care doresc sã le reprezinte,
prioritãþile mandatelor de aleºi
locali sub forma unui set de mãsuri
concrete, care va conþine inclusiv
termenele de finalizare, metodele ºi
resursele utilizate. Ulterior obþinerii
funcþiei pentru cã au candidat,
reprezentanþii umaniºti în
administraþia publicã localã vor
realiza, trimestrial, rapoarte de
activitate în care se vor raporta,
punctual, la fiecare dintre
angajamentele asumate în
campania electoralã.
5. În vederea participãrii la alegerile
locale, Organizaþiile judeþene ale
PPUSL vor transmite, pânã la data de
15 martie 2020, listele cu toþi
candidaþii umaniºti pentru funcþiile de
primar, consilier local ºi consilier
judeþean”. Biroul de presã

Aceastã nouã platformã
politicã se aratã a fi mai solidã faþã de
multele încercãri naþionaliste
proiectate în mai multe partide din
România. Forþa Naþionalã va avea
succes pentru cã este o platformã  care
promoveazã valorile ºi tradiþiile
naþionale ºi protejeazã cetãþenii români
ºi drepturile lor. Atipic partidelor
naþionaliste de pânã acum, Forþa
Naþionalã a înþeles foarte bine cã într-
o Europã unitã, fiecare are specificul
lui, iar obiectivul nu este acela de a
marginaliza minoritãþile naþionale ci de
a crea un cadru de bunã funcþionare a
tuturor cetãþenilor români. Forþa
Naþionalã þine cont de valorile ºi
principiile pe baza cãrora s-a înfiinþat
Uniunea Europeanã ºi anume
susþinerea valorilor naþionale specifice
fiecãrui stat într-o Europã Unitã.
   Florin Gagea, preºedinte Forþa
Naþionalã, filiala Mehedinþi:  România

Florin GAGEA, fost Inspector de Stat la ISCTR, a fost
numit preºedinte la Forþa Naþionalã, filiala Mehedinþi

are nevoie de o forþã naþionalã care sã
reuneascã forþele (puterea) cetãþenilor
români! Cu acest sentiment naþionalist
te naºti ºi acest curent nu poate fi
controlat niciodatã de un singur
individ. Forþa Naþionalã va susþine, va
promova ºi va apãra întreg patrimoniul
României, începând de la bogãþiile
naturale pânã la tradiþiile ºi valorile
noastre ºi incluzând toþi cetãþenii
români. România are nevoie de o forþã
naþionalã care sã reuneascã românii
ºi sã le apere drepturile.
Este momentul conºtientizãrii a tot ceea
ce avem ºi sã ne readunãm forþele
pentru a realiza proiecte concrete care
sã reclãdeascã România aºa cum ne-o
dorim cu toþii. Tocmai de aceea, pentru
cã Forþa Naþionalã este a tuturor
cetãþenilor români, fiecare dintre voi are
acum ºansa, ca prin aceastã platformã,
sã îºi exprime liber ideile constructive
ºi aplicate ºi chiar sã facã parte din

aceastã echipã. Fie cã sunteþi parte a
societãþii civile sau reprezentanþi de la
diferite organizaþii, singura condiþie
obligatorie este sã iubiþi România ºi sã
vã doriþi implicarea activã în producerea
schimbãrii.
   Forþa Naþionalã este o platformã
politicã ce are drept principale obiective
recepþionarea vocii tuturor cetãþenilor
români ºi reprezentarea lor în beneficiul
fiecãruia. Platforma Forþa Naþionalã îºi
doreºte a fi o punte de legãturã între
generaþii. Seniorii sã transfere tinerilor
experienþa pozitivã acumulatã pânã în
prezent, iar generaþia tânãrã, bine
ancoratã în realitatea de astãzi, sã vinã
cu energia, cu inteligenþa ºi cunoºtinþele
actualizate.
Sediul filialei din Mehedinþi este situat
în Drobeta Turnu-Severin, pe strada
Smardan, nr. 38.

Persoanã de contact: Florin Gagea,
tel. 0724.301.562
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Cei 21 de elevi înscriºi la clasa
de Ucenic Electrician din judeþul
Mehedinþi, au de acum la dispoziþie un
laborator electric în care sã descopere
tainele meseriei de electrician. Pentru
înfiinþarea acestui laborator, Distribuþie
Oltenia a alocat fonduri în valoare de
peste 10.000 euro.
   La evenimentul de inaugurare a
laboratorului, au participat atât
reprezentanþi ai autoritãþilor locale:
Cristinel Pavel - Prefectul judeþului
Mehedinþi, Marius Screciu - Primar
Drobeta Turnu Severin, Daniel Cîrjan
– Viceprimar Drobeta Turnu Severin,
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean - Cristian Harcãu, iar gazde
au fost doamna Camelia Mâþu –
Director Liceul de Transporturi Auto
ºi domnii Ondrej Safar - CEO Grupul
CEZ în România ºi Eugen Butoarca –
Director Executiv Distribuþie Oltenia.
   „Pentru Liceul nostru colaborarea
a venit într-un moment în care
învãþãmântul profesional avea nevoie
de o mânã de ajutor. În acest fel,
operatorul Distribuþie Oltenia a
devenit partenerul nostru pe termen
lung. Ne bucurãm cã împreunã putem
sã schimbãm viitorul unor elevi, care
astfel, pot învãþa o meserie frumoasã
ºi de viitor. Considerãm cã generaþia
de electricieni ai viitorului este pe
mâini bune în judeþul Mehedinþi, aici,
unde, în nici o lunã de la lansarea
ofertei ºcolare am fost bucuroºi sã
vedem un interes foarte mare din
partea copiilor, dar ºi a pãrinþilor” a
declarat dna Camelia Mâþu –
Director Liceul de Transporturi Auto
Drobeta Turnu Severin.

Laborator electric modern pentru elevii Ucenic Electrician din
Drobeta Turnu Severin, cu sprijinul Distribuþie Oltenia

Elevii înscriºi la secþia cu profil electric a Liceului de Transporturi Auto, Drobeta Turnu Severin îºi vor consolida
educaþia în meseria de electrician într-un laborator electric de ultima generaþie, pus la dispoziþie de Distribuþie

Oltenia, în cadrul proiectului Ucenic Electrician.

   „Proiectul Ucenic Electrician a fost
gândit cu scopul de a sprijini elevii
care sunt la început de drum în
meseria de electrician, atât financiar,
cu burse lunare în valoare de 200 de
lei pentru primii 5 elevi cu cele mai
bune rezultate ºcolare, suplimentare
faþã de bursele oferite de stat, dar ºi
cu dotãrile materiale. Ne-am  dorit ca
elevii sã porneascã la drum cu
cunoºtinþe despre tehnologia
modernã, pe care Distribuþie Oltenia
o foloseºte în instalaþiile sale. De
aceea, acest laborator, pe care l-am
inaugurat astãzi are tot echipamentul
necesar pentru ca la sfârºitul ciclului
ºcolar, ei sã poatã sã înceapã sã
lucreze sub tensiune, direct în
instalaþiile noastre”, a declarat CEO
CEZ România, Ondrej Safar.
   Proiectul de suflet al Distribuþie Oltenia
a debutat în 2016 ºi s-a dezvoltat în
fiecare an mãrindu-ºi numãrul de
beneficiari direcþi pe orizontalã, prin câte
un judeþ implicat, dar ºi pe verticalã cu
câte o clasã de a 9-a.
   Distribuþie OItenia contribuie la
educaþia tinerilor care vor forma
generaþia de electricieni a viitorului
în colaborare cu:
- Liceul Tehnologic Astra, din Piteºti;
- Colegiul Tehnic Energetic Craiova;
- Liceul Energetic Târgu Jiu;
- Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria;
- Asociaþia ROI ºi Fundaþia Noi
Orizonturi;
- Inspectoratele ªcolare Judeþene;
- Iar din anul scolar 2019 – 2020,
Liceul de Transporturi Auto, Drobeta
Turnu Severin.
   „Pentru prima generaþie de Ucenici

   Pentru mai multe detalii despre
proiectul Ucenic Electrician, vã
invitãm sã accesaþi https://
distributieoltenia.ro/ucenicelectrician

Despre Trofeul Ucenicului
Electrician pentru tinerii aspiranþi
la meseria de electrician
   Distribuþie Oltenia le pune la
dispoziþie participanþilor la proiect
pe lângã experienþa specialiºtilor
sãi ºi oportunitatea de a dovedi cã
sunt cei mai buni dintre Ucenici.
   Începând din anul 2018, elevii
înscriºi în proiectul Ucenic Electrician
au posibilitatea de a concura în
propriul lor concurs de specialitate,
pentru Trofeul Ucenicului Electrician.

absolvenþi, operatorul Distribuþie
Oltenia ºi partenerii sãi au asigurat
în premierã un program de internship
platit, cu o durata de 6 luni  pentru
24 dintre cei 33 de Ucenici

Despre proiectul Ucenic Electrician

Electricieni din Argeº ºi Dolj, care au
finalizat ciclul ºcolar profesional din
cadrul programului”, Eugen
Butoarcã, Director Executiv
Distribuþie Oltenia.

   Competiþia are ca sursã de
inspiraþie concursul naþional
dedicat electricienilor profesioniºti,
Trofeul Electricianului, care aduna
an de an pe cei mai buni dintre cei
buni în cadrul probelor teoretice ºi
practice pe diferite specializãri.
Trofeul Electricianului este cea mai
importantã recunoaºtere a
profesionalismului ºi abilitãþilor
unui electrician, participarea
anualã devenind tradiþie pentru
operatorul Distribuþie Oltenia care
anul acesta a câºtigat mult râvnitul
trofeu pentru procesul de
distribuþie, aducându-l în Oltenia.

 Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

*Din multe puncte de
vedere, îmi place mult luna
februarie. Nu, nu vã gândiþi la
mizeria aia cosmopolitã, artificialã,
vulgar libidinoasã de Valentine’s
Day sau la alte prosteli
(semi)folclorice, care o sã ne
sufoce, sã ne exceadã pe toþi de
mâine încolo. Iubirea e liberã, nu
are nevoie sã fie prinsã  în chingile
mercantile ale cine ºtie cãrei
sãrbãtori de-mprumut, uite-o nu e,
vorba delicatului ºi regretatului
poet Geo Dumitrescu. Iubirea este,
prieteni, sinonimul ideii de
libertate. Ca sã se manifeste n-are
nevoie de cadru special, de bilet de
voie sau de aprobare de la poliþiune.
   * Bun, dar vã spuneam cã eu
iubesc luna februarie. De ce? În
primul rând, pentru cã pe 2
februarie era ziua de naºtere a
iubitului ºi regretatului meu tatã ºi,
dupã cum cred cã v-am mai spus,

Cu stângu-n dreptu’
aceastã zi era, pentru familia
noastrã, un fel de al doilea revelion,
mult mai vesel ºi mai... substanþial
decat cel clasic. În al doilea rând,
pentru cã februarie este luna în care
s-au nãscut doi foarte mari scriitori
români, Eugen Barbu (1924) ºi
Marin Sorescu (1936), ambii
trecuþi la cele veºnice. În timpul
vieþii lor, ei nu prea s-au iubit. Ba
chiar nu s-au iubit deloc. Asta nu
l-a împiedicat pe Eugen Barbu sã-l
elogieze, nu o datã pe Marin
Sorescu, iar pe acesta sã se ralieze
la campania de denigare a
aurtorului „Princepelui” ºi ambii sã
coabiteze, în posteritate, în zona
marilor valori ale literaturii române
contemporane.
   * Privind înapoi, fãrã uimire sau
mâhnire, astfel de cazuri de
incompatibilitate stilistico –
afectivã au mai existat. Cam în toate
marile epoci literare româneºti.

Mihai Eminescu - Alexandru
Macedonski în epoca Junimii,
Eugen Lovinescu – Nicolae Iorga,
la începutul secolului trecut, Ion
Barbu - Tudor Arghezi, în perioada
interbelicã, Marin Preda - Eugen
Barbu, în perioada de dupã cel de-
al doilea rãzboi mondial. Aceste
dispute au reþinut atenþia opiniei
publice, atât prtin tensiunea ideilor
literare susþinute, cât ºi prin
duelurile strict personale ale
protagoniºtilor, dând farmec ºi
vervã respectivelor perioade
literare.
   * Dar, vorba poetului: „De-aºa
vremi se-n vrednicirã cronicarii ºi
rapsozii/ Veacul nostru ni-l
umplurã saltimbancii ºi irozii.”.
Exact ce vedem noi defilând pe
strãzi, prin pieþe, pe internet, pe
micile ecrane – oameni ºi omuleþi
în cãutare de glorie politicã rapidã,
chiar ºi prin încãlcarea Constituþiei,

În contextul epidemiei cu coronavirus
viceprimarul Daniel Cîrjan anunþã cã s-au luat
mãsuri preventive, având în vedere cã Severinul
este oraº de frontierã.
   “Ca urmare a solicitãrilor venite din partea
Ministerului Sãnãtãþii cu privire la spaþii destinate
punerii în carantinã a persoanelor care se întorc
din zone afectate de infecþia cu coronavirus, la
nivelul municipiului vom avea pregãtite 5 module
de locuit obþinute pe fonduri europene, situate la
Centrul Operativ pentru Situaþii de Urgenþã,
racordate la apã, canal, electricitate ºi dotate cu
baie, paturi, aer condiþionat. Având în vedere cã
suntem oraº de frontierã, riscul este mai mare ºi
tocmai de aceea e important sã fim pregãtiþi pentru
orice”, a anunþat viceprimarul Daniel Cîrjan.

Mãsuri preventive în contextul epidemiei cu coronavirus

 Biroul de presã

canalia de uliþi de care vorbea tot
Eminescu, multã, foarte multã
manipulare ºi de lipsã de orizont.
Peste toate, obsesia lui Iohannis ºi
a mai marilor liberali de a organiza
alegeri anticipate, fapt care
blocheazã viaþa politicã realã a þãrii.
Vinovatul principal pentru aceastã
situaþie este, indiscutabil, Klaus
Iohannis, care, dupã câºtigarea
alegerilor prezidenþiale, ºi-a fãcut
o veritabilã fixaþie din organizarea
de alegeri anticipate, singura cale
posibilã de a pune mâna pe toate
structurile puterii. De aceastã
ambiþie – bolnavã, în condiþiile
date - i-a contaminat pe
caraghiosul Ludovic Orban ºi pe
ceilalþi lideri liberali. Problema e cã,
intraþi în aceastã logicã a
anticipatelor, liberalii sunt obligaþi
sã-ºi dea cu stângul în dreptul, în
faþa electoratului,  în ideea de a face
sã cadã niºte guverne astfel încât
Parlamentul sã poatã fi dizolvat.
Treaba e de un ridicol desãvârºit,
ceea ce lasã impresia cã PNL fuge
de guvernare. Aceastã impresie nu
este prea departe de adevãr.
Preocupaþi de angajãri de
rãspundere, de moþiuni de cenzurã
sau de puzderia de ordonanþe de
urgenþã, liberalii  practic nu
guverneazã. Mai mult chiar ei fac
anticipãri de politicã internã care
provoacã serioase îngrijorãri
electoratului cu probleme. Nimeni
nu doreºte sã se întrebe de ce
guvernul Orban, instalat dupã
demiterea Guvernului Dãncilã, nu
s-a apucat serios de treabã, în loc
sã umble dupã caii verzi pe pereþi
ai anticipatelor...
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În urmã cu mai bine de 12 ani,
mai precis la începutul verii anului
2008, scriam un material, apãrut în
presa localã a vremii, prin care
încercam sã atrag atenþia administraþiei
de atunci despre faptul cã majoritatea
edificiilor de patrimoniu istoric erau
într-o continuã ºi avansatã stare de
degradare. Spuneam atunci, ca într-un
ultim strigãt de disperare, cã ni se
”îngroapã istoria”! A urmat apoi o
perioadã de câþiva ani în care, cu
greutãþile aferente, cu multe fonduri
europene, cu proiecte ce pãreau
irealizabile, cu muncã ºi efort, cu
organizare mai bunã ori mai rea, cu
consilii municipale ºi judeþene unde a
existat ºi implicare ºi înþelegere, pe
lângã mult prea multele inadvertenþe
politice s-a reuºit, în folosul
Severinului, Mehedinþiului ºi
României, scoaterea la luminã a
câtorva edificii de patrimoniu istoric
ºi cultural de o importanþã istoricã ce
nu poate fi decât una pozitivã ºi cu
beneficii multiple, din multe puncte de
vedere, privind spre viitor.
   Astfel, a apãrut, pe malul Dunãrii,
decopertând ruinele zidurilor vechii
Cetãþii Medievale, restaurându-le ºi
punându-le în valoare, o micuþã dar
cochetã Cetate Medievalã a Severinului;
Palatul Culturii ”Teodor Costescu”, a
primit ºi el o faþã nouã fiind complet
restaurat; clãdirea „simbol” al Drobetei
Turnu Severin – Castelul de Apã,
restaurat ºi el integral, devenit acum un
veritabil Castel al Artelor; apoi Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier (unul dintre cele
mai mari muzee regionale din Europa),

Marius Screciu (re)deschide “Porþile României” prin Drobeta Turnu Severin
fiind ºi el supus unor ample lucrãri de
restaurare, inclusiv cel mai vechi castru
roman din aceastã zonã; Catedrala
Episcopiei Severinului ºi Strehaei
apãrutã ºi ea somptuoasã în centrul
oraºului, modul profesionist de
iluminare al multor edificii (biserici,
ºcoli, monumente etc.), fac din Drobeta
Turnu Severin unul dintre cele mai
curate, frumoase ºi plãcute aºezãri ale
României de azi.
   Sigur cã au existat multe voci critice
faþã de modul cum s-au realizat aceste
lucruri, despre fonduri europene
pierdute, deturnate ori returnate, despre
firme care au lucrat cu dedicaþie, despre
edili implicaþi sau mai puþin implicaþi,
despre afacerile multor politicieni ai
vremii amestecaþi în aceste lucruri, însã,
ceea ce cred, cã este cel mai important
acum, este modul în care autoritãþile
actuale au înþeles sã punã în valoare,
mai ales din punct de vedere turistic,
aceste obiective.
   ªi, iatã, cã am ajuns la începutul
anului 2020, când actualul edil al
Severinului, dându-ºi seama de
excelentul potenþial pe care îl au, mai
ales din punct de vedere turistic, aceste
edificii de patrimoniu istoric, încearcã
sã le valorifice cât mai bine prin acþiuni
colective de amploare cu rezultate
benefice în timp pentru oraºul ce-l
pãstoreºte. Dupã ce, împreunã cu
Consiliul Local actual, la începutul
anului 2018 a înfiinþat o “direcþie” în
cadrul Primãriei (Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural),
care se ocupã, în esenþã de,
promovarea Severinului, din punct de

vedere al turismului cultural prin
punerea în valoare a edificiilor de
patrimoniu istoric ce le administreazã:
Cetatea Medievalã a Severinului ºi
Castelul de Apã; dupã ce a reuºit în
2019 sã realizeze o ineditã ºi excelentã
expoziþie stradalã permanentã, de mare
amploare, foarte bine primitã de
severineni ºi nu numai; iatã cã, la
începutul acestui an, reuºeºte sã-ºi
îndeplineascã un vis mai vechi, acela
de a face ca vasele de croazierã cu
turiºti strãini sã nu ne mai ocoleascã.
Acest fapt s-a datorat, în principal,
preþurilor exagerate practicate de
A.F.D.P. Giurgiu – companie ce
administreazã Portul Severinean. Aºa
cã, s-a luat decizia ca în dreptul
Ruinelor Piciorului Podului lui Traian,
pe un teren ce aparþine Primãriei
municipiului, sã fie construit rapid un
ponton modern, unde vasele de
croazierã cu turiºti strãini ce tranziteazã
Dunãrea, vor putea acosta ºi turiºtii vor
avea ocazia sã viziteze aceste minunate
locuri încãrcate de istorie
multimilenarã, iar Severinul nu va avea
decât de câºtigat din punct de vedere

turistic, cultural, precum ºi
economic, mai ales în ceea ce
priveºte viitorul acestui oraº. Un
prieten drag mie spunea, citez:
”Severinul va mai exista pe harta
României doar dacã va deveni, rapid,
oraº turistic. Altfel, dispãrem...”
   Uºor, uºor, parcã cu prea multã rãbdare,
dar cu decizii înþelepte, primarul actual
al Severinului, domnul Marius Screciu,
(re)deschide “Porþile României” prin
locul unde Istoria a lãsat moºtenire, cele
mai frumoase, dar încã nespuse, poveºti
– Drobeta Turnu Severin.

Ioan N. TÃTUCU
Nota autorului: Într-o statisticã oficialã
datã publicitãþii spre finalul anului
trecut, se precizeazã cã România pierde
anual peste trei milioane de euro datoritã
faptului cã vasele de croazierã de pe
Dunãre ne ocolesc din ce în ce mai
mult, din cauza unor factori ce duc la
alegerea altor trasee turistice, vizând în
principal þãrile ºi oraºele ce oferã
condiþii ºi facilitãþi mult mai atractive din
acest punct de vedere. Tocmai de aceea
iniþiativa primarului din Drobeta Turnu
Severin nu poate fi decât una lãudabilã.

    Astãzi (11 februarie) este despre
ei… oamenii care rãspund 24 de
ore din 24 strigãtelor de ajutor ale
semenilor –dispecerii112.
   Dispecerii sunt primii care vin în
sprijinul celor aflaþi la nevoie,
reuºind, cu tact ºi profesionalism,
sã inducã calm apelanþilor, sã-i
îndrume ºi sã le transmitã încredere.
   Gestionarea unei situaþii de urgenþã
începe în dispecerat, locul unde este
valorificatã informaþia, calitatea acesteia
fiind esenþialã în lupta cu secundele.
   Reuºita unei misiuni constã în
alinierea mai multor factori care
concurã în gestionarea unei situaþii de
urgenþã: culegerea datelor, alocarea

Ziua europeanã a numãrului unic
pentru apeluri de urgenþã 112

resurselor ºi intervenþia propriu-zisã,
lanþul încheindu-se, tot în dispecerat,
prin centralizarea rezultatelor.
   Secretul acestei reuºite îl constituie
munca în echipã, iar acest sistem,
denumit Sistem Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112,  asigurã
corelaþia între dispeceratele
instituþiilor, cu rol primordial în
gestionarea situaþiilor de urgenþã:
Pompierii, Serviciul de Ambulanþã
Judeþean, Poliþia ºi Jandarmeria,
apelantul fiind ascultat, în acelaºi timp,
de operatorii acestor structuri abilitate
sã intervinã în sprijinul populaþiei.
   Pilonii sistemului 112 rãmân
oamenii, oameni care se implicã în

gestionarea diverselor situaþii de
urgenþã, empatizând cu apelanþii,
având puterea de a nu se lãsa
copleºiþi de suferinþa acestora, însã
nu rãmân indiferenþi la necazurile lor,
trãind fiecare misiune încredinþatã.
 Putem spune cã operaþionalizarea

Sistemul Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 a eficientizat
acþiunile de intervenþie în situaþii de
urgenþã, diminuând timpul de
rãspuns în situaþiile limitã.
 COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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Dacã pesede-alde ºi Dãncilã ar fi dat
25 de ordonanþe noaptea, „ca hoþii”,
erau scoºi haºtagiºtii în stradã ºi se
punea de-un prãpãd „colectiv”! Care
haºtagiºti? Ãia care cîntã partitura lui
Iohannis, la ordin de platã sau cambie.
Javrele de curte ale sistemului tac
acum, cînd un preºedinte extrem de
abuziv îngroapã România puþin cîte
puþin prin jocuri mizerabile. Un
preºedinte care nu doreºte soluþii
constituþionale, prin care þara sã fie
guvernatã! Bine, bine, guvernul
prostituþiei de noapte a plecat cu
trotineta, dar ce se schimbã? Avem un
guvern interimar cu atribuþii limitate!
O þarã fãrã guvern e o þarã în crizã
politicã. Moþiunea i-a confiscat
mandolina lui Sicã drojdierul! Dar ce
rost mai au prevederile Constituþiei, dacã
Iohannis a hotãrît, înaintea consultãrilor
legale, cã va merge mai departe cu,
pãcate amãrîte, antiromânul Orban?
Asta înseamnã cã la C.C.R. va fi uºor
de demonstrat reaua credinþã a lui
Iohannis ºi sfidarea în relaþia cu
Parlamentul. Nu mã intereseazã cine va
fi premier! Mã intereseazã ce se va
întîmpla cu românii, cu Sãnãtatea, cu
pensiile ºi salariile. Nu poþi sã faci un
român sã trãiascã mai bine doar
arãtîndu-i stelele de pe drapelul Europei
ºi epavele zburãtoare americane! Mai
trebuie niºte mici ºi o halbã de bere!
Mã intereseazã ca noul premier ºi
echipa sa sã dezamorseze bombele cu
ceas lãsate în ºandramaua Orban.

ªtiind cã nu vor mai fi la putere, în
noaptea minþii lor, au adoptat, pe
bandã rulantã, ordonanþe împotriva
poporului român! Douãzeci ºi cinci de
bombe fãrã precedent:

- dublarea preþului la gaze, începînd
cu luna Iulie 2020, deºi România

„Iohannis, nu-þi bate joc de Constituþie!”

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

deþine locul trei în Europa în ceea ce
priveºte depozitul de gaze;

- dublarea preþului energiei, începînd
cu decembrie 2020, poate ºi pentru cã
la Porþile de Fier mai funcþioneazã doar
douã din ºase grupuri energetice.
Tãriceanu sã trãiascã... ºtie el de ce!;

- ºtergerea unei datorii uriaºe de 1,3
miliarde pentru douã bãnci strãine ºi
altele, mult mai periculoase!

Nimeni pînã la Bãsescu, Boc,
Iohannis ºi Orban nu ºi-a permis o atît
de flagrantã încãlcare a statului de
drept: abuz de putere, austeritate pentru
popor, încetinirea creºterii economice,
haos ºi instabilitate în doar trei luni,
aducerea în þarã a F.M.I.-ului, împrumut
de 40 de miliarde, blocarea pensiei
minime. Jaf la scarã planetarã! Pe faþã!
În doar trei luni, orbanismele turcane
au fãcut un dezastru de proporþii! Au
slugãrit numai corporatiºtii strãini!
Agresiv ºi plin de urã în discurs, Orban
îºi plîngea de milã în ziua moþiunii!
Validaþi în Parlament cu 220 de voturi,
Orban ºi caricaturile guvernamentale
KWI-ste au fost dãrîmaþi cu 261 de
voturi. Moþiunea contra nemerniciei a
trecut cu 20 de voturi mai mult decît
moþiunea împotriva guvernului Dãncilã.

Cum e cu penalii, Herr Klaus? Au
abonament pe toate liniile de metrou?
ªi pe stînga ºi pe dreapta? Dacã vrea
Iohannis, pentru voi, doi plus doi fac
cinci sau chiar 22. Îl contrazice cineva?
Nu e de ajuns sã-ºi care creierul cu el,
trebuie sã-l ºi foloseascã! Cum a
obosit sã facã acest lucru, îºi dã mîna
cu ticãloºii pe sub masã! S-a murdãrit
pe mîini cu penalii, dar a uitat sã se
spele cu sãpun! Ce mai conta un escroc
penal pentru Klaus, dacã era la
cheremul lui. Orban îl are consilier pe
deputatul Remus Borza, condamnat
definitiv în 2016 de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie la un an închisoare
cu suspendare, pentru sãvîrºirea
infracþiunii de conflict de interese, fiind
acuzat cã a direcþionat cãtre societatea
sa de avocaturã contracte de asistenþã
juridicã, plãtite de Hidroelectrica.
Exclus din ALDE în 2017, pentru cã a
votat împotriva moþiunii de cenzurã, în
urma cãreia a cãzut Cabinetul
Grindeanu, Borza este mare iubitor de
centurã. Fost consilier onorific al
premierului Dãncilã, e acum consilier
al lui Orban, demisul! În aprilie 2017,

Borza, pe atunci membru A.L.D.E.,
susþinea necesitatea creºterii salariilor
ºi pensiilor demnitarilor, cu o
declaraþie care a stîrnit vîlvã:„Trebuie
sã înþelegeþi cã un demnitar nu poate
sã trãiascã dintr-o mie de euro!”. Da’
românul care munceºte de se speteºte
cum trãieºte cu 300 de euro pe lunã?
Încã o dovadã cã P.D.L.-ul moºit de la
Bãsescu ºi Boc rãmîne acelaºi grup
infracþional organizat, cu sprijinul „El
lider maximo”.Bãiat de treabã Sicã! Are
ºi el comenzi securistice! La fel ºi Herr
Klaus, focalizat doar pe depesedizarea
Parlamentului. Trebuie înþeles cã P.N.L.
nu mai este alcãtuit ºi întreþinut din ºi
de moºtenitorii lui Brãtianu, ci din
trãdãtorii traseiºti ai F.S.N., P.D.S.R.,
P.D.L., P.S.D., A.L.D.E., U.S.R., Pro
România ºi care… or mai fi. Vã amintiþi
ce spunea P.D.L.-ista Anca
Constantinescu:„Ciocul mic la ei, noi
sîntem la putere!”. Peneliºtii, gen Cîþu,
Turcan, Costache, Anisie, Alexandru,
cu tot pomelnicul lor, au intrat în
depresie, dacã au dat vrabia din mînã
pe ciorile de pe gard”.

Analfabeþii stãteau cu ochii cãscaþi
pe Dãncilã, ca sã-i vîneze greºelile.
Iohannis, însã, e lãsat în plata
Domnului sã analfabetizeze spaþiul
public, sã tolocãneascã verzi, uscate
ºi netoate. Un incult grav, care s-a
andocat pe orbita coelipticã a
preºedinþiei. „Va apare”, în loc de „va
apãrea” e tot una la el! Iatã de ce se
crede inamovibil! Guvernul demis al
lui Sicã, tot o apã ºi-un pãmînt! Cîþu,
un bîlbîit cronic. Fãcut grãmadã,
ministrul „Grindã ªtefan”, Costache,
Alexandru ºi Anisie, mari pandalii! La
U.S.R. a cãzut din pom o Prunã, care
mã duce cu gîndul cã ar putea fi ruda
fostei ministrese din „justiþia” lui
Ciloº! Îºi mai aduce cineva aminte cã
în 2008 P.D.L., actualul P.N.L. a
schimbat sistemul alegerilor întru-un
singur tur ca sã-ºi pãstreze primarii?
Acum, þine morþiº la revenirea în douã
tururi, ca sã-ºi punã primarii în locul
celor de la pesede.

Scena politicã româneascã e
dominatã de ipocrizie, mediocritate ºi
neputinþã. Presa se þine numai de
scandaluri, cazul Dincã a pus stãpînire
pe televizoare, poate în mod voit, iar
filmul marii prãbuºiri a României se
desfãºoarã în tãcere, dar sigur. Sub

ochii noºtri adormiþi au trecut la
regionalizarea þãrii. Deliberat, în
organigrama unor ministere, judeþele
au fost înlocuite cu regiuni. Guvernul
Orban, un guvern calp, de simulanþi
ºi incompetenþi a dat startul reformei
în administraþie, fãrã sã-i îngãduie
Constituþia.   Ministerul de Interne,
Ministerul Muncii ºi Ministerul
Fondurilor Europene au pus la cale
modificãri radicale ale organizãrii în
teritoriu, prin eliminarea structurilor
judeþene ºi înlocuirea cu structuri
regionale. Avem primii paºi în direcþia
unei reforme administrative de
anvergurã, pe care au tot punctat-o, în
ultima vreme, Orban ºi superiorul sãu!
Superior la sforãrii, nu la altceva. Pe
motivul eficientizãrii activitãþii, douã
instituþii, respectiv, A.N.A.F., în 2013
ºi S.R.I., în 2019, au fost reorganizate
pe baze regionale. În acest început de
an, Marcel Vela, ministrul Afacerilor
Interne, a demarat o reformã internã,
afirmînd cã e adeptul regionalizãrii,
exemplificînd, în speþã, Inspectoratul
General al Jandarmeriei, care a propus
o structurã regionalã în locul celei
judeþene, similarã cu organizarea
Poliþiei de Frontierã. ªi Ministerul
Muncii a fãcut primii paºi spre
reorganizarea Inspecþiei Muncii,
Agenþiei Naþionale pentru Plãþi ºi
Inspecþiei Sociale (A.N.P.I.S.) ºi
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (A.N.O.F.M.), bazatã
pe structuri regionale. Alt domeniu în
care guvernul Orban a demarat astfel
de acþiuni este Programul Operaþional
Regional (P.O.R.), de gestionare a
fondurilor europene. Sãnãtatea e ºi ea
în pericol de privatizare! Deºi
preºedintele trebuie sã intervinã doar
în mod formal în activitatea Guvernului,
Iohannis ºi guvernul lui au întors þara
cu fundul în sus, iar unii abia aºteaptã
sã se aleagã praful de ea ºi de noi!
Vicepreºedintele Comisiei S.R.I. îl
avertiza pe Klaus Iohannis înainte de
consultãrile de la Cotroceni cu
partidele politice: „Iohannis, nu-þi bate
joc de Constituþie!” Existã ºi varianta
suspendãrii! Oameni buni, mergeþi
drept ºi faceþi crucea mare, cã prin
Wallachia bîntuie nu „coronavirusul”,
ci Sarsailã plin de rabie!
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Am fost sclavi din Antichitate ºi pânã
în zilele noastre. Aici pe planetã nu se
aplicã niciun fel de regulã din
promisiunile unei dreptãþi din lumea de
Dincolo. Þara nu o luãm cu noi pe lumea
cealaltã, dacã o exista. Þara rãmâne aici
ºi îºi continuã istoria. Probabil cã trãim
în cea mai hulitã, desconsideratã ºi mai
necunoscutã þarã de pe planetã. Or mai
fi ºi alte state de care nu a auzit nimeni,
dar parcã niciun locuitor al planetei nu
este privit cu mai multã lipsã de respect
decât cel din România.

Orice om de pe planetã atunci când
este pus sã se compare cu un român
se considerã superior în mod instant.
ªi nu e vorba de mania persecuþiei
sau de un complex de inferioritate.
Parcã toate neamurile planetei au un
complex de superioritate faþã de o þarã
pe care nu au cunoscut-o în mod
direct ºi mai mult o ºtiu din poveºti.

Este un complex de superioritate faþã
de o naþiune care se considerã una de
supravieþuitori ºi de sclavi. ªi pânã la
urmã aºa cum te vezi tu pe tine aºa ajung
sã te perceapã ºi ceilalþi. Peste graniþã
îþi este ruºine cã eºti român. Ori eºti direct
hoþ, ori eºti considerat nespãlat,

 ªtefan Bãeºiu

Orice român are valiza dupã uºã
needucat, venit direct din Evul Mediu,
dintr-o epocã neagrã, care nu are
legãturã cu civilizaþia ºi cu modernitatea.
Nu e de mirare cã ajunºi peste hotare
românii sunt în situaþia de a minþi în
legãturã cu naþionalitatea lor.

Alþii îºi schimbã numele ºi mai
este o categorie aparte care este egalã
sau mai presus în performanþe ºi
competenþe raportat la orice elitã de
pe planetã. Când vine vorba de elitele
din România acestea se impun fãrã
sã mai ofere vreo explicaþie în
legãturã cu naþionalitatea ºi cu locul
din care provin. Pânã la urmã, faptele
sunt cele care conteazã ºi realizãrile
ºi competenþa. A fost cazul lui
Constantin Brâncuºi. Cel mai mare
român de pe planetã. Sau poate cã
este francez ºi nouã ne place sã
credem cã este de-al nostru.

Poate cã suntem o naþiune de
sclavi, de oameni cu un ADN marcat
de un complex de inferioritate, de
cap plecat. Asta am fãcut toatã
istoria. Am aºteptat mereu ca cineva
sã ne atace, sã ne dea foc, sã ne
tragã preºul de sub picioare. Faza
este cã toate astea am ajuns sã ni le

facem noi între noi. Cei mai mari
duºmani ai românilor sunt de fapt
tot românii. Singurul prieten este în
continuare Marea Neagrã.

Nu a mers cu nimic în þara asta.
Nici cu ºef strãin, nici cu domn strãin,
nici rege, nici cu preºedinte neamþ.
Nu am avut un ºef de stat ungur.
Probabil cã atunci ar fi fost vreo
schimbare. Cu þara asta fiecare
politician ajuns la putere a fãcut ce
a vrut. Sunt tot felul de glume pe la
instituþiile de forþã din aceastã þarã.
Adicã dictonul de pe emblemã, de
pe firmã sau din siglã. Cea mai mare
comedie e la SRI. Zice aºa: Patria a
priori. Dupã ce râzi vreo jumãtate
de orã când îþi dai seama ce s-a
întâmplat cu þara asta în ultimii 30
de ani ºi 3.000, atunci cu siguranþã,
cã dacã nu eºti laº sau prea prost
sau prea bãtrân, îþi faci valiza ºi o iei
încotro vezi cu ochii. Acum îþi dai
seama cã nu mai este nicio speranþã
de mai bine în þara asta.

Popor fãrã destin, vorba lui Paler
sau Þuþea. Nici nu mai conteazã

care o spunea. Cert este cã au avut
dreptate. Au avut dreptate ºi cei
care au plecat. Nu mulþi: vreo 5 – 6
milioane în ultimii zeci de ani. ªi nici
cã se va mai întoarce vreunul. Adicã
au plecat oraºe întregi. A plecat o
þarã întreagã din þara noastrã, dacã
pãstrezi proporþiile la generaþiile
trecute ºi la faptul cã o bunã parte a
elitei din toate domeniile nu mai
aparþine þãrii noastre. Suntem
condamnaþi la ratare ºi la sclavie ca
naþiune. Chiar nu ºtiu cine ºi ce ne
va salva. Copiii au acum în ADN nu
chiar capul plecat, ci capul ridicat
în zare, sã plece imediat ce ies de
sub aripa familiei. Pleacã de mici,
singuri sau cu tot cu familie. Nu mai
rãmâne nimeni în vechea þarã, ci au
început sã se formeze mari
aglomerãri de populaþie în marile
oraºe. Încet, încet þara e golitã.

Orice român are valiza dupã uºã
ºi nu ar surprinde pe nimeni dacã
într-o zi va vedea cã e singurul care
a mai rãmas în bloc sau în sat sau
pe stradã.
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Din însemnãrile ziaristului Gabriel NICULESCU (2)

TREI – PATRU FEBRUARIE
UNA MIE NOUÃ SUTE NOUÃZECI ªI ªASE
Drobeta Turnu Severin
   Sîmbãtã, dis de dimineaþã, distribuitorul
cotidianului DATINA mi-a adus ziarul proaspãt
tipãrit. Nici nu s-a luminat bine, cã domnul DINU
era deja în picioare. A vãzut ziarul ºi a început
sã caute parcã ceva anume. Eu ºtiam ce cãuta,
dar ºtiam cã nu va gãsi…
   Aici fac o micã parantezã. Încã din toamna
anului 1995, la Ploieºti, i-am fãcut invitaþia la
Severin pentru un sfîrºit de sãptãmînã. Mi-a
promis cã va veni, dar m-a rugat ca vizita
dumnealui sã fie discretã. Chiar voia sã facã o
surprizã prietenilor prin… neanunþare. Un
singur OM a ºtiut ceea ce urma sã fac, dar nu
ºtia data. I-am spus doar cã va trebui sã pãstrãm
discreþie, iar în DATINA, nu vom anunþa nimic.
Acel OM a fost George BUREÞEA!
 Pe 31 ianuarie domnul DINU m-a anunþat cã
soseºte ºi a reiterat rugãmintea de a nu face
publicã venirea sa. Am fost mai mult ca sigur,
iar certitudinea mea s-a adeverit, cã apariþia
domnului DINU chiar de la garã, nu va trece
neobservatã. Ceea ce a ºi fost. Iar întrebarea de
la telefon o pusese domnul BUREÞEA...
   Aºa cã domnul DINU a citit mulþumit toate
articolele DATINEI!
   Am revãzut apoi notiþele stabilite pentru ordinea
prietenilor, timpul alocat vizitelor ºi întinderea lor
pînã duminicã la prînz. Prima întîlnire a fost cu
domnul George ºi doamna Georgeta BUREÞEA.
Apoi, oricît ne-am strãduit sã respectãm timpul
alocat fiecãrei vizite, ne-a fost imposibil. Dar cea
mai plãcutã ”imposibilitate” a fost determinatã de
cauze … subiective. Chiar dacã deplasarea o
fãceam cu maºina,  domnul DINU era imediat
recunoscut de severineni. Unul dintre primii care
l-au oprit a spus cã ºtia “încã de ieri cã DINU
venise cu trenul, iar Niculescu, ziaristul de la
DATINA, l-a aºteptat în garã”. Nu voi zãbovi  pe
aceste revederi mai cu seamã cã ºtim cu toþii ce
înseamnã sã te întîlneºti cu un OM pe care l-ai
preþuit la vremea lui ºi acea preþuire încã persistã.
   Cele douã zile au trecut aºa de repede încît
duminicã, cu douã ore înainte de plecarea
trenului spre Bucureºti, am constat cã nici
jumãtate din lista de prieteni nu o respectasem.
ªi asta deoarece NU am luat în calcul elementul

desfãºurarea alegerilor locale ºi cele generale.
   Dar cum domnul DINU venise într-o vizitã de
amintire, fãrã nici un parti-pris politic, în zilele
care au urmat, a întîlnit majoritatea foºtii
colaboratori direcþi ºi indirecþi, precum ºi cu
severinenii care i-au întins mîinile cu prietenie
ºi apreciere. Începînd cu 5 februarie 1996, din
zori ºi pînã-n tîrziul serii, pe frigul însorit, am
cutreierat oraºul în lung  ºi-n lat printre oameni!
În carneþel am avut ºi rubrica de  “curiozitãþi”.
Am reþinut în special douã formule de adresare:
“domnu DINU” ºi “tovarãºu Prim”. Nici una nu
a fost cu “tovarãºu DINU”!
ªI CA O IRONIE A SORÞII:
   În noiembrie 1989, cînd Constantin DINU a
fost … plecat din funcþia de PRIM SECRETAR
AL P.C.R. Mehedinþi, PRIMUL SECRETAR AL
P.C.R. DROBETA TURNU SEVERIN era domnul
Mihai VIZIRU.
   În februarie 1996, cînd Constantin DINU a
venit la noi în vizita de prietenie, l-a întîmpinat
ºi PREFECTUL JUDEÞULUI MEHEDINÞI
domnul... Mihai VIZIRU, deputat PSM, cel care
l-a înlocuit pe Constantin SÎRBULESCU!
   Cu prietenie ºi … curiozitate aº vrea sã aflu:
cum l-a determinat domnul Nicolae DRÃGHIEA,
pe atunci deputat P.S.M. de Mehedinþi ºi
Chestor al Camerei Deputaþilor în mandatul
1992-1996, pe colegul sãu de bancã, deputatul
Mihai VIZIRU, ca sã vinã prefect la Mehedinþi
cu un an înainte? Nu de altceva, dar eu fiind
mai bãtrîn decît domnul Drãghiea, nu mai ºtiu
dacã a fost chiar o ironie a sorþii...?
10 februarie 1996 - Izvorul Bârzii!
Aºa cum era planificat în “carneþel”, domnul
Constantin DINU a împlinit 63 de ani!
   În mijlocul prietenilor, cu vãditã emoþie, a
vorbit despre trãirile ºi frãmîntãrile lãuntrice ale
celor 9 zile de cînd a revenit în DROBETA
TURNU SEVERIN. Oricît m-aº strãdui, nu pot
sã redau atmosfera acelei întîlniri pãtrunsã tîrziu
în noapte.
Mã voi limita doar la final, cînd am rãmas doar 6!
A FOST MOMENTUL ÎN CARE I-AM PROPUS
DOMNULUI Constantin DINU  CA SÃ
CANDIDEZE LA FUNCÞIA DE PRIMAR –
INDEPENDENT –  PROPUS DE CETÃÞENII
SEVERINENI!
   Ne-a þintuit cu privirea pe fiecare dintre noi,
ne-a mulþumit, ºi ne-a rugat sã-i acordãm timp
pentru a se întoarce acasã. Acolo, în mijlocul
familiei, va cumpãni, va hotãrî ºi ne va
anunþa!… A doua zi, la trenul de 14.30, îi uram
domnului DINU drum bun cu credinþa cã ne vom
revedea cît mai curînd!
P.S. Cei 6 au fost: Domnul DINU + 4 B (nume)
ºi N (nume)!
(ºi ne-am aºternut pe aºteptat rãspunsul!)

esenþial: OAMENII CU CARE NE ÎNTÎLNEAM LA
FIECARE PAS ºi cu care, domnul DINU, a
petrecut cel mai mult timp!
   De fapt, tocmai omisiunea din programul
vizitelor a elementului esenþial - OAMENII
CETÃÞII CU CARE NE ÎNTÎLNEAM LA FIECARE
PAS - mi-a dat ideea de a-l determina pe domnul
DINU ca sã continue revederile cu SEVERINENII.
Iar cu prietenii din listã se va bucura de  cei 63
de ani împliniþi pe 10 februarie 1996…
(iar va continua amintirea pînã gãsesc fila cu
rãspunsul.)
ZECE FEBRUARIE
UNA MIE NOUÃ SUTE NOUÃZECI ªI ªASE
În urmã cu  exact 24 de ani!
“DINU SUNT;  DA EU; FOSTUL PRIM
SECRETAR”!
 … Cele douã zile de cînd a revenit iar în
Drobeta Turnu Severin au trecut aºa de repede
încît duminicã, cu douã ore înainte de plecarea
trenului spre Bucureºti, am constat cã nici
jumãtate din lista de prieteni nu o repectasem.
ªi asta deoarece NU am luat în calcul elementul
esenþial: OAMENII CU CARE NE ÎNTÎLNEAM LA
FIECARE PAS ºi cu care,  domnul DINU, a
petrecut cel mai mult timp!
   De fapt, tocmai omisiunea din programul
vizitelor a elementului esenþial - OAMENII
CETÃÞII CU CARE AM DISCUTA - mi-a dat ideea
de a-l determina pe domnul DINU sã continue
întînirile cu SEVERINENII. Iar cu prietenii din
listã se va bucura pe data de 10 februarie 1996,
cu ocazia împlinirii celor 63 de ani….
   Factorul determinant pentru decizia luatã de
domnul DINU, de a rãmîne în continuare la
Drobeta, a fost dat în special de severinenii pe
care i-a întîlnit pentru prima datã. În semn de
apreciere ºi ospitalitate a primit ºi acceptat
invitaþii. Ei bine, deºi domnul DINU, venise
”incognito”, toate aceste manifestãri de simpatie
l-au convins sã amîne plecarea spre Bucureºti.
Toate telefoanele pe care le primeam acasã erau
în legãturã de venirea sa. La unul dintre ele a
rãspuns chiar dumnealui. L-am auzit spunînd:
“Dinu sunt, da eu, eu fostul prim secretar!” Apoi
a urmat un dialog de 2-3 minute, iar la final mi-
a cerut carneþelul ºi a notat o adresã. Am onorat
acea invitaþie chiar în seara duminicii în care ar
fi trebuit sã pãrãseascã oraºul.
   Dar a rãmas!
  Deºi Severinul acelor zile era cuprins de
zãpadã, iar temperaturile negative, soarele “cu
dinþi”, încãlzea atmosfera ºi dezgheþa minþile
multora dintre înverºunaþii fostului sistem pe
care-l serviserã cu credinþã vremii. Iar prietenii
îºi mai aduc aminte! Sã nu uitãm cã în anul 1996
urmau sã aibã loc profunde transformãri în plan
economic, social ºi mai cu seamã politic, prin
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La 29 august, am comemorat, cu post ºi cu rugãciune,
Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul. În cele ce urmeazã mã
voi referi la câteva dintre semnificaþiile acestui moment al decapitãri
lui Ioan, cu referire la propria noastrã existenþã.
   Atât Ioan, cât ºi Irodiada, mi se par mai contemporani vremii
noastre decât oricând. Îi întâlnim în noi înºine ºi în toate domeniile
de activitate. Puþinã atenþie ºi-i identificãm cu uºurinþã.
Semnalmentele lor sunt prea distincte, ca sã rãmânã în anonimat.
   Pentru mulþi dintre noi propria viaþã ni se aseamãnã cu o curte
împãrãteascã plinã de zgomote, de strigãte, de lovituri, de muzicã
ºi de hãrmãlae. Acolo se þes intrigi ºi fapte de ruºine, setea de
avuþie ºi de mãriri e deosebit de puternicã. Patima, aceastã Irodiadã
a vieþii noastre, ne perverteºte sufletul, rosturile ºi idealurile.
Sufletul nu ne mai este regele cinstit ºi pur de altãdatã, ci un Irod
desfrânat ºi pãcãtos, concubinul Irodiadei. Din când în când
strãbate pânã la Irod strigãtul cugetului umilit, acest Ioan al fiecãruia
dintre noi. Cugetul sau conºtiinþa încearcã sã tragã semnalul de
alarmã, sã-i strige lui Irod ºi tuturor celor din jurul lui: „Pocãiþi-
vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor!” Cugetul se revoltã întru
puritatea lui ºi aratã cu degetul, de câte ori are prilejul, ce e rãu
la curtea stãpânului sãu, regele. Ioan devine un fel de opoziþie
curatã ºi purã, sincerã ºi devotatã, care-ºi propovãdueºte crezul
sãu la ceasuri de tainã. Cine l-ar iubi pe Ioan? Irodiada îl urãºte
de moarte, pe Irod îl deranjeazã avertismentele lui Ioan. Pentru
amândoi mai bine de n-ar exista Ioan. Uºor-uºor, Irod ºi
Irodiada uneltesc uciderea lui Ioan. Capul lui trebuie sã cadã!
ªi, de cele mai multe ori, cade!
   Câþi prooroci ca Ioan nu sunt ºi în lume? Aici, acum, departe ºi
întotdeauna. Fie cã sunt vizionari, fie cã sunt oameni simpli ºi de bunã
credinþã, ei au curajul sã strige în auzul tuturor cã vremea e scurtã ºi
ceasul judecãþii se aproprie pentru fiecare în parte ºi pentru toþi
deopotrivã. El singur are curajul sã arate cu degetul nedreptãþile ºi
josniciile, într-un cuvânt, rãul în toate formele sale. Îl ascultã, îl iubesc
ºi-l înconjoarã cei cinstiþi ºi nevoiaºi, cei nedreptãþiþi ºi cei ce nu ºi-au
pierdut speranþa. Irodiada nu are liniºte pânã când nu cade capul lui
Ioan. Ea troneazã alãturi de Irod, de Putere. Irod îi aude ºi-i ascultã
ºoaptele, minciunile ºi linguºelile, dar nu-i ascultã lui Ioan strigãtele
disperate, care vin din afara palatului, din stradã ori din temniþã. Ioan
plânge ori scrâºneºte lângã fiecare nedreptãþit, umilit, batjocorit, flãmând
ºi gol; Irodiada e fericitã la palat. Regele o ascultã ºi o iubeºte, nu-i
vede perversitatea, corupþia, viclenia ºi nedreptatea. Regele e orb ºi
surd, orbit ºi surzit de Irodiada, consilierul sãu cel mai apropiat. Doar
Ioan dacã n-ar exista, Irodiada ºi Irod ar fi, într-adevãr, fericiþi ºi nimeni
ºi nimic nu i-ar mai deranja. Strãji puternice le-ar apãra palatul de
mulþimea revoltatã ºi nedreptãþitã, uºile capitonate le-ar feri urechile
de gemete, de strigãte ºi blesteme. Ei aruncã pe Ioan în temniþã, ca sã
nu mai scrie în ziare, sã nu mai vorbeascã la radio, la televiziune ºi-n
mulþime. Îl cenzureazã ºi-l tortureazã. Dar el nu tace ºi-ºi urmeazã
crezul conºtiincios. Dar ºi destinul!
   Capul lui Ioan cade, dar idealul lui niciodatã. Idealul lui Ioan
rãmâne port-drapelul dintotdeauna al celor nedreptãþiþi
împotriva dictatorilor, puternicilor fãrã scrupule, rãilor ºi
vicioºilor, corupþilor ºi perverºilor.
   Ascultaþi glasul lui Ioan cât mai este vreme ºi, într-o lume
debusolatã, obositã, rãtãcitã ºi secularizatã, urmaþi-i cu încredere
îndemnul: „Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor!”

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Vâltoarea politicã în care am
fost aruncaþi, pas cu pas, lasã puþin loc
în spaþiu public pentru a discuta ºi
despre alte evenimente de care vom
avea parte în scurtã vreme ºi care vor
însemna un prilej de înãlþãtoare ºi
nedisimulatã mândrie pentru tot
neamul românesc de aici ºi de
pretutindeni. Puþini dintre noi ºtiu cã
în acest an de graþie, în plinã lunã a lui
florar, bravul nostru preºedinte de þarã
va fi rãsplãtit de granzii vizionari ai
Europei cu premiul Charlemagne
(Carolus Magnus) pentru cã “a fost un
campion de excepþie în promovarea
valorilor europene ºi a cooperãrii din
UE”, pentru cã „este un mare luptãtor
pentru justiþie, pentru protejarea
minoritãþilor ºi diversitate culturalã,
precum ºi un important mediator ºi
constructor de punþi între societãþile
europene din Est ºi din Vest” dar, mai
ales, pentru cã prin eforturile sale
România a devenit þara „cea mai
europeanã din Europa de Sud-Est’’.
   Carolus Magnus, regele regilor, de
numele cãruia se leagã acest premiu, a
fost cel care a contribuit hotãrâtor la
crearea unei identitãþi europene
comune ºi este considerat de istorici
ca un fondator al Europei unite. Fire
vizionarã, excelent administrator ºi
conducãtor de excepþie, Carolus
Magnus s-a remarcat ºi prin faptele de
arme sãvârºite între care isoricii reþin

Între David ºi Irod (IV) Premiul Charlemagne pentru Klaus
lungile conflicte avute cu barbarii saxoni
pe care  i-a supus cu forþa, în urma unui
rãzboi costisitor ºi sângeros de
aproximativ 30 de ani.
   Cum sã nu fim mândri când al nostru
Preºedinte, conducãtor înnãscut,
politician abil ºi fire pragmaticã care,
peste puþin timp, se va bucura de
distincþia ce poartã numele marelui rege
european, a avut nevoie doar de 5 ani
de rãzboi intern pentru a supune ºi a
aduce la tãcere triburile pesediste ce au
impus “o dictaturã brutalã în România”
(vezi argumentarea din decizia de
acordare a distincþiei) producând mari
“dezamãgiri” în relaþia cu Occidentul.
   Lider de proporþii continentale
preºedintele nostru a fost cel care a þinut
mereu cont de starea de spirit de la
vârfurile popularilor europeni ºi, în
neantul gândirii sale, dovedind un spirit
de jertfã nemaiîntâlnit în istorie, a
sacrificat liniºtea propriului popor
pentru unitatea Europei. El a luptat ºi
luptã fãrã preget pentru o Românie
dezbinatã dar puternicã (!)  într-o Europã
unitã. Primirea acestui prestigios premiu
de cãtre cel ce a fost validat ca
Preºedinte al tuturor românilor, ne
îndeamnã pe toþi ca, de acum încolo, sã
nu încetãm a crede cã, dacã vrea
Europa, ºi poporul nostru naºte oameni
mari. Mare ºi primitoare e Grãdina
Domnului!

Nicolae Ularu

Joi, 6 februarie a.c., în conferinþa
de presã sãptãmânalã, co-preºedinþii
Alianþei pentru Unirea Românilor,
George Simion ºi Claudiu Târziu, au
prezentat, printre alte teme, poziþia
partidului în privinþa ºtergerii datoriilor
a douã bãnci la bugetul de stat.
   Ultimul proiect de ordonanþã de
urgenþã al guvernului Ludovic Orban,
asumat de premier ºi de ministrul
dezvoltãrii ,  Ion ªtefan, vizeazã
ºtergerea datoriilor pe care BCR ºi
Raiffeisen banca de Locuinþe le au la
bugetul de stat, în valoare totalã de
peste 300 de milioane de euro.
Aceastã mãsurã nu face decât sã
adânceascã prãpastia dintre românii de
rând, care se achitã de obligaþiile de
cetãþeni, ºi marile corporaþii, care
încearcã cu orice preþ sã evite un sistem
echitabil de taxare. Din fericire, iniþiativa

Visul neîmplinit al unei nopþi de iarnã
nu s-a materializat, însã nu existã garanþii
pentru faptul cã aceasta nu va deveni
realitate în perioada urmãtoare.
   „Domnul Orban a susþinut în ºedinþa
de Guvern cã toate partidele
parlamentare sunt de acord cu
exonerarea bãncilor de plata pagubelor,
de jefuirea bugetului public. Cerem
partidelor parlamentare sã confirme sau
sã infirme spusele domnului Orban ºi
sã îºi facã publicã poziþia. Repet, românii
nu vor avea de suferit, este vina lãcomiei
celor douã bãnci, care trebuie sã
plãteascã. ªi nu o spun eu, o spune
Curtea de conturi ºi Justiþia din
România, atât cât mai avem” - a afirmat
George Simion, copreºedinte al Alianþei
pentru Unirea Românilor.

Biroul de Presã al A.U.R.
Telefon: +40 (723) 590742
E-mail: info@partidulaur.ro
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Bucureºti, 10 februarie 2020
–Federaþia Românã de Triathlon
anunþã astãzi cã România a încheiat
cu aur, argint ºi alte performanþe
remarcabile Campionatul Mondial de
Winter Triathlon 2020, gãzduit de
Asiago, Italia.
   Astfel, triathlonul românesc îºi
demonstreazã potenþialul, cu o
remarcabilã medalie de argint,
obþinutã de cãtre Rãºinã Maria Luiza,
la categoria U23. Mai mult decît
atât, Robert Tãmârjan, multiplu
medaliat de-a lungul ultimilor ani la
nivel continental, se întoarce acasã
cu aur la categoria Paratriathlon. În
plus, echipa de ºtafetã a României
s-a clasat pe un onorabil loc 5,
luptând constant, la acelaºi nivel cu
forþele mondiale. ªi Viorel Palici,
component al lotului de seniori, a
încheiat cursa pe locul 11, trecând,
cu efort ºi determinare, peste
defecþiunile bicicletei, care l-au
costat timp preþios în competiþie.
   În cadrul unui concurs de Winter
Triathlon, unul dintre cele mai noi
evenimente din calendarul
internaþional, sportivii aleargã 8
kilometri pe zãpadã, parcurg 14
kilometri de Mountain Bike tot pe
zãpadã ºi fac ºi 12 kilometri de schi
fond. De altfel, triathlonul de iarnã este
în cursã pentru o premierã absolutã
– prezenþa în calendarul oficial al
Jocurilor Olimpice din 2022.
   România îºi pregãteºte, prin
performanþele sportivilor tricolori,

 Au început înscrierile la cea de-
a XI-a ediþie a Salonului de

Picturã “ARTE MICI”!
      Mai sunt aproximativ trei
sãptãmâni pânã la încheierea
perioadei de înscriere. S-au primit
lucrãri din Bulgaria, Italia ºi,
bineînþeles, din România. Termenul
limitã pentru expedierea lucrãrilor
este 29 februarie, data poºtei.

SALONUL DE PICTURÃ “ARTE
MICI” (eveniment clandestin de
formã, patã ºi culoare) este organizat
de Florin Preda-Dochinoiu,
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI MOTRU,
CASA DE CULTURÃ A MUNICIPIULUI
MOTRU, urmând ca pânã în martie,
când are loc ceremonia de premiere,
sã li se alãture organizatorilor ºi alþi
parteneri. “Aceastã ediþie este deschisã
artiºtilor români, de pretutindeni ºi din
Republica Moldova, cu vârsta cuprinsã
între 3 ºi 15 ani, fiind organizatã pe
trei grupe (3-6 ani, 7-10 ani ºi 11-15
ani) numai pentru secþiunea PICTURÃ.
Orice temã ºi tehnicã este admisã,
pentru a putea permite fiecãrui artist
sã aleagã acel sector al creaþiei care îl
reprezintã cel mai bine. Se recomandã
ca artiºtii sã prezinte câte douã lucrãri,
pentru a permite juriului o judecatã cât
mai obiectivã în acordarea premiilor.
Deja avem lucrãri înscrise ºi acestea
sunt de la participanþi din Bulgaria,
Italia ºi din România”, confirmã Florin
Preda-Dochinoiu, iniþiatorul Salonului
de Picturã “Arte Mici”.
                 Premii de vis
      Potrivit organizatorilor, se vor
acorda mai multe premii pentru fiecare
categorie de vârstã,  dar ºi menþiuni,
„ORDINUL ARTE MICI” ºi „MARELE
PREMIU ARTE MICI”. Organizatorii vor
contacta fiecare artist câºtigãtor în parte,
telefonic sau pe adresa de e-mail.
     Membrii juriului sunt: Pavel
ªuºarã, Michael Lassel, Nicolae
Maniu, Dan Neamu, Alexandra

Argint pentru România U23 la
Campionatul Mondial de Winter

Triathlon din Asiago, Italia
Un weekend de performanþã pentru triathlonul Românesc a adus

argint pentru Rãºinã Maria Luiza la U23, aur pentru Robert Tãmârjan
la paratriathlon ºi locul 5 pentru România la ºtafetã

statutul de gazdã a Campionatelor
Europene de Winter Triathlon,
programat în 29 februarie – 1
martie la Cheile Grãdiºtei.
Complexul Sportiv de la Cheile
Grãdiºtei a devenit deja
tradiþionalul loc gazdã al
competiþiilor europene de Winter
Triathlon, dupã ce Federaþia
Românã de Triathlon a organizat
aici Campionatele Mondiale din
2018 ºi cele Europene din 2019.
   Competiþii le din cadrul
Campionatului vor include atât
Campionatele Europene de Elite,
Juniori, U23, cât ºi de Amatori Age
Group, alãturi de deja tradiþionala
alergare de noapte Dracula Winter
Night Run.
   De asemenea, cei doi sportivi care
luptã pentru calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, Antoanela
Manac ºi Felix Duchampt, vor
beneficia de sprijinul necondiþionat
ºi de expertiza Federaþiei, pentru a
duce, în premierã, steagul României
în competiþia-reginã a triathlonului.
   Fondatã în 2012, Federaþia
Românã de Triathlon  are ca
obiectiv creºterea adopþiei
disciplinelor sportive gestionate în
rândul sportivilor ºi a
performanþelor sportivilor români
ce fac parte din loturile naþionale.
Mai multe informaþii despre
Federaþie, activitate ºi sportivi sunt
disponibile la www.frtri.ro.

Silviu Nicolescu 

ARTIªTI DIN BULGARIA, ITALIA ªI
ROMÂNIA, ÎNSCRIªI LA “ARTE MICI”, DAR

ªI PARTENERI DE NÃDEJDE, LA EDIÞIA
XI -A, A SALONULUI DE PICTURÃ

Maciac  ºi Florin Preda-
Dochinoiu.
     Organizatorii îºi rezervã
dreptul la folosirea, donarea,
licitatea, înstrãinarea lucrãrilor,
fotografierea, ºi imprimarea
fotografiilor dupã lucrãri în
vederea publicãrii sau în
orice alt scop. De asemenea,
organizatorii îºi rezervã
dreptul la folosirea, utilizarea
ºi publicarea datelor privind
numele, prenumele, vârsta,
localitatea de domiciliu ºi

þara artiºtilor înscriºi la concurs. Prin
înscrierea la acest salon de picturã
se considerã cã sunt acceptate
condiþiile prezente în regulament.
29 februarie, termen limitã pentru
înscriere
    Lucrãrile vor fi expediate direct sau
prin poºtã în ambalaje corespun-
zãtoare, pânã la data de 29 februarie
2020 (data poºtei), pe urmãtoarea
adresã: CASA DE CULTURÃ A
MUNICIPIULUI MOTRU,  strada
MACULUI nr. 29, municipiul MOTRU,
judeþul GORJ, cod poºtal 215200,
ROMÂNIA, cu menþiunea: PENTRU
SALONUL DE PICTURÃ “ARTE MICI”.
Fiecare lucrare de picturã va fi
etichetatã pe faþã cu numele, prenumele
artistului ºi titlul lucrãrii, iar pe spatele
fiecãrei lucrãri se va menþiona: numele
ºi prenumele artistului, vârsta, titlul
lucrãrii, tehnica, dimensiunile, anul de
realizare, numãrul de telefon sau
adresa de e-mail, pentru contact,
precum ºi adresa unde locuieºte.
     Florin Preda-Dochinoiu spune cã
aceastã ediþie este deschisã artiºtilor
români de pretutindeni ºi din
Republica Moldova.
    Pentru artiºtii din diasporã ºi
Republica Moldova, pentru scurtarea
timpului, lucrãrile pot fi trimise în
format digital pe adresa de e-mail
artemici@yahoo.com , (purtând
aceleaºi însemnãri: numele ºi
prenumele artistului, vârsta, titlul
lucrãrii, tehnica, dimensiunile, anul
de realizare, adresa unde locuieºte ºi
adresa de e-mail, urmând ca ulterior,
de comun acord cu organizatorii, sã
fie expediate direct sau prin poºtã.

Parteneri noi la Salonul de
Picturã “ARTE MICI”

    S-au alãturat, ca parteneri ai acestei
ediþii, pânã în prezent: UAPR-FILIALA
DR. TR. SEVERIN, PAROHIA MOTRU
II, DIRECÞIA PATRIMONIU ISTORIC ªI

 Continuare în pag. 13
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Mult de lucru la serviciu, însã este vorba despre
activitãþi de rutinã destul de plictisitoare. Dozeazã-
þi eforturile, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã ºi
se pot evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai noi.
Relaþiile parteneriale sunt conflictuale în zilele de
Miercuri ºi Joi, deci fii prudent ºi evitã discuþiile
contradictorii ºi angrenarea în activitãþi care nu te
privesc. Colegii te susþin prea puþin, iar cu ºefii nu
se recomandã vreun contact. În paralel apar
câºtiguri din activitãþi suplimentare sau cei dragi
îþi oferã bani, bunuri sau favoruri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Interesante zile pentru relaþiile sentimentale ºi
pentru cele cu copiii. Se întrezãresc activitãþi sociale,
recreative cu cei dragi, chiar ºi implicarea în hobby-
uri comune. Totuºi ai grijã sã þii cont ºi de nevoile
sau doleanþele celorlalþi. Þi se poate reproºa faptul
cã faci totul numai pentru îmbunãtãþirea imaginii tale
publice sau pentru a obþine favoruri din partea unor
persoane oficiale importante. Sãnãtatea este
vulnerabilã, dar nu se recomandã consultaþii, analize
medicale ºi intervenþii chirurgicale, decât în cazuri
ce nu suportã amânare. Controverse parteneriale.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
segmentului domestic, astfel cã ar fi bine sã-þi
programezi activitãþi necesare casei, împreunã cu
membrii familiei. Sunt momente bune pentru
înfrumuseþarea spaþiului de locuit ºi pentru dialoguri
pe teme patrimoniale. Persoana iubitã sau copiii te
vor solicita sã le fii alãturi, fie într-o chestiune personalã
delicatã, fie în activitãþi distractive. Dozeazã-þi eforturile,
astfel încât sã rezolvi totul corect, la timp ºi împãcând
pe toatã lumea. Sãnãtatea este vulnerabilã în a doua
parte a sãptãmânii, plus de lucru la serviciu.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Joi ai multe drumuri de fãcut, pentru a
rezolva diverse chestiuni personale sau
profesionale. De asemenea, se vor evidenþia întâlniri
ºi dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
Mulþi te vor provoca la discuþii indiscrete, dorind,
sub o mascã binevoitoare, sã afle cât mai mult din
viaþa ta personalã ºi din planurile profesionale. Fii
prudent ºi nu te lãsa ademenit de vorbe ºi gesturi
mieroase. Ai putea avea senzaþia cã participi la un
dialog al surzilor. Eºti destul de solicitat ºi acasã
de cãtre membrii familiei. Relaþiile sentimentale
sunt active în mod benefic.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna aduce un amalgam de situaþii ºi
discuþii controversate greu de înþeles ºi controlat.
Cheltuielile se pot înteþi, de aceea fii prudent ºi evitã
excesele. Sunt ºanse sã þi se mãreascã veniturile,
dar nu atât cât ai dori. Totuºi te poþi descurca foarte
bine cu ceea ce ai. Persoanele din anturajul apropiat
îþi sunt alãturi, dar unele au interese ascunse ºi
defavorabile þie. Acasã, în familie este nevoie de
sprijinul tãu. Se recomandã prudenþã la instalaþiile
de apã din spaþiul locativ. Posibile contoreverse cu
persoana iubitã ºi cu copiii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începutul sãptãmânii este favorabil alcãtuirii
planurilor personale ºi profesionale pe termen lung.
Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod special
de cãtre segmentul muncii, pentru cã aici bate vântul
schimbãrii. Reþine ce se petrece în aceste zile, atât
la locul de muncã, cât ºi în segmentul sãnãtãþii.
Unele persoane din anturajul apropiat îþi sunt alãturi
ºi ai putea discuta pe îndelete cu cineva ales bine,
despre intenþiile tale profesionale de viitor. Evitã
exagerãrile ºi ai încredere cã totul se desfãºoarã în
favoarea ta. Multe drumuri pe distanþe scurte.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sunt zile bune pentru a te ocupa de sufletul ºi
trupul tãu. Ai nevoie de odihnã, retragere din forfota
cotidianã ºi dialog interior. Se pot evidenþia unele
afecþiuni legate de sistemul digestiv ºi de extremitãþile
picioarelor, însã îþi vin ajutoare deosebite, dacã eºti
atent ºi deschis mental. De evitat analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale în
februarie. Odihna, alimentaþia corectã, plimbãrile
uºoare în aer liber te însãnãtoºesc ºi-þi limpezesc
gândurile. A doua parte a sãptãmânii aduce creºteri
ale veniturilor, dar apar ºi cheltuieli.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Dialogurile cu prietenii sau cu cineva din
segmentul profesional te vor pune pe gânduri.
Totuºi, informaþiile primite sunt de bun augur
ºi, cu siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva.
În zilele de 13 ºi 14 Februarie ai nevoie de
interiorizare, detaºare de cotidian ºi alcãtuirea
unor planuri de viitor, atât în plan personal, cât
ºi profesional. Primeazã planul personal, în
special segmentul domestic ºi relaþiile cu
membrii familiei ºi rudele. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, care este destul de vulnerabilã
întreaga sãptãmânã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã multe evenimente sociale, la care
trebuie sã joci rolul principal. ªefii, figurile
autoritare din plan personal ºi familial te vor
provoca la discuþii sau îþi vor propune sarcini
profesionale noi. Analizeazã bine dacã accepþi,
pentru cã va fi dificil sã duci la bun sfârºit, indiferent
despre ce este vorba. În preajma datei de 13
Februarie te vei gândi sã-þi reevaluezi relaþiile cu
anturajul apropiat. Cãlãtorii pe distanþe scurte,
dialoguri cu lume diversã ºi contradicþii sufleteºti.
Odihneºte-te, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Dacã începutul sãptãmânii îþi aduce gânduri ºi
preocupãri spirituale, influxurile energetice din a
doua parte a sãptãmânii te ancoreazã puternic în
planul material, prin situaþii deosebite. Se pare cã
eºti susþinut de cãtre ºefi sau de persoane cu
autoritate. Însã, depinde de tine cum gestionezi
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat. Evitã
discuþiile aprinse ºi criticile la adresa altora. Prietenii
îþi sunt alãturi ºi te sfãtuiesc de bine. Dar, analizeazã
pe îndelete tot ce vine dinspre alþii ºi decide în
consecinþã. Schimbãri financiare la locul de muncã!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmânã importantã în plan profesional, deoarece
apar modificãri salariale. Vei fi nevoit sã achiþi facturi,
taxe sau sã te implici în relaþii cu instituþii financiare.
Recomandabil este sã verifici toate documentele cu
care ai de-a face ºi sã te informezi corect ºi la timp cu
privire la tot ce þine de bani ºi bunuri comune cu alþii.
La serviciu eºti în vizorul ºefilor, fiind posibil sã
participi la reuniuni socio-profesional importante.
Prudenþã ºi mãsurã pentru cã existã riscul sã-þi pierzi
reputaþia sau locul din cadrul unui colectiv de lucru.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de viaþã se vor
evidenþia încã din primele zile ale sãptãmânii. Este
nevoie sã asculþi ºi sã þii cont de sugestiile ºi doleanþele
celorlalþi, altfel existã riscul sã izbuneascã conflicte.
Cumva la tine este hiba, în sensul cã eºti nerãbdãtor
ºi cu greu îþi intrã cineva sau ceva în voie. Controleazã-
þi reacþiile ºi ai încredere cã lucrurile se desfãºoarã în
favoarea ta. Îndreaptã-þi atenþia ºi spre cheltuileile
comune cu alþii, în speþã achitarea datoriilor de orice
fel. Finalul sãptãmânii îþi aduce veºti din ºi despre
strãinãtate. Autor: AstroCafe.ro

(13 - 19 februarie 2020)

 Urmare din pag. 12
TURISM CULTURAL DR. TR. SEVERIN, FLEURS DE
MARIAGE-DECORAÞIUNI EVENIMENTE, CASTELUL
MEDIEVAL DR. TR. SEVERIN, GRUPUL VOCAL
“PRIETENI PE PORTATIV”, SC IRIS C & V SRL Motru,
SC LEURDA IMPEX SRL Motru, SC DALIPRINT AND
SALE S.R.L. Motru, SC AD-MUTRIUM 92 SRL, SC
ANBITAS COMPROD SRL, I. I. CERNÃIANU, TUILÃ

ÎNSCRIERI LA “ARTE MICI”
FLORINEL, TEODOR B DÃDÃLÃU, DANIEL BUGA,
dar ºi MICHAEL LASSEL, care face parte ºi din juriul
prezentei ediþii.
   Ca parteneri media s-au mai alãturat “Gazeta
de Mâine”,  “România Expres” (Spania),
“Obiectiv Mehedinþean” ºi “Oglinda Gorjului” ºi
“Gorjenii lui Brâncuºi”.
   Florin Preda-Dochinoiu a mulþumit partenerilor

care s-au alãturat Salonului de Picturã “Arte Mici”,
sperând ca pânã la 28 martie 2020, când are loc
ceremonia de premiere, sã se alãture organizatorilor
ºi alþi oameni de bine: “Mulþumesc prietenilor,
partenerilor care mi s-au alãturat, aceºtia vor
contribui, alãturi de organizatori, la reuºita
evenimentului. Copilãria, chiar ºi pentru o zi, se
deseneazã la Motru…”.  CARMINA WEBER
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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

Votarea moþiunii de cenzurã iniþiatã
de PSD ºi UDMR, formaþiuni ostile
proiectului de lege care permitea
alegeri locale în douã tururi de
scrutin, a produs cãderea guvernului
PNL ºi a deschis calea cãtre alegeri
parlamentare anticipate.

Joi, imediat dupã votul din
Parlament, au apãrut ordine de
vânzare de valutã, iar cotaþia euro
a atins un minim de 4,762 lei, semn
cã bancherii au privit situaþia creatã
drept un eveniment pozitiv.

Tendinþa de apreciere a leului s-a
amplificat vineri, când media a scãzut
la 4,7642 lei, minim al ultimelor
aproape trei luni. La sfârºitul perioadei,
media a urcat la 4,7668 lei, tranzacþiile
realizându-se în culoarul 4,764 – 4,77
lei, cu închiderea la 4,767 lei.

Cotaþia euro calculatã de BCE a
coborât de la 4,7788 lei la 4,7613 lei,
cea de la sfârºitul ei fiind de 4,7663 lei.

Vineri, CA al BNR a decis menþinerea
ratei dobânzii de politicã monetarã la
nivelul de 2,50% pe an ºi reducerea
ratei rezervei minime obligatorii
aplicabile pasivelor în valutã ale
instituþiilor de credit la nivelul de 6%
de la 8%, în contextul în care noile date
statistice reconfirmã scãderea ritmului
anual al creºterii economice, iar creditul
în valutã ºi-a amplificat contracþia.

Despre aprecierea leului,
guvernatorul Mugur Isãrescu a
afirmat, la conferinþa de presã care a
urmat ºedinþei de politicã monetarã,
cã „a fost un client, pot sã bãnuiesc,
dar ce spun în continuare e purã
speculatie, s-o fi gândit ºi el: bãi, picã
Guvernul, se depreciazã cursul, hai
sã vând acuma o sumã mai mare ca
sã câºtig, oricine vrea sã câºtige mai
mult, dar nu s-a întamplat. A vândut
mai mult ºi s-a apreciat cursul”.

Media dolarului american a
crescut de la 4,3181 lei, la începutul

 Radu Georgescu

Leul s-a întors la valorile din noiembrie
intervalului, la 4,3528 lei, la finalul
ei, curs care reprezintã maximul
ultimelor patru luni.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,067 – 1,073 franci/euro,
iar media ei s-a miºcat între 4,4469
ºi 4,4773 lei, cea de luni fiind
stabilitã la 4,4529 lei.

Cursul lirei sterline s-a miºcat în
culoarul 5,6146 – 5,6420 lei, la finalul
perioadei el fiind stabilit la 5,6255 lei.

Dupã o pauzã de o sãptãmânã, banca
centralã a organizat la finalul intervalului
o nouã operaþiune de sterilzare a
lichiditãþii din piaþa monetarã. Suma
atrasã a fost de 120 milioane lei.

Lipsa de lei este explicatã prin faptul
cã Finanþele au atras din piaþã 1,26
miliarde lei, printr-o emisiune de
obligaþiuni cu valoarea iniþialã de 700
milioane lei, scadentã în 2024, la o
dobândã de 3,68% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei, a urcat
de la 3,16 la 3,17%. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a stagnat la 3,24%,
minim al ultimei luni, iar indicele la
12 luni a revenit de la 3,30 la 3,29%.

Slãbit de scãderea din ianuarie a
producþiei industriale din Germania
(-3,%), Franþa (2,8%), respectiv în
Spania (-1,4%) euro a scãzut de la
1,1059 – 1,1095 dolari, la idebutul
intervalului, la 1,0942 – 1,0986
dolari, la sfârºitul lui.

Dolarul a crescut vineri la cel mai
ridicat nivel din ultimele patru luni
faþã de un coº de valute, dupã ce
economia SUA a creat în ianuarie
225.000 noi locuri de muncã, în
afara sectorului agricol.

Bitcoin a crescut pe platformele
specializate de la 9.100 la 10.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada 4 – 10
februarie.

În trimestrele I, II, III ºi IV 2020,
I.T.M. Mehedinþi desfãºoarã, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii,
Campania Naþionalã privind obligaþiile
angajatorilor de a implementa, pe baza
principiilor generale de prevenire,
mãsurile necesare pentru asigurarea
securitãþii ºi protecþia lucrãtorilor care
îºi desfãºoarã activitatea în ºantierele
temporare sau mobile. Campania
constã atât în acþiuni de informare ºi
conºtientizare a angajatorilor din acest
domeniu de activitate, cât ºi în acþiuni
de control privind modul în care aceºtia
respectã ºi aplicã reglementãrile în
domeniul protecþiei muncii.
Acþiunea are ca obiective:
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor din
domeniul construcþiilor cu privire la
obligativitatea luãrii de mãsuri care sã

ANUNÞ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, jud.
Mehedinþi, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale
–1 (unu) post infirmier-compartiment OG; studii: ºcoala generalã,
curs igienã, curs infirmier; minim 6 luni vechime în activitate; post
temporar vacant – determinat -2 ani.
    Depunere dosare înscriere: 17.02.2020-21.02.2020;
Proba scrisã: 02.03.2020, ora 10,00; Interviul: 09.03.2020, ora 10,00.
    Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12, în perioadele menþionate mai sus.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Spitalului Orãºenesc Baia
de Aramã, Biroul RUNOS, telefon 0252/381594 ºi pe site-ul Spitalului
Orãºenesc Baia de Aramã.

Manager, Dr. Pucã Bogdan Marian
                              ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

vizeze securitatea ºi sãnãtatea
lucrãtorilor, precum ºi asupra faptului
cã respectarea acestor mãsuri conduce
la beneficii socio-economice;
- Verificarea respectãrii îndeplinirii
cerinþelor legale referitoare la
securitate ºi sãnãtate în muncã în
activitatea desfãºuratã de angajatori;
- Promovarea bunelor practici în acest
domeniu de activitate economicã;
- Informarea principalilor factori din
domeniul construcþiilor asupra modului
cel mai eficient de aplicare a
reglementãrilor legale referitoare la
securitatea ºi sãnãtatea în muncã;
- Respectarea prevederilor legale în
ceea ce priveºte instruirea ºi
informarea lucrãtorilor în activitãþile din
domeniul construcþiilor.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

COMUNICAT DE PRESÃ
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CFR Turnu Severin a debutat
cu înfrângere în Liga Elitelor U19 la
Fotbal în Salã. La primul joc din 2020,
echipa pregãtitã de portughezul Hugo
Moutinho a fost învinsã, în Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin, cu scorul de 5-1, de puternica

Comisia de Competiþii din
cadrul Asociaþiei Judeþene de Fotbal
Mehedinþi a stabilit programul
sezonului de primãvarã al
campionatului judeþean. Astfel, returul
Ligii a IV-a ºi al Ligii a V-a începe pe
14 martie ºi se încheie în luna iunie.
Pe 13 iunie (turul), respectiv 20 iunie
(returul), va avea loc barajul pentru
promovarea în Liga 3. Tragerea la sorþi
este planificatã la sfârºitul sãptãmânii
viitoare, iar campioana de la Mehedinþi
va întâlni una dintre reprezentantele
judeþelor Caraº-Severin, Timiº, Arad,
Hunedoara sau Gorj.
   Tot în ºedinþa de sãptãmâna trecutã,
membrii AJF Mehedinþi au stabilit
programul optimilor de finalã ale Cupei
României, care vor avea loc pe data de 1
martie, dupã urmãtorul program: Avântul
Bistriþa - Victoria Vânju Mare, Inter

Seria Vest, Etapa a 2-a
CFR Turnu Severin
- FK Odorheiu Secuiesc 1-5 (1-2)
Viitorul Bãleasa
- ªoimii Simand 4-6 (2-3)
Autobergamo Deva a stat
Clasament
1. FK Odorhei             2   2 0   0 14-1 6
2. ªoimii Simand 2   2 0   0 18-10 6
3. CFR Tr. Severin 1   0 0   1 1-5 0
4. Deva 1   0 0   1 6-12 0
5. Bãleasa 2   0 0   2 4-15 0
 Etapa viitoare
Autobergamo Deva - Viitorul Bãleasa
ªoimii Simand - CFR Turnu Severin
FK Odorheiu Secuiesc va sta.

Debut cu stângul în Liga Elitelor
echipã din Odorheiu Secuiesc. În
runda inauguralã, harghiþenii
trecuserã cu 9-0 de Viitorul Bãleasa!
   Jocul cu severinenii a fost mult
mai echilibrat. CFR chiar a egalat,
în minutul 7, prin Coti Dãnoiu, iar,
la pauzã, scorul era de 2-1 în

favoarea oaspeþilor.
Echilibrul s-a rupt în
partea secundã, ºi pe
fondul unor greºeli de
arbitraj. Etapa viitoare,
CFR Turnu Severin
joacã, la Arad, cu
ªoimii Simand, echipã
care are punctaj maxim
dupã primele 2 etape.
   “Am întâlnit cea mai
bunã echipã din
campionat. Nu cred cã
va putea învinge cineva
pe Odorhei. Au un lot

valoros, cu experienþã. O parte dintre
juniorii lor joacã ºi la seniori, la liga 1.
Chiar ºi în aceste condiþii, ne-am
descurcat onorabil, în special în prima
reprizã. Cu puþinã ºansã, puteam intra
la pauzã cu un rezultat de egalitate.
Sper sã fim mai inspiraþi cu ªimand.
Noi am vrea sã ne clasãm pe locul
secund, dar pentru asta ne trebuie un

rezultat pozitiv la Arad”, a declarat
antrenorul Hugo Moutiho. Acesta a
mizat în meciul cu FK Odorhei pe:
Cãtãlin Napu, Eduard Lupu - Coti
Dãnoiu, Sebastian Iacob, Alex
Crãiaºu, Relu Clement, Eugen Toader,
Andrei Nohaiu, Andi Schinteie, Raul
Iorgulescu ºi Denis Câmpeanu.

Cupa României deschide sezonul de primãvarã

Liga 4 -  Clasament
1. Dãnceu 11 10 0 1 44-9 30
2. Strehaia 11 9 0 2 50-6 27
3. Salcia 11 9 0 2 24-9 27
4. Obârºia  de Câmp 11 7 1 3 18-15 22
5. ªimian 11 7 0 4 24-15 21
6. Cerneþi 11 6 1 4 35-27 19
7. Tr. Severin 11 5 1 5 24-18 16
8. Vânju Mare 11 3 2 6 18-25 11
9. Orºova 11 2 0 9 11-23 6
10. Cujmir 11 2 0 7 10-41 6
11. Gârla Mare 11 2 0 9 12-47 6
12. Baia de Aramã* 11 1 1 9 7-42 1
*Echipã penalizatã cu 3 puncte
Etapa a 12-a (14 martie 2020)
Dierna Orºova - Inter Salcia
Pandurii Cerneþi -Victoria Vânju Mare
AS Turnu Severin - CS Strehaia
Viitorul ªimian - Recolta Dãnceu
Viitorul Cujmir - AS Obârºia de Câmp
Cerna Baia de Aramã - Unirea Gârla Mare
Liga 5 - Clasament
1. Noapteºa 12 10 2 0 51-19 32
2. Cãzãneºti 12 8 3 1 47-25 27
3. Vânãtori 12 8 1 3 30-20 25
4. Broºteni 12 5 2 5 34-32 17
5. Floreºti 12 5 2 5 29-27 17
6. Bistriþa 12 5 2 5 24-23 17
7. D. Hinova 12 4 3 5 21-25 15
8. ASG Hinova 12 5 0 7 21-36 15
9. Crãguieºti 12 4 2 6 25-19 14
10. Dârvari 12 4 1 7 26-38 13
11. Opriºor 12 4 1 7 23-35 13
12. Vrata 12 3 2 7 18-31 11
13. Pruniºor 12 2 1 7 31-50 7

 pagina realizatã de
Mircea  Oglindoiu

Crãguieºti - CS Strehaia, AS Noapteºa -
Viitorul ªimian, ªtiinþa Broºteni - Pandurii
Cerneþi, ASG Hinova - Inter Salcia,
Coºuºtea Cãzãneºti - AS Turnu Severin,
Viitorul Dârvari - AS Obârºia de Câmp ºi
Viitorul Cujmir - Recolta Dãnceu. Sferturile
de finalã ale Cupei României - faza
judeþeanã Mehedinþi vor avea loc pe data
de 8 martie. Anul trecut, Cupa României -
faza judeþeanã Mehedinþi a fost adjudecatã
de CS Strehaia, care a dispus în finalã de
Recolta Dãnceu, cu 1-0. În primul tur al
Cupei României - faza naþionalã, CS
Strehaia a fost eliminatã de doljenii de la
CS Cârcea, scor 0-2.

Tot CS Strehaia a câºtigat ºi campionatul
judeþean, dar a clacat în duelul cu
reprezentanta judeþului Gorj, Gilortul Târgu
Cãrbuneºti. Dupã ce s-au impus cu 2-1 la
Strehaia, mehedinþenii au fost învinºi cu
3-0 la Târgu Cãrbuneºti.

Etapa a 14-a (15 martie 2020)
Inter Crãguieºti - Coºuºtea Cãzãneºti
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Opriºor
Viitorul Floreºti - Avântul Bistriþa
ASG Hinova - Real Vânãtori
Dunãrea Hinova - Viitorul Dârvari
AS Noapteºa - Voinþa Vrata
AS Pruniºor stã.
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  Mã nepoate, îl gãsîi pe al lu’ Zbanghiu pin curte,
supãrat nevoie mare, cu trotineta lângã el. Bine, de
aia electricã, nu vã imaginaþi cã dã leneºu’ din
picioare. Nu, apasã pe buton ºi o ia la sãnãtoasa,
nu te poþi þine dupã el. Îl întrebai io ce are, nu
rãspunse din prima. Bine, pãnã la urmã aflai, cã
cicã trebe sã meargã pe jos la ºcoalã, cã nu mai
poate sã foloseascã trotineta electricã pe trotuar,
gata, e interzis prin lege. ªi
unde e lege, nu e tocmealã,
aºa cã al lu’ Zbanghiu sã
conformã ºi zisã cã pune
trotineta în beci, pãnã când
i-o lua tasu maºinã
electricã. Adicã atunci când
o zbura porcu, aºa zisã tasu.

Între timp, zarvã mare pin
Piaþa Mircea, cã e virus la
roºii, se dete alarma pin Europa ºi uitarã ai noºtri
sã vorbeascã de coronavirus, îl lãsarã deoparte,
importante sunt roºiile din solar, cã acuºi vine
primãvara ºi trebe sã iasã Veta cu legumele la piaþã.

Mã fraþilor, circ ºi voie bunã la Casa de Pensii
Mehedinþi, de parcã nu ar fi suficiente probleme

 nea Mãrin

Sucã ºi trotineta lu’ al lu’ Zbanghiu, scandalu’ sindicaliºtilor la
Pensii ºi îndrãgosteala între politicienii mehedinþeni

pe capu’ oamenilor de-ºi
ridicã bruma de pensie. De
data asta, liderii de sindicat
nu au fost lãsaþi sã
participe la o ºedinþã unde
era cercetatã o angajatã a
Casei, membrã de
sindicat. Pãnã la urmã

liderii de sindicat au fost
lãsaþi sã participe la
ºedinþa comisiei de
cercetare disciplinarã. Iar

nea Plãviþu, directoru’ cu atitudine despoticã, cum
i-au zis sindicaliºtii, a susþinut ºi o conferinþã de
presã.  Mare minune, mai ales cã scandalu’ avu ºi
ceva urmãri ºi plângeri, aºa cã treaba e departe de
a fi terminatã. Scandalu’ cât Casa de pensii, ce mai
încoace ºi încolo.

Mã nepoate, vin turiºtii peste noi, fiþi pregãtiþi.
Gata, sã semnã contractu’ cu un operator de turism
naþional ºi trebe sã ne pregãtim de debarcare. Sã
vezi cum o sã stea taxiurile la Piciorul Podului
lu’ Traian, de zici cã s-a îngãlbenit faleza. Acuma
unii zic, cã de ce nu s-a semnat cu un operator
local, da numai cã niciunu nu a arãtat pãnã acuma
cã poate sã atragã vreun flux de turiºti pe
meleagurile severinene. Cã dacã puteau, o fãceau
pãnã acuma. Mai ºtii, poate aºa sã amenajeazã ºi
drumu’ pãnã la bãltoaca în care zace ruina Podului
lu’ Traian! Sã vedem ce iese, dupã aia comentãm.

Acuma, io ºi cu nerodu de Sucã, vrem sã facem
o campanie anti-fumat în ºcoli. Pã da, cã de când
sã lãsã nerodu de fumat, zisã sã facã pe bãiatu’
bun ºi sã ia atitudine. Cum prindem pe unu cã
fumeazã în curtea ºcolii, cum îl fotografiem ºi-l
punem pe perete. Pe peretele de pe Facebook al
pãrinþilor, sã vezi atuncea potolealã. Pãi, ori facem
ceva, ori ãºtia stau mai mult la fumat decât la ore.

Mã fraþilor, noroc cã vine Ziua Îndrãgostiþilor
ºi sã vezi iubire mare pe ai noºtri. Sã-þi fie mai
mare dragu’ sã-i vezi la o cafea, la un cico, ceva,
pe nea Drãghiea cu nea Pavel, pe nea Aladin cu
nea Virgil, pe nea Marius cu nea Daniel, pe nea
Adrian cu nea Mihai, fericire maximã, ce mai. Ori
poate or prefera Dragobetele, mai ºtii?!

Da pãnã data viitoare, o sã ne dãm seama, aºa
cã hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


