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Sute de tineri în marº, prin
centrul oraºului. Aceºtia i-au cerut
demisia primarului Severinului

Klaus, între
politicã ºi
nedelicatese...

Cu câteva seri în urmã, îmi
exprimam, în cadrul unei emisiuni
de televiziune, pãrerea cã atitudinea
cea mai potrivitã, la nivelul
comportamentului public, dupã
tragedia de la clubul „Colectiv” din
Bucureºti, este TÃCEREA. Asta, în
condiþiile când, pe toate reþelele
media, proliferau „procurorii” de
circumstanþã ºi moraliºtii de toate
culorile, pe fondul dispariþiei în peisaj
a mai tuturor politicienilor. Ideea era
cã memoria tinerilor ale cãror destine
au ars, la propriu, nu ar trebui întinatã
de transferarea durerii ºi regretelor
pur omeneºti în zona dezbaterilor ºi
disputelor politicianiste. Evident, am
vorbit în deºert. Din pãcate, cel care
a reuºit, quasi- instant, transferul de
care vorbeam mai sus a fost însuºi
ºeful statului, Klaus Iohannis.
CONTINUARE ÎN PAGINA 4

Circa 250 de tineri au ieºit,
miercuri searã, în stradã la
Drobeta Turnu Severin sub
sloganul „Corupþia ucide”. Chiar
dacã Guvernul a cãzut, mulþi
dintre ei au spus cã vor o
schimbare în ceea ce înseamnã
clasa politicã. De asemenea,
ºi-au arãtat compasiunea faþã
de victimele incendiului de la
“Colectiv”.
Este pentru prima datã
când în municipiul de la Dunãre se
mobilizeazã un numãr atât de mare
de tineri pentru a participa la un
protest, fãrã amestec politic.
“Astãzi (miercuri-n.r.)
04.11.2015 ora 20:00 ne întâlnim
în faþa primãriei pentru a arãta cã
nu suntem mulþi doar pe facebook
ºi cã noi suntem puterea, nu ei

care nu ºtiu nici mãcar sã ne
asculte problemele. Nu este prima
oarã când nepãsarea, abuzul de
putere ºi disperarea dupã bani
face victime... ºi nu va fi nici ultima,
dacã nu luãm mãsuri! Rãbdarea a
ajuns la capãt. Nu fi nepãsãtor! Ieºi
în stradã!”, a fost mesajul de
mobilizare pe Facebook a unor
tineri din Drobeta Turnu Severin.
Protestatarii s-au adunat în faþa
Palatului Administrativ din Drobeta
Turnu Severin unde au strigat “Vrem
dreptate!”, „Justiþie, Dreptate, a
noastrã Libertate!”, „Jos! Demisia!”
ºi au intonat Imnul Naþional.
“Se schimbã România, toþi
jefuitorii acestei þãri trebuie sã
putrezeascã în puºcãrie,
generaþia tânãrã sã vinã la
conducerea acestei þãri, este

viaþa lor, este viitorul lor, ei
trebuie sã conducã aceastã þarã.
România este þara noastrã!”, a
spus un protestatar.
„Guvernul corupt la puºcãrie!
Toþi politicienii, toþi prãdãtorii de
neam sã ajungã la puºcãrie! Vrem
un guvern tehnocrat, un guvern
care sã reprezinte interesele þãrii ºi
ale cetãþenilor, sã le pese de acest
popor, ne-am sãturat!”, a spus un
alt severinean participant la protest.
„Nu avem cãldurã, am venit sã ne
încãlzim în stradã! Sã plece toþi, e
totul devastator ce se petrece în þara
noastrã. Sã vinã tinerii care au
terminat acum facultãþile ºi sã ocupe
locurile libere”, a spus un tânãr.
„În afarã de faptul cã la noi în oraº
e totul mort, economia e la pãmânt,
culturã nu avem, era cazul ca ºi la

noi sã se întâmple ceva. E bine cã
tineretul s-a adunat fiindcã la noi
în Turnu Severin, presa e moartã
ºi avem noroc cu aceastã reþea de
socializare, cu aceºti tineri care nu
sunt nepãsãtori ºi e bine cã se
implicã”, a spus un alt severinean.
De la Palatul Administrativ,
protestatarii au plecat în marº
prin centrul Severinului, fãcând
un popas la casa primarului
Severinului, Constantin Gherghe,
din centrul municipiului. Tinerii
i-au cerut demisia primarului,
dupã care ºi-au continuat marºul
pe strãzile din centrul oraºului.
Protestul s-a desfãºurat fãrã
incidente, de altfel mai multe echipaje
de la Jandarmeria ºi Poliþia Rutierã
au supravegheat îndeaproape
manifestarea.
 O. M.
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social - politic
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de Sorin Vidan

Vrem resetarea întregului sistem politic actual

Întreaga realitate socialã ºi
emoþionalã a ultimelor zile amintesc
foarte bine de tensiunile din scoarþa
terestrã dinaintea unui seism
devastator. E atâta tensiune în aer încât
te poþi aºtepta, din clipã în clipã, la
rãsturnãri dramatice de situaþie. Prea
multã nemulþumire s-a acumulat în
toþi aceºti ani. Oamenii, tot mai mulþi,
resimt din ce în ce mai acut, cã trãiesc
într-o societate bolnavã, coruptã,
nedreaptã, ipocritã. Într-o realitate carei nemulþumeºte profund. Orice
minimalã radiografiere a lumii
româneºti de azi prezintã semnele
evidente ale unui organism aflat în

suferinþã. Spre cine sã se îndrepte
acuzele ºi nemulþumirile oamenilor
dacã nu spre pletora politicianistã care
ne sufocã de decenii întregi sub
aparenþele mizerabiliste ale aºa zisei
democraþii?
Nu e democraþie ceea ce trãim
astãzi. E o falsã, o aparentã
democraþie. O democraþie ce a
ºchiopãtat de la început. O
democraþie cu chip barbar, sub
faldurile cãreia, în fond, a prosperat
doar mafia, nu oamenii normali,
obiºnuiþi, cinstiþi. Oamenii obiºnuiþi
doar au suportat „rigorile” acestei
democraþii de faþadã, inechitãþile
sociale, corupþia, birocratismul,
nepotismul, politicianismul grosier,
falimentãrile deliberate, parvenitismul
unora, întemeiat pe contracte
oneroase cu statul, ºomajul, lipsa de
perspectivã pe piaþa muncii,
decãderea sistemului sanitar ºi de
educaþie etc. Rãul românesc de astãzi
are chipul politicianismului, al unei
clase politice descalificate de propria

FESTIVALUL ÞÃRILOR
DUNÃRENE

În perioada 28 - 29
octombrie a avut loc cea de-a VII –a
ediþie a “Festivalului Þãrilor
Dunãrene”, manifestare organizatã de
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
ºi Consiliul Judeþean Mehedinþi,
iniþiatã în cadrul proiectului
transfrontalier “Festivalul Þãrilor
Dunãrene” promovat de Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi
Primãria localitãþii Mosna din Serbia.
Pe scena Festivalului au urcat

soliºti consacraþi ai muzicii populare,
alãturi de Ansamblul Profesionist
“Danubius”. De asemenea, au încântat
publicul Ansamblul “Tsviat” din Vidin
Bulgaria ºi “Kud-Polet” din Serbia.
Publicul a apreciat evoluþia
artiºtilor Anica Ganþu, Sanda
Argint, Angela Magheru, Ileana
Mustãcel, Emilia Dorobanþu
precum ºi programele folclorice
susþinute de dansatorii ºi soliºtii
din Serbia ºi Bulgaria.  G. P.

ei incompetenþã de a conduce
lucrurile pe drumul cel bun.
Pe acest fundal, protestele,
masive, din aceste zile, sunt, în fond,
expresia unei exasperãri publice.
Reprezintã nu doar o formã,
spontanã, de protest popular,
declanºat de tragedia de la clubul
„Colectiv”, ci ºi un mare semnal de
alarmã tras în faþa unei realitãþi
devenitã de nesuportat.
Ceea ce spunea zilele acestea
sociologul Vasile Dâncu mi se pare
perfect valabil: „O societate care nu
protesteazã este o societate care nu
are mecanismele de control asupra
puterii, nu are mecanismele de veghe.
Ceea ce se întâmplã acum este o
miºcare de stradã care aratã falimentul
unui sistem politic ºi nevoia unei
resetãri totale a României, a unei
resetãri totale a administraþiei ºi a
modului nostru de a gândi. Foarte
mulþi dintre aceºti tineri spun un lucru
care este esenþial ºi pe care ei l-au
înþeles: acela cã suntem vinovaþi, întrun fel, cu toþii. Este vinovat un întreg

sistem. Ne uitãm ºi la acei proprietari,
la acei trei proprietari care au avut
acel club. Aceºtia erau tineri de vârsta
lor, erau tineri investitori, cu siguranþã
cã nu erau nici comuniºti, cu
siguranþã cã au vrut sã facã ºi ei ceva
modern. Poatã cã ºi ei au fost obligaþi
sã dea ºpãgi, poate cã ºi ei au fost
obligaþi sã trãiascã în system. Aceºti
tineri (cei care protesteazã - n.r.) se
revoltã împotriva unui mod de viaþã
ºi, sigur, cã se revoltã împotriva celor
care se aflã la putere în momentul
acesta. Este un lucru normal, este o
emoþie foarte puternicã”, a conchis
sociologul Vasile Dâncu.
Vrem o resetare totalã a
administraþiei, a politicului. Nu avem
nevoie de un guvern. Ne-am dat
seama cã toate guvernele sunt
incompetente, sau neputincioase. Nu
avem nevoie de partid, de baroni, de
politruci. Nu, aceasta e concluzia
acestor zile. Sunt sigur cã ne putem
guverna ºi singuri. România de azi
nu mai poate continua aºa cum a
fãcut-o pânã acum, acest lucru e cert.

Autoutilitarã cãutatã de autoritãþile
italiene indisponibilizatã de poliþiºtii
de frontierã mehedinþeni
O autoutilitarã marca MercedesBenz a fost indisponibilizatã de
cãtre poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni din cadrul
Punctului de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I, dupã
ce fusese semnalatã ca fiind
furatã din Italia.
În ziua de 02.11.2015, ora 01.30
în Punctul de Trecere a Frontierei
Porþile de Fier I s-a prezentat pentru
a efectua formalitãþile de control al
documentelor de cãlãtorie, conducând o autoutilitarã marca MercedesBenz, cetãþeanul român C. Adrian în
vârstã de 42 de ani din judeþul Ilfov.
Utilizând profilul de risc privind
traficul cu autoturisme furate ºi
existând suspiciuni în legãturã cu
modul legal de deþinere al
autovehiculului condus de cãtre
cetãþeanul român, poliþiºtii de frontierã

au cercetat amãnunþit documentele
de identificare ale autovehicului
prezentate de cãtre acesta.
 Continuare în pagina 16
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Primarul din Dârvari, reþinut pentru
hãrþuire sexualã

Douã angajate ale Primãriei
Dârvari povestesc calvarul prin care au
trecut pentru cã nu au cedat
avansurilor sexuale ale primarului
care le invita la hotel în Drobeta
Turnu Severin pentru a face sex.
Primarul din comuna Dârvari,
Vasilicã Ologu, a fost reþinut
miercuri pentru 24 de ore, apoi
a fost prezentat la Judecãtoria
Vânju Mare cu propunere de
arestare preventivã, pe numele
sãu fiind deschis un dosar
penal pentru mai multe
infracþiuni de hãrþuire sexualã
ºi folosirea abuzivã a funcþiei
în scop sexual.
„Am fost sesizaþi despre faptul cã
numitul Ologu Vasilicã, primar al
comunei, în mod repetat, le-a pretins
favoruri de naturã sexualã. În
împrejurarea în care persoanele
vãtãmate au refuzat, suspectul Ologu
Vasilicã în mod abuziv a desfãcut
contractul de muncã al uneia dintre
acestea, iar pe cealaltã persoanã
vãtãmatã a pus-o în situaþii umilitoare.
Se mai reþine cã în cursul cercetãrii a
determinat martorii cauzei sã dea
declaraþii mincinoase. Se efectueazã
cercetãri sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de hãrþuire sexualã,
influenþarea declaraþiilor, folosirea
abuzivã în scop sexual ºi abuz în
serviciu. Prin ordonanþa din 3 octombrie
2015, suspectul a fost reþinut 24 de ore,
astãzi s-a pus în miºcare acþiunea
penalã ºi va fi prezentat Judecãtoriei
Vânju Mare cu propunere de arestare
preventivã”, a declarat Doina Tatomir,
prim-procurorul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Vânju Mare.
Una din victimele sale este Laura
Gornoviceanu, din satul Gemeni. Este
femeia care ºi-a pierdut slujba pentru
cã nu a cedat propunerilor sale
indecente. Laura Gornoviceanu
povesteºte cã tot calvarul a început
din octombrie 2012. Aceasta a
încercat sã participe la un concurs
pentru ocuparea unui post la serviciul
de Taxe ºi Impozite pentru o perioadã
nedeterminatã, dar susþine cã
primarul i-a pus piedici sã participe
la acest concurs pentru a rãmâne

în continuare pe un contract de
prestãri servicii.

„El nu a vrut sã mã lase sã particip
la concursul pentru postul de la Taxe
ºi Impozite ºi în felul acesta sã fiu la
îndemâna lui, sã poatã sã mã ºantazeze
sexual cum vrea el. Vrea, mã þine în
funcþie, nu vrea, mã dã afarã. Mã invita
la Severin sã merg sã întreþin relaþii
sexuale cu el, cã sunt fraierã cã nu
accept, cã o sã fiu ºefã de personal.
Cu ºase luni înainte de concurs m-a
dat afarã, cã îi promisese vecinei lui
de peste drum cã o angajeazã.
Slãbisem foarte mult, acasã nu am
spus, soþul meu a aflat mai târziu, eu
am evitat ºi am spus alte lucruri ca sã
nu provoc un scandal cã de la bãrbat
la bãrbat vã daþi seama unde se
ajungea”, spune Laura Gornoviceanu.
Femeia povesteºte un episod
incredibil cã se poate petrece în sediul
unei primãrii comunale:
„În sala de ºedinþe a treia zi de Paºti,
a pus doi colegi sã vadã ce chiloþi
avem pe noi, fiecare ce poartã, tanga.
Se plimba cu lãutarii în jurul nostru,
le dãdea bani, ne punea sã jucãm, ne
turna în pahare bãuturi alcoolice.
Când s-a vãzut primar, s-a crezut
Suleyman, s-a vãzut împãrat, a crezut
cã i se cuvin pe lângã funcþia de
primar ºi femeile bãrbaþilor din
Gemeni ºi din Dârvari”.
Cealaltã femeie hãrþuitã de primarul
Ologu este Constanþa Botea. Femeia
lucreazã de 8 ani la Primãria Dîrvari
pe un post de arhivar ºi spune cã
niciodatã nu s-a gândit cã ar putea
trece printr-un asemenea coºmar

la locul de muncã.
„Îmi spunea sã merg cu el la
hotel, tot ce denotã a avea relaþii
sexuale cu un bãrbat, dacã nu,
afarã. Pe o colegã a dat-o afarã
fiindcã nu a mers cu el la hotel.
Am trãit într-un stres ºi o teroare
de neimaginat ºi nu vã închipuiþi
câte necazuri am avut eu în
familie din cauza acestui om
bolnav ºi obsedat sexual. Le
întreba pe colege ce lenjerie
intimã poartã, ce culoare are, ba
le înjura dacã nu îi convenea, le
punea sã noteze pe hârtie ce
poartã, ce nu poartã”,
povesteºte Constanþa Botea.
Surse
din
cadrul
anchetatorilor spun cã
împotriva primarului de la Dârvari
sunt probe solide care dovedesc
vinovãþia acestuia, cazul acestuia
putând de altfel sã constituie un
model pentru studenþii la Drept ori
poliþiºtii din þarã de intrumentare a
unui dosar de hãrþuire sexualã.
De asemenea, în aceeaºi cauzã sunt
cercetate în stare de libertate alte trei
persoane, cu vârste cuprinse între 31 ºi
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Ce propuneri le fãcea
primarul din Dârvari
victimelor sale

Constanþa Botea

61 ani, din comunele Dîrvari ºi Obîrºia
de Cîmp, judeþul Mehedinþi, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de mãrturie
mincinoasã ºi influenþarea declaraþiilor.
Judecãtorul de la Vânju Mare a luat
mãsura controlului judiciar pentru 60
de zile împotriva primarului de la
Dârvari. De asemenea, acesta a
fost suspendat din funcþie ºi nu
are voie sã pãrãseascã þara.

12.000 de þigarete netimbrate confiscate
de poliþiºtii de frontierã mehedinþeni
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Porþile de
Fier II au confiscat în urma unei acþiuni desfãºurate pe linia combaterii
traficului cu produse accizabile 12.000 de þigarete netimbrate.
În cadrul unei acþiuni desfãºurate pe linia combaterii traficului cu produse
accizabile poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã
Porþile de Fier II au organizat un filtru la intrarea în localitatea Gogoºu ºi au
oprit în trafic un autoturism condus de cetãþeanul roman P. Janeta în vârstã
de 53 de ani, cu domiciliul pe raza judeþului Mehedinþi.
La controlul autoturismului poliþiºtii de frontierã au descoperit în
portbagaj cantitatea de 12.000 de þigarete netimbrate mãrcile Marble,
Marvel ºi Viceroy pentru care aceasta nu deþinea documente legale.
Femeia a declarat poliþiºtilor de frontierã cã urma sã comercializeze þigãrile
în mod ilegal pe raza localitãþilor din zonã. Cele 12.000 de þigarete în
valoare de 7.200 lei au fost indisponibilizate fiind introduse în camera de
corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Mehedinþi.
În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de deþinere
de cãtre orice persoanã în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe
teritoriul României a produselor accizabile supuse marcãrii, fãrã a fi marcate
corespunzãtor ori cu marcaje false peste limita a 10000 de þigarete ºi colectarea,
deþinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea
ºi vânzarea bunurilor sau mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal
cunoscând cã acestea provin din contrabandã.
Purtãtor de cuvânt, Comisar ºef de poliþie PERA VALERIU
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Protest spontan la Finanþele
Publice Mehedinþi:

se acuzã majorarea pe
ascuns a salariilor
Angajaþii de la Finanþele Publice
Mehedinþi au oprit lucrul, marþi
dimineaþa, nemulþumiþi cã
salariile celor din Ministerul de
Finanþe ºi ANAF au crescut
printr-o Ordonanþã a Guvernului
adoptatã “pe ascuns”. Astfel de
proteste spontane au avut loc în
mai multe oraºe din þarã.
Circa o sutã de angajaþi ai Finanþelor
Publice Mehedinþi au declanºat, marþi
dimineaþa, un protest spontan în faþa
instituþiei, fiind nemultumiþi de
prevederile ordonanþei 47/2015.
“ªi noi muncim la fel ºi nu mi se
pare corect sã fie o diferenþã de 62,5
la sutã, o discrepanþã foarte mare ºi
ca atare vrem ºi noi aceleaºi drepturi
salariale”, a spus o angajatã a
Finanþelor Publice Mehedinþi.
“Am ieºit pentru un protest
spontan, suntem nemulþumiþi de
diferenþierea salarialã care o practicã
Ministerul de Finanþe ºi Guvernul
României. Considerãm cã la muncã
egalã trebuie o retribuþie egalã
pentru cã, chiar, dacã sumele sunt
diferite numãrul orelor de muncã,
precum ºi efortul necesar sunt
identice. Din acest motiv am ieºit la
acest protest spontan ºi considerãm
cã Guvernul trebuie sã dea un

rãspuns la aceste manifestãri”, a
spus un alt funcþionar public.
“Este o acþiune de protest a
salariaþilor faþã de departajarea
grilei de salarizare între angajaþii
din teritoriu ºi angajaþii din
aparatul propriu al Ministerului
de Finanþe ºi al ANAF-ului”, a
spus un protestatar.
Funcþionarii publici din Finanþele
Publice Mehedinþi sunt hotãrâþi sã
continue protestele ºi în zilele
urmãtoare, dacã Guvernul nu
rãspunde favorabil la cererile lor.
Ministerul Finanþelor a anunþat,
vineri, cã începând cu 1 noiembrie
funcþionarii publici ºi personalul
contractual din Ministerul
Finanþelor, ANAF, Agenþia Naþionalã
pentru Achiziþii Publice ºi Direcþia
Generalã de Administrare a Marilor
Contribuabili beneficiazã de 25 de
clase de salarizare succesive faþã de
clasa deþinutã. Salariile de bazã vor
fi majorate, în medie, cu 22%, iar
de aceastã creºtere a salariilor vor
beneficia aproximativ 5.700 de
persoane, preciza ministerul.
Acþiuni de protest al angajaþilor
din Finanþele Publice au avut loc
marþi ºi la Orºova, Strehaia ºi
Baia de Aramã.
 O. M.
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Oportunitãþi de studiu în
strãinãtate

Fiind
perioada
de
sustenabilitate a Proiectul “Model de
consiliere centrat pe Consilierea ºi
Educarea Carierei elevilor” ID 62350,
Casa Corpului Didactic Mehedinþi
a organizat în parteneriat cu Grupul
EDUCATIVA, în data de 02.11.2015,
sesiunea de formare adresatã
profesorilor de liceu “Oportunitãþi de
studiu în strãinãtate pentru elevi”.
Cariera fiecãrei persoane are la
bazã studii bine alese în domeniul
dorit. La noi în þarã existã o plajã
largã de studii în diferite domenii,
de aceea cunoaºterea de sine este
extrem de importantã în alegerea
facultãþii potrivite. Existã ºi
oportunitãþi pentru strãinãtate.
Scopul întâlnirii a fost de a oferi
informaþii despre studii preuniversitare, universitare ºi master,
despre particularitãþile diferitelor
sisteme educaþionale, burse ºi

alte surse de finanþare, vize,
transport, cazare ºi viaþa socialã
pentru studii în strãinãtate.
Cei 49 de profesori de liceu
prezenþi la Casa Corpului Didactic
Mehedinþi au fost informaþi despre:
* sisteme de învãþãmânt din þãri
precum Mare Britanie, Olanda,
Danemarca, Suedia, SUA, Elveþia,
Coreea de Sud;
* procesul de aplicare la o
universitate din þarã ºi strãinãtate;
* ce condiþii trebuie sã
îndeplineascã un elev pentru a
putea aplica ºi a fi admis la o
universitate în strãinãtate;
* ce înseamnã programele de
consiliere UNIVERSALIO (consiliere
pentru universitãþile de top) ºi
American Education (consiliere
pentru studii în SUA).
Profesor metodist
Cristea Melania

Klaus, între politicã ºi nedelicatese...

 Urmare din pag.1

Prin câteva „ieºiri” pe TV ºi FB,
acesta a cerut, cu o anumitã
vehemenþã, rãspundere politicã
prin demisie pentru tragedia
respectivã ºi o intensificare a
bãtãliei cu corupþia(!). Pe cine vizau
aceste cerinþe este inutil a mai
preciza. Omul specula, cu o lipsã
de scrupule rece, „nemþeascã”,
durerea familiilor care-ºi
pierduserã copii în iadul de la
„Colectiv” pentru a scãpa de cel
cãruia îi ceruse demisia ori de câte
ori avusese prilejul, de la
înscãunare ºi pânã în prezent,
premierul Ponta. Aºa se face cã

oamenii care veniserã sã se
reculeagã, instigaþi ºi de reactivarea
la comandã a spiritului „revoluþionar”
de pe facebook , ºi-au luat drept
azimut Palatul Victoria, cerând
demisia premierului Ponta, a
vicepremierului Oprea, dar ºi
„schimbarea întregii clase politice”.
Au fost, dupã estimãrile
Jandarmeriei, peste 30 de mii de
manifestanþi, care au ocupat, câteva
puncte nodale de pe harta Capitalei.
Dupã cum am mai spus ºi scris, nu
am niciun fel de simpatie, nici pentru
Ponta, nici pentru Oprea. Dar, ceea
ce a þinut exclusiv de ei înºiºi, au
fãcut. Din teamã, din jenã, din bun

simþ, dar au fãcut: AU DEMISIONAT.
Sasul din fruntea Statului Român
era, totuºi, nemulþumit: demisiile
veneau „târziu, foarte târziu” ºi nu
erau decât un pas „mic”. Avea, cu
toate acestea, drumul deschis cãtre
instalarea, în sfârºit, a „guvernului
sãu”. Ceva, parcã, îl nemulþumea, îl
rodea pe dinãuntru, semn cã þintele
sale erau cu mult mai mari decât
sacrificarea unui premier ºi a
cabinetului sãu. Ceea ce l-a fãcut sã
fraternizeze, din nou, declarativ, cu
Strada, cu spiritul, cu cerinþele ei.
Lucru deloc condamnabil, pe fond.
Atâta doar cã Strada cerea „demisia
întregii clase politice” – o cerinþã

cam abstractã ºi, oricum, mult prea
diluatã, mult prea nerealistã. Rãmâne
de vãzut cum se va descurca herr
Klaus cu acest foarte fierbinte cartof
din mâinile sale, în condiþiile în care
„demisia întregii clase politice” este,
ca sã zic aºa, o treabã mult prea
complicatã. Cu atât mai mult cu cât
incriminata de toatã lumea clasã
politicã începe chiar cu dumnealui.
Iar cerinþele Strãzii trebuie, nu-i aºa,
respectate necondiþionat.
Sau, cine ºtie, poate cã Strada i-o
fi acordat actualului prezident, un
bonus, un fel de bilet de favoare, de
care nu ºtim noi. Ei, aºa da...
 Eugen Mãicãneanu
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“Implementarea la nivelul judeþului Mehedinþi a sistemelor integrate de e-tax,
e-payment ºi e-guvernare, precum ºi a asigurãrii conexiunilor la broadband”
Obiectivul principal al proiectului
este realizarea unui sistem informatic
integrat destinat gestiunii Registrului
Agricol în format electronic, respectiv
achiziþionarea de servicii de dezvoltare
ºi implementare a unor soluþii software
specifice activitãþilor derulate de cãtre
unitãþile administrativ teritoriale.
Scopul realizãrii acestui sistem
informatic integrat este de a facilita
administrarea mai eficientã a resurselor
agricole, prin consolidarea ºi gestionarea
agregatã la nivel judeþean, precum ºi de
a crea o punte informaþionalã între
instituþiile publice la nivel naþional.
Prin integrarea la nivel de judeþ a unui
sistem informatic destinat gestiunii
Registrului Agricol în format electronic
ºi asigurarea interoperabilitãþii între
instituþii, se construieºte un ansamblu
de servicii publice online, ce va contribui
la dezvoltarea regionalã sustenabilã ºi
la creºterea productivitãþii atât la nivelul
instituþiilor publice, cât ºi la nivelul
sectorului privat.

Grupul þintã este reprezentat
de funcþionarii publici din cele 16
UAT-uri partenere, cetãþeni ºi
firme din judeþul Mehedinþi
Rezultatele obþinute în urma
implementãrii activitãþilor proiectului sunt:
1. Un sistem informatic integrat eguvernare implementat în 16 UAT-uri
din judeþul Mehedinþi, destinat
gestiunii Registrului Agricol în format
electronic, precum ºi unor soluþii
informatice specifice administraþiilor
publice locale, respectiv soluþii
software GIS, Portal, Managementul
documentelor – Registratura, Taxe ºi
impozite, Platã electronicã, Evaluarea
eficienþei proiectelor.
Acest sistem informatic este
compatibil cu sistemele altor institutii
publice prin abordarea unor
standarde de interoperabilitate între
primãrii, consilii judeþene, Ministerul
Afacerilor Interne – Direcþia pentru
Evidenþa Persoanelor ºi Administrarea

Bazelor de Date, Agenþia Naþionalã de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã,
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, Ministerul Finanþelor
Publice ºi Oficiul Naþional al Registrul
Comerþului.
2. Fiecare din cele 15 unitãþi
administrativ teritoriale ºi Consiliul
Judeþean Mehedinþi are instalatã câte
o staþie de lucru pe care ruleazã cele
7 module componente ale sistemului
informatic ºi are asiguratã

conexiunea la internet broadband.
3. Consiliul Judeþean Mehedinþi
dispune de echipamente hardware de
tip server, reþea ºi pentru conectarea
la infrastructura broadband necesare
funcþionãrii adecvate a sistemului
informatic integrat.
4. 93 de funcþionari publici ºi
angajaþi din cele 16 UAT au fost
instruiþi în utilizarea aplicaþiilor
componente ale sistemului informatic
integrat.
 Biroul de presã

absenteismului, a creºterii motivaþiei
ºcolare, consiliere ºi asistenþã
educaþionalã pentru prevenirea pãrãsirii
timpurii a ºcolii, fiind desfãºurate pe
douã paliere: elevii ºi pãrinþii acestora.
Au fost desfãºurate activitãþi de
dezvoltare a competenþelor de
comunicare intra ºi interpersonalã, a
comportamentelor de asumare de
sarcini în scopul prevenirii pãrãsirii
timpurii a ºcolii pentru 55 de elevi
din grupul þintã al proiectului. Dintre
metodele folosite de cãtre consilierii
preventivi enumerãm: asumarea de
roluri diferite stilului de viaþã,
învãþarea prin experienþã, jocul
didactic, consilierea de grup.
De asemenea, consilierii preventivi
au desfãºurat activitãþi de orientare,

consiliere ºi asistenþã educaþionalã
pentru un numãr de 33 pãrinþi
selectaþi ºi înregistraþi în grupul þintã
al proiectului, în vederea creºterii
calitãþii intervenþiilor integrate
preventive pentru conºtientizarea ºi
valorificarea beneficiilor parcursului
educaþional, în vederea diminuãrii
fenomenului de pãrãsire timpurie a
ºcolii ºi a abandonului ºcolar.
Beneficiarul proiectului a asigurat un
cadru organizat, formal ºi nonformal
de derulare a activitãþilor educaþionale
proprii, pentru informarea ºi
consilierea pãrinþilor, acesta fiind un
element important al dezvoltãrii
calitãþii serviciilor oferite în prevenirea
abandonului scolar.
Programul a oferit: sesiuni de

informare pentru pãrinþi-principalii
parteneri în procesul instructiveducativ, pe teme de interes din
domeniul educaþional ºi servicii de
consiliere educaþionalã cu rol de suport
de care aceºtia au nevoie în scopul
îmbunãtãþirii relaþiei parinþi-copiiprofesori. Aceste servicii vor fi
promovate atât pe parcursul derulãrii
proiectului, dar ºi ulterior, prin
activitãþile de concepere ghiduri pentru
activitãþi bazate pe nevoile copiilor, pe
ritmul propriu fiecarui copil, activitãþi
ce promoveazã colaborarea ºi
progresul educaþional la nivelul
unitãþilor ºcolare.

STIMUL
pentru
educaþie
În perioada 31 octombrie - 1
noiembrie 2015, în localitatea Bãile
Herculane s-au desfãºurat activitãþile
specifice conferinþei de lansare ºi
seminarului pentru educaþie nonformalã din cadrul activitãþii A3.
Orientare, consiliere ºi asistenþã
educaþionalã pentru prevenirea pãrãsirii
timpurii a ºcolii din cadrul proiectului
POSDRU/188/2.2/S/155742 cu titlul
„Abordare inovativã ºi pachet de
resurse suport pentru stimularea
participãrii la educaþie”(STIMUL),
proiect derulat de cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Bihor, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Sibiu ºi ONG –ul Asociaþia
Transformational Leadership.
Activitãþile au urmãrit prevenirea ºi
diminuarea abandonului ºcolar,
îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei, a
diminuãrii abandonului si

Prof. Monica Iuliana Ponea,
Expert informare ºi publicitate
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Astfel, scandalu-i gata...

* În acest teribil an, 2015,
Dumnezeu a luat la El o serie
impresionantã de fiinþe dragi mie
(pãrinþi, rude apropiate, prieteni,
oameni de mare valoare intelectualã
ºi moralã), fãrã de care modesta mea
existenþã a devenit ºi mai searbãdã,
mai golitã de conþinut ºi de aspiraþii,
de micile bucurii cotidiene. Mai nou,
Moartea a început sã secere, vorba
unui clasic, ºi „pãdure tânãrã”. Adicã
oameni tineri, copii, adolescenþi. Nu
avea þara aceasta destule dezastre de
suportat, inclusiv la nivelul memoriei.
Mai trebuia sã vinã aceastã incredibilã
tragedie, prin proporþii ºi
circumstanþe, de la clubul „Colectiv”
din Bucureºti, în care ºi-au pierdut

monden”, adaptându-ºi, din mers,
tematica. Mai puþin ºi invitaþii
permanenþi tradiþionali, din pãcate.
Care – unii dintre ei, desigur – nu
se pot dezbãra de proastele
obiºnuinþe în materie de limbaj ºi
comenteazã acest dezastru, ca ºi
cum
ar
vorbi
despre
matrapazlâcurile erotico-mafiote ale
nu ºtiu cãrui politician expirat. Toatã
lumea dã lecþii de moralã ºi esteticã
muzicalã, toatã lumea acuzã de-a
valma, în dreapta ºi-n stânga.
Fireºte, de aici se ajunge la politicã,
iar din acest moment orice urmã de
criteriu de discuþie dispare. Astfel,
scandalu-i gata. În felul acesta,
muþenia (semnul de nobleþe al

viaþa peste 30 de persoane, alte
peste o sutãcincizeci fiind rãnite,
grav ºi foarte grav. Aceastã
nenorocire, care apasã dureros
asupra conºtiinþei noastre colective
(ºi care nu va înceta multã vreme sã
apese) face, în continuare, obiectul
a numeroase comentarii, analize,
dispute, toate talk- shou-rile,
inclusiv cele specializate „pe

durerii!) se topeºte, încet, încet, în
mocirla, în vacarmul trivial al
disputelor cu fusta-n cap. O mai
mare impietate nici cã se putea.
Poate cã ne-ar prinde bine tuturor o
dozã consistentã de sfiiciune, de
reculegere, de TÃCERE. Zic ºi eu...
* Se putea ca, în acest ansamblu
þipãtor de voci de tot felul, sã
lipseascã Bãsescu? Evident, nu. Dupã

zece ani de domnie, în care s-a
remarcat mai ales prin tãieri de salarii
ºi pensii ºi închideri de spitale,
aceastã ruºine publicã posteazã acum
pe feisbuciuc cã guvernul nu trebuie
sã ia mãsura închiderii cluburilor, ci
sã subvenþioneze modernizarea lor,
fiindcã, deh, vine iarna ºi tinerii doar
nu o sã se ducã la teatru! Lãsând la o
parte faptul cã Guvernul nu a luat, cel
puþin deocamdatã, o asemenea
mãsurã, închise urmând a fi, de cãtre
ISU, acele cluburi care nu respectã
legea, mãsurile de securitate internã
adicã, ne întrebãm de ce, în mintea
apãsatã de varii handicapuri a acestui
individ, tinerii nu s-ar putea duce (ºi)
la teatru?! Doar pentru cã nici el n-a
prea cãlcat pe acolo?
* Dar, în realitate, îl
doare undeva pe
Bãsescu de tineri.
Problema lui e sã
strecoare partiduleþul
lui undeva, la un loc cât
de cât vizibil, pe scena
politicã ºi, prin urmare,
sã atragã opþiunile/
voturile câtor mai mulþi
inocenþi.
Câtã
nesimþire, cât jeg moral!
Dar, la acest om, aºa
ceva este de înþeles. Mai
greu de înþeles sunt reacþiile unor
cercuri din Opoziþie, care, profitând de
starea de spirit generalã ce a urmat
tragediei de la clubul „Colectiv” din
Bucureºti, încearcã, pe orice cale, sã
o direcþioneze împotriva Guvernului.
Un guvern care, cu toate lipsurile lui,
încearcã sã facã faþã situaþiei prin toate
pârghiile pe care le are la dispoziþie.
Încearcã, zic, uneori ºi reuºeºte. Dar

este de-a dreptul respingãtor, oricât
de adversar politic i-ai fi acestui
Executiv, sã te postezi în spatele
protestelor de stradã, care, iatã, deja
au început, frecându-þi pe ascuns
mâinile, în ideea cã poate o ieºi ceva
de-aici. Presupunând cã Victor Ponta
va demisiona, întrebarea - prima
întrebare! – este cine va gestiona, pe
termen scurt ºi mediu, noua crizã
creatã, fie ºi cu aproximativã eficienþã;
a doua întrebare: cine are cu adevãrat
de câºtigat dintr-o asemenea
eventualitate? Fiindcã, în realitate,
Opoziþia nu este în mod serios
interesatã, ACUM, de preluarea
guvernãrii. De ce? Fiindcã nu are cu
ce, bre, nu are cu ce! Iatã de ce mi se
pare cel puþin suspectã agitaþia
anumitor grupuri de pe reþelele de
socializare. Demersuri care nu au ca
efect decât crerea condiþiilor
pescuitului în ape tulburi. Ca la
„revuluþie”, ca la „mineriade”, ca la
anumite „prezidenþiale”. Vai, ce de
radicali ies acum în faþã, dupã ce, ani
întregi, au profitat de avantajele
sistemului! Aproape cã mi-e milã sãi arãt cu degetul. Curajoºilor ºi
intratabililor ce sunteþi! Cel mai trist mi
se pare cã o nouã generaþie de profitori
politici este pe care sã se ridice pe
spinarea unor victime nevinovate.
Chiar totul sã fie în zadar în aceastã
þarã? Chiar nimic sã nu se ataºeze de
ideea colectivã de speranþã?
* Pe 5 noiembrie, se împlinesc 5
ani de la trecerea în Eternitate a
unuia dintre cei mai mari poeþi
români de dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial, Adrian Pãunescu.
Când au trecut, Doamne?! Cine are
POEÞI, pe pãmânt, nu în gând...
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Val de cereri pentru cetãþenie românã în regiunea Kladovo (Serbia)

„Toate persoanele care simt
cu inima cã sunt români pot
sã depunã actele necesare”
Dupã modificãrile recente
la legea cetãþeniei române, românii
care trãiesc în regiunea Kladovo

(Serbia) sunt foarte interesaþi sã
dobândeascã cetãþenia românã. În
aceastã regiune sunt concentrate
23 de localitãþi, unde populaþia de
naþionalitate românã predominã
într-un procent de 90 la sutã.
Tihan Matasarevici, preºedintele
Centrului Cultural Românesc din
Kladovo ºi membru al Consiliului
Naþional al Minoritãþii Naþionale a
Românilor din Serbia spune cã întro sãptãmânã 50 de persoane au
venit sã se informeze despre
documentele care trebuie depuse
la Consulatul României din Zaicear.
„Toþi românii din Serbia de Rãsãrit
au aflat cã pot sã obþinã cetãþenia
românã, dupã ce noua lege a intrat
în vigoare. Într-o sãptãmânã, aici la
noi la birou, s-au prezentat deja 50
de persoane care s-au interesat
despre documentele care trebuie
depuse la dosar. Toate persoanele
care simt cu inima cã sunt români
pot sã depunã actele necesare
pentru cetãþenie, dar sigur cã sunt
diverse situaþii. Aceastã lege a
explodat pur ºi simplu în sânul
românilor din Serbia ºi zilnic ne
sunã aici la birou, pun întrebãri
despre documentele care trebuie
depuse la dosar”, spune Tihan
Matasarevici, care în calitate de
lider al românilor din acest colþ
al Serbiei se preocupã sã-i
îndrume pe cei interesaþi sã

obþinã cetãþenia românã.
„Sunt român, bunicul meu
Nicolae a fost român ºi vreau
cetãþenia
împreunã cu
soþia ºi copiii
mei”, spune
V a s a
Caranovici, din
Kladovo.
Mulþi din
românii care
trãiesc
în
regiunea
Kladovo au
vorbit doar
româneºte pânã la ºapte ani, când
o datã ajunºi pe bãncile ºcolii au
fost nevoiþi sã înveþe limba sârbã.
„Eu am învãþat româneºte acasã,
dar ºi în România unde am fãcut
ºcoala postlicealã sanitarã din
Turnu Severin. Bunica mea e
româncã ºi vreau documentul care
sã ateste cã eu sunt român”, spune
Pedrag Sepecanovic, de 22 de ani.
„Zilele acestea facem actele pentru
a depune dosarul. Strãbunica mea e
din România, unchiul meu are
cetãþenia românã, la fel ºi vara mea
ºi noi ne considerãm români.
Limba românã am învãþat-o în
casã cu mama mea, cu bunica”,
spune ºi mama tânãrului Pedrag,
Katica Sepecanovic.
Românii din Serbia, care
îndeplinesc prevederile legale, vor
primi cetãþenia românã dupã ce la
cererea depusã va fi ataºatã ºi o
recomandare din partea reprezentanilor misiunilor diplomatice din
Serbia (Ambasada României la
Belgrad ºi cei doi consuli generali de
la Consulatele din Zajecear ºi Vârºeþ).
Potrivit noilor modificãri ale
legii, cetãþenia românã se poate
acorda, la cerere, persoanei fãrã
cetãþenie sau cetãþeanului strãin
care a contribuit în mod deosebit
la protejarea ºi promovarea
culturii, civilizaþiei ºi spiritualitãþii
româneºti.
 O. M.
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CENTENAR LA VOLOIAC

În ziua de 30 octombrie
2015, un soare activ pe bolta seninã,
fãcea ziua deosebit de plãcutã, cu
cãldurã suficientã de la mama naturã,
ne-a gãsit la amiaza zilei, în satul Valea
Bunã, din comuna Voloiac, la poarta
familiei Constantin I. Drãghici. Am zis
ne-a gãsit, pentru cã împreunã cu
mine, primarul Alexandru Ovreiu ºi
alþi trei salariaþi ai Primãriei Voloiac,
aºteptam cu nerãbdare dar ºi cu
bucurie deosebitã, sosirea
reprezentanþilor judeþului Mehedinþi.
Întâlnirea avea loc cu ocazia
sãrbãtoririi a 100 de ani de viaþã de
cãtre domnul Constantin I. Drãghici.
Împreunã cu prefectul judeþului,
profesorul Nicolae Draghiea, s-au
aflat printre invitaþi cadre militare, în
frunte cu Comandantul Centrului
Militar Judeþean Mehedinþi, colonel
doctor Laurenþiu Mondocescu. Am
pãtruns în curtea gospodarului
sãrbãtorit, copleºiþi de emoþie, atât
noi cât ºi primitoarele gazde.
Ceremonia a avut loc într-un cadru
natural, iar dupã rostirea alocuþiunilor
de felicitare ºi urãri de sãnãtate, s-au
efectuat fotografii, apoi s-au înmânat
premiile ºi distincþiile.
Pentru împlinirea vârstei de 100
de ani, Constantin I. Drãghici a
primit o sumã de bani din partea
Consiliului Local Voloiac, ce i-a fost
înmânatã de primar. Apoi colonelul
Laurenþiu Mondocescu i-a dãruit
diploma aniversarã sãrbãtoritului,

ce a fost înaintat la gradul de plutonier
adjutant principal în retragere.
Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de
Rãzboi, filiala Mehedinþi, prin colonel
(rtr.) profesor Dumitru Petcu a completat
cu Diploma de excelenþã. Cu aceeaºi
bucurie a primit ºi din partea
Departamentului pentru relaþia cu
parlamentul ºi informare al Ministerului
Apãrãrii Naþionale, felicitare de suflet,
semnatã de secretarul de stat Otilia
ªova. Într-o bucurie de nedescris, s-au
ridicat paharele în cinstea sãrbãtoritului,
iar prin glasul soþiei Elena Drãghici, de
peste 98 de ani, toþi am fost “ursiþi“ sã
trãim ca ei, o sutã de ani. Preotul satului
a susþinut o slujbã în cinstea
veteranului de 100 de ani si Dumnezeu
sã-l binecuvânteze. Am omis sã spun
cã din alocuþiunea colonelului
Mondocescu a reieºit faptul cã,
veteranul de rãzboi Constantin I.
Drãghici, prezent pe frontul de est în
anii 1941-1942, a fost grav rãnit ºi a
fost retras pentru a fi tratat în þarã. Dupã
mai bine de 70 de ani, rana nu-i dã
pace, dar a avut puterea sã dãinuie ºi
sã depãºeascã 100 de ani.
Îmbiaþi de acelaºi soare calduþ
ºi binefãcãtor, ne-am despãrþit de
cel sãrbãtorit ºi familia lui, cu
speranþa cã ne vom întâlni din nou
când soþia lui va împlini ºi ea
aceeaºi venerabilã vârstã.
Pentru sãrbãtorit,
Cu dragoste,
Prof. Constantin Draghici
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Tinerii sacrificaþi pe altarul ritualurilor pãgîne

Celebrele dosare penale de
pe masa justiþiei ºi moartea
poliþistului în groapa lui Oprea au
cãzut de pe simeze, doborîte de suflul
tragicului incendiu din Capitalã. Dacã
nu cumva, atmosfera S.F. a artworkului de la clubul „Colectiv” a fost
ajutatã sã se metamorfozeze în tragic
ºi moarte cu vreun scop ascuns,
premeditat. Numai o tragedie de
proporþii cu morþi ºi rãniþi l-ar fi salvat
pe Oprea de „gloanþele” presei, care
asalta justiþia sã-ºi facã treabã cu
mîinile curate în cazul domnului

unei petreceri de sorginte pãgînã,
anticreºtinã ºi antinaþionalã, strãinã
de tradiþia româneascã! Vã rog, numi judecaþi cu asprime cuvintele!
Regret nespus moartea tinerilor, dar
aceste sacrificii umane sînt
consecinþã ºi ofrandã pe altarul
dezmãþului satanic importat din
Occident. Dragi adolescenþi, trageþi
învãþãmintele necesare din tragedia
de Halloween ºi înþelegeþi cã, în
mîinile unor astfel de practici
satanice sînteþi doar o marfã pe care
se fac bani frumoºi! Spitalele ar trebui
sã facã rãniþilor testul de droguri ºi
alcoolemie. Nu se poate ca la
sãrbãtoare satanicã, intitulatã scabros
Hallowen, participanþii sã nu fi fost
ispitiþi ºi îmbiaþi cu ierburile
diavolului, în acompaniamentul unor
sunete distorsionate, haotice ºi
violente, specifice muzicii metal-rock.
Asta se va întîmpla întotdeauna cu
tinerii care îl vor schimba pe
Dumnezeu cu Talpa Iadului! Asta se
va întîmpla întotdeauna cînd pãrinþii

gheneral. În tragedia de la Clubul
Colectiv din Capitalã, Obama ar fi în
stare sã dea vina pe Statul Islamic,
astfel ca americanii sã-ºi tripleze
scuturile, tancurile ºi mercenarii pe
teritoriul nostru! Peste treizeci de
tineri, bieþi prizonieri ai iluziilor
satanice, au murit de Halloween întrun iad al groazei, alþi 147 sînt în stare
gravã la spital. ªocant este faptul cã
prima piesã din albumul trupei metalrock, lansat în seara demonicã la
clubul ucigaº, se numeºte „Ziua în
care murim” – „The Day We Die”!
Dumnezeu sã-i ierte pe toþi tinerii care
au murit în întuneric, în numele
multiculturalismului atît de strepezit
ºi abuziv promovat! Bieþii tineri au fost
sacrificaþi de Halloween, la ritualul

îºi vor lãsa copiii sã se joace fãrã
Dumnezeu printre coarnele regelui
din întuneric! Feriþi-vã de „Noaptea
spiritelor rele”, de aceastã marfã
macabrã, sositã în sicriul integrãrii
europene, împreunã cu decibelii lui
Christian Death, Killing Joke,
Necrophagia sau metal-rock.
Iatã cum ne sînt uciºi
tinerii ºi cum se încearcã
atrofierea românismul!
Poftiþi, frumoºilor naivi, luaþi pe
gratis, dar cu urmãri care vã poate
costa viaþa, marfã sclipitoare ºi
mortalã din afarã: Valentine’s Day,
Thanksgiving Day, Halloween! Vã
place cum ne înghiontesc mortal cu
demonismul lor violent, cum ne ucid
tinerii, cum vor sã ne atrofieze

românismul, sã ne arunce peste bord
de la hore pînã la filosofie ºi costume
naþionale, iar noi mergem
ºchiopãtînd la noi, acasã, subjugaþi
de globalismul pan-american ºi
controlaþi la piele de un Big Brother?
Ce-i Hallowen-ul, dragii mei, dacã
nu un dezmãþ din import, un prilej
de destrãbãlare cu „stil” în cluburi ºi
în ºcoli, care iatã, aduce moarte ºi
face bani frumoºi din naivitatea
semenilor. O foto-copie imbecilã a
unui obicei american, instalat în
calendarul laic românesc cu tot
comandamentul de marcheting ºi
publicitate, încã din anii ’90, de
strategii hedoniºti ale globalizãrii!
Afacerea a prins bine la noi ºi cum
generaþiile tinere obiºnuiesc sã
copieze doar lucrul rãu ce vine din
afarã, cum turmele existã din cele mai
vechi timpuri, s-au luat dupã
destrãbãlaþii Occidentului ºi au cãzut
în mrejele unor maimuþãreli de
consum periculoase. Maimuþele
imitã oamenii, dar tot maimuþe rãmîn.
Pentru televiziuni, Halloween e
pretext de rating ºi modalitate
neortodoxã de a profita de o anumitã
stare de spirit a oamenilor, stimulînd,
în acelaºi timp, vînzãrile ºi profitul
unor agenþi economici. N-am nimic
de împãrþit cu naivii, ci cu faptele lor,
care le aduc decãderea ºi, în cele din
urmã, sfîrºitul tragic. Eu doar
înregistrez, ca fiinþã socialã, reflexia
în oglindã a tragicomediei
„Halloween”. Oculta mondialã a
considerat cã România este rãmasã
în urmã ºi trebuie civilizatã cu forþa.
„Civilizatorii”, bunãoarã, au purces
cu metodã la falsificarea identitãþii
româneºti, la distrugerea statului
istoric, economic ºi tradiþional, prin
inocularea unor strategii globaliste de
facturã destabilizantã. „Civilizatorii”
au pãtruns pînã ºi în ºcolile
româneºti, iar „lecþiile” oferite tinerilor
þin de falsificarea identitãþii româneºti.
Cum sã afle generaþiile tinere, de
pildã, despre bun simþ ºi moralã,
dacã mass-media le serveºte
„halloween” pe pîine?
Scoateþi afarã satanismul
din ºcolile româneºti!
Iatã pînã unde merge indiferenþa
ºi incompetenþa Puterii de la

Bucureºti! Pînã la chiar boicotarea
învãþãmîntului românesc, la
decãderea din cunoaºterea profundã,
la superficialitatea actului de
învãþãmînt, astãzi perfect conciliant
cu haosul politic ºi social, care va
da viitorului o generaþie superficialã
ºi rãtãcitã. Startul unei astfel de bãtãi
de joc în educaþia copiilor a fost dat
de profesoara de limba românã
Camelia Sãpoiu de la „Liceul Eugen
Lovinescu” din Bucureºti, care,
chipurile pentru a trezi interesul
elevilor, a aplicat un nou ºi
molipsitor tip de îndobitocire: analiza
versurilor lui Smiley ºi lecþii tematice
de Halloween ºi de Valentine’s Day,
cu decorarea clasei cu lumînãri,
dovlecei, lilieci ºi pãianjeni, iar în
bãnci elevi „dotaþi” cu colþi de
vampir. „Dacã te împotriveºti
solicitãrii doamnei educatoare sau
doamnei învãþãtoare sã-þi îmbraci
copilul în cadavru umblãtor, în vampir,
în fantomã sau militant Ku-Klux-Klan,
în ceva cât mai înfricoºãtor, dacã
refuzi sã-þi trimiþi copilul la joacã cu
diavolul, ai devenit un duºman al
multiculturalismului, un retrograd, un
habotnic, un ãla care nu înþelege
modernismul ºi faptul cã am intrat în
Europa”, scrie Adevãrul. Ministerul
(ne)Educaþiei s-a întors cu spatele ºi
n-aude, nu vede. Satanismul n-are ce
cãuta în ºcolile româneºti! Acest gen
de educatori care au facilitat
pãtrunderea plãgilor canceroase ale
Occidentului în ºcoalã nu au repere,
nu au valori ºi modele, sînt nocivi ºi
trebuie sancþionaþi sau eliminaþi din
sistemul de învãþãmînt. Cu sprijinul
lor, generaþia tînãrã va fi transformatã
într-o turmã silitã sã se îndrepte doar
în direcþia stabilitã de poliþiºtii
planetari, o turmã docilã care sã nu
mai gîndeascã decît prin modul de
imbecilizare consumist al
Occidentului. O turmã silitã sã se
formeze în funcþie de aberantele
cerinþe integraþioniste, o turmã
avertizatã cã orice tentativã de a pãrãsi
ruta, va fi, mai devreme sau mai tîrziu,
drastic sancþionatã.
Inclusiv, cu trimiterea în
„ultima cãlãtorie”!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Nu cred cã este surprins
cineva de ceea ce s-a întâmplat în
clubul respectiv din Bucureºti.
Oamenii poate nu se aºteptau la un
numãr atât de mare de decese ºi cine
ºtie ce va fi în continuare, însã, sã
fim sinceri, lumea cam ºtie cum
funcþioneazã, cel puþin în acest
domeniu de activitate lucrurile, ca
ºi în altele. Adicã o coºmelie cu patru
pereþi ºi un tavan pe deasupra se
cheamã local public, fãrã a îndeplini
nici cele mai mici criterii pentru
protecþia celor care vin acolo sã se
distreze, sã îºi înece amarul sau sã
dea foc la artificii sau la altele. Unii
mai trag ºi pe nas. Doar nu o sã tragã
pe nas ºi sã bea la biblioteca
centralã universitarã sau la biblioteca
academiei. Bombele astea sunt
bombe pentru cã aºa sunt lãsate de
cãtre autoritãþi. ªi poliþia îºi face
veacul prin ele, cu sau fãrã acoperire.
Ne lovim de ele tot timpul, când
intrãm sau doar când trecem pe
lângã. Românul mai ºi bea. Acum
nu o sã bea numai acasã. Mai sunt
ºi hrubele de cartier, trei mese ºi
patru scaune, un butuc, o balustradã,
trei umbrele ºi un frigider infect,
donat de o firmã de bere. Cam asta
e o terasã, unde îºi beau amarul unii
românii de cartier. Tineretul merge
la crâºmele din subsolurile caselor
vechi sau prin vreun buncãr
reprofilat, din subsolul unui bloc sau
parterul unei foste fabrici de teniºi
sau ace de cravatã. Pânã la urmã e
ºi cool sã te duci în underground ºi
acolo sã intri în alt colectiv. Fiecare
se distreazã cum vrea, dupã gustul
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Þara lui merge doar aºa

sãu. E ca ºi cum i-ai impune cuiva
sã îºi aleagã religia, cum face BOR.
Circulã pe internet o fotografie cu
un austriac sau german care a
obþinut de la instanþã dupã vreo
ºapte sau opt ani acordul de a apãrea
în poza pentru permisul auto, cu o
strecurãtoare în cap. Omul a înfiinþat
o asociaþie a spaghetelor zburãtoare
sau ceva de genul ºi instanþa i-a
recunoscut dreptul de a purta
strecurãtoarea pe cap, în calitatea de
membru al grupului respectiv. Adicã,
nu ai cum sã îi interzici omului
dreptul la liberã exprimare, orice ar
presupune acest lucru. Asta este,
fiecare îºi alege soarta. Problema
este cã underground-ul românesc
unde tinerii beau, fumeazã ºi se
distreazã aºa este el de la mama
naturã, nu este propunerea vreunui
arhitect care sã respecte normele în
domeniul PSI. Toatã þara e fãcutã din
bombe unde oricine poate sã îºi
deschidã o prãvãlie, chiar dacã poate
pica oricând peste clienþi. Nu e nicio
problemã. Problema este cã patronii
care cunosc legea de funcþionare a
unor astfel de bombe ºtiu care sunt
regulile ºi ce s-ar putea întâmpla.
Poate cã ºi o mare parte din clienþi
ºi-ar da seama la ce se expun, dar
fie nu s-au gândit niciodatã, fie
pleacã de la premisa cã astfel de
bombe nu ar putea funcþiona dacã
nu ar avea toate avizele necesare.
Sigur cã niºte hârtii luate pe ºpagã
nu þin loc de siguranþã, ci efectiv
lucrurile din hârtii ºi avize trebuie sã
corespundã realitãþii. Ce sã mai
vorbim de baruri, cârciumi, bombe
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ºi alte terase, dacã avem 4.000 de
ºcoli fãrã autorizaþii sanitare de
funcþionare. Ce sã mai vorbeºti de
restaurante, dacã avem primãrii fãrã
autorizaþie de la pompieri, vezi cazul
de la Sibiu. Ce sã mai spui de
cluburi înfiinþate prin clãdiri
dezafectate dacã avem spitale cu
autorizaþii provizorii ºi care nu
îndeplinesc sau poate nu vor

se aplicã la aproape nimeni, atunci
ce sã mai ceri la stat, de la ºcoli , de
la spitale? Starea de provizorat va
continua mult timp, chiar dacã acum
va fi un hei rup cu barurile ºi
cluburile. Vor avea toate stingãtoare
ºi tablã pe pereþi, în loc de burete.
Ok! Dar unele spitale vor rãmâne tot
niºte bombe infecte de unde pleci
mai bolnav decât erai, ºcolile vor

îndeplini vreodatã condiþiile pentru
acreditare. Au primit niºte hârtii
pentru provizorat ºi funcþioneazã
doar aºa. Adicã nu o sã se închidã
ºcoli ºi spitale sau primãrii. Atunci
e clar cã merge ºi cu niºte cluburi
între dãrâmãturi sau sã bagi 14 mii
de spectatori pe un stadion de 7 mii.
Probabil cã cine îºi face un club ca
la carte sau un spital dupã manual e
considerat pionier în domeniu sau
cel puþin tâmpit. Pãi dacã legea nu

avea buda în continuare în grãdinã
ºi apã la fântânã. Dacã legea e lege
ºi e pentru toþi oricât de durã este,
în mod normal tot ce nu respectã
normele trebuie închis direct, pentru
cã termene s-au tot dat. Adicã ar fi
mai corect sã închidem þara, sã
rezolvãm tot ce avem de rezolvat ºi
apoi sã-i dãm drumul, sã vedem
dacã funcþioneazã normal, dupã ce
e depanatã. ªi dacã nu va funcþiona?
 ªtefan Bãeºiu

pag. 10

OBIECTIV mehedinþean

file de istorie

05 - 11.11. 2015

SEVERINUL ÎN PREZIUA ªI ÎN TIMPUL RÃZBOIULUI
REÎNTREGIRII NAÞIONAL-STATALE A ROMÂNILOR (2)
 urmare din numãrul trecut

Din motivele menþionate,
activitãþi specifice unor timpuri
normale, cum ar fi activitatea ºcolarã,
mai ales, au fost suspendate, amânate
sau desfãºurate în perioade
nepotrivite, cu mult în afara uzanþelor.
Lor li s-au adãugat rechiziþiile de tot
felul, care au cuprins de la imobile
pânã la articolele cele mai
neînsemnate, de felul rogojinilor,
sãpunului, lenjeriei, cauciucurilor de
la trãsuri sau butoaielor de lemn sau
metal, goale ori pline cu bãuturi,
acestea din urmã ºi ele confiscate. Sa încercat, de asemenea, sã fie preluate
obiecte în folosul armatei germane,
exemplu clopotul „istoric” al Bisericii
„Grecescu”, pentru care s-a intervenit,
fãrã succes, din pãcate, sã nu fie
dezafectat, ori s-au impus efectuarea
unor cheltuieli, contabilizate scrupulos
în perspectiva perioadei postbelice de
cãtre Sabin Popescu, primarul
oraºului, la dispoziþia aceleiaºi armate,
prin implicarea Comandaturii de Etapã
în alcãtuirea ºi aprobarea bugetelor
comunei. Comerþul, la rândul sãu, a
fost controlat îndeaproape, indiferent
dacã era vorba despre cel cu
zarzavaturi, cel cu lapte ori cu alte
produse. S-a reglementat, totodatã,
strict, înfiinþarea întreprinderilor
industriale ºi comerciale, precum ºi
circulaþia persoanelor în oraº, mai ales
în orele de noapte ºi chiar funcþionarea
birjelor, puse ºi ele, prioritar, în serviciul
autoritãþilor de ocupaþie. Ca un corolar
al acestor mãsuri, în prima jumãtate a
anului 1918, s-a dispus identificarea
tuturor bãrbaþilor având vârsta de 1460 de ani, apþi de muncã, pentru a
presta diverse activitãþi în folosul
armatei de ocupaþie.
Dat fiind pericolul permanent al
izbucnirii unor epidemii, o atenþie
specialã au acordat autoritãþile de
ocupaþie, dar ºi cele române,
organizãrii spitalelor. Imediat dupã
luptele menþionate, s-au amenajat
spitale militare de campanie în
localurile ªcolii de Bãieþi nr. 1, ªcolii
catolice, ªcolii evanghelice, al
Institutului de Fete Sf. Maria, la

cazarma jandarmeriei ºi evident la
Spitalul „Grecescu”. De asemenea,
periodic, s-au luat mãsuri profilactice
de combatere ºi prevenire a bolilor,
vizând, îndeosebi, despãducherea
populaþiei, ca mãsurã de bazã în
prevenirea tifosului.
Ocupaþia s-a rãsfrânt, însã, cum
spuneam, mai cu seamã asupra vieþii
locuitorilor. Unii, cunoscuþi cu vederi
antantofile ºi potrivnice Puterilor
Centrale, în special intelectuali de
talia unor I.St. Paulian, Petre
Sergescu, George Oprescu, V. Buicã,
Al. Resmeriþã, Nicolae Herescu,
Vasile Vârcol, preotului Durak ºi
altora, au fost arestaþi ºi internaþi, mai
întâi în localuri din Turnu Severin,
apoi au fost transferaþi în lagãrul de
la Tismana ºi, ca o încununare a
condiþiei de deþinut, în lagãrul de la
Golemo Konare, din Bulgaria, un loc
de tristã amintire pentru toþi ºi de unde
unii, mai puþin rezistenþi, nu s-au mai
întors. Faþã de aceºti internaþi ºi faþã
de familiile lor, ca ºi faþã de familiile
mobilizaþilor, sãracilor, pensionarilor
ºi funcþionarilor, autoritãþile comunale
au manifestat în permanenþã grija
cuvenitã ºi, de multe ori, cu ºtiinþa
Comandaturii germane, le-au trimis
ajutoare pentru a putea supravieþui.
Pentru ceea ce au însemnat
internãrile ºi detenþia în lagãrele
înfiinþate de ocupant, sunt pilduitoare
declaraþiile date la terminarea rãzboiului
de cãtre cei care au cunoscut aceste
forme de recluziune ºi au avut norocul
sã le supravieþuiascã.
Dupã cum rezultã din documente,
din a doua jumãtate a anului 1918 a
devenit din ce în ce mai limpede cã
rãzboiul se apropia de sfârºit ºi cã
autoritãþile strãine vor pleca din
România ºi implicit ºi din Turnu
Severin. La 28 octombrie 1918, chiar
înainte de plecarea acestora din
acest oraº, a avut loc reinstalarea în
atribuþii, în vechile sedii ale acestor
instituþii, a instanþelor româneºti de
judecatã. Apoi, la 13 noiembrie,
aproape concomitent cu retragerea
autoritãþilor de ocupaþie,
administraþia comunalã care îºi

reintra în atribuþii stabilea împreunã
cu cetãþenii cãile de asigurare a
ordinii ºi siguranþei publice în oraº.
La 24 noiembrie 1918, când
ocupantul devenise deja o amintire
pentru severineni, se fãcea
cunoscut cã în fruntea judeþului, ca
prefect, era numit col. Costescu,
comandantul Regimentului I
Cãlãraºi, care, la 8 decembrie, va fi
înlocuit cu dr. Pãnescu, fost pânã
atunci director al Prefecturii. În fine,
la 27 martie1919, s-a decis anularea
tuturor actelor ºi hotãrârilor luate în
regim de ocupaþie strãinã de cãtre
administraþiile comunale.
Sfârºitul anului 1918 ºi, în egalã
mãsurã, anii 1919-1920 s-au
desfãºurat pentru Severin sub semnul
refacerii ºi reintrãrii în normalitate. Mai
întâi, a fost necesarã identificarea
tuturor abuzurilor fãcute de ocupant,
material ºi nominal, astfel încât cei
vãtãmaþi, pe cât era posibil, sã fie
despãgubiþi. În chiar ziua Marii Uniri,
1 decembrie 1918, s-a dispus
începerea unei ample acþiuni de
stabilire a rechiziþionaþilor ºi
rechiziþiilor fãcute de ocupant, precum
ºi evaluarea acestora. Totodatã, s-a
cerut identificarea eventualelor
documente rãmase de pe urma
administraþiei strãine pentru a fi
utilizate în pregãtirea tratatelor de pace.
Pentru cinstirea numelor unor eroi ai
rãzboiului reîntregirii, numele unor
strãzi din oraº au fost schimbate, între
ele ºi numele Grãdinii publice, care de
acum înainte se va numi „Grãdina
publicã general Ion Drãgãlina”.
Alte subiecte principale de pe
agenda de lucru a administraþiei
severinene, în primii doi ani de
dupã rãzboi, au fost aprovizionarea
populaþiei cu articolele de strictã
trebuinþã (pâine, fãinã, sare,
combustibili), refacerea localurilor
de ºcoalã (ºi chiar înfiinþarea unor
ºcoli noi, cum a fost ªcoala
Normalã de Fete ºi prima Grãdinã
de copii din oraº), refacerea
instituþiilor fundamentale ale
oraºului, a parcurilor ºi grãdinilor
publice, reînceperea lucrãrilor la

clãdirea Teatrului, achitarea
datoriilor restante cãtre firma
Andreescu & Fiii din Craiova
(pentru rate din anii 1913-1914 ºi
1917-1919 la alimentarea cu apã
a oraºului), înfiinþarea Bibliotecii
„I.G. Bibicescu” (în octombrie
1919), instalarea ei în casele Aurel
din centrul oraºului ºi eternizarea
aici a amintirii donatorului,
lansarea proiectului de construire
a stadionului ºi internatului
Liceului „Traian”, ridicarea ºi
întreþinerea
monumentelor
închinate eroilor din rãzboiului
reîntregirii ºi multe altele.
Problemele esenþiale care au
influenþat viaþa oraºului ºi a
locuitorilor sãi în perioada imediat
urmãtoare rãzboiului pot fi aflate, de
altfel, în unul dintre cele mai
interesante documente cuprinse în
volum, respectiv raportul întocmit
pentru Ministerul de Interne de cãtre
Marius Vorvoreanu, ca preºedinte
al comisiei interimare a oraºului, la
22 decembrie 1919.
Summa summarum, perioada
1916-1918-1919 a fost una dintre
cele mai complexe ºi mai dificile din
întreaga existenþã a Severinului,
corolarul fundamental al acesteia,
Marea Unire din 1918, schimbând
condiþia lui de oraº de graniþã în
interiorul spaþiului românesc cum
fusese pânã la 1918, într-una
destinatã sã contribuie substanþial la
integrarea în organismul naþionalstatal românesc a cel puþin uneia
dintre provinciile noi ale þãrii, Banatul.
Nu întâmplãtor, deºi cu dificultãþi,
bãnãþenii au gãsit în zona Severinului
un loc relativ prielnic de
aprovizionare cu produse de strictã
necesitate, achiziþionate aici la preþuri
mai convenabile decât la ei acasã,
iar în 29-30 iunie 1919 un grup de
150 de excursioniºti bãnãþeni
conduºi de episcopul Miron Cristea
venea în vizitã la Severin, autoritãþile
de aici strãduindu-se sã le asigure o
primire cât mai frumoasã.
Prof. dr. Tudor Rãþoi, director
al Arhivelor Naþionale Mehedinþi
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Biserica din parohia Vânãtori a fost resfinþitã

Într-o atmosferã de
sãrbãtoare, sute de credincioºi au
þinut sã participe la slujba de resfinþire
a bisericii din localitatea Vânãtori din
cadrul Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, slujbã ce a fost oficiatã de
cãtre Întâistãtãtorul Episcopiei

Severinului ºi Strehaiei – Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Nicodim.
Dupã slujba de sfinþire, pe un
podium special amenajat, lângã
zidurile sfântului locaº, s-a sãvârºit
Sfânta Liturghie. La final a fost
sãvârºitã o slujbã de pomenire

pentru ctitorii sfântului locaº.
Sfinþitã exact acum 50 de ani,
biserica cu hramul “Sf. M.Mc.
Gheorghe” a suferit în timp degradãri
atât la interior cât ºi la exterior. De
aceea, în ultimii ani la sfântul locaº
s-au efectuat lucrãri de refacere a
picturii ºi la exterior. Lucrãrile au fost
coordonate de pãrintele Nicolae
Prunã, preotul parohiei, care la acest
moment a primit rangul de iconom
stavrofor iar cei care l-au sprijinit au
primit gramate de cinstire.
Pe lângã fiii satului au þinut sã fie
pãrtaºi la aceastã bucurie credincioºi
veniþi chiar ºi din municipiul Drobeta
Turnu Severin. De asemenea, cu
acest prilej, în timpul Sfintei
Liturghii a fost hirotonit întru diacon
pe seama parohiei Negreºti,
ipdiaconul Rãzvan Vîrtosu.

S-a desfãºurat conferinþa pastoral-misionarã în
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Preoþii ºi cântãreþii bisericeºti din
Episcopia Severinului ºi Strehaiei au
participat luni, 2 noiembrie, la conferinþa
pastoral-misionarã de toamnã-iarnã
organizatã la Casa de Culturã a

Tineretului din Drobeta Turnu Severin.
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
Conferinþa a fost susþinutã de

pãrintele lect. univ. dr. Adrian
Maziliþa. Profesor de muzicã la
Facultatea de Teologie din Craiova,
pãrintele a susþinut referatul
“Misiunea Bisericii prin muzica
bizantinã, în trecut ºi azi”.
Dupã conferinþã, Compania de
Teatru “Civic Art CvM” Bucureºti a
prezentat spectacolul “Întoarcerea
zidarului”, de Dan Tãrchilã, cu:
Marian Ciripan, Cristina Moldoveanu
ºi Cristi Dionise. Piesa de teatru este
un epilog incitant al legendei
Mãnãstirii Argeºului.
De menþionat cã la eveniment
au participat ºi profesorii de
religie. Amintim ºi faptul cã la
acest eveniment s-a înãlþat
rugãciune pentru victimele
incendiului de la Bucureºti.
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COMUNICAT DE PRESÃ
Faþã de titlurile apãrute în
presã „Ponta, încã o demitere
derizorie: Aurel Encuþescu, secretar
de stat în Ministerul Economiei, a
fost demis de premier” apãrute în
contextul unor mãsuri luate în legãturã
cu tragedia de la Clubul „Colectiv”,
pentru corecta informare a opiniei,
publice fac urmãtoarele precizãri:
Am ocupat funcþia de secretar de
stat la Ministerul Economiei ºi am
coordonat Departamentul pentru
Industria de Apãrare. Din aceastã
cauzã, nu am avut nicio legaturã cu
tragedia umanã care s-a petrecut în
noaptea de vineri la Clubul „Colectiv”.
Responsabilitatile mele guvernamentale au fost întotdeauna doar în
zona de apãrare naþionalã.
Demiterea mea are legãturã, aparent,
cu urmãtorul motiv: În cursul dupãamiezii de marþi, 03.11.2015, am fost
sunat de dl. ministru Mihai Tudose care
m-a anunþat cã este în drum spre
Monitorul Oficial documentul prin care
a propus revocarea mea din funcþia de
secretar de stat pentru industria de
aparare. Motivul invocat este
comunicatul de presa de pe site-ul
Ministerului Economiei privind
întâlnirea mea, de vineri, 30 octombrie
2015, cu reprezentantul oficial al
Automobile Dacia S.A. În cadrul întâlnirii
am menþionat deschiderea industriei de
apãrare pentru cooperarea cu Automabile
Dacia S.A. mai ales în cadrul programului
Dacia Duster Army pentru care
companiile din industria de apãrare ar
putea oferi sistemele de arme pe care le
produc. Am evidenþiat astfel un principiu
important al Strategiei privind Industria
Naþionalã de Securitate, cel al cooperarii
ºi parteneriatului industrial.
Domnul ministru Tudose ºi-a
exprimat nemulþumirea faþã de
conþinutul comunicatului de presã ºi a
decis înlocuirea mea din funcþie, fãrã
sã îmi cearã nicio clarificare.
Mulþumesc tuturor colegilor din
Ministerul Economiei precum ºi celor
care au participat, sub coordonarea
mea, la elaborarea Strategiei privind
Industria Naþionalã de Securitate. Pe
baza acesteia, în primul semestru al
anului 2015, industria de apãrare a
cunoscut o puternicã revigorare.
Îmi exprim sentimentele de adâncã
compasiune faþã de cei aflaþi în spitale
sau decedaþi, faþã de familiile ºi prietenii
lor ca urmare a tragicului accident
(neclarificat încã) de vineri noaptea.
Sorin Encuþescu
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Dolarul a luat vitezã

Luna trecutã a fost un agitatã
pentru leu, care s-a depreciat faþã de
principalele valute, evoluþii
asemãnãtoare având ºi celelalte
monede din regiune.
Faþã de sfârºitul lui septembrie, cea
mai mare creºtere, de 2,31%, a avut-

informaþii

o dolarul american, care în ultimele
10 luni a urcat cu circa 9,2%.
Aprecierea euro a fost de 0,35% iar
cea a francului elveþian de 0,83%.
Investitorii aºteaptã, de mai bine de
un an, ca Rezerva Federalã americanã
sã majoreze dobânda, care se aflã de

la finalul lui 2008, aproape de 0%. În
acest timp, ieºirile de capital speculativ
s-au înmulþit, la aceasta contribuind
ºi încetinirea semnificativã a ritmului
de creºtere a economiei Chinei, care a
produs, în august, prãbuºirea bursei
de la Shanghai.
Dolarul, a revenit la începutul
perioadei analizate, dupã circa trei
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luni, peste pragul de 4 lei. În 29
octombrie, media a atins un maxim
de 4,0403 lei. La sfârºitul intervalului
media a fost stabilitã la 4,0370 lei,
iar cotaþiile din piaþa valutarã au
fluctuat între 4,02 ºi 4,043 lei.
Euro a revenit, dupã aproape douã
luni, peste pragul de 4,43 lei. Perioada
a debutat cu o medie de 4,4311 iar dupã
o creºtere la la 4,4367 lei, maximul
ultimelor douã luni, s-a încheiat la
4,4318 lei. Tranzacþiile zilnice s-au
realizat într-un culoar redus, mai mic
de un ban. Aºa s-a întâmplat ºi în 2
noiembrie, când cotaþiile au fost de
4,4310 – 4,4360 lei.
Luna aceasta, volatilitatea zilnicã a
pieþei valutare va continua sã fie
redusã, de circa un ban, dar este de
aºteptat ca euro sã depãºeascã pragul
de 4,45 lei, nivel considerat de
Comisia Naþionalã de Prognozã ca
fiind media acestui an.
Evoluþia leului va fi influenþatã, în
primul rând, de perspectiva ca Fed
sã majoreze dobânda sa de politicã
monetarã. Presiunea va fi menþinutã
ºi de lipsa unui noi acord preventiv
al României cu FMI, datoritã deciziilor
Guvernului de reducere a taxelor ºi
majorare a salariilor pentru unii
angajaþi publici cu 25%, în
pespectiva unui 2016 electoral.
Media monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,077 ºi 1,092 franci/euro, a fluctuat
între 4,0742, la începutul perioadei
ºi 4,0844 lei, la finalul ei.
Perechea euro/dolar, a scãzut în 29
octombrie la 1,0897 dolari, imediat
dupã încheierea ºedinþei Comitetului
de politicã monetarã al Fed. Pieþele au
interpretat comunicatul, care a urmat
întrunirii, ca fiind unul care lasã uºa
larg deschisã unei creºteri a dobânzii,
cel mai probabil la 0,4%, la ultima
întâlnire din acest an, care se va
desfãºura la jumãtatea lui decembrie.
La finalul perioadei, euro s-a
tranzacþionat între 1,069 ºi 1,1049
dolari. Creºterea a fost provocatã de
faptul cã rata anualã a inflaþiei din
zona euro a urcat pânã la 0,0% luna
trecutã de la minus 0,1% în
septembrie, conform unei estimãri
preliminare a Eurostat.
Analiza cuprinde perioada 28
octombrie – 3 noiembrie.
 Radu Georgescu
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Zodia Berbec

Horoscop
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Horoscop

(21 Martie - 20 Aprilie)

Berbecii vor avea o sãptãmânã foarte
solicitantã din punct de vedere afectiv. Li se va
cere ajutorul într-o problemã importantã, un
prieten, sau o rudã apropiatã, va trece prin ceva
neplãcut ºi va avea nevoie de ei. Vor ºti sã fie la
înãlþimea aºteptãrilor, dar acest lucru va însemna
mult stres, nesomn, griji ºi uneori chiar
neglijarea sarcinilor de serviciu. Se vor vedea
împiedicaþi sã-ºi ducã la îndeplinire unele
planuri din viitorul apropiat, din cauza lipsei
banilor, însã nu trebuie sã dispere, de undeva
le va veni un ajutor. În dragoste, risc mare de
ceartã din cauza unor gelozii absurde.

Zodia Leu

Zodia Sãgetãtor

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Problema cea mai mare a Leilor vor fi banii,
mai ales acum când îi bate gândul sã facã o
schimbare în carierã. Nu e cazul sã se
îmbufneze din cauza finanþelor, ci sã încerce
sã-ºi punã la bãtaie toate resursele pentru a
obþine un job mai bun. La începutul perioadei
vor suferi o dezamãgire din partea unui prieten
fals. Dragostea e la cote maxime (ºi acesta e
lucrul cel mai important), sunt copleºiþi de
gesturi de atenþie ºi tandreþe ºi se gândesc deja
la mutãri majore în relaþie.

Sãgetãtorii o vor face latã în aceastã
sãptãmânã, pentru cã ocaziile de distracþie vor
veni una dupã alta. Este exact ceea ce le place
lor mai mult, însã trebuie sã fie atenþi sã nu
depãºeascã mãsura, pentru cã sunt câteva
persoane în anturajul lor care abia aºteaptã o
ocazie de bârfã. În dragoste, lucrurile încep sã
se lege, ce-i drept, foarte încet. Profesia e lãsatã
la o parte, dar nu e nici o tragedie, e nevoie ºi
de puþinã distracþie!
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Zodia TTaur
aur

Zodia Fecioarã

(21 Aprilie - 20 Mai)

(23 August - 22 Septembrie)

Taurii se vor confrunta în zilele care urmeazã
cu diverse necazuri financiare: orice ar face, vor
fi nevoiþi sã scoatã bani din buzunar, iar asta nu
e niciodatã o veste bunã. E important sã nu intre
în panicã, norocul are ºi el fluctuaþiile lui, ºi sã
gândeascã foarte raþional. În compensare, vor
fi înconjuraþi de dovezi de dragoste din partea
cui trebuie ºi, dacã iubirea nu le lipseºte, toate
celelalte se pot rezolva.

Fecioarele vor fi destul de solicitate din punct
de vedere profesional ºi tot ce vor face, vor face
cu spor. Au noroc, deºi se vor simþi copleºite la
început. Vor primi bani la mijlocul perioadei ºi
vor reuºi sã-ºi ducã la îndeplinire niºte planuri
de cheltuieli. Dragostea e la extreme: ori primesc
un duº rece de la o persoanã pe care încearcã
sã o abordeze, ori pun bazele unei viitoare
relaþii. Totuºi, în orice întreprind în domeniul
amoros, se recomandã multã diplomaþie ºi
mai puþinã criticã.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Gemenii vor intra în panicã la începutul
sãptãmânii, din cauza unui proiect amânat pânã
în pânzele albe ºi care nu mai poate aºtepta. E
puþin probabil sã mai rezolve ceva în ultima
clipã, aºa cã vor fi tentaþi sã se culce pe-o ureche,
bazându-se pe zodia lor norocoasã. Îºi fac în
schimb planuri romantice mãreþe, cu ºanse mari
de îndeplinire, ºi viseazã la o escapadã de weekend. Ar fi recomandat totuºi sã nu mai amâne
proiectele urgente, pentru cã le va fi greu sã
suporte un posibil eºec.
Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Racii vor fi deosebit de vulnerabili în ceea
ce priveºte sãnãtatea: riscul de viroze este
foarte mare ºi, dacã se întâmplã s-o pãþeascã,
vor fi scoºi complet din uz pentru toatã
sãptãmâna. Tot în aceste zile se definitiveazã
ºi planurile pentru sãrbãtori. Cu banii nu vor
sta din cale-afarã de bine, dar vor gãsi soluþii
foarte ingenioase pentru a compensa lipsa
lor. În dragoste, vor simþi cã aºteptãrile le-au
fost înºelate, însã vor primi o veste foarte
bunã la sfârºitul perioadei. E o sãptãmânã
cam neplãcutã, însã se pot aºtepta la lucruri
mai bune în curând.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Bate vântul schimbãrii pentru Balanþe, atât pe
plan personal, cât ºi pe plan profesional. În viaþa
amoroasã, pentru cele singure sunt ºanse mari
de a lega o relaþie serioasã, foarte posibil cu o
persoanã pe care nu ar fi luat-o în calcul pânã
acum. În profesie, ambiþiile vor creºte,
ajungându-se chiar pânã la schimbarea jobului
cu altul mai promiþãtor. Li se oferã posibilitatea
obþinerii unei surse suplimentare de venit, dacã
ºtiu sã prindã ocazia..
Zodia Scorpion

Zodia Capricorn
Sãptãmâna începe pentru Capricorni cu
câteva probleme legate de comunicarea
interumanã, probleme care pot uºor degenera
în conflicte. Se pare cã vor fi ceva mai
morocãnoºi ºi mai agresivi decât de obicei,
iar acest lucru va avea consecinþe mai ales
asupra relaþiei amoroase. Niºte discuþii legate
de bani se vor finaliza pozitiv, cu condiþia ca
ei sã renunþe la obiºnuita lor încãpãþânare.
Vor primi o veste bunã legatã de un
eveniment de familie.
Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Pentru Vãrsãtori sãptãmâna va fi una a
aºteptãrilor ºi a emoþiilor, însã rãspunsurile se
lasã aºteptate. Nu vor sta prea bine nici la
capitolul energie ºi nu vor avea nici un chef sã
se ridice din pat dimineaþa. La sfârºitul
sãptãmânii, vor exista niºte discuþii neplãcute
cu partenerul de cuplu ºi dacã Vãrsãtorii nu aratã
rãbdare ºi înþelegere, se poate ajunge chiar la
rupturã. Cei singuri însã vor avea parte de multe
complimente ºi invitaþii. Tot la sfârºitul
perioadei vor primi o sumã de bani, modestã,
dar binevenitã.

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Zodia Peºti

Tot dragostea rãmâne pe primul loc în
preocupãrile Scorpionilor, iar atenþia ºi
devotamentul le vor fi rãsplãtite din plin. Dacã
au suspiciuni legate de relaþia lor, e bine sã
le ignore, pentru cã sunt nefondate. În
celelalte aspecte însã, lucrurile nu sunt chiar
atât de roz: banii le fug printre degete ºi
sãptãmâna asta, jobul aduce multe probleme,
iar relaþiile cu familia sunt destul de
tensionate. Sã evite gesturile impulsive ºi
cheltuielile exagerate, e mai bine sã stea în
umbrã pentru o vreme.

(19 Februarie - 20 Martie)

Pentru Peºti, a venit momentul sã se apuce
de treabã: toate proiectele amânate pânã acum
se vor acumula ºi îi vor copleºi, dacã nu se
apucã urgent de ele. Niºte reverii romantice îi
vor împiedica sã se concentreze la ceea ce este
cu adevãrat important. Nu e momentul pentru
complicaþii amoroase, pentru cã aºa vor pierde
timp preþios. Cei cuplaþi se vor bucura de câteva
momente deosebit de tandre la sfârºitul
sãptãmânii. Pot sã stea liniºtiþi în privinþa banilor,
aceºtia vor veni la data aºteptatã.
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URA ! (Nu pot s-o strig, cã sunt rãguºit. Dar o am în mine...)

Uraaaaa! Au început sã vinã
facturile la curentul electric !
Dacã vã mai amintiþi, cu ceva timp
în urmã, solicitam o “luminare” de la
cei care se pricep: am un televizor, o
maºinã de spãlat, un frigider, un
calculator, un fier de cãlcat ºi 5
becuri. Cineva, un om cu expertizã
în domeniul consumurilor de curent
electric, mi-a fãcut un calcul,
considerând cã þin toate acestea în
prizã 24 de ore din 24, ºi a ajuns la
concluzia cã nu pot plãti mai mult de
110-120 de lei pe lunã...
Alaltãieri mi-au venit cele trei
facturi cu costuri “estimative” pe
urmãtoarele 3 luni: 363,58 lei plãtibili
pânã la 11.11.2015, + 179,39 lei
pânã la 10.12.2015, + 180,01 lei
pânã 12.01.2016.
TOTAL: 722.98 lei.
Câþiva vecini, care au vãzut aceste
hârtii, m-au întrebat dacã am abric,
drujbã, gater sau aparat de sudurã în
apartament...
Sau dacã cei de la CEZ vor sãmi facã o surprizã de Sãrbãtori, ºi
sã-mi vândã mie firma...
Aþi înþeles cum stau lucrurile?
Sau cam cât ne costã pe noi,
consumatorii casnici, kilowattul?
Poate ºtie cineva sã explice cum
s-a ajuns la aceste costuri.
Agentul Termic (încãlzirea + apa
caldã) nu ºi-a trimis încã
“ambasadorii”...

Cu ãºtia va fi de-a dreptul JALE...
Ãºtia pun ruleta pe calorifere de 23 ori, citesc tot de atâtea ori, sã nu le
scape niciun milimetru, apoi numãrã
de 5-6 ori elemenþii caloriferului, sã
nu cumva sã greºeascã, citesc ºi
sigileazã calorimetrele, notând totul
foarte exact în registrele lor, pun
ºublerul pe þevile din interior ºi þi
le pun la platã ca pe a doua baie,
deºi tu nu ai decât una, ºi
nãscocesc cele mai nãucitoare
forme de a te jupui de bani.
Cei care vin (o datã pe lunã) sã
citeascã consumurile, sunt angajaþi cu
convenþie civilã, ca nu cumva patronul
firmei sã trebuiascã sã plãteascã
datoriile cuvenite la Stat... Foarte
corect ºi legal, nu-i aºa? Ai dracului...!
Dacã nu plãteºti la timp curentul,
te debranºeazã. Adicã vine unul,
descuie un contoar, deºurubeazã o
rezistenþã, ºi-l încuie la loc. Ca sã te
rebranºeze, alergãturã ºi bani: vine
altul, sau tot ãla, descuie contoarul
cu pricina, rãsuceºte invers siguranþa,
ºi gata! Numai cã aceastã muncã
“foarte grea”, ºi care “necesitã multã
rãspundere”, nu-i aºa, te costã 230
lei. Pe tine, desigur...
Am mai aflat (pe surse!) cã CEZ
negociazã cu Primãria preþul
kilowattului în funcþie de anotimp;
pe lunã, pe sãptãmânã, pe zi, ba
chiar ºi pe intervale orare din zi.
Ciudat lucru! Ce-o fi în capul lor,

când se întâlnesc doi hoþi?
Am mai constatat, direct, cã
preþurile de întreþinere º.c.l. diferã de
la o Asociaþie la alta... N-am înþeles
cum este posibil aºa ceva. Cum nam înþeles nici de ce, la scara vecinã,
unde majoritatea proprietarilor au ales
sã treacã în regim pauºal, costurile
sunt sub jumãtate din cele pe care le
plãtim noi, cei care am acceptat plata
calorimetrelor de la TECHEM... Colac
peste pupãzã, pentru cã n-am fost
acasã la prima verificare a
calorimetrelor, cei de la firmã au scris
pe fila mea REFUZÃ (?!), apoi, în
virtutea inerþiei, am vãzut cã pe
aceeaºi filã scriseserã direct, de la
plecarea din firmã cãtre consumatori,
deci apriori, (nu ºtiu ei ce e asta!)
acelaºi REFUZÃ, pe care a trebuit sãi oblig sã-l corecteze. Dar pânã mam prins eu, am plãtit toate pierderile
celorlalþi. Nici mãcar nu s-au ostenit
sã-mi dea o DIPLOMÃ DE FRAIER,
acolo, cã doar diplome se dau la toatã
lumea... Pentru orice !
Ca sã nu se prindã fraierii ca noi,
fostul patron al firmei de calorimetre,
care era funcþionar public, ºi se pare
cã mai e ºi acum, un fel de
“inspector” de ceva, pe undeva, prin
Primãrie sau prin Prefecturã, a
transferat firma altcuiva (nevastã,
sorã, fiicã, cumnatã, ce-o fi!). ªi mai
de râsul curcilor este cã, dacã închizi
calorimetrele ºi temperatura

coboarã pânã la un anumit grad,
sculele astea înregistreazã
automat consumuri... Corect, nu?
ªi dacã-i asculþi pe hoþomanii
ãºtia, sã vezi ce ofensaþi se simt,
ºi ce argumente-þi aduc, de crezi
c-au lucrat la NASA...
În tot acest timp, populaþia
suportã ºi doarme pe ea, acceptând
sã fie jupuitã de niºte “capitaliºti
sãlbatici, de carton” ºi jegoºi...
Iar Primãria doarme la fel, adicã
tot pe ea, punând ceasul s-o
trezeascã în ziua ºi la orele cuvenite
pentru fifty-fifty cu hoþomanii...
Dezastrul vine când aceste firme
prestatoare de servicii se pun pe
calculat dobânzi la datoriile restante
ale consumatorilor, ba chiar dobânzi
la dobânzi, de zici cã sunt Bãnci. Nu
conteazã cã dobânda depãºeºte cu
mult datoria, ceea ce ar trebui sã
trezeascã din adormire cea mai
somnambulã ºi mai parazitarã dintre
instituþiile Statului: Oficiul pentru
Protecþia Consumatorului.
De unde, tot aºa, niºte neamuri,
niºte afini, sau niºte “obligaþii de
partid” papã bani frumoºi...
Cum “de unde”? Din buzunarul
meu, din buzunarul tãu...
Din buzunarele noastre...
Aloooo...! Administraþiaaa...!
TREZIREA !
Þ-ai dracu cu melcii voºtri...!
Constantin Stana

Praga, o scurtã incursiune în istorie

Supranumit ºi “oraºul de aur”,
Praga s-a aflat întotdeauna printe
“favoriþii” poeþilor, pictorilor ºi, mai
nou, a fotografilor de pretutindeni.
I s-a dus renumele pentru cât de
bine s-a conservat istoria în acest oraº
cochet din centrul Europei, unde
timpul parcã a încremenit în loc.
“Oraºul celor o mie de turnuri” se aflã
pe malurile rãului Vltava ºi este un
renumit centru cultural, administrativ,
al cultelor, comerþului ºi industriei –
încã de pe vremea când Cehia era
una dintre provinciile de elitã ale
imperiului habsburgic. Fiind
întotdeauna un oraº al legendelor de
tot felul, în care fiecare clãdire, pod
sau strãduþã îºi are povestea ei, nici
originea oraºului nu face abstracþie

de la regulã. Legenda spune cã
prinþesa Libuoe, înzestratã cu darul
profeþiei, conducându-ºi poporul în
cãutarea unui loc de stabilire, s-a
oprit pe aceste meleaguri ºi a hotãrât
ridicarea unui oraº, prevãzând cã
acesta va fi vestit în lume. Iar
profeþia ei chiar s-a împlinit, pentru
cã Praga are într-adevãr toate
atuurile pentru a fi vizitatã anual de
sute de mii de turiºti strãini, veniþi
din toate colþurile lumii.
În secolul XIV, Praga devine
sediul primei universitãþi
transalpine ºi un remarcabil cãmin
al artelor. Oraºul se transformã
rapid în locul preferat de întâlnire
al unor renumiþi artiºti, savanþi ºi
rabini docþi, fiind considerat de

cãtre unii dintre împãraþii Casei de
Austria drept a douã capitalã a
imperiului. Astãzi, Praga se oferã
vizitatorului ca un insolit ºi
fermecãtor amestec de biserici
gotice ºi domuri baroce, clãdiri
medievale ºi palate în stilul
renaºterii, cu cele peste 500 de
turnuri, curþi ºi grãdini ale palatelor
aristocratice ºi numeroase vestigii
ale trecutului care îºi oglindesc
zidurile în apele Vltavei.
Atracþii turistice: Turnul cu Ceas,
Palatul Regal, Biserica Sf. Miculas,
Monumentul Jan Hus, Piaþa
Revoluþiei ºi renumitul Pod Karl,
înþesat de vânzãtori ºi amatori de
suveniruri ºi de portrete la minut
fãcute de pictorii stradali.

Hotelul recomandat: Hotel Legie
3*, situat central oferã turiºtilor sãi
cel mai bun raport calitate-preþlocaþie. Recomandarea noastrã
pentru o scurtã escapadã de 4 zile
în perioada 30 noiembrie – 3
decembrie, la preþul de 70 euro pe
sejur cu mic dejun inclus.
Mai multe detalii pe pagina de
facebook a agenþiei Ava Travel din
Drobeta Turnu Severin sau la sediul
de pe strada Traian nr. 85 (lângã
Banca Transilvania).
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Pandurii au “ucis” deja
campionatul
Învingãtoare ºi în partida-tur cu contracandidata Recolta Dãnceu,
CS Pandurii Cerneþi a fãcut, încã din etapa a IX-a, pasul spre al doilea
titlul de campioanã judeþeanã. La Dãnceu, liderul s-a impus cu 3-2, dupã
ce câºtigase cu 3-0 jocul direct de la Cerneþi, din urmã cu douã luni.
Cele douã contracandidate se vor reîntâlni în primãvarã în alte douã
rânduri, însã
Liga a IV-a - Etapa a IX-a
Pandurii are
Recolta Dãnceu – Pandurii Cerneþi 2-3 (2-2)
deja
un
Coºuºtea Cãzãneºti – CS Strehaia 1-5 (0-1)
a
v
a
n
s
Viitorul Cujmir – AS Corcova
5-0 (3-0)
liniºtitor de 7
Viitorul ªimian – Dunãrea Gruia
2-0 (1-0)
puncte.
La Dãnceu,
Clasament
1. Cerneþi
9
8
1
0
36-10 25 Chirfot (9) ºi
2. Strehaia
9
6
3
1
30-10 18 Brucã (42) au
3. Dãnceu
9
6
0
3
29-17 18 marcat pentru
4. Corcova
9
5
1
3
24-15 16 gazde, în timp
5. Cujmir
9
4
0
5
17-21 12 ce Vãtuiu
6. Gruia
9
3
1
5
14-20 10
(‘19, ‘34) ºi Cr.
7. ªimian
9
1
1
7
9-31 4
Creuþ (81) au
8. Cãzãneºti 9
0
1
8
9-43 1
adus cea de-a
ºaptea victorie consecutivã a Pandurilor împotriva Recoltei, de care dispusese
sezonul trecut de 4 ori în campionat ºi o datã în finala Cupei României.

Dobrescu a lansat
noi campioane
Dupã surorile Iancolovici, Bianca ºi Roxana, la
sfârºitul anilor 2000, Severinul a lansat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, alte douã campioane naþionale:
Cristina ºi Valentina Ungureanu. Performanþa a fost
izbutitã la Târgu Mureº, unde a avut loc Campionatul
Naþional de lupte libere pentru copii I, nãscuþi în anii
2002-2003 ºi Juniori III (2000-2001).
La prima categorie de vârstã, Cristina Ungureanu (52
kg) a cucerit aurul, Patricia Manofu (40 kg) ºi Sabin
Stegaru (53 kg) au luat argintul, în timp ce Larisa Cercel
(44 kg) a obþinut bronzul.
Rezultatele au plasat CSM Drobeta pe locul al III-lea,
în clasamentul general feminin. Clubul severinean a
excelat ºi la juniori III, unde Valentina Ungureanu (70
kg) a cucerit aurul, Roxana Capezan (72 kg) a obþinut
argintul, iar Adina Giura (57 kg) a urcat pe ultima treaptã
a podiumului de premiere.
Rezultatele fetelor au plasat CSM Drobeta pe primul loc
în clasamentul general. La Naþionalele de la Târgu Mureº
au participat 830 de sportivi, de la majoritatea cluburilor.
“A fost cea mai numeroasã competiþie la care am
participat. S-a luptat, concomitent, pe patru suprafeþe, iar
noi am avut 13 luptãtori în concurs ºi am luat 7 medalii.
Sunt mulþumit, dar se putea ºi mai bine. Sunt mulþumit
cã surorile Ungureanu au devenit campioane naþionale,
dar mai aºteptam una-douã medalii, dintre care una de
aur. Oricum, ne-am depãºit obiectivul”, a precizat
antrenorul severinean Marin Dobrescu.
 M. O.

Pe locul secund a urcat CS
Strehaia, având golaveraj superior
Dãnceului, dupã ce s-a impus cu
5-1 la Cãzãneºti, prin golurile lui
Crãciun (‘44), Topalã (‘51), I. Vîrºog
(‘64), M. Vîrºog (‘65) ºi A. Balaci
(‘71), respectiv Tiþa (‘81).
Deºi are în componenþa lotului
foarte mulþi jucãtori tineri, echipa
antrenatã de Dan ªurlãu traverseazã,
cel puþin în campionat, cel mai bun
parcurs de dupã Revoluþie. În Cupa
României, Strehaia se poate lãuda

deceniul acesta cu 3 finale ale Cupei
României - Mehedinþi, dintre care
una câºtigatã, în 2012. Runda a IXa a adus ºi prima victorie a
debutantei Viitorul ªimian, care
a dispus cu 2-0 de Dunãrea
Gruia, prin “dubla” lui Lucian
Marinescu (‘3, ‘50).
Surpriza etapei a produs-o
Viitorul Cujmir, care a trecut cu 50 de AS Corcova, prin golurile lui
E. Cîncea (‘1, ‘42, ‘70), I. Cecã (‘19)
ºi Marinaºi (‘83).
 M. O.

Podium neschimbat în ultimul eºalon
Favoritele s-au impus
Liga a V-a - Etapa a IX-a
în etapa a IX-a din Liga a V-a Dunãrea Pristol – Inter Crãguieºti
2-0 (1-0)
ºi podiumul a rãmas Inter Salcia – Voinþa Opriºor
8-0 (4-0)
6-2 (3-1)
neschimbat. Astfel, liderul Dunãrea Hinova - ªtiinþa Broºteni
ultimului eºalon fotbalistic din Real Vânju Mare – AS Ghiciulescu Hinova 4-2 (1-1)
2-5 (1-3)
Mehedinþi, Viitorul Floreºti, s- AS Corlãþel – Voinþa Vrata
Speranþa
Punghina
–
Viitorul
Floreºti
1-3 (1-2)
a impus cu 3-1 la Punghina,
Unirea Gârla Mare a stat
prin golurile lui Popescu (‘16),
V. Popescu (‘31) ºi A. Gãrgãlie
Clasament
(‘78), respectiv N. Balaºi (‘25). 1. Floreºti
8
7
0
1
23-11 21
Pe locul secund a rãmas AS 2. Vânju Mare 8
6
1
1
42-13 19
Real Vânju Mare, dupã victoria 3. D. Hinova 8
6
1
1
28-13 19
cu 4-2 în disputa cu nou- 4. Vrata
8
6
0
2
24-14 18
5
0
3
23-21 15
înfiinþata AS Ghiciulescu Hinova. 5. Gârla Mare 8
4
2
2
25-20 14
Dumbravã (‘5, ‘65), Dragomir 6. Crãguieºti 8
7.
Corlãþel
9
4
0
5
17-21 12
(‘55) ºi Nicola (‘85), respectiv M.
8.
Pristol
9
3
1
5
16-24 10
Doanã (‘17, ‘90) au fost
9. Salcia
8
3
0
5
22-23 9
marcatorii din raportul de joc.
10. Broºteni 9
2
1
6
18-30 7
Pe trei se menþine Dunãrea
11. G. Hinova 9
2
0
7
18-27 6
Hinova, care a dispus cu 6-2 12. Opriºor 8
2
0
6
14-29 6
de ªtiinþa Broºteni, prin 13. Punghina 8
1
0
7
12-36 3
golurile lui S. Toma (‘6, ‘55,
‘67), ªealãu (‘33), ªutoi (‘35) ºi G. Molea echipa localã AS Inter a dispus cu 8-0 de
(‘56), respectiv Drãghici (‘15) ºi M. Popescu Voinþa Opriºor, prin golurile lui S. Tomescu
(‘80). Cu 5-2 s-a impus Voinþa Vrata, la (‘7, ‘10, ‘35, ‘67), Ungureanu (‘25), Iliescu
Corlãþel, prin golurile lui V. Pontu (‘13), C. (‘50) ºi M. Siminicã (‘63, ‘69). Cele mai
Pontu (‘26, ‘43), Dragomirescu (‘57) ºi A. puþine goluri s-au marcat la Pristol, unde
ªtefan (‘76), respectiv Mazilu (‘7) ºi Creuþ CS Dunãrea din localitate a dispus cu
(‘67). Victoria a pãstrat Vrata pe 4 în ierarhie. 2-0 de Inter Crãguieºti, datoritã lui M.
Scorul rundei s-a înregistrat la Salcia, unde Erceanu (‘30) ºi Creanþ (‘74).  M. O.
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Sucã, nea Gigi ºi biru cu fugiþii, nea Sibinescu
curajosu’ ºi nea Orbanu’ lu nea Staniºoarã ãl mic

Mã
fraþilor,
mã
mehedinþenii mei, cicã începurã sã
încarce instalaþiile de la
termoficare, prilej pentru nea
primarele sã sarã în sus de bucurie
cã poate mai trece ºi iarna asta,
severinenii uitã ºi-i mai pãcãleºte
la anu o datã. Dacã o fi aºa, om
vedea, cã de câte ori sã sã mai
pãcãleascã ºi severinenii?!
Cã aºa încercã sã-i mai
pãcãleascã ºi nea Aladin, cã rezolvã
‘mnealui cu termoficarea, cã dacã
nu era ‘mnealui nu sã miºca nimica,
ca nici judeþul nu înflorea de
buruieni dacã nu era ‘mnealui, cã
nici Marghioala lu Fleaºcã nu ar fi
mâncat pufuleþi sãraþi dacã nu era
‘mnealui, ce sã mai, nimica nu miºca
pin judeþ. Cã aºa-i cu cãpitanii de
judeþ, nu sã întâmplã nimica fãrã
‘mnealor. Da vorba lu Tanþa lu
Pecingine, aºa zâcea ºi nea Duicu,
aºa zãcea ºi nea Sârbulescu ºi nu
sã sâmte diferenþa.

ªi apropo de nea Gigi, dete
bir cu fugiþii la ultima
extraordinarã, cã aflã nea
cãpitanu’ de judeþ cã sã pregãtea
o debarcare ºi zisã cã nu sã cade
sã lase judeþu cu mai puþin de
un an înainte de alegeri. Mai
nou sã trezi ºi nea Sibinescu, cã
vãzu ºi ‘mnealui neºte abuzuri
în PSD Mehedinþi, pesemne ca
nu reuºi sã punã panouri pin tot
judeþu ºi-i luarã ºi alþii dinaintea
pin Severin. Unde mai pui cã
aºtia di la concurenþa lu nea
Sibinescu nici nu sunt bãºtinaºi.
Da, da-s preteni cu don Costel,
care-i obligat la tanti Olguþa.
Cum preteni cu guvernanþii furã ºi
finanþiºtii pânã aflarã cã nu le este
plãtit efortu de preceptori ºi atunci
ieºirã în stradã. Bine fãcurã, cã au
dreptate, da Sucã nu pricepu de ce
fugeau de reporteri ca dracu de
tãmâie. Cât de fotografiat, le arãtarã
doar spatele la ziariºti... ºi nu-i frumos!

Mã nepoate, da sã vezi ºi sã nu
crezi, cã sã luã nea Ludovic Orbán
de nea Stãniºoarã ãl mic, cã cicã fu
promovat pe nepotisme, de parcã
s-ar mai fi mirat cineva dacã ar fi
fost vreo promovare pe competenþã
în ultimii 20 de ani, ca ºi pe vremea
lu nea Trancotã, a lu nea Bãlu, a
altora, nu fu mai prejos..
Cât despre nearborarea

drapelului în bernã de cãtre
prefecturã ºi consiliul judeþean nici
nu mai era de mirare, ca la câtã
nepãsare zace în cele douã
instituþii, ar fi fost un miracol sã sã
ºi miºte lucrurile în bine. Dar leafa
merge, timpu trece ºi alegerile o sã
vinã ºi ele.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

Poliþiºtii din structurile de rutierã ºi ordine publicã au desfãºurat ample acþiuni pentru
asigurarea unui climat de ordine ºi siguranþã publicã adecvat
În acest weekend, au fost
verificate peste 800 de
autoturisme, au fost aplicate 787
de sancþiuni contravenþionale, în
valoare de peste 163.000 de lei,
totodatã fiind reþinute 27 de
permise conducere ºi retrase 5
certificate de înmatriculare.
În perioada 30.10 – 01.11.2015,
peste 230 de poliþiºti din cadrul
structurilor de rutierã ºi ordine
publicã au acþionat pe raza judeþului,
pentru prevenire victimizãrii
participanþilor la trafic prin accidente
rutiere produse pe fondul
nerespectãrii principalelor cauze
generatoare ºi anume viteza excesivã
ºi neadaptatã la condiþiile de trafic,
nerespectarea normelor instituite în
zona trecerilor la nivel cu calea feratã,
iar în mediul rural abaterile comise
de cãtre conducãtorii de vehicule
cu tracþiune animalã, respectiv
conducerea autovehiculelor de
cãtre persoane aflate sub
influenþa alcoolului.

În urma controalelor efectuate,
poliþiºtii au aplicat 787 de
sancþiuni contravenþionale, cu
valoare totalã estimatã la 163.760
de lei, au verificat 862 autoturisme
ºi au legitimat 898 persoane.
La sfârºitul sãptãmânii, 218
ºoferi au fost sancþionaþi pentru
depãºirea limitei legale de vitezã,
154 pentru lipsa utilizãrii centurii
de siguranþã, 26 abateri
constatate în cazul conducãtorilor
de vehicule cu tracþiune animalã,
iar 332 alte abateri.
De asemenea, poliþiºtii au
constatat 10 infracþiuni la
regimul circulaþiei rutiere, 7 dintre

acestea privind consumul de
alcool la volan.
Totodatã, au fost reþinute 27
permise de conducere, 6 dintre
acestea pentru încãlcarea

normelor rutiere privind viteza, iar
5 pentru consumul de alcool la
volan fiind retrase 5 certificate de
înmatriculare.
 Biroul de presã

Autoutilitarã cãutatã de autoritãþile italiene indisponibilizatã...
 Urmare din pag. 2

Verificãrile efectuate de poliþiºtii de
frontierã, în bazele de date naþionale
au stabilit cã autoutilitara figureazã
ca fiind bun cãutat pentru confiscare
de cãtre autoritãþile din Italia.

Autovehiculul în valoare de 10.000
de euro a fost indisponibilizatã la
sediul Serviciului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Mehedinþi urmând ca la
definitivarea cercetãrilor sã fie
înapoiat proprietarului de drept.
În cauzã se efectueazã cercetãri

pentru a se stabili dacã fapta
constatatã de cãtre poliþiºtii de
frontierã întruneºte elementele
constitutive ale infracþiunii de
tãinuire la furt.
Purtãtor de cuvânt, Comisar ºef
de poliþie PERA VALERIU

