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Fostul premier Adrian Nãstase
considerã cã desemnarea lui Dacian
Cioloº ca prim-ministru înseamnã
“probabila instalare, sub acoperirea
ideii de tehnocraþie, a unui guvern de
dreapta în România, în locul
guvernului de stânga ºi pregãtirea
dreptei pentru alegerile de anul viitor”.
“Probabil cã în Parlament PSD va
descoperi, cu uimire, cã se aflã în
opoziþie, dacã nu va accepta o poziþie
umilitoare, minoritarã, în noul guvern.

Obiectiv mehedinþean în format electronic

mehedinþean

Fãrã pesediºti în guvern ºi în
administraþie!

Nãstase: Desemnarea
lui Cioloº înseamnã
probabila instalare,
sub acoperirea ideii
de tehnocraþie, a unui
guvern de dreapta

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT

www.obiectiv-mehedinean.ro

Anul XVII

" ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Nu cred cã prin desemnarea unui
premier tehnocrat toate partidele vor fi
în opoziþie! Astfel, cu ajutorul “strãzii”,
este schimbatã majoritatea
parlamentarã decisã în alegeri ºi,
pe aceastã bazã, guvernarea”,
scria miercuri Adrian Nãstase, pe
blogul personal.
Fostul lider social-democrat criticã
maniera în care PSD a abordat
consultãrile de la Cotroceni cu
preºedintele Klaus Iohannis, fapt ce
i-a permis acestuia sã se manifeste
ca “preºedinte jucãtor”.
“PSD avea posibilitatea sã se
prezinte cu un candidat susþinut de
TOATE partidele din Coaliþie. Într-o
astfel de situaþie, preºedintele era
obligat sã desemneze primul candidat

de premier din partea majoritãþii
parlamentare (vã aduc aminte cã întro situaþie asemãnãtoare,
Bãsescu a fost obligat sã-l
desemneze pe Ponta).
La consultãri (runda a doua),
PSD a venit însã cu un
candidat doar din partea
partidului, nu a coaliþiei,
ceea ce evident i-a permis
lui Iohannis sã se
manifeste ca “preºedinte jucãtor”,
mai apreciazã Nãstase.
El avanseazã ºi un scenariu probabil
pentru perioada urmãtoare.
“Posibil ca PSD sã participe la votul
de învestiturã ºi sã dea “un vot util”,
iar apoi sã se retragã în opoziþie. Vom
vedea. Vã amintesc, însã, componenþa

COMUNICAT
DE PRESÃ
Organizaþia ALDE Mehedinþi
apreciazã eforturile depuse de
ministrul Energiei, Intreprinderilor
Mici ºi Mijlocii ºi Mediului de
Afaceri, Andrei Gerea, în gãsirea
soluþiilor care au dus la asigurarea
confortului termic în Drobeta Turnu
Severin pentru iarna 2015-2016.
Cu toate cã situaþia Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare
Drobeta Turnu Severin a fost ºi este
foarte dificilã, iar ºansele de
rezolvare a problemei termoficãrii
erau foarte mici, soluþiile gãsite de
ministrul Andrei Gerea, promovate
ºi susþinute, atât la nivelul
Guvernului României, cât ºi la
nivelul autoritãþilor locale, au fost
decisive în rezolvarea unei situaþii
aproape imposibilã ºi la asigurarea
agentului termic necesar încãlzirii
locuinþelor, instituþiilor publice grãdiniþe, ºcoli, spitale, etc. - din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
Deputat Viorel Palaºcã,
Preºedinte ALDE Mehedinþi
guvernului nu este esenþialã, pentru
cã formula iniþialã (care trebuie

aprobatã de parlament) poate fi uºor
modificatã prin remaniere —
procedurã care îi implicã DOAR pe
premier ºi pe preºedinte! Uºor de
realizat în ultimul an de mandat al
parlamentarilor”, mai aratã Nãstase.
AGERPRES/(AS — autor: Vicenþiu
Purcãrea, editor: Andreea Rotaru)
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de Sorin Vidan

Fãrã pesediºti în guvern ºi în administraþie!

Nu-mi dau seama cât de
mult este Dacian Cioloº, premierul
desemnat, expresia strãzii, a
„voinþei” ei exprimate în toate zilele
de tumult ºi revoltã ce au urmat
tragediei de la clubul Colectiv. Sau
cât de mult este expresia voinþei
preºedintelui Johannis. Oricum e
ceva nou ºi neaºteptat. Cine ar fi
crezut, acum o lunã sau douã, de
exemplu, cã vom ajunge aici? Toatã
lumea îl vedea pe Ponta premier
pânã la alegerile parlamentare din

toamna anului viitor, nimeni nu-l
dãdea plecat, în ciuda problemelor
cu procurorii. Acum Victor Ponta
aparþine trecutului ºi nu mai are rost
sã ne sucim gâturile dupã silueta lui
politicã din ce în ce mai subþire ºi
mai pierdutã în ceaþã. Problema e
cã odatã cu plecarea lui Ponta, odatã
cu desemnarea lui Dacian Cioloº, ºi
soarta PSD devine cam pierdutã în
ceaþã. Ghinion, vorba lui Johannis.
Fapt este cã liberalii, surescitaþi de
evenimente, i-au transmis un mesaj
cât se poate de clar ºi tranºant
noului premier, Dacian Cioloº: fãrã
pesediºti în guvern ºi în
administraþie! Nasol moment pentru
social-democraþi. Alina Gorghiu ºi
Vasile Blaga au declarat, cu subiect
ºi predicat: “Nu am discutat de liste
ºi nici de nume. De abia acum
începe sã o creioneze (lista –n.red.).
Sunt discuþii privind prioritãþile

noastre de guvernare. Am insistat
pe depolitizarea administraþiei ºi
transparenþa în administraþie. Altfel,
ar fi greu unui cabinet tehnocrat sã
facã faþã unui aparat plin de PSDiºti, Domnia sa ºtie cã misiunea de
a conduce un guvern acum nu e
deloc uºoarã, dar se va descurca
foarte bine”, a spus Alina Gorghiu.
Mda. Previzibil. Era pãcat sã rateze
momentul, dna Gorghiu, dupã ce a
ratat alte o groazã de momente de
când e ºef la liberali. Sincer,
vãzându-i împreunã la tv, pe Alina
Gorghiu ºi Vasile Blaga cu greu îþi
vine sã nu te dedai unor maliþiozitãþi
nevinovate, cãci „cuplul” politic
oferã o imagine pretabilã la
„miºtouri”. Încã nu-i putem asocia
cu uºurinþã pe foºtii oameni ai lui
Bãsescu cu foºtii oameni ai lui
Antonescu. Greu de alãturat. Oricum,
dincolo de toate aceste chestiuni

conexe, iatã cã zilele pesediºtilor
la putere sunt numerate. Cã ne
convine sau nu de liberali (nu sunt
ºi nici mãcar nu par pregãtiþi sã
constituie o alternativã solidã ºi
credibilã la actuala putere, dar asta
e) e limpede cã, referindu-ne la
PSD, e nevoie de o schimbare de
sus ºi pânã jos. Poate cã e timpul
ca liderii locali ai PSD sã-ºi retragã,
într-un ultim gest de onoare,
ºefimea cocoþatã pe funcþii aflate cu
mult peste nivelul lor de pregãtire ºi
de maturitate politicã, oameni
„gomflaþi” politic, supraestimaþi.
Asta dacã PSD mai vrea sã emitã
pretenþii pentru alegerile din 2016.
Dacã nu, se va complace în ipostaza
de partid care a ratat ºansa unei
guvernãri locale eficiente, demne ºi
onorabile. Guvernarea localã, pentru
PSD, a fost un lung ºir de bâlbâieli,
mediocritãþi, scandaluri, ºi dezamãgiri.

Scrisoare deschisã a UJRP adresatã preºedintelui Klaus Iohannis
Uniunea Jurnaliºtilor
Români de Pretutindeni, cu sediul
la Viena, constituitã din jurnaliºti
care fac publicã vocea românilor din
diaspora, solicitã preºedintelui
României, Klaus Iohannis,
partidelor politice ºi pãrþilor sociale
implicate în negocierile pentru un
nou guvern sã asculte ºi vocea
milioanelor de români plecaþi la
muncã în strãinãtate, informeazã
Pulsul Afroditei, primul ziar
românesc din Cipru, care a
publicat, sâmbãtã, o scrisoare
deschisã a UJRP.
Revoluþia “COLECTIV” din aceste
zile a fost prefiguratã anul trecut în
diasporã. Primele proteste pentru o
altfel de Românie au avut loc în
urmã cu un an, în 16 noiembrie anul
trecut, la cozile de la secþiile de
votare din marile capitale ale lumii.
Atunci revolta miilor de români nu
a fost limitatã la încãlcarea dreptului
de a vota, ci a vizat corupþia ºi hoþia
aflate la putere în þarã.
Dar preºedintele ales de diasporã
nu a invitat pe nimeni din diasporã
la consultãrile cu reprezentanþii
societãþii civile care au avut loc

vineri la Palatul Cotroceni, noteazã
UJRP în aceastã scrisoare deschisã.
Am aflat cu stupoare cã la discuþiile
de la Palatul Cotroceni s-au înscris
peste 5.000 de reprezentanþi ai
societãþii civile. Dacã ar exista în
România 5000 de organizaþii civile
active, þara ar arãta cu totul altfel.
Realitatea ne aratã cã societatea
civila din þarã exista doar cu numele
ºi se mobilizeazã rar ºi târziu.
Românii care au ales sa trãiascã
în strãinãtate au cea mai mare
experienþã despre cum aratã o
societate occidentalã, ei pot indica
cel mai bine lipsurile din þarã. Ei
sunt observatorii obiectivi din afara
sistemului ºi au dovedit asta la
alegerile din 2014. Folosiþi
experienþa celor care trãiesc afarã.
Ei sunt maeºtrii “lucrului bine fãcut”.
Pe lângã stârpirea corupþiei,
schimbarea clasei politice,
promovarea oamenilor competenþi
ºi cinstiþi, standarde moderne
pentru educaþie ºi sãnãtate, pe care
le susþin necondiþionat, românii din
strãinãtate au ºi propriile lor
revendicãri care trebuie sã stea la
baza noilor programe de guvernare.

Ne facem ecoul unor revendicãri
din partea românilor din strãinatate:
— Transformarea consulatelor ºi
ambasadelor în instituþii care sã
funcþioneze în sprijinul românilor
din strãinatate;
—Depolitizarea ºi denepotizarea
numirilor în aceste instituþii,
îndepãrtarea funcþionarilor aroganþi
ºi a celor corupþi;
—Reducerea taxelor consulare,
gratuitate absolutã ºi sprijinul
statului român pentru cei aflaþi
în dificultate;
— Desfiinþarea filialelor din
diaspora ale partidelor politice
corupte din România;
—Alegerea parlamentarilor
diasporei numai din rândul
românilor din diaspora;
—Nepromulgarea legii votului prin
corespondenþã în forma trunchiatã
ieºitã din Parlament ºi introducerea
votului electronic.
Acestea sunt doar câteva din
numeroasele revendicãri din
diaspora, care trebuie sa fie auzite
în aceste zile de maximã atenþie
în spaþiul public.
În speranþa cã veþi þine cont de

faptul cã diaspora are un loc de
drept în construirea noii Românii,
vã solicitãm ºi consultarea
românilor din strãinãtate, în forma
pe care o veþi considera oportunã,
încheie cu aceste rânduri
scrisoarea deschisã a Uniunii
Jurnaliºtilor
Români
de
Pretutindeni (UJRP), semnatã Sorin
Cehan — preºedinte.
AGERPRES/(AS — editor:
Sorin Calciu)
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Ce mai poate sã facã primarul
Constantin Gherghe în fruntea UNPR Mehedinþi?

Ultimele evenimente petrecute
la nivel naþional ridicã serioase semne
de întrebare în ceea ce priveºte
evoluþia, dar mai ales ºansele
electorale ale UNPR Mehedinþi în
perspectiva alegerilor locale de anul
viitor. Care sunt posibilitãþile ca UNPR
Mehedinþi sã se afirme în forþã la
începutul anul viitor, câtã cotã de
popularitate mai are acest partid în

rândul locuitorilor judeþului,
dar mai ales ce poate sã mai
facã primarul Constantin
Gherghe în fruntea UNPR
Mehedinþi? Sunt întrebãri al
cãror rãspunsuri sunt greu
de evaluat în acest moment.
Cert este faptul cã UNPR
Mehedinþi trece printr-o
perioadã de incertitudini, în
acest moment neºtiind cât va
mai conta în judeþ, dacã
primarul
Constantin
Gherghe va mai rãmâne în
continuare în fruntea sa, dar
mai ales dacã va mai candida
pentru un nou mandat de
primar din partea sa. De asemenea,
este greu de evaluat în ce mãsurã acest
partid va reuºi, în condiþiile existente,
sã se organizeze în teritoriu pentru
scutinul local de anul viitor.
Preºedintele UNPR Mehedinþi,
Constantin Gherghe, nu pare sã fie
politicianul providenþial pentru acest
partid, omul care sã poatã consolida
un partid, având propria sa problemã

15.000 de lei costã montatul ºi
demontatul Pomului de Crãciun
la Drobeta Turnu Severin
Primãria Drobeta Turnu Severin cheltuieºte 370.000 de lei
pentru manifestãrile organizate de Zilele Crãciunului, Anului Nou ºi
cu ocazia Zilei Naþionale a României.
Suma de 10.000 de lei este alocatã de Primãrie pentru sãrbãtorirea
zilei de 1 Decembrie ºi aceeaºi sumã se cheltuieºte pentru materiale de
publicitate (agende, calendare, programe, miniaturi).
Montatul ºi demontatul pomului de Crãciun costã la Turnu Severin
15.000 de lei, iar pentru „procurarea de brazi pânã la 7-12 m în vederea
montãrii în anumite zone ale oraºului” se cheltuieºte din bugetul local
suma de 37.000 de lei. ªi la acelaºi capitol, Primãria Turnu Severin va
achita suma de 20.000 de lei pentru recondiþionarea ºi montarea
vechilor reþele de iluminat ornamental specific sãrbãtorilor de iarnã
(figurine, panouri luminoase, plase, ghirlande, brad) care se aflã în
stoc, precum ºi recondiþionarea instalaþiei pomului.
100.000 de lei costã cadourile pentru colindãtori ºi pentru unele
categorii speciale de copii ºi bãtrâni, care vor fi distribuite „pe bazã de
grafic apobat de conducerea executivã a Primãriei”.
Jocul de artificii din noaptea de Revelion costã 20.000 de lei ºi
aceeaºi sumã se cheltuieºte pentru manifestãri artistice, evenimente
culturale, cazare, manifestãri sportive.
De câteva zile se lucreazã la ornamentarea oraºului pentru sãrbãtorile
de iarnã, acþiune care se va finaliza pânã la 1 Decembrie.

de imagine. Mai mult, Constantin
Gherghe a demonstrat în toþi ani în
care a fost implicat politic nu doar cã
nu este un politician veritabil, ci ºi cã
este o persoanã publicã care opteazã
politic în funcþie de propriile interese.
Este de vãzut care mai este interesul
domnului Constantin Gherghe ºi ce
partide mehedinþene mai sunt
interesate de candidatura sa.
Nu a întãrit
UNPR Mehedinþi
De când a fost numit în funcþia de
preºedinte al UNPR Mehedinþi,
primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Constantin Gherghe, nu a
manifestat un interes politic pentru
partidul pe care îl conduce. Gherghe
a lãsat impresia cã a acceptat aceastã
funcþie politicã doar pentru a beneficia
de un sprijin guvernamental,
nicidecum pentru a se înhãma la
consolidarea ºi lansarea unui partid
politic. Constantin Gherghe nu a fost
niciodatã un politician veritabil, în
adevãratul sens al cuvântului, ci doar
unul care ºi-a urmãrit propriul interes.
Aºa se explicã ºi trecerea sa prin mai
multe partide, în cele din urmã ajuns
ºef peste UNPR Mehedinþi, unde în
prezent este un lider formal, decorativ.
Mai mult, primarul Constantin
Gherghe este o persoanã publicã
extrem de vulnerabilã, un ales local
care îºi pierde, încet dar sigur,
încrederea. Impunerea lui Constantin
Gherghe drept lider al UNPR
Mehedinþi nu a condus nici pe
departe la relansarea acestei

formaþiuni, deºi existau toate
premisele pentru o afirmare realã.
A fost prin
mai multe partide
Înainte de a ajunge în fruntea UNPR
Mehedinþi, Constantin Gherghe a mai
trecut prin alte partide. Adus în PSD
Mehedinþi de cãtre deputatul Eugen
Nicolicea, Constantin Gherghe a ajuns
ulterior viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. La finalul
mandatului s-a înscris în PDL
Mehedinþi, partid cu ajutorul cãruia a
câºtigat primul mandat de primar. A
ajuns preºedintele organizaþiei
municipale PDL Drobeta Turnu
Severin, funcþie politicã în care nu a
excelat cu nimic. Constantin Gherghe
a demonstrat, prin toatã atitudine sa
publicã, cã nu are vocaþie de politician.
Cu toate acestea, a existat o preocupare
a sa pentru zona politicã, întrucât,
vrând-nevrând, avea nevoie de o
susþinere politicã. În timpul primului
mandat a beneficiat de susþinerea
necondiþionatã ºi totalã a PDL
Mehedinþi. Datoritã acestei susþineri a
putut sã demareze marile proiecte de
dezvoltare localã. A lãsat tot timpul
impresia cã este preocupat doar de
latura administrativã, mai puþin de cea
politicã. Asta demonstreazã cât se
poate de limpede cã dl. Constantin
Gherghe nu are stofã de politician, dar
ºi cã este dispus sã accepte
compromisuri, putând foarte uºor sã
colaboreze cu orice partid sau alianþã,
fãrã nicio mustrare de conºtiinþã.
Mircea Popescu
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Oferta de sãrbãtori la Bãile Herculane: Revelion “Marele Gatsby”,
bãi cu lapte, miere ºi petale de trandafir, tarife neschimbate
Cei care nu s-au decis încã
unde sã petreacã Revelionul 2016,
pot sã rezerve un loc în celebra
staþiune Bãile Herculane. Pentru
masa de Revelion, hotelierii au pus
la punct un meniu bogat, iar
pensiunile au pãstrat preþurile de
anul trecut pentru a-ºi pãstra clienþii
fideli.
Hotelierii, dar ºi proprietarii de
pensiunidinstaþiuneaBãileHerculanepun
la punct ultimele detalii în ceea ce priveºte
petrecerea de Revelion. S-a întocmit
meniul, s-au stabilit tarifele, iar acum se
primesc rezervãrile pentru cazare.
“Pentru perioada sãrbãtorilor de
iarnã, începând cu 1 Decembrie,
pachetul este 265 de lei pentru douã
nopþi de cazare ºi masa festivã. Pentru
Crãciun pachetul este de 400 de lei ºi
cuprinde 2 sau 3 nopþi de cazare, masa
festivã ºi micul dejun pentru restul de
zile. Pentru Revelion, pachetul este de
650 de lei, care cuprinde patru nopþi
de cazare, revelionul ºi cina festivã. Îi
întâmpinãm pe turiºti cu preparate
specifice acestor sãrbãtori, din carne
de porc, mã ocup personal de
pregãtirea lor”, spune Nicolae
Almãºan, proprietarul pensiunii

„Ambasador” din Bãile Herculane.
La Pensiunea „Select” din centrul
staþiunii, tarifele nu s-au mãrit de trei
ani. De pe masa de Crãciun nu vor lipsi
preparatele din porc, pregãtite în casã:
caltaboº, tobã, sângerete, sãrmãluþe
ºi multe alte bunãtãþi.
„Ca în fiecare an îi aºteptãm cu
pachete bine alese, nu s-au mãrit
tarifele absolut deloc faþã de anii trecuþi.
Pentru perioada de Crãciun avem
pachete de 4 zile cu pensiune
completã la preþul de 499 de lei de
persoanã, inclusiv la cina festivã ºi la
masa de Crãciun, bãuturile sunt
incluse, iar ca ºi bonus din partea firmei
avem bãi calde la Bãile Venera. Pentru
perioada Revelionului, pachetele sunt
de 5 zile, cu pensiune completã, la
preþuri neschimbate de trei ani de zile,
899 de lei de persoanã”, spune Vetuþa
Orza, proprietarul pensiunii „Selelect”.
La hotelul „Afrodita”, petrecerea
organizatã la Revelionul de anul acesta
va avea ca temã „Marele Gatsby”. În
paralel, hotelul organizeazã un
revelion ºi pentru copii.
„Le-am pregãtit clienþilor o serie de
pachete pentru Crãciun ºi Revelion.
Ne-am axat foarte mult pe pachetele

pentru familii cu copii ºi din acest motiv
existã programe speciale pentru copii
atât pe perioada Crãciunului cât ºi a
Revelionului. Pachetul de Revelion
este de 3, respectiv 4 nopþi, cel mai
bine pânã acum s-a vândut pachetul
pe patru nopþi, iar în momentul de faþã
singurele camere pe care le mai avem
disponibile sunt cele de patru stele
unde tariful pentru un pachet de patru
nopþi este de 1470 de lei”, spune
Cosmina Rãescu, asistent manager.
Bãi relaxante
Doamnele vor avea parte de un
adevãrat rãsfãþ în acest hotel ºi vor putea
alege între o baie revitalizantã „Ritualul
Cleopatrei”, Baia Împãrãtesei Sisi (care
obiºnuia sã vinã în staþiune) ori Baia
„Afrodita” cu uleiuri esenþiale.
Împãrãteasa Sisi alegea de cele mai
multe ori sã se relaxeze în cele mai
originale moduri. Baia ce-i poartã
numele are efect detensionat graþie
uleiului esenþial Ylang Ylang, dar ºi a
atmosferei create de petalele de trandafir,
muzica de relaxare, terapia cromo. În
timpul terapiei se serveºte, la alegere,
un pahar de vin alb sau un ciorchine
de strugure. Cleopatra îºi întreþinea
frumuseþea printr-un ritual popular ºi

astãzi: baie cu lapte, miere ºi petale de
trandafir. Turiºtii pot opta ºi pentru o
ºedinþã de masaj cu beþe de bambus
ori cu roci vulcanice, care ajutã la
detoxifierea corporalã prin eliminarea
toxinelor de la suprafaþa pielii.
Atestatã documentar
în 153 d.Hr.
Certificarea documentarã a staþiunii
dateazã din anul 153 d.Hr, când se
pare cã era într-o plinã perioadã de
înflorire, ceea ce înseamnã cã a fost
întemeiatã înainte de aceastã datã. ªi
existã mai multe ipoteze ale
specialiºtilor care susþin cã însãºi
Împãratul Traian ar fi ctitorul acestei
staþiuni, monezile cu chipul acestuia
descoperite pe raza staþiunii ducând
la aceastã supoziþie. În scurt timp
staþiunea a devenit faimoasã ºi a
început sã fie vizitatã atât de oameni
simpli veniþi la tratament ºi relaxare,
cât ºi de importante personalitãþi
politice, printre care Împãratul Marcus
Aurelius Antonius, care în anul 214,
însoþit de mama sa, Iulia Domna, a venit
ºi a vizitat aceste miraculoase bãi termale.
Au rãmas o serie de pietre de altar care
vorbesc despre eficienþa tratamentului
balnear aici la Bãile Herculane.

BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU ABSOLVENÞI
În data de 25 septembrie 2015, AJOFM
Mehedinþi a organizat “BURSA
LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU
ABSOLVENÞI” în urma cãreia au fost
angajaþi 63 de ºomeri.
În vederea creºterii gradului de
ocupare a forþei de muncã în judeþ,
instituþia noastrã a organizat în data de
25 septembrie 2015, ora 9.30, la HOTEL
CONTINENTAL (PARC) din Drobeta
Turnu Severin, bulevardul Carol I nr 2,
”BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ
PENTRU ABSOLVENÞI”, acþiune
menitã de a pune faþã în faþã angajatorii
cu solicitanþii de locuri de muncã,
scopul final urmãrit fiind acela ca un
numãr cât mai mare de persoane sã
poatã gãsi un loc de muncã
corespunzãtor pregãtirii lor profesionale.
La acest târg de locuri de muncã au
participat atât absolvenþi ai instituþiilor
de învãþãmânt cât ºi alte persoane care
se aflã în cãutarea unui loc de muncã.

Pentru informarea atât a celor
interesaþi în mod direct (ºomeri,
agenþi economici) cât ºi a opiniei
publice din judeþ despre organizarea
acestei burse a locurilor de muncã
de cãtre instituþia noastrã ºi asupra
facilitãþilor oferite angajatorilor de
prevederile Legii nr 76 / 2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, a fost realizatã o campanie
de mediatizare prin apariþii radiotelevizate pe posturile locale ºi regionale
audio video precum ºi prin publicarea
în massmedia scrisã localã ºi regionalã
a unor comunicate de presã.
Pentru buna organizare ºi desfãºurare
a acestei acþiuni au fost întocmite
materiale publicitare, invitaþii de
participare, chestionare pentru
solicitanþii de locuri de muncã ºi
angajatori, catalogul agenþilor

economici participanþi.
În vederea depistãrii unui numãr cât
mai mare de locuri de muncã, care sã
acopere o gamã cât mai diversã de
meserii din diferite domenii de activitate,
ºi care sã fie oferite tuturor persoanelor
care vor participa la acest târg de locuri
de muncã, de la sfârºitul lunii august
2015 ºi pânã în data de 24.09.2015,
salariaþii AJOFM Mehedinþi au
desfãºurat acþiuni de contactare a
agenþilor economici ºi de invitare a
acestora sã participe la acest târg de
locuri de muncã.
Din cei peste 230 angajatori contactaþi,
74 dintre aceºtia si-au confirmat
participarea la aceastã bursã, numãrul
total al locurilor de munca oferite de
acestia fiind de 714, din care 13 pentru
persoanele cu studii superioare, în diferite
domenii de activitate precum industria
uºoarã, industria prelucrãtoare, bancar,
asigurari, construcþii, comerþ, alimentaþie

publicã, transporturi, diverse activitãþi
de prestãri servicii.
În data de 25 septembrie 2015, data
desfãºurãrii acestei burse a locurilor de
muncã, la HOTELUL CONTINENTAL
(PARC) din Drobeta Turnu Severin, au
fost prezenþi 70 agenþi economici care
au furnizat tuturor solicitanþilor
informaþii referitoare la condiþiile de
ocupare a locurilor de muncã,
numãrul participanþilor fiind de 190
persoane, din care 30 absolvenþi ai
diferitelor forme de învãþãmânt.
Ca urmare a evaluãrii finale privind
rezultatele obþinute în urma organizãrii
acestei burse a locurilor de muncã prin
monitorizarea angajatorilor participanþi,
un numãr de 63 someri (12 tineri
absolventi ºi 51 alte persoane aflate in
cautarea unui loc de munca) au fost
angajaþi ca urmare a participãrii la
aceastã acþiune din judeþul Mehedinþi.
 Biroul de presã
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Povestea Porþilor de
Fier... a prins viaþã

Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier, în parteneriat cu Liceul de Artã
I. ªt. Paulian ºi Happy Town,
implementeazã proiectul cultural
“Povestea Porþilor de Fier”, proiect

co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional.
Miercuri, 11 noiembrie 2015, la
Casa Tineretului din Drobeta Turnu
Severin a avut loc spectacolul

Povestea Porþilor de
Fier. La aceastã
reprezentaþie au fost
invitaþi reprezentanþi ai
Administraþiei
Parcului Natural
Porþile de Fier, alãturi
de cei ai instituþiilor cu
responsabilitãþi în
protecþia biodiversitãþii
acestei zone unice în Europa.
Profesorii ºi elevii liceelor ºi ºcolilor
gimnaziale au fost alãturi de “actorii”
de la Liceul de Artã I. ªt. Paulian, care
au fost, în acelaºi timp, realizatorii

decorului Poveºtii Porþilor de Fier.
Spectacolul Povestea Porþilor
de Fier a transformat patrimoniul
natural al Defileului Porþile de Fier
în personaje de poveste, iar prin
intermediul personajelor, au fost
transmise informaþii, în limbaj de
poveste, despre cele mai
importante aspecte morfologice,
ecologice, arealografice ale
biodiversitãþii zonei Porþile de Fier.
De asemenea, Povestea Porþilor de
Fier a transmis mesaje privind
conservarea ºi protecþia patrimoniului
natural.
 Biroul de presã

“Serbãrile Normalitãþii” cu Deepcentral ºi Xonia la
Drobeta Turnu Severin
Agenþia Naþionalã pentru
Egalitatea de ªanse între Femei
ºi Bãrbaºi vã invitã la Serbãrile
Normalitãþii, o campanie
naþionalã, cu un puternic focus
pe comunitãþile locale, parte din
Proiectul “Start – o viaþã de
calitate în siguranþã”!
Severinenii vor mai avea parte
de un concert la sfârºitul acestei
sãptãmâni. Este vorba despre
“Serbãrile Normalitãþii”, care vor
avea loc sâmbãtã, 14 noiembrie,
începând cu ora 11:00, la Carrefour
din Drobeta Turnu Severin. Potrivit
organizatoriilor este o zi în care se
sãrbãtoreºte normalitatea alãturi
de Deepcentral ºi Xonia într-un
mega-concert.
Astfel, severinenii ºi nu numai, de
la cel mai mic ºi pânã la cel mai mare
sunt aºteptaþi sâmbãtã, 14
noiembrie, în Drobeta Turnu Severin,
sã se bucure de o normalitate
autentic europeanã. Ziua este
dedicatã eradicãrii violenþei
domestice, lipsei de egalitate de
ºansã ºi traficului de fiinþe umane!
Cei care vor participa la eveniment,
vor avea parte de diverse momente,
precum activitãþi, dezbateri,
concursuri ºi karaoke pentru toate
vârstele, alãturi de MC Nartea!
Intrarea la eveniment este gratuitã,
activitãþile încep de la ora 11:00,

iar concertele de la ora 18:00.
Proiectul “Start – o viaþã de
calitate în siguranþã”, dezvoltat de
Agenþia Naþionalã pentru
Egalitatea de ªanse între femei ºi
bãrbaþi, în parteneriat cu Academia
Naþionalã de Informaþii „Mihai
Viteazul”, îºi propune sã creascã
gradul de conºtientizare a tuturor
actorilor sociali cu privire la
principiile egalitãþii de ºanse, a
fenomenului violenþei domestice
ºi traficului de persoane, la nivel
naþional ºi sã dezvolte mecanisme
ºi mãsuri eficiente, integrate ºi
sistemice, pentru prevenirea,
combaterea, intervenia ºi
monitorizarea violenþei domestice
ºi a traficului de persoane la nivel
naþional. Violenþa domesticã, lipsa
egalitãþii de ºanse ºi traficul de
fiinþe umane nu îºi au locul într-o
normalitate autentic europeanã!

Toate trei sunt probleme ale
societãþii româneºti, probleme
care trebuie conºtientizate,
dezbãtute ºi eradicate!
Astfel, vineri, la Hotel Continental
din Drobeta Turnu Severin, începând
cu ora 11,00, va avea loc o dezbatere
pe marginea acestor probleme.
Grupul þintã al proiectului este
format din 11.050 persoane, din
care 1.000 femei care vor deveni
promotori ai principiului egalitãþii
de ºanse; 5.050 alte persoane din

grupuri vulnerabile, din care 4.000
victime ale violenþei domestice,
1.000 de copii în situaþii de risc ºi
50 de victime ale traficului de
persoane. Existã 4.000 de experþi
din cadrul structurilor publice care
au responsabilitãþi în prevenirea ºi
combaterea violenþei domestice ºi
a traficului de persoane ºi/sau
interacþioneazã cu victime, alãturi
de 500 de manageri ºi 500 de
persoane din cadrul autoritãþilor
publice locale ºi centrale.

COMUNICAT DE PRESÃ
În data de 12.11.2015 ora 10:00 la Pãdurea Crihala
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Mehedinþi organizeazã competiþia sportivã “Crosul
de Toamnã”. Competiþia este dedicatã claselor VXII ºi se vor acorda de cãtre Direcþia Judeþeana
pentru Sport ºi Tineret Mehedinþi premii ºi diplome.

Vã aºteptãm cu drag!
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Primãria, pe... varzã

* Din consultãrile prelungite (ºi
atât de inutil trâmbiþate de media) ale
lui Klaus Iohannis, a rezultat, ca-n
poveste, o mãrgicã: Dacian (oh,
Dacien!) Cioloº. O mãrgicã, drept e,
dar o mãrgicã doritã (ºi impusã) de
U.E.. Lucru ºtiut încã înainte de
demisia lui Victor Ponta. „Îmi dai un

cacealma, în care pesediºtii, cu
liderul lor de import, Liviu Dragnea,
s-au fãcut cã propun un premier
„tehnocrat” (Voinea ºi nu ºtiu mai
cum), iar ceilalþi s-au aliniat, parcã
definitiv depersonalizaþi, „interesului
naþional” reprezentat, desigur, de
dulapul prezidenþial de la Cotroceni.

sfat? Te-ascult cu luare-aminte./ O
mânã de-ajutor îmi dai? Mulþam!/Dar
nu cumva sã-þi bâiguie prin minte/
Cã asta-i þara cailor de ham!” –scria,
cândva, un foarte mare poet, azi
aproape uitat, Geo Dumitrescu. Era
pe vremea când în România se fãcea,
cu adevãrat, politica interesului
naþional, a acelui interes adânc, real,
ºi nu butaforic, de genul celui afiºat
de generalul Izmanã. Astãzi, nu
numai cã de acea þarã frumoasã ºi
demnã s-a ales praful ºi pulberea,
dar nici „caii de ham” nu-ºi mai
aparþin. Evident, trebuie sã ne
aºteptãm la un cabinet croit dupã
chipul ºi asemãnarea scofâlcitului
sorosisto-bãsist „de salon
european”, Dacian Cioloº. Aidoma
desenelor animate cu personaje
modelate din plastilinã. Cât priveºte
consultãrile – acestea nu au fost
altceva decât o penibilã ºi sinistrã

Bravos, naþiune! Halal sã-þi fie!
* Staþi, însã, sã vedeþi ºi cabinetul
pe care acest Dacien (oh-la-la!) o
sã-l propunã Parlamentului ºi,
evident, naþiunii! Sã vedeþi acolo
concentraþie de tehnocraþi! Miroase
de pe-acum a bãsism sorosist de
cea mai puturoasã extracþie.
Puahhh! Cred cã pe componenþa
cabinetului Cioloº se poate paria cu
bune ºanse de câºtig. Nu e nevoie
nici de foarte multã inspiraþie.
* Piaþa ºi Strada au fost infestate
cu tot felul de þircãdãi dotaþi cu
arsenal propagandistic din cel mai
grosolan cu putinþã, astfel cã nu nea fost foarte greu sã-i detectãm,
printre lozinci, pancarte ºi strigãturi
revendicative, pe agenþii unor
partide, ai unor formaþiuni
minuscule, care-ºi insinuau
meschinele interese electorale
printre sloganurile tinerilor. La loc

de frunte – bãsiºtii ºi macoviºtii, care
se bat vârtos pe electoratul justiþiar
ºi naþionalist al lui Corneliu Vadim
Tudor. Se anunþã zile cât se poate de
tulburi ºi cu „actori” absolut
surprinzãtori în prim- planul scenei
politice. Doar puþinticã rãbdare...
* “Populaþia vrea democraþie la
televizor ºi dictaturã pe strãzi” – sunã
unul dintre aforismele cele mai
cunoscute ale lui Corneliu Vadim
Tudor. El se aplicã perfect
evenimentelor din ultimele zile, când,
în stradã, se striga jos tot (guvern,
parlament, clasã politicã etc.), iar prin
talk-show-urile televizate reprezentanþii
strãzii, selecþionaþi sau nu, îºi nuanþau
cât se poate de rezonabil solicitãrile,
pânã la a da chiar lecþii de democraþie
moderatorilor ºi analiºtilor. Sã vezi
ºi sã nu crezi!
* Cu totul suspecte, în aceste
manifestãri ale Strãzii, mi s-au pãrut
insultele ºi atacurile la adresa
Bisericii Ortodoxe Române ºi ale
Prea Fericitului Patriarh Daniel. Nu
vreau sã discut aici ºi acum eventuala
culpã a BOR ºi a Întâi Stãtãtorului ei
în contextul tragediei de la clubul
„Colectiv” din Bucureºti. Nu sunt în
temã cu toate aspectele problemei ºi
nici cu procedurile specifice Bisericii
în asemenea dramatice situaþii. Dar
virulenþa atacurilor ºi insultelor de
care vorbeam nu a fãcut altceva decât
sã dea apã la moarã celor care acuzau
existenþa unor practici, a unor
ritualuri sataniste la clubul unde a
avut loc tragedia din 30 octombrie
a.c.. ªi, dacã lucrurile au decurs aºa
cum cred eu, ar fi pãcat. Pãcat, fiindcã
întreaga dezbatere ar cãdea pe un
teren strãin oricãrei cauze.

* Câþiva consilieri locali din
Drobeta Turnu Severin au fãcut,
recent, un control în pieþele oraºului,
în urma cãruia au alcãtuit un raport,
pe care l-au prezentat, luni, într-o
ºedinþã extraordinarã a Consiliului
Local. Prezent într-o emisiune în
direct, la Galaxy TV, viceprimarul
Daniel Cârjan a cerut demisia
administratorului pieþelor din
Severin, pentru fapte de corupþie,
soldate cu pagube însemnate la
bugetul local, fapte ce, dacã am
înþeles bine, vor fi analizate în
proxima ºedinþã curentã a Consiliului
Local, când vor fi stabilite ºi
vinovãþiile. Zile nu tocmai uºoare
pentru Irefutabilul edil-ºef al oraºului
ºi pentru câþiva protejaþi din Primãrie!
* În timpul controlului de care
vorbeam mai înainte, un producãtor,
întrebat de ce nu poate prezenta
dovada cã a plãtit taxa pentru mesele
pe care avea expusã marfa, a rãspuns
cã a plãtit respectiva taxã „în naturã”
Primãriei severinene, oferindu-i o
anumitã cantitate de varzã!!!! Varza
fiind, la ora actualã, un produs ce este
vândut la preþuri aproape prohibitive,
cel puþin comparativ cu preþurile din
toamna trecutã (2 lei kilogramul, faþã
de 0,50 lei)! Tare, tare de tot, nu?
Primãria unui municipiu reºedinþã de
judeþ a ajuns „sã se vândã” pe...
varzã? Sau este, pur ºi simplu, varzã,
varzã de tot?! Întrebãm ºi noi,
desigur, nu dãm cu mãciuca, fiindcã
de la aceeaºi primãrie aºteptãm sã
construiascã, pânã în toamna anului
viitor, noua termocentralã a oraºului.
Ca sã nu mai pãþim ce am pãþit anul
acesta. Dar dacã varza a ajuns, pe la
noi, monedã schimb...
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ALDE susþine mãsurile de dezvoltare economicã
ALDE a susþinut mãsurile
liberale adoptate recent de Guvern
care se referã la încurajarea
investiþiilor ºi crearea de noi locuri
de muncã. Printre mãsurile care sunt
menite sã stimuleze economia se
numãrã: reducerea impozitului pe
dividende, reducerea TVA la apã de
la începutul anului viitor la 9% pentru
tot consumul atât casnic, cât ºi
industrial, cotele de impozitare
diferenþiatã. Preºedintele executiv al
ALDE Mehedinþi, Nicolae
Tudorescu, economist de profesie,
a declarat cã toate aceste mãsuri
sunt de naturã sã stimuleze
economia ºi sã ofere o perspectivã
clarã de dezvoltare.
„ALDE ºi-a þinut promisiunea faþã
de mediul de afaceri din România ºi
faþã de clasa din mijloc. Faptul cã
astãzi vorbim de reducerea
impozitului pe dividende este o
dovadã a rolului pe care ALDE, ca
partid liberal, îl are la guvernare.
Reducerea impozitului pe dividende
este esenþialã pentru cã securizeazã
prezenþa investitorilor în România.
Deci securizeazã locurile de muncã
ºi asigurã condiþii pentru o accelerare
a creºterii economice. Scãderea
impozitului pe dividende la 5% este

un mare pas înainte pentru mediul
de afaceri. Este încã un lucru pe care
ni-l îndeplinim din angajamentele
luate în faþa oamenilor de afaceri.
Înþelegem foarte bine cum gândesc
oamenii de afaceri ºi înþelegem ºi am
înþeles dorinþa lor de a reduce acest
impozit. Tocmai de aceea am sprijinit
îndeplinirea acestui angajament. Prin
reducerea TVA la apa pentru
consumul casnic se vine în sprijinul
cetãþeanului prin faptul cã se scad
preþurile la întreþinere, ceea ce
reprezintã un ajutor însemnat pentru
toþi locuitorii acestei þãri. Totodatã,
considerãm cã aceastã decizie
reprezintã un ajutor foarte important
pentru agricultura din þara noastrã,
coroboratã cu adoptarea legii
irigaþiilor. Sãptãmânile trecute a fost
adoptatã legea irigaþiilor, propusã de
Daniel Constantin; susþinutã de
ALDE, una care vine sã rãspundã
problemelor pe care þara noastrã le
întâmpinã de fiecare datã când ne
confruntãm cu seceta. Alãturi de un
sistem de irigaþii performant,
reducerea impozitului la apã va
contribui la eficientizarea acestui
domeniu prioritar al României. De
asemenea, reducerea TVA la 9% la
apã va fi un imbold pe care

agricultorii români îl primesc din
partea statului ºi care poate
aduce beneficii economice
României. Deja am vãzut
impactul pe care l-a avut
reducerea TVA la produsele
alimentare. Ne aºteptãm ca ºi în
acest caz sã existe aceleaºi
efecte benefice pentru
economie”, a declarat Nicolae
Tudorescu. În ceea ce priveºte
cotele de impozitare diferenþiatã,
liderul ALDE Mehedinþi
considerã cã aceastã mãsurã
este bine-venitã, deoarece
stimuleazã crearea de noi locuri
de muncã ºi contribuie la o
aºezare echitabilã a sarcinii
fiscale între microîntreprinderi,
impunându-se introducerea uni
sistem diferenþiat de cote de
impozitare, între 1% ºi 3%. „IMMurile vor trece de la impozitul de 3%,
într-un sistem diferenþiat, un angajat
2%, un impozit de 1% pentru IMMurile care au doi sau mai mulþi
angajaþi, 3% pentru cei care au un
angajat. Pentru aproximativ 53% din
microîntreprinderi, cam acesta este
procentul celor cu mai mult de 2
angajaþi, vom avea o scãdere
majorã a taxãrii. Aceste

microîntreprinderi au ºi cel mai mare
impact în economie ºi pot acþiona
ca motoare de creºtere a economiei,
mai ales în zonele de urban mic ºi
mediu”, a mai adãugat preºedintele
executiv al ALDE Mehedinþi.
Nicolae Tudorescu a mai spus, tot
în acest context, cã beneficiarii
acestor mãsuri sunt ºi locuitorii
judeþului, însã a menþionat cã
Mehedinþiul are un mare potenþial de
dezvoltare economicã, iar ALDE are
soluþii pentru a propune o astfel de
strategie de dezvoltare.  O. M.

Dolarul se grãbeºte sã ajungã euro din urmã
În perioada analizatã, leul a
avut o evoluþie descendentã faþã de
principalele valute, care s-a datorat
evoluþiilor externe ºi mai puþin
demisiei cabinetului Ponta.
Aprecierea rapidã, pe pieþele
internaþionale, a monedei americane
faþã de cea europeanã, care va
continua pânã la finalul anului, s-a
reflectat într-o creºtere a cursului
dolarului la finalul perioadei la 4,1494
lei, mai sus cu peste 12,4 bani faþã de
finalul lunii trecute ºi care reprezintã
maximul ultimelor opt luni luni.
Reamintim cã recordul istoric de
4,2107 lei, a fost atins în 16 martie.
Cursul euro a crescut de la 4,4462
la 4,4580 lei, maxim al ultimelor
patru luni. La finalul perioadei, media
euro a scãzut la 4,4562 lei, piaþa
valutarã aºteptând anunþul
preºedintelui Iohannis referitor la

persoana noului ºef al Guvernului.
Ultima ºedinþã a intervalului s-a
deschis la 4,4590 lei, tranzacþiile
realizându-se între 4,4520 ºi 4,46 lei,
cotaþiile din apropierea închiderii fiind
de 4,4490 – 4,4520 lei.
În opinia majoritãþii analiºtilor, în
condiþiile incertitudinilor politice
locale dar ºi a înmulþirii ieºirilor de
fonduri speculative de pe pieþele
emergente, în perspectiva majorãrii
dobânzii în SUA, este de aºteptat ca
euro sã se apropie de pragul de 4,50
lei. Reamintim cã maximul istoric de
4,5110 lei a fost atins în 21 ianuarie.
În opinia guvernatorului BNR,
Mugur
Isãrescu,
situaþia
macroeconomicã a României este
stabilã precizând cã „ne-am creat
(BNR, n.red.) acel câmp de acþiune
ºi acea poziþionare pentru a face
faþã unor situaþii mai dificile”.

Conform prognozei de
toamnã a Comisiei Europene,
creºterea economicã din acest
an va fi de 3,5%, respectiv de
4,1% în 2016, ca urmare a
stimulãrii consumului intern.
Media monedei elveþiene,
care s-a apreciat pe pieþele
internaþionale de la 1,089
la 1,074 franci/euro, a crescut de
la 4,1098 la 4,1343 lei, maximul
ultimelor trei luni.
Perechea euro/dolar ºi-a accelerat
scãderea, de la 1,10 dolari, la
începutul perioadei, ea coborând în
6 noiembrie la 1,0707 dolari, minim
al ultimelor aproape ºapte luni. La
finalul perioadei tranzacþiile se
realizau între 1,0719 ºi 1,079 dolari.
Creºterea dolarului a fost
susþinutã de scãderea ºomajului
din SUA la 5%, dupã ce luna

trecutã au fost create 271.000 noi
locuri de muncã iar salariile au
crescut cu 0,4%, conform datelor
publicate
vineri
de
Departamentul Muncii al SUA.
În aceste condiþii, pieþele mizeazã
tot mai mult pe o decizie a Rezervei
Federale americane de a majora, la
jumãtatea lunii viitoare, dobânda la
0,4%, dupã ºapte ani în care aceasta
a fost de aproape 0%.
Analiza cuprinde perioada 4 – 10
noiembrie  Radu Georgescu

pag. 8

OBIECTIV mehedinþean

atitudini

12 - 18.11. 2015

Fabricate ºi promovate cu obstinaþie
suspectã în Occident

Punem pe tapet o temã
extrem de delicatã! Nu din
dorinþa de a arunca mãnuºa, ci
pentru cã mã declar un iubitor al
armoniei ºi pãcii universale, un
doritor de adevãr ºi echilibru între
religii ºi popoare. Din acest
motiv se impune, corectarea cu
caracter de urgenþã a unui
discurs premeditat nociv, care a
circulat pe meridiane –
cuvîntarea medicului Anca Maria
Cernea la Sinodul episcopilor de
la Roma, rostitã în faþa Papei
Francisc. Spune doamna doctor,
la un moment dat: „Sãrãcia
materialã ºi consumismul nu
sunt principalele cauze ale crizei
familiei. Cauza principalã a
revoluþiei sexuale ºi culturale
este ideologicã. Maica Domnului
de la Fatima a spus cã rãtãcirile
Rusiei se vor rãspândi în
întreaga lume. Aceasta s-a fãcut
mai întâi sub o formã violentã,
marxismul clasic, prin uciderea
a zeci de milioane de oameni”.
Deºi dificil de reperat limitele
„adevãrului” din afirmaþiile
prezentate, dr. Anca Maria
Cernea persevereazã: „Acum se
face mai ales prin marxismul
cultural. Existã o continuitate
între revoluþia sexualã a lui
Lenin, Gramsci, ªcoala de la
Frankfurt ºi ideologia actualã a
drepturilor „gay” ºi a genului [...].
Acum revoluþia merge mai adânc,
încercând sã redefineascã
familia, identitatea sexualã ºi
natura umanã”. Doamna doctor
ar fi trebuit sã menþioneze cã
ideologia sexualitãþii libere ºi a
multiculturalismului, fabricate ºi
promovate cu obstinaþie

suspectã în Occident, unicul
scop nedeclarat fiind distrugerea
creºtinismului ºi a valorilor sale
tradiþionale, vor eºua lamentabil
în
propriile
silogisme.
Occidentul, merge dupã cum
observãm, nu în direcþia greºitã,
ci într-una extrem de periculoasã
pentru întreaga umanitate.
Revoluþia sexualã,
potrivit datelor sociologice,
nu a pornit din Rusia
Potrivit istoricului american
Andrew Francis, miºcarea de
eliberare sexualã a luat startul în anii
’60 în S.U.A. ºi Europa de Vest, nu
în Rusia – þarã creºtin-ortodoxã
(precum încearcã sã sugereze
discursul doamnei dr. A.M.C.),
unde, conform Reuters, s-a pus în
miºcare o lege care prevede amenzi
usturãtoare pentru persoanele care
transmit mesaje propagandistice în
favoarea minoritãþilor sexuale ºi
pentru organizaþiile care desfãºoarã
acþiuni de acest tip, legea motivînd,
justificat, cã prin efectul acestora sînt
periclitate sãnãtatea, dezvoltarea
moralã ºi spiritualã a generaþiilor
tinere. Deputatul Vitaly Milonov,
membru al Partidului „Rusia Unitã”
al lui Vladimir Putin, unul din
iniþiatorii proiectului legislativ, a
afirmat cã legea a dat semnalul
corect cã Rusia nu va tolera
niciodatã dezmãþurile sexuale
promovate de Occident. „Dupã ce
directorul companiei «Apple», Tim
Cook a admis public, într-un
editorial din „Bloomberg
Businessweek” cã practicã
sodomia, monumentul a fost dat jos
pentru a ne conforma legii federale
ruseºti, protejând copiii de informaþii
care promoveazã negarea valorilor
familiale”, scrie comunicatul
„ZEFS”. Monumentul în forma unui
iPhone, înalt de doi metri fusese
ridicat în curtea unui colegiu din
Sankt Petersburg, în ianuarie 2013,
de grupul de companii „ZEFS”.
Conformîndu-se legii care combate
propaganda gay în Rusia, „ZEFS”
a dat publicitãþii un comunicat prin
care a anunþat opinia publicã cu

privire la demolarea monumentului
„Apple” din curtea colegiului: „În
Rusia, propaganda gay sau alte
perversiuni sexuale printre minori,
sunt interzise de lege, iar
monumentul era într-o zonã în care
tinerii studenþi ºi elevi aveau acces
direct”. A nu se înþelege cã sînt fan
Putin, cum nu sînt nici fan Obama,
dar lucrurile demne ºi de moralitate
creºtinã trebuie întotdeauna
semnalate. Aºadar, stimatã doamnã
doctor Anca Maria Cernea, cu tot
respectul pentru domnia voastrã,
revoluþia sexualã, potrivit datelor
sociologice nu a pornit din Rusia,
unde legislaþia în vigoare o interzice
categoric, ci de la antipod, din
Occident, unde nu a existat niciun
soi de control asupra
comportamentelor
sexuale
deviante. Dimpotrivã! Au fost
încurajate, promovate, cu obligaþia
ca statele U.E. sã le accepte prin
modificarea ºi adoptarea unor
legi fundamentale.
Extrem de permisiv la
capitolul destrãbãlare,
sexualitate ºi pornografie
Majoritatea ideologilor aºazisei „educaþii sexuale” au fost,
în realitate, niºte perverºi sexuali
sau pornografi din Occident, nu
din Rusia, dupã cum prezintã ºi
publicaþia Active News: „Alfred
Kinsey, arhitectul educaþiei
sexuale în secolul XX, s-a nãscut
în S.U.A. ºi era masochist,
exhibiþionist ºi total în favoarea
pedofiliei!” Rusia face istorie în
sensul pãstrãrii ºi apãrãrii
valorilor morale tradiþionale, dar
cum Occidentul este prea ocupat
cu demolarea acestora, demersul
este contracarat cu bunã ºtiinþã.
Legislaþia Federaþiei Ruse, care
interzice „propaganda gay”, a
cauzat furie ºi proteste în
Occidentul extrem de permisiv la
capitolul destrãbãlare, sexualitate
ºi pornografie. Mai mult, lui Tim
Cook, directorul Apple, i s-a
interzis accesul în Rusia, dupã ce
a recunoscut cã este homosexual.
„Daþi-i interdicþie pe viaþã”, a spus

Vitalie Milonov, membru al
Adunãrii Parlamentare din Sankt
Petersburg. Replica acestuia a fost
mizerabilã: „Sunt mândru cã sunt
gay ºi e unul dintre darurile cele
mai de preþ de la Dumnezeu”.
Înþelegeþi, acum, cît de rãtãcit în
perversitate poate ajunge un
deviat-sexual, dacã îl amestecã pe
Dumnezeu în sodomia sa! Noi
încã nu ne dãm seama ce ne
aºteaptã, stînd pasivi în faþa
libertinajului occidental ºi
acceptînd din afarã pîngãrirea
tradiþiei moral-creºtine. De aceea
e necesar sã fim corect informaþi
cu privire la „pãrinþii” ºi ideologii
sexualitãþii degradante.
„Din Vest vin lucruri realmente
malefice”, a declarat sociologul
german Gabriele Kuby
O ultimã dovadã în sensul
afirmaþiilor mele vine de la
sociologul german Gabriele Kuby.
Ea considerã cã U. E. ºi alte
organizaþii internaþionale fac tot ce
pot pentru a submina familia ºi
modul de viaþã tradiþional. „Nu vã
mai gîndiþi cã lucrurile bune vin din
Vest. În realitate este exact opusul.
Din Vest vin lucruri realmente
malefice”, a declarat Gabriele Kuby,
prezentã în România la lansarea
cãrþii sale „Revoluþia sexualã
globalã: Distrugerea libertãþii în
numele libertãþii” (ºtiripentru
viaþã.ro). O carte care meritã cititã
ºi introdusã în programa ºcolarã în
locul cãrþilor pentru lecturã
obligatorie ale pornografului
Cãrtãrescu. „Puteþi fi foarte fericiþi
cã aceastã distrugere nu a avut încã
loc în þara voastrã. ªi ar trebui sã
vã mobilizaþi în toatã þara în orice
coaliþie posibilã, cu oricine, inclusiv
de peste graniþe, ºi cu oricine din
interiorul þãrii care poate lupta
împotriva acestui lucru. Vor sã
ajungã la copiii voºtri! Îi vor
sexualiza, iar sexualizarea copiilor
va prãbuºi civilizaþia. Fiindcã va
prãbuºi mai întâi familia. Aceasta
este rãdãcina”, a conchis
sociologul german Gabriele Kuby.
Maria Diana Popescu, Agero
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Resetãm, dar ce?
Probabil cã Iohannis a prins
ceva putere de un an de când se aflã
la Cotroceni. Probabil cã a început
sã înveþe toate holurile, coridoarele
ºi cotloanele. La câte renovãri a fãcut
la vilele de protocol pesemne cã ºi-a
propus sã ºadã douã mandate pe
scaunul de ºef de stat. Încã e sus în
sondaje ºi lucrul acest va depinde
de ce va face în perioada urmãtoare,
începând cu nominalizarea
premierului, þinerea în frâu a PNL,
care vrea sã speculeze momentul, în
speranþa cã prin anticipate se va
putea instala cu o majoritate
confortabilã la guvernare.
E riscant pentru PNL sã nu
profite acum de moment, pentru
cã nu se ºtie ce se va întâmpla cu
guvernul de tehnocraþi ºi cum vor
evolua partidele în legislativ.
PSD încearcã ºi el ceva, mai timid.
Cert este cã toatã lumea pare spãºitã
acum. Nu se cunosc exact termenii
în care au avut loc negocierile dintre
preºedinte ºi liderii politici. Adicã, la
mica înþelegere sau la marea învoialã.
Tot ce se va întâmpla de acum încolo
ºi pânã la alegerile de anul viitor
depinde de Iohannis ºi de modul în
care acesta va ºti sã potoleascã
anumite temperamente. Chiar este
nevoie de un moment zero. Nu se
ºtie dacã acesta este. Pânã la urmã
peste stradã se va aºterne liniºtea.
Poate cã ºi liderii politici vor începe
sã îºi arate colþii unii altora ºi sã
rãnjeascã pe la tv. Poate cã vor deveni
din nou obraznici ºi o sã ne dea de
înþeles cã ei sunt ºefii, ei ne conduc
ºi trãim în þara pe care o avem, cu

bune, cu rele, cã nici ei nu pot fi mai
buni decât este þara ºi societatea în
momentul acestea. Deºi ei au fãcuto sã arate aºa cum aratã în momentul
acesta: fumegândã ºi plinã totuºi
de revoltã ºi speranþã.
Politicienii s-au comportat ca
niºte stãpâni de alegãtori pânã
acum ºi în 26 de ani cred cã s-a
întipãrit la nivel celular acest tip de
comportament abject. Spun cã nu
observã ce vede toatã lumea, afirmã
cã nu existã ceea ce frizeazã
evidenþa. Politicianul e un animal
periculos, cu multe piei ºi cu multe
blãnuri. Dar problema este cã al cui
stãpân se crede, decât al propriei
sale moºii pânã la urmã. În afara
þãrii nu are nicio valoare, este un
tolerat, plãteºte tribut ca sã existe.
Nu mai este stãpân pe þara lui,
pentru cã cel puþin cifrele reci aratã
acest lucru. Este doar un stãpân de
suflete ºi de procente din sondaje.
România nu mai este a românilor.
Sau dacã mai este ea atârnã de un fir,
sã o pierdem complet. Cifrele reci
aratã cã 40 la sutã din terenurile
arabile de la nivelul þãrii sunt deþinute
de strãini. Este vorba de arabi,
occidentali, companii ºi alte firme din
afara þãrii. Este extrem de periculos
sã nu mai dispui de hrana ta ºi de
terenurile pe care le cultivi. Pânã la
urmã proprietarul face ce doreºte cu
pãmântul respectiv, dar România nu
a avut niciodatã vreo strategie în ceva
anume. Poate doar în a asculta de
licuricii cei mari, militari sau
economici sau bancari ºi de a vinde
cuminte tot ce mai era de vândut.

România are resurse uluitoare, care
atrag pe oricine de pe aceastã
planetã. Nu este deloc o chestie
rãsuflatã. Pãmântul este o resursã

vor pune sã ne conducã pe cei mai
fini specialiºti ºi pe cei mai oneºti
dintre noi, mãcar pe cei mai puþin
hoþi, atunci vom fi pierduþi

importantã, pãdurea, apa. Da,
simpla apã, poate fi o investiþie vitalã
ºi extrem de importantã pentru viitor.
Atunci ce sã mai resetãm ºi cui îi
mai foloseºte? Parese cã e deja ceasul
al 13-lea ºi puþin cam târziu pentru
toatã lumea: ºi pentru stradã ºi pentru
clasa politicã. Este posibil ca bãtãlia
sã fie pierdutã. Politicienii slabi ºi
corupþi ºi-au îndeplinit deja rolul ºi
au cam încheiat treburile. Nu avem
nicio valoare la nivel european sau
mondial. Nu ºtiu cine ne mai bagã în
seamã. Este momentul nu zero, ci
poate minus 1. Dacã nici acum nu

iremediabil ca stat ºi ca fiinþã
naþionalã. Nu cred cã nu ne putem
promova valorile. O valoare este
recunoscutã ºi simþitã de toatã
lumea, chiar dacã nu are pile sau
neamuri sau bani. Elitele se remarcã
într-un anume fel, prin propunerea
unei alte atmosfere ºi a altei viziuni.
Nu trebuie sã resetãm clasa politicã,
trebuie sã o înlocuim treptat ºi fãrã
compromisuri cu o altã generaþie,
a meritocraþiei. Este ultima ºansã
sau poate cã nu mai este nicio
ºansã, dar trebuie sã fim drepþi
pânã la urmã.  ªtefan Bãeºiu
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Fiecare Copil în Grãdiniþã, de la program-pilot la program naþional
Mecanismul central al programului extins la nivel naþional
Legea privind stimularea participãrii
în învãþãmântul preºcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate a
fost promulgatã de Preºedintele
României prin Decretul 782/28
octombrie 2015. Legea preia, la nivel
de metodologie, mecanismul
programului Fiecare Copil în
Grãdiniþã (FCG), pilotat în ultimii 5
ani de Asociaþia OvidiuRo în 43 de
comunitãþi din România. Astfel,
conform unei evaluãri iniþiale a
Ministerului Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, 111.000 de copii din
familii defavorizare vor putea
beneficia de tichete sociale
condiþionate de prezenþa la grãdiniþã.
Ministerul Muncii estimeazã costul
anual al tichetelor sociale, suportat
de la bugetul de stat prin cotele
defalcate de TVA, la 39 de milioane
de lei. Prin intermediul acestei legi,
familiile defavorizate primesc tichete
sociale (în valoare de 50 de lei pe
lunã pentru fiecare copil de vârstã
preºcolarã), condiþionate de prezenþa
zilnicã la grãdiniþã a celor mici.
Stimulentul educaþional încurajeazã
comportamentele pro-educaþie ºi
motiveazã familiile defavorizate sã îºi
înscrie ºi sã îºi aducã zilnic copiii la
grãdiniþã. Prin facilitarea accesului
la educaþie timpurie, cei mai sãraci
copii au acum ºanse mai mari sã se
înscrie la ºcoalã la momentul potrivit,
sã aibã rezultate bune ºi sã nu
abandoneze timpuriu ºcoala.
Proiectul de lege a fost votat în
octombrie 2015 de plenul Camerei
Deputaþilor cu 289 de voturi pentru, un
vot împotrivã ºi 5 abþineri. Senatul a
votat legea în iunie 2015 cu o majoritate
la fel de clarã: 117 voturi pentru, 2
abþineri ºi nici unul împotrivã).
,,Viziunea care a stat la baza acestui
program a fost ca fiecare copil sãrac
din România sã beneficieze de
educaþie preºcolarã de calitate. Mã
bucur cã suntem mai aproape ca
oricând de momentul în care uºa
grãdiniþei va fi deschisã pentru toþi
copiii din România. Urmeazã etapa
clarificãrii normelor de implementare
care vor avea la bazã metodologia
Fiecare Copil în Grãdiniþã optimizatã prin experienþa noastrã
din ultimii 5 ani - care credem cã îºi
va dovedi eficienþa în fiecare
comunitate din România”, a declarat
Maria Gheorghiu, Cofondator

Asociaþia OvidiuRo.
,,Prin intermediul acestei legi,
sprijinim copiii din familiile
defavorizate în primii lor paºi cãtre
educaþie. Acordarea condiþionatã a
tichetelor, în funcþie de prezenþa copiilor
la grãdiniþã, diferenþiazã acest beneficiu
social de multe altele. Acest aspect,
printre altele, a asigurat punctul de
vedere favorabil al Guvernului ºi
sprijinul colegilor mei, doamna
ministru Plumb ºi domnul ministru
Cîmpeanu”, a declarat ministrul Daniel
Constantin, iniþiatorul legii.
,,Potrivit studiilor de specialitate,
investiþia în educaþia timpurie este cea
mai rentabilã investiþie în educaþie
pentru cã favorizeazã oportunitãþile de
învãþare de mai târziu. Deprinderile ºi
cunoºtinþele dobândite devreme
favorizeazã ulterior dezvoltarea
competenþelor, crescând ºansele de
reuºitã ºcolarã, de acces pe piaþa
muncii ºi de integrare socialã. Acest
demers legislativ este încã un pas pe
care îl facem alãturi de partenerii
noºtri, pentru a sprijini viitorul
copiilor României”, a declarat Sorin
Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
„Peste 100 de mii de copii vor
beneficia de tichetul social pentru
grãdiniþe în valoare de 50 de lei. Ideea
a pornit de la un program pilot al
echipei Asociaþiei OvidiuRo, cãreia
doresc sã-i mulþumesc. ªtiam de mult
timp despre aceastã iniþiativã ºi acum
câteva luni am avut ocazia sã îi cunosc
pe câþiva dintre beneficiari. Dincolo de
ajutorul pentru familiile aflate în
dificultate, e vorba de accesul la
educaþie, care este una dintre cãile de
a combate sãrãcia ºi de a ajuta copiii
sã aibã un start bun în viaþã”, a declarat
Rovana Plumb, ministrul Muncii.
Fiecare Copil în Grãdiniþã sprijinã în
acest an ºcolar peste 2.400 de copii
din 11 judeþe sã meargã la grãdiniþã.
Pe lângã mecanismul tichetelor sociale
condiþionate de prezenþa riguros
monitorizatã, Fiecare Copil în Grãdiniþã
asigurã rechizitele de bazã necesare la
grãdiniþã, îmbrãcãmintea ºi
încãlþãmintea acordatã de douã ori pe
an copiilor eligibili, fructe, produse
pentru igienã, formarea profesorilor ºi
programe de educaþie pentru sãnãtate,
etc. Toate aceste componente sunt
susþinute din donaþii private ale unor
ONG-uri internaþionale - The Alex Fund,
Fondation Carrefour - sau ale unor
mari companii din România, precum:
GlaxoSmithKline, Raiffeisen Bank,

Dedeman, NN România, Cargill,
Romstal, KMG International (fostul
Rompetrol), ProTV, Catena, Athenee
Palace Hilton, Carrefour România ºi
de primãriile locale care asigurã seturile
de haine ºi încãlþãminte pentru copii.
Pentru mai multe informaþii vã rugãm
sã o contactaþi pe Irina Dobriþã, Tel:
0723/222.550, irina.dobrita@ovid.ro
Contextul ºi istoricul programului
Fiecare Copil în Grãdiniþã (FCG)
2010: OvidiuRo iniþiazã programul
FCG, în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei, invitând primarii sã aplice
pentru finanþare cu scopul de a-i aduce
la grãdiniþã pe cei mai sãraci copii
preºcolari ºi de a le creºte prezenþa.
Programul începe în 13 comunitãþi
noi. În acelaºi an, se lanseazã al doilea
sezon al campaniei de conºtientizare
publicã asupra importanþei educaþiei
timpurii pentru cei mai sãraci copii.
2011: OvidiuRo extinde programul în
20 de comunitãþi din 12 judeþe ºi îºi
asumã misiunea de a transforma
elementele FCG în program naþional
pânã în anul 2020.
2012: Cel de-al treilea an de
campanie de conºtientizare publicã cu
sloganul ,,Fiecare Copil în Grãdiniþã
este responsabilitatea fiecãruia dintre
noi” subliniazã importanþa educaþiei
timpurii. Nouã ambasadori în România
(reprezentanþi ai Austriei, Finlandei,
Franþei, Germaniei, Italiei, Spaniei,
Elveþiei, Marii Britanii ºi Statelor Unite
ale Americii) se alãturã misiunii
OvidiuRo ºi creeazã ,,Iniþiativa
Ambasadorilor pentru Educaþie
Timpurie 2012- 2020” pentru a
evidenþia, în cadrul sectorului de
afaceri ºi al celui guvernamental,
importanþa educaþiei preºcolare în
lupta împotriva sãrãciei.
2013: Ambasadorii din Danemarca,
Norvegia ºi Suedia se alãturã
,,Iniþiativei Ambasadorilor pentru
Educaþie Timpurie”. OvidiuRo
semneazã un parteneriat de 2 ani cu
Ministerul Educaþiei pentru a analiza
rezultatele ºi impactul programului
FCG Sibiu ºi Cluj extind programul
în 6 noi comunitãþi.
2014: Judeþul Cluj include costul
tichetelor sociale (folosite ca
stimulent pentru prezenþa la
grãdiniþã) în bugetul judeþean.
Finanþarea prin granturile SEE 20092014 (Norvegia, Liechtenstein ºi
Islanda) ajutã la extinerea
programului în Braºov, Dâmboviþa
ºi Dolj. FCG sprijinã acum peste
2.200 de copii din 11 judeþe. Se

creeazã un Grup Interministerial de
Lucru, format din reprezentanþii
Ministerului Educaþiei, Ministerului
Muncii, Ministerului Fondurilor
Europene, Ministerului de Finanþe
ºi autoritãþi locale. Grupul are drept
scop pregãtirea extinderii
programului FCG la nivel naþional.
2015: Clujul dubleazã numãrul de copii
susþinuþi prin bugetul judeþean, de la 100,
la 200. Ministrul Educaþiei, domnul Sorin
Cîmpeanu ºi Secretarul de Stat al
Ministerului Muncii, domnul Codrin
Scutaru, participã la cea de-a patra
reuniune anualã a ,,Iniþiativei
Ambasadorilor pentru Educaþie
Timpurie”. Alãturi de ei se regãsesc
ambasadori din Austria, Danemarca,
Finlanda, Germania, Italia, Israel,
Olanda, Elveþia, Marea Britanie ºi
Statele Unite ale Americii.
OvidiuRo, Ministerul Educaþiei ºi
Ministerul Muncii semneazã un nou
acord interministerial, care întãreºte
colaborarea dintre Asociaþia
OvidiuRo ºi instituþiile publice aflate
în subordinea celor douã ministere,
în vederea extinderii naþionale a
programului FCG. De asemenea,
parteneriatul creeazã premisele
asumãrii unui set de acþiuni comune,
care sã contribuie la dezvoltarea de
politici publice eficiente în
domeniul educaþiei preºcolare
pentru copiii dezavantajaþi.
FCG sprijinã acum peste
2.400 de copii din 11 judeþe.
Martie: Ministrul Daniel Constantin
ºi Asociaþia OvidiuRo (OvR) înainteazã
proiectul de lege PL-x nr. 548/2015
privind „stimularea participãrii în
învãþãmântul preºcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate”.
Nouãsprezece deputaþi ºi senatori din
PSD, ALDE, PNL, dar ºi independenþi,
se alãturã în calitate de co-iniþiatori.
Iunie: Senatorii voteazã legea cu
117 voturi favorabile, niciun vot
negativ ºi douã abþineri.
Septembrie: Dupã primirea
avizului favorabil din partea
Guvernului, Comisia pentru Muncã
din cadrul Camerei Deputaþilor
introduce amendamente ºi
transformã mecanismul de acordare
condiþionatã a tichetelor sociale în
program de interes naþional, finanþat
prin bugetul de stat.
Octombrie: Camera Deputaþilor,
camera decizionalã pentru acest proiect
de lege, voteazã legea cu 289 voturi
pentru, 5 abþineri ºi un vot împotrivã.
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PATRIARHIE VERSUS ANARHIE
Vineri, 30 octombrie a.c. sau împlinit exact 1710 ani de când
doi tineri fraþi, Zenovie ºi Zenovia,
primeau moartea muceniceascã în
Egeea Ciliciei, refuzând sã-ºi lepede
credinþa. Ultimele cuvinte care le-au
tremurat pe buze au fost: viaþa fãrã
Hristos este moarte, iar moartea
pentru Hristos este viaþã veºnicã.
În aceeaºi zi, într-un club din
Bucureºti, mulþi tineri ardeau de vii,
nu se ºtie cu ce cuvinte pe buze, pentru
cine ºi pentru ce. Pe Zenovie ºi
Zenovia timpul i-a îmbrãcat în aureola
de mucenici, pe tinerii arºi în club mulþi
i-au definit deja ca îngeri, sfinþi, martiri.
Nu este saltul prea mare, deºi chinurile
au fost asemãnãtoare? Pe primii îi
fericim ºi îi cinstim, pei cei de pe urmã
îi rugãm sã ne ierte, convinºi cã primii
se roagã ºi pentru aceºtia ºi pentru
noi. Uitând de primii, ne-am
grãbit sã acuzãm Biserica,
Patriarhul ei ºi menirea lor.
În momentul în care, deºi morþii
nu se rãciserã, un ministru ºi un
secretar de stat fac declaraþii în faþa
unei pancarte care contabiliza
bisericile ºi spitalele existente
(18.000 la 450), putem vorbi de o
atmosferã ostilã Bisericii, falsã, de
un spaþiu neduhovnicesc,
blasfemiator. Nicio durere nu se
alinã prin minciunã. Demnitarii
respectivi trebuiau sã observe primii
despre ce este vorba. Nu poþi acuza

Biserica de puþinãtatea spitalelor. O
bisericã, vorbind în termeni pur
lumeºti, este echivalentul unei
unitãþi medicale (dispensar), cel
mult o catedralã este echivalentul
unui spital. De ce nu se spune câte
dispensare medicale sunt ºi câte
biserici, de ce nu se spune cã una
dintre cele mai vechi Episcopii din
þarã, cea a Severinului ºi Strehaiei,
nu are încã finalizatã o catedralã
episcopalã? (De câte ori a fost
mediatizat cazul Leo de la Strehaia
ºi de câte ori a fost prezentatã
Mânãstirea din acel loc?) Într-un
judeþ, într-o episcopie, câte catedrale
sunt, câte spitale, câþi doctori ºi câþi
preoþi? Întrebãm noi, din simplã
curiozitate, de ce Casele de culturã,
cinematografele sunt vândute ºi
transformate în Case de adunare ale
unor culte neoprotestante
(penticostal, iehovist s.a.m.d.)?
Nimeni nu a cerut ca acestea sã fie
transformate în spitale. De la acea
pancartã s-a continuat plagiatul:
vrem spitale, nu vrem catedrale!
s-a strigat în Piaþã. Nu ºtiþi ce cereþi
este rãspunsul Mântuitorului, actual
ºi vital. Bunicul zicea: Mãi, þine
minte, ce vrei în viaþã, de aia o sã
ai parte! De aceea, eu aº îndemna
fiecare tânãr sã se roage: Vrem
biserici, nu spitale! Pe Facebook
a circulat o petiþie având drept scop
transformarea Catedralei Mântuirii
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de pr. Sever Negrescu

Neamului în spital (probabil al tratãrii sens sunt profesori, colegi ai celor
neamului). Câte biserici a demolat de Religie sau elevi care fac Religia
statul comunist doar în Bucureºti în ºcoalã.
nu ar ajunge ca cel actual sã înalþe
Cum sã ceri impozitarea averilor
o turlã a Catedralei Mântuirii bisericeºti?! Zilele trecute a avut loc
Neamului. În localitatea mea, din în Turnu Severin conferinþa
patru biserici demolate în perioada preoþeascã cu tema Misiunea
comunistã (Eºelniþa Veche, Bisericii prin muzica psalticã,
Ogradena Veche, Plaviºeviþa ºi temã prezentatã de pãrintele Adrian
Tisovia) s-a înãlþat decât una.
Maziliþa. Astfel de subiecte trebuie
Atâtea murdãrii la adresa Bisericii arãtate societãþii. Muzica
Ortodoxe Române au circulat în bisericeascã alãturi de pictura
media ºi în spaþiul online bisericeascã au tainele lor
(sãptãmâna care a trecut de la (aritmetica, geometria) ºi sunt
incendiul din Capitalã) încât sufletele adevãratele averi ale Bisericii. În
multor creºtini simpli ºi nevinovaþi Bisericã, averea se numeºte
au ars în foc mocnit parcã toate Misiune. A nu se confunda niciodatã
vreascurile rãutãþilor lumeºti: Sã nu averile preoþilor (acestea fiind
mai fie prinºi popii la Crãciun ºi impozabile, pentru unii multe ºi
Boboteazã cã trec pe la casele mari, dar stricãcioase precum focul)
oamenilor, sã fie aruncaþi în grote cu averile Bisericii (neimpozabile,
ca niºte paraziþi sociali ce sunt, nestricãcioase ºi veºnice precum
sã fie impozitate averile Bisericii iertarea ºi dragostea).
etc. (nu mai pomenim aici cum a
Noi, preoþii, aceºti paraziþi sociali
fost ponegrit Patriarhul nostru).
pentru unii, ºtim cel mai bine sã
Ce-ar fi de remarcat? Totdeauna iertãm ºi sã iubim necondiþionat.
piaþa, drumul, strada, au însemnat Prin mâna preotului binecuvinteazã
mai mult praf decât aer curat, mai ºi iartã Însuºi Dumnezeu.
multã vânzare decât statornicie, mai
Bãtrânii sunt totdeauna reþinuþi la
multã agitaþie decât credinþã. Într-un vorbe. Bunica îmi mãrturisea cã
circuit giratoriu, devizele au fost niciodatã n-a putut vorbi mult ºi urât
însuºite ºi distribuite apoi, arãtând despre cineva pentru cã pe acolo pe
o lipsã totalã de capacitate creatoare, unde iese cuvântul iese ºi sufletul.
Mai existã astãzi în lume Cuvânt
discernãmânt, bunãcuviinþã. Trist ºi
îngrijorãtor este faptul cã mulþi ºi Suflet?
În Patriarhie da, în anarhie nu.
dintre cei prinºi în otrava acelui

Slujbã arhiereascã la hramul mãnãstirii Baia de Aramã
Mãnãstirea de la Baia de
Aramã din Episcopia Severinului ºi
Strehaiei îºi serbeazã hramul de
tradiþie cu prilejul sãrbãtoririi
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil.
Hramul de anul acesta a fost marcat
de hirotonirea de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Nicodim a unui
nou preot slujitor în persoana
pãrintelui Marius Breanã.
În cuvântul de învãþãturã rostit în
cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul
locului i-a îndemnat pe credincoºi la
rugãciune pentru sufletele celor
adormiþi în urma incendiului din
Bucureºti cât ºi pentru însãnãtoºirea
celor aflaþi în spitale.
Construitã la trecerea dintre
secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea,

biserica Mãnãstirii Baia de Aramã
reflectã trãsãturile stilistice ale
perioadei de înflorire culturalartisticã din timpul domniei lui
Matei Basarab (1632-1654),
înscriindu-se într-un curent artistic
în care arhitectura Þãrii Româneºti
evolueazã spre noile direcþii ºi
viziuni ale epocii brâncoveneºti.
Potrivit tradiþiei locale, vechiul
aºezãmânt monahal (iniþial a fost
mãnãstire de cãlugãri) dateazã încã
din jurul anilor 1400, din vremea
Sfântului Nicodim de la Tismana.
Adevãraþii ctitori pot fi consideraþi
Milco Bãiaºul, vãtaful minerilor din
localitate, sârb de origine, care îl
rugase pe domnitor sã se punã piatra
de temelie a noii biserici întru

pomenirea fiului sãu, Milco, precum
ºi Marele Ban al Craiovei, Cornea
Brãiloiu, rudã a lui Constantin
Brâncoveanu, care va sprijini lucrarea
în numele domnitorului.
Biserica este ziditã din cãrãmidã
ºi bucãþi de zgurã de la topitoriile
minelor de aramã. Zidul de
împrejmuire dateazã probabil din
aceeaºi vreme cu biserica, fiind
original din piatrã de munte legatã
cu mortar de var nestins,
amestecat cu pãmânt.
Mãnãstirea ºi-a început activitatea încã
din anul 1703. Funcþionând ca schit,
aºezãmântul a fost ulterior (înainte de
anul 1718) închinat Mãnãstirii Hilandar
de la Muntele Athos. Din întregul schit
s-au pãstrat doar stãreþia, devenitã

d u p ã
secularizare
casa preotului ºi
biserica
devenitã de mir.
Chiliile de zid ce
ocupau partea
dinspre deal a
incintei
mãnãstirii s-au dãrâmat cu timpul.
La anul 1890 se locuia încã în ele.
În ºedinþa Sinodului Mitropolitan
a Mitropoliei Olteniei din data de 29
ianuarie 2008 s-a aprobat
reînfiinþarea Mãnãstirii Sfinþii
Voievozi din oraºul Baia de Aramã,
ca mãnãstire de cãlugãriþe sub
jurisdicþia Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei.  Pr. Viorel Vlãducu
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Zodia Berbec

(12 - 18 noiembrie 2015)

(21 Martie - 20 Aprilie)
Relaþia de cuplu devine din ce în ce mai
importantã pentru tine, începând cu aceastã
sãptãmânã, Venus deja este prezentã acolo,
indicând o mare desfãtare a simþurilor alãturi
de persoana iubitã. Toate vor fi bune ºi frumoase
atât timp cât nu vei þine morþiº sã fii tu cel care
are ultimul cuvânt, chiar dacã scopul pentru care
îþi doreºti acest lucru este unul nobil. Alege sã
lupþi pentru relaþia ta în loc sã provoci un rãzboi
în parteneriatul tãu cel mai important. Gãseºte
calea cãtre manifestarea celor mai intense
dorinþe ale tale, la sfârºitul sãptãmânii.

Zodia TTaur
aur
(21 Aprilie - 20 Mai)
În cazul în care eºti implicat(ã) într-o nouã relaþie,
în aceastã sãptãmânã ai putea trece la un nou
nivel, alãturi de persoana iubitã; poate fi vorba
despre manifestarea sentimentelor în plan concret.
Este posibil sã se ajungã foarte repede la
schimbarea statutului tãu social, pregãteºte-te
pentru frumoase surprize! Cu toate acestea, dacã
vrei a oficializa vreo înþelegere, contract de afaceri,
aºteaptã pânã pe 15 noiembrie pentru a face acest
lucru - ºi toate acestea pentru ca efectele sã fie
de lungã duratã. Ambiþia de a-þi duce la bun
sfârºit planurile de viitor nu-þi va lipsi, la fel ºi
energia necesarã acestor demersuri.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)
Aºteaptã-te la o schimbare de macaz în ceea
ce priveºte viaþa ta amoroasã. Este posibil sã
întâlneºti o persoanã care-þi va face viaþa un
paradis, cel puþin la nivel intim. În cazul în care
deja eºti implicat într-o relaþie, aºteaptã-te sã ai
de furcã atunci când va trebui sã refuzi avansurile
primite din partea acestei terþe persoane.
Foloseºte-te de energia creativã de care dai
dovadã, mai ales în a doua parte a sãptãmânii,
pentru a putea pune cap la cap informaþiile
primite ºi ideile pe care le ai, fãcând ceea ce îþi
place þie cel mai mult. Bucuria sã nu-þi lipseascã,
nici dragostea pentru tot ceea ce este frumos.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)
Capacitatea ta ºi a persoanei iubite de a
comunica la un nivel foarte profund, unul cu
celãlalt, existã. Ca atare, profitã de aceastã
conexiune mentalã pentru a evita sau pentru a
aplana orice fel de conflict care ar putea interveni
în viaþa voastrã de cuplu. În cazul în care nu esti
încã implicat într-o relaþie de cuplu, ai mari ºanse
de a întâlni pe cineva, momentul în care
evenimentul de Lunã Nouã din semnul
Scorpionului va avea loc. Pentru a face achiziþii
legate de zona proprietãþilor imobiliare sau de
cãminul tau (ori de familia ta), aºteaptã ziua de
15 noiembrie. În cazul în care ai copii, pregãteºtete sã le oferi acestora tot sprijinul tãu.
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Zodia Sãgetãtor
Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Este posibil sã ai parte de o vizitã complet
neaºteptatã, o întrevedere cu o persoanã care îþi
va oferi în dar sfaturi preþioase alãturi de
capacitatea de a vedea ce se întâmplã în jurul
tãu dintr-o cu totul altã perspectivã decât erai
obiºnuit. Cãlãtoriile alãturi de prieteni dragi, mai
ales la sfârºitul acestei sãptãmâni, sunt
favorizate, fiind un bun prilej de socializare ºi
de schimb de idei. Distracþia nu-þi va lipsi, la fel
ºi plãcerea dialogului. Ascultã ºi vei fi ascultat.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)
O sãptãmânã în care gândurile ºi vorbele tale
au un efect extraordinar de plãcut ºi de
constructiv. În cazul în care întâmpini probleme,
aminteºte-þi sã nu fugi din calea lor, deoarece cu rãbdare ºi atenþie, vei descoperi negreºit
soluþii excelente pentru a scãpa de acestea.
Puterea cuvintelor tale este de neoprit, evitã,
deci, a avea o motivaþie maliþioasã. Cu toate
acestea, pregãteºte-te ca banii care îþi vor umple,
iniþial, buzunarele, sã ºi “plece” de la tine,
cheltuiþi fiind cu un scop precis, evident.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Ai încredere în propriile forþe ºi, mai ales, în
faptul cã pe acolo pe unde treci, îþi laºi amprenta
artisticã. Este posibil ca, din aceastã cauzã, toatã
lumea sã îþi cearã sfaturile, ca atare oferã-le
acestora consilierea de care au nevoie. Ai
puterea de a face ca lucrurile sã se întâmple,
atât doar cã trebuie sã ºtii ce anume vrei, cu
adevãrat. O zi foarte bunã pentru a stabili ce ai
de fãcut de acum încolo este 13 noiembrie. Tot
atunci, soluþiile îþi vor fi oferite de cei care aparþin
altor culturi.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Se anunþã noi întâlniri în cercul tãu de prieteni
- probabil cã este timpul sã ai de-a face cu
oameni noi, la vremuri de rãscruce. Aºteaptã-te
cãci pe care îi întâlneºti sã facã parte din aceeaºi
categorie socialã ca ºi tine, pe deasupra având ºi
acelaºi gen de pãreri ca ºi tine. Spre
sfârºitul sãptãmânii, ai putea sã-þi întâlneºti
adevãrata dragoste într-un loc în care
prietenii tãi se întâlnesc.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)
Oamenii te vor lua din ce în ce mai în serios,
de aceastã datã. Uneori ar putea pãrea cã ai o
mentalitate mult prea conservatoare, însã puþini
îþi cunosc adevãrata ºi complexa experienþã de
viaþã de care dai dovadã. Alege sã rãmâi între
cei care îþi sunt cu adevãrat prieteni, deºi aceºtia
sunt foarte puþini la numãr. O mare schimbare
se anunþã în ceea ce priveºte cariera ta; cei care
pânã acum nu au avut ochi sã te vadã, de acum
încolo te vor observa, în amãnunt. De asemenea,
ambiþia nu îþi va lipsi ºi nici capacitatea de a-þi
arãta adevãrata forþã.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)
Ai parte de una dintre cele mai bune perioade
de timp ale acestui an în ceea ce priveºte
realizarea planurilor tale, pânã deunãzi
considerate a fi “de viitor”; de aceastã datã le
poþi pune în categoria: “de actualitate”. Sunt
favorizate ºi discuþiile purtate în interes de
serviciu sau pentru a obþine acele beneficii de
care ai nevoie, la locul de muncã. Ajutorul venit
din partea prietenilor tãi îþi va fi mai mult decât
folositor, pe mãsurã ce sfârºitul de sãptãmânã
se apropie. Avantajele tale nu vor întârzia sã
aparã.

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Este posibil sã se înfiripe o dragoste firavã, la
început, însã clandestinã, pe mãsurã ce zilele
de la jumãtatea sãptãmânii se apropie. Pe placul
tãu va fi atmosfera acestei sãptãmâni, ºtiut fiind
faptul cã eºti unul dintre puþinii care pot vedea
încã de la început ce se ascunde dincolo de
aparenþe. Cu toate acestea, bine este sã nu iei
decizii încã ºi nici sã te pronunþi asupra unor
subiecte care sunt încã proaspete, pentru tine,
neanalizate îndeajuns de mult pentru a-þi forma
o pãrere. Rãmâi în cercul tãu de prieteni, evitã
anturajele necunoscute.

Situaþia financiarã a partenerului tãu/
partenerei tale de viaþã sau a celor cu care te-ai
asociat se va îmbunãtãþi considerabil, începând
cu aceastã sãptãmânã. Soluþiile pentru cele mai
grele probleme pe care le-ai avut în ultimii ani,
acum pot fi descoperite cu uºurinþã, mai ales
dacã iei în considerare ºi ceea ce þi se spune de
cãtre cei apropiaþi sufletului tãu. Ai încredere
în tine ºi în abilitãþile tale, pentru cã ceea ce
acum vezi cu ochii minþii, poate deveni realitate
în cel mai scurt timp. Nu rata ocazia de a cãlãtorii,
dacã aceasta apare.
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Sportivii mehedinþeni ºi-au demonstrat abilitãþile la
Clubul “Partizan” de la KIKINDA
În perioada 06-07.11.2015 la
KIKINDA, în Republica Serbia, s-a
desfãºurat a-32-a ediþie a Turneului
Internaþional de Judo pe care clubul
“Partizan” îl organizeazã în aceastã
frumoasã localitate.
La acest Turneu au participat
600 de sportivi de la 50 de cluburi
din 8 þãri: ROU, SRB, BUL, HUN,
CRO, MNE, POL, BIH.
CSM Drobeta a participat la acest
turneu ºi a obþinut urmãtoarele
locuri pe podium:

Loc I
- ARGINT DIANA -44 kg -U12
- VLADU ANA MARIA -32 kg U12
- ARGINT DIANA -44 kg -U14
- VLADU ANA MARIA -36 kg -U14
Loc II
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U14
CSM Drobeta s-a clasat pe prima
treaptã a podiumului în clasamentul pe
echipe la U14 feminin, organizatorul
premiind doar prima echipã pe fiecare
vârstã la masculin ºi feminin.

Autoturism „blindat” cu þigãri
depistat în Punctul de Trecere
a Frontierei Porþile de Fier I
Poliþiºtii de frontierã ºi inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere
a Poliþiei de Frontierã Porþile de Fier I au confiscat, în urma unei acþiuni
desfãºurate pe linia combaterii traficului cu produse acizabile, 2480 de
pachete cu þigarete netimbrate, .
Þigãrile, având ca provenienþã magazinele duty-free, au fost descoperite
ascunse într-un autoturism a cãrui caroserie fusese special modificatã
pentru traficul ilicit cu þigãri de contrabandã.
În ziua de
09.11.2015, ora 19.30,
în Punctul de Trecere a
Frontierei Porþile de
Fier I, s-a prezentat
pentru a intra în
România cetateanul
roman D.Eugen, în
vârstã de 22 de ani,
conducãtor al unui
autoturism Citroen C4.
În baza unor date ºi informaþii autoturismului cantitatea de 2480 de
deþinute la nivelul Punctului de Trecere pachete cu þigãri netimbrate marca
a Frontierei Porþile de Fier I ºi „Marble”. Barbatul în cauza nu a
observând starea de agitaþie a declarat cantitatea de tigari ºi a încercat
conducãtorului autoturismului, s-a sã o sustragã de la controlul vamal.
D. Eugen. a declarat poliþiºtilor
solicitat efectuarea unui control
amãnunþit al autoturismului de cãtre de frontierã cã urma sã
Biroul Vamal folosindu-se în acest comercializeze þigãrile în satele din
scop si câinele de serviciu specializat sudul judeþului Mehedinþi.
Întreaga cantitate de þigãri a fost
în detectare de tutun.
În urma controlului autovehiculului, confiscatã de Biroul Vamal Porþile de
echipa comunã formatã din lucrãtori Fier I, iar D. Eugen a fost sancþionat
vamali ºi poliþiºti de frontierã a contravenþional cu amendã în valoare
descoperit ascunsa în spoilerele de 10.000 de lei ºi confiscarea
autoturismului, în praguri, în autoturismului pânã la plata amenzii.
Purtãtor de cuvânt,
semiaripi, sub scaune ºi în podeaua
dublã special modificatã a Comisar ºef de poliþie PERA VALERIU

Partea cea mai
frumoasã a acestui
eveniment a fost
antrenamentul
comun din ziua de
duminicã, când
sportivii ºi-au
demonstrat abilitãþile
pe Tatami, dar ºi-au
adãugat prieteni noi,
au socializat, au
vorbit limbi strãine ºi
au mers împreunã
la masa de prânz cu multã bucurie
ºi satisfacþie.
A fost o verificare reuºitã, rezultatele
obþinute de sportivele noastre
demonstrând cã pregãtirea este pe un
fãgaº ascendent, obiectivul principal

fiind de fapt creºterea în valoare a
acestor minunaþi copii care îºi doresc
marea performanþã.
prof. Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

Insula Porcilor din
Bahamas
Porcii nu sunt consideraþi de
obicei ca fãcând parte din acea
categorie de fiinþe adorabile. Dar,

atunci când îi vezi înotând în ocean, ºi
nu tãvãlindu-se în noroi, reuºesc sã
smulgã un zâmbet de pe chipul oricui.
Unde putem sã înotãm alãturi de
ei? Sã ºtiþi cã ei au insula lor, numitã
Big Major Cay sau Pig Island
cunoscutã în popor – chiar în
regiunea Exuma din Bahamas.
Cum au ajuns ei acolo? Hmm.

Sunt numeroase povestioare spuse
de localnici, iar douã din ele sunã
cam aºa: porcii au fost lãsaþi pe insula
de cãtre un grup de
marinari,
care
intenþionau sã se
întoarcã ºi sã îi mãnânce
atunci când îºi epuizau
stocurile de mâncare.
Cea de-a douã
povestioarã ne spune
cã de fapt o navã ar fi eºuat ºi ei
ar fi reuºit sã naufragieze.
Indiferent care ar fi varianta corectã,
un lucru este sigur: ei sunt foarte bine
trataþi de cãtre localnici, iar turiºti din
toatã lumea vin sã îi vadã ºi sã se
bãlãceascã alãturi de ei.
amãnunte pe
office.avatravel@gmail.com

PRIMÃRIA COMUNEI VOLOIAC
judeþul MEHEDINÞI
Organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi:
- 1 post Asistent Medical Comunitar, în data de luni, 14 decembrie 2015;
- 1 post Administrator Public, în data de marþi, 15 decembrie 2015;
- 1 post ºofer, în data de miercuri, 16 decembrioe 2015.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei VOLOIAC, judeþul
Mehedinþi sau la telefon 0759 033 339.
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Meci pentru viaþã, în Polivalentã
Foºtii
internaþionali
mehedinþeni, Gabriel Boºtinã, Flavius
Stoican, Florin ªoavã ºi Dorel Stoica,
alãturi de trei glorii ale fotbalului
românesc, în frunte cu Ilie Balaci,
Miodrag Belodedici ºi Jean Vlãdoiu,
au fost prezenþi vinerea trecutã la
malul Dunãrii, pentru un joc caritabil,
organizat pentru ajutorarea unui elev
de la Liceul Pedagogic ªtefan
Odobleja, care se confruntã cu
probleme medicale ºi are nevoie de
100.000 de euro pentru tratament.
Pe parchetul Sãlii Polivalente din
Drobeta Turnu Severin, fotbaliºtii
emblematici au jucat împotriva
juniorilor republicani A de la CSS
Drobeta, care sunt neînvinºi în
actualul sezon. Scorul, 5-3 pentru
echipa din care au fãcut parte nu mai
puþin de 7 foºti internaþionali, a avut
mai puþinã importanþã, dar
evenimentul în sine a adus, pe lângã
fondurile strânse din vânzarea
biletelor, un zâmbet în sufletul familiei
care trece printr-o grea încercare. Pe
lângã situaþia dramaticã în care se aflã
bãieþelul grav bolnav, fostele glorii au
deplâns ºi situaþia criticã în care a

ajuns fotbalul mehedinþean.
“Cred cã e pentru prima datã când
se organizeazã un asemenea joc
umanitar în Severin ºi sper ca
acþiunea noastrã sã fi fost utilã. Ca
sportiv, mã bucur cã sala a fost plinã
ºi cã am putut sã mã reîntâlnesc cu
foºtii colegi. Pãcat cã n-o putem face
ºi într-un altfel de cadru, eventual
ca un joc demonstrativ în pauzã sau
în deschiderea unor meciuri oficiale
pe Stadionul Municipal, însã, din
pãcate, în Mehedinþi nu mai existã
fotbal. N-aº fi crezut cã judeþul care
a lansat atâþia mari jucãtori o sã

Pandurii au redus turaþia
Deºi avea un avans de 13
puncte faþã de Viitorul Cujmir ºi cel
mai bun atac din Liga a IV-a Mehedinþi,
campioana Pandurii Cerneþi s-a
impus de-abia în ultima jumãtate de
orã, când a înscris prin Marius Basarab
(67) ºi Horia Vãtuiu (‘82).
Echipa din Cujmir a þinut Pandurii
în ºah ºi în meciul-tur, pe care l-a
câºtigat pe teren cu 2-1, dar l-a pierdut
ulterior la “masa verde”, dupã ce n-a

putut demonstra indentitatea unuia
dintre jucãtorii utilizaþi ca titular.
Tot la “masa verde” a fost decis ºi
jocul din etapa a X-a, dintre CS
Strehaia ºi Recolta Dãnceu, deoarece,
surprinzãtor, oaspeþii nu s-au
prezentat! Prin cele trei puncte
obþinute, echipa antrenatã de Dan
ªurlãu ºi-a consolidat poziþia secundã
din clasament. AS Recolta a pierdut ºi
locul al III-lea, pe ultima treaptã a
podiumului urcând AS
Corcova, învingãtoare cu 3-1
Liga a IV-a - Etapa a X-a
Pandurii Cerneþi – Viitorul Cujmir 2-0 la Gruia, prin golurile lui
CS Strehaia – Recolta Dãnceu
3-0 Dumitru Schinteie (‘26), Daniel
Dunãrea Gruia – AS Corcova
1-3 Tudorache (‘79) ºi Cristian
Viitorul ªimian – Coºuºtea Cãzãneºti 3-0 Truºconiu (‘86), respectiv Alin
Clasament
Arfutu (‘36).
1. Cerneþi
10 9 1 0 38-10 28
În derby-ul suferinþei, AS
2. Strehaia
10 7 3 1 33-10 21
Viitorul ªimian a dispus cu
3. Corcova
10 6 1 3 27-16 19
4. Dãnceu
10 6 0 4 29-20 18 3-0 de Coºuºtea Cãzãneºti,
5. Cujmir
10 4 0 6 17-23 12 victorie obþinutã dupã pauzã,
6. Gruia
10 3 1 6 15-23 10 de Luigi Amza (‘52), Gabriel
Ciolacu (‘57) ºi ªtefan
7. ªimian
10 2 1 7 12-31 7
8. Cãzãneºti 10 0 1 9 9-46 1
Ciocionoiu (‘89).  M. O.

ajungã sã nu aibã nicio echipã în
ligile naþionale!”, a declarat Boºtinã,
fost jucãtor la CS Severnav,
Cimentul Fieni, Oþelul Galaþi,
Steaua Bucureºti, Dinamo
Bucureºti ºi Universitatea Cluj.
Organizatorii au scos la licitaþie peste
20 de tricouri semnate de jucãtori

emblematici, precum cele purtate de
Mutu (Parma), Marica (echipa
naþionalã), R. ªtefan (Lazio) sau
Dãnciulescu (Dinamo), dar ºi
numeroase mingi oficiale cu care s-au
jucat meciuri importante, cum e cea din
2008, de la meciul Steaua – Lyon, din
Champions League.
 M. O.

Floreºtiul n-are viitor dupã pauzã
Deºi a condus cu 2-0, AS ‘85) ºi Ion Udrescu (72), au înscris
Viitorul Floreºti a fost învinsã cu pentru oaspeþi. Podiumul e
6-2 de AS Dunãrea Hinova ºi, din completat de Voinþa Vrata, care a
fotoliul de lider a Ligii a V-a dispus cu 4-3 de Inter Salcia, prin
Mehedinþi, a coborât tocmai pe golurile lui Costel Pontu (‘1, ‘ 82),
patru în clasament. A fost cea de-a Marian Inimãrea (‘14) ºi Adrian
doua înfrângere a sezonului pentru ªtefan (‘76), respectiv Cornel
Floreºti, care mai pierduse cu 6-1 Coºoveanu (‘13), Florin Pârvulescu
ºi derby-ul cu Inter Crãguieºti, (‘38 – ag) ºi Sorin Tomescu (‘85).
dupã ce a avut avantaj la pauzã.
Primele patru clasate sunt despãrþite
Cu AS Dunãrea, Ionuþ Popescu de doar un punct.
 M. O.
(‘2) ºi Alin Giuroniu
Liga a V-a - Etapa a X-a
(‘28) au marcat
1-7
pentru echipa gazdã, ªtiinþa Broºteni - Real Vânju Mare
Viitorul
Floreºti
Dunãrea
Hinova
2-6
iar Octavian Balaci
Voinþa
Vrata
Inter
Salcia
4-3
(‘52), Sorin Toma
3-0
(‘65, ‘62), Iulian Inter Crãguieºti - AS Corlãþel
AS Ghiciulescu Hinova - Unirea Gârla Mare 3-0
Stãiculescu (‘69, ‘89) Voinþa Opriºor - Speranþa Punghina
2-1
ºi Adrian ªelãu (‘64) Dunãrea Pristol a stat.
au adus victoria
Clasament
Hinovei, care a urcat 1. Vânju Mare 9 7 1
1
49-14 22
pe poziþia secundã. 2. D. Hinova 9 7 1
1
34-15 22
9 7 0
2
28-17 21
Fotoliul de lider a fost 3. Vrata
9 7 0
2
25-17 21
preluat de Real Vânju 4. Floreºti
5.
Crãguieºti
9
7
2
2
28-20 17
Mare, care s-a impus
6.
Gârla
Mare
9
5
0
2
23-24 15
cu 7-1 la Broºteni.
7. Corlãþel
10 4 0
6
17-24 12
Mihai Lãpãdat (‘43) a
8. Pristol
9 3 1
5
16-24 10
marcat singurul gol 9. Salcia
9 3 0
6
25-27 9
al gazdelor, iar 10. G. Hinova 10 3 0
7
20-27 9
Cristian Dumbravã 11. Opriºor 9 3 0
6
16-30 9
(‘15, ‘33, ‘ 77, ‘85), 12. Broºteni 10 2 1
7
19-37 7
Adrian Nicola (‘35, 13. Punghina 9 1 0
8
13-38 3
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Sucã, joacã de-a munca pin Consiliu Judeþan,
covrigu lu nea Gherghe din coasta lu nea Tudoricã
pieþaru ºef ºi leafa lu nea Traicu

Mã fraþilor, cum steteam io
aºa pi la Vrata, pi la neºte rude de
mã gãzduirã fro sãptãmânã, zisei
sã mã mai duc ºi pi la oraº. ªi
cum mi-era mie dor de o vacanþã,
ceva, zisei sã mã duc ºi io sã trag
la un hotel de pin Severin, sã mã
cinsteascã ºi pe mine oamenii ãia
cum sã cuvine. Zâs ºi fãcut,
ajunsei io la o agenþie din asta de
îþi cãtã unde sã te cazezi ºi îmi zise
cã mã trimet la Europa. Ptiu, cum
sã mã duc io sã dorm la Europa,
cã ãsta e ditai continentu, iarã io
nu sunt refugiat. Pânã la urmã mã
dumirii, cã asta era pensiunea lu
nea Palaºcã, nenea ãla de îºi
aduce aminte odatã la patru ani
de unde sã trage ºi atuncea de
obicei mai vrea odatã. ªi-i deterã
severinenii, sãracii, de fiecare
datã, pânã acuma. Adicã de câte
ori ceru, ce mai. Mã fraþilor,
ajunsei io pânã la urmã pi la
Traian, cã la Europa nu-mi fãcui
curaj, ajunsei ºi cum ieream cam
obosit încercai sã dorm. Da nu
putui, cã jos erau chirãieli,
gãlãgie, da când ieºii nu auzii
nimica. Doar ai lu nea Gherghe di
la spaþii verzi sã chinuiau sã rupã
neºte frunze la câini, animalele
lãtrau, oamenii chirãiau ºi io când
ieºii sã potolirã.
Mã nepoate, da îi zisei lu Sucã
sã nu sã bage, da nu ascultã ºi sã

bãgã. Vru sã vazã ce e cu
schimbarea lu nea Manta din
foncþia de subprefect. Cicã fu o
mare întoarcere cu spatele, ca sã
nu spunem trãdare, din partea PSD.
Cicã nea Aladin ar fi avut o mare
contribuþie, dupe cum sã aude, mai
ales cã nea Manta ar fi fost plecat
zilele respective ºi cu probleme de
sãnãtate. Omu vroia sã-i ureze toate
cele bune ºi lu nea Stãniºoarã ãl
mic, sã nu-l lase numai pe nea
Drãghiea sã-i mulþumeascã de
colaborare, cu râsu pe sub
mustãcioarã. Da, las, cã nici nea
Drãghiea nu stã prea bine la
capitolu imagine, aºa cã s-ar putea
sã sã întoarcã la catedrã mai
devreme decât îºi propusese.

Mã fraþilor, da sã vezi altã
dandana, cã intrai pânã la Consilul
Judeþean, cã-mi trebuia o lãmurire.
ªi mã lãmurii, cã angajaþii lucrau
de mama focului, la calculator. La
jocuri pe calculator. Unii erau ºi
supãraþi cã erau calculatoarele prea
slabe, da sã bucurau cã aveau
mãcar scaun. Cã ailalþi fãceau
galerie, ºi cu schimbu la calculator,
cã scaune nu mai aveau. Cã au
fãcut angajãri, da n-au mai luat ºi
scaune în plus, ºtii?! Sucã zâce ca
sã facã nea Aladin niºte achiziþii
noi, cã altfel sunt angajaþii bãtuþi la
jocuri de cãtre adversari. Unde mai
pui cã la câte pauze îºi iau
funcþionarii, te miri cine mai
lucreazã pin instituþie.
Da apropo de Consiliul
Judeþean, de Prefecturp, de
Primãrie, furã ceva proteste în
stradã pin Severin ºi nu sã luã
nicio mãsurã împotriva ãlora
de fluturau drapelu cu gaurã,
bag samã sã poartã moda di
la Revoluþie. Da parcã în
Constituþie sã spune altceva.
Cã aºa sã spune ºi de
directoru di la Pieþe, cã cicã
mnealui taxeazã unu din cinci
târgoveþi, de parcã ar fi la
ruleta ruseascã. Cicã în locu
lu nea Tudoricã, cãruia i sã
prelungeºte contractu lunar,
sã pare cã unii îl vor pe un nea

de umblã cu covrig’ în coasta lu
don Virgil, de parcã ar umbla câinii
cu covrigii-n coadã pin toatã piaþa.
Da poate pentru unii ar umbla,
numai cã cicã ºi nea Tudoricã sã
pare cã e bine susþinut de unii ºi
de alþii care ar avea ceva magazine,
ceva mese pin pieºe, aºa sub
acoperire, cum ar fi zis ºi Sache
a lu Zãpãcitu, cã ãstuia chiar
dacã-i trece ceva pin cap nu e
mare scofalã.
Cã aºa zisã ºi nea Traicu, cã nu e
mare scofalã leafa de parlamentar,
cã doar fro ºapte mii de lei primeºte
lunar ºi cicã ar fi cam puþini bani.
Da zisã cã nu sã plânge, cã nu sã
vaitã, cã probabel a fãcut niscaiva
economii, în vremuri mai bune. Una
peste alta zisã nea deputatu cã nu e
mulþumit de ce a fãcut în mandatu
mnealui, aºa cã poate sã gândeºte
sã mai lase ºi altora locu. Altora mai
nemulþumiþi. De nu s-o rãzgâdi ºi-o
mai vrea o datã!
Da eu mã tot gândii, cã dupe
alegerile de anu viitor, luãm un
parlamentar de Mehedinþi ºi i-l
dãm pe Sucã în gazdã. ªi dacã
rezistã mai mult de douã
sãptãmâni cu nerodu în casã, îl
facem erou naþional.
Pe parlamentar, nu pe nerod.
Aºa cã, pânã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optmiºti!
 nea Mãrin

