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Cum va arãta România
peste 10 ani?

Ion Sârbulescu
vrea sã scoatã
RAAN-ul din iarnã

Putredul guvern al
ciocãlãilor Macoveicii...

PSD pe post de
hopa-miticã

La 1 decembrie 2015, cu ocazia
Zilei Naþionale, Trenul Regal va efectua, în
mod simbolic, un itinerariu numit „Trenul
Aducerii Aminte”. Având la bord Familia
Regalã, trenul va reface traseul Turnu Severin
– Bucureºti, ca un omagiu adus Regelui
Carol I, la 150 de ani de la venirea sa în þarã.
   La 8 mai 1866, Principele Carol punea
piciorul pe pãmânt românesc, la Turnu
Severin. La 10 mai, Principele Suveran intra
în Capitalã, iar la 29 iunie era adoptatã
Constituþia în care, pentru prima oarã în
istorie, þara noastrã era denumitã „România”.

PROGRAMUL COMPLET AL VIZITEI
1. Ora 15.30 FIX: Familia Regalã ajunge, cu
Trenul Regal, în Gara Drobeta Turnu Severin;
Toþi doritorii îi pot întâmpina, pe peronul

gãrii, pe A.S.R. Principesa Moºtenitoare
Margareta, A.S.R. Principesa Maria ºi A.S.R.
Principele Radu;
2. Orele 16.30 - 21.00: Trenul Regal, staþionat în
garã, poate fi vizitat, gratuit, de cãtre oricine doreºte;
3. Ora 16.00: ºedinþa solemnã, la Consiliul
Local, în cinstea împlinirii a 150 de ani de la
fondarea Dinastiei Române; participã A.S.R.
Principesa Moºtenitoare Margareta, A.S.R.
Principesa Maria, A.S.R. Principele Radu;
4. Ora 17.00: lansare de carte (Calendarul
Regal 2016 ºi volumul “Sãvârºin. Detaliul”),
în prezenþa A.S.R. Principesa Moºtenitoare
Margareta ºi a A.S.R. Principele Radu, la
sediul Bibliotecii I.G.Bibicescu-Casa
Pogany, din str. ªtefan Odobleja, nr. 59, colþ
cu str. Mihai Eminescu (lângã fostul Hotel

Severin); evenimentul este urmat de o
sesiune de autografe;
5. Ora 17.00: A.S.R. Principesa Maria
viziteazã ªcoala Gimnazialã Regele Mihai I
(str. Eugen Mareº, nr. 1, zona Piaþa Sârbilor);
6. Ora 18.00: A.S.R. Principesa
Moºtenitoare Margareta viziteazã sediul
Crucii Roºii din Drobeta Turnu Severin;
7. Ora 18.00: A.S.R. Principele Radu participã
la o întâlnire cu mediul local de afaceri.
   Accesul publicului este liber la
manifestãrile de la Garã (15.30), de la
Biblioteca I.G.Bibicescu (ora 17.00), în faþa
ªcolii Gimnaziale “Regele Mihai I” (ora
17.00), precum ºi pentru vizitarea Trenului
Regal (orele 16.30-21.00).

VIZITÃ REGALÃ, DROBETA TURNU SEVERIN, 30 NOIEMBRIE 2015
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Sigur cã ieºirea social-
democraþilor de la guvernare nu era,
cum se zice, în plan, ºi cã decizia lui
Victor Ponta de a demisiona din funcþia
de premier le-a stricat bunã parte din
planurile pentru anul electoral 2016.
Anul ce se apropie vertiginos se anunþã
a fi unul extrem de dificil pentru cam
toate partidele politice de la noi, pe
fondul acestei stãri de spirit generale
de dezamãgire împletitã cu dispreþ
vizavi de clasa politicã.
   Dar pentru social-democraþi, anul
electoral 2016 nu e totuºi la fel de
greu cum este pentru alþii, mai ales
pentru liberali. Degajaþi de la
guvernare, social-democraþii nu mai
au acum asupra lor uriaºa presiune
a guvernãrii, ºi pot sta foarte bine
pe margine ºi comenta miºcãrile

PSD pe post de hopa-miticã
guvernului Cioloº ºi ale
preºedintelui Johannis. Pot comenta
ºi mai ales se pot lãuda cu unele
chestiuni mai populiste ce au stat
sub semnãtura guvernului Ponta. Iar
unele nu sunt chiar de ici de acolo
ºi au un impact destul de serios la
nivel electoral. Ponta nu a ratat
ocazia sã puncteze imediat dupã ce
Johannis a promulgat legea de
majorare a salariilor bugetarilor, ceea
ce orice politician ar fi fãcut. „Mã
bucur foarte tare cã aceastã mãsurã
adoptatã de noi este în vigoare de la
1 decembrie! Era ilogic ºi incorect
sã vezi cã România are creºtere
economicã 4 ani la rând (cea mai
mare din UE în ultimul trimestru) ºi
cã acest lucru nu se reflectã ºi în
“buzunarul” omului obiºnuit.
Relaxare fiscalã ºi creºtere a
veniturilor - acestea au fost baza
Programului economic ºi social al
USL.” A comentat fostul premier, cu
satisfacþie ºi maliþie. Nu a uitat sã
transmitã ºi un post-scriptum:
„foarte probabil cã dacã eram tot eu
prim ministru dl. Iohannis ar fi
respins legea spunând cã “nu e
sustenabilã ºi are scop electoral”.
Aºa a acceptat cã e foarte bunã ºi

sustenabilã, ºi nici nu are efect
electoral !!! Deci tot rãul spre bine!”.
   Corect. Sigur, ce ar fi putut face
preºedintele? Sã nu promulge legea
ºi sã-ºi punã toþi bugetarii în cap?
Victor Ponta l-a
cam obligat sã
meargã pe linia
trasatã de el la
vremea când
c o n d u c e a
guvernul. Motiv
pentru social-
democraþi sã se
batã cu pumnul
în piept în 2016. Încã un argument
electoral serios ºi substanþial pentru
un partid, PSD,  care nu se va lãsa
bãtut în confruntãrile ce se apropie,
chiar dacã nu mai e la butoanele
puterii. Cei care trebuie sã
demonstreze ceva pânã în primãvara
viitoare sunt oamenii lui Johannis,
nu social-democraþii. Liberalii însã
sunt iarãºi trecuþi în umbrã, acum
de tehnocraþii din guvern. Practic,
liberalii nu prea mai au timp sã
demonstreze ceva, cã ºtiu sã
guverneze, cã au idei ºi oameni de
valoare ºi pot veni cu mãsuri
valabile economic ºi social.

   Din multe puncte de vedere tot
social-democraþii vor fi mai relaxaþi
în 2016, la locale ºi mai ales la
parlamentare. Pentru primarii PSD
e nesigur sã dezerteze spre PNL, ºi

probabil mulþi nu o vor face cãci
nu simt în PNL vreo forþã, vreun
mesaj politic puternic. Aºa cã mulþi
vor rãmâne tot la PSD, aºteptând
toamna, adicã alegerile ºi
constituirea noului parlament ce va
da, în final, un nou premier ºi un
nou guvern. Dacã tehnocraþii lui
Cioloº nu conving, pun pariu cã
vom avea o majoritate PSD în
viitorul parlament ºi, în consecinþã,
un nou guvern social-democrat
condus de exemplu de Liviu
Dragnea. Nu vãd cum se poate
ieºi din acest scenariu dacã
lucrurile merg ca pânã acum.

Înfiinþarea noii structuri
însãrcinate cu structurarea unui cât
mai eficient proces de consultare
publicã ºi dialog civic nu se poate
face fãrã consultarea grupurilor din
societatea civilã respectiv a
cetãþenilor. Supunem astãzi
consultãrii publice proiectul Hotãrârii
de Guvern (HG) pentru înfiinþarea ºi
stabilirea atribuþiilor noului Minister
pentru Consultare Publicã ºi Dialog
Civic, organ de specialitate al
administraþiei centrale a cãrui
apariþie este legatã de prioritatea
Primului Ministru, Dacian
Cioloº, de a deschide sistemul
public cât mai mult dialogului
ºi consultãrii cu societatea civilã
ºi cetãþenii în general.
   Odatã depãºitã aceastã etapã de
creare, practic, de la zero, a unei

Crearea noului Minister al Consultãrii Publice ºi al Dialogului
Civic se va face prin consultarea oamenilor pentru care va lucra

instituþii publice, în cadrul de
reglementare specific, activitatea
noastrã se va referi, printre altele, la:
transparenþa documentelor propuse/
discutate în ºedinþele de Guvern,
realizarea, de cãtre fiecare Ministru/
Secretari de Stat, a unor rapoarte de
transparenþã dupã întâlnirile cu
grupurile de interese, angajarea
personalului contractual în acest
Minister pe un model de criterii de
performanþã - reprezentând studiu
pilot pentru un proces similar în alte
autoritãþi publice, acest ultim
obiectiv cu riscul prelungirii etapei
organizatorice pânã la care
Ministerul va fi funcþional.
   Avem un singur an la dispoziþie ºi
ne propunem sã nu îl irosim.
Obiectivele noastre þin totuºi
cont de durata l imitatã a

mandatului ºi solicitãm opiniei
publice ca în sugestiile formulate,
sã þinã cont de acest aspect.
   Deºi Bugetul pe 2016 aºteaptã cu
nerãbdare informaþii despre acest
Minister, considerãm vitalã
consultarea cu societatea civilã cãreia
sperãm ca activitatea Ministerului sã
îi foloseascã cât mai mult. Comentarii
privind documentul se pot trimite pe
pagina de facebook (https://
www.facebook.com/mcpdc/) a
instituþiei, dar ºi prin email la
secretariat.mcpdc@gov.ro, pânã vineri
27 noiembrie ac. În paralel, Ministrul
Violeta Alexandru va iniþia o serie de
discuþii cu reprezentanþi ai mass media,
ai grupurilor informale de cetãþeni, ai
societãþii civile dispunând de reþele ºi
structuri de reprezentare în þarã, pentru
a putea prelua cât mai multe opinii

(inclusiv critice) despre crearea ºi
mandatul acestei structuri.

 Biroul de presã



actualitateOBIECTIV mehedinþean 26.11 - 2.12. 2015 pag. 3

La Drobeta Turnu Severin s-au

cheltuit fonduri europene în

valoare de 1 milion de euro

pentru reabilitarea Castelului de

Apã din Drobeta Turnu Severin,

devenit între timp Castelul

Artelor, iar clãdirea nu

corespunde normelor de

securitate la incendiu. Adevãrul a

ieºit abia acum la vedere, dupã

tragedia de la Colectiv, când s-au

înãsprit verificãrile pompierilor.

Amplasat în centrul urbei de
la Dunãre, chiar la kilometrul zero
putem spune, se înalþã monumentala
construcþie, un simbol al oraºului de
la Dunãre, care gãzduieºte acum un
Centru cultural ºi de informare a
turiºtilor. Pentru reabilitarea acestui
castel s-a cheltuit 1 milion de euro,
fonduri europene, lucrãrile fiind
finalizare în 2013. De atunci, peste
60.000 de turiºti i-au cãlcat pragul.
   Iatã însã cã acum, dupã tragedia de
la Colectiv, când pompierii verificã la
sânge toate clãdirile de pe raza
municipiului Turnu Severin, Primãria
oraºului a luat decizia sã închidã acest
imobil în urmã cu câteva zile.

   Pompierii spun cã acest
imobil nu are autorizaþie

privind securitatea la incendiu
   “Nu s-a eliberat autorizaþia privind

Simbolul turistic al oraºului, reabilitat cu 1 milion de euro,
nu corespunde normelor ISU

securitatea la incendiu întrucât s-a
depistat cã nu s-a respectat
documentaþia tehnicã la realizarea
unor elemente de construcþie ºi
instalaþii cu rol de securitate la
incendiu”, precizeazã Ramona Nistor,
purtãtorul de cuvânt al ISU “Drobeta”.
Cu alte cuvinte, în acest castel,
singurul obiectiv turistic, care în ultimii
ani mai poate fi vizitat în municipiul
Drobeta Turnu Severin (dat fiind cã
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier ºi
Palatul Cultural Teodor Costescu se
aflã de mai mulþi ani în reabilitare),
putea sã se petreacã oricând o
nenorocire. Surse din cadrul Primãriei
Drobeta Turnu Severin spun cã
instalaþia de stingere cu hidranþi
exteriori ºi interiori a castelului nu a
funcþionat niciodatã de la
redeschiderea imobilului în 2013.
   În urmã cu o sãptãmânã, pompierii
au închis sala de spectacole a Casei
Tineretului din Drobeta Turnu
Severin pentru cã în urma unui
control s-a constatat cã iluminatul
de siguranþã nu existã ºi cã au fost
desfiinþate douã cãi de evacuare.

O construcþie
emblematicã

   Alãturi de Piciorul Podului lui
Traian ºi de ruinele Cetãþii
Severinului, castelul construit în stil

medieval este un
simbol al frumosului
oraº de la Dunãre.
Castelul de apã din
Drobeta Turnu Severin
s-a ridicat dupã
proiectul inginerului
Elie Radu.

Emblematica
construcþie a

împlinit în
toamna anului
trecut 104 ani

   Proiectul Castelului
de Apã din Drobeta a
fost aprobat de
Consiliul Comunal, la
10 iunie 1910, dupã
planurile inginerului
Elie Radu. Castelul avea sã fie
amplasat la cea mai înaltã cotã din
oraº, la 104 metri altitudine pentru
o distribuþie avantajoasã în toate
zonele oraºului.
   Castelul a fost gata în 1913 ºi
inaugurat un an mai târziu, când s-a
pus în funcþiune întregul sistem de
alimentare cu apã a oraºului. La
deschidere au participat primul
ministru  I.I.C.Brãtianu, miniºtrii Al.
Constantinescu ºi V.Gh. Morþun,
episcopul Ghenadie al Râmnicului-
Noului Severin ºi oficialitãþi locale.

   Castelul de Apã are 27 de metri
înãlþime ºi este cea mai înaltã
construcþie din Drobeta. A fost
construit în stil medieval. Întreg
sistemul avea o staþie de captare în
amonte de oraº, uzina de apã care
fãcea decantarea, filtrarea ºi
sterilizarea ºi, nu în ultimul rând,
castelul de apã, prevãzut sã facã
distribuirea. El a fost proiectat astfel
încât sã fie ridicat din beton armat ºi
organizat în interior cu douã
rezervoare suprapuse, capacitatea lor
fiind de 1025 de metri cubi.O.M.

      Un soare strãlucitor, plaje lungi,
apã de o culoare irealã, oameni
veseli, ritmuri fierbinþi de rumba,
rom ºi cele mai apreciate þigãri din
lume.. iatã de ce se spune despre
aceastã insulã din Marea Caraibelor cã
oferã plãcere purã. Vã dorim sã
ajungeþi sã exploraþi acest paradis!
   Izolatã cumva din cauza regimului
de la Havana, Cuba este departe de a
fi o destinaþie ocolitã de turiºtii din
întreaga lume. Þinutul cel mai
important pentru cultivarea
faimosului tutun este provincia Pinar
del Rio. Amatorii de trabucuri nu
trebuie sã rateze sub niciun chip vizita
la Fabrica de Tabacos Francisco
Donatier, care este cea mai veche
(1760), aflatã în capitala provinciei.
   Valle de Vinales este un þinut
presãrat cu movile bizare de calcar,
cunoscute sub numele de Mogotes.

Cuba.Cuba.Cuba.Cuba.Cuba. Þara cu plaje albe ca zãpada
Iar, dacã ne permiteþi un sfat, cea mai
bunã priveliºte asupra vãii o aveþi din
hotelul Los Jasmines.
   Havana, capitala Cubei, este cu
siguranþã un oraº pe care nici nu aveþi
cum sã îl rataþi. Lãsaþi-vã cuceriþi de
farmecul cel puþin ciudat al centrului vechi
al oraºului, La Habana Vieja. Plimbaþi-
vã pe strãduþele mãrginite de case
coloniale, pe urmele lui Hemingway ºi,
de ce nu, vizitaþi chiar unul dintre
localurile sale favorite: La Bodeguita del
Medio. Admiraþi apoi Capitolios, o
copie excelenþã a Capitoliului de la
Washington. Ideal ar fi sã puteþi vizita
superbul oraº colonial Trinidad sau
efervescentul Santiago de Cuba.
   În aceastã þarã existã aproximativ 300
de plaje albe cã zãpadã, care se intind
pe circa 5800 km. Deºi este foarte greu
sã alegi, neapãrat trebuie sã poposeºti
la Varadero, cea mai cunoscutã plajã,

care are 20 de km  lungime ºi se aflã în
sudul insulei. Cea mai renumitã plajã
nordicã este Playa Emsmeralda, în
apropiere de Guardalavaca. Recifurile
de corali sunt bucuria amatorilor de
scufundãri, iar vântul constant oferã
posibilitatea de a face surf sau yachting,
chiar dacã sunteþi începãtor.
   Printre punctele forte ale bucãtãriei
tradiþionale cubaneze se numãrã Platano,
un preparat pe baza de bananã fierte. O
mâncare celebrã ce meritã gustatã, dar
care nu se gãseºte decât în regiunea
Guama  este carnea de crocodil. Din
sucul trestiei de zahãr, cubanezii distileazã
una dintre cele mai apreciate bãuturi
din lume: romul. Aceasta se poate
consuma, în funcþie de preferinþe,
simplu sau sub formã de cocktail. Una
dintre cele mai rãcoritoare licori care
poate fi consumatã este bãuturã favoritã
a lui Hemingway: mojito.

   Clima Cubei este una tropicalã, iar anul
are doar douã anotimpuri: unul uscat ºi
unul ploios. Cel cald ºi uscat începe în
luna mai ºi dureazã pânã în septembrie,
iar cel umed – din octombrie pânã în
martie. De reþinut este cã, acest anotimp
nu este chiar atât de umed precum aratã
denumirea lui, ploile cele mai abundente
sunt înregistrate în luna octombrie,
noiembrie ºi mai, în restul timpului,
vremea este chiar plãcutã.
    Propunerea noastrã pentru vizitarea
Havanei  este o croazierã de 7 nopþi cu
zbor dus-întors inclus Bucureºti –
Havana  la bordul vasului de croazierã
MSC Opera. Tariful de persoanã în
cabina interioarã este de 1916 euro ºi
este valabil pentru plecãri în data de
22 ºi 29 decembrie 2015.
Contactaþi-ne pe paginã noastrã de
Facebook – Ava Travel pentru toate
detaliile ofertei.
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Un drum de 1,8 kilometri din
localitatea Cujmir, judeþul Mehedinþi,
bate orice record la capitolul lucrãri
proaste: dimineaþa s-a turnat asfaltul,
iar seara erau deja gropi.
   Localnicii s-au bucurat când au
vãzut, în premierã, utilajele pe strada

lor, dar fericirea nu a þinut prea mult,
pentru cã, spun oamenii, asfaltul de
nici douã degete a început sã se

Record la Cujmir: asfaltul care a rezistat doar o zi

sfãrâme sub ochii lor dupã doar
câteva ore de când fusese turnat.
   „Au plombat gropile abia dupã
ce au turnat asfaltul, bani aruncaþi
aiurea”, spune un localnic. „Nu e
bun asfaltul ãsta, trebuia sã dea un
alt strat peste el. Dacã dã o ploaie,
îl saltã în sus. Dacã îngheaþã, mai
rãu este. Este fãcut în bãtaie joc”,
zice un alt locuitor al Cujmirului.

   Sãtenii cred cã drumul a fost fãcut
la repezealã, fãrã ca firma sã fie
interesatã de calitate. „Sunt femeie de
84 de ani, dar eu aºa ceva nu am
vãzut. Repede, repede, aºa lucrau, ca
sã plece acasã. ªi acum lucrarea se
duce naibii”, se plânge o localnicã.
   „Dimineaþa s-a turnat ºi seara
intram în gropi, aceasta este
realitatea. Este incredibil. Dacã la
televizor aratã cã o autostradã s-a
fãcut ºi au cãzut în ea dupã un an,
la noi e mai rãu. Nu a durat drumul
nici de dimineaþã pânã seara”,
spune o altã femeie din Cujmir.

Lucrãrile, neplãtite
  Primarul comunei Cujmir, Constantin
Popa, spune cã asfaltarea celor 1.860
de metri costã aproape 100.000 de
euro, dar susþine cã nu va plãti lucrarea
pânã nu vor fi remediate problemele.
„Este vorba de reabilitarea ºi
modernizarea DC 127, care leagã
Aurora de Cujmirul Mic, ºi a unor uliþe

de interes local din satul Cujmirul Mic.
Aceste drumuri nu au vãzut niciodatã
un metru de asfalt. Faptul cã drumul
aratã aºa într-o fazã preliminarã este
treaba firmei de construcþii. Toþi banii
vor fi plãtiþi dupã recepþia finalã”, a
declarat primarul din Cujmir.
Lucrarea de asfaltare a început în 9
noiembrie ºi ar fi trebuit finalizatã
luni, 23 noiembrie. Primãria a
sesizat, însã, Inspectoratul Judeþean
în Construcþii despre neregulile
privind lucrãrile, urmând a fi luatã o
decizie în acest caz 

Nu e singurul “record”
   Tot la Cujmir, o salcie aflatã în
albia unui râu a reuºit, anul acesta,
sã încurce un proiect de un milion
de euro pentru construcþia unei
staþii de epurare a apelor, fiindcã
Apele Române nu au dat avizele
necesare. Fãrã staþia de epurare, la
Cujmir nu s-au mai fãcut lucrãrile
de alimentare cu apã ºi canalizare.

Profesionalizarea carierei
didactice presupune “o redefinire
radicalã a naturii competenþelor care
se aflã la baza unor practici pedagogice
eficace”. Formarea cadrelor didactice
reprezintã o prioritate a politicilor
educaþionale din þara noastrã ºi este
organic conectatã componentelor
reformei sistemului de învãþãmânt.
Resursa umanã bine pregãtitã ºi
calificatã reprezintã un vector de
dezvoltare la nivelul întregii societãþi.

FORMAREA CONTINUÃ - PREMISA
PROFESIONALIZÃRII CARIEREI DIDACTICE

   Joi, 19 noiembrie 2015, în incinta
Casei Corpului Didactic Mehedinþi
s-a desfãºurat simpozionul judetean
“Formarea continuã – premisa
profesionalizãrii carierei didactice”.
Au fost prezentate lucrãri ale cadrelor
didactice mehedinþene. Simpozionul
a fost structurat pe trei secþiuni:
- Standarde de calitate în formarea
personalului didactic;
- Noi tendinþe în proiectarea ºi
dezvoltarea curricularã;

- Cercetarea cantitativã ºi calitativã în
câmpul educaþional 
   Cuvintele cheie ale acestui eveniment
au fost: învãþãmânt preuniversitar,
ºcoalã, educaþie, formare continuã,
dezvoltare profesionalã, mentor,
mentorat educaþional, standard
ocupaþional, rol, competenþe,
strategie, cariera didacticã,
profesionalism, performanþã.
   Formarea profesionalã a cadrelor
didactice este un domeniu de mare
interes în politicile educaþionale
actuale. Competitivitatea resurselor
umane reprezintã un domeniu
prioritar de intervenþie în contextul
eforturilor þãrilor europene de a
contracara efectele crizei economice
mondiale. Procesul de formare
iniþialã a cadrelor didactice a fost
îndelung supus studiului ºi
cercetãrii ºi se regãseºte în toate
documentele de politicã
educaþionalã. România s-a aliniat
cerinþelor europene ºi obiectivelor
pe termen lung de a forma resursã
umanã profesionistã, înalt calificatã
ºi adaptabilã schimbãrii, de

îmbunãtãþire a sistemului
educaþional ºi de promovare a
educaþiei pe tot parcursul vieþii.
   Strategiile actuale ale politicilor
educaþionale privind profesionalizarea
pentru cariera didacticã sunt în
concordanþã cu “pluralismul ºi
concurenþa pragmaticã din ºtiinþele
educaþiei” ºi potenþeazã construcþia
solidã a carierei didactice.
   În contextul cunoaºterii nevoilor de
formare continuã a cadrelor didactice
ºi a impactului programelor de
dezvoltare profesionalã prin activitãþi
de mentorat, derulate în þara noastrã,
motivaþia organizãrii acestui
simpozion  a fost susþinutã de
urmãtoarele argumente: absenþa
unor studii asupra rolului formãrii
continue a cadrelor didactice prin
activitãþi de mentorat în
profesionalizarea carierei didactice ºi
lipsa unei legislaþii actualizate ºi
unitare la nivel naþional privind
profilul de competenþe al mentorului
de dezvoltare profesionalã.

Profesor- metodist,
Mãdãlina Bobleanþã
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De la începutul lunii
noiembrie (din 6 noiembrie) Ion
Sârbulescu este noul administrator
special al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare. Sãptãmâna trecutã
la sediul Regiei, într-o conferinþã de
presã, Ion Sârbulescu declara:
„Cred cã ºtiþi bine cã din 6 noiembrie
sunt administratorul special ºi
directorul general al RAAN. Am fost
într-un fel sau altul adus aici, poate
cã a fost ºi un caz de forþã majorã,
fostul administrator special ºi-a pus
demisia, persoane din conducerea
judeþului, ºi centralã, au apelat la
experienþa mea, ºi pentru cã am
lucrat în aceastã regie, sã preiau
conducerea acestei regii. Regia este
în insolvenþã sunt legat de mâini ºi
de picioare, înot într-un butoi mai
mare de apã grea ºi sper ca împreunã
cu colegii mei, cu dvs., sã ieºim din
aceastã situaþie. Regia are datorii
foarte mari, creanþe foarte mari, datorii
la creditori de sute de milioane, datorii
prin creditori garantate, foarte mulþi
bani, drepturi salariale care vin din
urmã prin contractul colectiv de
muncã, sunt foarte multe credite
bugetare ºi chirografare.” De
asemenea, noul administrator
special al Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare, Ion Sârbulescu, a
fãcut apel la cetãþenii municipiului
Drobeta Turnu Severin sã-ºi achite

Sârbulescu vrea sã scoatã RAAN-ul din iarnã
datoriile pentru furnizarea
agentului termic pentru a se
evita un posibil blocaj. Banii
alocaþi de Guvern pentru
termoficare nu vor putea
susþine toate cheltuielile
pânã la sfârºitul iernii.
Guvernul a alocat suma de
22 milioane de lei pentru
asigurarea serviciului de
termoficare pentru
municipiul Drobeta Turnu
Severin în sezonul rece
2015-2016, însã banii nu
vor ajunge pânã la finele
iernii. Din acest motiv,
administratorul special Ion
Sârbulescu face apel la populaþie
sã înþeleagã necesitatea achitãrii
facturilor restante pentru agentul
termic furnizat.
   „Sunt probleme foarte mari chiar dacã
prin Hotãrârea Guvernului noi am primit
22 de milioane de lei pentru procurarea
de combustibili (cãrbune ºi pãcurã),
sunt probleme foarte mari din punct de
vedere al salarizãrii personalului care
lucreazã la Termo. Fac apel ca toþi cei
care au avut restanþe la energia termicã
pânã la înfiinþarea acestui serviciu
public sã-ºi plãteascã aceste obligaþii
ºi constant sã-ºi plãteascã obligaþiile,
bineînþeles dupã facturare. Vreau ca
cetãþenii Severinului sã dea dovadã de
responsabilitate ºi efortul care s-a fãcut

sã fie rãsplãtit aºa cum se cuvine”, a
declarat vineri Ion Sârbulescu, în cadrul
unei conferinþe de presã.
   Pentru aceastã iarnã s-a decis ca
furnizarea agentului termic cãtre
populaþie sã se realizeze în cadrul unei
asocieri dintre Termocentrala de la
Halânga ºi un serviciu public din
cadrul Primãriei Drobeta Turnu
Severin. „Aceastã asociere nu poate fi
finanþatã de la RAAN pentru cã regia
nu are în momentul acesta niciun ban,
nu produce nimic. Nu vreau sã sperii
pe nimeni, cât voi fi eu aici, poate cu
mici întârzieri, salariile vor fi plãtite, dar
ne vom miºca foarte greu. Avem
probleme foarte mari, nu vreau sã
ascund. Vreau sã ieºim din iarnã fãrã
probleme majore”, a mai adãugat
administratorul special de la RAAN.

   În momentul de faþã, instituþiile
publice datoreazã cãtre RAAN suma
de 64.435 de lei, iar asociaþiile de
proprietari o sumã uriaºã, de
aproximativ 45 de milioane de lei.
Chiar dacã pe platforma de la Romag
Prod a fost stopatã producerea apei
grele, activitatea continuã aici dat
fiind cã în momentul de faþã existã o
cantitate uriaºã de apã grea depozitatã
în aceastã unitate. Faptul cã la
ROMAG PROD se aflã pe stoc o
cantitate foarte mare de apã grea,
presupune costuri atât cu plata
angajaþilor care au rãmas pe
platformã, dar ºi cu energia electricã
pentru asigurarea temperaturii
necesare depozitãrii în condiþii de
siguranþã a apei grele.

 Daniel Velescu

În perioada 19-20 noiembrie
la Grãdiniþa cu P.P. nr.  20 Drobeta
Turnu Severin s-a desfãºurat acþiunea
“Ziua fructelor ºi legumelor donate,
în cadrul cãreia preºcolarii din
unitatea noastrã au colectat ºi apoi au
oferit fructe ºi legume copiilor
proveniþi din familii dezavantajate.
   Scopul campaniei a fost acela de a
sensibiliza preºcolarii ºi cadrele
didactice cu privire la situaþia dificilã
în care se aflã copiii afectaþi de lipsa
de alimente. În acelaºi timp s-a urmãrit

“Ziua fructelor ºi
legumelor donate”

acþiune desfãºuratã în perioada 16 – 20. 11.2015 de preºcolarii

Grãdiniþei cu Program Prelungit  Nr. 20 în colaborare cu cadrele

didactice ºi în  parteneriat cu pãrinþii preºcolarilor, în cadrul programului

STRATEGIA NAÞIONALÃDE ACÞIUNE COMUNITARÃ

consolidarea abilitãþilor preºcolarilor
de a trãi împreunã cu ceilalþi, într-o
societate unitã în care conteazã
valenþele umanitare, implicarea,
angajamentul, responsabilitatea.
   În aceastã acþiune s-au implicat
20 de cadre didactice din unitate
ºi 115 preºcolari alãturi de pãrinþi,
coordonaþi de directorul Dima
Ghiorghiþa: Doinea Cornelia,
Dãogaru Violeta, Chesa Roxana,
Cosma Lucia, Cojocaru Corina
Jenica, Ghinea Elena, Gîrbovan

Otilia, Balica Valeria, Boiangiu
Emanuela, Modrea Mihaela,
Radoslav Ieana Carmen,
Tutunaru Maria Mihaela,
Podeanu Gena, Panã Ica, Guriþã
Daniela Mãdãlina, Vadu Mihaela,
Berciu Elena, Cîrjoi Sorina,
Mocofan Simona Andreea.

Legume colectate: - 144 kg
     5 kg ardei;  32kg morcovi;
 27 kg ceapã;  70 kg cartofi;
 5 kg varzã;  5 kg fasole.

Fructe colectate: - 75 kg
     4 kg banane;  65 kg mere;
 6 kg portocale.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Eminescu, acum mai bine
de o sutã treizeci de ani, din ciclul
„Amintiri despre viitor”: „Nu, sã fim
drepþi. Ceea ce nu se cere de la
nimeni sã nu se cearã nici de la
profesori. ªi ei sunt oameni ca toþi
oamenii; când unul plagiazã nu face
decât sã urmeze exemplul
ministrului sãu; când e neglijent,
urmeazã pe cei mai iluºtri dintre
concetãþenii sãi, c-un cuvânt ei sunt
ca toþi ºi toþi sunt ca dânºii. Dacã
existã excepþii, lucrul sã nu ne mire.
E câte unul care a prins dragoste de
ºtiinþa lui, care, în sfera ei seninã,
gãseºte un adevãrat liman de
scãpare din putrezirea ºi mizeria ce-
l înconjoarã; pentru care iubirea
adevãrului pentru el însuºi e un
echivalent moral suficient al muncii
lui.” (Timpul, 24 iulie 1882). Bine,
despre practica plagiatului, de pildã,
Eminescu a scris pagini memorabile.
La care, cândva, vom reveni. Cu atât
mai mult cu cât unele dintre
percepþiile contemporane asupra
plagiatului îºi gãsesc surprinzãtoare
ºi caustice replici în textele
eminesciene. ªi asta, fiindcã
plagiatul, oricât de mult ºi de
sofisticat l-am cosmetiza, nu este
altceva decât hoþie, hoþie
intelectualã. Nu rezumat, nu
adaptare, nu altceva, ci furt, hoþie
la drumul mare, în cazul cãreia
absenþa instrumentelor
contondente nu constituie o
scuzã. Aº zice chiar dimpotrivã.
   * Guvernul lui peºte-prãjit ºi-ar fi
intrat, zice-se, în atribuþiuni. Evident,
fãrã a ºti prea bine ce are de fãcut.
Unii dintre membrii cabinetului-

Putredul guvern al ciocãlãilor Macoveicii...
fantomã au dat curs primelor
impulsuri ºi au luat-o spre
Bruxelles. Acolo unde se trãieºte, în
aceste zile, fãrã exagerare, periculos.
Diurna, însã, merge. La Bucureºti,
se gãsesc, oricum, destui supleanþi.
De vocaþie. Strada, nu-i aºa, Strada
este plinã de ei. Au avut grijã
Macoveica ºi ciracii ei din M10. Un
grupuscul politic, chipurile
intransigent – din pãcate, pândit de
oportunismele cele mai greþoase -
care vrea sã se reconfigureze într-
un partid (Iniþiativa România, sau
cam aºa ceva!), numai bun de pus,
cu experienþa ºi cu ticurile lui bãsiste
cu tot, la picioarele lui Ciolannis.
Revenind la guvernul cu care ne-am
procopsit de curând, cine mai
susþine cã e un guvern care nu are
nimic de-a face cu politicul sau cã
ar fi compus din tehnocraþi ºcoliþi la
dracu’n praznic este fie un prost
fãcut grãmadã, fie – lucru aproape
improbabil în lumea de azi – un naiv
irecuperabil. Un diagnostic ºi mai
exact – Guvernul Cioloº este
emanaþia ONG-urilor aflate în
subordinea unor cercuri politico-
financiare obiºnuite sã dicteze, sã
ordone. Cu deosebire în þãrile care
ºi-au pierdut ºi bruma de coloanã
vertebralã rãmasã din vremurile
„de tristã amintire”.
   * Ce mi se pare de-a dreptul
nostim, ca sã nu zic enervant  este
graba cu care membrii noului cabinet
s-au adunat cap în cap, sã analizeze
ei cum e cu mãrirea salariilor ºi cu
legea salarizãrii unitare, grabã
precedatã de un jet de zvonuri
alarmiste privind eventualitatea ca

bugetarilor sã nu li se mai mãreascã
salariile, bla, bla, bla, orice, numai
ca sã mai fie discreditat cu ceva
guvernul anterior, condus  de Victor
Ponta. Un guvern, evident, cu
destule lipsuri, dar care, orice s-ar
zice, s-a dovedit infinit mai omenos
decât altele de dinaintea lui. Asta aºa,
ca sã nu ne ia ºi pe noi fierbinþeala...
stradalã! Altminteri, fiecare pasãre
pre limba ei piere. Lucru valabil
pentru orice „zburãtoare” cãreia i-ar
fi pãtruns în restul de creier din
dotare ideea cã este eternã.
   * A auzit cineva pânã acum de vreo
dizeuzã pe nume Valerie Cioloº? Nici
noi. Dupã ce bãrbãtuºul cu acelaºi
nume de familie ºi cu chip de dezertor
din oastea lui Robin Hood a ajuns
premier „tehnocrat” al României,
fãptura amintitã s-a dat în spectacol
cu un recital inestetic de lãlãituri,
undeva, pe la Alba Iulia. Mai bine
încerca un repertoriu de manele decât
pe acela semipreþios cu care a crezut
cã sparge, vorba aia, gura târgului. Eu
i-aº recomanda distinsei doamne
Cioloº, beneficiarã a unui alt sistem
de instrucþie ºi educaþie, a unui alt
registru de mentalitãþi publice ºi
politice decât cele practicate pe
Dâmboviþa, sã o consulte – dacã vrea
sã-ºi afirme talentele  mai mult sau
mai puþin ascunse, profitând de rangul
ºi de notorietatea consortului – pe
madam’ Carmen Iohannis, care deja
este mai cunoscutã decât Para
Mãlãiaþã. A bon entendeur, salut! Sau,
dacã vreþi, hai, pa! ªi, desigur, pu...
   * Aflãm, din presa bucureºteanã,
aia care mai e, cã duduia Raluca
Prunã, ministresa de ultim moment

a Justiþiei, dupã defecþiunea
electricienei Guseth, atâta preþuire
are pentru faptul cã face parte din
Guvernul României, încât nu a putut
renunþa la postul biniºor remunerat
de la Bruxelles, ci ºi-a luat, pe
perioada exercitãrii mandatului de
ministru, concediu fãrã platã. Bravo,
cucoanã de care nu a auzit nimeni!
O palmã zdravãnã pe obrãjorul
feciorelnic ºi puternic ciupit de
vãrsat al premierului, care nu a putut
gãsi în toatã þãriºoara noastrã un
magistrat foarte bine pregãtit ºi cu

prestigiu inatacabil pentru a gira
un post atât de important cum este
cel din fruntea Ministerului
Justiþiei! Ah, da! Uitasem cã, oricine
ar fi recomandat pentru respectiva
funcþie trebuie sã pupe, mai întâi,
poala Macoveicii, Madona dintre
Ciocãlãi, logodnica spiritualã a
tuturor „morþilor” la datoria
masculinitãþii de prin cotloanele
politichiei europene (Franco Frattini
ºi alþii din aceeaºi fãinã...).
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La Orºova se anunþã o
bãtãlie electoralã extrem de
disputatã la scrutinul local de anul
viitor. Situaþia politicã, dar mai ales
cea legatã de administraþia publicã
localã din municipiul Orºova, este
una tensionatã. Nu cu mult timp în
urmã, în acest frumos oraº
dunãrean a fost dizolvat Consiliul
Local, fapt care a determinat
formarea unui nou for local din
supleanþii de pe listele partidelor
care au depãºit pragul electoral.
Mai mult, la Orºova nu a existat
niciodatã continuitate la funcþia de
primar, cu alte cuvinte niciun
primar nu a mai fost reales la finalul
mandatului sau într-un alt mandat.
Existã ºanse mari ca nici anul viitor
sã nu fie continuitate, întrucât
actualul primar al orºului, liberalul
Ion Manea, nu stã prea bine la
nivelul încrederii în rândurile
orºovenilor. Viaþa politicã din
Orºova a fost una extrem de
disputatã, politicienii din acest oraº

Cine vor fi candidaþii la Primãria Orºova?
pãrând mai interesaþi de disputele
politice decât de gãsirea unor
soluþ i i  pentru dezvoltarea
municipiului. ªi totuºi care ar fi
variantele pentru scrutinul local
de anul viitor?

Doiniþa Mariana Chircu,
 un candidat cu ºanse la Orºova

     O posibilã candidaturã ar fi
Doiniþa Mariana Chircu, acum
membrã a PSD Mehedinþi. Doiniþa
Chircu a mai candidat la ultimele
alegeri locale, cele din anul 2012,
pentru Primãria municipiului
Orºova. Atunci era membrã a PDL
Mehedinþi ºi a candidat din partea
MNMH, alianþa electoralã formatã
la nivelul judeþului din PDL,
UNPR, PNÞ-CD ºi PER. Deºi a
fãcut o campanie electoralã
intensã, Doiniþa Chircu nu a reuºit
sã câºtige simpatia orºovenilor,
aceºtia votând într-o proporþie
covârºitoare cu Ion Manea.
Actualul primar al Orºovei a fost

ajutat ºi de o masivã susþinere
politicã, fiind candidatul USL
Orºova pentru aceastã funcþie, o
alianþã aflatã atunci la o cotã foarte
mare de încredere. Cu siguranþã
aceastã susþinere i-a fost foarte
utilã, însã este foarte posibil ca Ion
Manea sã fi câºtigat oricum
mandatul de primar, întrucât
Doiniþa Chircu era din start
defavorizatã datoritã alianþei din
partea cãreia candida, dar ºi din
cauza faptului cã nu era un
cetãþean al acestui municipiu.
Între timp, ea a recuperat foarte
mult din încrederea orºovenilor.
Se pare cã, în acest moment,
Doiniþa Chircu stã foarte bine,
câºtigând încrederea unui
segment numeros din populaþia
municipiului Orºova, suficient
pentru a obþine mandatul de
primar. În aceste condiþii nu este
exclus ca Doiniþa Chircu sã
candideze, pentru a doua oarã
consecutiv la funcþia de primar al

municipiului Orºova, de data
aceasta cu mari ºanse de reuºitã.
Cu siguranþã ºansele ei au crescut
foarte mult, iar dacã va candida,
în mod sigur o va face din partea
PSD Orºova sau a unei alianþe din
care acest partid sã facã parte.

Adrian Cican, un profil
de candidat credibil

    Un alt posibil candidat redutabil ar
putea fi ºi Adrian Cican, un politician
care în ultimii ani s-a implicat activ
în cadrul PDL Mehedinþi. Numai cã
Adrian Cican a fost exclus din PNL
Mehedinþi, partid în care a ajuns dupã
fuziunea PDL cu PNL. A fost o eroare
politicã a PNL Mehedinþi, întrucât
Adrian Cican parea un politician
orºovean de perspectivã, mai ales într-
un context în care politica din acest
oraº traverseazã o perioadã de totalã
lipsã de credibilitate. Adrian Cican
întrunea calitãþile unu candidat
redutabil. Un politician tânãr, dinamic,
cu experienþã în administraþia publicã
localã, om de afaceri ºi orºovean. Cu
alte cuvinte, Adrian Cican era o
variantã cât se poate de credibilã, cu
atât mai mult cu cât cunoaºte foarte
bine problematica municipiului
Orºova. Nu ºtiu care a fost motivul
pentru care Adrian Cican a fost exclus
din PNL Mehedinþi, însã, cu
siguranþã, este o mare pierdere
pentru acest partid.

Cu cine va merge
PNL Mehedinþi la Orºova?

   În aceste condiþii este interesant
de vãzut care va fi candidatul PNL
Orºova pentru funcþia de primar.
Pentru PNL Mehedinþi municipiul
Orºova este o mare mizã politicã,
cu atât mai mult cu cât actualul
primar, Ion Manea, a fost ales în
anul 2012 din postura de membru
al acestui partid. Tot la fel de
interesant de observat este ºi ce
va face Ion Manea. Este posibil ca
actualul primar al Orºovei sã-ºi
depunã candidatura pentru un
nou mandat, sau, dacã renunþã,
sã încercere transferarea
capitalului de imagine pe care îl
are spre un nou candidat.

În perioada 20-22.11.2015
la Chiºinãu, Republica Moldova, s-
a desfãºurat Turneul Internaþional
“Memorialul Vasile Luca”, care a
adunat la start 300 de sportivi din
Republica MLD, ROU, GEO, RUS,
HUN, UKR ºi BLR.
   CSM Drobeta a participat cu câþiva
dintre sportivii cadeþi ºi juniori

pentru a-i verifica la un turneu
puternic, cum s-a dovedit a fi acesta.
   Rezultatele obþinute de sportivii
noºtri sunt:
Loc I - STROE ANA MARIA -40 kg -U18
Loc II - DEMETRIO GABRIEL -46 kg
-U18
- VOAIDES ALIA -48 kg -U18
(sportiva care se aflã în testãri pentru

CSM Drobeta a participat la Turneul
Internaþional “Memorialul Vasile Luca”

a fi selecþionatã în Centrul Naþional
Drobeta Turnu Severin)
Loc III - IANICU IONUÞ -60 kg -U21
- STROE ANA MARIA -44 kg -U21
- VOAIDEª ALIA -48 kg -U21
   A fost un concurs puternic, cu
sportivi bine pregãtiþi care au primit
pe podium medalii, diplome,  dar ºi
bani (lei moldoveneºti).
   În data de 23.11.2015 la Braºov a
avut loc Adunarea Generalã
Extraordinarã a Federaþiei Române
de Judo unde pe Ordinea de zi a avut
de realizat alegeri pentru un nou
Preºedinte, dar ºi pentru
completarea cu doi membrii în
Comitetul Director al F. R. Judo.
   Preºedintele ales este Daniel
Florin LASCAU, iar noii membri în
Comitetul Director sunt: prof. Gicu
VASILAN (prof. la CSM Drobeta
Turnu Severin) ºi prof. Iulian SURLA
(prof. la LPS Focºani).

Lena STEREA,

Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin  Mircea Popescu
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         Sãrbãtoarea Sfîntului Andrei
este ultima din calendarul toamnei ºi
prima din alaiul sãrbãtorilor creºtine
de iarnã. Apostolul Andrei, primul
Evanghelist venit pe teritoriul geto-
dacilor în misiunea de creºtinare a
neamurilor, înscris de Sfîntul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române în
calendarul bisericesc, a fost
proclamat „Ocroti torul
României” în 1997. Martirizat în
anul 60, a fost rãstignit la Petras,
lîngã Corint, cu capul în jos, pe
o cruce în forma de X.
   Perpetuate de-a lungul vremii, de
numele sfîntului sînt legate o serie de
tradiþii religioase, dar ºi obiceiuri ºi
credinþe laice, provenite de la
sãrbãtorile tracilor, ale romanilor ºi
dacilor. Încã din cele mai vechi
timpuri imaginaþia românilor a nãscut
legende ºi superstiþii, poveºti cu
strigoi, moroi, pricolici sau fiinþe
nepãmîntene malefice, obiceiuri care

se respectã ºi azi în unele zone ale
þãrii. „Sîntandrei“ sau personificarea
lupului, a fost o divinitate geto-dacã
peste care creºtinii au suprapus
imaginea Apostolului Andrei, Cel Întîi
chemat, care s-a bucurat de mult
respect în faþa divinitãþii precreºtine,
numele zeului uzurpat, pierzîndu-se
în negura timpului.

Tradiþia spune cã în ajunul
Sfîntului Andrei trebuie sã
respectãm urmãtoarele:

- Nu se pleacã la drum lung, nu se
împrumutã nimic din casã sau din
curte, nu se dã nici de pomanã,
altfel în anul viitor vom avea
parte de pagubã;
- Nu se mãturã, nu se dã gunoiul sau
cenuºa afarã din casã, nu se coase,
nu se toarce, nu se împleteºte lînã,
nu trebuie sã ne pieptãnãm, nu se
lucreazã în casã sau în curte.
   Fãcîndu-se semnul crucii, se unge
cu usturoi poarta, ferestrele, uºile,
clanþele, hornurile, scãrile, boii ºi
vacile la coarne, cleºtele, mobila ºi
toporul. La þarã se astupã hornul
sobei, fereastra ºi pragul uºilor,
pentru a îndepãrta strigoii. Se
consumã usturoi, se unge cu el pe
frunte, pe piept, pe spate, pe la
încheieturile trupului. Pentru ca
spiritele rele sã nu se cuibãreascã în
casã, toate oalele ºi cãnile trebuie
întoarse cu gura în jos.

   Sînt cunoscute, de asemenea, din
diferite zone ale þãrii, practici de
previziune meteorologicã pentru anul
care va veni, utilizîndu-se 12 cepe
aferente fiecãrei luni ale anului, puse
la loc sigur ºi lãsate pînã la Crãciun.
Cepele care s-au stricat indicã lunile
ploioase ale anului. Cele încolþite
profeþesc luni favorabile rodului.
Multe ritualuri se fac pentru atragerea
iubirii: fetele pun sub pernã un fir de
busuioc sfinþit, iar în vis va apãrea
iubitul. La miezul nopþii, în camera
întunecoasã, între douã oglinzi, cu
douã lumînãri aprinse în mîini, priviþi
în oglinda din faþã pentru a vedea
imaginea iubitului reflectatã în
oglinda din spate. Tot în ajunul
Sfîntului Andrei, cei ai casei pun grîu
la încolþit. Dacã pînã în seara Anului
Nou grîul va creºte înalt ºi frumos,
anul viitor va fi îmbelºugat. Se
pregãtesc bucate cu mult usturoi, se
pune un ram de mãr în apã, iar dacã
înfloreºte pînã la Sfîntul Vasile, este
semn cã anul urmãtor va fi un an
rodnic. În plus, peste 150 000 de
români poartã numele sfînt ºi îºi
sãrbãtoresc onomastica.
   Pe lîngã aceste pline de frumuseþe
tradiþii, românii merg la bisericã sã
cinsteascã pe Cel care a urmat ºi a
însoþit pe Mîntuitorul nostru Iisus, pe
drumurile Þãrii Sfinte, Cel care a fost
martor al faptelor minunate sãvîrºite

Noaptea Sfîntului Andrei - Legende ºi superstiþii

    Maria Diana Popescu

de Domnul ºi, mai presus de toate,
a vãzut patimile Domnului, a plîns
moartea Lui ºi s-a întãrit în credinþã
prin bucuria Învierii Sale. Poetul
român Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri redã în
poezia „Noaptea Sfântului Andrei, Iaºi,

1857 , semnele evidente ale unui haos
în miºcare, culminînd cu Noaptea
strigoilor, o noapte de spaimã, cînd
ordinea se deterioreazã, spiritele
morþilor ies din morminte ºi se luptã
la rãscruci de drumuri cu strigoii vii.
Legenda spune cã aceºtia furã din
gospodãriile oamenilor limbile de la
meliþã, coasele, furcile, pe care le
folosesc în luptã pînã la cîntatul
cocoºilor, cînd dimensiunea ºi spaþiul
pãmîntean se purificã, spiritele
morþilor se întorc în mormînt, sufletele
strigoilor revin în trupurile ºi în
paturile pãrãsite fãrã sã ºtie. Se spune
din popor, cã a doua zi se pot depista
strigoii vii dupã rãnile de pe faþã,
cãpãtate în timpul luptei din noaptea
Sfîntului Andrei.„Iatã-l, iatã Satan

vine/ Rãzbãtând prin verzi lumine,/

Pe-un fulger strãlucitor./ Umbre, stãfii

despletite,/ Cucuveici, Iele zburlite,/

ªi Rusaliile pocite/ Îl urmeazã ca un

nor./ Voi cu suflete curate/ Cu credinþi

nestrãmutate,/ Oameni buni, femei,

copii,/ Voi creºtinelor popoare,/ Faceþi

cruci mântuitoare,/ Cãci e noaptea-

ngrozitoare,/ Noaptea Sfântului

Andrei...”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

În perioada 20-21
noiembrie 2015, la ªcoala
Gimnazialã din localitatea Roºia     s-
au desfãºurat activitãþile specifice
seminarului pentru educaþie non-seminarului pentru educaþie non-seminarului pentru educaþie non-seminarului pentru educaþie non-seminarului pentru educaþie non-
formalã din cadrul formalã din cadrul formalã din cadrul formalã din cadrul formalã din cadrul activitãþii A3.
Orientare, consiliere ºi asistenþã
educaþionalã pentru prevenirea
pãrãsirii timpurii a ºcolii din cadrul
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului POSDRU/188/2.2/S/
155742 cu titlul „Abordare„Abordare„Abordare„Abordare„Abordare
inovativã ºi pachet de resurseinovativã ºi pachet de resurseinovativã ºi pachet de resurseinovativã ºi pachet de resurseinovativã ºi pachet de resurse
suport  pentru st imulareasuport  pentru st imulareasuport  pentru st imulareasuport  pentru st imulareasuport  pentru st imularea
participãrii la educaþie”(STIMUL),participãrii la educaþie”(STIMUL),participãrii la educaþie”(STIMUL),participãrii la educaþie”(STIMUL),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

DE LA PREZENT SPRE VIITOR
Transformational Leadership.
   Consilierii preventivi au desfãºurat
activitãþi educaþionale non-formale
pentru un numãr de 100 prescolari,
elevi nivel primar, elevi nivel
gimnazial ºi pãrinþii acestora, din
localitãþile Roºia ºi Iacobeni,
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.
   Pe parcursul celor douã zile au fost
desfãºurate activitãþi de dezvoltare
a competenþelor de comunicare intra
ºi interpersonalã, a compor-

tamentelor de asumare de sarcini,
în scopul prevenirii pãrãsirii
timpurii, în patru ateliere de lucru,
folosindu-se ca metode jocul
didactic, învãþarea prin experienþã,
consilierea de grup. Activitãþile au

fost axate pe teme legate de

autocunoaºtere, cunoaºterea

copilului/copiilor, comunicare

pãrinte-pãrinte, pãrinte-copil/copii,

toate având ca scop principal

prevenirea pãrãsirii timpurii a ºcolii.

   De asemenea, a fost accentuat

rolul important ºi responsabilitatea

pe care o au pãrinþii în creºterea ºi

educarea copiilor lor, în tot ceea

ce fac, primordial fiind interesul

major al copilului.

   Programul a oferit: sesiuni de
informare pentru pãrinþi-principalii

parteneri în procesul instructiv-
educativ, 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-
copii-profesori. 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
fiecãrui copil, activitãþi ce
promoveazã colaborarea ºi
progresul educaþional la nivelul
unitãþilor ºcolare.

Prof. Monica Iuliana Ponea,
Expert informare ºi publicitate
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E clar cã nu ne mai facem bine,
indiferent de câte guverne de
tehnocraþi  vor aduce în prima linie.
Iohannis se tot autofelicitã pentru
Guvernul Cioloº, de parcã l-ar fi apucat
pe Bãsescu de un picior. De câteva
sãptãmâni tot apare pe la tv câte un
minut, douã cu pieptul bombat ºi cu
dantura aranjatã ºi dezvelitã
poporului. Adicã pânã la urmã are ºi
el guvernul lui ºi posibilitatea de a face
ceva. Ce poate sã ºi facã acest guvern
în mai puþin de un an de zile? Are
destule obiective, cum ar fi stabilitatea
economicã, organizarea alegerilor,
scoaterea þãrii din iarnã, bugetul pe
2016. Adicã are ceva de lucru ºi fãrã
sã se mai apuce de alte obiective. Unul
dintre acestea ar fi evaluarea
administraþiei ºi schimbãri de ºefi pe
unde este nevoie sau chiar peste tot.
Adicã o profesionalizare a
administraþiei din România, prin
organizarea de concursuri ºi numirea
de profesioniºti pe posturi ºi nu
membri ai clientelei politice. Existã ºi
riscul ca cei virtual numiþi acum sã fie
schimbaþi din funcþii anul viitor ºi de
viitoarele guverne, pentru a satisface

 ªtefan Bãeºiu

Cum va arãta România peste 10 ani?
setea de funcþii a membrilor de partid.
Cam aºa a funcþionat România. Am
vãzut lipitori de afiºe trecuþi peste
noapte de la vreo firmuliþã SRL, la o
companie de stat, iar de acolo la o
agenþie guvernamentalã, iar de la
agenþie, direct pe scaunul de prefect
ºi apoi trimis la cursuri sã devinã
funcþionar public ºi mai apoi înalt
funcþionar public. Adicã un ins care
nu a avut niciodatã de-a face cu
administraþia publicã, un nespecialist,
dar un oportunist sau un pilos care
ºi-a vãzut visul împlinit ºi poate nu
învaþã atribuþiile pe care le are, pânã
rãmâne fãrã scaun.

ªi în tot acest timp în care Guvernul
ºi-a propus sã dea cu var peste
democraþia construitã pânã acum, ce
trebuie sã facã partidele politice? Ele
trebuie sã se transforme în maximum
un an de zile în organizaþii profesionale
de gentelmani ºi inºi cu o înaltã
moralitate, academicieni de excepþie ºi
personalitãþi cu o reputaþie impecabilã.
Ori pânã sã ajungã la nivelul acesta ar fi
nevoie de vreo câteva sute de ani de
democraþie ºi sute de generaþii care sã
fi cultivat în ADN excelenþa ºi binele

public.
Este greu de crezut cã partidele

se vor reinventa la alegerile de anul
viitor ºi vor propune impecabili pe
liste. Adicã politicieni pur sânge, dar
cinstiþi ºi relativ sãraci ºi bine crescuþi

ºi care sã nu fie niºte furãcioºi ºi care
sã fie ºi patrioþi, pe deasupra ºi de
dedesubt. Unde sã gãseascã
asemenea candidaþi: în mediul
academic, la universitãþi, în educaþie,
în învãþãmânt, în industrie, în privat,
în IT, peste hotare. Ar aduna câteva
sute de români excelenþi care sã
compunã viitorul Parlament ºi vreo
câteva zeci care sã compunã viitorul
Guvern. Mulþi ar spune cã vor fi greu
de gãsit, dar nu este aºa. Alþii vor zice
cã nu au experienþã în politicã ºi cã le
va fi foarte greu. Depinde ºi de clasa
politicã actualã dacã va face un pas
înapoi ºi va termina cu ºulfãnelile ºi
va lupta pentru România. Deja de pe
acum partidele ar trebui sã stea pe
brânci ºi sã caute pe judeþe candidaþi
pentru parlament. Chiar oameni noi.

Mãcar jumãtate dintre parlamentarii de
anul viitor sã fie oameni noi. Nu ar fi o
problemã cu lipsa de experienþã. Un
an de zile va fi suficient sã vadã cum
funcþioneazã treburile, în sensul de
formalitãþi nu de modul denaturat al

mersului lucrurilor pe care îl propune
sistemul actual politic.

Sigur gãsim jumãtate dintre
candidaþi printre românii din afara þãrii.
Unii poate chiar vor sã se întoarcã acasã.
Unii sunt în pragul pensionãrii, alþii
pensionari, unii sunt tineri care vor acasã
ºi care sunt curaþi. Sunt destui români
curaþi care vor reformarea serviciilor ºi
a clasei politice. Pânã la urmã România
nu are decât o ºansã: sã meargã pe
calea cea dreaptã ºi sã renunþe la
scurtãturi ºi improvizaþii. E timpul sã
triumfe elitele ºi sã conducã cei care
meritã sã conducã. Partidele ºi alegãtorii
trebuie sã facã alegerile potrivite. Dar
primii care vor alege vor fi liderii politici.
Ei vor da tonul pentru cum va arãta
România peste 10 ani.
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“Norocul bate la uºa fiecãrui om,

dar în multe situaþii omul este

plecat în vecini ºi nu aude

ciocãnitul”- Mark Twain
Dragilor, am decis sã vã

scriu ºi altfel de lucruri. Poate
este cineva acasã!
   Ce minunatã ar fi viaþa dacã oamenii
ar obþine imediat ºi uºor tot ceea ce
ºi-ar dori! Un loc de muncã sigur, o
casã, o maºinã, o familie fericitã… un
concediu, mãcar o datã pe an.
   Sã ai un trai decent ºi asigurat, este
visul oamenilor care alcãtuiesc
societatea noastrã. Firescul ne
înregimenteazã pe toþi, încã din ziua
în care ne-am nãscut, în ºablonul unei
vieþi asigurate cu minimum necesar,
al unui drum confortabil, liniºtit, drept,
lipsit de hârtoape sau de ocoluri
aventuroase. Trãim într-o lume în care
conteazã mai ales ceea ce este oferit
acum, pe loc, gata preparat ºi gata sã
fie consumat, iar societatea este
pregãtitã, cel puþin în aparenþã, sã ne
ofere ceea ce ne dorim.
   Vrem un serviciu bun? Nimic mai
simplu: trebuie sã urmezi o ºcoalã bunã.
   Vrem un automobil? Nimic mai
simplu: ai nevoie de un serviciu
bun, cu un salariu bun.
   Vrem o casã?  Nimic mai simplu:
mergi la bancã ºi plãteºti în rate.
   Societatea îþi dicteazã ce fericire sã îþi
alegi. Da! Pare fãrã sens: cum sã alegi
ceva dacã altcineva îþi dicteazã ce sã
alegi? Cum adicã: “fericire dictatã”!
   Noþiunea de “fericire dictatã” pare
ceva ireal ºi destul de intrigant pentru
gândirea oamenilor obiºnuiþi. Ei ºtiu
cã au nevoie de un serviciu pentru a

PENTRU ALTFEL DE VIAÞÃ
putea supravieþui. ªi atunci  cum
sã le dicteze altcineva faptul cã au
nevoie de un serviciu, dacã ei chiar
au nevoie de un serviciu?
   În societate eºti bãgat în seamã
dacã ai un automobil. Ai putea sã
spui cã nu îþi poate dicta nimeni sã-
þi doreºti un automobil. Mai mult
chiar, poþi susþine cã nu este doar o
dorinþã, ci chiar o necesitate.
   ªi totuºi, societatea este cea care
impune regulile. Iar regulile “trebuie
respectate”. În caz contrar, urmeazã
excluderea, marginalizarea. Iar omul
(nu-i aºa?) nu poate trãi izolat de restul
lumii, aºa cã devine fireascã acceptarea
“fericirilor” dictate de societate.
   Oamenii acceptã preþul ca altcineva
sã le dicteze, într-un mod foarte subtil
(nu fãþiº) ceea ce trebuie sã-ºi
doreascã, sau ceea ce ar avea nevoie.
Dar chiar avem nevoie? Nu putem
supravieþui fãrã sã cumpãrãm bijuterii
ºi tablouri, case extravagante sau
automobile cât mai scumpe? Nu
putem, pentru cã ne este creatã
senzaþia cã ne dorim aceste lucruri,
cã ne sunt necesare. În realitate, prin
diferite tehnici de manipulare,
altcineva ne-a “sugerat” cã ne dorim
acele lucruri, ºi nu altele.ºi nu altele.ºi nu altele.ºi nu altele.ºi nu altele.
   ªi ne-au fost induse ºi aºa-zisele
cãi prin care sã ne putem bucura de
micile “fericiri”, ºi numai numai numai numai numai de aceste
“fericiri”. Ne mânã cineva de la spate.
   Realitatea este însã alta: TOTI
OAMENII POT FI BOGAÞI. Nu vã cer
sã mã credeþi pe mine. ªi eu parcurg
acest drum spre care vã îndemn ºi
pe dumneavoastrã. Credeþi-l însã
pe renumitul Ben Renshaw ºi citiþi-

i cartea”Succesul este o stare de
spirit”. Redau doar un fragment:
“Credinþa cã nu existã resurse
pentru toþi dã naºtere la mai multã
teamã ºi nesiguranþã decât orice altã
formã de condiþionare. E o credinþã
greºitã: trãim într-un univers de
bogãþie. Numai în termeni monetari,
bogãþia financiarã estimatã a
planetei este de peste 10 milioane
de miliarde de lire sterline: destul
ca fiecare sã fie milionar.”.
   Resurse sunt din belºug, ºi pentru
toatã lumea. În lume existã atâtea
resurse, încât toþi oamenii îºi pot
îndeplini dorinþele, indiferent dacã
aceste dorinþe sunt mici sau mari.
Trebuie sã scape însã de
condiþionãri, trebuie sã respire
adânc, sã se relaxeze ºi sã priveascã
cu alþi ochi în jurul lor.
   Trebuie sã ne facem timp pentru a
ne cultiva creierul cu informaþii cu
adevãrat valoroase. Sã mai citim
puþin nu este un sacrificiu enorm. Nu
se întâmplã nicio tragedie dacã
rupem puþin timp de la televizor ºi
citim astfel de lucruri, pe care nu le-
am inventat eu. Le-am gãsit fãcute
de alþii, ºi le consider folositoare.
“Tembelizorul” nu ne ajutã cu nimic,
pentru cã nu face altceva decât sã
plafoneze creierele oamenilor. Timpul
petrecut în faþa televizorului este timp
pierdut, nu ne aduce niciun folos.
   ªi existã atâtea tipuri de fericire,
cu adevãrat mari, pentru care meritã
sã lupþi. ªi nu este nicio pagubã
dacã renunþi la vechile modele de
gândire, mai ales dacã aceste
modele nu þi-au adus ceea ce sperai.

Este cineva acasã?
   ªi o micã poveste. Doi ciobani
aveau, fiecare, câte o turmã de oi la fel
de mare, le pãºteau pe aceleaºi locuri,
ºi le îngrijau cu aceeaºi preocupare.
ªi totuºi calitatea cãrnii ºi lânii oilor
din cele douã turme era diferitã. Într-
un final s-a descoperit ºi cauza.
   Unul dintre ciobani mergea în faþa
turmei sale ºi o cãlãuzea. Oile se mai
abãteau de la drum, se mai jucau, se
simþeau libere. Astfel cã mâncau ºi
dormeau mai bine, erau sãnãtoase, iar
carnea, laptele ºi lâna le erau excelente.
 Celãlalt cioban mergea în urma
turmei ºi impunea oilor un anumit
ritm, anumite reguli, le împingea de
la spate, trimitea câinii sã le
zoreascã. Oile simþeau frica de a nu
rãmâne în urmã, nu îndrãzneau sã
zburde, nu se abãteau de la drum,

renunþau la orice iniþiativã. Erau
majoritatea bolnãvicioase, fricoase,
stresate. Iar carnea, laptele ºi lâna
lor erau de slabã calitate.
   Dacã “sunteþi acasã” aºtept
un  mesa j  “ In fo”  pe  adresa
relu.alexandruenache@gmail.com.
Pe curând.

Alexandru Enache.
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   Incendiile izbucnite miercuri
seara, au fost stinse de

pompieri în cursul zilei de joi
   Cele douã incendii care au
izbucnit pe raza localitãþilor
Severineºti,Severineºti,Severineºti,Severineºti,Severineºti, comuna Cãzãneºti ºi
GodeanuGodeanuGodeanuGodeanuGodeanu, comuna Obârºia
Cloºani, au fost stinse de pompieri
dupã aproape 19 ore de luptã cu
flãcãrile. Vântul puternic, dar ºi
terenul accidentat au fãcut ca
intervenþia pompierilor sã fie

Pompierii au intervenit aproape 19 ore pentru a stinge incendiile
izbucnite cu intenþie sau din nerespectarea mãsurilor de prevenire

În ultimele 24 de ore, pompierii mehedinþeni au stins trei incendii, au

intervenit pentru salvarea victimelor a douã accidente rutiere, dar ºi pentru

acordarea primului-ajutor calificat a zece persoane cu probleme medicale.

îngreunatã. Pe raza localitãþii
Severineºti au fost cuprinse de
flãcãri aproximativ 60 ha teren
acoperit de     vegetaþie uscatã, lãstãriº
ºi mãrãciniº, iar pe raza localitãþii
Obârºia Cloºani a ars   litierã pe o
suprafaþã de circa 30 ha. Cauza
probabilã a izbucnirii incendiului de
pe raza localitãþii Severineºti a
constituit-o crearea intenþionatã a
condiþiilor pentru a genera
incendiul, în timp ce în cazul

incendiului de la Obârºia Cloºani,
cauza a fost stabilitã drept fumatul
în locuri nepermise. Pentru
stingerea celor douã incendii au
intervenit 68 de pompieri din cadrul
Detaºamentelor Drobeta Turnu
Severin ºi Orºova, cu 20 de saci
stingãtori, autocamioane ºi mijloace
specifice de stingere.
     Un al treilea incendiu, izbucnit
la vegetaþie uscatã, a avut loc pe
raza localitãþii Valea Albã, comunaValea Albã, comunaValea Albã, comunaValea Albã, comunaValea Albã, comuna

ªimian.ªimian.ªimian.ªimian.ªimian. La stingerea incendiului
au participat ºi 3 voluntari din
cadrul SVSU ªimian. Incendiul s-
a manifestat pe o suprafaþã de circa
1 ha de vegetaþie uscatã, fãrã a
produce  pagube materiale. Cauza
probabilã a producerii incendiului
a fost determinatã de crearea
intenþionatã sau din culpã pentru
a genera incendiul.
    Un echipaj de pompieri din cadrul
Detaºamentului Drobeta Turnu Severin
s-a deplasat, cu o autospecialã cu apã
ºi spumã, la Sala Polivalentã din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
pentru asigurarea mãsurilor deasigurarea mãsurilor deasigurarea mãsurilor deasigurarea mãsurilor deasigurarea mãsurilor de

apãrare împotriva incendiilor peapãrare împotriva incendiilor peapãrare împotriva incendiilor peapãrare împotriva incendiilor peapãrare împotriva incendiilor pe

timpul desfãºurãrii Baluluitimpul desfãºurãrii Baluluitimpul desfãºurãrii Baluluitimpul desfãºurãrii Baluluitimpul desfãºurãrii Balului

BobocilorBobocilorBobocilorBobocilorBobocilor. Misiunea s-a finalizat la ora

00.10, fãrã evenimente deosebite.
   Joi, 19 noiembrie a.c., în jurul orei
17.40, paramedicii SMURD din cadrul
Pichetului de pompieri Strehaia au
intervenit la un accident rutier produsaccident rutier produsaccident rutier produsaccident rutier produsaccident rutier produs

pe raza localitãþii Sãlãtrucpe raza localitãþii Sãlãtrucpe raza localitãþii Sãlãtrucpe raza localitãþii Sãlãtrucpe raza localitãþii Sãlãtruc, unde un
pieton a fost lovit de un autoturism.
Paramedicii au acordat îngrijiri
medicale de urgenþã persoanei aflate
în stop cardio-respirator, dupã care a
fost preluatã de cãtre echipajul SAJ.
    Tot în cursul zilei de joi, 19
noiembrie a.c., în jurul orei 19.40,
echipajul SMURD din cadrul Staþiei
de pompieri Vânju Mare a intervenit
la un accident rutier produs peaccident rutier produs peaccident rutier produs peaccident rutier produs peaccident rutier produs pe

raza locali tãþ i i  Vânjuleþ.raza locali tãþ i i  Vânjuleþ.raza locali tãþ i i  Vânjuleþ.raza locali tãþ i i  Vânjuleþ.raza locali tãþ i i  Vânjuleþ.

Accidentul, în care un autoturism a
ieºit de pe partea carosabilã, a fost
soldat cu patru victime. Paramedicii
SMURD au acordat primul-ajutor
medical unei femei, în vârstã de 47
de ani, care prezenta suspiciune de
fracturã la unul dintre membrele
inferioare, dupã care au transporat-
o la UPU, în timp de echipajul SAJ
a acordat îngrijiri medicale altei
persoane ºi au transportat-o la UPU.
Celelalte douã persoane au primit
asistenþã medicalã la faþa locului,
nefiind transportate la spital.

Peste 50 de pompieri cu 9

autospeciale de intervenþie,

alãturi de echipaje ale instituþiilor

cu rol în gestionarea situaþiilor de

urgenþã, vor simula, joi, începând

cu ora 10.30, o amplã operaþiune

de salvare a unor persoane surprinse

de un cutremur de proporþii în zona

Hotelului Traian din municipiul

Drobeta Turnu Severin.

   Alãturi de echipajele de pompieri
din cadrul ISU „Drobeta”, la exerciþiu
vor participa forþe ale Jandarmeriei,
Poliþiei, Poliþiei Locale, echipe
medicale ale Serviciului Judeþean de
Ambulanþã, Compartimentul
Salvamont din cadrul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Direcþia de
Sãnãtate Publicã, Agenþia pentru
Protecþia Mediului, Inspectoratul
Judeþean în Construcþii Mehedinþi,

Amplã desfãºurare de forþe, joi, începând cu ora 10.30, în zona Hotelului Traian
Secþia Drumuri Naþionale Drobeta
Turnu Severin ºi Orºova, echipaje
ale societãþile de apã, gaz,
electricitate ºi telefonie, dar ºi
reprezentanþi ai altor instituþii din
cadrul Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã, cu rol în
gestionarea efectelor cutremurului.
    În scenariul exerciþiului s-a
prevãzut gestionarea mai multor
situaþii de urgenþã generate de un
cutremur, situaþii care au loc la nivelul
judeþului Mehedinþi, în special în
municipiul Drobeta Turnu Severin,
localitatea Dubova ºi oraºele Vânju
Mare ºi Strehaia. În urma
cutremurului rezultã pagube
materiale semnificative, victime din
rândul cetãþenilor aflaþi în locuinþe/
ºcoli, unul dintre hoteluri fiind
puternic afectat (casa scãrii

prãbuºitã, incendii la unele etaje,
turiºti blocaþi), avarii la reþelele de
electricitate, telecomunicaþii ºi
alimentare cu apã.
   Se va simula intervenþia pentru
salvarea victimelor blocate într-un
hotel, ca urmare a prãbuºirii casei
scãrii între etajele 7 ºi 8, lichidarea unor
incendii izbucnite la etajele inferioare,
precum ºi deblocarea - salvarea de
sub dãrâmãturi a persoanelor.
   Exerciþiul are ca scop verificarea
practicã a modului ºi posibilitãþilor de
punere în aplicare a Planului de
apãrare în cazul producerii unor situaþii
de urgenþã generate de cutremur ºi a
Planului Roºu de intervenþie. De
asemenea, se va avea în vedere
verificarea legãturilor ºi realizarea
cooperãrii între toate structurile
implicate în managementul unei

situaþii de urgenþã generatã de
cutremur, antrenarea tuturor
participanþilor în scopul realizãrii unei
intervenþii oportune ºi gestionarea
eficientã a situaþiilor de urgenþã
generate de seism cu victime multiple,
urmat de incendiu, pregãtirea
echipelor de intervenþie ºi a populaþiei
pentru cunoaºterea modului de
comportare, acþiune ºi intervenþie în
caz de cutremur, modul de asigurare
a legãturilor de comunicaþii în zona
respectivã pentru realizarea fluxului
informaþional - decizional ºi
antrenarea personalului de intervenþie
în folosirea mijloacelor de comunicaþii
ºi  îndeplinirea unor acþiuni de lungã
duratã ºi în condiþii grele de lucru (la
înãlþime, subsoluri, sub dãrâmãturi).

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Plt. maj. Ramona NISTOR
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Perioada analizatã a fost
una calmã pentru raportul euro/leu,
media stabilizându-se în jurul
pragului de 4,44 lei. O evoluþie mult
mai agitatã au avut dolarul ºi
francul elveþian, influenþate de
evoluþia lor faþã de euro.

De circa 15 luni se observã o
tendinþã de apreciere a dolarului faþã
de euro. Aceastã evoluþie s-a
manifestat ºi în perioada analizatã

 Radu Georgescu

Creºterea dolarului este de neoprit
iar cursul monedei americane a
crescut în 23 noiembrie la 4,1875
lei, maximul ultimelor opt luni,
aprecierea faþã de ultima ºedinþã din
octombrie fiind de 16,2 bani.
Cotaþiile de la sfârºitul intervalului
fluctuau între 4,169 ºi 4,19 lei, iar
media anunþatã de BNR a fost
de 4,1773 lei.

Moneda unicã a început
perioada la 4,4458 lei ºi a încheiat-

o la 4,4509 lei, mai sus cu
aproape 1,9 bani faþã de finalul
lui octombrie. Culoarul zilnic în
care s-au realizat tranzacþiile nu
a depãºit un ban.

Ultima ºedinþã a intervalului
s-a deschis la 4,4490, minimul
fiind de 4,4460 iar maximul de
4,4520 lei, închiderea realizându-
se la 4,4460 – 4,4490 lei.
Reamintim cã în 9 noiembrie

cursul a urcat la 4,4580 lei,
maximul ultimelor patru luni.

Moneda elveþianã, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,077 ºi 1,09 franci/euro, a
scãzut la începutul intervalului, la
4,0796 lei, iar la finalul lui media a
crescut la 4,1062 lei,  mai sus cu
peste 2,8 bani faþã de ultima
ºedinþã din octombrie. Reamintim,
cã, în 10 noiembrie, francul a
crescut la 4,1343 lei, maximul
ultimelor trei luni.

În perioada urmãtoare, evoluþia
leului va fi influenþatã mai mult de
factorii externi, precum aversiunea
faþã de risc, ºi mai puþin de cei
locali, în condiþiile în care
fundamentele economice ale
României sunt bune, cu o creºtere
sustenabilã a PIB-ului, iar
incertitudinile politice interne au
dispãrut, odatã cu jurãmântul
depus de noul guvern tehnocrat.

Tendinþa rãmâne una de
depreciere, ca o consecinþã a
ieºirilor de capital speculativ, care
se îndreaptã spre plasamentele în
dolari, în aºteptarea deciziei
Rezervei Federale de a majora
dobânda sa de politicã monetarã.

În acelaº timp, BCE are o
politicã monetarã diferitã, prin
vocea preºedintelui sãu, Mario
Draghi, anunþând cã este pregãtitã
sã se foloseascã de toate
instrumentele de care dispune
pentru combaterea inflaþiei scãzute.
Reamintim, cã începând cu martie
curent, BCE cumpãrã lunar
obligaþiuni în valoare de 60 de
miliarde de euro, emise de guverne
sau de companii din zona euro.
Programul de relaxare cantitativã ar
urma sã se desfãºoare pânã în
septembrie 2016, dar mulþi analiºti
se aºteaptã ca BCE sã continue
achiziþiile ºi dupã data respectivã.

Aceste fundamente economice
au dus, la finalul perioadei, la
deprecierea euro pânã la un minim
al ultimelor ºapte luni de 1,0593
dolari, maximul intervalului fiind de
1,0738 dolari.

Analiza cuprinde perioada

18 – 24 noiembrie.



Zodia BerbecZodia BerbecZodia BerbecZodia BerbecZodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)(21 Martie - 20 Aprilie)

   Berbecul este probabil singura zodie care nu
se poate plânge de nimic în aceastã perioadã.
Asta nu înseamnã cã vor avea parte de cine ºtie
ce realizãri spectaculoase, ci doar cã urmeazã
niºte zile pline de liniºte ºi armonie. Berbecii ar
trebui sã profite de aceastã stare de bine pentru
a petrece mai multe clipe plãcute cu familia ºi
prietenii. Nu le-ar strica deloc sã-ºi reîncarce
bateriile, pentru cã îi aºteaptã noi provocãri. La
job, vor simþi nevoia sã mai tragã chiulul ºi
vestea bunã e cã, de data asta, chiar îºi pot
permite s-o facã.

Zodia TZodia TZodia TZodia TZodia Taurauraurauraur
(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)(21 Aprilie - 20 Mai)

  Taurii singuri vor trece prin niºte emoþii legate
de dragoste, pentru cã persoana doritã va avea
chef de jocuri. E bine sã nu cedeze, sã fie calmi,
pentru cã lucrurile se vor întoarce în avantajul
lor. Celor cuplaþi le merge foarte bine, mai ales
pe latura sexualã. La sfârºitul perioadei se vor
bucura de o creºtere financiarã pe linie
profesionalã, posibil chiar o mãrire permanentã
de salariu.

Zodia GemeniZodia GemeniZodia GemeniZodia GemeniZodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)(22 Mai - 21 Iunie)

    Gemenii se vor trezi în faþa unei situaþii
delicate: li se va solicita o sumã de bani din
partea unei persoane pe care nu o pot refuza,
însã acest lucru i-ar destabiliza financiar pentru
o scurtã perioadã. Au de ales între a face un
sacrificiu, sau a supãra un prieten. În dragoste,
vor primi niºte acuzaþii de infidelitate care îi vor
jigni destul de tare. E bine totuºi sã ofere
partenerului niºte explicaþii, pentru cã tãcerea
va fi interpretatã în defavoarea lor.

Zodia RacZodia RacZodia RacZodia RacZodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)(22 Iunie - 22 Iulie)

    Racii se bucurã în continuare de o perioadã
deosebit de bunã, mai ales în ceea ce priveºte
relaþiile interumane. E momentul sã profite de
relaþiile lor pentru a obþine niºte avantaje în
carierã, sau pentru a cuceri pe cineva. Atenþie
la ºcoalã, sau profesie: existã riscul unor
neglijenþe care le vor da mari bãtãi de cap mai
târziu! În privinþa banilor, vor primi un cadou
substanþial la sfârºitul sãptãmânii.

Zodia LeuZodia LeuZodia LeuZodia LeuZodia Leu
(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)(23 Iulie - 22 August)

 Pentru Lei, apare o ocazie bunã sã câºtige rapid
ceva bani în plus ºi ar fi foarte bine sã accepte,
sunt toate ºansele sã le iasã aºa cum vor. Vor
exista niºte discuþii neplãcute în familie, cel mai
probabil cu un pãrinte, în privinþa unor decizii
legate de ºcoalã sau carierã. În dragoste, cei
cuplaþi au toate motivele sã se gândeascã la
viitor, astrele sunt de partea lor. Cei singuri însã
riscã sã se confrunte cu un refuz care i-ar putea
deprima destul de tare. Mai bine sã încerce ºi
în altã parte, un mic eºec nu trebuie sã-i
descurajeze.

Zodia FecioarãZodia FecioarãZodia FecioarãZodia FecioarãZodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)(23 August - 22 Septembrie)

  Fecioarele sunt în pericol sã comitã o gafã
majorã care le-ar putea costa o prietenie. Li se
va cere un mic sacrificiu, cel mai probabil de
naturã financiarã, ºi primul impuls va fi sã refuze.
Ar fi bine sã se gândeascã de zece ori, pentru
cã gestul lor poate fi ireparabil. Banii, deºi
împãrþiþi destul de strict, nu le vor lipsi în aceastã
perioadã ºi sunt ºanse sã aibã chiar surpriza
unei mãriri de salariu. În dragoste, se bucurã
de o comunicare excelentã ºi de multã înþelegere
din partea iubitului (iubitei).dent.

Zodia BalanþãZodia BalanþãZodia BalanþãZodia BalanþãZodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)(23 Septembrie - 22 Octombrie)

    În aceastã sãptãmânã, Balanþele îºi vor
justifica perfect reputaþia de persoane
pretenþioase ºi cam înfumurate. Sunt posibile
conflicte de serviciu, cauzate de niºte neatenþii
care pot costa mult. În dragoste, Balanþele vor
fi cam greu de suportat în aceastã perioadã,
pentru cã vor fi hipersensibile ºi cam puse pe
ceartã. Norocul lor e cã ºtiu sã-ºi dreagã
întotdeauna norocul, sã se bage sub pielea
oamenilor, aºa cã greºelile lor vor fi iertate
repede.

Zodia ScorpionZodia ScorpionZodia ScorpionZodia ScorpionZodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

   Scorpionii vor începe anul cu planuri mari. E
un moment favorabil abordãrii unor proiecte
îndrãzneþe, mutãrii într-o nouã locuinþã, sau
eliberãrii dintr-o relaþie nefericitã. Vor avea ocazia
reîntâlnirii cu o persoanã pe care nu au mai vãzut-
o de foarte, foarte mult timp, posibil chiar cineva
din trecutul amoros. Dacã au existat tensiuni în
relaþia cu acea persoanã, atenþie mare, li se poate
înscena o rãzbunare. În ceea ce priveºte banii, sã
nu se aºtepte la mari realizãri ºi mai bine sã caute
o metodã de a cheltui mai puþin.

Zodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia SãgetãtorZodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Pentru Sãgetãtori, sãptãmâna începe cu multã,
multã muncã, dar muncã profitabilã ºi cu
posibilitãþi de avansare. Vor avea ocazia sã
rezolve probleme financiare care pãreau cândva
copleºitoare ºi sã se revanºeze faþã de niºte
persoane care i-au ajutat cândva. Relaþiile cu
familia vor deveni, în scurt timp, excelente.
Atenþie, existã riscul unei rupturi definitive în
relaþia cu un prieten apropiat! În dragoste,
lucrurile se domolesc puþin: pasiunea mai scade
ºi va veni momentul sã ia decizii la rece.

Zodia CapricornZodia CapricornZodia CapricornZodia CapricornZodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

    Capricornii nu trebuie sã se aºtepte la prea
multã acþiune în urmãtoarele zile, va fi una din
acele sãptãmâni în care nu se întâmplã mare
lucru. Nu este momentul pentru nici un fel de
decizie radicalã, mai ales în ceea ce priveºte
banii. În dragoste, vor exista mici conflicte, mici
ciondãneli cu partenerul, pe care încãpãþânarea
Capricornilor le va agrava. Atenþie la obiectele
de valoare, existã un risc mãrit al pierderii lor,
mai ales dacã e vorba de bijuterii. Vor primi un
mic cadou, sau ajutor, de la o persoanã din
familie.

Zodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia VãrsãtorZodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)(20 Ianuarie - 18 Februarie)

    Vãrsãtorii se vor bucura în aceastã perioadã
de niºte recompense deosebite pentru unele
servicii, sau gesturi fãcute recent. Poate fi vorba
de un proiect de serviciu, sau pur ºi simplu de
rãbdarea ºi înþelegerea arãtate în domeniul
sentimental. Cei cuplaþi vor intra într-o perioadã
de maximã armonie ºi vor primi chiar daruri
speciale. Cei singuri au toate ºansele sã împartã
niºte momente fierbinþi cu cineva deosebit. În
privinþa banilor, vor fi nevoiþi sã amâne puþin
unele achiziþii importante.

Zodia PeºtiZodia PeºtiZodia PeºtiZodia PeºtiZodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)(19 Februarie - 20 Martie)

     Peºtii vor avea niºte zile foarte bune, mai ales
la mijlocul sãptãmânii. Vor primi veºti de la un
prieten apropiat ºi vor avea ºanse mari de
reconciliere cu cei cu care sunt în conflict. Vor
apãrea ºi niºte cheltuieli neaºteptate, dar care
nu le vor destabiliza bugetul. Relaþiile de familie
se îmbunãtãþesc simþitor, mai ales dacã au avut
neîntelegeri cu pãrinþii. În dragoste, vor avea de
luptat cu niºte zvonuri, niºte bârfe rãutãcioase
pe care cineva din anturaj va încerca sã le
lanseze pe seama lor.

(26 noiembrie - 2 decembrie 2015)
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Cu prilejul sãrbãtoririi “““““Zilei
Naþionale a României”, în
Garnizoana Drobeta Turnu Severin,
se va organiza la Monumentul Eroilor
(Parcul Rozelor), în data de
01.12.2015, începând cu ora 10.00,
o ceremonie militarã ºi religioasã de
depuneri de coroane ºi jerbe de flori,
activitate ce se va încheia cu o paradã
militarã localã.
   Începând cu ora 15.30, pe scena

COMUNICAT DE PRESÃCOMUNICAT DE PRESÃCOMUNICAT DE PRESÃCOMUNICAT DE PRESÃCOMUNICAT DE PRESÃ

CU PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEICU PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEICU PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEICU PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEICU PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI NAÞIONALE A ROMÂNIEI
din strada Criºan este prevãzut un
program artistic susþinut de cãtre
Corul Liceului de Artã “Ioan ªtefan
Paulian”, Ansamblul “Danubius” al
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” ºi Ansamblul Folcloric
“Doina Gorjului”.
   Activitãþile dedicate “Zilei
Naþionale a României” se vor încheia
la ora 18.30 cu          Solemnitatea
retragerii cu torþe pe itinerarul

ESPLANADA – CASTELUL DE APÃ
– PRIMÃRIA DROBETA TURNU
SEVERIN  –  CONSILIUL JUDEÞEAN
MEHEDINÞI  – PREFECTURA
JUDEÞULUI MEHEDINÞI  –
PALATUL CULTURAL “THEODOR
COSTESCU” – CAZARMÃ (I.S.U.
,,Drobeta”, I.J.J. Mehedinþi).
   La activitãþi, alãturi de militari,
poliþiºti ºi reprezentanþi ai
administraþiei publice locale, sunt

invitaþi sã participe veteranii de rãzboi,
cadrele militare în rezervã ºi
retragere, reprezentanþii organizaþiilor
sociale ºi culturale, cetãþeni ºi elevi
ai municipiului.

OFIÞER CU RELAÞII PUBLICE,
Locotenent colonel
Cristian CIONTUCristian CIONTUCristian CIONTUCristian CIONTUCristian CIONTU

La data de 24 noiembrie
2015, în contextul sãrbãtoririi Zilei
Naþionale a României, poliþiºtii din
cadrul Compartimentului de Analizã
ºi Prevenire a Criminalitãþii ºi
Serviciului Cabinet - Compartimentul
Relaþii Publice, au organizat ºi
desfãºurat o activitate cu elevii de la
ªcoala Gimnazialã nr. 6 din
municipiul Dorbeta Turnu Severin.
   Cu acest prilej, poliþiºtii le-au
prezentat elevilor contextul politic pe
plan intern ºi internaþional favorabil
„MARII UNIRIMARII UNIRIMARII UNIRIMARII UNIRIMARII UNIRI” de la Alba Iulia, cât
ºi a unor date ºi fapte istorice de la
sfârºitul primului rãzboi mondial.
   Copiilor le-au fost prinse în piept
însemne patriotice cu tricolorul.
    În continuarea activitãþii, poliþiºtii
au abordat ºi teme de prevenire a
victimizãrii elevilor prin producerea
accidentelor de circulaþie în cadrul
concursului ºcolar „Civilizaþi în
trafic”. Totodatã au fost rulate ºi
videoclipuri cu mesaje preventive.

ACTIVITÃÞI ALEACTIVITÃÞI ALEACTIVITÃÞI ALEACTIVITÃÞI ALEACTIVITÃÞI ALE
POLIÞIªTILORPOLIÞIªTILORPOLIÞIªTILORPOLIÞIªTILORPOLIÞIªTILOR
MEHEDINÞENIMEHEDINÞENIMEHEDINÞENIMEHEDINÞENIMEHEDINÞENI

DEDICATEDEDICATEDEDICATEDEDICATEDEDICATE
ZILEIZILEIZILEIZILEIZILEI

NAÞIONALE ANAÞIONALE ANAÞIONALE ANAÞIONALE ANAÞIONALE A
ROMÂNIEIROMÂNIEIROMÂNIEIROMÂNIEIROMÂNIEI

 Biroul de presã
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CSS Drobeta,
la cel mai bun
tur din istorie!

Echipa de fotbal a Clubului
Sportiv ªcolar din Drobeta - Turnu
Severin traverseazã cea mai bunã
perioadã de la înfiinþare. Sub
conducerea lui Marian Brihac,
juniorii A au încheiat fãrã înfrângere
turul seriei a V-a din cadrul
Campionatului Naþional Republican,
dupã ce în ultima etapã au dispus
cu 5-3 (4-1) de LPS Banatul
Timiºoara. În meciul de pe Stadionul
Termo,  Andrei Laurenþiu Sãrãcin (3
g), Mãdãlin Lãcustã ºi Costi
Bãlãceanu au marcat golurile
echipei severinene, care a bifat cea
de-a X-a victorie stagionalã. Astfel,
CSS Drobeta a încheiat, în premierã,
un tur de campionat fãrã înfrângere.

“Am câºtigat clar jocul, chiar
dacã diferenþa la final a fost doar de 2
goluri. Am fãcut o primã reprizã de
senzaþie. Am condus cu 4-1 la pauzã.

Am fãcut pur ºi simplu spectacol.
În partea secundã bãieþii au mai
redus din turaþie, am mai fãcut ºi eu
câteva înlocuiri ºi am pierdut practic
reprizã cu 2-1. Important e cã am
terminat turul fãrã înfrângere. Am
fãcut un singur egal, cu Hunedoara,
dar am fi meritat sã câºtigãm ºi acel
joc. Avem golaveraj 41-9! E cel mai
bun sezon al clubului din istorie.
Sper sã avem ºi un retur la fel de
reuºit ºi sã jucãm anul viitor în Liga
Elitelor. Pânã pe 6 decembrie, FRF

a stabilit sã se joace ºi douã etape
din cadrul returului”, a explicat Brihac.

Sâmbãtã, de la ora 12, pe
Stadionul Termo, în prima etapã a
returului, echipa sa va întâlni ASFC
Frontiera Drobeta, de care a dispus
în tur, pe
acelaºi teren,
cu scorul de
7-0. Cu LPS
B a n a t u l ,
CSS Drobeta
a jucat în for-

mula: Filip – Vãcuþã, Bãlãceanu,
Ciobanu, Paulescu  - Lãcustã,
Saizu, Dumangiu, Cornea –
Mangu ºi Sãrãcin, iar pe parcus au
mai intrat Vãtuiu, ªeicaru, Coadã,
Bãzãvan ºi Portaru.

Majoritatea partidelor din cadrul
etapei a XII-a a Ligii a IV-a ºi a V-a
Mehedinþi au fost decise de Comisia de
Disciplinã a Asociaþiei Judeþene de
Fotbal. Pe teren, meciul AS Dunãrea
Gruia - CS Pandurii Cerneþi s-a încheiat
egal, scor 1-1, dar liderul Ligii a IV-a a
contestat identitatea unui jucãtor al
echipei-gazdã ºi a câºtigat meciul cu
3-0, la “masa verde”.
   Tot la comisie a fost decis ºi rezultatul
din derby-ul CS Strehaia - AS Corcova,
întrerupt în minutul 53, la scorul de 1-1,
dupã ce echipa-oaspete a pãrãsit terenul
de joc, în momentul în care arbitrul a dictat
penalty în favoarea gazdelor.
   Surpriza rundei s-a înregistrat la
Cãzãneºti, unde ocupanta locului al III-
lea, Recolta Dãnceu, n-a izbutit decât o
remizã pe terenul “lanternei roºii” AS
Coºuºtea. Deºi cele douã combatante erau
despãrþite de 17 puncte, ultima clasatã a
fost mereu în avantaj. La începutul reprizei
secunde, gazdele conduceau cu 3-1, dar
s-au vãzut egalate în prelungiri. Cele mai
puþine goluri s-au marcat la ªimian,
unde CS Viitorul Cujmir a învins AS
Viitorul din localitate cu scorul de 1-0.

Rezultate decise la comisii

 M. O.

   În derby-ul rundei din Liga a V-a, AS
Dunãrea Hinova s-a impus cu 3-2 (3-0)
la Vrata ºi s-a distanþat la 4 puncte de
învinsa sa. La Opriºor, liderul Real Vânju
Mare n-a reuºit decât o remizã ºi aceea
obþinutã în prelungiri, dar echipa antrenatã
de Nistor Poianã a constestat identitatea
unui jucãtor advers ºi a câºtigat meciul
cu 3-0, la “masa verde”.
   La comisie s-a mai stabilit rezultatul
partidei Viitorul Floreºti – Unirea Gârla
Mare. Gazdele s-au impus pe teren cu
scorul de 3-0, dar au pierdut jocul dupã ce
n-au putut demonstra identitatea a doi
dintre jucãtorii utilizaþi. Partida  CS
Dunãrea Pristol - AS Inter Salcia s-a
încheiat încã de la pauzã. La scorul de 1-
1, oaspeþii au invocat jocul dur al gazdelor
ºi au refuzat sã mai iasã de la cabine ca sã
continue jocul, astfel cã au pierdut partida
cu 3-0. Tot la “masa verde” a câºtigat ºi
AS Inter Crãguieºti meciul cu AS Speranþa
Punghina, dupã ce oaspeþii nu s-au
prezentat. În schimb, nou-înfiinþata AS
Ghiciulescu Hinova n-a dezonorat
competiþia ºi a fãcut deplasarea la
Broºteni, dar  pierdut jocul cu 3-2, dupã
ce la pauzã conducea cu 2-1.

Liga a IV-a   Etapa a XII-a

CS Strehaia - AS Corcova 3-0
AS Coºuºtea Cãzãneºti - AS Recolta Dãnceu 3-3
AS Dunãrea Gruia - CS Pandurii Cerneþi 1-1
AS Viitorul ªimian - CS Viitorul Cujmir 0-1

Clasament

1. Cerneþi 12 10 2 0 41-11 32
2. Strehaia 12 8 3 1 38-11 27
3. Dãnceu 12 7 1 4 40-25 22
4. Corcova 12 6 2 4 28-20 20
5. Cujmir 12 5 0 7 19-25 15
6. Gruia 12 3 1 8 15-27 11
7. ªimian 12 2 1 9 14-40 7
8. Cãzãneºti 12 1 2 9 13-49 5

Liga a V-a  Etapa a XII-a

AS Voinþa Vrata – AS Dunãrea Hinova 2-3
AS ªtiinþa Broºteni – AS Ghiciulescu Hinova 3-2
CS Dunãrea Pristol – AS Inter Salcia 3-0
AS Viitorul Floreºti – AS Unirea Gârla Mare 0-3
AS Voinþa Opriºor – AS Real Vânju Mare 0-3
AS Inter Crãguieºti – AS Speranþa Punghina 3-0
AS Corlãþel a stat

Clasament

1. Vânju Mare 11 9 1 1 54-14 28
2. D. Hinova 11 9 1 1 44-19 28
3. Vrata 11 8 0 3 37-21 24
4. Gârla Mare 11 7 0 4 32-24 21
5. Floreºti 11 7 0 4 25-22 21
6. Crãguieºti 11 6 2 3 32-22 20
7. Pristol 11 4 2 5 20-25 14
8. Corlãþel 11 4 1 6 18-25 13
9. Salcia 11 4 0 7 27-31 12
10. Broºteni 12 3 1 8 22-45 10
11. G. Hinova 11 3 0 8 23-30 9
12. Opriºor 11 3 0 8 18-40 9
13. Punghina 11 1 0 10 14-48 3

 M. O.
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Mã nepoate, sã trezirã
liberalii, prin liderii lor locali, sã-i
cearã demisia lu nea Drãghiea,
direct pe blog, cã e mai la modã.
Cicã pe motiv de abuz de putere,
pe care o aratã nea prefectu de când
sã instalã la putere. Pã mã nepoate,
acuma prinsãrã nea liberalii curaj,
în ceasu al doiºpelea, când vãzurã
cã sã schimbã guvernu?! Pã nea
Drãghiea de prin ‘93 e tot pi la
putere, ºi an dupã an i sã tot ceru
demisia, numai cã lu’ mnealui
începu sã i sã parã normal. Mai
anormal ar fi sã nu-i spunã
nimenea sã plece o sãptãmânã sã

termine magiunu, cã începe sã-ºi
punã întrebãri. Sã zicã, cã nu e în
regulã. Pã ºi pânã acuma nu
vãzurãþi abuzu de putere a lu don’
prefect, chiar nu-l vãzurãþi?! Cicã
sã trimitã guvernu un tehnocrat, sã-
l înlocuiascã pe nea Drãghiea ºi

 nea Mãrin

Sucã, scaunu’ lu nea Drãghiea, salvatoru’ nea
Neluþu ºi necunoscutu’ nea Gigi

dupe aia mai vedem.
Tehnocrat liberal di la
Mehedinþi?! Mai bine
lipsã.
   Da nea Drãghiea nu
stete cu mâinile în sân,
cam cum stã
Marghioala lu F’eaºcã
când vine circu în sat ºi
zisã cã liderii liberali ºi
democraþi, ºi ai
‘mnealor, au devastat
judeþu ºi acuma sã
trezesc sã vorbeascã, cã
au memoria scurtã ºi cã
au uitat ce prãpãd au
lãsat în urmã. Cicã într-
un moment de
sinceritate, probabel la
toaletã, nea Drãghiea ar fi spus cã
nici nu are nevoie sã fie schimbat,
cã nu poartã pamperºi. Acuma, nici
Marghioala lu Fleaºcã zisã cã ea nu
sã bagã, cã e cam aiurea sã schimbi
pamperºii la ãºtia mai mari, mai
ales dacã au stat mult pe o funcþie.
   Da nici nea Cican di la Orºova nu
sã lãsã dupe ce fu ejectat din partid
ºi zisã cã liderii liberalilor sunt buni
prieteni cu bãieþii di la Floricola, care
ar cam trebui verificaþi, cam ce
contracte au primit, cum le-au primit
ºi nu numai. Da probabel cã sunt
niºte bãieþi care ºtiu mai multe, iarã
dacã nu, o sã ºtie.
   Mã nepoate, gãsirã soluþia pentru
RAAN. Îl pusãrã pe nea  Neluþu
administrator special, probabel sã

mai salveze ce nu mai e de salvat,
cã mare lucru nu fãcu nea
politicianu nici pe vremea când
lucra la regie. Da zisã nea Neluþu
cã sã apucã de neºte proiecte, cã
aºa nu sã mai poate, trebe sã facã

ºi ‘mnealui ceva, sã nu sã
plictisascã ºi sã zicã lumea cã ia
banii degeaba. Da poate sã-ºi
doneze leafa, cã severinenii o sã-l
aplaude. Mai vãzuºi!?
  Da, da pe nea Mâþu, preºedintele
de la Casa de Sãnãtate Mehedinþi,
sigur o sã-l aplaude asiguraþii dupã
ce-i puse la punct pe ºmecherii de
la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin ºi scoase de
la platã contravaloarea a vreo ºapte
sute de internãri. Cicã au fost pe
naºpa, ºi nu mai þâne.

   Mã fraþilor, sã întrebarã oamenii
pe stradã dacã-l cunosc pe nea
Gigi, numai cã ori nu-ºi adusãrã
aminte, ori zisãrã cã nu-l cunosc,
cã nu le spune nimic numele, cã
nici n-ar ºti spre exemplu ‘mnealui
unde e Orºova, cã nici Mehedinþiu
nu l-ar cunoaºte, da cã au auzit de
Aladin de la Vânju, cãruia i se tot
cere demisia, ºi... nimic. Da, pânã
la urmã, zisã Sucã cã el sã bagã.
Sucã zisã cã sã bagã, ºi la viitoarele
alegeri o sã fie candidat. Unic ºi
irevocabil. Acuma, nu ºtiu io dacã
el ºtie ce e aia irevocabil, da aºa
zisã cã vrea sã fie. ªi cu nerodu de
Sucã e mai bine sã nu te pui. Cã
dacã tot începe nea Aladin sã aibã
lampa din ce în ce mai micã, zisã
cã de ce sã nu încerce ºi Sucã?!
   Despre nea Gherghe, primarele
de Severin ajuns scriitor de epistole
din când în când, zisã al lu’
Zbanghiu cã îl vãzu cãscând gura
dupe unii ºi dupe alþii, cum cã ar
mai putea câºtiga un mandat. Nu-i
mai spusãrã cicã ºi continuarea, cã
s-ar fi supãrat, aºa zisã al lu
Zbanghiu. S-ar fi supãrat, cã
‘mnealui e mai supãrãcios din fire.
Mai ales când severinenii au sãrãcit
de atâtea epistole.
   Aºa cã, pânã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi ceva mai optimiºti!
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