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Prezenþe Regale la Drobeta Turnu Severin

  La recent încheiatul târg de carte
Gaudeamus, am propus publicului
prezent la lansãri, o serie de cãrþi aparute
la editura Paralela 45, unele mai
interesante decât altele: “Enciclopedia
emoþiilor”. Ghid al expresivitãþii
personajelor literare de Angela Ackerman
ºi Becca Puglisi, „Oameni care nu
conteazã”, un roman de RÃSVAN
POPESCU, “RUBAIATE”, de Omar
KHAYYAM, o lucrare de excepþie,
“MIRCEA NEDELCIU, OPERE lll”,
„Zmeura de cîmpie”, serie coordonatã de
Ion Bogdan Lefter, dar ºi “FEMEIA
PERFECTÃ ESTE O FIÞOASÃ!” ghid de
supravieþuire pentru femeile normale, de
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GIRARD  Anne-Sophie ºi GIRARD
Marie-Aldine. Dar ºi „CUM SÃ
ELIBEREZI ARTISTUL DIN TINE. CALEA
ARTISTULUI CÃTRE O CREATIVITATE
SUPERIOARÃ”, de   Julia CAMERON ºi
„EI SPUN/EU SPUN. MANUAL
PENTRU SCRIEREA ACADEMICÃ”, de
Cathy BIRKENSTEIN ºi Gerald GRAFF.
   Desigur, nu în ultimul rând, ar fi ºi cartea
unui tânãr psiholog român, Liviu
Predescu, „Autismul nu este marginea
prãpastiei”. Un studiu exemplar, ºi mai
ales extrem de util tuturor celor care se
confruntã cu aceastã problemã dificilã, a
autismului. A fost o ediþie Gaudeamus
foarte dinamicã, ºi foarte plãcutã.

Târgul de carte “Gaudeamus”
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Spitalul Judeþean Mehedinþi, dator la executorii
judecãtoreºti din cauza tichetelor de masã
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 Consulatul General al României la Zajeèar, Serbia,
a marcat luni, 30 noiembrie 2015, Ziua Naþionalã a
României printr-o recepþie oferitã de Excelenþa Sa

domnul consul Iulian Niþu, la Centrul Regional de
Dezvoltare Zajeèar. La moment aniversar gazda

evenimentului, domnul consul Iulian Niþu a avut
amabilitatea de a acorda un interviu.
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ªcolarii din Mehedinþi,
bãtaia de joc a ºefilor din
Consiliul Judeþean
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E adevãrat cã întreaga situaþie
economicã ºi socialã în care ne aflãm
acum, ca judeþ, ºi care nu este una
grozavã, dimpotrivã, nu ne prea
permite sã fim atât de relaxaþi încât sã
ne mai întrebãm, sã ne mai punem ºi
întrebãri de genul oare cum suntem
noi, ca judeþ, ca mehedinþeni, vãzuþi
din afarã? Prin ce anume suntem noi
mai bine cotaþi, valorizaþi, admiraþi,
preþuiþi de ceilalþi conaþionali? Pentru
astfel de teme ºi de problematici
trebuie într-adevãr sã ai o anumitã
relaxare în raport cu propria ta
condiþie internã, ca judeþ, cu propria
ta realitate economicã ºi socialã. Iar
respectiva situaþie nu e deloc una care
sã invite la reverie ºi nici sã fie
permisivã cu astfel de perspective

Când te conduc niºte mediocri, ce
pretenþii sã mai ai?

mai… naþionale, sintetice ºi
integratoare, ca sã zicem aºa.
   Chestiunile interne ale judeþului
nostru sunt cât se poate de dure ºi
de neplãcute, plus de toate, din
nefericire, conducãtorii judeþului sunt
mult sub aºteptãri. Economic, odatã
cu declinul R.A.A.N., cea mai mare
ºi însemnatã unitate industrialã
rãmasã în picioare dupã revoluþie,
lucrurile nu pot decât sã se
agraveze, pe un fond, al
dezindustrializãrii, ºi aºa grav.
   Din punct de vedere social, ce sã mai
vorbim? ªomajul, lipsa alternativelor
pe piaþa muncii, absenþa investiþiilor
puternice, dar ºi clientelismul politic
ºi amatorismul cu care au fost
gestionate problemele
macroeconomice ale acestui judeþ,
aduc culori foarte palide pe un tablou
destul de trist pentru mehedinþenii care
meritau o soartã mai bunã. Un judeþ
incredibil de frumos, danubian, cu
oameni inteligenþi, talentaþi, harnici,
dar care parcã nu mai reuºeºte sã se
salveze din degringoladã, din pãcate.

   Oare cum se vede judeþul nostru
din afarã? Ca sã putem rãspunde, e
deajuns sã inspectãm puþin ceea ce
ne oferã mijloacele news media, adicã
internetul. De exemplu, pe un site
foarte apreciat, Historia.ro, apare în
tonuri totalmente neplãcute pentru
noi, un lung documentar despre
modul de batjocurã în care e tratat
piciorul podului lui Apollodor din
Damasc, de lângã Muzeu.
Chestiunea e pusã în comparaþie cu
piciorul podului de pe malul sârbesc.
„Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi bagã ºi-
n traistã”, spune un proverb
românesc care se potriveºte de
minune cu ceea ce se întâmplã la
Drobeta Turnu Severin.
   Autoritãþile din Mehedinþi nu au fost
în stare nici mãcar sã cheltuiascã
fondurile puse la dispoziþie de
Uniunea Europeanã pentru
reabilitarea Complexului Muzeal
Regiunea Porþilor de Fier. În cadrul
acestui proiect era prinsã ºi o soluþie
pentru punerea în valoare ºi
conservarea Piciorului Podului lui

Traian, dar din câte se pare Muzeul
va pierde fondurile europene.
Aceste vestigii deosebit de
importante ale României stau într-o
cuvã de beton plinã cu apã. De jur
împrejur imaginea este dezolantã:
gunoaie aruncate de-a valma,
munþi de gunoaie, bãlãrii cât casa,
ºobolani, ºerpi” spune autorul
articolului. Trist dar adevãrat!
   Am întâlnit acelaºi ton dezolat-
furios ºi la alþii care au vizitat „zona”
– cãci cum o putem numi? Chiar e
o „zonã” de o tristeþe maximã pentru
cei ce vin din afara judeþului, deºi
noi, cei de aici, ne-am obiºnuit, din
pãcate, uitând cã aspecte istorice
urbane de acest tip ne reprezintã ºi
sunt sensibile pentru opinia publicã
naþionalã. E frumos cã primim vizite
regale, nimic de zis, e bine ºi cã
majestãþile lor planteazã platani. Dar
când vine vorba de valorile noastre
culturale abia dacã ne miºcãm, ºi
starea deplorabilã a piciorului Podului
lui Traian e doar un singur caz.
   Autoritãþile nu dau prea mulþi bani
nici pe moºtenirea culturalã, nici pe
prezentul cultural, cu care ne place
sã ne lãudãm doar la simpozioane ºi
la tv. Totul þine doar de spectacolul
mediatic ºi de interesele politice de
moment ale vreunei gãºti, nu þine de
cultural ºi de valoare. Când te conduc
inºi mediocri, ce pretenþii sã mai ai?

Scriitor, jurnalist ºi
scenarist, Rãsvan PopescuRãsvan PopescuRãsvan PopescuRãsvan PopescuRãsvan Popescu este
autorul a numeroase volume de
prozã ºi memorialisticã: Subomul 
(1991); Omul cu cioc ºi gheare 
(1994); Prea târziu  (1996);
Purtãtorul de Cuvânt  (2002);
Femeia visurilor  (2004); Niºte

ciori vopsite-n roºu  (2006); Rãzboi

în bucãtãrie  (2001); Cutia cu

maimuþe  (2013). Dar ºi al unor
scenarii de film: Prea târziu  (1996,
regia Lucian Pintilie); Terminus

paradis  (1998, scenariu semnat în
colaborare cu Radu Aldulescu, regia
Lucian Pintilie; Faimosul Paparazzo 
(1999, regia Nicolae Mãrgineanu);
Rãzboi în bucãtãrie  (2001, regia
Marius Theodor Barna); Noro  (2003,
regia Radu Gabrea); Femeia visurilor 

(2005, regia Dan Piþa); Ceva bun de

la viaþã (2011, Dan Piþa).
   Cu „Oameni care nu conteazãOameni care nu conteazãOameni care nu conteazãOameni care nu conteazãOameni care nu conteazã”
Rãsvan Popescu ne propune un
roman al chipurilor ºi vocilor ce-ºi
cautã, cu o tulbure nerãbdare, locul
într-o lume din ce în ce mai lipsitã
de coerenþã, o lume neîngãduitoare,
ieºitã din Istorie. Pentru eroii lui
Rãsvan Popescu – Artan, Gãmãlie,
Marfa, Viermãnosu etc –  este o
istorie care se scrie, ingrat,
totdeauna cu „i”, rezervatã lor ºi
celor asemeni lor,  oameni mãrunþi,
prinºi în cel mai adânc ºi irezolvabil
anonimat, strânºi în arcanele unui
eon al destinelor frânte ºi aspiraþiilor
ce nu-ºi mai ating împlinirea.
   Dar este o istorie adevãratã ºi
profundã, deºi crudã, cãci
anonimatul nu exclude nici
eroismul, nici suferinþa. Romanul
acesta îl readuce pe Rãsvan
Popescu în prim-planul literaturii
de azi. Sorin VIDAN, scriitor

Târgul de carte “Gaudeamus”
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Luni dupã-amiazã, în zi de
sfântã sãrbãtoare creºtinã,  municipiul
Drobeta Turnu Severin a prins viaþã:
severinenii cu mic cu mare au venit la
Garã pentru a întâmpina aºa cum se
cuvine pe Alteþele Lor Regale
Principesa Moºtenitoare Margareta,
Principesa Maria ºi Principele Radu
Duda. A fost o prezenþã neaºteptat de
mare, mai bine de 5000 de oameni,
care au luat prin surprindere ºi pe
organizatorii evenimentului. Se poate
spune cã a fost evenimentul anului
2015 în Drobeta Turnu Severin, dacã
luãm în calcul numãrul foarte mare de
participanþi, de toate vârstele, atât din
Mehedinþi cât ºi din judeþele
învecinate.
   Trenul regal a ajuns în gara din
Drobeta Turnu Severin la ora 15,30
fix, conform programului anunþat,
reprezentanþii Casei Regale a
României fiind primiþi, conform
tradiþiei, cu pâine ºi sare. S-a intonat
imnul naþional ºi imnul regal al

României.
Primirea deosebitã i-a impresionat pe
oaspeþi astfel încât Principesa
Moºtenitoare Margareta abia ºi-a
gãsit puterea sã adreseze câteva
cuvinte: “Este absolut minunat, o

primire cãlduroasã. Am fost atât de
miºcaþi, nu ºtiu ce sã vã spun. Sincer
nu am vãzut niciodatã aºa ceva (…)

Prezenþe Regale la Drobeta Turnu Severin
A fost o zi istoricã”.
      Miile de oameni au rãmas în garã
sã viziteze “Trenul Regal”, iar oapeþii
s-au deplasat în Parcul din faþa
Prefecturii Mehedinþi unde au plantat
doi platani, dupã care au participat la
o întâlnire, în sala de ºedinþe a Palatului
administrativ, cu reprezentanþii
autoritãþilor locale ºi judeþene. La
întâlnire a participat ºi Radisav
Cuculanovic, managerul oraºului
Kladovo, din Serbia, care a solicitat o
implicare mai mare a Casei Regale ºi

ajutor pentru miile de români care
trãiesc în þara de peste Dunãre.
   Dupã întâlnirea de la Prefectura ºi
Consiliul Judeþean Mehedinþi
Principesa Maria s-a deplasat la ªcoala
Gimnazialã “Regele Mihai I” iar

Principesa Moºtenitoare Margareta ºi
Principele Radu au poposit la Casa
Pogany, unde este sediul Bibliotecii

Judeþene “I.G.Bibicescu”, acolo unde
în urmã cu aproape 150 de ani Regele
Carol I a dormit prima noapte în
România. Aici au lansat cartea
“Sãvârºin. Detaliul” ºi “Calendarul

Regal 2016”. Apoi Principesa
Margareta a vizitat sediul Crucii Roºii
Mehedinþi în timp ce Principele Radu
Duda a avut o întâlnire cu oamenii de
afaceri din Mehedinþi, arãtându-se
deschis în a ajuta promovarea judeþului,
inclusiv prin organizarea unei “Seri
mehedinþene” la Palatul Elisabeta.
   Trenul regal, având la bord Familia
Regalã, a refãcut traseul Drobeta
Turnu Severin - Bucureºti, pe 1
Decembrie, ca un omagiu adus
regelui Carol I, la aproape 150 de ani
de la venirea sa în þarã.
   Trenul regal a plecat în dimineaþa
de 1 decembrie, din Gara Turnu

Severin, la ora 8,30, prima oprire
având loc în Gara Filiaºi, la ora 10,49.
Trenul a oprit pentru 10 minute.
   A doua oprire a fost la Gara din Craiova,
la ora 11,40, unde trenul aa staþionat
pentru 20 de minute.  Cu ocazia opririi
la Craiova, Familia Regalã a vizitat o
expoziþie amplasatã în incinta gãrii.
   Urmãtoarea oprire a avut loc în Gara
din Slatina, la ora 13,10, unde trenul a
stat 10 minute. A urmat oraºul Titu, la ora
16,13, unde trenul a staþionat 12 minute.
   Ultima oprire a trenului, în ziua de
1 decembrie, a fost la Gara Regalã
Bãneasa, la ora 17,16.
   “Este în tradiþia Familiei Regale
folosirea cãlãtoriei cu Trenul Regal pentru

un scop social, cultural, educaþional sau
caritabil. Anul acesta, în urma tragicului
incendiu din Capitalã, în care un mare
numãr de tineri ºi-au pierdut viaþa sau
au fost grav rãniþi, Familia Regalã a decis
sã organizeze, pe durata cãlãtoriei cu
“Trenul Aducerii Aminte”, un eveniment
dedicat strângerii de fonduri.
Evenimentul va fi organizat în
parteneriat cu companii medicale ºi
reprezentanþi ai mediului de afaceri.
Proiectul medical cãruia fondurile îi
sunt destinate va fi anunþat în scurt
timp”, se preciza într-un comunicat al
Biroului de presã al regelui Mihai I.

 Teodor Abagiu
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Sindicatul Sanitas a dat
Spitalul în judecatã pentru
neachitarea tichetelor de masã ºi
dupã câºtigarea proceselor a apelat
la serviciile executãrilor
judecãtoreºti, care acum îºi cer
onorariile. În momentul de faþã,
angajaþii spitalului ºi-au primit
aceste tichete pe luna iunie, dar încã
mai sunt restanþe pentru cinci luni.

   “Bonurile au început sã se dea
din luna februarie a.c., pauza s-a fãcut
între luna august 2014 ºi februarie
2015, iar ulterior s-au dat restanþele
în ordine cronologicã. Noi am dat în
septembrie pe luna martie ºi în luna
octombrie bonurile pentru lunile
aprilie ºi mai. Acum suntem în discuþii
cu cei de la Sanitas, au mai renunþat
la un rând de dosare, dar suma de
120.000 de lei reprezentând cheltuieli
de judecatã trebuie sã o achitãm”,
spune managerul Spitalului
Judeþean de Urgenþe din Drobeta
Turnu Severin, dr. Victor
Maliborschi.

Datoriile se vor achita
Directorul economic al spitalului,

Margareta Popescu, spune cã suma
de 120.000 de lei putea fi cheltuitã
pentru facturile curente, dar în aceste
condiþii trebuie sã respecte legea ºi sã
achite aceºti bani: “Cheltuielile de
executare percepute de executorul

Spitalul Judeþean Mehedinþi, dator la executorii
judecãtoreºti din cauza tichetelor de masã

Înglobat în datorii uriaºe, Spitalul Judeþean de Urgenþe din Drobeta

Turnu Severin, cea mai mare unitate spitaliceascã din Mehedinþi,

este pus acum într-o situaþie extrem de delicatã pentru cã trebuie sã

arunce cu banii pe fereastrã, adicã sã plãteascã suma de 120.000 de

lei, nu pentru plata facturii la energie electricã, medicamente sau

încãlzire, ci pentru cheltuieli de judecatã.

judecãtoresc sunt din acele hotãrâri
judecãtoreºti privind tichetele pe luna
martie, aprilie, mai. Conform
Ordonanþei 22 din 2002, creditorul
se adreseazã debitorului, iar în cazul
în care nu gãseºte înþelegere pentru
eºalonare sau achitarea datoriilor de
executare în termen de ºase luni, dupã
ce s-a trimis o înºtiinþare însemând
somaþie de platã se emite titlu
executoriu pentru aceste cheltuieli de
judecatã. Creditorul a mers la executor
ºi a emis aceste cheltuieli de
executare, iar în aceastã situaþie
suntem în curs de a achita”.

“Punem lacãtul pe uºã”
Preºedintele Colegiului Medicilor din

Mehedinþi, dr. Cristian Jianu, este însã
mult mai tranºant ºi spune cã Sindicatul
Sanitas ar fi trebuit sã dea dovadã de
mai multã înþelegere, având în vedere
datoriile mari în care se zbate, pentru a
evita o asemenea situaþie. “Spitalul are
probleme financiare extraordinar de
mari din cauza faptului cã are bolnavi
foarte mulþi pe care trebuie sã îi
îngrijeascã. Nu poate sã dea toþi banii
pe salarii ºi pe bonuri de masã pentru
cã atunci logic trebuie sã închidem
porþile, punem lacãtul pe uºã ºi
plecãm”, declarã medicul Jianu. Acesta
explicã ºi modul cum s-a ajuns în
aceastã situaþie fãrã precedent: “Toatã
aceastã acþiune mie mi se pare o furtunã

într-un pahar cu apã. De fapt ceea ce se
întâmplã acum este consecinþa unui ºir
de greºeli fãcute în anii anteriori ºi
anume acela de a plãti cu prioritate
salariile ºi bonurile de masã, fãrã a plãti
datoriile la stat. În felul acesta s-au
acumulat datorii extraordinar de mari
la Finanþe, la un moment dat a venit un
punct zero în care s-a spus de aici nu
se mai poate ºi atunci au trebuit plãtite
acele sume. ªi din momentul acela,
Spitalul nu a mai putut sã plãteascã
bonurile de masã. Eu sunt de acord cã
bonurile de masã sunt incluse în
drepturile salariale, ele sunt un drept al
oamenilor care trebuie acordat.
Conducerea spitalului în repetate
rânduri a stat de vorbã cu sindicatul
Sanitas despre aceastã pãsuire, aceastã
amânare. La un moment dat, Sindicatul
Sanitas, ca orice sindicat care trebuie
sã justifice activitatea, s-a gândit sã
facã o acþiune în justiþie care în final sã
ducã la o executare”.

687 de dosare
Sindicatul se scuzã ºi spune cã nu

s-ar fi ajuns în aceastã situaþie dacã
fosta conducere a spitalului ar fi înþeles

sã respecte hotãrârile judecãtoreºti.
Culmea este cã cei 120.000 lei
reprezintã aproape în întregime
valoarea tichetelor pe care angajaþii
spitalului le primesc într-o lunã.

 “Executarea silitã a decurs în urma
unei hotãrâri judecãtoreºti care sunt
executorii. În calitate de prim-
vicepreºedinte al Sanitas vã spun cã
s-a ajuns aici din cauza neînþelegerii
avute cu administraþia spitalului de-a
lungul timpului, e vorba de vechea
administraþie care s-a schimbat recent,
de douã luni. Demersurile s-au fãcut
de la începutul anului, iar instanþa a
hotãrât în final acest lucru, sã ni se
acorde aceste tichete. Spitalul nici
dupã aceastã hotãrâre judecãtoreascã
nu a înþeles sã achite de bune voie,
aºa cã noi am fost obligaþi sã
acþionãm la calea legalã ºi s-a ajuns la
acest lucru. Suntem conºtienþi cã este o
povarã pentru spital acest lucru (…)”, spune
Virgil Grigorescu de la Sanitas Mehedinþi.

În total, pe rolul instanþei de judecatã
au fost 687 de dosare, pe fiecare în parte
aplicându-se cheltuieli de judecatã ºi
cheltuieli pentru executare silitã.

               Având în vedere manifestãrile
prilejuite  cu ocazia Zilei Naþionale
a României - 1 Decembrie 2015,
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului
Mehedinþi a organizat în cursul zilei
de marþi “ZIUA PORÞILOR
DESCHISE”, ocazie cu care
cetãþenii au avut posibilitatea sã
viziteze sediul inspectoratului.
   În curtea Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi a fost expusã
tehnica din dotare, iar în holul

ZIUA PORÞILOR DESCHISE LA INSPECTORATUL
JUDEÞEAN DE POLIÞIE MEHEDINÞI

principal a fost organizatã o
expunere documentarã ce atestã
Înfãptuirea Marii Uniri precum ºi o
expoziþie de tablouri ºi graficã ale
Iuliei Dragomir, fiica unui poliþist din
cadrul Biroului de Ordine Publicã.
   La aceastã activitate au participat
aproximativ 100 de persoane.
Vizitatorilor le-au fost prinse în piept
însemne patriotice cu tricolorul ºi le-
a fost prezentatã tehnica din dotare a
inspectoratului.  Biroul de presã
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Reporter: Care sunt sentimentele

pe care le nutriþi în aceastã zi

aniversarã, domnule consul?

Iulian Niþu: Este pentru al treilea
consecutiv în care organizãm Ziua
Naþionalã a României la Zajeèar, un
eveniment la care mulþi nu visau cu
ani în urmã a devenit o realitate ºi în
fiecare an se strânge tot mai multã
lume. Avem invitaþi atât membrii
marcanþi ai comunitãþii româneºti din
Valea Timocului cât ºi membrii
marcanþi ai autoritãþilor locale din
toatã Serbia de Est. Pentru început
este un moment bun sã se întâlneascã
aici, de Ziua Naþionalã a României,
într-un cadru festiv, dar în acelaºi
timp ºi cald, unde ar putea dezvolta
un dialog care sã ducã, într-un viitor
cât mai apropiat, la o rezolvare a
problemei recunoaºterii minoritãþii
româneºti în aceastã regiune.
Reporter: Care este cea mai

importantã problemã pe care o

reclamã românii din Valea Timocului

ºi din Serbia, în general?

Iulian Niþu: Cea mai importantã
problemã pe care o reclamã o reprezintã
nerecunoaºterea etnonimului de vlah,
ca aparþinând românitãþii poporului
român. Aici sunt destul de multe
controverse, cel puþin în rândul
sârbilor, mai ales în rândul aºa-zisului
Consiliu Naþional al Minoritãþii
Naþionale Vlahe, care practic din punct
de vedere juridic, odatã cu înfiinþarea
lui, a creat în mod artificial o minoritate
naþionalã, deci o naþiune diferitã de
naþiunea românã. Da, este o creaþie
artificialã, deoarece conducerea
Consiliului Naþional Vlah nu considerã
cã vlahii ar fi români. Practic vlahii care
se considerã români se înscriu tot în
Consiliul Naþional al Minoritãþii
Româneºi, nu în Consiliul Naþional al
Minoritãþii Naþionale Vlahe. Dacã vreþi
sã facem o paralelã, în România, fiecare
minoritate naþionalã are câte un
parlamentar. Este aceeaºi situaþie ca ºi
cum o minoritate din România cu douã
denumiri, dar care defapt desemneazã

 Consulatul General al României la Zajeèar, Serbia,
a marcat luni, 30 noiembrie 2015, Ziua Naþionalã a
României printr-o recepþie oferitã de Excelenþa Sa
domnul consul Iulian Niþu, la Centrul Regional de
Dezvoltare Zajeèar. La moment aniversar gazda
evenimentului, domnul consul Iulian Niþu a avut
amabilitatea de a acorda un interviu.

aceeaºi minoritate, ar primi câte un
parlamentar fiecare, considerându-se
cã sunt douã naþiuni diferite, prin
urmare este vorba despre o creaþie
artificialã, mai ales de ordin juridic.
Reporter: Cum credeþi cã se poate

rezolva aceastã problemã a etnicilor

români din Timoc?

Iulian Niþu: Aceastã problemã are ºi
o componentã politicã. Este sesizatã
ºi o implicare a unor elemente
politice în aceastã problemã ºi cred
cã se poate rezolva în primul rând
printr-o responsabilizare a clasei
politice ºi a partidelor din Serbia, a
anumitor partide din Serbia pentru a
nu se mai implica în viaþa ºi
activitatea directã a comunitãþilor
naþionale, respectiv a consiliilor care
le reprezintã acestora interesele.
Reporter: Cum se înþeleg românii

care trãiesc în Serbia, sunt uniþi, îºi

cautã încã identitatea?

Iulian Niþu: Din pãcate nu sunt uniþi,
unii îºi cautã identitatea, din pãcate ºi
trist alþii îºi cautã interesele, dar sunt
ºi oameni de calitate. Ceea ce ne-am
dorit noi este o implicare mult mai
mare a intelectualilor. Aici avem o
problemã, intelectualii etnici români
nu prea sunt prezenþi în viaþa socialã a

comunitãþii ºi acest lucru se simte
inclusiv în relaþiile dintre asociaþii.
Reporter: Se poate spune cã faceþi

pionierat aici, având în vedere cã

acest consulat a fost înfiinþat în urmã

cu trei ani, într-un fel sau altul scrieþi

istorie. Cum a fost scrisã istoria pânã

acum ºi cum credeþi cã se va scrie

istoria dupã dumneavoastrã?

Iulian Niþu: Consulatul General de la
Zajeèar trebuia sã se deschidã în 2004,
din pãcate s-a deschis abia în
septembrie 2012. Într-un fel poate fi
considerat pionierat, într-un fel nu,
pentru cã aici ºi-a fãcut simþitã prezenþa

de-a lungul anilor ºi Ambasada
României la Belgrad. Totuºi
prezenþa Consulatului General a
schimbat pozitiv multe lucruri din
viaþa minoritãþilor româneºti din
zonã ºi cred cã procesul este deja
ireversibil. Nu cred cã situaþia se
mai poate întoarce la ceea ce a fost
odatã, cred cã ºi oamenii au
devenit ceva mai responsabili ºi
autoritãþile au început sã dea
semne de o înþelegere mai bunã a
situaþiei, inclusiv în contextul
european al Serbiei ºi a valorilor.
Reporter: Care credeþi cã va fi

parcursul urmãtorilor ani în

zona Timocului?

Iulian Niþu: Cred cã a sosit
momentul sã se implice în afara
instituþiilor statului român, sã se
implice mai mult ºi societatea.
Mai multe ONG-uri din România
care sã vinã aici ºi sã-i sprijine
pe etnicii români din zonã. O altã

componentã ar fi implicarea mult mai
activã a firmelor din România în
dezvoltarea economicã a zonei, prin
investiþii, care pot aduce un avantaj
reciproc atât firmelor româneºti care
investesc, cât ºi locuitorilor zonei.
Reporter: Care ar fi mesajul pentru toþi

cei care se simt români aici, în Serbia?

Iulian Niþu: Având în vedere ce
sãrbãtorim azi, le urez tuturor
LA MULÞI  ANI  de Ziua
Naþionalã a României ºi toþi,
indiferent cã îºi spun vlahi sau
români, sã simtã româneºte!

Alexandra Dediu

- D-le doctor, în legãturã cu
istoria Basarabiei totuºi se cunosc
prea puþine amãnunte, ºi considerãm
cã este important sã ne relataþi ce
cunoaºteþi în legãturã cu aceasta.
   Dvs. aþi fost în relaþie directã ºi
îndelungatã cu Basarabia: v-aþi
efectuat stagiul militar acolo, aþi
participat la rãzboiul anti-sovietic de
la început ºi pânã la sfârºit, aþi
cunoscut numeroase personalitãþi
ale epocii. În plus, fiind un
naþionalist, pãrerea dvs. este
deosebit de importantã pentru noi.

- D-le Codreanu, am fãcut rãzboiul

antisovietic din prima zi pânã în

ultima zi: întâi ca medic de regiment

la un divizion de artilerie, pe urmã ca

medic de batalion de infanterie la

vânãtorii de munte.

   Când eºti la divizion de artilerie sau la
batalion de infanterie nu are de ce sã-þi
mai fie fricã (de nimic!), pentru cã nu
existã alt loc mai periculos unde sã fii
trimis (“mai rãu nu se poate”): limbile
se dezlegau, toatã lumea vorbea - ºi se
vorbea adevãrul. Adevãrul despre
rãzboiul antisovietic nu era cel care se
spunea de la comandament (adicã
istoria oficialã), ci ceea ce se discuta la
popota ofiþerilor. Am luat contact ºi cu
populaþia localã ºi sigur cã, pe parcurs

de 4 ani, la popota ofiþerilor, m-
am gândit, am discutat ºi analizat
toate problemele politice în
legãturã cu Basarabia.
- Ceea ce înregistraþi dvs. acum este

o contribuþie originalã la istoriografie.

   Mai întâi, o micã introducere pentru
tinerii cititori: Teritoriul dintre Prut ºi
Nistru nu este altceva decât jumãtatea
de est a Moldovei, cu capitala la Iaºi,
aºa cum teritoriul dintre Suceava ºi
Ceremuº, cunoscut sub numele de
Bucovina, nu este altceva decât
nordul Moldovei, iar Moldova este
provincia cu înalt prestigiu istoric ºi,
poate, cu cel mai ridicat procent de
inteligenþã nativã a României.

SECRETELE BASARABIEISECRETELE BASARABIEISECRETELE BASARABIEISECRETELE BASARABIEISECRETELE BASARABIEI
Interviu cu

dr. ªerban Milcoveanu

 Continuare în numãrul urmãtor



opiniiOBIECTIV mehedinþean 3 - 9.12. 2015pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Nu trece un 1 Decembrie fãrã
un scandal, fãrã o diversiune sau mãcar
o manipulare de doi cenþi foarte gãuriþi.
Nu mai  vorbesc despre atacurile la
care se dedau, de regulã, exponenþii
extremismului maghiar, adversari prin
tradiþie ai structurilor Statului Naþional
Unitar Român. Pentru cã, spre
exemplu, profanarea Tricolorului
românesc a devenit, prin judeþele din
inima þãrii, un fapt aproape curent. Nici

noile legi nu mai pedepsesc, aºa cum
ar trebui, asemenea agresiuni asupra
simbolurilor noastre naþionale. Prin
urmare, nu ar trebui sã ne uimeascã
prea mult cã, la recenta sãrbãtorire a
Zilei Naþionale de la Tg. Secuiesc, un
extremist ungur a fost descoperit cã
încerca sã detoneze o bombã
artizanalã. Numai vigilenþa ºi
intervenþia rapidã a  serviciilor secrete
a fãcut ca aceastã oribilã tentativã sã
nu producã efecte distrugãtoare ºi
pierderi de vieþi omeneºti. Culmea e
cã, dupã ce sunt descoperiþi, tot ei,

Plecãciuni ºi panegirice la circul regal
aceºti teroriºti  de care vorbim, aceºti
atentatori la ordinea constituþionalã a
României, se dau loviþi în aripã,
persecutaþi º.a.m.d..
   * În ajunul Zilei Naþionale a
României, la iniþiativa ºi cu sprijinul
nu ºtiu cui (aº, ºtiu, dar, deocamdatã,
mã fac cã plouã!), în strãvechea
Drobetã, a poposit circul regal, pentru
vreo douã- trei numere  „de senzaþie”.
Fãrã „capetele de afiº”, conu’ Miºu ºi

consoarta, în schimb, cu trio ASR,
respectiv, coana Reta (cicã
moºtenitoarea tronului!), prinþul
consort Dudã Radu ºi o ASR-istã nu
prea scoasã în prim-plan pânã acum,
Maria, cicã „a României”! Un  numãr
de senzaþie a fost plantarea de cãtre
ASR 1, ASR 2 ºi ASR 3, în parcul
central, a doi platani, în contul
„capetelor de afiº” absente de la
paranghelie. Platanii proveneau
cumva din lotul achiziþionat de
Irefutabil din Italia? Sau veniserã
alteþele lor cu ei de pe unde o fi –nþãrcat

mutu’ iapa? Întrebãm, nu dãm cu...
Altiminteri, operaþiunea plantãrii ne-a
evidenþiat numeroase ºi diverse
disponibilitãþi practice ale înaltelor ºi
bine clãditelor personaje. (Pe margine,
Incomparabilul îºi rodea unghiile de
invidie). Un alt moment de senzaþie s-
a consumat la o ºcoalã gimnazialã
oarecum arondatã „casei regale”, unde,
din câte ne-am dat seama, a avut loc o
originalã întrecere (aproape) socialistã
de plecãciuni ºi panegirice. Ca, de
altfel, ºi la reuniunea din sala Prefecturii
sau la Biblioteca Judeþeanã. Sau ca la
episodul cu pâine ºi sare de pe peronul
gãrii. În sfârºit. Dexteritãþi maxime la
reprezentanþii autoritãþilor locale. Bravo!
   * De departe, momentul cel mai
jenant s-a petrecut la garã, acolo  unde
curiozitatea morbidã a naturii umane a
adunat câteva plutoane compacte de
concitadini, care au stat la cozi imense,
precum odinioarã la butelii,
nerãbdãtoare sã palpeze, sã miroasã
ungherele  de alcov sau de lux interior
ale trenului regal. Conºtienþi cã lumea
nu o sã se adune la garã de dragul sau
datoritã teribilei... carisme a celor trei...
ASR, organizatorii „istoricei” vizite au
prevãzut, în programul acesteia, ºi
vizitarea trenului regal, pe un interval
destul de generos, de aproape cinci ore.
De aici, senzaþia de febrilitate ºi de
aglomeraþie, care i-a fãcut pe unii
evaluatori din umbrã sã arunce pe piaþã
cifra de 5000 de severineni veniþi pe
peronul eurogãrii din Turnu Severin în
întâmpinarea „înalþilor” oaspeþi. Aiurea,
dacã au fost puþin peste o mie.
   * Anunþatã ca pe o chestie de mare
rãsunet, acordarea (râsul lumii!) titlului
de „cetãþean de onoare al municipiului

Drobeta Turnu Severim Majestãþii Sale
Mihai I, Regele (sic!) României” a
rãmas, vorba aia, ca-n tren! Nu
neapãrat ca-n trenul... regal. Nimeni
nu ºtie cum s-a finalizat acest
important punct din programul vizitei,
pentru cã nimeni nu a mai pomenit de
el. ªi-o fi dat seama cineva de
incompatibilitatea flagrantã dintre o
majestate  (fie ea ºi fostã!) ºi condiþia
de cetãþean (fie el ºi de onoare!) sau
ex-rex nu s-o fi simþit tocmai în largul
sãu  printre atâtea alte „celebritãþi” care
au primit diploma de cetãþean de
onoare al Severinului – Traian
Bãsescu, Vasile Blaga, Elena Udrea...?
Cine ºtie?! Aflãm noi...
   * Cetãþeanul Bãsescu Traian (cel
care, sper cã vã amintiþi, l-a fãcut
pe ex-rex Mihai trãdãtor pentru
participarea la actul de la 23 august
1944!) se considerã cea mai indicatã
persoanã pentru a ocupa funcþia de
premier al României. E drept, nu-l
prea dã modestia afarã din casã pe
fostul cotrocean. Mã întreb totuºi
dacã, þinând cont de tot ce a lãsat în
urmã, dupã zece ani de domnie,
dumnealui, fãcând o asemenea
afirmaþie, stã tocmai bine cu nervii
capului. Mde! Revenind la conu’
Miºu ex-rex, trebuie sã observãm cã
omul are niºte ticuri de pucist. ªi
când zic asta, nu am în vedere doar
actul de la 23 august 1944, ci ºi alte
întâmplãri de datã relativ recentã. Pe
care, din motive de vârstã, renunþ a
i le mai aminti, preferând sã pun totul
pe seama unei moºteniri genetice.
ªi sã privesc înapoi fãrã mânie.
Fiindcã istoria, oricum, nu mai
poate fi întoarsã.



politicã localãOBIECTIV mehedinþean 3 - 9.12. 2015 pag. 7

Pentru PSD Mehedinþi
alegerile locale de anul viitor sunt un
examen foarte important. Chiar dacã
acest partid conduce autoritar judeþul,
deþinând controlul absolut la nivelul
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
ºansele sale sunt relative. Evident
PSD Mehedinþi porneºte în aceastã
competiþie electoralã cu prima ºansã,
având majoritatea primarilor din
judeþ, însã ºi PNL Mehedinþi s-a
consolidat suficient de mult în
teritoriu. Liberalii în schimb au
avantajul cã sunt în creºtere, faptul
cã nu au fost parte a conducerii
administraþiei judeþene, dar ºi
perspectiva preluãrii guvernãrii din
anul 2016. Din acest punct de vedere
nu este exclus ca anumiþi primari din
judeþ sã se orienteze spre PNL
Mehedinþi la scrutinul local, atraºi de
perspectivã intrãrii la guvernare dupã
scrutinul parlamentar de anul viitor.

PNL Mehedinþi,
principalul adversar politic

   PSD Mehedinþi continuã, în ciuda
unei perioada dificile pe care a
traversat-o în acest an, sã fie
principalul partid politic al judeþului.
A contribuit la aceastã situaþie faptul
cã PSD Mehedinþi a rãmas un partid
unit, chiar dacã în interiorul sãu au avut

PSD Mehedinþi ºi dificilul examen electoral de anul viitor
loc o serie de transformãri. Scrutinul
local de anul viitor se anunþã a fi un
examen electoral extrem de dificil
pentru PSD Mehedinþi. Principalul sãu
adversar politic este PNL Mehedinþi,
o formaþiune care ºi-a propus sã punã
capãt dominaþiei pesediste în judeþ.
Din acest punct de vedere se anunþã o
confruntare electoralã extrem de
dificilã, fãrã a avansa un câºtigãtor
sigur. Spre deosebire de alegerile
trecute, de data aceasta bãtãlia dintre
PSD ºi PNL Mehedinþi se dã pentru
voturile pe lista de consilieri judeþeni,
dat fiind faptul cã aceºtia vor alege
viitorul preºedinte al Consiliului
Judeþean. Cu alte cuvinte, conteazã
foarte mult aportul primarilor ºi al
organizaþiilor politice de partid, forþa
acestora. La acest capitol PSD
Mehedinþi stã mult mai bine având ºi
mai mulþi primari, ºi posibilitatea de
a-i pãstra, raportat la faptul cã
formaþiunea deþine întreaga conducere
a Consiliului Judeþean.

Marius Screciu, cea mai
credibilã variantã pentru Severin

   ªi pentru municipiul Drobeta Turnu
Severin confruntarea electoralã de
anul viitor va fi una la fel de dificilã.
De mai bine de ºapte ani, PSD nu
mai deþine funcþia de primar al

municipiului Drobeta Turnu Severin.
În tot acest timp, doar într-o scurtã
perioadã PSD Drobeta Turnu Severin
a deþinut controlul în Consiliul Local.
PSD Mehedinþi este interesat direct
de aceastã funcþie publicã aleasã, cu
atât mai mult cu cât anul viitor
competiþia se anunþã cea mai strânsã.
Primarul Constantin Gherghe este într-
o evidentã scãdere de popularitate. Mai
mult, situaþia sa politicã este una
confuzã. În acest moment nu se ºtie
sigur dacã acesta va mai candida
pentru un nou mandat, dacã va fi
candidatul UNPR Mehedinþi, sau dacã
opteazã pentru o altã variantã de
susþinere politicã pentru a obþine cel
de-al de-al treilea mandat consecutiv
de primar. Cea mai bunã ºi credibilã
variantã pe care o au social-democraþii
mehedinþeni este, fãrã îndoialã,
Marius Screciu, preºedintele PSD
Drobeta Turnu Severin.
   Marius Screciu s-a implicat cu
suficientã responsabilitate la nivelul
comunitãþii locale cât timp a fost
viceprimar, dovedindu-se un ales
local extrem de activ ºi de implicat.
Însã mai important decât atât este
faptul cã Marius Screciu beneficiazã
de o cotã foarte mare de încredere
în rândul severinenilor. Niciun alt
social-democrat severinean nu are

anvergura ºi încrederea pe care le
are Marius Screciu. Pentru PSD
Mehedinþi ºansa unei victorii în
municipiul Drobeta Turnu Severin
este Marius Screciu, un politician
care are anvergura politicã necesarã
ºi capacitatea individualã de adopta
o strategie eficientã astfel încât sã
determine cât mai mulþi severineni
sã-i acorde votul de încredere. Ca
ºi pentru alegerile din judeþ, ºi în
municipiul Drobeta Turnu Severin
conteazã foarte mult strategia
electoralã adoptatã, dar ºi eventuale
alianþe. Nu este exclus ca PSD
Mehedinþi sã candideze într-o
alianþã electoralã, fapt care i-ar mãri
considerabile ºansele în judeþ ºi în
municipiul Drobeta Turnu Severin.

   Programul nu a început pânã la

aceastã datã, dovadã cã

Administraþia judeþului Mehedinþi

nu respectã programul

guvernamental „Laptele ºi cornul”,

în condiþiile în care beneficiarii

acestui program sunt ºcolarii.

Licitaþia care trebuia organizatã

pentru desemnarea furnizorilor nu

a fost organizatã nici pânã la

aceastã datã. Programul „Cornul ºi

laptele” este blocat în hârtii.

   Programul „Laptele ºi cornul”
trebuia în mod firesc sã înceapã la
15 septembrie 2015, atunci când s-a
deschis ºcoala. În Mehedinþi însã
lucrurile nu stau deloc aºa ºi iatã cã
nici acum, la sfârºitul lunii noiembrie,
nu a început acest program. Deºi
licitaþia pentru desemnarea fimelor
care sã furnizeze lapte ºi cornul

trebuia organizatã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi încã din varã, abia
la începutul lunii noiembrie, în zilele
de 1 ºi 2 noiembrie, s-au depus
ofertele. Au mai trecut câteva
sãptãmâni buni, perioadã în care s-
au verificat ofertele ºi s-au cerut
clarificãri ºi în data de 25 noiembrie
s-a fãcut public rezultatul.
   Pentru anul acesta, s-au depus
douã oferte din partea unei firme
mehedinþene, care ºi în anul ºcolar
2014-2015 a furnizat laptele ºi cornul,
SC Dinamic Business Service SRL
cu terþ susþinãtor SC Aurora Trust SA
ºi liderul de asociaþii Achiziþii ºi
Dezvoltare SRL cu SC Ecolact Prod
SRL, având ca furnizor de corn firma
Succes Nic SRL din Gorj. Firma din
Mehedinþi, înlãturatã Societatea
Dinamic Business Service SRL,

vechiul furnizor de lapte ºi corn în
Mehedinþi este scos însã din schemã,
ºi este informat în data de 25
noiembrie cã oferta depusã de ea este
„necâºtigãtoare”, fiind consideratã
„inacceptabilã”. I se imputã firmei,
printre altele, cã nu ar avea suficient
personal calificat pentru distribuþie,
cã nu are depozite reglementate sau
dube corespunzãtoare, toate astea în
condiþiile în care anul trecut, acelaºi
Consiliu Judeþean a considerat oferta
societãþii Dinamic Business Service
SRL una eligibilã.
   În opinia administratorului
societãþii, motivele sunt puerile ºi din
acest motiv este hotãrât sã conteste
rezultatul. „Consider cã am fost
descalificat în mod abuziv ºi voi
fomula contestaþie la Consiliul
Naþional de Soluþionare a

Contestaþiilor”, spune Ion Buzgure,
administratorul de la Dinamic
Business Service SRL. Practic, este
înlãturatã din start o firmã din
Mehedinþi, care a demonstrat cã
poate sã facã distribuþia laptelui ºi
cornului, ºi i se lasã cale liberã unei
firme din Gorj. La mijloc este vorba
de o sumã apreciabilã pentru cã pe
întreg programul se alocã de la
Guvern suma de 40 miliarde lei vechi
plus TVA. Cum vechiul furnizor se
considerã îndreptãþit sã conteste
rezultatul, lucrurile se complicã de-a
dreptul, iar elevii nu vor primi lapte
ºi cornul încã alte câteva luni bune.
Procedura de contestaþie este una de
duratã ºi în plus firma contestatoare
are la dispoziþie ºi calea de atac la
Curtea de Apel Craiova.

ªcolarii din Mehedinþi, bãtaia de joc a ºefilor din Consiliul Judeþean
 Mircea Popescu

 Continuare în pag. 16
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    Festivalul Naþional de Folclor
“Mariana Draguþ”, ajuns la cea de
a opta ediþie, a avut loc anul
acesta, acasã la Prejna, la cea care
a fost o mare doamnã a folclorului
mehedinþean, Mariana Drãguþ.
   Vocea ei mãiastrã, chipul blând ºi
imaginea de amazoanã cãlãrind prin
munþii ºi poienile Mehedinþiului au
pãstrat memoria sa vie în rândul
oamenilor locului, a tuturor celor
care au cunoscut- o, dar ºi a acelora
care au descoperit-o mult mai târziu.
Atunci când deja nu mai era. Ea a

FESTIVALUL NAÞIONAL DE FOLCLOR
“MARIANA DRÃGUÞ”

plecat prea devreme din
aceastã lume, poate
numai pentru faptul cã
Dumnezeu a chemat-o sã
doineasca îngerilor,
alãturi de alþi mari artiºti ai
folclorului mehedinþean
ºi naþional.  S-a întâmplat
aºa precum a spus Anica
Ganþu pe scena
Cãminului Cultural de la
Prejna ca dorinþa
Marianei Drãguþ de a se
desfãºura festivalul
acesta numit aºa, pentru ca oamenii
sã nu uite aºa o mare solistã, acasã
la ea, la Prejna aproape de locuinþa
unde a trãit, a iubit a cântat, sã se fi
împlinit, ºi ca locul acestui eveniment
sã fie cu adevãrat acolo: la Prejna.
   Organizatorii evenimentului au
fost Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
precum ºi ziaristul George Bureþea,
de altfel ºi iniþiatorul acestui Festival.

   Juriul Festivalului a fost prezidat de
o altã mare doamnã a cântecului
popular mehedinþean, Anica Ganþu,
iar din juriu au mai fãcut parte: Emilia
Mihãilescu, director al Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu”; Doina
Durdan, ºef secþie Arte a Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu”; Cãtãlin
Drãguþ; George Bureþea; primarul Ion
Stoican ºi  jurnalista Gabriela Pogaci.
   Trofeul Festivalului a fost câºtigat

de cãtre Ilie Drulã, un solist din
Vâlcea care anul acesta a câºtigat
aproape toate trofeele de la
festivalurile de folclor organizate în
Mehedinºi, o stea în devenire.
   Autoritãile locale precum ºi Emilia
Mihãilescu, managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”,
organizator al manifestãrii, au
promis ca viitoarele ediþii vor avea
loc, în continuare, la Prejna.

Miºcarea Popularã
priveºte cerinþele exprimate la
recentele manifestaþii ca fiind
mugurii unei democraþii
pa r t i c ipa t i ve  au ten t i ce ,
obiectiv spre care trebuie sã
tindã ºi România.
   Miºcarea Popularã a iniþiat ºi
desfãºoarã în continuare acþiuni în
susþinerea ºi realizarea acestor
cereri justificate.
1. 300 de parlamentari.1. 300 de parlamentari.1. 300 de parlamentari.1. 300 de parlamentari.1. 300 de parlamentari.
   Este ºi o solicitare a unei largi
majoritãþi a populaþiei la
referendumul din 2009.
   Miºcarea Popularã a depus la
Parlament, prin parlamentarii sãi,
o iniþiativã legislativã de modificare
a Legii Alegerilor Legislative care
propune 100 de senatori ºi 200
de deputaþi în viitorul Parlament.
   Birourile permanente ale celor
douã Camere ale Parlamentului nu
au demarat procedurile de avizare ºi
votare a acestei iniþiative legislative.
2. Alegerea primarilor în douã2. Alegerea primarilor în douã2. Alegerea primarilor în douã2. Alegerea primarilor în douã2. Alegerea primarilor în douã

EUGEN GOLEA : “MIªCAREA POPULARÃ ESTE SINGURUL PARTID CARE ACCEPTÃ ªI
SUSÞINE REVENDICÃRILE  EXPRIMATE LA RECENTELE MANIFESTAÞII”

tururi de scrutin tururi de scrutin tururi de scrutin tururi de scrutin tururi de scrutin 
   Este o altã solicitare a
manifestanþilor din toatã þara.
   Miºcarea Popularã a depus la
Parlament o altã iniþiativã legislativã
prin care cere modificarea Legii
Alegerilor Locale astfel încât alegerea
primarilor sã se facã în douã tururi de
scrutin. Se respectã astfel principiul
sacru al democraþiei, pentru aleºii de
asemenea importanþã votul sã fie de
50% plus unu, ºi nu 12-18 sau 20%.
3. Reînnoirea clasei politice.3. Reînnoirea clasei politice.3. Reînnoirea clasei politice.3. Reînnoirea clasei politice.3. Reînnoirea clasei politice.
   Miºcarea Popularã înþelege criza
de încredere profundã, prãpastia
creatã între populaþie ºi actuala
clasã politicã.
   85% dintre membrii ºi conducerea
Miºcãrii Populare sunt oameni noi,
care n-au mai fãcut politicã, în
general oameni tineri, care sã
înlocuiascã actuala clasã politicã.
   Avem politicieni  aflaþi în funcþii
de 25 de ani, tributari reflexelor
cãpãtate în timpul comunismului.
4. Depolit izarea instituþi i lor4. Depolit izarea instituþi i lor4. Depolit izarea instituþi i lor4. Depolit izarea instituþi i lor4. Depolit izarea instituþi i lor

statului.statului.statului.statului.statului.
   Principala cauzã a lipsei de
eficienþã ºi de modernizare a
instituþiior statului o constituie
numirea la conducerea lor a
politrucilor din clientela politicã, fãrã
competenþele necesare conducerii
unor instituþii importante.
   Educaþia ineficientã, sãnãtatea cu
rezultate modeste, unitãþile
economice de stat falimentare, dar
care constituie surse negre pentru
finanþarea partidelor, afecteazã grav
populaþia iar singura rezolvare o
reprezintã aducerea unor
profesioniºti la conducerea lor.

   Miºcarea Popularã susþine
numiri politice doar la nivelul
miniºtrilor ºi secretarilor de stat.
5. Reforma în sãnãtate.5. Reforma în sãnãtate.5. Reforma în sãnãtate.5. Reforma în sãnãtate.5. Reforma în sãnãtate.
   Un alt domeniu în care populaþia
este direct afectatã.
   Miºcarea Popularã a depus la
Parlament un proiect de Lege a
Sãnãtãþii, modern, care sã
conducã la eficientizarea ºi
creºterea calitãþii actului medical.
   Proiectul este în curs de avizare
pe parcursul parlamentar.
   Preºedintele Miºcãrii Populare,
Traian Bãsescu, a susþinut ºi
susþine în continuare, în apariþiile
televizate ºi declaraþiile publice,
aceste iniþiative care sunt de
naturã sã demonstreze cã glasul
celor care ies în stradã, al
populaþiei în general, este
ascultat ºi respectat, ca dovadã
a unei autentice democraþii
participative.

Eugen Golea,
Preºedinte Miºcarea Popularã

Mehedinþi
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   ªeful statului spunea de Ziua
Naþionalã cã avem nevoie de un nou
început. Bine cã noi, românii, ca în
fiecare zi, spunem chestia asta. Nu
putem sã construim mai departe de
unde au lãsat alþii. Este valabil ºi cu
ce s-a întâmplat în politicã ºi în
administraþie în ultimii 25 de ani.
   Fiecare guvernare a ras ce au
fãcut ceilalþi ºi au fost pãstrate pe
ici pe colo unele programe din care
s-a putut mulge una alta pentru
clientela de partid. Un corn ºi lapte,
o borduriadã, o salã de sport. Ce
s-a mai gãsit pentru a face rost de
bani pentru oamenii de afaceri, care
au mai donat ºi pe la partide.
   Iohannis spune acum cã este
nevoie de un nou început,
promiþând cã acesta va fi ultimul
moment zero al democraþiei
româneºti de dupã 1989. Cam
fiecare Guvern nou, primar nou, ºef
de consiliu judeþean nou au vorbit
de un nou început. Fiecare ºef de
instituþie ºi lider de partid a promis
renunþarea la vechile dogme ºi
obiceiuri ºi începerea unui alt ciclu
de viaþã cinstitã, curatã, normalã ºi
prosperã. Nu a fost sã fie, pentru
cã ºtim cum este cu promisul la
politicienii români. Sã fie ºi
declaraþia lui Iohannis doar o
declaraþie fãrã acoperire?
   Sigur cã politicienii vorbesc
multe vorbe ºi promit cã ei vor
aduce bunãstarea, dupã care este
foarte simplu sã spunã cã au gãsit
un dezastru lãsat în urmã de
vechea guvernare ºi sunt mult
mai greu de dus la îndeplinire

 ªtefan Bãeºiu

Avem nevoie de un nou început?!
obiectivele ºi promisiunile cu
care ai câºtigat alegerile.
   Cu românii este uºor pentru cã
ei sunt obiºnuiþi sã fie dezamãgiþi.
Când li se întâmplã ceva bun se
întreabã câte zile va dura minunea
respectivã. Dupã o ieºire în stradã
întrebarea este cine manipuleazã
strada sau cine va mai participa la
protest. Dupã o mãrire de leafã,
bugetarii se întreabã cine va pune
mâna pe cuþit sã elimine creºterea
salarialã. Bine cã lumea ar spune
cã nu merge aºa pe mai departe cã
Iohannis nu este român, ci este
german ºi cã românii au mai fost
conduºi de germani ºi pe vremea
lor, a regalitãþii, s-au îndeplinit
marile obiective ale naþiunii. Fie ºi
Marea Unire de la 1918. Poate cã
pe varianta asta merge ºi Klaus,
care pozeazã acum foarte mult în
Moº Crãciun care vine cu tolba
plinã, cel puþin de promisiuni.
   Adicã, o luãm de la capãt ºi
ºtergem de pe harta raþiunii cei 25
de ani de pânã acum? Nu îºi asumã
nimeni eºecurile sau succesurile?
Ce ne facem cu piedonii, ioanoltenii,
bãseºtii, orbanii, antonescii,
tãricenii, pontalãii, iliescii,
bomboneii, manþogii, mischiii,
teldrumarii, þiriacii, geoaneii,
vadimii, voiculeºtii, udemereii,
zgoneii, boculeþii, ciorbeii, grebleii
ºi lista ar putea continua cu alte
câteva sute de mii de nume de
politicieni centrali sau locali.
   Iohannis propune acum o nouã
schismã sau unificarea tuturor
schismelor? Aceasta este

întrebarea! Vom avea un mutant
politic sau un atlet politic
responsabil care va propune o
nouã viziune în legãturã cu modul
în care trebuie sã evolueze
lucrurile. Iohannis a câºtigat puterea
propunând o þarã a lucrului bine
fãcut. Nici acum nu s-a trezit din
reverie. Sã ne aducem aminte câþi
consilieri a schimbat pânã a gãsit
echipa potrivitã. Unul dintre ei era
împotmolit într-un dosar penal. Mai
este ºi povestea mult-lãudatã a
mandatului lui Cioloº, care încã îºi
cautã cuvintele pe la televizor sau
poate cã încã învaþã uºile de la
Palatul Victoria sau transpune mai
greu în fapte vorbele care i se trimit
molcom de la Cotroceni.
   Dupã unii, ar fi nevoie de
începuturi noi, cam la toate

nivelurile ºi în toate domeniile de
activitate. Nu e nevoie de resetarea
întregii clase politice, este nevoie
de resetarea întregii þãri. Poate cã
este necesar ca tinerii sã iasã
sãptãmânal pe strãzi ºi în parcuri
ºi sã dezbatã, sã propunã, sã
dispunã, sã verifice, sã fructifice.
   Cert este cã nucleul dur al þãrii nu
este mort. Este viu ºi viabil. S-a
vãzut dupã „Colectiv”. Strada este
poate barometrul care acum ar trebui
sã dea startul în orice iniþiativã. De
obicei academia ºi universitatea ºi
cercetarea dau startul ºi aratã
direcþia unei societãþi. Problema
nu este a lucrului bine fãcut,
pentru cã poate sã existe ºi un
lucru prost, dar bine fãcut.
Problema este aceea a restauraþiei
valorilor.
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Proiectul privind eliminarea
facturãrii apei meterice a fost iniþiat
de consilierul local Alin Budulan, pe
fondul multor plângeri venite din

Severinenii nu mai plãtesc apa de ploaie!

partea cetãþenilor din Drobeta Turnu
Severin, care considerã aceastã taxã
nejustificat de mare.
   Consilierul local a declarat cã

niciunul din actele normative pe care
se întemeiazã facturarea apelor
pluviale nu prevãd imperativ obligarea
la plata acestui serviciu.
   „Mai mult, bugetul SC SECOM SA
nu poate fi afectat de eliminarea taxei
întrucât reprezintã o variabilã al cãrei
cuantum nu poate fi previzionat ºi,
respectiv, avut în vedere la încheierea
ºi derularea oricãrui tip de contract
de investiþii. Apa pluvialã vine în
sprijinul exploatãrii reþelei de
canalizare întrucât decolmateazã
reþeaua, înlãturând depuneri inerente
ºi deruleazã apele vizate, în categoria
cãrora, subliniez încã o datã, nu
intrã”, a  spus iniþiatorul proiectului.
   Motivaþia operatorului local de
servicii apã canal pentru Drobeta
Turnu Severin, SC SECOM SA,
de a pãstra aceastã taxã nu a fost

în mãsurã sã-i convingã pe
consilierii local:  „Prin eliminarea
facturãrii apei pluviale s-ar produce
un dezechilibru cu impact negativ
asupra situaþiei economice a
societãþii prin diminuarea veniturilor
în an calendaristic cu suma de
3.192.853 lei, impact care ar pune
societatea SECOM SA în
imposibilitate de a achita ratele
creditelor contractate în scopul
acoperirii cotelor de cofinanþare
pentru derularea în bune condiþiuni
a proiectelor POS Mediu
cofinanþate cu bani europeni”.
   Anul trecut, zeci de primãrii au
renunþat la taxa pe apã de ploaie.
Printre acestea se numãrã
Primãria Craiova ºi Primãria
Râmnicu Vâlcea, care au scutit
cetãþenii de plata acestui bir.

Este oficial. De la 1 decembrie, la Drobeta Turnu Severin, nu se va mai

plãti taxa pe apa meteoricã. Consilierii locali, întruniþi vineri în cadrul

ºedinþei pe luna noiembrie, au votat în unanimitate eliminarea acestei taxe.

ªeful de Post de la Vlãdaia,

Dan Andãnuþã, a fost bãtut mãr de

un bãrbat din localitatea

mehedinþeanã Almãjel. Poliþistul

fusese chemat sã aplaneze un

conflict în familie.

   Ultimul caz de poliþist ultragiat
readuce în discuþie problema
siguranþei angajaþilor M.A.I. din
operativ, adicã a celor care iau
contact direct cu strada.

Înjuraþi, umiliþi, bãtuþi aºa ajung
tot mai mulþi poliþiºti în timp ce îºi
exercitã atribuþiile de serviciu. Dacã
infractorii par sã nu se mai teamã
de autoritãþi, în schimb poliþiºtii au
motive întemeiate sã se teamã
pentru siguranþa lor. Legea nu îi
protejeazã ºi când ajung în instanþã
cu agresorii pentru despãgubiri,
poliþiºtii trebuie sã-ºi plãteascã
din buzunarul propriul serviciile
unui avocat.

Ce s-a întâmplat la Vlãdaia?

Prin 112, Poliþia din Vlãdaia a

fost sesizatã sã intervinã la

domiciliul unei familii din satul

Almãjel, pentru aplanarea unui

conflict familial.

ªeful de Post de la Vlãdaia, Dan

Andãnuþã, a venit singur la sesizare

ªeful Postului de Poliþie din Vlãdaia bãtut în timpul unei
misiuni. Un localnic l-a lovit cu pumnii ºi picioarele

deºi procedura prevede cã la astfel

de intervenþii trebuie sã vinã doi

poliþiºti. Restructurãrile care s-au

fãcut însã în ultimii ani la posturile

de poliþie comunalã au bulversat

însã activitatea acestora, astfel cã ºi

la Vlãdaia în schema de personal au

mai rãmas doar doi poliþiºti. ªeful

de post a venit la locuinþa vizatã,

însoþit de un cetãþean pentru cã nu

ºtia unde se aflã imobilul respectiv.

La poartã a ieºit un bãrbat, care din

senin s-a nãpustit asupra

poliþistului. L-a lovit cu pumnul în

faþã, acesta s-a dezechilibrat,

moment în care a fost lovit apoi cu

picioarele de agresor. Toate astea

s-au petrecut sub ochii acelui

localnic care l-a însoþit pe ºeful de

post ºi care dupã incident a fost

martorul principal.

“Fiind sesizat prin SNUAU 112,

de desfãºurarea unui conflict în

familie, agent ºef principal de poliþie

Andãnuþã Dan, ºeful Postului de

Poliþie Vlãdaia, s-a deplasat la faþa

locului pentru intervenþie, unde a

fost agresat de un bãrbat de 36 ani,

care se afla sub influenþa bãuturilor

alcoolice.  În cauzã a fost întocmit

dosar penal sub aspectul sãvârºirii

infraciunii de ultraj, iar dosarul a

fost înaintat Parchetului de pe lângã

Judecãtoria Vînju Mare, competent

cu soluþionarea”, precizeazã Biroul

de Presã al IPJ Mehedinþi.

   Agresorul este cercetat în stare

de arest preventiv,  în acest

moment aflându-se în arestul

IPJ Mehedinþi.

Alþi doi poliþiºti ultragiaþi

Foarte grav este faptul cã în

ultima perioadã alte douã cazuri de

ultraj s-au comis asupra poliþiºtilor

din Mehedinþi.

O poliþistã aflatã în timpul liber
a sãrit în ajutorul unui doctoriþe de
la Spitalul Judeþean de Urgenþe din
Drobeta Turnu Severin, atunci când
aceasta era lovitã de un individ
chiar în timp ce efectua manevrele
de resuscitare asupra mamei
acestuia. A fost lovitã, la rândul
sãu, de agresorul dezlãnþuit.

În cel de-al doilea caz, un poliþist
de la Postul de Poliþie ªimian a fost
agresat, în timp ce încerca împreunã
cu un jandarm, sã imobilizeze un
individ, care ulterior s-a dovedit a fi
sub influenþa drogurilor. În
momentul în care încerca sã-l
încãtuºeze, individul l-a scuipat, iar
un altul pe la spate l-a lovit.

În sãptãmânile în care am
îngheþat în casã pentru cã
Termocentrala era opritã mi-am adus
aminte de anii copilãriei mele, când
învãþam la lumânare ºi tremuram de
frig în casã pentru cã ni se oprea
cãldura, iar curentul electric era livrat
cu porþia. Aºa înþelegeau comuniºtii
sã trateze oamenii tocmai în judeþul
în care s-au construit cele mai mari
hidrocentrale din România.
   Pentru amintirile acestea ar trebui
sã-i mulþumesc primarului Gherghe,
pentru cã tot s-a apucat ºi el sã
mulþumeascã prin scrisori publice
„decidenþilor” care l-au ajutat. Da, sã-
i mulþumesc cã nu a avut grijã ca
Primãria sã construiascã o altã
centralã care sã asigure confortul
termic în municipiu.
   „Dar, cei mai merituoºi sunteþi
dumneavostrã severinenii, cei care
nu v-aþi pierdut încrederea în mine ºi
vã mulþumesc din suflet”, spune
primarul în aceastã scrisoare.
   Domnule primar, eu nu am avut nicio
clipã încredere cã vei rezolva aceastã
problemã, iar faptul cã Guvernul
României a alocat banii necesari
pentru termoficare este un fapt normal.

Eu nu am
încredere în
tine, domnule
primar!

 continuare în pag. 11
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În conformitate cu
prevederile Legii contabilitãþii,
societãþile comerciale, regiile
autonome, instituþiile publice,
asociaþiile ºi celelalte persoane
juridice cu ºi fãrã scop patrimonial,
precum ºi persoanele fizice care
desfãºoarã activitãþi producãtoare de
venit: „au obligaþia sã efectueze
inventarierea generalã a elementelor
de natura activelor, datoriilor ºi

Dolarul va trece 4,21 lei
Leul a avut în noiembrie o

evoluþie descendentã faþã de euro
ºi dolar, însã s-a apreciat faþã de
francul elveþian.

În cele douã douã zile în care
piaþa valutarã localã a fost închisã,
cotaþiile dolarului american au
depãºit pragul de 4,20 lei, atingând
un maxim de 4,22 lei, în condiþiile
aprecierii acestuia faþã de euro.

În ultima ºedinþã din noiembrie,
dolarul a atins maximul ultimelor opt
luni de 4,1975 lei, mai sus cu 17,23
bani faþã sfârºitul luii octombrie.

Tragedia de la clubul Colectiv,
demisia guvernului Ponta ºi instalarea
noului cabinet „tehnocrat” au fost
principalii factori locali care au
influenþat evoluþia raportului euro/leu.

Dupã câteva luni în care euro
s-a cantonat în jurul pragului de
4,42 lei, începând cu ultima parte
a lui octombrie, cotaþiile au intrat
pe o pantã ascendentã, provocatã
de ieºirile de capital speculativ,
care se vor îndrepta cãtre
plasamentele în dolari, dupã ce Fed
va majora dobânzile din SUA.

Demisia guvernului Ponta, a
fost primitã cu calm de piaþã, iar
maximul ultimelor patru luni atins
de euro, 9 noiembrie, a fost de
4,4580 lei. Instalarea noului
cabinet Cioloº a stabilizat cursul în
jurul pragului de 4,44 lei.

În ultima sãptãmânã din
noiembrie, media euro a fluctuat
între 4,4386 ºi 4,4509 lei, iar
ultima ºedinþã a lunii, în care
tranzacþiile s-au realizat între
4,4430 ºi 4,4530 lei, a adus un curs
de 4,4460 lei, mai sus cu 1,38 bani
faþã de finalul lui octombrie. Cotaþii
asemãnãtoare se înregistrau pe
pieþele internaþionale ºi în cele douã
zile de Sãrbãtoare.

Media monedei elveþiene, care
a fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,081 ºi 1,093 franci/euro, a
scãzut în perioada analizatã de la
4,1062 la 4,0725 lei, mai jos cu
jumãtate de ban faþã de sfârºitul lui
octombrie, dupã ce, în 10
noiembrie, ea a atins maximul
ultimelor trei luni de 4,1343 lei.

Tendinþa de depreciere a leului  Radu Georgescu

Consideraþii legislative privind inventarierea patrimoniului

capitalurilor proprii deþinute la
începutul activitãþii, cel puþin o datã
în cursul exerciþiului financiar,
precum ºi în cazul fuziunii, divizãrii
sau lichidãrii ºi în alte situaþii
prevãzute de lege”. În acest sens,
normele privind organizarea ºi
efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor ºi
capitalurilor proprii au fost aprobate
prin OMF 2861/2009. Astfel,
menþiunile privind: componenþa
comisiei de inventariere, modul de
efectuare al inventarierii, metoda de
inventariere utilizatã, gestiunile
supuse inventarierii, data de
începere ºi data de terminare a

operaþiunilor sunt consemnate în
decizia scrisã emisã de persoana
care are obligaþia gestionãrii entitãþii.

Normele privind inventarierea
menþioneazã în mod expres cã din
componenþa comisiei de inventariere
nu pot face parte: gestionarii
depozitelor supuse inventarierii,
contabilii care þin evidenþa gestiunii
respective ºi nici auditorii interni sau
statutari. De asemenea, se precizeazã
faptul cã la entitãþile care nu au niciun
salariat care sã poatã efectua
operaþiunea de inventariere, aceasta
se face de cãtre administratori.

Toate bunurile inventariate se
înscriu în liste de inventariere, care
trebuie sã se întocmeascã pe locuri
de depozitare, pe gestiuni ºi pe
categorii de bunuri. Rezultatele
inventarierii au în vedere compararea
datelor faptice, consemnate în listele
de inventariere, cu cele din evidenþa
tehnico-operativã (fiºele de
magazine) ºi din contabilitate. Datele
privind rezultatele inventarierii sunt
înscrise într-un proces verbal, iar

documentul contabil obligatoriu în
care se înscriu rezultatele
inventarierii, grupate dupã natura
posturilor din bilanþ, este registrul
inventar. În termen de 7 zile de la
data aprobãrii procesului verbal de
inventariere de cãtre administrator
trebuie înregistrate în contabilitate
rezultatele inventarierii.

Registrul inventar ºi balanþa de
verificare, ambele întocmite la
sfârºitul exerciþiului financiar, stau
la baza întocmirii bilanþului contabil,
parte componentã a situaþiilor
financiare anuale. Astfel, posturile
bilanþului contabil trebuie sã
corespundã cu datele înregistrate în
contabilitate, ca urmare a rezultatelor
stabilite pe baza inventarului.

Nerespectarea reglementãrilor
emise de Ministerul Finanþelor
Publice cu privire la efectuarea
inventarierii patrimoniului
constituie contravenþie care se
sancþioneazã cu amendã cuprinsã
între 400 lei ºi 5.000 lei.

faþã de dolar ºi euro s-ar putea
amplifica dupã jumãtatea lui
decembrie, dupã ºedinþa
Comitetului de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane, de la
care se aºteaptã o decizie de
majorare a dobânzilor din SUA,
prima dupã aproape zece ani, cel
mai probabil la 0,4%..

Tensiunile vor fi temperate, pe
lângã politica prudenþialã a BNR, de
evoluþia pozitivã a economiei
româneºti. Astfel, Comisia Naþionalã
de Prognozã estimeazã pentru anul
viitor o creºtere a PIB de 4,1%. Aceastã
evoluþie a fãcut ca, la rândul lor, analiºtii
de la CFA România sã anunþe o nouã
creºtere a indicatorului de încredere
macroeconomicã, acesta urcând în
octombrie la 69,7 puncte.

Evoluþia perechii euro/dolar a
fost una descendentã, aceasta
coborând de la circa 1,11 dolari, la
finalul lui octombrie, la 1,0558
dolari, minimul ultimelor ºapte luni.

Analiza cuprinde perioada 25

noiembrie  - 1 decembrie.

 Biroul de presã

 urmare din pag. 10
Eu nu am...

Guvernul nu putea lãsa un oraº întreg
în frig pentru cã tu, „primarul tuturor
severinenilor” nu ai ºtiut cã RAAN-ul este
în insolvenþã ºi cã închiderea acestei
unitãþi era programatã pentru 2016 ºi
prioritarã pe agenda ta de lucru trebuia
sã stea problema încãlzirii municipiului
prin orice soluþie tehnicã.
   Domnule primar, nu trebuie sã-i
mulþumim nu ºtiu cãrui parlamentar cã
vezi Doamne s-a zbãtut sã rezolve aceastã
problemã. Dacã a fãcut lobby, dacã a pus
o vorbã bunã este jobul lui, de asta l-au
votat mehedinþenii, de asta l-au trimis
acolo în Parlament, de asta este plãtit.
De fapt prin aceastã scrisoare vrei pentru
a nu ºtiu câta oarã sã-i sensibilizezi pe
severineni, sperând cã aceºtia vor trece
cu vederea impotenþa unei administraþii
pe care cu onor o conduci. Dar va veni
ºi decontul, domnule primar. Un
decont greu de digerat.
   Am auzit cã mai nou te zbaþi sã
construieºti o centralã pe gaze ºi
asta este foarte bine.
   Dar dã-mi voie sã-mi exprim
neîncrederea încã o datã în
demersul tãu ºi scepticismul cã vei
rezolva aceastã problemã!
   P.S.: Ar trebui, domnule primar, sã le
explici severinenilor, într-o conferinþã
de presã, cine este administratorul
firmei cu zero angajaþi care va construi
la Drobeta Turnu Severin centrala pe
gaze. Nu de alta dar sã ºtie ºi severinenii
unde se duc banii lor din taxe ºi
impozite!  Daniel Velescu
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Consiliul Naþional
de Eticã se va

întruni pentru a
analiza modul în

care au fost
respectate normele

de bunã conduitã
în procesul de

redactare a tezei
de doctorat a

ministrului
Petre Tobã

Ministrul Afacerilor
Interne, Petre Tobã, a

transmis joi, 26
noiembrie, Consiliului

Naþional de Eticã a
Cercetãrii ªtiinþifice,

Dezvoltãrii Tehnologice
ºi Inovãrii (CNE),

solicitarea de a aproba
declanºarea

procedurilor legale
privind analizarea

mãsurii în care au fost
respectate normele de

bunã conduitã în
activitatea de

cercetare-dezvoltare cu
ocazia elaborãrii tezei

de doctorat.
Conform prevederilor

legale, Autoritatea
Naþionalã pentru

Cercetare ªtiinþificã ºi
Inovare (ANCSI), în

subordinea cãreia se
aflã Consiliul Naþional

de Eticã a Cercetãrii
ªtiinþifice, Dezvoltãrii

Tehnologice ºi Inovãrii,
a cerut Consiliului sã
se întruneascã în cel

mai scurt timp posibil
în vederea demarãrii

procedurilor prevãzute
în aceste cazuri.

Deliberãrile CNE vor
avea în vedere

respectarea cvorumului
necesar pentru luarea

unei decizii.
Procedurile de analizã

se vor desfãºura în
conformitate cu

normele legale ce
reglementeazã

funcþionarea Consiliului
Naþional de Eticã a

Cercetãrii ªtiinþifice,
Dezvoltãrii Tehnologice

ºi Inovãrii.
BIROUL DE PRESÃBIROUL DE PRESÃBIROUL DE PRESÃBIROUL DE PRESÃBIROUL DE PRESÃ

al MECSal MECSal MECSal MECSal MECS



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)

   Orice îþi imaginezi cã vei face ºi indiferent în ce
manierã alegi sã acþionezi pentru a-þi îndeplini
visurile, ia în calcul faptul cã perseverenþa, auto-
disciplina ºi organizarea eficientã a resurselor de
care dispui sunt vitale. 1 decembrie este o zi în
care poþi face o micã excursie într-o zonã
montanã, în cazul în care îþi doreºti sã absentezi
motivat din viaþa socialã; experienþele
neobiºnuite de care vei avea parte îþi vor oferi
ºansa de a privi lumea cu alþi ochi. Începând cu
5 decembrie poþi avea parte de surprize frumoase
- mai ales în ceea ce priveºte câºtigurile de naturã
financiarã - din partea persoanei iubite. Alege sã
fii protector ºi nu prãdãtor pe 6 decembrie.

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)

  Vei obþine recunoºterea celorlalþi ºi dragostea
persoanei iubite atunci când te aºtepþi mai puþin;
Venus, cea care administreazã energiile semnului
tãu solar îºi va avea ingresul în semnul Scorpion
pe 5 decembrie, ceea ce va facilita “accesul” tãu
la aceste daruri divine. Pânã atunci, însã,
aºteaptã-te la o atitudine mai mult sau mai puþin
infantilã, venitã din partea persoanei iubite. La
sfârºitul sãptãmânii, însã, s-ar putea sã fii nevoit
a acorda ajutor de urgenþã, fiind singura persoanã
din zona respectivã cu destul de mult sânge rece.
6 decembrie este o zi în care vei fi provocat sã îþi
aperi interesele, nu uita sã fii diplomat, însã. 

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)

    O sãptãmânã în care rutina zilnicã te va plictisi
foarte rãu. Ai nevoie ca mintea sã îþi fie stimulatã ºi
nu vei fi interesat decât de veºtile bune ºi de
informaþiile interesante pe care le vei primi; pentru
restul nu ai resurse de pierdut. Sunt posibile restricþii
venite din partea persoanei iubite, ceea ce îþi va
îngreuna destul de mult atingerea scopului propus.
Este posibil sã fie momentul de a începe sã te
preocupi de ajutorarea celor mai puþin norocoºi, o
atitudine filantropicã fiind binevenitã, în cazul tãu.
Concentreazã-te pe amenajarea ºi menþinerea unui
ambient armonios la locul de muncã.

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)

    Se pare cã tot ceea ce te intereseazã se aflã în
strânsã conexiune cu plãcerile de zi cu zi. De altfel,
atragi de partea ta persoane care se vor îndrãgosti
imediat de tine, fãrã a ridica vreun deget... pur ºi
simplu, farmecul tãu este de neegalat. Pot apãrea
dificultãþi la locul de muncã, încã din prima zi a
sãptãmânii, însã niciuna dintre acestea nefiind
imposibil de depãºit. Tot ceea ce ai de fãcut este sã
depui mai mult efort pentru a reuºi sã termini ceea
ce þi-ai propus. 1 decembrie este o zi în care soluþiile
pe care le descoperi vor fi de mare ajutor ºi pentru
cei alãturi de care lucrezi. Dai dovadã de mai multã
creativitate în gândire decât de obicei, ceea ce îþi va
aduce succes nu doar la locul de muncã, ci ºi acasã.

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)

 Pe mãsurã ce sãptãmâna trece îþi vei dori sã îþi
petreci cât mai mult timp acasã, alãturi de cei dragi
inimii tale. Probabil cã va fi nevoie sã faci o
curãþenie mai amplã decât de obicei, simþind nevoia
sã înfrumuseþezi aceastã casã. Loialitatea devine
din ce în ce mai importantã pentru tine. Pânã atunci,
însã, nu îþi face griji, ºi relaþiile tale sociale vor
avea parte de o îmbunãtãþire remarcabilã, în special
în primele douã zile ale lunii decembrie. Dar, dacã
pânã acum ai avut nevoie de disciplinã ºi de o
limitare a libertãþilor tale pentru a te asigura cã
eforturile pe care le depui pentru atingerea scopului
propus nu sunt compromise, pe 4 decembrie vei
putea respira uºurat: este momentul sã faci ceea
ce simþi, nicidecum ceea ce “trebuie”.

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)

  De mult nu ai mai avut atât de multã poftã de viaþã,
cum ai în aceastã sãptãmânã. ªi, pe mãsurã ce se
apropie 5 decembrie, ziua în care Venus va accesa
energiile semnului Scorpion, ºi fericirea pe care
þi-o doreºti va fi din ce în ce mai aproape de tine.
În acelaºi timp, în cazul în care îþi doreºti a mai
face vreo investiþie, alege ziua de 4 decembrie
pentru a acþiona. Eºti atras de persoanele a cãror
atitudine este una pozitivã, învãþând foarte mult de
la acestea, pe mãsurã ce interacþionezi cu ele.
Ultimele zile ale acestei sãptãmâni aduc în atenþia
ta nevoia de miºcare în aer liber, de sport ºi
distracþie, a organismului tãu.

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)

    A venit momentul sã îþi primeºti cadourile; ºi nu
este vorba doar despre ceea ce Moº Nicolae îþi va
aduce, se pune problema unor câºtiguri mari ºi
neaºteptate. Ceea ce ai de fãcut este sã nu începi a
cheltui fãrã mãsurã... deºi, se poate spune cã se
va accentua ºi nevoia ta de a te simþi în siguranþã,
ceea ce nu îþi va mai permite sa fii “mânã largã”. 1
decembrie este o zi în care poþi sã atragi de partea
ta oameni foarte inteligenþi, ceea ce te va forþa sã
îþi ridici ºtacheta ºi standardele. În cazul în care ai
de fãcut vreo comunicare, alege ziua de 6
decembrie pentru a-þi expune ideile, însã foloseºte-
te din plin de simþul tãu diplomatic.

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)

   În primele zile ale acestei sãptãmâni vei face mai
mult ceea ce alþii îºi doresc de la tine, nicidecum
ceea ce îþi este þie pe plac. În orice caz,
circumstanþele se vor schimba, de îndatã ce Venus
îºi va fi avut ingresul în semnul tãu solar, respectiv
pe 5 decembrie. Vei deveni din ce în ce mai receptiv,
nu atât la nevoile celorlalþi, cât la ceea ce sufletul
tãu îºi doreºte. Cu toate acestea, pe 6 decembrie,
o zi în care Marte (cel care administreazã energiile
semnului tãu solar) va forma un aspect dinamic
cu Pluto, bine ar fi dacã þi-ai stãpâni impulsul de
a-i distruge pe toþi cei care îþi stau în cale; ai nevoie
de cooperare pe toate planurile pentru a obþine
ceea ce þi-ai propus.

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)

   N-ar trebui sã te inhibi din cauza unor idei
învechite sau a unor complexe care încep sã iasã
la suprafaþã; din contrã, a sosit momentul sã
analizezi totul cu detaºare, centrându-te ºi
redescoperindu-þi puterea legendarã. În ceea ce
priveºte relaþia ta de dragoste vei cere totul sau
nu vei mai accepta nimic; a trecut timpul în care
jumãtãþile de mãsura îþi erau de folos. Evitã sã
rãbufneºti, lasându-þi furiile sã punã stãpânire
pe tine ºi pe viaþa ta, atât pe 5 decembrie, cât ºi
pe 6 decembrie; acestea sunt zile în care poþi foarte
uºor sã întreci mãsura, pãrându-þi rãu pe urmã
pentru lipsa de stãpânire de sine.

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)

    Se pare cã - la locul de muncã, cel puþin - orice
problemã ai avea va fi rapid înlocuitã de o laudã sau
de o reuºitã. Ajutorul îþi vine de unde te aºtepþi mai
puþin, la fel ºi succesul. Grupul tãu de prieteni va fi
ambientul în care îþi vei gãsi susþinerea ºi în care te
vei simþi foarte bine, iubit ºi respectat. De bun augur
sunt asocierile cu cei care preferã sã nu aibã un
profil social foarte evidenþiat. Spre sfârºitul
sãptãmânii ºi eventualele tensiuni existente în relaþia
ta de cuplu se vor diminua, mai ales dacã este vorba
de disensiuni recente. 6 decembrie este o zi în care
poþi asimila foarte multã informaþie ºi cunoaºtere;
foloseºte acest timp pentru a învãþa ceva nou.

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)

    Ideile, conceptele, tactica ºi strategia propusã
pentru dezvoltarea domeniului în care activezi
sunt foarte bine primite de cãtre cei care îþi sunt
superiori, la locul de muncã, mai ales dacã este
vorba despre persoane de sex feminin. Succesul
îþi este garantat de calitãþile pe care le ai în ceea
ce priveºte administrarea corectã ºi eficientã a
resurselor tale sau ale instituþiei pe care o conduci.
ªi in relaþiile sentimentale sunt posibile
îmbunãtãþiri ale situaþiilor cu care te confrunþi. 4
decembrie este o zi în care ai putea fi tentat sã
treci cu vederea detaliile pe care de abia ce le-ai
descoperit în sãptãmâna care a trecut, ceea ce nu
este deloc de bun augur.

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)

     Gusturile bune, dorinþa de a încerca ceva nou
ºi exotic sunt caracteristice atmosferei acestei
sãptãmâni, în ceea ce te priveºte. Rutina începe
sã te oboseascã ºi rãbdarea sã nu îþi mai fie
cunoscutã. Relaþia de dragoste se poate
îmbunãtãþi, începând cu 5 decembrie, ceea ce este
între tine ºi persoana iubitã rãmânând favorabil
dezvoltãrii voastre atât timp cât nu vei ceda
tentaþiei de a scoate la suprafaþã probleme din
trecut (pe 6 decembrie). De asemenea,
schimburile interculturale sunt favorizate, la fel
ºi cãlãtoriile pe meleaguri strãine. Nu te baza pe
sfaturile celor care pânã acum þi-au fost protectori,
cel puþin, nu la sfârºitul acestei sãptãmâni.
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Horoscop
(3 - 9 decembrie 2015)

Alina Cârciumãrescu
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În perioada 27-29.11.2015
în capitala Kosovo, Pristhina, a avut
loc un Turneu Internaþional la care
au luat parte echipe din KOS, ROU,
SVK, MAK, MNE, ALB, având la
start 300 de sportivi pentru vârstele
U10, U12, U14, U16 ºi U18.
   CSM Drobeta Turnu Severin a
participat cu “Gaºca Mea de Pici
Atomici’’ care au produs o mare
surprizã, toþi clasându-se pe
prima treaptã a podiumului pe
categoriile lor de greutate ºi vârstã:

Loc I
-DRÃGHIA Aexandru -38 kg -U10
 -HEIDENREICH Dominic -50 kg -U12
-DOVLETE Alexandru -55 kg -U12
-BADEA RAOUL -46 kg -U12
-AL-FLOARI Mihai -42 kg -U14
   Înaintea competiþiei (vineri ºi
sâmbãtã) s-au desfãºurat

“Gaºca Mea de Pici Atomici’’ s-au clasat toþi pe prima
treaptã a podiumului pe categoriile lor de greutate ºi vârstã

antrenamente comune cu sportivii
din Kosovo, Slovacia ºi România,
ceea ce a contribuit în mod pozitiv

la modul de abordare a meciurilor
din timpul competiþiei, dând mai
multã încredere “picilor atomici’’

cã pot fi învingãtori.
Lena STEREA, purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

În perioada 09-23.11.2015
s-a desfãºurat, la iniþiativa Inspecþiei
Muncii Bucureºti, Campania
naþionalã privind identificarea ºi
combaterea cazurilor de muncã
nedeclaratã ºi verificarea respectãrii
prevederilor legale de securitate ºi
sãnãtate în muncã în cadrul unitãþilor
care au ca obiect de activitate:
restaurante ºi alte activitãþi ºi servicii
de alimentaþie, publicã (baruri ºi alte
localuri în care se presteazã activitãþi
de servire a bãuturilor, cluburi de
noapte, cafenele, etc)
Obiectivele campaniei au fost:
- verificarea respectãrii de cãtre

angajatori din acest domeniu de
activitate a prevederilor legale în
domeniul relaþiilor de muncã ºi cel
al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
ºi diminuarea consecinþelor sociale
ºi economice negative care derivã
din aceastã nerespectare;
- creºterea gradului de conºtientizare
a angajaþilor ºi angajatorilor în ceea
ce priveºte necesitatea respectãrii
prevederilor legale în domeniul
relaþiilor de muncã ºi cel al securitãþii
ºi sãnãtãþii în muncã;
- identificarea angajatorilor care
utilizeazã nelegal munca copiilor
ºi tinerilor.

   S-a avut în vedere, de asemenea,
ºi faptul cã munca nedeclaratã are
repercusiuni atât asupra lucrãtorului
cât ºi asupra angajatorului, cum ar
fi: persoana care presteazã muncã
nedeclaratã este lipsitã de protecþie
socialã, fondurile sociale ºi bugetul
de stat sunt pãgubite prin
sustragerea de la plata impozitelor
ºi a contribuþiilor sociale.
   Activitatea agenþilor economici din
domeniul alimentaþiei publice
reprezintã o pondere importantã a
lucrãtorilor ce lucreazã ca angajaþi
Aceºtia sunt expuºi la o serie
întreagã de riscuri de accidentare la
locul de muncã cum ar fi: arsuri,
tãieturi, alunecãri pe pardosele
umede, ventilaþie insuficientã,
cãldurã excesivã, perioada lungã de
stat în picioare, activitãþi repetitive,
stres cauzat de comportamentul
neadecvat al clienþilor, etc.
   Cu ocazia acestei campanii
inspectorii de muncã din cadrul
compartimentelor relaþii de muncã ºi
securitate ºi sãnãtate în muncã ai ITM
Mehedinþi au efectuat în aceastã
perioadã, atât in timpul zilei cât si
noaptea, inclusiv în zilele de sâmbãtã
ºi duminicã, un numãr de 64 de
controale. În domeniul relaþiilor de
muncã, pentru deficienþele

constatate,au fost dispuse 62 de
mãsuri, fiind aplicate un numãr de 11
amenzi contravenþionale în valoare
totalã de 69.000 lei ºi un numãr de
62 de Avertismente conform OG nr.
2/2001. În domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã, pentru deficienþele
constatate, au fost dispuse 58 de
mãsuri, fiind aplicate un numãr de 9
amenzi contravenþionale în valoare
totalã de 72.000 lei ºi un numãr de
49 de Avertismente.
   În total, în cadrul acestei campanii,
ITM Mehedinþi a dispus un numãr de
120 de mãsuri, aplicând un numãr
de 20 amenzi contravenþionale în
cuantum total de 141.000 lei ºi 111
Avertismente conform OG nr. 2/2001.
   Având în vedere numãrul mare de
societãþi comerciale ce au ca obiect
de activitate restaurante ºi alte
activitãþi ºi servicii de alimentaþie,
publicã (baruri ºi alte localuri în care
se presteazã activitãþi de servire a
bãuturilor, cluburi de noapte,
cafenele, etc), raportatã la numãrul de
inspectori de muncã ºi la timpul
alocat efectuãrii acþiunilor de control
Inspecþia Muncii a hotãrât
prelungirea campaniei naþionale ºi
dupã data de 23.11.2015.

Nicea Mergeani
Inspector ºef al ITM Mehedinþi
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Liga a V-a  Etapa a XIII-a
Real Vanju Mare – Voinþa Vrata 1-0 (1-0)
Dunãrea Hinova – Inter Crãguieºti 4-2 (3-1)
Unirea Gârla Mare – Voinþa Opriºor 0-1 (0-0)
AS Ghiciulescu Hivova – Viitorul Floreºti 1-3 (1-2)
Speranþa Punghina – Dunãrea Pristol 2-2 (0-1)
Inter Salcia – AS Corlãþel 3-0 (N)
Stiinþa Broºteni a stat

Clasament

1. Vânju Mare 12 10 1 1 55-14 31
2. D. Hinova 12 10 1 1 48-21 31
3. Vrata 12 8 0 4 37-22 24
4. Floreºti 12 8 0 4 28-23 24
5. Gârla Mare 12 7 0 5 32-25 21
6. Crãguieºti 12 6 2 4 34-26 20
7. Salcia 12 5 0 7 30-31 15
8. Pristol 12 4 3 5 22-27 15
9. Corlãþel 12 4 1 7 18-28 13
10. Opriºor 12 4 0 8 19-40 12
11. Broºteni 12 3 1 8 22-45 10
12. G. Hinova 12 3 0 9 24-33 9
13. Punghina 12 1 1 10 16-50 4

sportOBIECTIV mehedinþean 3 - 9.12. 2015 pag. 15

Condus cu 1-0 la pauzã,
liderul Pandurii Cerneþi a câºtigat cu
scorul de 3-1 derby-ul cu CS Strehaia.
Dupã acest nou succes, CS Pandurii
s-a distanþat la 8 puncte, înaintea
ultimei etape a returului I, ºi a devenit

astfel, matematic, campioanã de

Strehaia, peste lider doar
în prima reprizã

Vânju Mare, reala campioanã de toamnã

Liga a V-a Mehedinþi ºi-a desemnat
campioana de toamnã dupã etapa a
XIII-a, în care AS Real Vânju Mare a
trecut cu 1-0 de ocupanta locului al
III-lea, AS Voinþa Vrata. În minutul 3,
Adrian Nicola a marcat singurul gol al
partidei de pe Stadionul Victoria. În
celãlalt derby al rundei, AS Dunãrea
Hinova a dispus cu 4-2 de AS Inter
Crãguieºti, prin golurile lui Octavian
Balaci (15), Adrian ªelãu (22) ºi Iulian
Stãiculescu (53, 80), respectiv
Dumitru Cilibiu (60) ºi Eugen Gîngu
(85). Hinova a încheiat astfel turul la

Liga a IV-a
Etapa a XIII-a

CS Pandurii Cerneþi – CS Strehaia 3-1 (0-1)
CS Viitorul Cujmir – AS Coºuºtea Cãzãneºti 1-4 (0-1)
AS Corcova – AS Viitorul ªimian 3-0 (1-0)
AS Dudãrea Gruia – AS Recolta Dãnceu 3-0 (N)

Clasament

1. Cerneþi 13 11 2 0 44-12 35
2. Strehaia 13 8 3 2 39-14 27
3. Corcova 13 7 2 4 31-20 23
4. Dãnceu 13 7 1 5 40-28 22
5. Cujmir 13 5 0 8 20-29 15
6. Gruia 13 4 1 8 18-27 14
7. Cãzãneºti 13 2 2 9 17-50 8
8. ªimian 13 2 1 10 14-43 7

toamnã în Liga a IV-a Mehedinþi. La
pauza meciului de la Cerneþi, Strehaia
se apropiase la doar 2 puncte, dupã
ce deschisese scorul prin Claudiu
Topalã, în minutul 42, însã, în partea
secundã, gazdele au întors rezultatul,

prin Ionuþ
Buþoi (‘50),
Gicã Tãnasie
(‘62)  ºi
M ã d ã l i n
Mãtãsãreanu
(‘90). Pe locul
al III-lea a urcat
AS Corcova,
care a dispus
cu 3-0 de
V i i t o r u l
ªimian. Ionel
Jujan (‘12),
A l e x a n d r u
Merluþã (‘52) ºi

Cristian Boescu (‘84) au pãstrat

Corcova la 12 puncte sub lider.
Perdantã a fost Recolta Dãnceu, care
a pierdut locul de pe ultima treaptã a
podiumului, dupã ce, înaintea meciului
de la Gruia, mai mulþi jucãtori au
acuzat, subit, mai multe probleme
medicale, astfel cã partida nu s-a mai
disputat ºi gazdele au câºtigat cu 3-0,
la masa verde. La Cujmir meciul s-a

jucat, iar AS Coºuºtea Cãzãneºti s-a
impus, surprinzãtor, cu 4-1 prin
golurile lui Eduard Tiþa (‘5, ‘51, ‘ 82) ºi
Adrian Purcãreaþã (‘55), respectiv
Gheorghe Ionicã (62).
   A fost al treilea joc fãrã înfrângere al
nou-promovatei din Cãzãneºti, care
a predat ªimianului “lanterna roºie”
a Ligii a IV-a Mehedinþi.

 M. O.

 M. O.

egalitate de puncte cu Real
Vânju Mare, care are atât
golaveraj superior, cât ºi
avantajul jocului-direct, în
care s-a impus cu 4-2. La 7
puncte sub primele douã
clasate se aflã Voinþa Vrata
ºi Viitorul Floreºti.
   Golgheterul turului, cu 16
reuºite, e Adrian ªelãu,
jucãtor care a lovit arbitrul în
minutul 60 al partidei
Dunãrea Hinova - Inter
Crãguieºti ºi urmeazã sã fie

suspendat drastic în retur. Acesta e
urmat în topul marcatorilor de Cãtãlin
Murdealã (15 g – AS Real Vânju
Mare), Adrian Nicola (14 g – AS Real
Vânju Mare), Sorin Tomescu (12 g
– AS Inter Salcia), Iulian Stãiculescu
(13 g – AS Dunãrea Hinova), Sorin

Toma (10 g – AS Dunãrea Hinova),
Cristian Dumbravã (9 g – AS Real
Vânju Mare), Marius Brãbete ( 9 g-
AS Inter Crãguieºti) ºi Costel Pontu
(9 g – AS Voinþa Vrata).
   Dacã meciurile din campionat se
vor relua în primãvarã, echipele din

Liga a V-a vor juca la
sfârºitul acestei
sãptãmâni în primul tur al
Cupei României – faza
judeþeanã Mehedinþi.
Conform tragerii la sorþi,
se vor întâlni AS ªtiinþa
Broºteni – AS Voinþa
Vrata, AS Ghiciulescu
Hinova – AS Corlãþel, AS
Inter Salcia – AS Dunãrea
Hinova, AS Voinþa Opriºor
– AS Unirea Gârla Mare,
AS Inter Crãguieºti – AS
Viitorul Floreºti ºi AS
Speranþa Punghina – CS
Dunãrea Pristol.
   Beneficiind de statutul de
campioanã de toamnã,
AS Real Vânju Mare este
calificatã direct în turul
secund.
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Ma fraþilor, cã tot fu Ziua
Naþionalã, îmi adusei aminte cã odatã
defilã ºi Sucã, când fu în armatã, cã a
doua oarã nu mai apucã, cã-l lãsarã
la vatrã. Pã da, cã ãsta de câte ori îl
puneau sã facã ceva, nerodu fãcea
altceva, cam aºa cum fac ºi
politicienii noºtri de pin Mehedinþi.
Îi alegi pentru una ºi ei fac alta. ªi
mai ºi dau bir cu fugiþii, de nu sã mai
aratã nici pe la paranghelii.
   Da nici cu Sucã nu te faci de ruºine
la de-alde astea. Cã de cum ajunsã
în armatã, îl pusãrã la bucãtãrie, cã
cicã-i placea meseria. Da al nostru
pusã sare în loc de zahãr în cafea ºi
zahãr în ciorbã. Uitã cârpa de ºters în
oala cu tocanã ºi cuþitu în aluatu de
pâine, iar capela îi cãzu în varza cãlitã
fãcutã pentru ofiþeri. Când dete un
capitan sã bage furculiþa în varzã,
scoasã boneta lu Sucã. Ghionionu lui
fu cã era ºi iscãlit pe bonetã cu
creionu chimic. Aºa ajunsãrã sã-l
trimeatã la Severin la garnizoanã.
   Da cam atâta cu Sucã, de data asta,
cã le avem ºi pe altele ale noastre. Cã
ete, nea primarele ce putu sã facã,
când venirã reprezentanþii Casei

Sucã, copacu’ regal al lu nea Gherghe, concursu’
de îmbrâncit jurnaliºti la Ziua Naþionalã ºi

greaua moºtenire a lu nea Aladin

Regale, le dete lopata în mânã ºi la
pus copãcei. Doi, care sã socotesc la
ai cinci mii plantaþi de ‘mnealui. Pã
dacã tot venirã, sã-i punem sã mai
planteze, cã la asta ne pricepem, la
copãcei, la bãncuþe, la beculeþe, la de-
astea. ªi la poze, cã zisã al lu
Zbanghiu cã el nu ieºi, din cauza lu
nea Drãghiea, cã-i flutura o suviþã ºi
ãsta fiind în spate, sãrea contratimp
ºi nu reuºea fotografu sã-l surprindã.
   Da nu fu numai asta, cã cicã neºte
oameni de ordine, atunci când vãzurã

 nea Mãrin

ªcolarii din Mehedinþi...
Disfuncþionalitãþi în

derularea programului
  Nu este prima datã în judeþul
Mehedinþi, când nu se respectã acest
program guvernamental. De la
preluarea mandatului de preºedinte
al Consiliului Judeþean Mehedinþi de
cãtre Aladin Georgescu au existat
mereu disfuncþionalitãþi în derularea
acestui progam, copiii fiind în final
cei care au avut întotdeauana de
suferit. În ultimele douã sãptãmâni
din anul ºcolar 2013-2014,
furnizorul de la acea datã, firma
Aurora SA, a fost nevoitã sã întrerupã
distribuþia laptelului ºi cornului din
cauza neplãþii livrãrilor fãcute în
perioada 15 ianuarie – 1 iunie 2014.
   Aurora a deschis un proces
împotriva Consiliului Judeþean

cã ziariºtii vor sã viziteze ºi ei trenul regal
sã pusãrã de-a doua. Cã cicã trebe sã
stea la rând, da rându era numai pentru
jurnaliºti, cã neºte civili probabel aveau
permis de liberã intrare pin faþã, cã erau
“jurnaliºti” în timpu liber.
   Operaþiunea de îmbrânceli continuã ºi
la Ziua Naþionalã, cã probabel jurnaliºtii
ar fi trebuit sã relateze de pin copaci, cã
altfel nu sã explicã excesul de zel al unora.
   Una peste alta, trãirãm sã o vedem

ºi pe asta: nea Costel primarele la braþ
cu nea Liviu vicele la depunerea de
coroane de flori. Cum nea vicele
Cârjan nu sã vedea, lumea a crezut cã
cei doi au depus coroanele din partea
UNPR ºi nu a Primãriei Severinului.
   Mã nepoate, da vã mai amintiþi câtã
bucurie fu când sã turnã asfaltul pe
dealul Colibaºilor ºi ºoferii scãpasãrã

Mehedinþi în care a cerut penalitãþi
de întârziere la plata facturilor, dar ºi
mai grav, dupã cum spun surse din
interiorul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, banii alocaþi de guvern
pe acest program au fost realocaþi
pentru lucrãri de asfaltare.
   Nici anul ºcolar 2014-2015 nu a
pornit cu dreptul, programul „Laptele
ºi cornul” a început abia la mijlocul
lunii octombrie, adicã la o lunã dupã
începerea anului ºcolar. Cât despre
anul ºcolar 2015-2016 lucrurile sunt
deja extrem de complicate ºi cel mai
probabil elevii vor primi laptele ºi
cornul în primãvara anului viitor.
Unde ajung banii alocaþi de Guvern?
   Între timp, Consiliul Judeþean Mehedinþi
are însã grijã sã realoce sumele alocate
de Guvern ºi pentru lunile septembrie,
octombrie ºi noiembrie 2015.

 Urmare din pag.7

de gropi? Na cã nu avurã noroc, fiindcã
dealul o luã iar la vale. Cu asfalt cu tot.
Asta fiindcã s-or fi lãudat prea mult
nea prefectu ºi cu nea preºedintele de
judeþ, ori cã fu fãcut de mântuialã? Da
poate verificã cineva, cine trebuie.
   Acuma, dacã vorbirãm de nea
prefectu ºi de nea preºedintele, ne
surprinserã cã primul, din unul care
a predat socialismul ºtiinþific ajunsã
sã laude monarhia, iar nea

preºedintele, la 1 Decembrie, începu
sã se vaite de greaua moºtenire pe
care i-a lãsat-o nea Duicu, dar ºi de
bãtãliile politice pe care le-a dus de
când a fost uns ºef de judeþ. Cã
atuncea când nu merge treaba, dai
vina pe moºtenire. Cã aºa-i în tenis!
   Aºa cã pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
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