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ªi în acest an, Gala Sportului Mehedinþean a fost dominatã de juniorii de la CSS Orºova, însã, per
ansamblu, rezultatele obþinute de aceºtia au fost cele mai slabe din ultimul deceniu

Marius Screciu,
candidatul PSD
pentru Primãria
Drobeta Turnu Severin

Marius Screciu va fi
candidatul PSD Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. Acesta a
fost votat în unanimitate în cadrul

Comitetului Executiv Judeþean al
PSD Mehedinþi, forul judeþean de
conducere întrunit recent. Marius
Screciu este preºedintele PSD
Drobeta Turnu Severin ºi unul
dintre liderii politici importanþi ai
acestui partid. De altfel, Marius
Screciu era cea mai bunã variantã
a PSD Mehedinþi pentru funcþia de
primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, un politician care
are mari ºanse sã câºtige aceastã
competiþie, oricare ar fi
contracandidatul sãu.
CONTINUARE ÎN PAGINA 11

Þara lui Doilei Împãrat
Hai cã doi lei nu e o sumã uriaºã pentru
ministresa de la Finanþe, sã îºi cumpere
hârtie igiencã dupã ce vorbeºte.
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Bãtaie de joc pe bani
europeni la Turnu Severin.
Cum sã transformi un palat
cultural într-o clãdire
chicioasã
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Editorial

O ditamai senatoarea,
Cristina Anghel, a venit între cei ce
protestau în stradã ºi la un moment
dat, enervatã cã nu era ascultatã cu
supuºenie, cu smerenie, cu respect,
ºi cã mãreþele sale iniþiative legislative
au fost rupte de un cetãþean furios, la fãcut efectiv prost pe respectivul.
Toatã þara a vãzut la televizor faza
respectivã. Cristiana Anghel le tot
promitea cã într-o orã se va forma un
nu ºtiu ce grup de aleºi care sã
discute
cu
reprezentanþii
protestatarilor, de parcã nu suntem
sãtui de grupuri ºi comisii. Prezenþa
ei, cum era ºi de aºteptat, nu a fãcut
decât sã-i înfurie pe oamenii adunaþi
în faþa Palatului Parlamentului. Nici
nu-þi trebuie cine ºtie ce doctorate
ca sã-þi dai seama cã oamenii,
adunaþi acolo pentru a-ºi striga
nemulþumirile, nu se prea omoarã

social - politic
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de Sorin Vidan

Parlamentarii ºi „prostimea”

dupã „fascinantele” ºi epocalele idei
ºi iniþiative parlamentare. Un
protestatar i-a luat senatoarei foile din
mânã ºi le-a rupt, ceea ce, în logica
momentului, mi se pare foarte natural.
În acel moment, doamna
parlamentar l-a întrebat aºa, retoriconervos, dacã e prost. Nu ar fi avut
tupeul sã-l facã prost ºi la alegerile
parlamentare
precedente.
Dimpotrivã, pun pariu cã a fost lapte
ºi miere, zâmbete ºi priviri galeºe,
„prostul” generic fiind similar cel
puþin cu un vot. Iar pe voturile
„prostimii” se întemeiazã „cariera”
politicã a respectivei doamne, ºi nu
numai a ei, a tuturor parlamentarilor.
“Nu este prima oarã când vãd cã
senatorul Cristiana Anghel se
comportã ca o precupeaþã în
Parlamentul României.”, a scris
Radu Tudor pe blogul sãu. A fost
doar o „ieºire” nervoasã, vor spune
firile mai tolerante. Mi-e teamã însã
cã dacã nu toþi, atunci mulþi dintre
„aleºii” noºtri nu depãºesc nivelul
Cristina Anghel ºi se considerã,
odatã aºezaþi pe funcþii, cu cel puþin
un cap, douã, peste grosul
populaþiei, peste biata dar necesara
„prostime”. Îmi amintesc cu dispreþ
declaraþiile unui alt parlamentar,
deputatul Manolache, finul lui Ponta

: „Eu cred cã nu putem sã punem
egalitate între un demnitar, înalt
funcþionar public, care are o
rãspundere extraordinarã ºi un
cetãþean normal, fie el muncitor,
inginer, medic, ºamd.”, a declarat
Marius Manolache, deputat de
Mehedinþi. Vã daþi ºi dv seama cam
ce au în cap unii dintre parlamentari
odatã votaþi. Ce sentimente de
„superioritate” îi încearcã, ºi cât
de mari, ce personalitãþi marcante
se cred, cât de vitali pentru buna
funcþionare a statului ºi a
plãpândei noastre democraþii.
Ceauºescu a fost mic copil, ca
ºi grandomanie, pe lângã aceste
megastaruri ale politicii trimiºi din
judeþe, din mijlocul „prostimii”, la
Bucureºti, la centru. Ce ifose ºi ce
importanþi se simt dumnealor.
Problema e cã lumea s-a cam sãturat
de ei, este evident. Iar protestul
ciobanilor a arãtat foarte clar cã, dupã
cãderea lui Ponta, urmãtoarea þintã a
furiei populare e Parlamentul. „Proºti”
dar mulþi ºi îndãrãtnici. Colac peste
pupãzã, asta ca sã ne lãmurim încã o
datã cum stau cu adevãrat lucrurile
în rândurile „clasei superioare” a
parlamentarilor, e ºi tema pensiilor
speciale. Adicã, dacã tot sunt ei niºte
superiori, de ce sã nu fie ºi bine plãtiþi

de la bugetul de stat pe mãsura
„superioritãþii” lor? „Parlamentarii
PSD au votat pensiile speciale! Întro perioadã în care cetãþenii aºteaptã
o schimbare din partea partidelor
politice, PSD abuzeazã în continuare
de funcþii ºi influenþã ºi îºi voteazã
privilegii, subminând încrederea în
Parlament ºi în puterea legii’, a scris
marþi seara pe Facebook Alina
Gorghiu, copreºedinta PNL,
reamintindu-ne cã plenul Camerei
Deputaþilor ºi Senatului a adoptat,
marþea trecutã, cererea de
reexaminare a preºedintelui pe
proiectul legii privind pensiile
parlamentarilor. Acest proiect, care
este o modificare la Statutul
deputaþilor ºi senatorilor, prevede cã
parlamentarii care îndeplinesc
condiþiile vârstei standard de
pensionare au dreptul, la încetarea
mandatului, la indemnizaþie pentru
limitã de vârstã, dacã nu sunt
realeºi pentru un nou mandat. E
onorabil din partea parlamentarilor
liberali cã nu au participat la votul
pe acest proiect.
Povestea discreditãrii instituþiei
parlamentare continuã. Cot la cot cu
povestea exasperãrii noastre, de
simpli cetãþeni puºi în faþa unor „aleºi”
cu care nu prea avem nimic în comun.

Demisie în bloc. Preºedintele executiv pleacã împreunã
cu alþi peste 100 de tineri din PSD Mehedinþi
Demisie în bloc în sânul
PSD Mehedinþi, dupã ce
preºedintele Aladin Georgescu a
dizolvat sãptãmâna trecutã
organizaþia de tineret. Preºedintele
executiv al TSD Mehedinþi, Florin
Stãnicã, ºi alþi peste 100 de tineri
ºi-au dat demisia miercuri din PSD.
Cu ºase luni înainte de alegerile
locale, când toate partidele politice
sunt preocupate de întãrirea
organizaþiilor locale, PSD
Mehedinþi pierde peste 100 de
tineri. În frunte cu preºedintele
executiv al organizaþiei de tineret,
Florin Stãnicã, aceºtia au hotãrât
sã pãrãseascã rândurile Partidului
Social-Democrat, nemulþumiþi de
modul cum preºedintele PSD

Mehedinþi, Aladin Georgescu,
înþelege sã facã politicã.
„Domnul Aladin Georgescu vrea
sã facã politicã de unul singur, nu
a învãþat încã faptul cã politica în
lipsa oamenilor nu existã. Prin
urmare, eu ºi încã cel puþin 100 de
membri TSD ne-am decis sã îl
lãsam pe domnul Georgescu sã facã
politica în legea dumnealui, adicã
singur. Mai precis, eu Florin
Stãnicã, pânã de curând preºedinte
executiv TSD Mehedinþi îmi dau
demisia din toate funcþiile deþinute
ºi din Partidul Social Democrat.
Am decis împreunã cu alþi 100 de
colegi de partid cã nu putem face
parte dintr-o organizaþie unde sã
faci ce spune ºeful este mai

important
decât binele
p e n t r u
socitetate. Atât
eu cât ºi
colegii mei am
muncit pentru
seniorii care
acum deþin
f u n c þ i i
importante ºi datoritã nouã. Nu vom
accepta sã fim reduºi la tãcere, sã
fim suprimaþi, ameninþaþi cu
exculderea din partid, jigniþi ºi puºi
pe ultimul loc atunci când vine
vorba despre interesele ºi pãrerile
tineretului din judeþul Mehedinþi”,
se aratã într-un comunicat de presã,
semnat de Florin Stãnicã.

 Continuare în pagina 14
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv

mehedinþean

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

www obiectiv-mehedintean.ro
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com.
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor
autorilor..

ABONAMENTE - prin Oficiile Poºtale.
Poziþie de catalog: 12203
Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII
PARTICULARI

OBIECTIV mehedinþean

atitudini

17 - 23.12. 2015

pag. 3

Bãtaie de joc pe bani europeni la Turnu Severin.
Cum sã transformi un palat cultural într-o clãdire chicioasã
Dupã ºase ani de reabilitare cu
fonduri europene, Palatul Cultural
Teodor Costescu, clãdire
emblematicã a municipiului
Drobeta Turnu Severin, a fost
transformat într-o clãdire
chicioasã, de prost gust.
În anul 2009, Primãria Drobeta
Turnu Severin reuºea performanþa sã
câºtige un proiect extrem de
important pentru municipiu, menit sã
ducã la dezvoltarea turismului în
zonã. Este vorba de reabilitarea
Palatului Cultural „Teodor Costescu”
ºi a Cetãþii Medievale a Severinului.
Ambele aºa zise reabilitãri ale celor
douã edificii emblematice ale
judeþului Mehedinþi, una pentru
istoria naþionalã, alta pentru
chintesenþa istoriei culturale a
oraºului, susþinute cu importante
fonduri europene, au fost realizate
într-o bãtaie de joc, prin nepricepere,
amatorism, grabã de ieºit în
evidenþã, ºi nu în ultimã instanþã prin
a transforma ceea ce trebuia sã fie
un lucru bun în unul prost.
Valoarea proiectului,
aproape 13 milioane de euro
Conform proiectului în valoare de
59.684.141,80 lei (aproximativ 13
milioane de euro), lucrãrile trebuiau
finalizate la sfârºitul anului 2012, dar
pentru cã aici a fost descoperit un
important tezaur, resturi de arme ºi
armuri, oseminte ºi resturi de
ceramicã, precum ºi alte douã ziduri
de incintã despre care nu se ºtia
absolut nimic pânã acum, termenele
au fost prelungite, cu acordul UE.
Deºi lucrãrile trebuiau inaugurate
în acelaºi timp, fiind vorba de un
proiect integrat, Primãria Drobeta
Turnu Severin anunþa cu surle ºi
trâmbiþe deschiderea Cetãþii
Medievale în data de 26 septembrie
a.c.. Evenimentul are loc, nu însã fãrã
incidente, primarul Constantin
Gherghe ºi prefectul de Mehedinþi
fiind huiduiþi de angajaþii de la RAAN,
care în acele zile organizaserã o serie
de proteste în municipiu. A treia zi de
la inaugurare, Primãria pune lacãtul
pe Cetate ºi interzice accesul
publicului, pe motiv cã vezi Doamne

fie lucruri frumoase, care sã fie în
ton cu arhitectura. Dar unde sunt

cã nu existã personal calificat care
sã primeascã turiºtii. O explicaþie
evident puerilã; în realitate lucrãrile
nu fuseserã încheiate.
S-a amânat deschiderea
Palatului
În imediata vecinãtate a Cetãþii
Medievale, în Palatul Cultural “Teodor
Costescu” se lucra de zor, mai ales
cã termenul de finalizare a lucrãrilor
aprobat de UE este 31 decembrie
2015. Din afarã, lucrurile pãreau a fi
în regulã. Mai mult, Primãria oraºului
anunþã din nou ample manifestãri
culturale cu ocazia deschiderii
palatului pentru data de 13
decembrie. Neinspiratã alegerea
datei, care s-a dovedit ulterior a fi cu
ghinion (nefastã în istoria noastrã în
mai multe rânduri). Pompierii au
refuzat sã elibereze autorizaþia de
securitate la incendiu din cauza mai
multor nereguli descoperite cu ocazia
activitãþii de recepþie a obiectivului,
astfel cã Primãria a fost nevoitã sã
amâne deschiderea palatului ºi,
evident, cu toate consecinþele de
rigoare, adicã anularea spectacolelor
programate ºi deranjul produs unor
invitaþi la Gala premiilor de excelenþã.
Obiecte chinezeºti
Cât priveºte aºa zisa reabilitare, biata
clãdire, ridicatã cu atâtea sacrificii, a
fost transformatã într-o chestie de
prost gust ºi ieftinã ºi care nu peste
mult timp va trebui cel mai probabil
“reabilitatã” din nou, aºa cum s-a
întâmplat ºi cu Castelul Artelor, a cãrui
reabilitare a costat un million de euro,
ºi, imediat dupã ce a fost dat în
folosinþã, s-a constatat cã plouã în el
ºi nu se pot þine acþiuni la etajul
superior, iar acum este închis de cãtre

ISU pentru cã nu îndeplineºte
normele legale. Ceea ce ºocheazã
este modul cum a fost refãcut pe
interior acest impunãtor palat.
Obiectele achiziþionate sunt

chinezãrii, produse ieftine ºi de prost
gust. Oamenii de culturã, scriitorii din
Drobeta Turnu Severin sunt de-a
dreptul oripilaþi, fiindcã nici mãcar
comuniºtii nu au adus un asemenea
prejudiciu acestei clãdiri. Ctitorul
palatului, Teodor Costescu, cel care
ºi-a pus în joc toatã averea sa ca sãl ridice, s-ar rãsuci în mormânt
vãzând kitsch-ul din Palat, ridicat cu
sânge de toatã protipendada vremii
sale, palat remodelat ca ºi copie
perfecþionatã dupã Scala din Milano,
de cãtre marele arhitect Grigore
Cerchez, ºi care trebuia sã adape cu
luminã toate provinciile româneºti de
dincolo de graniþele þãrii de atunci.

“Candelabrele sunt
chiar penibile”
“În sala de recepþie, candelabrele
sunt chiar penibile, ai senzaþia aceea
de ceva grosolan. Aici trebuiau sã

candelabrele de cristal care þineau
organic de aceastã clãdire”, spune
Ileana Roman, fostul director al
Bibliotecii Judeþene „I. Gh.
Bibicescu” ºi membru al Uniunii
Scriitorilor din România. ªi nu
lipsesc doar candelabrale de cristal
din sala de recepþie, ci ºi oglinda
vienezã din Sala Oglinzilor,
caloriferele nou instalate, recuzita,
sutele de costume, instrumente,
mobilierul, ºi câte alte lucruri
adunate în o sutã de ani de niºte
oameni împãtimiþi de teatru.
Sala de spectacol,
o halã muncitoreascã
De-a dreptul tristã ºi rece este sala
de spectacol, care are acum aspectul

unei vechi sãli muncitoreºti, în care
erau convocaþi odinioarã oamenii
muncii de secretarii de partid
pentru noile directive.
„Sala mare nu mai are nici mãcar
aspectul acela modest, de pe vremea lui
Ceauºescu. Acum este un hangar, unde
a pierit orice esteticã, are aspectul unei
hale unde se bãgau pe timpuri muncitorii.
Au fost lucruri rele ºi pe timpul
comunismului, dar þineau mai mult de
conducere, de oameni, care au încurajat
prea tare amatorismul. Nu mai este cuºca
sufleorului, nu mai sunt lojele. Nu avem
nicio putere pentru cã ignoranþa
conduce. Dacã oamenii ãºtia ar avea cât
de cât culturã, cã de aici pleacã toate relele
...”, mai spune scriitoarea Ileana Roman.
 Continuare în pag. 16
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OBICEIURI ªI TRADIÞII DE IARNÃ LA MUZEUL
REGIUNII PORÞILOR DE FIER

Secþia Relaþii Publice,
Marketing Cultural ºi Pedagogie
Muzealã a Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier în colaborare cu
S.C. Happy Town SRL a organizat
în perioada 8-11.12.2015 un
eveniment dedicat sãrbãtorilor de
iarnã: „Obiceiuri ºi tradiþii de
iarnã”. Evenimentul a constat în
trei ateliere de lucru susþinute în
cadrul Muzeului de Artã ºi o
festivitate de premiere desfãºuratã
în Carrefour (Zona Mall).
Primul atelier „Nuieluºa fermecatã”
a constat în realizarea unor nuieluºe
ºi sorcove folosind ca materiale
auxiliare hârtia creponatã . La acest
atelier au participat, începând cu ora
12,00, elevii clasei a III-a, coordonaþi
de înv. Milica Boboºa din ªcoala
Gimnazialã nr.3, iar de la orele 14,00
au fost prezenþi elevii clasei a IV-a,
coordonaþi de înv. Liliana Boeþi din
cadrul ªcolii „Regele Mihai I”. Copiii
au primit informaþii despre obiceiul
popular românesc practicat pe 1
ianuarie în care se foloseºte sorcova
confecþionatã dintr-un bãþ ºi din hârtie

coloratã.
La cel de-al doilea
atelier intitulat „Brãduþ,
brãduþ, drãguþ!” au
participat elevii ªcolii
Gimnaziale „Alice
Voinescu”, care au
realizat de aceastã datã
felicitãri ºi ornamente
de Crãciun. Începând
cu ora 12,00, au fost
prezenþi în cadrul
Muzeului de Artã elevii
de la grupa pregãtitoare
coordonaþi de înv.
Mihaela Popescu, fiind urmaþi la
orele 14,00 de elevii clasei a V-a,
coordonaþi de prof. Lidia Neagu. În
realizarea ornamentelor de Crãciun sau folosit crenguþe ºi conuri de brad,
lumânãri ºi fundiþe colorate. La finalul
fiecãrui atelier, copiii au plecat spre
casã cu obiectele realizate la muzeu
(nuieluºe, sorcove, felicitãri sau
ornamente de Crãciun).
Cel de-al treilea atelier
„Mireasmã de pâine caldã” a
constat în frãmântarea aluatului de

pâine pentru realizarea covrigilor ºi
colindeþilor specifici sãrbãtorilor de
iarnã. La acest atelier au participat
elevii clasei a IV-a, coordonator înv.
Aurelia Ghidel din ªcoala
Gimnazialã „Petre Sergescu”, dar
ºi copii din Centru de Incluziune
„Constantin Pufan”, care la finele
atelierului, au putut mânca din
produsele realizate.
Vineri, 11 decembrie 2015, la
ora 16,00 în Carrefour a avut loc
serbarea „Uite vine Moº Crãciun!”,

Lansare de carte la C. C. D. Mehedinþi

Florian Copcea – au exprimat
aprecieri cu privire la sensibilitatea
ºi capacitatea de reinventare a
scriitoarei Mãdãlinei Bobleanþã.
Toþi participanþii la eveniment
au primit cãrþi cu autografe din
partea autoarei.
Profesor-metodist
Rodica Teleguþã, C. C. D. Mehedinþi

Poeta
mehedinþeanã
Mãdãlina Bobleanþã , autoare a 12
volume de poezie ºi co-autor al
“Monografiei Cerneþiului”, alãturi de
bunicul ei, preotul Victor Bobleanþã,
ºi-a lansat vineri, 11 decembrie
2015, la sediul Casei Corpului
Didactic Mehedinþi, prima carte
pentru copii – “Povestea mierlei” –
o carte de prozã, publicatã de Editura
Eubeea din Timiºoara.
Evenimentul a debutat într-o
atmosferã de poveste cu cele mai

frumoase cântece specifice
sãrbãtorilor de iarnã, care au încântat
întreaga audienþã. Talentul elevilor de
la Palatul Copiilor - Oana Cenuºe,
Miruna Panduru, Mario Roºca, Erica
Vladu ºi Victor Neacºu - îndrumaþi
de profesorul Valentin Croitoru, a fost
recompensat, conform tradiþiei, cu
nuci ºi mere, dar ºi cu un exemplar
al cãrþii din partea autoarei.
Discursurile invitaþilor speciali prozatoarea Nina Ceranu, invitatã
din partea Editurii Eubeea ºi poetul

în cadrul cãreia au fost premiaþi
elevii prezenþi la cele trei ateliere,
elevii care ne-au fost alãturi în
activitãþile întreprinse de-a lungul
anului, dar ºi elevii Liceului de
Artã „I. ªt. Paulian” partenerii
noºtri în proiectul „Povestea
Porþilor de Fier”.
Cu aceastã ocazie cadrele didactice
care ne-au sprijinit în realizarea
activitãþilor cultural educative pe
parcursul întregului an 2015, au fost
premiaþi cu diplome ºi materiale
publicitare de d-na Doiniþa Mariana
Chircu, managerul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.
Copiii din cadrul Palatului Copiilor
din Drobeta Turnu Severin ne-au
încântat cu colinde autentice
româneºti, dar ºi cu melodii din
repertoriul internaþional. La
spectacol au fost invitaþii Moº
Crãciun cu cele douã Crãciuniþe.
Magda Trãistaru
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Gala Tineretului ºi Sportului Mehedinþean - 2015

Gãzduitã, pentru al treilea an
consecutiv, de Sala de Spectacole a
ªcolii Generale nr.7 din Drobeta
Turnu Severin, Gala Sportului
Mehedinþean ºi-a premiat laureaþii din
2015. Pe primul loc s-au clasat nu
mai puþin de 4 sportivi, trei fete de la
canotaj ºi un bãiat de la kaiac-canoe,
însã doar acesta a fost prezent la
evenimentul de la malul Dunãrii,
restul fiind în cantonament la Snagov.
Astfel, medaliate cu argint, atât la
Campionatul European de juniori
pentru canotaj, cât ºi la Campionatul
Mondial, în proba de dublu vâsle,
suceveanca Elena Logofãtu ºi
vasluianca Nicoleta Paºcanu, de la
CSS Orºova, au fãcut parte din grupul
celor mai buni sportivi ale
Mehedinþiului. Din toamnã, fetele
descoperite de Marian Maliº au
încheiat junioratul ºi s-au transferat
la CS Dinamo Bucureºti, unde vor
continua cariera la seniori. Aceleaºi
medalii le-a cucerit ºi constãnþeanul
George Vasile (CSS Orºova), dar la
kaiac-canoe. Medaliatã cu aur la
Campionatul Mondial de juniori, în
dubla de 4 x vâsle, suceveanca Ancuþa
Bodnar a completat clasamentul celor
mai buni sportivi, dar ea mai e si anul
viitor junioarã ºi are ºanse mari sã se
regãseascã în topul Galei Sportului
Mehedinþean – 2016. “A fost un an
destul de greu. Fiind ultimul de
juniorat, a trebuit sã ne remarcãm din
punct de vedere al performanþei. Eu
am reuºit sã obþin argintul la
Mondialul din Portugalia, într-o probã
olimpicã, de canoe dublu, pe distanþa
de 1000 metri. Am început sportul
de performanþã în urmã cu 7 ani,
când domnul antrenor Beniamin

Zabet a venit într-o selecþie în oraºul
meu natal Hârºova. Aºa am ajuns la
Orºova. Am fost încântat de la
început de acest sport ºi mi-am dorit
sã ajung cel mai bun. Voi concura la
Tineret în 2016 ºi voi reprezenta
Steaua Bucureºti, iar în 2020 sper sã
ajung la Jocurile Olimpice”, a spus
canoistul Vasile.
În 2015, pe locul al V-lea s-a clasat
înotãtoarea originarã din Bucureºti,
Claudia Gîdea , de la CSM Drobeta,
sportivã medaliatã, la nici 15 ani, cu
aur la Festivalul Olimpic al
Tineretului European, de la Tbilisi.
Ultima datã când un sportiv de la o
altã ramurã pãtrunsese în topul celor
mai buni zece sportivi ai
Mehedinþiului s-a întâmplat în
2013, fiind vorba tot de un înotãtor,
originar din Brãila, Alin Artimon
(CSM Drobeta), care între timp s-a
transferat la CSM Bacãu. În 2011,
ºi înotãtorul bucureºtean Marius
Radu fusese premiat de DJST
Mehedinþi. Ulterior , ºi acesta a
plecat la CSM Bacãu. În 2015, pe
locurile 6-10 s-au clasat Mihai
Chiruþã (bronz la CE de juniori
pentru canotaj), Andrei Chichiriþã
(bronz la CE de juniori pentru
canotaj), Mihãiþã Igãnescu (bronz la
CE de juniori pentru canotaj),
Adrian Muntean (bronz la CE de
canotaj pentru juniori) ºi Amalia
Bereº (bronz la CE de juniori pentru
canotaj). Dintre cei 10 laureaþi,
singurul originar din Mehedinþi e
doar cârmaciul Munteanu, sportiv
nãscut chiar în Orºova. ªi el a
terminat junioratul ºi s-a transferat
tot la CS Dinamo Bucureºti. “Anul
acesta, secþia de kaiac-canoe a avut

un singur junior în topul celor mai
buni 10 sportivi ai Mehedinþiului.
Cred cã sunt cele mai slabe rezultate
din ultimele douã decenii. Apogeul
performanþei l-am atins în 2011,
când am fost desemnat cel mai bun
club de juniori din lume la kaiaccanoe. Din pãcate, ceea ce s-a
întâmplat în anii urmãtori a fost în
dezavantajul clubului. Ne-au plecat
majoritatea sportivilor, fiindcã nu au
mai avut asiguratã hrana zilnicã. Între
timp, am reuºit sã ne desprindem
de Liceul Traian Lalescu din Orºova
ºi am devenit club independent, iar
lucrurile au intrat pe fãgaºul normal.
Am început sã facem din nou selecþii
riguroase, dar rezultate se vor vedea
de-abia peste 2-3 ani”, a spus
antrenorul Alexandru Ghiþoaica, de
la secþia de kaiac-canoe. ªi
antrenorul coordonator de secþia de
canotaj a CSS Orºova a vorbit
despre declinul sporturilor nautice
de la malul Dunãrii. “Un an mai slab
decât cei anteriori, din cauza unei
inerþii nefaste. Am obiºnuit judeþul
cu multipli campioni mondiali ºi
numeroºi campioni europeni. Anul
acesta, am luat doar o medalie de
aur la canotaj. Restul au fost de
argint. Ele oricum sunt rezultate
foarte bune, dar nu aºa cum ne
doream. Am coborât ºtacheta, din
cauza faptului cã resursele ne-au
fost, forþat, diminuate, de anumite
persoane. Noi facem selecþie din
toatã þara, iar majoritatea sportivilor
pe care îi aducem aici provin din
familii care nu au o situaþie
financiarã care sã le permintã sã
susþinã un sport de performanþã, iar
dacã noi nu le-am mai asigurat
masa, ei au plecat. Pe lânga acest
minim, performanþa implicã
susþinãtoare de efort, medicamentaþie specificã, echipament
sportiv sau bãrci, iar noi nu le-am
mai avut în ultimii ani. Am rãmas
cu sportivii cei vechi, fiindcã nu am
mai putut aduce alþii. Acum lucrurile
s-au reglementat ºi sper sã
redvenim în topul mondial, fiindcã
în cel naþional oricum am rãmas cel
mai bun club”, a precizat Cristian
Maliº, fost antrenor al lotului
naþional feminin.

Marius Screciu n-a lipsit
de la eveniment
Deºi n-au intrat în top 10, DJST
Mehedinþi i-a mai premiat pe
Alexandra Stan (CSM Drobeta - locul
al V-lea la CM de sambo pentru
seniori ºi campioanã naþionalã la
judo), Mihaela Bãrbulescu (CSM
Drobeta - medalie de aur la
Campionatul Balcanic de lupte pentru
juniori ºi campioanã naþionalã) ºi Ane
Marie Brebinaru (CSS Strehaia medalie de argint la Campionatul
Balcanic de judo, pentru cadeþi ºi
vicecampioanã
naþionalã).
Campioanã mondialã de lupte pe
plajã, la juniori, severineanca Larisa
Niþu (CSM Drobeta) n-a intrat în topul
întocmit de DJST Mehedinþi, al cãrui
director este Gabriel Rãceanu. La galã
au mai fost prezenþi inspectorul
ºcolar Emilian Calotã ºi consilieruil
local Marius Screciu. “Sincer,
aºteptam sã vinã mai mulþi factori
locali la acest eveniment, sã vadã ce
rezultate s-au obþinut ºi sã-i sprijine
mai mult pe aceºti campioni. Premiile
finaciare oferite de noi nu pot fi
niciodatã pe mãsura rezultatelor. Am
oferit bani, atât cât ne permite legea.
Ca de obicei, cei mai buni sportivi
provin de la secþia de canotaj ºi kaiaccanoe de la CSS Orºova”, a spus
Rãceanu. Cei 4 sportivi clasaþi pe
primul loc au fost recompensaþi cu
câte 1500 lei, impozabili! “Dacã n-ar
fi CSS Orºova, Mehedinþiul n-ar
exista pe harta sportului de
performanþã”, a concluzionat Calotã.
Fost director al DJTS Mehedinþi,
Marius Screciu a fost prezent ºi în
acest an la eveniment. “Am venit, în
primul rând, în calitate de om de
sport. Am fost director la DJTS
Mehedinþi ºi la CSM Drobeta, club
pe care eu l-am înfiinþat în 2004. Mã
bucur cã sportivii de la clubul
severinean au în continuare rezultate”,
a declarat viitorul candidat la Primãria
Dr.Tr.Severin, din partea PSD.
Atmosfera de la gala Sportului
Mehedinþean a fost destinsã de
Ansamblul Folcloric Bordeiaºul de
la Liceul Gh. Ionescu ªiºeºti ºi de
dansurile sportive ale micuþilor
de la Palatul Copiilor Drobeta
Turnu Severin.
 M. O.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Batjocura gherghistã la apogeu
* Deºi apropierea sãrbãtorilor
invernale reduce substanþial aria
evenimentelor politice de interes
major, atenþia generalã este captatã de
chestiuni precum pensiile speciale ale
parlamentarilor (demnitarilor),
încrengãtura mafiotã „Prinþul” Paulicã
- Remus Truicã - Dan Andronic, cu
spectaculoase ramificaþii cãtre DNA,
SRI, Elena Udrea, Traian Bãsescu, Ion
Cristoiu º.a.m.d. sau legea care
limiteazã numãrul câinilor la stânele
patriei, scoasã de la naftalinã dupã un
numãr considerabil de ani, în care nu
se mai ºtie dacã a fost în vigoare sau
nu. Cum se vede, teme nu lipsite de
interes, însã mai toate trase în jos de
un considerabil potenþial de abordare
populistã, mai ales dinspre zona
mass media.Cel puþin, în cazul
amintitei încrengãturi mafiote, faptele
incriminate dateazã de patru-cinci ani,
timp suficient pentru ca ele sã fie
observate de cine trebuie, adicã de
viteaza D.N.A. Unde a fost ea pânã
acum? Mai ales cã o serie de detalii
ale
mizerabilelor
afaceri
„transpiraserã” în presã! Ei, unde? La

Cotroceni, sã primeascã ordine de la
Chiorenschi - vodã?
* Ambiþia cucoanei din fruntea DNA
a fost mai puternicã decât o hotãrâre
a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie:
deºi, iniþial, ÎCCJ îl trimisese pe
senatorul Dan ªova în arest la
domiciliu, ca urmare a contestaþiei
înaintate de bãieþaºii madamei
Kovesi, a fost trimis în arest preventiv
pentru 20 de zile. Ce înseamnã o
muiere care nu poate admite sã fie
contrazisã! (Dan ªova, la prima
solicitare de arestare din partea DNA,
nu primise acordul Senatului.).
* Batjocura gherghistã a atins
apogeul! Dacã medievala Cetate a
Severinului a fost închisã la douã
zile dupã ce a fost deschisã, clãdirea
Teatrului severinean, reabilitatã ºi ea,
dupã lupte... seculare ce au durat
aproape ºase ani, a fost închisã,
vorba consilierului local Alin
Budulan, înainte de a fi... deschisã.
Tot cu douã zile, sã nu fie vorbã. Atâta
doar cã redeschiderea Palatului
Cultural „Theodor Costescu”
coincidea cu debutul unei sãptãmâni

COMUNICA
COMUNICATT DE PRESÃ

CU PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI LIBERTÃÞII ROMÂNIEI
Cu prilejul sãrbãtoririi “Zilei de 22 Decembrie – Ziua Libertãþii
României”, în garnizoana Drobeta Turnu Severin, se va organiza la
României”
Monumentul Eroilor Revoluþiei din zona Casa Tineretului, str. Criºan în
data de 22.12.2015 începând cu ora 10.00, o ceremonie militarã ºi
religioasã de depuneri de coroane ºi jerbe de flori.
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 CIONTU

de manifestãri culturale care mai de
care mai cu moþ, mai cu fast, mai
cu...excelenþã, având invitaþi de
notorietate naþionalã. Cãrora, iacã
poznã, le-au fost infirmate invitaþiile,
pe motiv de... ISU. Mai exact, recepþia
clãdirii nu a putut fi efectuatã din cauzã
cã ISU nu a autorizat acest lucru.
Întâmplarea este de un penibil imens,
ca, de altfel, atâtea altele survenite în
Severinul sufocat de mandatele parcã
fãrã de sfârºit ale Irefutabilului
Gherghe. ªi de-ar fi numai atât!
Anumite voci acuzã deja aspectul
inestetic al sãlii de spectacole,
asemuite cu o incintã unde se
desfãºurau pe vremuri adunãrile de
sindicat, sau dispariþia mobilierului,
a oglinzilor ºi a candelabrelor
originale, înlocuite cu kitch-uri de
extracþie periferic chinezeascã. Noi nu
am vãzut interiorul reabilitat al
Teatrului, pentru cã, de altfel, pe tot
parcursul acestui proces, accesul
publicului a fost interzis. De ce –
numai excelenþa sa, incomparabilul
ºef-edil, este în mãsurã a ne spune.
De altfel, aºa cum am mai spus,
dumnealui are obligaþia, repet,
obligaþia de a prezenta locuitorilor
Severinului o dare de seamã
amãnunþitã privind derularea lucrãrilor
de reabilitare, nerespectarea
termenelor iniþiale, justificarea
cheltuielilor suplimentare etc.. Fãrã
toate astea, ne va fi greu, foarte greu,
sã asistãm senini ºi ultrareceptivi la
ºirul de scenete menit a-i scoate
actualului primar în evidenþã
„urieºeasca-i” personalitate, scenete
pe care, deocamdatã, le-a amânat
pentru a doua jumãtate a lunii

ianuarie, dacã am înþeles bine.
* Au fost trase la sorþi grupele
turneului final al EURO 2016 din
Franþa. Naþionala de fotbal a
României a nimerit într-o grupã pe
care unii o considerã uºoarã,
accesibilã, dar care, din punctul
nostru de vedere, este, mai degrabã,
derurtantã: Franþa, România, Elveþia,
Albania. Meciul nostru cu Franþa va
deschide turneul final de la EURO
2016. O premierã în istoria
participãrilor noastre la turneele
finale ºi, desigur, o onoare. Sperãm
ca elevii lui Tata Puiu sã trateze cum
se cuvine aceastã specialã
provocare, cu care nu prea avem
ocazia sã ne întâlnim prea des. Din
pãcate, valoarea campionatului
intern este departe de a ne oferi
foarte multe garanþii. Datoria noastrã
este dã tragem cât putem de...
speranþã. Asta e.
* A murit, departe de þarã, tocmai
în Mexic, la aproape 75 de ani,
legendarul handbalist român
Gheorghe Gruia, cãruia Federaþia
Internaþionalã de handbal i-a
conferit, cândva, titlul de cel mai
bun handbalist al tuturor
timpurilor. Gruia a contribuit
esenþial la câºtigarea celor patru
titluri mondiale de cãtre Naþionala
de handbal a României, alãturi de
alte celebritãþi precum Gaþu,
Marinescu, Licu, Samungi, Penu
sau Birtalan. Când mingea ajungea
pe semicercul de la nouã metri la
Gruia, era aproape sutã la sutã
gol...Unde sunt acele vremuri?!
Dumnezeu sã-l aibã în paza Sa pe
acest veritabil Pele al handbalului!

actualitate

OBIECTIV mehedinþean

In noaptea sfântã de Crãciun lãsaþi deoparte grijile ºi
deschide-þi-vã inimile sã primiþi un strop din
binecuvântarea care se revarsã peste lume!
Mult noroc ºi sãnãtate!
Sãrbãtori frumoase!
Andrei Stãniºoarã, Subprefect al judeþului Mehedinþi

Frumuseþea sãrbãtorilor de
iarnã sã vã gãseascã în case
alãturi de cei dragi. Crãciunul
ºi Anul Nou sã vã aducã
multã sãnãtate, fericire ºi
împlinirea tuturor dorinþelor.
Consiliul Local
al comunei Sviniþa ºi
Primarul Nicolaie Curici
vã ureazã

Sãrbãtori fericite!

În murumurul tainic al
colindelor de Crãciun
sãrbãtorile de iarnã sã vã
aducã luminã în gânduri,
cãldurã în suflet, sãnãtate
ºi fericire.
Consiliul Local
al comunei Pristol ºi
Primarul Ion Neamþu
vã ureazã

La mulþi ani!
Frumuseþea iernii, cu
dulcele ecou al colindelor
ºi cu imaginea celor dragi
în suflet sã vã aducã
împlinire, iubire ºi fericire.
Consiliul Local
al comunei Jiana ºi
Primarul Stelian Stãncioiu
vã ureazã

Sãrbãtori îmbelºugate
ºi La mulþi ani!

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Crãciun ºi a
Anului Nou, mã adresez celor dragi din familie,
colegilor de serviciu, colaboratorilor, prietenilor ºi tuturor
românilor, sã aveþi parte de fericire, sãnãtate
ºi multe împliniri în activitatea de zi cu zi.
Tuturor, vã doresc o viaþã mai bunã!
LA MULÞI ANI !
Ing. dipl. Vasile Vulpaºu, DIRECTOR SC FLAPS SA Strehaia
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Starea partidelor mehedinþene
în acest moment
Scena politicã mehedinþeanã pare una dominatã de un calm aparent la
acest sfârºit de an, un an care a fost unul efervescent în evenimente
politice. La final însã pare sã se fi configurat o nouã realitate politicã la
nivelul judeþului, existând partide care au crescut, iar altele care au
scãzut. Paradoxul este cã unele chiar erau pe un trend ascendant, însã
este evident cã au scãzut simþitor ca urmare a evenimentelor din
ultimele luni, dar ºi datoritã unei pasivitãþi politice.
PSD ºi PNL Mehedinþi – umãr la umãr
Principalele partide politice ale judeþului, PSD ºi PNL Mehedinþi, sunt în
acest moment formaþiunile cu cea mai mare cotã de încredere la nivelul
judeþului. Social-democraþii sunt avantajaþi de faptul cã deþin toate pârghiile
conducerii administraþiei publice judeþene. De asemenea, PSD Mehedinþi
deþine cei mai mulþi primari din judeþ, situaþie care contribuie la forþa sa politicã
în teritoriu. În aceste condiþii, PSD Mehedinþi rãmâne în continuare un partid
puternic având ºanse reale ca la scrutinul local de anul viitor sã obþinã un
scor foarte bun. Conteazã însã foarte mult ºi calitatea candidaþilor propuºi,
dar ºi dacã majoritatea actualilor primari vor rãmâne în continuare în partid.
PNL Mehedinþi este cu siguranþã partidul care a înregistrat cea mai
spectaculoasã creºtere, cel puþin în ultimul an. PNL Mehedinþi este în
acest moment un partid care se luptã de la egal la egal cu PSD
Mehedinþi, având mari ºanse sã câºtige alegerile locale de anul viitor
în judeþ. Practic, bãtãlia se va da între aceste douã formaþiuni politice,
fãrã a se ºti un câºtigãtor sigur. Depinde de modul cum fiecare dintre
ele îºi contruiesc strategia electorala, de calitatea candidaþilor, dar ºi
de mesajul politic pe care îl vor transmite în continuare.
ALDE ºi Miºcarea Popularã Mehedinþi,
vin din urmã
ALDE ºi Miºcarea Popularã Mehedinþi sunt celelalte partide locale care
au înregistrat în ultimele luni o evoluþie pozitivã. A contribuit la aceasta
ºi o activitate politicã susþinutã pe care au avut-o în ultimul timp. Dacã
vor continua sã fie la fel de active ºi în continuare aceste douã partide se
pot consolida suficient de mult. Astfel, în perspectiva alegerilor locale de
anul viitor ALDE ºi Miºcarea Popularã Mehedinþi pot obþine procentele
necesare pentru a accede atât în Consiliul Judeþean, dar ºi în Consiliul
Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. De asemenea, aceste douã
partide pot câºtiga ºi un anumit numãr de primari în judeþ.
UNPR Mehedinþi – o prãbuºire evidentã
Singurul partid din judeþ care în acest moment este într-o evidentã scãdere
de popularitate, chiar o prãbuºire, este UNPR Mehedinþi. Formaþiunea
condusã în prezent de Constantin Gherghe, primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, este ca ºi inexistentã. UNPR Mehedinþi nu mai are niciun fel
de activitate, mai cu seamã de când formaþiunea nu mai este la guvernare.
Partidul pare unul total rupt de realitatea politicã a judeþului, fãrã o activitate
ºi fãrã un mesaj politic. Este puþin probabil, în aceste condiþii, ca UNPR
Mehedinþi sã emitã cine ºtie ce pretenþii pentru alegerile locale de anul
viitor, în ce mãsurã va mai conta pe scena politicã ºi dacã primarul Constantin
Gherghe va mai rãmâne în fruntea sa. Cert este cã UNPR Mehedinþi este în
pragul disoluþiei în judeþ, iar ºansele sale de revenire pe scena politicã localã
sunt aproape nule. Urmeazã o perioadã de pregãtire a alegerilor locale, de
stabilire a candidaþilor ºi de stabilire a strategiei electorale. În acest moment
nu se ºtie cine din UNPR Mehedinþi îºi va asuma aceastã dificilã
responsabilitate politicã. Dar mai ales cu ce ºanse în condiþiile în care UNPR
Mehedinþi este, în judeþ, în cãdere liberã.
 Mircea Popescu
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SECRETELE BASARABIEI (3)

 urmare din numãrul trecut

Numai italienii lui
Mussolini (târziu, în 1927) au
recunoscut ºi la nivel de
parlament; parlamentele de la
Londra, de la Paris ºi de la New York
nu au recunoscut niciodatã unirea
Basarabiei cu România. Nici un
istoric nu spune nici de ce au
recunoscut guvernele, nici de ce nu
au recunoscut parlamentele.
Acesta este secretul Basarabieri:
Basarabia era destinatã sã devinã
Israelul european, cu capitala la
Chiºinãu, stat binaþional, cu evreii
clasã conducãtoare ºi cu bieþii
basarabeni clasã subordonatã ºi
exploatatã. De aceea nu s-a
recunoscut unirea Basarabiei cu
România de cãtre parlamentele
englez, francez ºi american.
- Acum v-am ruga sã prezentaþi
secretul Basarabiei destãinuit dvs.
de d-na Alexandrina Russo. Aveþi
cuvântul!
- Mi-am fãcut serviciul militar în
Basarabia în martie-apr
martie-apr.. 1938 ºi am
avut privilegiul sã cunosc adevãrata
Basarabie, nucleul pur ºi dur al
Basarabiei. Nucleul Basarabiei nu era
administraþia de stat, nu erau partidele
PNÞ, PNL sau PSD, ci niºte
naþionaliºti care se întruneau o datã
pe sãptãmânã în locuinþa istoricã a
lui Alecu Russo
Russo, unde fiica lui, d-na
Alexandrina Russo, era gazda. Acolo
l-am întâlnit ºi pe unul dintre
conducãtorii partidului naþionalist din
Basarabia, ªtefan Ciobanu. Eu, în
calitate de preºedinte al studenþimii
române naþionaliste ºi creºtine, am
ajuns la ei recomandat de cãtre cei
doi comandanþi politici din Chiºinãu,
juristul Sergiu Florescu ºi lt.-col.
Vasile Diaconescu. Am fost acolo de
câteva ori, însoþit de ing. agron.
Atanasiu (care era preºedintele
studenþilor în Agronomie din
Basarabia). Fac o parantezã: Sergiu
Florescu ºi V. Diaconescu au fost
asasinaþi din ordinul lui Carol II la 22
sept. 1939, iar trupurile lor
neînsufleþite au fost expuse pe stradã.
D-na Alexandrina Russo ºi-a
lãsat copiii sã fugã în Regat, dar ea
a rãmas la Chiºinãu, aºa cum

rãmâne rãdãcina de stejar în
pãmântul strãmoºesc. Ruºii au
arestat-o în 1940 ºi au deportat-o
în Kazahstan pentru muncã forþatã,
unde a murit (nu se ºtie cum). Aici,
la acest nucleu, se discutau
probleme culturale ºi sociale, dar
ºi probleme politice. Pot sã spun
cã aveau o oarecare - nu ostilitate
- ci aprehensiune faþã de Bucureºti
ºi faþã de România.
Reproºau trei lucruri:
- în primul rând cã Basarabia era lipsitã
de industrie (România interbelicã nu
a fãcut investiþii industriale pe teritoriul
Basarabiei, lãsând-o numai agricolã,
viticolã ºi zootehnicã); - în al doilea
rând cã Basarabia era socotitã ca un
fel de ladã de gunoi: pedepsiþii pentru
corupþie care nu puteau fi deferiþi
justiþiei erau trimiºi disciplinar în
Basarabia, - iar în al treilea rând cã
administraþia de la Bucureºti îi favoriza
pe evreii locali (care se bucurau de
foarte multe avantaje, ca ºi cum ar fi
fost clasa conducãtoare a Basarabiei).
Evreii din Basarabia aveau privilegii
din partea administraþiei de stat, a
poliþiei ºi a armatei, în defavoarea
þãranilor români ºi a românilor
autentici (Basarabia era socotitã
un fel de Israel).
Aceste reproºuri mi le-au fãcut mie,
care veneam din Bucureºti; dar nu
cu ton de acuzaþie, ci cu amãrãciune.
Autodeterminarea popoarelor din
Imperiul Rus
Rusia þaristã era un imperiu în care
ruºii þineau în subordine 55 de
popoare. Guvernul menºevic,
avându-l în frunte pe prinþul Lvov (ºi
ca ministru de externe pe Kerenski),
guvern instalat de revoluþia menºevicã
din febr. 1917 de la Petrograd
(revoluþie fãcutã de partidul social
democrat constituþional), a decretat
autodeterminarea popoarelor: sã
decidã ele dacã rãmân în componenþa
Rusiei sau se separã de aceasta.
Când au venit bolºevicii la
conducere
conducere, prin loviturã de stat
(insurecþia armatã din oct. 1917,
fãcutã - nu de Stalin, nu de Lenin ci de Troþki), au preluat acest
program de autodeterminare, dar
nu cu scopul ca popoarele sã
decidã, ci cu scop de anarhie la
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Interviu cu dr. ªerban Milcoveanu

periferia imperiului rus. Sã explic:
atunci când s-au instalat bolºevicii
la Moscova, patru armate þariste au
pãrãsit frontul ºi au pornit spre
Moscova ca sã suprime regimul lui
Troþki, Stalin ºi Lenin. Erau 4
armate, coordonate de generalul
Cornilov: armata gen. Iudenici care
venea de la Marea Balticã, armata
gen. Deniki care venea din Caucaz
ºi Marea Azov, armata gen. Vranghel
care venea din Crimeea ºi armata
gen. Colceac care venea din
Siberia. Ei bine, asaltat de aceste 4
armate þariste, Lenin a reluat decretul
de autodeterminare a popoarelor,
pentru ca, în spatele acestor armate,
ucrainienii, caucazienii, estonienii,
letonienii ºi lituanienii sã se
despartã, polonezii ºi basarabenii sã
facã scandal - deci pentru ca aceste
armate þariste sã fie prinse între douã
focuri: din faþã bolºevicii de la
Moscova ºi din spate aceste miºcãri
de eliberare. Pentru acest motiv a
hotãrât Lenin autodeterminarea
popoarelor, iar nu cu scopul ca
popoarele sã decidã. Au plecat din
Moscova 3 armate bolºevice care sã
neutralizeze aceste patru armate
þariste: una s-a dus spre armata gen.
Colceac, alta spre armata gen.
Iudenici, iar cea mai mare, cu 22 de
divizii bolºevice, a plecat împotriva
lui Denikin ºi Vranghel. Aceastã
armatã bolºevicã era condusã de
Cristian Rakovski, cetãþean român
de origine bulgarã, un mare
duºman al poporului român
(biografia lui o sã v-o spun altãdatã).
Acest Cristian Rakovski a schimbat
direcþia ºi, în loc sã meargã
împotriva lui Denikin ºi Vranghel, a
pornit spre Chiºinãu ºi Iaºi, cu
scopul de a detrona pe regele
Ferdinand, de a împuºca guvernul
Brãtianu ºi de a institui Republica
Socialistã Sovieticã Românã sub
conducerea lui. Anglia a aflat despre
aceasta ºi, cum la epoca aceea eram
încã în alianþã cu francezii ºi
englezii, Anglia ne-a luat sub
protecþie, iar Serviciul de informaþii
si-a pus problema sã opreascã pe
aceºti bolºevici: i-au luat lui
Brãtianu prin radio asentimentul sã
se încheie un fel de convenþie în care

România sã recunoascã guvernul
Lenin, Troþki ºi Stalin, iar guvernul
bolºevic
sã
recunoascã
independenþa ºi suveranitatea
teritoriului românesc.
Anglia a trimis o delegaþie formatã din
doi ofiþeri de la Intelligence Service
(col. Hall ºi cpt. George Hill) la
Moscova, în audienþã la Troþki (care
era ministru de rãzboi ºi ºef al
Armatei). Troþki le-a spus: “Ce sã fac,
eu i-am trimis spre Denikin ºi spre
Vranghel, dar au schimbat direcþia fãrã
sã-mi spunã nimic. Ce pot eu sã fac
este sã repet ordinul ºi sã vã dau o
drezinã ca sã vã duceþi sã îl convingeþi
pe Cristian Rakovski”. Aºa au fãcut,
ºi l-au ajuns cu drezina pe Cristian
Rakovski între Nicolaev ºi Tiraspol
(deci Rakovski mai avea de fãcut doar
un salt ºi intra în Basarabia, iar al
doilea salt ar fi fost în Moldova). L-au
oprit ca sã discute: au fãcut o ºedinþã
care a început la 7 seara ºi s-a
terminat la 5 dimineaþa, Hall ºi cu Hill
argumentând cã tactica are prioritate
asupra strategiei ºi deci rãzboiul
contra lui Denikin ºi Vranghel era mai
important faþã de ocuparea ºi
bolºevizarea României. La vot, cei 22
de aºa-ziºi generali a celor 22 de divizi
bolºevice au fost toþi de acord sã lase
România ºi sã se ducã spre Denikin
ºi spre Vranghel. Numai Rakovski se
împotrivea ºi au fost necesare încã
douã ore pe capul lui pânã a semnat
ºi el schimbarea de direcþie ºi
renunþarea la atacarea României.
Hall ºi cu Hill au plecat cu drezina
mai departe, au ajuns la Iaºi ºi i-au
dat convenþia lui Brãtianu. (Brãtianu
fixase o datã limitã când îºi dãduse
asentimentul pentru semnarea
convenþiei: 30 dec. 1917. Dacã nu
se realiza aceastã convenþie de
recunoaºtere reciprocã, el urma sã
ia mãsuri de apãrare, pentru cã
România nu se poate apãra pe Prut,
ci doar pe Nistru care este o graniþã
fortificatã de naturã în favoarea
României). Era 31 dec. 1917 ºi
Brãtianu trimisese Divizia 11 din
Slatina. Aceasta e gloria Diviziei 11
din Slatina, comandatã de gen.
Traian Broºteanu: a luat poziþie
pe malul drept al Nistrului.
 Continuare în numãrul urmãtor
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Þara lui Doilei Împãrat
Ce îþi poþi cumpãra cu 2
lei? Îþi ajung banii pentru sãrbãtori
ºi îþi mai cumperi ºi un guvern de
tehnocraþi, iar restul pui în bancã
ºi trãieºti, din dobândã, liniºtit,
pânã la reformarea clasei politice.
În viziunea tehnocraþilor care ne
conduc acum, nu avem dreptul la
mai mult de doi lei, în ceea ce
priveºte viitorul, speranþa de viaþã,
asistenþa medicalã, hrana, cãrþile,
gumele, costul cu înmormântarea.
Exact doi lei te costã
înmormântarea unei rude, cu toate
taxele incluse. Doi lei e ºi tariful
preotului, care nu îl coboarã în
groapã pe defunct, dacã nu ai
achitat taxa respectivã. Doi lei ar
trebui sã coste totul în România,
indiferent de produs, serviciu sau
orice. Aºa vede þaþa de la Ministerul
Finanþelor viaþa noastrã ºi aºa o
vedem ºi noi de acum încolo. E
multã ºi filosofia ei economicã de
2 lei. Adicã muierea poate are
dreptate, din spatele declaraþiei ei
de avere ºi salariului de la

Burxelles. Cugeta la rece ºi emite
bucofonic sentinþe pentru popor ºi
rãsculaþii de dupã Colectiv. ªtiam
cã suntem vãzuþi ca un popor de
doi lei ºi unii poate vor sã rãmânem
în continuare aºa, cã nu sunt de
lepãdat 20 de milioane de
consumatori ºi vreo zece milioane
de muncitori pe doi lei. Adicã îþi dai
seama cã treaba asta cu doi lei ar
putea sã fie chiar un brand de þarã.
Vin turiºtii, vin investitorii. Totul
este la doi lei. Cei mai ieftini
asamblori, lohniºti, instalatori,
constructori, mãcelari. Totul la doi
lei. Cu toate taxele incluse. Nu e
nevoie de un popor puternic,
sãnãtos ºi bine plãtit. Adicã de o
þarã de care sã se þinã cont. E nevoie
de o þarã ºi un brand de doi lei. Aici
îþi aduci fabricile din vest ºi plãteºti
doi lei la niºte jegoºi, cum spune
suedezul, ºi uite aºa faci profit uriaº
ºi îl repatriezi liniºtit, cã în þara lui
doi lei nu e nevoie sã faci investiþii,
mai ales dacã ºpãguieºti vreun
politician sã îþi aprobe o lege

favorabilã. Nu se mai duce neamþul
cu investiþia din Olanda sau Cehia
în China când are chinezii lui în þara
lui doi lei. Am putea înlocui frunza
Udrei din brandul de þarã cu un sul
de hârtie igienicã. E sub doi lei ºi
oricine ºi-l permite. Doi lei e totul
ºi în statele bananiere care nu fac
altceva decât cultivã banane, le
culeg ºi le exportã. Treaba e cã nu
ele fac bani din asta, ci corporaþiile,
care folosesc mâna de lucru ieftinã,
de doi lei. Mãcar la banananezi nu
e iarnã, sã achite facturi la cãldurã.
E chiar grav, în opinia tehnocraþilor
din guvernul nostru, adus de voinþa
strãzii, sã mãreºti vreo leafã
minimã, pentru cã fug investitorii.
Mai bine sãrac ºi cârpit în fund,
decât sã rãmâi ºi fãrã doi lei.
Trãim în þara lui Doilei Împãrat,
cel mai ºmecher din regatul
manelist. Doilei Împãrat ºi-a tras
guvern tehnocrat sã îi calculeze
exact câþi lei valoreazã viitorul
acestei þãri. Exact doi lei. Aþi ghicit.
Guvernul tehnocrat e compus din
þaþe ºi flãcãi corporatiºti cu
laptopul în rucsac, toþi loviþi de
egalitatea de ºanse între românii
de doi lei. Ar fi frumos dacã ºi ºefii
lor de la Burxelles i-ar plãti cu doi
lei pe lunã pentru cã sunt români
ºi sunt obiºnuiþi cu lefurile astea
ºi nu au nevoie de 18.000 de

euroi pe lunã. ªi ce minune o sã
mai fie la varã, cu atâtea puhoaie
de turiºti în þara lui Doilei Împãrat.
Milioane de turiºti or sã dea
nãvalã la serviciile de doi lei, pe
litoralul de doi lei, în staþiunile
balneo-climaterice de doi lei, la
parlamentul de doi lei, sã viziteze
a doua clãdire ca mãrime de pe
mapamond. Dacã o sã-i þinã
curelele, tehnocraþii lui Doilei
Împãrat poate o sã transforme ºi
planeta în doi lei. Orice la doi lei.
O varzã costã doi lei, o caprã doi
lei, un vecin doi lei. Aici va fi
miracolul economic românesc
tehnocrat. Practic dacã totul va
valora doi lei se va împãca ºi capra
ºi varza ºi vecinul cu capra
vecinului. Va fi noul paradis
economic românesc. Cum e sã
oferi doi lei pe o masã de doi lei,
pe litoral, pentru o cazare de doi
lei ºi sã le mulþumeºti
tehnocraþilor de doi lei pentru
drumurile de doi lei ºi impozitele
de doi lei. Totul la doi lei în þara lui
Doilei Împãrat. Pânã ºi hrana
pisicilor prezidenþiale de la
Cotroceni va costa numai doi lei.
ªi masa de Crãciun tot doi lei. Hai
cã doi lei nu e o sumã uriaºã
pentru ministresa de la Finanþe,
sã îºi cumpere hârtie igiencã dupã
ce vorbeºte.  ªtefan Bãeºiu
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Daruri pentru batrâni ºi copii oferite
de ªcoala Postlicealã Sanitarã

A.J.O.F.M. MEHEDINTI organizeazã
selecþie pentru studenþii care
doresc sã lucreze în Germania

Un grup de elevi de la
ªcoala Postlicealã Sanitarã de Stat

de copii, unde au fost întâmpinaþi de
aceºtia cu poezii ºi colinde.

din Drobeta Turnu Severin, însoþiþi
de cadre didactice, au fost în colindat
la Gura Vãii la “Centrul Rezidenþial
pentru Persoane Vârstnice ‹Sf.

ªi aici grupul de elevi ºi cadre
didactice au oferit cadouri copiilor
aflaþi în centrul de plasament.
Întreaga acþiune de strângere

Nicolae›” ºi la “Centrul de
Plasament ‹Sf. Nicodim›”.
În þinutã de “Moº Crãciun”, elevii au
cântat colinde ºi au oferit daruri celor

de daruri pentru bãtrânii ºi copiii
de la Gura Vãii a fost coordonatã
de prof. Delia Alecsandru,
director adjunct al ªcolii

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
MEHEDINTI anunþã organizarea
selecþiei pentru studenþii ºi
masteranzii care doresc sã desfãºoare
o activitate lucrativã pe teritoriul
Germaniei pe perioada vacanþei de
varã (minim 2 luni). Pentru anul
2016, Agenþia Federalã de Muncã din
Germania dispune de 100 de locuri
destinate studenþilor români.
Menþionãm cã pot participa
studenþii ºi masteranzii care urmeazã
cursuri de zi, la o facultate de stat sau
particularã, acreditatã conform legii
ºi care au cunoºtinþe bune/foarte
bune de limba germanã.
Selecþia are loc anual, în baza
înþelegerii încheiate între Ministerul
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei ºi Agenþia Federalã de Muncã
din Germania, privind medierea
studenþilor români în vederea
angajãrii pe perioada vacanþei de varã
în Republica Federalã Germania.

20 de batrâni din centru, fiind rãsplãtiþi
cu aplauze; apoi s-au oprit la cãminul

Postliceale Sanitare de Stat din
Drobeta Turnu Severin.

Studenþii ºi masteranzii care au
domiciliul în judeþul MEHEDINTI,
sau sunt înregistraþi la o instituþie
de învãþãmânt superior din acest
judeþ, trebuie sã se adreseze
consilierului EURES din cadrul
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã MEHEDINTI, bd
Carol I nr 3 pentru a – ºi înregistra
dosarele. nregistrarea se va realiza
în perioada 03.12.2015 15.01.2016, în intervalul luni – joi,
orele 09.00 – 15.30 ºi vineri orele
09.00 – 12.30.
Informaþii suplimentare legate de
condiþiile de mediere, documentele
necesare înregistrãrii studenþilor,
precum ºi instrucþiunile de
completare a acestora, puteþi afla
la numãrul de telefon 0252 /
319029 sau accesând site-ul
A.J.O.F.M.
MEHEDINTI,
www.ajofmmehedinti.ro
www.ajofmmehedinti.ro.
IOAN SURU,
DIRECTOR EXECUTIV

ANUNÞ
A.J.O.F.M. MEHEDINTI organizeazã
selecþie pentru studenþii care doresc sã
lucreze în Germania
Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
MEHEDINTI anunþã organizarea
selecþiei pentru studenþii ºi
masteranzii care doresc sã
desfãºoare o activitate lucrativã pe
teritoriul Germaniei pe perioada
vacanþei de varã (minim 2 luni).
Condiþii de participare:
- vârsta cuprinsã între 18 – 35 ani;
- studenþi ºi masteranzi la o
facultate de stat sau particularã,
acreditatã conform legii, la
cursuri de zi;
- cunoºtinþe bune ºi foarte bune de
limba germanã.
Documente necesare înregistrãrii
dosarului:
- copie act de identitate (cu o
valabilitate de minim 6 luni);
- opþional, copie paºaport (cu o
valabilitate de minim 6 luni);
- fiºa de solicitare - Bewerbung
2015–completatã în 2 exemplare

la calculator, printatã faþã – verso,
cu datã ºi semnãturã (formularul
tipizat ºi modelul de completare a
acestuia se regãseºte pe site-ul
A . J . O . F. M . M E H E D I N T I ,
www.ajofmmehedinti.ro );
- adeverinþa de la facultate în care
sã se specifice anul de studii ºi ce
tip de cursuri urmeazã studentul
(tipizat facultate);
- adeverinþa de la facultate –
Immatrikulationsbescheinigung
(formularul tipizat în varianta
germanã/englezã, germanã/
românã, în funcþie de solicitarea
instituþiei de învãþãmânt, precum ºi
instrucþiunile de completare sunt
postate pe site-ul A.J.O.F.M.
MEHEDINTI, www.ajofmmehedinti.ro);
- dovada acreditãrii, în cazul unei
facultãþi particulare;
- 3 fotografii tip paºaport;
- copie carnet de conducere
(dacã este cazul).
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Marius
Screciu...
URMARE DIN PAGINA 1

Marius Screciu are o
imagine foarte bunã la
nivelul cetãþenilor
municipiului Drobeta
Turnu Severin, în primul
rând datoritã implicãrii
sale în problematica
localã atât ca ales local,
consilier sau viceprimar,
dar ºi ca simplu cetãþean
prin iniþiativele pe care
le-a avut în plan
umanitar în ajutorarea
oamenilor sãraci.
„Pentru mine este o
mare onoare faptul cã
am fost nominalizat
drept candidat pentru
funcþia de primar al
municipiului Drobeta
Turnu Severin ºi le
mulþumesc colegilor
mei pentru încrederea
acordatã. Am o
experienþã îndelungatã
în admninistraþia
publicã localã atât din
calitatea de consilier cât
ºi din cea de viceprimar.
Mi-am adus o
contribuþie importantã
la adoptarea proiectelor
care au vizat dezvoltarea
municipiului. ªtiu foarte
bine care sunt
problemele Severinului
care sunt prioritãþile
imediate ºi care sunt
aºteptãrile cetãþenilor
oraºului de la viitorul
primar. Voi veni în faþa
alegãtorilor cu o ofertã
realistã axatã în
principal pe o strategie
eficientã de dezvoltare
a
municipiului
Drobeta
Turnu
Severin prin atragerea
de investiþii ºi crearea
de locuri de muncã.
Sunt încrezãtor în
ºansele mele ºi
opþiunea severinenilor”, a
declarat Marius Screciu.
 Mircea Popescu
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Euro încheie anul pe creºtere
Ultima ºedinþã din acest an
a Comitetului de politicã monetarã
al Rezervei Federale americane
(FOMC) a înfierbântat pieþele
financiare, prin înmulþirea
pariurilor în privinþa direcþiei pe
care o vor lua dobânzile din SUA.
Vânzãrile de lei au împins
cursul euro de la 4,4873 lei, la
începutul perioadei, la 4,5297 lei,
în 11 decembrie, maximul
ultimelor 22 de luni.
Tendinþa de depreciere a leului
ar fi fost încetinitã, în opinia
dealerilor, de unele intervenþii
punctuale ale bãncii centrale, în
momentul în care euro a atins
pragul de 4,53 lei.
Astfel cã, la finalul perioadei,
media a scãzut la 4,5005 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile au fost
realizate între 4,4980 ºi 4,6080 lei.
Aprecierea a fost asiguratã ºi de
anunþul fãcut de agenþia Moody’s
privind menþinerea ratingului de

ANUNÞ
Primãria comunei Sviniþa
Sviniþa,
judeþul Mehedinþi, scoate la licitaþie
publicã în vederea concesionãrii ºi
vânzãrii de loturi de teren din
domeniul privat ºi în intravilanul
comunei, pentru construire de
pensiuni, case de vacanþã, spaþii de
agrement, spaþii pentru dezvoltarea
turismului ºi case de locuit, începând
cu data de 14.01.2016
14.01.2016, orele 11.00
ºi dupã aceea în fiecare joi
joi.
Relaþii suplimentare,
caietele de sarcini la sediul
Primãriei comunei Sviniþa, str. 2,
nr. 26, judeþul Mehedinþi.
Persoana de contact: dl. Ilici
Nicolae - viceprimarul comunei Sviniþa.
Telefon ºi fax nr. 0252 368 407,
e-mail: primariasvinita@yahoo.com.
Primar,
Ec. CURICI NICOLAIE
Secretar,
IOVANOVICI NICHITA

ANUNÞ
Pierdut legitimaþie pe numele
Cruceru Lucia Marilena, la
U.C.I.M.R. cu numãrul 6982.
Se declarã nulã.

þarã al României ºi schimbarea
perspectivei din stabilã în pozitivã.
Agenþia estimeazã cã avansul
economic al României se va
accelera în 2016, susþinut de
consumul privat, iar PIB-ul ar
urma sã creascã cu 4,1%, faþã
de 3,5% în acest an.
Evoluþia raportului euro/leu se
va afla ºi în perioada urmãtoare
mai mult sub influenþa factorilor
externi decât a celor interni. Nivelul
dobânzii de politicã monetarã
practicatã de BNR, de 1,75%/an,
faþã de aproape 0% în zona euro,
asigurã atractabilitate pentru
plasamentele în lei.
Principala cauzã a deprecierii o

reprezintã diferenþele de politicã
monetarã dintre Fed ºi BCE. BCE a
redus dobânda acordatã pentru
depozitele bãncilor de la -0,2% la
-0,3% ºi a anunþat cã extinde
achiziþiile de obligaþiuni, suverane
sau ale companiilor, pânã cel puþin
în martie 2017. În schimb, Fed este
pregãtitã sã majoreze dobânda la
0,4%, prima datã dupã aproape
zece ani, motiv pentru creºterea
plasamentelor în dolari.
Conform analiºtilor cursul euro
va fluctua anul viitor între 4,35 ºi
4,55 lei, tendinþa de depreciere, din
prezent, urmând sã se tempereze,
pentru a se stabiliza în jurul
pragului de 4,45 lei. Conform

prognozei de toamnã a Comisiei
Naþionale de Prognozã raportul
euro/leu va cunoaºte o medie
de 4,44 lei în 2016 ºi una de
4,42 lei în 2017.
Cursul dolarului american, care
a a atins în 3 decembrie maximul
istoric de 4,2220 lei, a fluctuat între
4,0865 ºi 4,1326 lei.
Media monedei elveþiene, care
a fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,077 ºi 1,086 franci/euro, a
crescut de la 4,1445 la 4,1882 lei,
maximul ultimelor aproape cinci
luni, pentru a încheia perioada
la 4,1569 lei.
Analiza cuprinde perioada 9–15
decembrie.  Radu Georgescu
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Zodia Berbec

Zodia Leu

Zodia Sãgetãtor

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Berbecii au în faþã o sãptãmânã reuºitã în ceea
ce priveºte negocierile de orice fel, fie cã e vorba
de o mãrire de salariu, sau de realizarea unor
planuri împreunã cu persoana iubitã. Ei vor ºti
sã îºi impunã voinþa fãrã sã creeze antipatii în
jurul lor, iar succesele de acum vor avea
consecinþe pe termen lung. Sã fie atenþi cu banii,
existã riscul de a pierde sume importante, sau
de a fi victimele unor furturi. Suprasolicitarea
le poate aduce neplãceri cu sãnãtatea, în special
migrene ºi insomnii. În dragoste, Berbecii
singuri au noroc la aventuri picante.

Profesia va fi pe primul plan pentru Lei în
aceastã sãptãmânã. Relaþia cu superiorii va fi
un pic tensionatã în primele zile, dar se va
destinde pe la mijlocul sãptãmânii. Leii trebuie
sã mai renunþe puþin la orgoliu ºi sã accepte cã
nu sunt perfecþi. O reacþie bunã la criticã va fi
privitã cu admiraþie de cãtre ºefi. Va fi mult de
muncã, dar, dacã trec de acest hop, vor avea ºi
avantaje financiare. Relaþia cu partenerul de
cuplu va fi excelentã, plinã de surprize plãcute
ºi de momente intime deosebit de fierbinþi.

Sãgetãtorii vor fi nevoiþi sã înveþe sã comunice
mai bine cu partenerul de cuplu. Deºi ei pun
foarte mare accent pe comunicare în teorie, se
pot dovedi destul de nerãbdãtori ºi insensibili
în practicã. Partenerul nu se va mai mulþumi cu
vorbe mari, ci va aºtepta o schimbare vizibilã
de atitudine. Atenþie ºi la job, o vorbã scãpatã
fãrã judecatã le poate face necazuri. Vor petrece
foarte mult timp fãcându-ºi planuri financiare
îndrãzneþe, însã este recomandat sã se
concentreze mai degrabã asupra reducerii
cheltuielilor actuale.

Zodia TTaur
aur

(23 August - 22 Septembrie)

Zodia Capricorn

Fecioarele se vor concentra foarte mult asupra
familiei în zilele urmãtoare. O rudã apropiatã le
va cere un ajutor financiar, dar ar fi recomandat
ca Fecioarele sã impunã niºte condiþii foarte
clare de restituire, altfel se va profita de
bunãvoinþa lor. Tot de un eveniment de familie
va fi legat un drum la sfârºitul sãptãmânii. Vor
apãrea multe cheltuieli legate de casã, dar, cum
îndemânarea Fecioarelor este binecunoscutã,
bugetul lor nu va fi afectat prea tare. În dragoste,
partenerul nu se va arãta prea încântat de
planurile legate de sãrbãtori.

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

(21 Aprilie - 20 Mai)

Pentru Tauri, urmeazã o sãptãmânã a reluãrilor:
proiecte reîncepute de la 0, acþiuni care trebuie
regândite, cuvinte care trebuie repetate pânã sunt
înþelese. Nici domeniul amoros nu este scutit.
Taurii singuri vor fi tentaþi sã reînnoade foste
relaþii, însã ar fi mai bine sã se înfrâneze, pentru
cã vor da peste aceleaºi probleme. Se întrevãd
multe cheltuieli care le vor da bugetul peste cap
ºi doar cei foarte economi vor ieºi cu bine din
acest val negativ. Cineva din familie vine cu veºti
bune legate de o achiziþie.

Zodia Fecioarã

În sãptãmâna urmãtoare, Capricornii vor fi
surprinzator de creativi ºi spontani în relaþia de
cuplu. Partenerii lor se vor bucura de multe
surprize ºi momentele plãcute se vor þine lanþ.
Din pãcate, aceastã stare ludicã va avea efecte
negative asupra planului profesional: mintea
Capricornilor nu va sta deloc la munca ºi,
contrar naturii lor, vor fi tentaþi sã tragã chiulul.
Banii vor fi cheltuiþi, chiar risipiþi pentru plãceri
personale, însã vor veni alþii curând. O problemã
minorã de sãnãtate ar putea revela altele mai
serioase, în special în cazul femeilor.

Zodia Gemeni

Zodia Balanþã

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Zodia Vãrsãtor

Sãptãmâna Gemenilor se va caracteriza
printr-o lipsã totalã de sincronizare cu tot ceea
ce este în jurul lor. Vor întârzia mult (boalã veche
la Gemeni, dar acum poate avea consecinþe
serioase), nu vor respecta termenele care li se
impun, vor uita multe lucruri importante. O
agendã bine pusã la punct se va dovedi o
adevãratã binecuvantare... pentru cei care au fost
destul de prevãzãtori încât sã ºi-o ordoneze.
Banii se vor duce aºa cum vor veni: repede ºi în
cantitate mare. Cupidon este de partea lor, pentru
cã vor avea o comunicare excelentã cu persoana
iubitã.

Balanþele fac multe eforturi în aceastã perioadã
pentru a se remarca profesional. Nu e vorba doar
de mai multã muncã, ci ºi de învãþarea unor
lucruri noi care le-ar putea scoate CV-ul din
banal. Vor avea spor în tot ce întreprind, cu
condiþia sã-ºi facã un program de lucru eficient.
O cheltuialã neprevãzutã riscã sã le strice
planurile de week-end. Oricum, banii le vor
scãpa printre degete zilele acestea. Comunicarea
cu familia este foarte bunã. Balanþele singure
au succes la flirturi, însã nimic serios nu se vede
încã la orizont.

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Multe discuþii legate de bani vor transforma
sãptãmâna Scorpionilor într-o continuã
negociere. Proiectele lor pot da rezultate foarte
bune, dar va fi nevoie sã lupte mult pentru ele.
Planurile de sãrbãtori se vor schimba de mai
multe ori ºi nu vor primi un rãspuns sigur pânã
la sfârºitul sãptãmânii. Câteva neplãceri legate
de sãnãtate (afecþiuni dentare, în special) îi vor
face mai iritabili, dar nu se vor mobiliza pentru
rezolvarea lor. Aspectul sentimental este foarte
mulþumitor, partenerul de cuplu le va arãta foarte
multã înþelegere ºi cãldurã.

Centrul de interes al Peºtilor pentru
sãptãmâna care începe va fi dragostea. Cei
singuri vor începe sã caute ceva serios, sau
chiar se vor gândi sã reia o fostã relaþie. Cei
cuplaþi vor dori sã facã un pas înainte. Grijile
financiare vor trece pe planul al doilea, mai ales
cã un prieten le va veni în ajutor cu o micã, dar
binevenitã, sumã de bani. Nici profesia nu îi va
stresa prea mult, vor primi sarcini de rutinã de
care se vor achita fãrã probleme. Sã fie atenþi la
relaþiile cu prietenii, vor apãrea niºte tensiuni
legate de atitudinea uºor arogantã a Peºtilor.

(22 Iunie - 22 Iulie)

Pentru Raci, urmeazã o sãptãmânã foarte
favorabilã dialogului. Orice probleme ar avea cu
cei din jur, orice conflicte, deschise sau latente,
acum este momentul sã le punã pe tapet. Vor fi
extrem de convingãtori ºi ºarmanþi, aºa cã sunt
toate ºansele sã fie mulþumiþi de rezultatele
discuþiilor. În profesie, vor avea ocazia sã
încerce ceva nou, sã abordeze un proiect
îndrãzneþ ºi sã se facã remarcaþi. În cuplu, li se
vor cere insistent noi ºi noi dovezi de iubire,
ceea ce i-ar putea stresa un pic.

În perioada urmãtoare, Vãrsãtorii vor fi cam
dezorientaþi în ceea ce priveºte situaþia lor
profesionalã. Vor primi tot felul de propuneri în
doi peri din mai multe pãrþi ºi nu vor ºti ce sã
creadã. Mai bine ar fi sã se concentreze asupra
jobului actual, pentru cã aºa au mai multe ºanse
sã evolueze. O sumã de bani primitã de la cineva
din familie îi va ajuta sã-ºi rezolve niºte
probleme legate de locuinþã. Pe plan sentimental,
e rost de certuri pasionale finalizate cu împãcãri
spectaculoase ºi gesturi dramatice.
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Demisie în bloc.
Preºedintele...

 Urmare din pag. 2

Conflictul a izbucnit sãptãmâna
trecutã când preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a decis
sã dizolve organizaþia de tineret pe
motiv cã membrii acesteia nu se
implicau în munca de partid. În
realitate, a fost doar un subterfugiu
pentru a-l înlãtura din organizaþie pe
liderul acesteia, Florin Stãnicã. Gestul
fostului preºedinte executiv al
organizaþiei de tineret de a oferi lapte
ºi corn unor copii de la o grãdiniþã
Montessori din Drobeta Turnu
Severin a reuºit sã-l scoatã din minþi
pe Aladin Georgescu, care este ºi
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, instituþia care nu a reuºit
nici pânã la aceastã datã sã
implementeze în Mehedinþi
programul
guvernamental
„Cornul ºi laptele”.
„Actele de binefacere, conform
domnului Aladin Georgescu, dacã nu
deservesc interesului personal, nu
mai sunt acte de binefacere ci motiv
de sancþionare. Din cauza
preºedintelui organizaþiei pentru care
munca în echipã, colaborarea,
dezbaterea ºi comunicarea nu existã,
am luat aceastã decizie”, mai spune
Florin Stãnicã.
Tinerii au þinut sã sublinieze faptul cã
nu au nimic de reproºat partidului în
care pânã astãzi au fost membri ºi cã
pentru ei niciodatã nu au contat funcþiile
deþinute în sânul organizaþiei. Gestul lor
survine pe fondul nemulþmirii pe care
o au faþã de Aladin Georgescu „care nu
a înþeles, nici pânã acum, ce înseamnã
social-democraþia”:
„La nivel naþional, tineretul social
democrat a promis o reformã, un
restart. Noi nu am simþit nici pe
departe acest lucru. Nu vrem sã ne
luptãm cu morile de vânt, nu vrem sã
ne consumãm energia luptându-ne
cu cineva care nu a înþeles, nici pânã
acum, ce înseamnã socialdemocraþia. Noi vom fi în continuare
o echipã de tineri ce vom lupta pentru
interesul tinerilor, atât din judeþ, cât
ºi din þarã, noi vom cãuta în
continuare sã îi ajutãm pe cei ce au
nevoie ºi sã îi susþinem pe cei ce vor

sã evolueze. Domnul Aladin a decis
sã dizolve biroul organizaþiei de
tineret crezând cã pentru noi sunt
importante aceste funcþii în partid. Va
fi dezamãgit sã afle cã nu funcþiile
deþinute ne þineau pe noi în Partidul
Social Democrat, drept urmare, ne
dãm cu plãcere demisia”.  O. M.

ofertã de
Crãciun
Vând 2 porci de
120 kg ºi 150 kg, la
preþ avantajos.
Tel. 0766 33 96 56.
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Bucureºtenii duc CSM Drobeta în centrul Europei
Cei trei înotãtori bucureºteni
legitimaþi la CSM Drobeta au cucerit
nu mai puþin de 9 medalii la Cupa
Þãrilor Central Europene, desfãºuratã
în acest an în Ungaria. Per total,
delegaþia României s-a întors cu 13
medalii de la Hodmezosvasarhely, iar
juniorii de la clubul severinean au
fãcut valuri de performanþã. Astfel,
Claudia Gâdea (foto) a cucerit argintul
la 400 m mixt ºi a rectificat din nou
recordul naþional, cu timpul de
4:53.19 minute, dupã ce ultima datã
o fãcuse în varã la FOTE (Festivalul
Olimpic al Tineretului European),
când a cucerit aurul la Tbilisi (4:53.
87) În Ungaria, eleva antrenatã de
Cãtãlin Becheru a mai luat argintul la
800 m liber, cu un nou record
naþional, iar la 200 m mixt ºi 400 m
liber a obþinut bronzul. Gâdea a
contribuit ºi la medaliile de bronz
obþinute de ºtafetele de 4 x 100 m
liber ºi 4 x 200 m liber, unde, de
asemena, s-au doborât noi recorduri
naþionale. Colegul ei de club Ionuþ

Pandurii,
muºcaþi din nou
în prelungiri
Pentru a patra oarã în acest
sezon, CS Pandurii Târgu Jiu a clacat
în ultimele minute cu Dinamo
Bucureºti. Dacã în meciul-tur din
Liga I, disputat pe Municipalul
severinean, au fost egalaþi în
prelungiri de echipa antrenatã de
Mircea Rednic, gorjenii au fost
eliminaþi din Cupa Ligii ºi Cupa
Românei de Dinamo tot prin goluri
primite în ultimele secunde ale
jocurilor. Scenariul s-a repetat ºi în
returul din campionat, când „câinii
roºii”s-au impus în “ªtefan cel
Mare” cu 2-1, prin golurile lui
Essombe (‘29) ºi Puljic (‘91),
respectiv Munteanu (‘63). Dupã
acest rezultat, Dinamo a urcat pe
podiumul Ligii I, de unde a detronat
chiar Pandurii Târgu Jiu. Sâmbãtã,
de la ora 18:30, în ultima etapã din
acest an, elevii pregãtiþi de Edward
Iordãnescu vor întâlni liderul Astra
Giurgiu, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin.  M. O.

Radu a luat argintul la 50 m liber ºi
bronzul cu ºtafetele de 4 x 100 m
liber ºi 4 x 200 m liber, din ultima
fãcând parte ºi celãlalt component al
CSM Drobeta, Sabin Bonea. La
individual, Bonea a fost aproape de
podium la 1500 m ºi 400 m mixt,
unde, deºi a doborât recordul
naþional, s-a clasat pe locul 4,
respectiv 5. Rezultatele au plasat
România pe locul 4 în clasamentul
general, din 9 þãri participante. La
ediþia de anul trecut, de la Praga,
România a luat doar douã medalii
de bronz, prin Claudia Gîdea ºi Ionuþ
Radu, la 400 m mixt (4:59,78
minute), respectiv 4 x 100 m liber,
iar rezultatele au plasat þara noastrã
pe ultimul loc.
“A fost cea mai bunã prestaþie a
României din ultimul deceniu, dar ºi
cea mai puternicã ediþie. Eu sunt
mândru de elevii mei, care au

doborât de fiecare datã recordul
naþional ºi au adus majoritatea
medaliilor pentru România. Mai mult
decât atât, Gâdea a realizat, la nici 15
ani, baremul B pentru Jocurile
Olimpice din 2016, însã competiþia
nu e luatã în considerare de Federaþie.
Acum mergem la Internaþionalele
Ungariei de la Gyor, care puncteazã,
iar dacã Gâdea va scoate acelaºi timp
are ºanse mari sã meargã vara
viitoare la Rio de Janeiro. Oricum,

avem pânã pe 4 iunie 2016
posibilitatea sã scoatem timpul
impus” a spus antrenorul Cãtãlin
Becheru. În urmã cu 2 ani, acesta
se transfera, împreunã cu
sportivii sãi de la Aqua Team
Bucureºti, la CSM Drobeta.
Deoarece bazinul olimpic de la
malul Dunãrii e închis de
aproape un deceniu, înotãtorii
legitimaþi la clubul severinean se
pregãtesc în Bucureºti.  M. O.

S-au stabilit sfert-finalistele

Inter Crãguieºti ºi Unirea
Gârla Mare au fost performerele
turului secund al Cupei României
– Mehedinþi, faza în care echipele
din Liga a IV-a au jucat pe terenul
grupãrilor din Liga a V-a. Dupã ce
a eliminat în runda inauguralã
colega de serie AS Viitorul Floreºti
(4-0), AS Inter Crãguieºti a trecut
ºi de echipa de eºalon superior AS
Coºuºtea Cãzãneºti, scor 3-1 (10). O altã echipã din Liga a V-a
care a acces în turul al III-lea a fost
Unirea Gârla Mare, care a dispus
cu 1-0 (1-0) de Dunãrea Gruia. Pe
teren, ºi Dunãrea Hinova a învins

AS Corcova, scor 5-4 dupã
prelungiri, dar oaspeþii au contestat
identitatea a doi jucãtori ºi a
câºtigat meciul cu 3-0, la masa
verde. Echilibrat a fost ºi jocul
dintre liderul Ligii a V-a , AS Real
Vânju Mare, ºi finalista ultimelor
trei ediþii ale Cupei României – faza
judeþeanã Mehedinþi, AS Recolta
Dãnceu. Oaspeþii s-au impus cu
1-0 (1-0) ºi au rãmas în cursa
pentru cucerirea unui nou trofeu.
La Corlãþel, AS Viitorul ªimian
s-a impus cu 2-0 (1-0). Fãrã
emoþii s-a calificat în schimb
ocupanta locului secund din

Liga a IV-a, CS Strehaia, care a
trecut cu 6-2 (4-0) de ªtiinþa
Broºteni. Cea mai categoricã
victorie a obþinut-o CS Viitorul
Cujmir, care s-a impus cu 7-1 (51) pe terenul ultimei clasate din
Liga a V-a Mehedinþi, AS Speranþa
Punghina. Liderul Ligii a IV-a a
stat în turul al II-lea ºi va intra în
competiþie direct în faza sferturilor
de finalã, care vor avea loc pe data
de 5 martie 2016. Tragerea la sorþi
va avea loc în luna februarie a
anului viitor, iar în urnã vor intra
6 echipe din Liga a IV-a ºi douã
din Liga a V-a.
 M. O.

Anunþ public de depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)
PRIMÃRIA CORCOV
A anunþã publicul
CORCOVA
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
MODERNIZAREA
acordului de mediu pentru proiectul “MODERNIZAREA
REÞELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN
COMUNA CORCOV
A, JUDEÞUL MEHEDINÞI
MEHEDINÞI”,
CORCOVA,
propus pentru a fi amplasat în intravilanul/ extravilanul
comunei Corcova, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protecþia

mediului Agenþia pentru Protecþia Mediului
urnu
Mehedinþi, Strada Bãile Romane 3, Drobeta TTurnu
Severin, cod: 220234, judeþul Mehedinþi (adresa),
precum ºi la sediul Primãriei comunei Corcova, în
zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 16.30 ºi vinerea,
între orele 8.00 - 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului: AGENÞIA
PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI.

pamflet
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Sucã, brandu lu’ nea Aladin, piesa de teatru ieftin
a lu nea Gherghe ºi bradu’ personal al orºovenilor

Mã
nepoate,
mã
mehedinþeanu meu cetitor de
Obiectiv ce-mi eºti, sã apropie de
final ºi anu ãsta ºi iarã trecu
degeaba. Pã degeaba trecu, cã fu an
prost ºi pentru Severin ºi pentru
Mehedinþi. Locuri de muncã nu sã
fãcurã, oameni afarã se tot deterã,
ºomaju e în creºtere, luminiþa di la
capãtu tunelului abia mai pâlpâie ºi
nici Palatu Theodor Costescu nu
putu sã fie inaugurat. Cã aºa sã mai
duceau oamenii la un spectacol,
ceva, cãscau gura ºi mai uitau de
griji. Da când e sã ai ghinion ºi te
numeºti primaru Severinului, nici
Cetatea nu poþi sã o laºi deschisã
dupã inaugurare, darãmite sã mai
deschizi un teatru.
Cã vã zisã Sucã data trecutã, cã
nea Gherghe avea panglica pregãtitã,
sã inaugureze palatu, sã înceapã
spectacolele. Da ca ºi la anu de
alegeri, socoteala de acasã nu sã
potriveºte cu aia din piaþa publicã.
Cã oamenii cetãþii s-au mai deºteptat

ºi nu mai înghit orice. ªi aºa jucã
nea primarele în propria piesã ºi
teatrul rãmasã închis.
Da nu numai la municipiu sã
terminã anu cu probleme, da ºi la
judeþ. Pã nea Aladin confundã PSD
Mehedinþi cu moºia di la Stârmina,
probabel, de dizolvã organizaþia
judeþeanã de tineret, cã dete lapte ºi
corn în locu consiliului judeþan.
Ambiþios ºi rãzbunãtor, nea Aladin,
sã rãzbunã pe tinerelu care sã gândi
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Ce spune Primãria
Drobeta Turnu Severin
Conducerea Primãriei Turnu
Severin se spalã pe mâini ºi spune
cã „singurele noastre pretenþii
sunt sã se respecte cerinþele de
performanþã impuse de caietul
de sarcini”.
„Noi am contractat o lucrare la
cheie ºi singurele noastre pretenþii
sunt sã se respecte cerinþele de
performanþã impuse de caietul de
sarcini. Sunt o grãmadã de
produse fãcute în China, dar ne
intereseazã cerinþele de
performanþã stabilite în caietul de
sarcini. Din punctul nostru de
vedere, a fost o licitaþie publicã
deschisã ºi s-au impus criterii de
performanþã ºi fiºe de performanþã
pentru produsele puse în operã”,
ne-a declarat Nicolae Paponiu,
city-managerul Primãriei Drobeta
Turnu Severin.

Cum se fenteazã legea
De altfel, lucrurile sunt foarte clare
atunci când vine vorba de produse
„made in China”, achiziþionate în
cadrul acestor proiecte cu fonduri
europene. Existã o recomandare
clarã, foarte durã din partea UE, care
spune cã toate achiziþiile sã fie
intracomunitare, prevedere care se
regãseºte în condiþiile generale ale
tuturor programelor operaþionale. În
realitate lucrurile stau cu totul altfel ºi
majoritatea achizitorilor din România
eludeazã aceastã prevedere apelând la
serviciile unui intermediar care poate
fi o firmã din România, Olanda sau
orice alt stat UE. Aceastã firmã se
aprovizioneazã direct de la furnizorul
din China cu produsele solicitate,
dupã care le revinde la suprapreþ celui
interesat, moment în care tranzacþia ia
forma unei achiziþii intracomunitare.
Cu alte cuvinte, este foarte greu de
dovedit aspectul penal al acestor
manevre, în spatele cãrora se deruleazã
sume importante de bani.

cã n-ar strica sã dea un exemplu. ªil dete, da sã lãsã cu scandal. Acuma
nici nea Aladin sã nu sã mire dacã
tinerii or sã facã un pas în spate ºi
vor sprijini pe altcineva. Cã aºa-i în
tenis. Mai încercarã ºi nea Nicolicea
ºi nea Duicu de-alde astea, fapte de
vitejie ºi pãnã la urmã li sã aplecã.
Mã fraþilor, da sã pusã nea Aladin
pe strategii de branding, auzi. Pã
neam de neamu lu Sache a lu
Zãpãcitu nu a auzit de strategii de
branding, da ce fãcu nea Aladin
pusã capac la toate. Ce sã mai,
chemã o tânãrã speranþã, care sã
explice cum e cu brandingul ºi care
în afarã de poveºti nu fu în stare sã
arate mare lucru. Pã nici nu avea
cum, cã trebe sã te mai ºi pricepi,
cã doar sã iei modelu di la alþii nu e
suficient. Da acuma sã vedem din
ce bani, cui folosesc ºi dacã nea
Aladin are cumva de gând sã dea
niscaiva buget pe un fel de branding
personal, care sã-l ajute în viitoarea
campanie electoralã. Pe principiu
gãsesc eu sã vã dau ceva de lucru
acuma ºi îmi faceþi ºi mie neºte poze
frumoase, la anu. Poate la anu ºi la
mulþi ani, cã s-au lãmurit
mehedinþenii pe cine au lãsat în
frunte ºi anii ãºtia. Punem pariu cã
la anu vine schimbarea ºi pentru
Severin ºi pentru Mehedinþi?! Sucã
zisã cã pune pariu ºi ºtiþi cã ãsta nu
ºtie sã piardã.
Mã nepoate, da sã apucarã
orºovenii sã strângã globuri sã-ºi
facã brad în centrul oraºului. Pã
zisãrã oamenii, cã dacã administraþia

localã nu e capabilã, atunci ar fi bine
sã punã mânã de la mânã ºi glob
lângã glob ºi sã îºi împodobeascã
cel mai mare brad din oraº. Mai
gãsesc ‘mnealor o betealã, ceva,
uitatã prin vreun colþ ºi gata bradul.
Cã decât sã aºtepte ajutor din partea
aleºilor, mai bine lipsã.
Cã ºi nea Buºoi vrea primar de
Bucureºti, fãrã sã se întrebe de ce nul ºtie lumea nici acolo unde a fost
ales, darãmite în ditai Capitala. Da
vrabia mãlai viseazã, cã ce altceva ar
putea visa nea Buºoi, dacã nu mãlai!?!
Mã fraþilor, la final îmi zisã Veta
o veste bunã, dupã atâta amar de
vreme de când îmi povestea numai
nenorociri. Cicã sã luã hotãrârea ca
nea Screciu sã candideze la Primãria
Severinului, anul viitor. Gata, cicã
aºa sã decisã, lucrurile ar fi tranºate,
nu mai e cale de întoarcere. Mã
nepoate, io zâc cã asta ar fi o ºansã
pentru oraºul ãsta, pe care
severinenii n-ar trebui s-o piardã. Cã
dacã s-au lãmurit de nea Gherghe,
ar face bine sã mai schimbe
lucrurile, iarã nea Screciu e în toate
puterile sã facã niscaiva treabã în
Severinu ãsta uitat de toþi. Iarã Veta
când vine cu câte o veste de asta, sã
cam întâmplã lucrurile.
Aºa cã, nea Gherghe ar cam
putea sã iasã la pensie, cã s-or fi
terminat ºi bãncuþele, cât despre
platani, numai de bine.
Da pãnã data viitoare, când
tragem linie pe anu ãsta, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

