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Suntem la fel de sãraci ºi de bolnavi,
la fel de rupþi în fund ºi fãrã de viitor sau
Cum se conduce o þarã?

Avem nevoie de oameni care sã
gândeascã, nu doar de administratori,
ºi care sã ne scoatã din sãrãcie.
Oameni care sã propunã altceva, aici
în zona „geostrategicã” numitã
România, cât o mai fi în formula
aceasta. Ne-am sãturat sã tot fim
sãraci ºi sã ne pregãtim sã fim ºi mai
sãraci. Sigur cã este prea târziu, cã

nu mai avem aproape nicio ºansã,
mai ales cã trãim într-o zonã unde
avem ºi iarnã ºi achitãm cu greu
facturile pentru jumãtate din viaþã.
Trãim în continuare sãraci ºi lipsiþi de

viitor, la capãt de lume.
Aici, la Marea Neagrã spuneau
unii cândva, se terminã lumea. Nu
degeaba l-au exilat pe Ovidiu la
Constanþa. Ar fi trebuit sã fie o

binecuvântare, dacã era aºa de frumos
ºi nu un exil, într-un loc izolat ºi lipsit
de speranþã. Ne-a gãsit sãraci ºi fãrã
speranþã. Nici mãcar cinstiþi. Brâncuºi
s-a întors ºi ne-a gãsit ºi mai rãu.
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Se cautã din nou manager pentru Spitalul
Judeþean de Urgenþe din Drobeta Turnu Severin

Gherghe - Cârjan - Screciu:
principalii
actori la
Din mai 2014, când fostul tentative de concurs, dar fie s-au interimar de medicul Marinicã
manager Doina Borugã a trebuit sã anulat pe ultima sutã de metri, fie Stoian. Acestuia i s-a prelungit locale
pãrãseascã funcþia din cauza
faptului cã era urmãritã penal în
acelaºi dosar de corupþie cu fostul
preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Adrian Duicu, Spitalul
Judeþean de Urgenþe din Drobeta
Turnu Severin a fost condus numai
cu titlu interimar. Au existat câteva

nu s-a înscris nimeni.
Dupã ce medicul Doina Borugã
a fost nevoit sã se retragã din postul
de conducere al Spitalului
Judeþean de Urgenþe din Drobeta
Turnu Severin fiind urmãritã penal
într-un dosar de corupþie, postul de
manager a fost ocupat cu titlu

mandatul în mai multe rânduri pânã
în august 2015, când fãrã sã i se
impute ceva anume de cãtre
conducerea Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a fost înlocuit cu
ortopedul Victor Marinescu
Maliborschi.
 Continuare în pag. 14
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de Sorin Vidan

Gherghe - Cârjan - Screciu:
principalii actori la locale

Sigur cã apropierea
alegerilor locale încinge spiritele,
e ºi firesc þinând cont de
importanþa acestor alegeri.
Conteazã cine guverneazã un
judeþ, un oraº sau o comunã timp
de patru ani de acum încolo. Viaþa
noastrã depinde în bunã mãsurã
de calitatea celor ce administreazã
problemele comunitãþilor noastre,
care nu sunt nici puþine, nici
uºoare. Aºteptãrile noastre sunt
mari, dar nu la fel de mari cum e
dorinþa abulicã a partidelor de
a ajunge la putere.
Primii care au aruncat zarurile în
acest joc al aºteptãrilor ºi
speranþelor sunt liberalii. Nu au
prea fãcut ei cine ºtie ce opoziþie,
dupã cum nu fac nici cine ºtie ce
tot învârtindu-se prin preajma
guvernãrii Cioloº, dar au timp sã
recupereze. În urmã cu patru ani,
la alegerile similare, atunci când
erau prinºi în formula USL,
liberalii mehedinþeni au fãcut o
figurã absolut onorabilã, luptând
cot la cot alãturi de pesediºti contra
reprezentanþilor guvernului BocBãsescu. Dar asta a fost acum
patru ani. Între timp lucrurile s-au
schimbat radical în ceea ce priveºte
raporturile cu PSD, liberalii
revenind la poziþiile clasice ale unei
atitudini antagonice vizavi de
social-democraþi. Care socialdemocraþi mehedinþeni, între noi
fie vorba, i-au asimilat pe foarte
mulþi din fosta tabãrã PDL
împotriva cãreia au luptat, lucru pe
care liberalii l-au fãcut ºi ei,
fuzionând cu PDL, astfel cã avem
acum trei partide în douã, faþã în
faþã. Bieþii pediºti, cândva
conducând de la A la Z tot judeþul,

au fost nevoiþi sã se reinventeze, ba
la PSD, ba la PNL, ºi sã
supravieþuiascã politic.
Ziceam cã liberalii au fost primii
care au aruncat zarurile. Astfel a
apãrut pe piaþa media datele unui
sondaj de opinie ce reflectã starea
de beligeranþã politicã de la noi.
„Partidul Naþional Liberal (PNL)
câºtigã un judeþ roºu, considerat, de
multã vreme, un fief tradiþional al

Partidului Social Democrat (PSD).”
–titra un cunoscut site de ºtiri. Mãi
sã fie, chiar aºa sã stea lucrurile?
Astfel aflãm cã potrivit sondajului
„dacã duminica viitoare ar avea loc
alegeri pentru Consiliul Judeþean
Mehedinþi, PSD ar obþine 37,1%,
dintre voturi, în timp ce PNL ar
câºtiga 33,3% dintre opþiunile
electoratului.” Ar mai obþine voturi
ºi ALDE 9,2%, PMP 6,7%, UNPR
6,5% etc. Tot pentru Consiliul
judeþean. La primãria ºi consiliul
local severinean „viceprimarul PNL
Daniel Cârjan ar beneficia de 29,7%
dintre voturi, urmat de fostul
viceprimar PSD Marius Screciu, cu
27% dintre sufragii.” iar actualul
primar, UNPR-istul Constantin
Gherghe, este cotat la 33,7% în
preferinþele electoratului” . Dar
Gherghe, zice autorul articolului sau
analistul sonadjului (nu ni se spune
cine anume) „are toate ºansele sã
scadã, din cauza contextului politic
mai mult decât zbuciumat prin care
a trecut, în 2015, preºedintele
partidului, Gabriel Oprea: scandalul
de plagiat, cel privind moartea

poliþistului-motociclist ºi, nu în
ultimul rând, dezastrul din clubul
Colectiv.” Ei, ce sã zic? Nu din
aceste cause scade Gherghe,
dacã scade, cãci nimeni din
Severin nu-l voteazã pe Gherghe
prin prisma Gabi Oprea-plagiattragedia Colectiv. Din cu totul alte
considerente va fi votat Gherghe,
nu din cauza apartenenþei la
UNPR. Pânã la locale mai are timp
sã schimbe douã-trei partide, ºi
tot la fel va fi votat, pe baza
„legendei” locale, a imaginii de
edil preocupat de problemele
oraºului. Cei ce nu-l vor vota pe
Gherghe au alte argumente, ce þin
mai ales de aceleaºi probleme ale
oraºului, nu de apartenenþa la un
partid sau altul.
E bine cã PNL se situeazã imediat
dupã PSD în bãtãlia pentru
Consiliul judeþean. Au cel puþin un
post de vicepreºedinte al
Consiliului judeþean asigurat. Dacã
nu cumva, prin târguialã cu ALDE
ºi PMP, vor obþine chiar postul de
preºedinte. E posibil.
În ceea ce priveºte primãria,
sincer, e greu de crezut cã Daniel
Cârjan ar obþine 29,7% iar
Gherghe 33,7%. Diferenþa aceasta
de 5 procente e ridicol de micã, în
condiþiile în care gabaritul politic
al celor doi e totalmente, dar
totalmente inegal, o ºtiu ºi copiii
de grãdiniþã. Nici dacã Gherghe sar retrage din cursã, cu Marius
Screciu (PSD) principal
contracandidat, Daniel Cârjan nu ar
avea marile ºanse ce i le dã
sondajul amintit. Nu cã Daniel
Cârjan nu ar fi un politician foarte
onorabil, este, indiscutabil, dar în
confruntarea electoralã ce vine sunt
alþi factor ce intrã în joc, nu neapãrat
onorabilitatea care la Daniel Cârjan
e un punct forte. De exemplu, intrã
în joc charisma, determinarea, ºi
structurile de partid. Un adversar
mult mai redutabil pentru Screciu,
din tabãra liberalã, ar fi fost Marius
Bãlu, asta dacã principala

confruntare s-ar fi dat fãrã
Gherghe. Bãlu are alte argumente,
altã expertizã politicã.
Oricum, dincolo de toate

prognozele ºi pãrerile, sondajul
amintit e un bun start în dezbaterile
asupra alegerilor ce se apropie.
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Cozi uriaºe la plata taxelor ºi impozitelor la Turnu Severin
Noul Cod Fiscal reuºeºte
„performanþa” sã dea bãtãi de cap
nu doar contribuabililor care au
declarat sediul firmei în locuinþã,
ci ºi persoanelor care deþin în
coproprietate un imobil.
Severinenii au luat cu asalt la
începutul acestei sãptãmâni casieriile
Administraþiei Financiare pentru a plãti
impozitele pe anul 2016, numai cã
mulþi dintre ei au trebuit sã facã cale
întoarsã. Mai întâi trebuie sã
completeze o declaraþie de impunere,
cu mare atenþie, fiindcã poate intra sub
incidenþa legii penale, ºi apoi sã se
prezinte cu acest document la casieria
sediului central al Direcþiei de Taxe ºi
Impozite Locale Drobeta Turnu Severin.
Pentru clãdirile unde a fost
declarat sediul firmei este bine de
ºtiut cã trebuie fãcutã o reevaluare,
în caz contrat impozitul de achitat
va fi mult mai mare.
„Declaraþiile se depun pentru clãdirile
la care am înregistrat sedii ale unor
societãþi comerciale, ale unor persoane
fizice autorizate sau întreprinderi
individuale, puncte lucru ºi chiar sedii
secundare. Pentru aceste clãdiri

contribuabilii trebuie sã ºtie cã vor trebui
sã procedeze la reevaluare ori fãrã
aceastã reevaluare valoarea de
impozitare o vom calcula noi conform
Codului Fiscal ºi vom aplica un
coeficient de 2 la sutã spre deosebire
de 1,3 care se aplicã la valoarea
reevaluatã”, explicã Marinela Mateescu,
directorul Direcþiei de Impozite ºi Taxe
Locale (DITL) Drobeta Turnu Severin.
Nu doar cei care au declarate
sediile firmelor în locuinþe trebuie sã
depunã declaraþii, ci ºi persoanele
care deþin în coproprietate un imobil.
De aici o întreagã nebunie pentru cã
situaþiile sunt delicate în multe familii,
mulþi nu au dezbãtut succesiunea în
cazul decesului proprietarului iniþial,
unii moºtenitori sunt plecaþi în
strãinãtate ºi exemplele ar putea
continua. Directorul Marinela
Mateescu spune însã cã legea
este clarã în acest sens ºi cã
trebuie respectatã:
„Pentru a face defalcarea pe noul
Cod Fiscal a dreptului de
proprietate atunci fiecare cetãþean
va trebui sã vinã sã declare cota de
proprietate pe care o deþine din

bunurile pe care le avem în
patrimoniu. Ne obligã legea ºi
trebuie sã o facem astfel încât sã
reflecte corect ºi cinstit faþã de toatã
lumea cota de impozit pe care o
datorãm noi ºi sã nu fim traºi la
rãspundere pentru ceea ce nu au
achitat ceilalþi coproprietari”.
Fãrã declaraþia completatã de
proprietari, însoþitã de actul de
proprietate al imobilului ºi copii dupã
actele de identitate ale proprietarului
ori proprietarilor, dupã caz, angajaþii
nu încaseazã impozitul.
Formularele de declaraþii se gãsesc
la toate casieriile din Drobeta Turnu

Severin de pe strada Criºan, Piaþa
Sârbilor, strada Horia, precum ºi la
sediul instituþiei de pe bulevardul Carol
I, însã depunerea documentului se va
face doar la sediul DITL, unde sunt
inspectorii de sector care le pot prelua,
înregistra ºi le pot verifica pentru
implementare în soft-ul informatic.
Direcþia de Impozite ºi Taxe Locale
Drobeta Turnu Severin a prelungit
programul pânã la orele 20,00,
astfel încât angajaþii sã poatã prelua
toate declaraþiile ºi pentru a da
posibilitatea tuturor cetãþenilor sã
achite cu bonificaþia de 10 la sutã
pânã la 31 martie a.c.

Constructorul centralei pe gaze de la Drobeta Turnu Severin:
„La 31 mai, poate chiar mai devreme, vom da drumul la apã caldã”
La Drobeta Turnu Severin
urmeazã sã se construiascã o centralã
pe gaze care sã asigure cãldura ºi apa
caldã pentru municipiul de la Dunãre.
Constructorul s-a angajat prin
contract cã o va termina în opt
luni, valoarea proiectului fiind de
aproape 14 milioane de euro.

Cum actuala termocentralã care
asigurã energia termicã în municipiul
de la Dunãre îºi va închide porþile în
aceastã primãvarã, Primãria Drobeta
Turnu Severin a organizat în vara
anului trecut licitaþie deschisã pentru
desemnarea firmei care sã
construiascã o centralã pe gaze. Doar
o singurã societate comercialã s-a
arãtat interesatã ºi a depus în acest o
ofertã, care a fost declaratã
câºtigãtoare de cãtre comisia de
evaluare. Este vorba de SC Alfa
Ground Solutions SRL din Bucureºti,
în oferta cãreia figureazã ca
subcontractanþi: SC Turbo Tech SRL

Bucureºti –pentru partea de execuþie
gaze ºi electrice; SC BIO Garden
Distribution SRL Giurgiu –pentru
partea de construcþii drumuri
civile ºi industriale.
Primãria Drobeta Turnu Severin
a predat constructorului în data
de 14 ianuarie a.c. terenul în
suprafaþã de 25.083 mp dat în
concensiune, pe care urmeazã sã
se construiascã aceastã centralã,
iar SC Alfa Ground Solutions SRL
a demarat procedura de obþinere
a avizelor necesare.
„Proiectarea este deja începutã, noi
solicitãrile le-am fãcut cãtre toþi cei
implicaþi în acceptarea acestui proiect
ºi conform certificatului de urbanism
am primit avizele. În momentul acesta
se aºteaptã rãspunsul la avize, concret
cel de la Mediu. Dar noi nu stãm,
lucrãm în paralel la realizarea
proiectului, se discutã cu furnizori
pentru contractele pentru materiale. De

exemplu, conducta de termoficare
nu este una simplã, este o þeavã care
are un regim special, se face o
preizolare, se stabilesc tronsoane”,
a declarat inginerul Veronica Bulf,
coordonatorul departamentului de
construcþii din cadrul firmei Alfa
Ground Solutions.
Centrala va fi gata la
sfârºitul lunii august
Constructorul mai spune cã
imediat cum vremea le va permite
va începe construcþia efectivã a
centralei la Turnu Severin ºi cã
sfârºitul lunii august proiectul
va fi finalizat.
„Imediat ce timpul ne lasã noi vom
începe amenajarea platformei ca o
primã operaþiune. Prognoza ne spune
cã ne duce undeva spre sfârºitul lunii
februarie fiindcã se lucreazã
terasamente care nu se pot face pe
noroi. Oricum, la 31 mai, poate chiar
mai devreme, vom da drumul la apã

caldã”, mai spune inginerul Bulf.
Centrala în valoare de
13.781.285,56 euro trebuie, conform
contractului, sã fie finalizatã în 8 luni
ºi 21 de zile, iar preþul energiei
termice livrate va fi de 168 lei/Gcal
ºi al apei de adaos 5,65 lei/mc.
În toamna anului trecut furnizarea
agentului termic în municipiul
Drobeta Turnu Severin a pornit cu
întârzire pe fondul marilor probleme
financiare cu care se confruntã
Termocentrala de la Halânga
(sucursalã a Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare aflatã la un pas de
faliment). Practic, termocentrala s-a
închis la sfârºitul lunii septembrie
2015, iar Severinul a rãmas
descoperit. Guvernul a înþeles cã nu
poate lãsa un oraº întreg în frig în iarna
2015-2016 ºi a alocat suma necesarã
pentru repornirea termocentralei ºi
asigurarea furnizãrii agentului termic
în Drobeta Turnu Severin.
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Cum sã îngheþi româneºte într-o eurogarã de 6 milioane de euro
S-au cheltuit aproape ºase milioane de euro pentru eurogara din
Drobeta Turnu Severin, dar acum cãlãtorii tremurã de frig fiindcã
ditamai clãdirea mamut nu a fost prevãzutã cu o centralã care sã o
încãlzeascã. Cãlãtorii aºteaptã în fiecare iarnã minute în ºir
trenurile în sãli de aºteptare îngheþate bocnã.

Severinul se poate mândri cu
una din cele mai frumoase ºi moderne
eurogãri din România. Dar, aºa cum
spun cãlãtorii care au ghinionul sã
treacã prin aceastã staþie, poate fi
catalogatã ºi “cea mai friguroasã”. În
aceste condiþii cãlãtorii care aºteaptã
trenul înãuntru, fie pe peron afarã spun
cã este unul ºi acelaºi lucru. Un cãlãtor
ne spune cã i-a îngheþat instantaneu
cafeaua în paharul de plastic: “E mai
rãu decât afarã fiindcã sunt pereþii reci.
Severinul nostru are o garã aºa
frumoasã ºi sã nu ai cãldurã, mi se
pare inadmisibil. Ne mai încãlzim
cu o cafea”.
„E ca afarã, cred cã o sã ies sã
mã plimb prin jurul gãrii. Nu cred
cã e vreo garã mai frumoasã ca
asta, dar friguroasã tot la fel”, se
plânge o doamnã.
„E foarte frig, o garã aºa frumoasã,
pãcat. Stau ºi aºtept în gara
ultramodernã, dar geroasã, am
întrebat fetele de la casiere stau cu o

rezistenþã ca încãlzitoare, e strigãtor
la cer. Eu sunt destul de bine
îmbrãcatã, dar totuºi m-a pãtruns
frigul”, spune o altã doamnã intrigatã.
Se va monta o
centralã pe gaze
Abia acum, dupã aproape ºase
ani de la inaugurare, reprezentanþii
CFR Craiova spun cã au fonduri
pentru montarea unei centrale pe
gaze ºi cã pânã la sfârºitul acestei
luni, clãdirea va fi încãlzitã:
„Soluþia existã, ca sã dau un pic de
istoric legat de aceastã eurogarã, ea
în momentul în care a fost proiectatã
nu a fost proiectatã ºi cu racord de
gaze naturale pentru a se putea încãlzi
staþia. (...) Noi considerãm cã am
fãcut toate demersurile din timp, dar
datoritã ºi bugetului aprobat târziu a
fost un pic întârziatã alimentarea cu
gaze. Am avut probleme ºi legate de
aprobãrile de la Primãria Drobeta
Turnu Severin ºi de la Inspectoratul
de Poliþie întrucât nu ne permiteau

sã spargem strada”.
O clãdire sinistrã
Eurogara din Drobeta Turnu Severin
pare desprinsã dintr-un veritabil film
ºtiinþifico-fantastic hollywoodian. Dacã
ai ghinionul sã vii la garã atunci când
nu se apropie sosirea unui tren ai
senzaþia cã ai pãºit într-o clãdire
pãrãsitã. Nimic din forfota aceea
specificã unei gãri. Un geam la etajul
doi al clãdirii stã deschis în
permanenþã ca ºi cum nu ar fi suficient
de frig fiindcã un cãlãtor a apãsat din
greºealã pe un buton, iar acum
angajaþii nu mai ºtiu cum sã-l închidã.
Gresia lucioasã devine extrem de
periculoasã acum când afarã ninge,
dar dupã un control ºi niºte amenzi
ale Protecþiei Consumatorilor s-au luat
„mãsurile de rigoare”: s-au montate
niºte plãcuþe de avertizare pe stâlpii
interiori. Nu mai existã un centru de
informare, doar o casierie într-un colþ
sinistru de unde poþi sã-þi achiziþionezi
biletul de cãlãtorie. Anul trecut, din
cauza frigului excesiv gresia de la
etajele superioare ale clãdirii a îngheþat
ºi s-a exfoliat, dar recent a fost
înlocuitã datoritã vizitei efectuate de
AJOFM Mehedinti

reprezentanþii Casei Regale, care au
venit la Turnu Severin cu trenul regal.
Remember
Gara din Drobeta Turnu Severin a
avut parte de peripeþii încã din faza
de proiect. Trebuia terminatã în trei
ani, dar a fost finalizatã abia în ºase
ani. A fost proiectatã cu lift, dar nu au
mai fost fãcut pentru cã nu s-au mai
alocat fondurile necesare. Apoi nu
putea fi datã în folosinþã pentru cã era
construitã prea aproape de peron. Iar
la inaugurare, în vara anului 2010, a
devenit celebrã doar pentru cã pe
panourile de afiºaj au fost derulate
imagini pornografice. În afara
ghiºeului de unde îþi poþi cumpãra
biletul de cãlãtorie ºi un chioºc de la
parterul imobilului, toatã clãdirea este
goalã. Deºi la etajul I ºi II au fost
proiectate mai multe spaþii destinate
comerþului, nici unul dintre acestea
nu a fost ocupat pânã în prezent din
cauza chiriilor foarte mari, dar ºi a
traficului feroviar tot mai scãzut în
ultimii ani Aici trebuiau sã
funcþioneze o farmacie, un restaurant,
un fast-food, o florãrie ºi mai multe
chioºcuri de ziare sau buticuri.

anunþ

Vã informãm cã în perioada 27-28 ianuarie 2016 se va organiza
la Craiova o selecþie pentru ocuparea unor locuri de muncã în
domeniul agricol în Spania (800 locuri de muncã la nivel naþional).
Pentru aceste oferte nu se solicitã cunoaºterea vreunei limbi strãine,
salariul oferit este de 40 euro brut/zi, iar cazarea este asiguratã de
angajator contra sumei de 1,6 euro / zi, dar nu existã posibilitatea
cazãrii solicitanþilor bãrbaþi în cadrul firmei. Durata contractului este de
aproximativ 3 luni, cu data estimativã de începere 15.02.2016.
Persoanele interesate care doresc sã participe la aceastã selecþie
trebuie sã se prezinte la sediul nostru din Drobeta Turnu Severin, bd.
Carol I nr 3, etaj 2, camera 30.
Având în vedere situaþia economicã ºi socialã a judeþului nostru,
vã rugãm sã mediatizaþi aceastã ºtire ºi sã informaþi opinia publicã
despre aceastã oportunitate de ocupare a unui loc de muncã în
agriculturã în Spania!
Pentru orice informaþii suplimentare, vã stãm la dispoziþie la numãrul
de telefon 0252 / 319029.
Director executiv, Ioan Suru

actualitate
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Consiliul Judeþean Mehedinþi a pierdut peste 9 milioane
de lei, bani europeni! Cum s-a ajuns la asta?
Consiliul Judeþean Mehedinþi nu
a fost în stare sã ducã pânã la
capãt un proiect privind
reabilitarea unui drum judeþean,
finanþat cu fonduri europene, iar
acum este nevoit sã încheie
lucrãrile cu bani de la bugetul
local. Ghinionul s-a produs din
cauza alunecãrilor de teren.

Este vorba de reabilitarea
Drumului Judeþean 670 NegoieºtiFloreºti (DN 67) pentru care a fost
încheiat contractul de finanþare
nerambursabilã din 13 februarie
2009, valoarea totalã fiind de
55.249.852 lei. Zona era cunoscutã
ca fiind una cu probleme din cauza
instabilitãþii solului, însã soluþiile
tehnice adoptate la vremea
respectivã s-au dovedit a fi proaste.
Aºa se face cã pe parcursul
implementãrii proiectului, din cauza
alunecãrilor de teren, a fost afectat
terasamentul drumului judeþean DJ
670 în mai multe puncte, respectiv în
zonele Comãneºti, Stroieºti ºi Zegujani
de pe traseul Negoieºti –Floreºti. În
aceste condiþii a fost nevoie, în urma
unor proceduri de achiziþie, sã fie
contractate lucrãri de consolidare, care
au fost finalizate ºi recepþionate în
decembrie 2012. Ulterior, au apãrut
fenomene de instabilitate noi care au
afectat corpul drumului ºi pe alte
sectoare, astfel cã lucrãrile nu s-au

încheiat la data de 31 decembrie 2015.
„Pe perioada implementãrii
acestui proiect au apãrut tot felul de
probleme în ceea ce priveºte
stabilitatea solului, au avut loc
alunecãri de teren ºi în consecinþã a
trebuit sã procedãm la reproiectãri,
la studii geotehnice noi ºi ca urmare
au fost încheiate acte adiþionale
succesive pentru readucerea la
capacitate optimã a acestui drum.
Procedurile de achiziþie fiind
complicate ºi ca duratã în timp ele
nu pot fi anticipate încã de la
început, s-a ajuns la limita perioadei
de finanþare iniþialã, 31 decembrie
2015”, explicã Cristinel Pavel,
directorul executiv al Direcþiei
Tehnice din cadrul Consiliului
Judeþean Mehedinþi.
Concret, pentru cã nu s-a
încadrat în termenul stipulat s-a
pierdut finanþarea europeanã, iar
ceea ce a mai rãmas de executat,
adicã circa 10 la sutã din proiect,
se va realiza cu fonduri de la
bugetul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, adicã 9.302.054 lei.
Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Liviu Mazilu,
spune cã aceste calamitãþi care s-au
produs în zonã nu puteau fi
anticipate, dar sperã cã soluþiile
tehnice adoptate acum sã poatã stopa
pentru totdeauna aceste fenomene:
„Soluþia tehnicã este una extrem de

complexã, pe o tehnologie nouã, care
nu a mai fost aplicatã în judeþul
Mehedinþi ºi sperãm noi ca acele
coloane ºi piloni foraþi sã dea rezultate
ºi sã nu avem mulþi ani de acum înainte
probleme cu acel drum”.
Din data de 13 ianuarie, lucrãrile
sunt suspendate pe acest drum pânã
când temperaturile de afarã vor
permite constructorului sã lucreze
fãrã probleme. Ordinul nu l-a speriat
foarte tare însã pe constructor care ,
tipic româneºte, turna beton acolo
unde se efectueazã lucrãri de
consolidare, în cursul zilei de vineri,
15 ianuarie, deºi afarã ningea.
„Lucrãrile
la NegoieºtiFloreºti sunt
suspendate
prin ordin

Expoziþie de artã contemporanã
la Muzeul de Artã

Vineri, 22 ianuarie 2016, ora
12:00 la Muzeul de Artã, va avea loc
vernisajul expoziþiei temporare de
ceramicã ºi gravurã contemporanã „Bi ºi
Tridimensional” a artiºtilor plastici Zuzu
Caratãnase ºi Ovidiu Ionescu.
ZuZu Caratãnase pe numele sãu real
Caratãnase Rãzvan-Constantin (n. 1985,
Tulcea) este un artist plastic, cadru didactic
universitar, curator de artã contemporanã
ºi doctor în arte vizuale. A avut nouã
expoziþii personale pe plan naþional ºi a
participat la peste 180 expoziþii colective
ºi de grup în þarã ºi peste hotare. A primit
pânã în prezent numeroase distincþii.

Ultima expoziþia a lui Zuzu Caratãnase,
alãturi de artista Eva Radu, a fost în luna
decembrie a anului 2015 la Institutul
Cultural Român din Bucureºti.
Ovidiu Ionescu (n. 1965, Bucureºti)
este lector universitar doctor al
Universitãþii Naþionale de Arte din
Bucureºti, care, recent, a primit în anul
2015 menþiune de onoare la Festivalul
Internaþional de Ceramicã din Japonia
pentru lucrarea din porþelan „Imaculare”.
Expoziþia va fi deschisã în perioada 22
ianuarie –22 februarie 2016.
Enescu Chirilã,
ºef secþie Muzeul de Artã

din data de 13 ianuarie, temperaturile
fiind scãzute nu se pot realiza lucrãri
specifice, betoane, mixturi asfaltice.
Dacã se toarnã, se toarnã pe
rãspunderea constructorului, noi ºi
Inspectoratul de Stat în Construcþii
ne-am fãcut datoria i-am atenþionat”,
a precizat Cristinel Pavel.
Proiectul de reabilitare a
drumului judeþean 670 nu este
singurul pentru care Consiliul
Judeþean Mehedinþi pierde
finanþarea europeanã, în aceeaºi
situaþie fiind ºi cel privind
reabilitarea Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’
* Nu ºtiu ce credeþi
dumneavoastrã, stimaþi cititori, dar
ºtirea cea mai bulversantã pe care am
auzit-o în ultimele zile este cea
referitoare la existenþa unei mafii a
pariurilor în tenisul mondial de înaltã
performanþã. Vasãzicã nobilul sport,
sportul aristocraþiei, al fayr- play-ului
desãvârºit sau cum o mai fi fost el
numit, tenisul, da, tenisul a fost ºi el
penetrat de cangrena mafiei. Mã ºi
întreb de ce mai pierd uneori ceasuri
întregi în faþa televizorului pentru a
urmãri meciurile marilor campioni ai
„sportului alb” sau tot felul de clasice
derby-uri din fotbal, dacã, în realitate,
rezultatele sunt dinainte cunoscute.
* Apropo de tenis ºi de maladia
corupþiei despre care se zice cã-l
macinã! Oare sã fie cu totul
întâmplãtor faptul cã marea noastrã
speranþã, Simona Halep (cicã locul
al doilea mondial!), pãrãseºte, de la
o vreme, marile turnee mondiale (cum
s-a întâmplat, acum câteva zile, la
Australian Open Tennis) încã din
primele tururi? Nu ºtiu, întreb doar.
În ceea ce o priveºte pe Simona
Halep, aºa cum am mai scris ºi cu alt
prilej, ea nu are niciun fel de datorie
faþã de þarã, de suporteri, care nu au
astfel dreptul sã-i adreseze reproºuri
sau tot felul de cuvinte urâte, asta

fiindcã familia ei i-a finanþat cariera.
Dar asta nu ne consoleazã câtuºi de
puþin în legãturã cu tot mai
numeroasele ei rateuri, eºecuri. Miar plãcea sã greºesc, dar, în cazul
ei, cred cã este vorba de o anumitã
labilitate de caracter, pe care, la vârsta
ei, 24 de ani, este mai dificil sã o
elimini. Mai dificil, dar nu imposibil.
Altfel, vom considera cã acest loc doi
mondial nu este decât rodul unor
conjuncturi norocoase pentru
Simona, un fel de apã chioarã cu care
sã te îmbeþi, în lipsã de altceva.
* În fine, Simonei Halep îi poþi
trece cu vederea multe. Dar
celebrului ei partener de... joacã, mã
rog, de joc, Klaus Werner Iohannis,
poþi? Nu prea poþi, fiindcã, iatã,
dumnealui, pe de o parte, se dedã
la presiuni asupra „Justiþiei
independente” (în chestiunea casei
din Sibiu, în posesia cãreia a intrat
prin mijloace care exced legalitatea),
iar pe de altã parte îºi asumã, prin
CSAT, niºte realitãþi greu de
controlat (cum ar fi inexistenþa
informatorilor ºi colaboratorilor
acoperiþi ai serviciilor de informaþii
în rândurile magistraþilor). O fi bine,
dragã Santa K.? O fi bine? Madame
Livia Stanciu ce pãrere are? Doar, pentru
orice privire avizatã, ea este, în
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Aºa-i în tenis?!
împrejurãrile actuale, un soi de partenerã
de... blat a dv... Greºim cu ceva?
* A venit, în sfârºit, ºi mult dorita
zãpadã, cu gerul aferent. Cam târziu,
dar, vorba unui clasic în viaþã, asta e!
Pe la noi mai puþin, pe la alþii, ca de
obicei, mai mult. Tot ca de obicei,
autoritãþile au reacþionat aºa cum au
reacþionat. Spre deosebire de alte dãþi,
reprezentanþii guvernului tehnocratobruxellez nu ºi-au fãcut apariþia prin
nãmeþi, nici mãcar demonstrativ, nici
mãcar în fapt de searã. Oamenii sunt,
evident, puºi pe treabã, cãlare pe
dumneaei, nu alta. ªi apoi, sã strice
dumnealor scumpete de botine prin
zloatã ºi troiene? Peste poate, þaþo!
Incidentele, clasice ºi ele (naºteri în
ambulanþe înzãpezite, oameni ai strãzii
înlemniþi de ger prin boscheþi,
limuzine cu roatele-n sus pe
marginea drumurilor, trenuri deraiate
ºi ornate cu þurþuri, bãtrâni scoºi din
case prin acoperiºuri etc.) nu au lipsit
ºi au dat naºtere, prin talk-show-urile
televizate, la comentarii dintre cele
mai stupide. Ce sã comentezi, de
fapt, în asemenea situaþii?
* Pe oficialii noºtri de toate culorile
îi preocupã maxim, vãd, caracterul
ºtiinþific al cãrþilor concepute, scrise,
publicate dupã gratii ºi nu prea ºtiu
cum sã-l releve, sã-l dovedeascã,

ANIVERSAREA VETERANULUI DE RÃZBOI
ZAHARIA PUIU

În data de 16 ianuarie 2016,
la sediul Centrului Militar Judeþean
Mehedinþi, începând cu ora 11.00,
reprezentanþii garnizoanei Drobeta
Turnu Severin, ai Asociaþiei
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi
filiala Mehedinþi ºi ai Primãriei
Vânãtori au sãrbãtorit pe veteranul

din Al Doilea Rãzboi Mondial din
localitatea Vânãtori, domnul
sublocotenent în retragere Zaharia
Puiu, care a împlinit respectabila
vârstã de 102 ani.
Nãscut la data de 16 ianuarie
1914, domnul sublocotenent în
retragere Zaharia Puiu a participat

în rãzboi cu gradul de soldat,
specialitatea intendenþã, în anul 1945
a fost trecut în rezervã cu gradul de
caporal, a fost decorat cu Medalia
“Crucea comemorativã a celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, 1941-1945".
Efectuãm aceste activitãþi de
aniversare a veteranilor de rãzboi
care au trecut de vârsta de 95 ani ºi
îºi serbeazã ziua de naºtere în
aceastã perioadã, ca omagiu pentru
sacrificiul lor ºi pentru ceea ce au
fãcut pentru þarã.
Ne bucurãm cã suntem alãturi de
ei, cã putem sã le aducem o micã
bucurie, asigurându-i cã niciodatã
nu îi vom da uitãrii.
OFIÞER DE INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE,
Locotenent colonel Cristian CIONTU

astfel încât împricinaþii favorizaþi de
lege sã se întoarcã din nou înãuntru.
Asta este acum problema României.
Asta ºi doctoratele. Care trebuie,
musai, retrase celor care nu le-au
obþinut în mod corect. Nostim este
cã nimeni nu este împotrivã ca
respectivele titluri ºtiinþifice sã fie
retrase dacã au fost obþinute
fraudulos. Atâta doar cã, dupã primul
impuls de a se trece la acþiune,
iniþiativa asta justiþiarã se blocheazã
într-un hãþiº de prevederi, de norme,
de reglementãri, de –asta e! –
interese de tot felul, astfel încât totul
devine un soi de nonsens la cub.
Poftim de ieºi din acest pãienjeniº,
dacã poþi! Dar poftim, de! Mã uit, de
pildã, la Curajul ãsta înfipt în fruntea
sistemului de Educaþie care, la un
moment dat, îþi dã impresia cã ar vrea
sã muºte în carne vie... didacticã, dar
peste un ceas, poftim, peste o zi, îl
apucã durerea de mãsele ºi aleargã
în cãutare de dentist cât de cât
prietenos... Curaj, gãinã, cã te tai!
Acum, dumnealui (Curaj, de!)
declarã cã e de datoria universitãþilor
sã cerceteze legalitatea doctoratelor
pe care le-au acordat. O fi vreo astfel
de instituþie de învãþãmânt superior
dispusã a avea... curajul de a-ºi da
cu stângul în dreptul, sã-ºi facã, prin
urmare, harachiri?! (Asta, desigur,
în cazul cã o fi fãcut tot felul de
nefãcute de-a lungul anilor.). Îndoim-aº ºi n-am cui!
* Mihai Gâdea, din ce în ce mai
neinspirat, mai stereotip, mai în crizã
de subiecte de interes (o fi terminat
cu gaºca bãsistã sau a fost obligat
de împrejurãri sã facã niþeluº ciocu’
mic?) a gãsit de cuviinþã sã se lupte
cu morþii (practicã profund
respingãtoare!) ºi, într-una din seri,
s-a agãþat de doctoratul Elenei
Ceauºescu, despre care a zis cã ar fi
„primul plagiat al þãrii”. Noi i-am
putea demonstra cu argumente cã a
fost orice altceva, mai puþin un
plagiat, în sensul care se dã azi
termenului, dar nu ne punem la
mintea acestui închipuit, care a
învãþat ce-o fi învãþat la viaþa lui doar
dupã urechea a bleagã. Pãcat de
bãieþii care-i stau alãturi ºi care þin,
de fapt, în picioare postul Antena 3.
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Va reveni Eugen Nicolicea în
politica mehedinþeanã în acest an electoral?

Deputatul Eugen Nicolicea
este, fãrã îndoialã, cel mai longeviv
parlamentar mehedinþean. De 24 de
ani, mai precis din anul 1992, Eugen
Nicolicea ocupã neîntrerupt funcþia
de deputat în Parlamentul României,
obþinând 5 mandate de deputat în
juteþul Mehedinþi, iar acesta ultimul
într-un Colegiu din judeþul Buzãu.
Totodatã, Nicolicea este, dupã câte se
pare, ºi cel mai experimentat
politician mehedinþean, reuºind sã
activeze în politica centralã, cea mai
importantã funcþie guvernamentalã
deþinutã fiind aceea de ministru pentru
Relaþia cu Parlamentul, portofoliu pe
care nu-l mai deþine din luna
noiembrie a anului trecut, dupã ce
Guvernul Ponta a demisionat.
De-a lungul timpului, mulþi
politicieni locali s-au afirmat în forþã
atât în politica localã, cât ºi în cea
centralã, însã rând pe rând fie s-au
retras definitiv, fie au rãmas membri
de partid fãrã funcþii prea
importante. Chiar ºi unii politicieni
mai tineri au abandonat scena
politicã localã. Un exemplu grãitor
este Adrian Duicu, fostul lider al PSD
Mehedinþi. Eugen Nicolicea a rãmas,
în schimb, ultuimul „mohican” al
politicii mehedinþene, încã activ ºi
cu mare influenþã în politica localã.
În legislatura 2000-2004, Eugen
Nicolicea, în calitatea sa preºedinte
al PSD Mehedinþi la acea datã,
controla în totalitate judeþul. Între
timp, chiar dacã a parãsit partidul pe
care l-a condus ºi în care s-a afirmat,

Eugen Nicolicea a avut abilitatea
politicã pentru a rãmâne în continuare
un politician important.
S-ar putea implica în
alegerile locale ºi
parlamentare din judeþ

Anul acesta sunt douã tipuri de
alegeri: locale ºi parlamentare. Este
de vãzut în ce mãsurã se va implica
deputatul Eugen Nicolicea în aceste
alegeri, mai ales cã, spre deosebire
de acum patru ani, contextul politic
este unul favorabil. Lider naþional al
UNPR, Eugen Nicolicea poate avea
o implicare semnificativã în alegerile
locale din vara acestui an, dar mai
cu seamã în cele parlamentare. Nar fi exclus ca acesta sã candideze
pentru cel de-al ºaptelea mandat
consecutiv de deputat în judeþul
Mehedinþi fie pe lista UNPR, fie pe
lista unei alianþe electorale din care
partidul sãu sã facã parte. Cel mai
probabil ar putea fi o alianþã cu PSD,
mai ales cã cele douã partide au fost
partenere pe toatã perioada cât
Victor Ponta a fost prim-ministru.
Eugen Nicolicea cunoaºte foarte
bine PSD Mehedinþi, însã mai
important este faptul cã, la alegerile
parlamentare din acest an, lipseºte
Adrian Duicu, omul din cauza cãruia
a fost exclus din partid. Pentru cã,
dacã nu era disputa cu Adrian Duicu
de acum patru an, Eugen Nicolicea
ar fi reprezentat tot judeþul Mehedinþi
în Camera Deputaþilor. Din acest

punct de vedere, nu ar fi nicio
surprizã dacã Eugen Nicolicea s-ar
regãsi anul acesta pe o listã
la parlamentare în judeþul
Mehedinþi. Problema care
se pune este în ce mãsurã
va mai fi acceptat ºi câtã
credibilitate mai are la
nivelul cetãþenilor judeþului.
Însã cum în acest an nu se
mai voteazã uninominal, ci
pe listã electoralã, Eugen
Nicolicea ar putea figura pe
o astfel de listã în judeþ,
existând, teoretic, ºi
posibilitatea ca sã fie ales
pentru cel ºaptelea mandat
consecutiv de deputat.

Dupã câteva luni, Eugen Nicolicea
era exclus din PSD Mehedinþi,

A fost 9 ani în fruntea
PSD Mehedinþi

partidul în care a cunoscut
consacrarea sa politicã. Excluderea
lui Eugen Nicolicea din PSD
Mehedinþi a fost presãratã ºi de un
incident, acesta baricadându-se în
sediul partidul motivând cã partidul
se afla în chirie, sediul fiind al
Fundaþiei Social-Democrate.
Rivalitatea politicã dintre Eugen
Nicolicea ºi Adrian Duicu a
continuat ºi dupã excluderea
primului din partid.
Devenit preºedinte al PSD
Mehedinþi, Adrian Duicu a vrut cu tot
dinadisul ca Eugen Nicolicea sã fie
„exilat” din judeþ. Deºi intrat în USL,
ca membru fondator al UNPR, Eugen
Nicolicea nu a mai putut candida la
ultimele alegeri parlamenentare, cele
din luna decembrie 2012, pe colegiul
uninominal IV Camera deputaþilor din
judeþul Mehedinþi, respectiv colegiul
unde deþinea funcþia de deputat.
Adrian Duicu declarase încã înainte
de începerea campaniei electorale cã
este exclusã o candidaturã a
deputatului Nicolicea într-un colegiu
din judeþ din partea alianþei politice
pe care o reprezintã. Chiar ºi aºa,
Eugen Nicolicea ºi-a adjudecat cel
de-al ºaselea mandat consecutiv
de deputat într-un colegiu din
Buzãu. El a fost printre fondatorii
UNPR, devenind unul din liderii
sãi la nivel naþional.

Eugen Nicolicea s-a afirmat politic
în PSD Mehedinþi. A fost
preºedintele acestei formaþiuni
politice din anul 2000 pânã în anul
2009, perioadã în care a cunoscut
atât succese cât ºi înfrângeri politice.
Eugen Nicolicea s-a identificat cu
PSD Mehedinþi, devenind liderul sãu
incontestabil. Totul a decurs firesc
pânã în anul 2008, an în care PSD
Mehedinþi a suferit, cu Eugen
Nicolicea la conducerea sa, cea mai
usturãtoare înfrângere electoralã.
Atunci a pierdut atât preºedinþia
Consiliului Judeþean Mehedinþi, cât
ºi primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin. Eugen Nicolicea a
fost considerat principalul
responsabil pentru acest eºec
electoral. Deºi Eugen Nicolicea a fost
reales pentru cel de-al cincilea
mandat consecutiv de deputat, în
toamna anului 2008, acesta a intrat
în conflict deschis cu secretarul
general al partidului la acea datã,
Adrian Duicu. În primãvara anului
urmãtor, mai precis în luna martie a
anului 2009, în cadrul unei
Conferinþe judeþene de alegeri,
Adrian Duicu era ales în fruntea PSD
Mehedinþi, iar Eugen Nicolicea
începea sã devinã o persoanã
neimportantã în propriul partid.

 Mircea Popescu
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Pe fotolii, cu morþi în spinare…

Maria Diana Popescu
Avem Guvern „a lá”
Bruxelles! Un guvern vocal ºi cu
arcul întins spre punguþa cu doi bani
a românului! Un guvern care
transpirã din greu, punînd cerinþele
Bruxelles-ului înaintea Constituþiei
României, a interesului ºi siguranþei
naþionale! Gena unei pãrþi a
guvernului are incizatã pe funcþiile
ei decorative viziunea FMI ºi UE!
Multe dintre numele actualei
formule au fãcut politica Bruxellesului, au experienþã ºi coridor la
Banca Europeanã, FMI ºi Banca
Mondialã. În spatele lor stau aceiaºi
sceleraþi europeni, care se joacã
periculos cu destinul României ºi
al întregii Europe.
Guvernul de tehnocraþi nu ne va
face pe noi din sãraci, pricopsiþii
Europei. Pentru cã premierul este
inginer agronom, îl întreb dacã ºtie
cumva cã 40 la sutã din terenul
agricol românesc este cumpãrat de
strãini. Dacã guvernul de la Bucureºti
are viziune europeanã, atunci sã facã
pe naiba în patru sã alinieze salariul
românului ºi nivelul de trai la
standarde europene! În programul
lui Cioloº, nimic despre eradicarea
sãrãciei, electrificarea satelor,
protecþia socialã a categoriilor fãrã
loc de muncã ºi fãrã venituri. Un
guvern de tehnocraþi nu este
emanaþia alegerilor, deci, nu
înseamnã democraþie. Membrii
„Guvernului meu” vor face ce vor cei
care i-au numit ºi nu vor da nimãnui
socotealã. Cu toate pãcatele lui,
Ponta a fost singurul premier care a
miºcat cîte ceva pentru români. A
scos medicii ºi profesorii din
umilinþã ºi mizerie. Se ºtie cã
Ministrul de Finanþe a fost
funcþionarul FMI care a aprobat

tãierile de salarii ºi impozitarea
pensiilor împreunã cu Boc. Bãsescu
ºi Boc au condus un guvern bazat
numai pe tãieri, pe strîns cureaua,
în timp ce bugetul statului era golit
pe cãi ascunse de abonaþii de
serviciu. Hoþii din politicã nu vor
pieri niciodatã! La barza nou-venitã,
corupþia îi va face întotdeauna cuib!
Vieþuitoarele din politica
româneascã îºi duc corupþia în
spinare cu mîndrie, precum Þiriac,
puºca de ucis animale! O, ºi ce
simplu e pentru ei sã fii un hoþ fãrã
rãgaz! Ne-a vrut nouã, Bruxellesul,
binele, vreodatã? Dacã ne voia
binele, alinia salariile românilor la
nivelul celor din U.E., nu ne strîngea
cu uºa austeritãþii!
Preºedintele a declarat nonºalant
cã cea mai tragicã lecþie a lui 2015
se numeºte „Colectiv”. S-avem
rezon! Cea mai tragicã lecþie este
pierderea celor douã case, deþinute
ilegal, inclusiv, sfidarea legii
statului, prin punerea în discuþie a
hotãrîrii definitive a Justiþiei! Alte
lecþii tragice ale lui 2015 au fost
sãrãcirea evidentã a populaþiei ºi
bogãþia acumulatã fraudulos de
clasa politicã, întrepãtrunsã pînã la
prãsele cu oculta mafiei. Oare, orbii
din guvern nu vãd cît de mult s-a
adîncit prãpastia între guvernanþi ºi
guvernaþi? Politica „salvatoarea”
promisã de Iohannis e acea Albã ca
Zãpada pe care n-o va vedea nimeni,
niciodatã! Cît de mult a militat
preºedintele pentru un guvern al
sãu, iar strada l-a ajutat, rãspunzînd
comenzilor de pe feisbuc. Ce ºi-ar
mai putea dori în 2016, dacã are un
guvern la picioare! Mai mulþi miniºtri
ai guvernului lui Iohannis au legãturi
ombilicale mai vechi sau mai noi cu
finanþele lui Sörös. Unii s-au bucurat
de burse din partea fundaþiilor ºi
ONG-urilor söröºiºte. Alþii au
funcþionat în interiorul lor.
Deci, dragi români, o altã Mãrie,
cu pãlãrie de Bruxelles! Nu va trece
mult ºi vã veþi convinge! Noul
executiv e un banc cu miliþieni! Am
mai vãzut noi salvatori din ãºtia ai
naþiunii, vopsiþi în chip de
tehnocraþi, dar, care, slujind
steagului de la Bruxelles, s-au înecat

ca þiganul la mal! Hai, cã e bine! Nui aºa! Modestele mãriri de salarii,
în condiþiile în care România este
pe ultimul loc în Uniune cu cele mai
mici salarii, nu Cioloº le-a fãcut! Au
fost preluate de la Guvernul Ponta.
Ce s-a schimbat, de fapt! Oprea e
tot pe un fotoliu cald, deºi are un
mort în spate, Tãriceanu, ºi el, cu
„mortul lui” ºi al lui Mihai Rãzvan
Ungureanu (cedarea ilegalã a
„Moºtenirii Gojdu”, Ungariei),
Blaga nu mai încape în „veston”,
Gorghiu, în teorii iluzorii, iar
udemereul aºteaptã tirul
guvernamental la colþ de stradã, gata
sã urce în cabina plãcerilor!
Manifestaþiile de stradã care au
adus Guvernul Cioloº au avut intruºi
cu sarcini precise –mahãri ºi
ºmecheri din O.N.G-urile
sponsorizate de Sörös, care au
agitat lozinci söröºiºte ºi au jucat
un teatru absurd, cum cã ar fi parte
din societatea civilã ºi au arãtat cu
degetul spre sistem ºi spre Biserica
noastrã milenarã!
Anarhiºtii din reþeaua ªöröº sînt
la fel de nocivi poporului român
precum „cotele obligatorii” de
nãvãlitori ale secolului al XXI-lea!
Puternici ºi monstruoºi, ca în
„Parfumul” lui Patrick Suskind, unde
se cãlca pe cadavre! O parte
controlatã a strãzii dorea un guvern
pentru preºedinte, cealaltã dorea
deratizarea, dezinfecþia ºi dezinsecþia
clasei politice. Vai de marele rãzboi
pentru democraþie! Am fãcut totul ca
sã-l pierdem din start! Frustraþi de
atîtea libertãþi, printre care ºi libertatea
de a fi sãrac în propria þarã bogatã,
constatãm cu toþii cã democraþia e o
gogoaºã cu moþ pe contrasens, în
care am tot cãlcat pînã s-a dezumflat.
Bravo, domnule Preºedinte! Unii vã
perie, alþii vã înjurã, dar vã bucuraþi
de scenariºti ºi maºiniºti de excepþie
ºi de tot mai multe concedii secrete!
A fost cu adevãrat cea mai bunã
artificie la cald, pentru alungarea lui
Ponta din „club”. Cu toate astea naþi fãcut decît gafe pentru
România. Totuºi, preºedintele
trebuie înþeles! A fost ocupat prin
tribunale cu douã dintre case ºi
cu chiriile de lux încasate.

Vedeþi de ce sînt în stare fanii lui
Iohannis ºi cît de simplu pot fi
adunaþi la un fluier de feisbuc! Oare,
aceºti fani nu ºtiu cã preºedintele
lor, atît de integru, a pierdut în
instanþã un al doilea imobil pe care
ºi-l însuºise, ca ºi pe primul, prin
fals în acte publice, ilegalitate care
cerea de la sine consecinþe penale
ºi demisia sa. Sentinþa definitivã
datã de magistraþii Curþii de Apel
Braºov se referã la o a doua
proprietate a Preºedintelui, situatã
în centrul istoric al Sibiului. De ani
buni, închiriase parterul clãdirii unei
bãnci austriece, obþinînd un profit
de sute de mii de euro. Suma care
i-a revenit în ultimii 14 ani din
închirierea spaþiului unei mari bãnci
din România, se ridicã la 320.000
de euro, au scris jurnaliºtii de la
„Rise Project”. Veniturile din
contractele cu banca umpleau
conturile familiei Iohannis,
procesele se derulau de ani buni,
cu multe amînãri suspecte, iar în
campanie a susþinut cã banii din
conturile sale provin din meditaþii!
Lupul moralist, cadorisit cu o
sentinþã definitivã, în baza unor
falsuri, îi cerea demisia lui Ponta!
Dacã era vorba de un român de rînd
care sã fi sãvîrºit un fals în acte, era
dus imediat la „mititica”. Aºadar,
reperul „moral” al României, nu mai
este aºa de moral! I s-a confiscat a
doua vilã, dar a cîºtigat cu feisbucul
un Palat. Hei, nu fiþi triºti!
Bruxelles-ul ni l-a fãcut cadou pe
Cioloº! Comisarul lui Bãsescu a
ajuns premierul lui Iohannis! De
acum înainte, de pe esplanada
capitalei europene, ori de cîte ori,
mai marii Europei vor simþi nevoia
sã îndoape România cu pastile de
austeritate, vor da un enter, iar
premierul va rãspunde prompt.
Dacian Julien Cioloº este piesa
de bazã din mult-rîvnitul, de cãtre
Iohannis, guvern al sãu. „Vreau un
guvern al meu”, striga Iohannis!
Sînt încredinþatã cã noul executiv de
la Bucureºti va guverna „la umãr
arm” cu prioritãþile Uniunii
Europene, din ce în ce mai haotice,
nu cu cele ale românilor.

atitudini

OBIECTIV mehedinþean

21 - 27.01. 2016

pag. 9

Cum se conduce o þarã?
Alegerile locale ºi
parlamentare ar putea însemna o
premierã în viaþa politicã a anilor
de democraþie româneascã. Ar
putea fi vorba de primele alegeri de
la care vor lipsi pomenile
electorale. Sigur cã totul va
depinde de preºedintele Klaus
Iohannis, dacã are sau nu vreun
plan politic în ceea ce îl priveºte
pe premierul tehnocrat sau cu
funcþionarul premier, ex-politician
Dacian Cioloº. Va fi interesant de
urmãrit cum se vor descurca edilii
la alegerile locale, în lipsa
fondurilor venite de la guvern,
special de alegeri. De obicei mai
apãreau bani pentru lucrãri de
infrastructurã, pentru pavarea unei
uliþe, asfaltarea unui drum care
pãrea pierdut pentru veºnicie, în
ceea ce priveºte modernizarea. Mai
un asfalt la un drum, printre tarlale;
Bani pentru iluminatul public,
pentru apã în vreun sat care nu ar
fi beneficiat de apã, dacã nu ar fi
existat alegerile. Apoi mai sunt
banii care sunt folosiþi pentru
organizarea
de
diferite
evenimente ºi omagieri ºi serbãri
câmpeneºti în preajma alegerilor
locale sau parlamentare.
Fiecare edil ºtie ce are de fãcut
atunci când are nevoie de votul
alegãtorilor. Este vorba de primarii
care au peste douã mandate la activ,
ca sã nu mai vorbim de cei care au
ajuns la patru sau cinci sau se

pregãtesc de ºase. Existã primari
în România care conduc de 26 de
ani neîntrerupt ºi au fost în
conducerile primãriilor ºi pe
vremea comuniºtilor. Este greu de
spus cum a funcþionat democraþia
în comunitãþile respective ºi ce rol
au mai avut alegerile organizate din
patru în patru ani. Poate o fi fost
foarte buni activiºti respectivii, dacã
au reuºit sã convingã timp de 26
de ani pe toatã lumea. Adicã este
ºi greu de desfãcut ceea ce este
legat pe modelul „precum la
primãrie, aºa ºi pre pãmânt”.
Este vorba de niºte resorturi greu
de pus în miºcare la alegãtor, când
primãria se indentificã cu primarul
ºi invers. Practic, omul de rând
ajunge sã îl vadã pe primarul cu
ºase mandate ca ºi când primãria
este casa lui ºi acolo locuieºte ºi
trebuie sã meargã cu cãciula în
mânã, când are nevoie de ceva. De
obicei, omul s-a obiºnuit sã nu mai
aibã nevoie de nimic. Românul s-a
obiºnuit sã rabde, dupã anii de
comunism în care îi lipseau toate
cele. Mai apare câte un Colectiv,
lumea iese în stradã, vrea
democraþie, libertate ºi o þarã
normalã ºi necoruptã. Cãci de aici
pleacã totul. Este pervertit tot
sistemul social de valori. Cãci pânã
la urmã de unde am plecat ºi unde
am ajuns. Suntem la fel de sãraci
ºi de bolnavi, la fel de rupþi în fund
ºi fãrã de viitor. Poate mai bãtrâni
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Voci avizate susþineau la un post
naþional de televiziune cã se ºtia în
medii restrînse cã feisbuciºtii
preºedintelui vor organiza
manifestaþii de stradã, se ºtia cã în
clubul Colectiv tinerii vor arde de vii,
se ºtia cã aceºtia vor cere
debarcarea lui Ponta ºi numirea lui
Cioloº. Vã mai amintiþi de
implementarea programului diabolic
Codex Alimentarius? România era
prima þarã din lume care aplica
experimentul, iar noi, cetãþenii
români, primii cobai ai unor produse
alimentare otrãvite, dozate cu

iniþium, un compus chimic
cancerigen. Chimicalele furnizate de
cãtre o companie germanã au
început sã fie folosite pentru culturile
de ceapã, roºii, struguri, cartofi ºi
castraveþi. Toate acestea se derulau
ca un semn de mulþumire, dupã ce
Dacian Cioloº fusese numit comisar
european pentru Agriculturã. Cioloº
a dat acordul ca România sã fie
prima þarã din lume care va face
experimente periculoase pe culturile
agricole, implicit pe cetãþenii ei.
Acum, este premierul nostru! Pãzea!
Lupul îºi schimbã, cel mult,
bretonul, dar nãravul, ba!

ºi mai puþini ºi mai bolnavi.
Dacã data trecutã nu aveam
cãldurã, de data aceasta reducem
cãldura sau oprim caloriferul
pentru cã nu ne permitem sã plãtim
factura la gaze. Suntem cu toþii
locuitori de apartmente ºi de case
ºi depindem de gazele naturale
când ne încãlzim iarna. Guvernanþii
nu au avut nicio politicã de a
echilibra modul în care sunt folosite
ºi consumate resursele. Sigur cã
întrebarea este dacã s-o fi
preocupat de ceva guvernele de
pânã acum: vreo politicã în vreun
domeniu de activitate, care sã
aducã dezvoltare, eficienþã ºi
bunãstare. Adicã întrebarea care se
naºte pânã la urmã este cum se
conduce o þarã? Cum apar politicile
publice, instituþiile, cine le conduce,
cum aratã un plan de dezvoltare, cum
te organizezi, cum te eficientizezi, cum
te dezvolþi, ce prioritãþi ai. Adicã este
nevoie de oameni foarte buni care sã
conducã o þarã, nu doar de oameni
care sã administreze, aºa cum am
avut pânã acum.
Am avut scrutine, presãrate de
pomeni electorale, când politicienii
ºi-au furat puterea unii altora. Niºte
administratori mai buni sau mai rãi
ai unei þãri. Au vândut ce au putut,
au venit cu ceva idei haotice. Când
eºti administrator nu te prea
intereseazã ce vrei sã faci cu ce

administrezi, ci doar sã profiþi cum
poþi de pe urma bunurilor pe care
le administrezi ºi sã ai cât mai multe
avantaje. Când administrezi o þarã
nu te prea trage nimeni la
rãspundere. Poate doar istoria ºi
chestia cu istoria e relativã ºi legatã
de cine o scrie. Aºa cã se rezolvã
toate, din punctul de vedere al
imaginii ºi al decontãrii publice.
Avem nevoie de oameni care sã
gândeascã, nu doar de
administratori, ºi care sã ne scoatã
din sãrãcie. Oameni care sã
propunã altceva, aici în zona
„geostrategicã” numitã România,
cât o mai fi în formula aceasta. Neam sãturat sã tot fim sãraci ºi sã ne
pregãtim sã fim ºi mai sãraci. Sigur
cã este prea târziu, cã nu mai avem
aproape nicio ºansã, mai ales cã
trãim într-o zonã unde avem ºi
iarnã ºi achitãm cu greu facturile
pentru jumãtate din viaþã. Trãim în
continuare sãraci ºi lipsiþi de viitor,
la capãt de lume. Aici, la Marea
Neagrã spuneau unii cândva, se
terminã lumea. Nu degeaba l-au
exilat pe Ovidiu la Constanþa. Ar fi
trebuit sã fie o binecuvântare, dacã
era aºa de frumos ºi nu un exil, întrun loc izolat ºi lipsit de speranþã.
Ne-a gãsit sãraci ºi fãrã speranþã.
Nici mãcar cinstiþi. Brâncuºi s-a
întors ºi ne-a gãsit ºi mai rãu.
 ªtefan Bãeºiu
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Palatul Culturii - de la întemeieri la faþaderii, jafuri, caricaturi (1)
Chiar aºa domnilor, care nici
nu sunteþi domni. Cãtre voi,
potentaþii zilei, vin cu aceste rânduri,
fie cã ºtiþi, fie cã nu, despre ce s-a
mai întâmplat pe la „cel mai mãreþ
edificiu al Severinului”, cum se tot
spune. Nu toþi ºtiþi, unii nici nu aþi
trecut vreodatã prin sala de lecturã
a vestitei biblioteci, dar sunteþi
vinovaþi tocmai pentru cã nu ºtiþi,
sau, dacã ºtiþi, tocmai pentru cã tãceþi
mâlc. Cum aþi tãcut ºi pânã acum la
atâtea ºi atâtea mârºãvii. Mã refer la
factorii decizionali din primãrie,
prefecturã, consiliu judeþean,
inspectorat de culturã, procuraturã,
securitate, toþi cei care au datoria sã
protejeze valorile de ieri ºi de azi.
Cãlãriþi, cam aceiaºi, de un sfert de
veac oraºul ºi nu vã sinchisiþi nici
cât un pai cã l-aþi adus la coada þãrii,
la fel ºi judeþul de cãtre ceilalþi
cãþãraþi. Nu am vãzut pe niciunul
dintre voi sã demisioneze dupã
repetatele eºecuri în misiunea ce vaþi asumat-o cu emfazã de „ales”. Nu
v-aþi întrebat niciodatã cum, oare, au
fãcut alþii de prin alte oraºe, aceia
care nu au lãsat sã se ducã de râpã
ceea ce era bine fãcut ºi încã sã mai
adauge, chiar în aceleaºi condiþii ale
unui sistem politic ticãloºit, cum se
tot spune degeaba. Cum puteþi
dormi liniºtiþi în cãsoaiele voastre,
vãzând atâtea nenorociri în jur, în
primul rând miile de concetãþeni pe
care i-aþi lãsat fãrã pâinea zilei în
prag de bãtrâneþe, tinerii care pleacã
în altã lume înjurând þara ºi pe cei
ce o cârmuiesc, bunurile
patrimoniale jefuite nu ca în codru
(deja ºi el jefuit), ci mai sofisticat,
mai încârdãºit, cã doar asta aþi învãþat
în aceºti ani de tranziþie târâtã

dinadins în rezidualitatea fostului
regim. Prea puþine sunt reuºitele,
unele aparþin iniþiativei particulare,
altele sunt doar de faþadã sau de
mântuialã, efemeritãþi cu moþ despre
care voi vorbi detaliat la capitolul
Bãlþile Primãriei.
Desigur, ºi noi cetãþenii de rând
suntem vinovaþi de tot rãul fãcut,
suntem vinovaþi cã nu ne-am luptat
când trebuia pentru alternativa care
trebuia ºi am tot lãsat pe cine nu
trebuia sã sarã în frunte ca pãduchii,
unii laþi, greu de descãpuºat. Iar cei
mai nesãtui sunt cei care s-au tot
reciclat politic pânã ce din pãduchi
au devenit rechini. Ãºtia au învãþat
doar cum sã tulbure apele,
rânduielile, timpul, cãci numai în
vremuri tulburi se poate înhãþa orice.
Am în minte un adagiu rãmas, ehei,
chiar de la Pitagora: „Ca sã scapi de
rechinul care te ameninþã, aruncã-i
în gura cãscatã o bucatã de
chihlimbar”. Ce frumos a spus
Pitagora! El ºtia multe, cred cã sã ºi
domoleascã rechini. Am încercat ºi
eu sã arunc în gurã-le câteo bucatã
de chihlimbar ºi a fost precum am
dat mãrgãritar la porci... Acum sunt
nevoitã sã recurg la harpoane.
Pentru început mã refer la jaful din
spaþiul culturii severinene, jaf în
sensul ambivalent al pãgubosului
cuvânt. Faptul cã eu am avut norocul
sã mã edific în sfera culturii, pot
spune cum fermentul cultural
contribuie imperios la aºezarea unui
sistem propriu de valori
civilizaþionale în toate societãþile.
Acest lucru l-au realizat mai vrednicii
înaintaºi întemeind cetãþi ºi instituþii
de însemnãtate patrimonialã, ei fiind
cu adevãrat patrioþi (cuvânt pângãrit

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÞII
selecþioneazã candidaþi pentru ºcolarizare
în cadrul Academiei Naþionale de Informaþii “Mihai Viteazul”
(cursuri universitare de licenþã ºi masterat)
* Înscrierile au loc pânã la data de 29.01.2016;
* Locul de înscriere: Direcþia Judeþeanã de Informaþii Mehedinþi
– Drobeta Turnu-Severin, strada Aurelian nr. 52, telefon:
0377752500.
Pentru cursurile universitare de licenþã se pot înscrie absolvenþii
de liceu cu vârsta de pânã la 23 de ani împliniþi în cursul anului 2016.
Pentru cursurile universitare de masterat se pot înscrie
absolvenþii de studii superioare ori studenþi în ultimul an al
ciclului I de studii universitare ºi care au vârsta de pânã la 32 de
ani împliniþi în cursul anului 2016.

în fostul regim ºi morfolit astãzi de
limbile neofiþilor). Voi arãta cum
„politicile culturale” din aceºti ani au
îmbãloºat ºi mai greþos despicãtura
dintre spirit ºi materie, sãrãcind ºi
spirit ºi materie. Mai întâi trebuie sã
fac un inventar al bunurilor moºtenite
de la generaþia înaintemergãtorului
Teodor Costescu (despre care voi
vorbi special). Instituþiile ce au
funcþionat în impozantele saloane ale
Palatului Culturii ºi anume: Biblioteca
I. G. Bibicescu (despre care voi vorbi
special), Cinematograful Progresul,
Muzeul C. Istrati, Corul Doina,
Universitatea Popularã erau atât de
bine întemeiate (aveau demnitatea
începutului de duratã) încât
împuterniciþii regimului comunist
le-au preluat ºi doar le-au cârmit
uºor în interesul politic de atunci.
În alte pãrþi s-au dãrâmat, s-a dat
foc la cãrþi, s-a jefuit precum au
fãcut postcomuniºtii ºi încã mai fac.
De aici se vede cã severinenii de
atunci încã erau europeni civilizaþi,
precum se nãscuserã. Aºa se
înþelege cum de nu s-au demoat
casele, edificiile neoclasice scãpate
din cele douã rãzboaie. Prin 1950
s-a construit la Teatru sala cea mare
de spectacole, singura nerealizatã
anterior, apoi s-a înteþit ceea ce sa numit promovarea culturii de
masã ºi a artiºtilor amatori. Prin
anii ’60 s-au înfiinþat Teatrul popular
ce se va impune competiþional la
festivalurile naþionale ºi Ansamblul
Folcloric „Izvoraºul” (cu 40 artiºti),
acesta a trecut ºi fruntariile þãrii.
Aici, pe scena Teatrului severinean
au debutat actori precum Ilie

Gheorghe, Virgil Ogãºanu,
Constantin Fugaºin, care, ulterior,
au devenit staruri de teatru ºi film,
aici s-au lansat ºi evoluat vedetele
de azi ale cântecului mehedinþean.
Toate drumurile duceau la Teatru
(în anii interbelici duceau ºi la
falezã), severinenii bucurându-se
de arta spectacolului, zilnic oferitã
de cinematograf ºi aproape zilnic
oferitã de formaþiile teatrale ºi
muzicale fie din cele create loco,
fie din cele venite în turnee. ªi nu
era doar „Cântarea României” ce
satisfãcea un program politic.
„Culturnicii” de atunci ºtiau sã facã
slalomuri. Publicul avea de ales,
destui veneau ºi la formaþiile de
muzicã uºoarã, la orchestra de
camerã (condusã de prof.
Andreescu), la teatrul de revistã,
formaþii existente în Severin. Nu
întâmplãtor se spune cã s-a rezistat
la restricþiile regimului chiar prin
culturã, prin cele oferite de culturã,
carte, spectacol, umor, dialog. În
sãlile palatine funcþionau totodatã
cercuri de creaþie, literar ºi plastic, în
care au ucenicit cunoscuþi scriitori ºi
pictori de azi. Pictorul Ioan Mercea
ºi-a avut atelierul aici pânã dupã
1990, în rãstimp au fost gãzduiþi ºi
alþii. De asemenea, au funcþionat aici
ateliere de croitorie, dactilografie, artã
fotograficã, depanare TV, electronicã.
De toate acestea se îngrijea Casa de
Culturã, în bunã colaborare cu
celelalte instituþii, Casa de Creaþie,
Consiliul de Culturã, care aveau ºi
atribuþii judeþene. Ileana Roman
CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR
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Evaluare a activitãþii Serviciului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã Mehedinþi pe anul 2015
În data de 15 ianuarie, la
sediul Sediul Serviciului Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi s-a desfãºurat
ºedinþa de “Evaluare a activitãþii
Servciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi pe anul 2015”.
Cu aceastã ocazie, în prezenþa
adjunctului Inspectoratului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã Timiºoara
comisar ºef Bãrãitaru Aristotel, a
prefectului judeþului Mehedinþi ºi a
reprezentanþilor altor instituþii de
cooperare, ºeful Serviciului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã Mehedinþi,
comisarul ºef Ciobanu Marius a
prezentat rezultatele obþinute de
structurile Poliþiei de Frontierã din
judeþul Mehedinþi pe parcursul
anului 2015.
În anul 2015, structurile Poliþiei
de Frontierã din judeþul Mehedinþi
au urmãrit îndeplinirea atribuþiilor
conferite de legislaþia naþionalã în
vigoare, în scopul:
- securizãrii frontierei fluviale externe
a Uniunii Europene în zona de
competenþã;
- prevenirii ºi combaterea migraþiei
ilegale ºi infracþionalitãþii
transfrontaliere;
- cunoaºterii ºi aplicãrii unitare a
reglementãrilor juridice interne ºi
europene în activitatea de supraveghere
ºi control a frontierei de stat;
- pregãtirii profesionale a
personalului, în concordanþã cu
noul cadru legislativ ºi prevederile
Manualului Schenghen.

descoperite au fost pe linia
contrabandei ºi evaziunii fiscale 133, urmând infracþiunile de fals ºi
uz de fals –peste 124 de fapte,
braconaj piscicol - 43 ºi
infracþiunile pe linia drepturilor de
proprietate intelectualã -10.
- au fost depistate 82 de persoane
care au sãvârºit infracþiuni de fals,
uz de fals ºi fals în înscrisuri oficiale.
De asemenea, au fost destructurate
5 grupuri infracþionale care au fost
organizate în scopul sãvârºirii
infracþiunilor de contrabandã sau
trafic de migranþi, fiind identificaþi
25 de traficanþi.
- Nu s-a permis ieºirea din þarã unui
numãr de 469 de persoane cetãþeni
români ºi 6 persoane cetãþeni strãini
deoarece nu îndeplineau condiþiile
legale de ieºire din þarã;
- Nu s-a permis intrarea în þarã unui
numãr de 195 de persoane cetãþeni
strãini din diferite motive legale;
- În anul 2015 au fost înregistrate un
numãr de 247 lucrãri penale.
- au fost constatate 133 de infracþiuni
de de contrabandã ºi fraudã vamalã ºi
10 fapte de naturã infracþionalã pe linia
dreptului de proprietate intelectualã;
Au fost reþinute în vederea
confiscãrii 14.332 pachete þigãri, cu o
valoare aproximativã de 171984 lei. Au
fost depistate 3 grupuri organizate în
vederea sãvârºirii infracþiunii de
contrabandã cu þigãri în care au fost
identificate 19 persoane.
Alte bunuri reþinute în vederea
confiscãrii:
REZULTATE OBÞINUTE
- 1553 litri de alcool;
ÎN ANUL 2015:
- 1.452 kg cafea;
OPERATIV
- bunuri contrafãcute purtând mãrci
- valorile de trafic înregistrate în internaþionale protejate, precum:
punctele de control trecere frontierã de * 351 bucãþi articole de
pe raza judeþului Mehedinþi Porþile de îmbrãcãminte ºi lenjerie;
Fier I, Porþile de Fier II, PTF Drobeta * 1080 bucãþi produse cosmetice
Turnu Severin –Port ºi PTF Orºova – ºi de parfumerie;
Port au fost de aproximativ 1.224.000
Valoarea totalã a bunurilor de
treceri persoane (962.000 cetãþeni U.E. contrabandã reþinute în vederea
ºi 262.000 cetãþeni non - U.E.) ºi confiscãrii se ridicã la aproximativ
197.800 mijloace de transport.
51000 lei.
- creºtere cu 2 % a faptelor ilegale Structurile Poliþiei de Frontierã din
depistate de poliþiºtii de frontierã judeþul Mehedinþi au mai
în zonele de competenþã.
indisponibilizat în vederea
Cele mai multe acte ilicite confiscãrii urmãtoarele bunuri:

- 12 autovehicule suspecte a fi furate;
- 53 de cartuºe; 50 capse pirotehnice,
un dispozitiv de fabricare a cartuºelor;
- 7.263 bucãþi de petarde în
valoare de 36315 de lei;
- s-au confiscat 375 de kilograme
de peºte în valoare de 2.329 lei;
- 70 de unelte de pescuit în
valoare, 7000 lei;
- 2 motoare de barcã în valoare de
6000 lei;
- 4 ambarcaþii în valoare de 5000 lei.
COOPERARE
- S-au desfãºurat 1016 acþiuni de
cooperare executându-se misiuni cu
celelalte instituþii cu atribuþii în
asigurarea ordinii ºi liniºtii publice:
IPJ Mehedinþi, IJJ Mehedinþi, SIPI
Mehedinþi, DRV Craiova, Biroul
Vamal Porþile de Fier I, Biroul Vamal
Porþile de Fier II, Inspecþia Piscicolã,
ARR, AND, ROMSILVA, Serviciul
Transporturi Mehedinþi, Biroul pentru
Imigrãri Mehedinþi;
- În domeniul relaþiilor internaþionale
s-a urmãrit dezvoltarea cooperãrii ºi
colaborãrii cu autoritãþile de frontierã
ale Republicii Serbia ºi Republica
Bulgaria printr-un schimb operativ de
informaþii cu privire la diferite activitãþi
ce se desfãºoarã pe fluviul Dunãrea
sau în zona de frontierã, periodic
având loc ºedinþe de lucru unde s-au
stabilit modalitãþi de cooperare ºi sau efectuat analize cu privire la situaþia
infracþionalitãþii transfrontaliere;
RESURSE UMANE
- În domeniul pregãtirii
profesionale, peste 197 poliþiºti de

frontierã au participat la cursuri
organizate de cãtre instituþiile de
învãþãmânt ale P.F.R., M.A.I.;
- un numãr de 5 ofiþeri ºi 10 agenþi au
fost recompensaþi cu mulþumiri scrise
pentru activitatea depusã în
îndeplinirea misiunilor de combatere
a infracþionalitãþii transfrontaliere.
- În aceastã perioadã a fost constatatã
o singurã abatere disciplinarã comisã
de un agent de poliþie, aceastea
constând în neglijenþã sau lipsã de
preocupare în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu.
PRIORITÃÞI 2016
- asigurarea unui înalt nivel de
supraveghere ºi control a
frontierelor, respectiv sã previnã ºi
sã combatã eficient migraþia ilegalã
ºi infracþionalitatea transfrontalierã
în zona de competenþã;
- continuarea procesului de
pregãtire a poliþiºtilor de frontierã la
nivelul standardelor Schengen;
- organizarea ºi desfãºurarea unor
acþiuni specifice pentru
combaterea contrabandei ºi
evaziunii fiscale în zona de frontierã
a judeþului Mehedinþi;
- desfãºurarea unor activitãþi
sistematice de cooperare cu toate
structurile cu atribuþii la controlul
trecerii frontierei de stat în cadrul
cãrora se vor organiza acþiuni comune
în domeniul prevenirii ºi combaterii
migraþiei ilegale, infracþionalitãþii
transfrontaliere ºi a contrabandei.

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie
PERA VALERIU
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PORTALUL EMINESCIAN
“Eminescu (…) a fost ºi rãmâne
cea mai copleºitoare mãrturie
despre forma inegalabilã pe care o
poate atinge geniul creator
românesc, atunci când se
alimenteazã din adâncimile fertile ºi
insondabile ale unui fond autentic”.
ªtefan Augustin Doinaº

la contemporanii sau de la urmaºii
poetului din Ipoteºti, referitoare la
valoarea creaþiilor sale artistice.
Modelul existenþial eminescian
este demn de urmat pentru
generaþia actualã: oferirea întregii
vieþi pentru luminarea neamului
românesc, prin activitatea literarã

Anul acesta se împlinesc
166 de ani de la naºterea poetului ºi
127 de ani de la moartea lui. Aceastã
coordonatã temporalã a constituit
portalul evadãrii elevilor Colegiului
Tehnic “Domnul Tudor” într-o oazã
de lirism romantic, în ziua naºterii
lui Mihai Eminescu, 15 ianuarie.
Consilierul educativ, prof. Florea
Mihaela, ºi Catedra de Limba ºi
Literatura Românã au coordonat
incursiunea culturalã.
Poate cã poetului nu i-ar fi plãcut
activitãþile ºcolare dedicate lui,
deoarece, în timpul vieþii, nu a dorit
niciodatã omagii. De fapt,
participanþii la acþiuni au afirmat cã
sãrbãtorirea marelui poet i-a vizat pe
ei înºiºi, în primul rând, deoarece ei
au nevoie de lumina spiritualã
eminescianã, pentru a creºte spiritual.
Elevii claselor a VIII-a ºi a XI-a au
planificat prezentãri power point (cu
referire la aspecte biografice ºi de
istorie literarã ale lui Mihai
Eminescu), au cules curiozitãþi
interesante ale copilãriei ºi
adolescenþei eminesciene, au recitat
versuri reprezentative din vasta
creaþie a poetului “nepereche”.
Elevii clasei a IX-a au reprezentat
dramatic o scenetã în care s-a
evidenþiat relaþia specialã a lui Ion
Creangã ºi lui Mihai Eminescu.
Clasele a X-a au strâns mãrturii de

ºi publicisticã. Opera compusã de
propria-i baghetã literarã i-a adus
nemurirea. Generaþiile vor trece,
poate, ca florile câmpului, dar el va
rãmâne veºnic, cãci “ Eminescu

e întruparea literarã a conºtiinþei
româneºti, una ºi nedespãrþitã.”
Nicolae Iorga

Prof. Daniela Zaharia,
Prof. Mihaela Florea
Colegiul Tehnic “Domnul Tudor”
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GHIDUL
POVEªTILOR UITATE

Clisura Dunãrii a devenit din
ce în ce mai apreciatã, turistic
vorbind, în utimii ani. Puþine se ºtiu,
însã, despre cultura etniilor ce o
locuiesc, despre tradiþiile,
meºteºugurile, amintirile oamenilor
de aici, care au suferit în urma
strãmutãrii din perioada comunistã.
Ghidul “Povestea uitatã din spatele
poveºtilor”, ghid ce va fi lansat în luna
martie (în cadrul proiectului Conexiuni
interculturale - Tinerii îºi redescoperã
moºtenirea culturalã), va cuprinde
astfel de istorii culturale, culese de cei
tineri din gura celor care le-au trãit.

confecþionarea de pãpuºi, etc.
Experienþã culturalã unicã a acestor
tineri se va regãsi în poveºtile scrise
în ghid, în fotografii, povestitorii
imortalizaþi, etc, de aceea, ghidul
“ Povestea uitatã din spatele
poveºtilor” alãturi de expoziþia foto
mobilã “Povestea uitatã din spatele
imaginilor” vor fi realizate prin munca
creativã ºi de echipã a celor 25 de
tineri (sprijiniþi de 2 experþi ºi de cãtre
echipa de coordonare a proiectului).
Îmbinând emoþia simþitã cu
informaþiile colectate, aceºtia vor stabili
cuprinsul ghidului, elemente de
În perioada august-noiembrie a design, fotografiile ce vor fi incluse,
anului trecut, 25 de tineri din etniile atât în ghid cât ºi în expoziþie, în scopul
germanã, cehã, sârbã, rromã ºi de a promova turismul cultural ºi de
românã au cercetat intercultural 4 a dezvolta economic clisura natalã.
localitãþi dunãrene: Eºelniþa, Orºova,
Mãrturiile oamenilor, sutele de
Sviniþa, Eibenthal. În urma întâlnirilor fotografii realizate, poveºtile,
cu oamenii ºi a contactului cu tot ceea înregistrãrile, ghidul se vor posta ºi vor
ce înseamnã cultura lor, tinerii fi disponibile, din luna februrarie, pe
cercetãtori au adunat zeci de interviuri site-ul proiectului “Conexiuni
ºi poveºti, sute de fotografii, impresii, interculturale - Tinerii îºi redescoperã
reþete culinare, obiceiuri ºi legende. moºtenirea culturalã” derulat în
Dar, mai ales, au avut ºansa de a parteneriat cu Departamentul pentru
vedea la lucru 8 meºteri locali a cãror Relaþii Interetnice – Guvernul
artã riscã sã se piardã pentru României ºi finanþat printr-un grant
totdeauna: împletitul de pãnuºi, oferit de Norvegia, Islanda, Lichtenstein
sculptatul în lemn, lucrul cu tabla, ºi Guvernul României. Clara Þîrcã

Sprijiniþi revista UZP!
Dragi prieteni,
Revista de creaþie publicisticã ºi jurnalisticã a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România este produsul nostru
cel mai nou. L-am creat din dorinþa sincerã de a construi o
punte spre membrii noºtri. Ca în orice proiect de suflet, am
investit mult timp, muncã, entuziasm ºi resurse financiare
primite de la cei care au crezut în necesitatea existenþei
acestei reviste. Sprijinul lor lor ne-a ajutat sã tipãrim primul
numãr. Acum este un moment în care revista noastrã
trebuie sã se dezvolte, împreunã cu voi, în pofida
dificultãþilor financiare ºi în contextul situaþiei complicate
prin care trece presa nealiniatã din România. Pentru a
continua sã fim aceeaºi voce independentã, acelaºi forum
de dezbatere a valorilor pentru care ne-am luptat împreunã,
avem nevoie de susþinere. O puteþi face printr-o donaþie sau
o sponsorizare. Revista trebuie sã aparã în continuare, sã
aibã aceeaºi calitate ºi acelaºi preþ accesibil ºi sã ajungã la
cât mai mulþi dintre voi. Toþi cei care ne sprijinã primesc un
abonament anual GRATUIT!
Donaþiile se pot depune în contul Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti:
RO69 RNCB 0072 0497 0059 0001 deschis la Banca Comercialã, Sucursala Bucureºti. Vã mulþumim.

OBIECTIV mehedinþean

(21 - 27 ianuarie 2016)

Horoscop
Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

n zilele care urmeazã, Berbecii vor avea de
fãcut niºte alegeri profesionale importante.
Acestea pot fi consecinþele unor propuneri
tentante, sau ale unor nemulþumiri legate de
activitatea actualã. Ar fi bine sã nu se împrãºtie
în mai multe direcþii ºi sã aleagã varianta cea
mai sigurã. În dragoste, vor trece printr-un dute-vino emoþional, prin niºte duºuri scoþiene,
datorate unei atitudini capricioase a
partenerului de viaþã.
Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii vor avea o sãptãmânã încãrcatã sub
aspectul vieþii sociale ºi profesionale. Mobilul
principal al acestei activitãþi intense vor fi banii:
întâlniri legate de afaceri, evenimente unde se
pot lega relaþii avantajoase, interviuri, sau
demarãri de proiecte. Familia s-ar putea sã le
creeze mici probleme, vor fi câteva momente mai
tensionate spre sfârºitul perioadei. În dragoste,
vor descoperi noi afinitãþi cu partenerul de
cuplu, chiar ºi Taurii care se aflã de mai mult
timp într-o relaþie.

Horoscop
Zodia Leu
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Zodia Sãgetãtor

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã de emoþii mari pentru Lei, pe cele
douã laturi atât de importante pentru ei:
dragostea ºi banii. În dragoste, vor aºtepta un
rãspuns important legat de cursul relaþiei. Sã
se pregãteascã de insomnii, o clarificare va veni
abia la sfârºitul sãptãmânii! Pe partea financiarã,
vor avea ceva probleme legate de stabilitatea
venitului lor, mai ales cei care depind încã de
familie. ªi profesional vor fi foarte încãrcaþi, dar
vor avea noroc de un val de energie care îi va
susþine în ceea ce au de fãcut.

Sãgetãtorii vor avea iar o perioadã nostalgicã
(ceea ce, la firea lor impetuoasã, e doar semnul
unei oboseli trecãtoare): îºi vor aminti de
trecut, de foºti iubiþi sau iubite, de prieteni cu
care n-au mai vorbit demult, vor reciti scrisori
vechi. Nu-i va þine! Spre sfârºitul sãptãmânii,
îºi vor recãpãta energia ºi vor fi gata de noi
aventuri. E posibil sã aibã niºte dificultãþi
financiare, sã nu mai primeascã niºte lucruri
sau bani care li s-au promis. În dragoste, cei
singuri se pot aºtepta la o aventurã picantã!

Zodia Fecioarã

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Sãptãmâna Fecioarelor începe cu o micã
dezamãgire legatã de cineva din anturaj: ar putea
avea de-a face cu o atitudine jignitoare din partea
unui prieten, sau li s-ar putea refuza nepoliticos
ajutorul într-o problemã. Ar fi bine sã nu punã la
inimã, pentru cã aceste tensiuni sunt superficiale
ºi se vor aplana repede. Vor fi nevoite sã solicite
un împrumut destul de consistent pentru a face o
achiziþie. În dragoste, nu e momentul sã aibã
pretenþii absurde de la partener.

Pentru Capricorni, sãptãmâna începe cu o
surprizã plãcutã pe latura profesionalã: o
avansare, un bonus, un rezultat foarte bun. Se
preconizeazã ºi necesitatea unor cheltuieli
importante, dar care îi vor scuti pe viitor de
probleme mai mari. Oricum, banii vor veni
conform aºteptãrilor, aºa cã n-au de ce sã-ºi
facã griji. În dragoste, cei cuplaþi vor avea ocazia
sã petreacã niºte clipe deosebit de fierbinþi ºi
chiar sã facã experimente erotice.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Balanþele s-ar putea trezi în aceste zile în niºte
Vãrsãtorii sunt rãsfãþaþii zodiacului în
situaþii neplãcute, jenante, care le vor afecta aceste zile: tot ce vor începe, vor termina cu
imaginea. E posibil sã fie prinse cu mâþa-n sac bine, în special dacã e vorba de examene, sau
Zodia Gemeni
într-o problemã, sã fie surprinse bârfind pe proiecte profesionale. Energia ºi puterea lor
(22 Mai - 21 Iunie)
cineva, sau sã li se descopere niºte secrete de muncã vor atinge cote maxime, ar fi bine
Gemenii vor începe sãptãmâna într-o situaþie intime. Ca sã evite aceste neplãceri, ar fi bine
sã nu le risipeascã. Tot în aceastã perioadã
dificilã, în sensul cã vor trebui sã facã o alegere sã nu se joace cu focul ºi sã fie discrete. Vor
vor fi remuneraþi în urma unui serviciu fãcut
legatã de viaþa sentimentalã: poate vor trebui sã primi un ajutor bãnesc de la cineva din familie
mai demult. În dragoste, sfârºitul sãptãmânii
aleagã între douã persoane pe care le plac, poate la mijlocul perioadei. În dragoste, e loc de joacã:
le aduce multe surprize plãcute, în special
li se va cere sã ierte o greºealã importantã a puterea lor de seducþie e la cote foarte bune!
celor singuri.
partenerului, sau sã iasã dintr-o relaþie de lungã
Zodia Scorpion
duratã. Cert e cã va fi o sãptãmânã în care vor
Zodia Peºti
(23
Octombrie
21
Noiembrie)
(19
Februarie
- 20 Martie)
sta ca pe jar. Veºti ceva mai bune pe latura
profesionalã ºi financiarã: niºte proiecte Moralul Scorpionilor ar putea fi pus la pãmânt
Sãptãmâna Peºtilor va începe cu niºte
demarate recent încep sã prindã contur!
sãptãmâna aceasta, încã de la început, de o discuþii cam incomode legate de bani. Vor
discuþie neplãcutã în relaþia de cuplu. Relaþiile fi nevoiþi sã bage mâna adânc în buzunar
Zodia Rac
solide vor fi zguduite, cele fragile se vor pentru a se revanºa faþã de cineva care
(22 Iunie - 22 Iulie)
destrãma, cel mai probabil. Din pãcate, nu vor le-a fãcut cândva o favoare, sau pentru a
Racii vor avea o sãptãmânã foarte bunã în ceea fi ei cei care vor avea puterea de decizie, aºa cã
plãti niºte datorii înainte de termen. Tot
ce priveºte comunicarea, ceea ce li se întâmplã nu au de fãcut decât sã spere cã va fi bine.
discuþii, ºi tot incomode, vor avea cu
rar: vor fi foarte convingãtori, vor reuºi sã Proiectele profesionale vor lua un curs foarte
cineva din anturaj care le va face niºte
deschidã uºi dincolo de care nu au avut acces bun ºi îºi vor rezolva rapid niºte probleme
reproºuri întemeiate. În dragoste, câteva
pânã acum, li se va cere sfatul în multe domenii. urgente. S-ar putea trezi cu mai mulþi bani în
mici izbucniri de gelozie se pot termina
Vor cocheta cu ideea unei investiþii, a unei buzunar, în urma recuperãrii unor datorii.
cu momente toride.
achiziþii importante, dar ar fi bine sã mai aºtepte
un pic. În dragoste, vor reuºi sã evite la limitã
* Reparaþii ºi vânzãri frigidere, maºini de spãlat, la domiciliul
un conflict serios. Atenþie, unele gesturi sau
clientului sau la atelierul din Str. Saidac nr. 10 (la NUCI).
comportamente exagerate pot trezi bãnuielile
Relaþii la tel.:0742334559 sau 0748 699 138.
partenerului de viaþã!
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Douã incendii izbucnite din cauza
coºurilor de fum necurãþate sau
neprotejate termic
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BNR nu lasã euro sã
treacã de 4,54 lei

Încetinirea ritmului de
creºtere
a economiei chineze,
În cursul zilei de marþi, 19 ianuarie a.c., pompierii din cadrul ISU „Drobeta”
imprimã
o
miºcare descendentã
au intervenit la opt urgenþe medicale ºi pentru stingerea a douã incendii
care au izbucnit la case de locuit în localitãþile Orºova ºi Opriºor. celei mondiale, prin scãderea
consistentã a preþurilor la materiile
Marþi, 19.01.2016, la ora 20.03, incendiu izbucnit la coºul de fum al
prime, provocând aversiune faþã de
un echipaj de pompieri din cadrul unei centrale termice de la o casã
risc în rândul investitorilor.
Staþiei Vânju Mare a intervenit, în de locuit. Pânã la sosirea pompierilor
China, a doua economie a lumii,
localitatea Opriºor, cu o autospecialã incendiul a cuprins numai funinginea
a anunþat o creºtere economicã
cu apã ºi spumã, pentru stingerea de pe coºul de evacuare a fumului.
în 2015 de 6,9%, cel mai slab
unui incendiu izbucnit la o casã de Incendiul a fost stins de cãtre
ritm din ultimii 25 de ani, faþã de
locuit. Incendiul a cuprins cca. 10 pompieri, fãrã ca acesta sã se extindã.
7,3% în 2014.
mp din tavanul camerei construit Cauza probabilã a producerii
Scãdere economiei chineze
din paiantã ºi a deteriorat douã incendiului a fost determinatã de
îngrijoreazã investitorii, lucru
camere ale casei. Cauza probabilã a coºul de evacuare a fumului
reflectat ºi de ultimul raport al FMI,
producerii incendiului a fost necurãþat de funingine.
care a redus estimãrile de creºtere a
determinatã de coºul de evacuare a În numai 20 de zile, de la începutul
economiei mondiale în 2016 ºi
fumului neprotejat termic faþã de acestui an, pompierii mehedinþeni au
2017, din cauza declinului preþurilor
materialele combustibile.
intervenit pentru stingerea a 18
materiilor prime, a blocajului politic
Marþi, 19.01.2016, la ora 23.25, incendii, 9 dintre acestea izbucnite la
din Brazilia care împinge þara în
un echipaj de pompieri din cadrul case de locuit, ca urmare a coºurilor
recesiune, a prãbuºirii cotaþiilor
Gãrzii de Intervenþie Orºova a de fum necurãþate sau neprotejate de
petrolului ºi a aprecierii dolarului.
intervenit, cu o autospecialã cu apã materialele combustibile din jur, sau
Tendinþa s-a manifestat ºi pe
ºi spumã, în oraºul Orºova, str. a mijloacelor de încãlzire lãsate sub
piaþa valutarã localã, unde raportul
Eroilor, pentru stingerea unui tensiune, nesupravegheate.
euro/leu a testat constant depãºirea
Pentru a preveni astfel de situaþii, recomandãm cetãþenilor sã respecte pragului de 4,54 lei. În opinia
urmãtoarele mãsuri specifice de prevenire a incendiilor la locuinþe:
dealerilor bancari, acest nivel este
1. Asiguraþi verificarea, curãþarea ºi 10. NU aºezaþi materiale unul apãrat de BNR, prin intervenþii
repararea, dacã este cazul, a combustibile pe mijloacele de punctuale, astfel cã, în perioada
coºurilor de fum de cãtre o încãlzire electrice!
urmãtoare, euro va stagna în
11.
Decuplaþi
aparatele
de
încãlzire
persoanã specializatã!
culoarul 4,5250 –4,54 lei.
2. NU folosiþi decât materialul electrice înainte de a pãrãsi
Euro a început perioada la 4,5380
combustibil pentru care a fost locuinþa sau de a adormi!
lei, foarte aproape de maximul
destinatã soba ºi evitaþi 12. NU lãsaþi niciodatã copiii ultimilor doi ani, de 4,5381 lei, atins
nesupravegheaþi cu soba aprinsã în 29 decembrie. La finalul
supraîncãrcarea acesteia!
3. NU folosiþi soba decât cu uºiþa ori aparatele de încãlzire electrice perioadei, tranzacþiile s-au realizat
în funcþiune!
închisã!
între 4,5320 ºi 4,5370 lei, iar
PURTÃTOR DE CUVÂNT media a fost stabilitã la 4,5324 lei.
4. Aºezaþi o tãviþã metalicã în faþa
Plt. maj. Ramona NISTOR
sobei, în dreptul uºiþei!
Cursul dolarului american a
5. NU aºezaþi în apropierea sobei
sau pe aceasta materiale
combustibile!
6. Stingeþi focul din sobã înainte
 Urmare din pag. 1 Consiliului de Administraþie al
de a pãrãsi locuinþa!
S-a încercat organizarea Spitalului, concursul se va desfãºura
7. NU adormiþi niciodatã cu soba
unui concurs în aceastã perioadã, la sediul unitãþii din Drobeta Turnuaprinsã!
8. Verificaþi integritatea aparatelor dar a fost amânat.
Severin, începând cu data de
Una
peste
alta,
interimatul
de
ºase
ºi mijloacelor de încãlzire electrice,
10.02.2016, orele 12,00. Concursul
iar în cazul în care acestea sunt luni al medicului ortoped Victor va consta în douã probe de evaluare
defecte, reparaþi-le cu ajutorul unui Maliborschi va expira pe data de 21 obligatorii, respectiv proba scrisã –
specialist sau cumpãraþi-vã altele februarie, iar acum postul de test grilã ºi proba de susþinere a
manager este scos din nou la proiectului de management. Dupã
noi!
9. NU aºezaþi aparatele de încãlzire concurs. Rãmâne de vãzut cum se caz, cele douã probe pot fi completate
electrice în apropierea materialelor vor petrece lucrurile de aceastã datã. cu un interviu de selecþie. Dosarul de
Conform hotãrârii nr. 9/2015 a înscriere la concurs va fi depus la
combustibile!

crescut pânã la 4,1704 lei, dar a
scãzut la finalul perioadei la 4,1704
lei, într-o ºedinþã în care cotaþiile
au fluctuat între 4,1310 ºi 4,1610
lei, în condiþiile în care investitorii
de pe pieþele internaþionale cred cã
Rezerva Federalã americanã va
încetini ritmul de creºtere a
dobânzilor din SUA, datoritã stãrii
economiei mondiale.
Media monedei elveþiene, care sa depreciat pe pieþele internaþionale
de la 1,09 pânã la 1,098 franci/
euro, a scãzut de la 4,1437 la
4,1392 lei, cel mai mic curs
începând cu data de 7 decembrie.
În regiune, cea mai spectaculoasã
scãdere a avut-o moneda polonezã,
care de la 4,322 zloþi a coborât pânã
la 4,494 zloþi, minim al ultimilor
patru ani. Deprecierea s-a datorat
propunerii, venite din partea
preºedinþiei, a unui proiect de lege
pentru conversia în zloþi a unor
credite ipotecare în valutã,
echivalente cu 42 de miliarde de
dolari, dar ºi a unei taxe anuale de
0,44% pe activele instituþiilor
financiare. La acestea s-a adãugat
decizia Standard & Poor’s de a
scãdea ratingul pentru datoria
suveranã a Poloniei la BBB+, de la
A-, cu perspectivã negativã.
Perechea euro/dolar a fluctuat între
1,0855 ºi 1,0981 dolari ºi a închis
perioada la 1,0860 –1,0904 dolari.

Analiza cuprinde perioada
14 – 20 ianuarie.

 Radu Georgescu

Se cautã din nou manager pentru Spitalul
Judeþean de Urgenþe din Drobeta Turnu Severin

registratura spitalului pânã la data de
02.02.2016, orele 12,00.
Pânã acum doar actualul manager,
medicul ortoped Victor Maliborschi
ºi-a confirmat participarea la concurs.
Rãmâne de vãzut cine se va mai
înscrie ºi dacã de aceastã datã
Consiliul Judeþean Mehedinþi va
înþelege sã respecte legea ºi sã
organizeze un concurs pentru
ocuparea postului de manager al
S.J.U. Drobeta Turnu Severin.
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Juniorii severineni ºi-au
reluat pregãtirile

Cele douã cluburi severinene
înscrise în Campionatul Naþional de
fotbal rezervat juniorilor republicani
ºi-au reluat zilele trecute
antrenamentele. Colege de serie,
CSS Drobeta ºi ASFC Frontiera
Drobeta vor efectua cantonamentul de
iarnã la munte, iar, pânã la startul
sezonului de primãvarã, vor susþine
o serie de partide de verificare. La fel
ca anul trecut, CSS Drobeta se va

în primãvarã. Obiectivul nostru îl
reprezintã calificarea în Liga Elitelor.
Pânã la reluarea campionatului, vom
disputa ºi o serie de amicale”, a
precizat Marian Brihac, antrenorul
juniorilor A de la CSS Drobeta.
De partea celalaltã, ASFC Frontiera va
pleca în cantonament pe 6 februarie la
Sãcelu, în Gorj, cu ambele grupe.
“Pregãtirea de iarnã e foarte importantã
pentru orice echipã. Vizãm un loc cât

Clasamentul
Seria a V-a
13
1. CSS Drobeta
2. FC Hunedoara
13
3. LPS Sebeº
12
4. FC Caransebeº
12
5. Metalul Reºiþa
12
6. LPS Banatul Timiºoara
13
7. CSS Lugoj
13
8. ªoimii Pâncota
13
9. FC Bihor Oradea
13
13
10. Frontiera Drobeta
11. LPS Târgu Jiu
12
12. CFR Simeria
13

juniorilor A

mai bun la juniori B ºi trebuie sã stãm
Clasamentul
bine la capitolul condiþie fizicã”, a Seria a V-a
precizat antrenorul Frontierei, Florin 1. Centrul de Ex.Timiºoara 14
14
Teodorescu. Dacã echipa sa va 2. FC Bihor Oradea
14
disputa primele meciuri oficiale pe 12 3. CFR Simeria
13
martie, în deplasare, la FC Hunedoara, 4. LPS Târgu Jiu
5.
LPS
Banatul
Timiºoara
14
CSS Drobeta îºi va relua jocurile din
14
campionat o sãptãmânã mai târziu, la 6. CSS Drobeta
7. FC Caransebeº
14
Caransebeº, deoarece va sta în prima
14
8. Frontiera Drobeta
etapã din 2016. De remarcat în 9. Metalul Reºiþa
13
clasamentul de mai jos cã alte judeþe 10. FC Hunedoara
14
au echipe de republicani ºi în alte 11. LPS Sebeº
14
oraºe, nu doar în reºedinþã, cum e 12. CSS Lugoj
14
13.
ªoimii
Pâncota
14
cazul Mehedinþiului.
 M. O.

juniorilor B

Frontiera Drobeta

pregãti în judeþul Hunedoara, dar cele
douã grupe vor fi cantonate în
perioade diferite. Astfel, juniorii A,
lideri în seria a V-a a Campionatului
Naþional Republican, vor pleca la
Straja pe 22 ianuarie, iar peste o
sãptãmânã vor ajunge deasupra
Lupeniului ºi juniorii B, antrenaþi de
Mihai Caliþoiu. “Avem de apãrat
primul loc, pentru care am muncit
mult în toamnã. Avem 2 puncte avans
faþã de FC Hunedoara ºi trebuie sã
facem o pregãtire de iarnã
corespunzãtoare, pentru a fi în formã

CSS Drobeta

11
10
9
6
7
6
5
4
4
3
2
1

10
9
7
7
6
6
5
6
5
5
4
4
1

1
2
1
4
0
2
2
2
1
1
0
0

3
2
3
2
4
3
5
2
2
1
1
0
2

Cupa Severinului reia sezonul de judo
Ajunsã la cea de-a V-a ediþie,
<<Cupa Severinului>> la judo se va
desfãºura, sâmbãtã, în Sala Polivalantã,
la categoriile de vârstã U14, U16, U18
ºi U23. La malul Dunãrii sunt aºteptaþi
peste 350 de judoka, reprezentând
ºase þãri. Din strãinãtate ºi-au anunþat
prezenþa 15 echipe, iar din România
nu vor lipsi cluburi de tradiþie, precum
Liberty Oradea, CSM Piteºti, LPS
Focºani, CSM Ploieºti, LPS “Petrache
Triºcu” Craiova sau CS Steaua
Bucureºti. “Aºa cum s-a întâmplat în la judo. Cupa Severinului reprezintã o
ultimii patru ani, deschidem calendarul bunã verificare, înaintea naþionalelor din
competiþional intern, dar ºi din Balcani, prima parte a sezonului. La început de

an, noi am efectuat un stagiu de
pregãtire la Baia de Aramã, iar la sfârºitul
sãptãmânii, 20 dintre sportivii mei vor

1
1
2
2
5
5
6
7
8
9
10
12

46-11
43-14
28-10
33-18
28-17
28-23
25-23
24-26
17-29
10-43
15-35
4-52

34
32
28
22
21
20
17
14
13
10
6
3

1
3
2
4
4
5
4
6
6
8
9
10
11

35-11
28-10
26-15
29-19
20-16
15-14
16-14
23-31
17-14
17-24
22-35
18-26
15-52

33
29
24
23
22
21
20
20
17
16
13
12
5

intra sã lupte pe tatami, într-un cadrul
oficial. Se anunþã ºi în acest an o
participare numeroasã, motiv pentru
care competiþia se va desfãºura,
concomitent, pe ºase suprafaþe de
luptã. Turneul începe la ora 9 ºi se va
termina seara”, a precizat Gicu
Vasilan, antrenorul de la secþia de
judo a CSM Drobeta.
Anul trecut, competiþia s-a
desfãºurat ºi la U12, dar, la la cea dea V-a ediþie, prima categorie de vârstã
va fi cea de U14. Seniorii nu vor
concura nici de data aceasta în
Polivalenta severineanã.  M. O.
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Sucã, felicitãrile liberalilor întârziaþi, eroarea lu nea Cârjan,
trezirea lu nea Mazilu ºi nea Drãghiea zis “dizolvã tot”

Mã fraþilor, sã îþi spui pe-a
dreaptã, ar fi bine ca anu ãsta sã
se întâmple ceva bun pin Severin
ºi pin Mehedinþi, cã altfel nu o sã
iasã prea bine.
Pã ultima ispravã a lu nea
prefectu de Mehedinþi fu sã dizolve
ºi Consiliul Local di la Strehaia.
Acu nu sã ºtie dacã ºi-a dorit nea
Drãghiea, da i-a ieºit cum trebe.
Dupã Orºova, mai terminã nea
prefectu cu un consiliu de oraº. Mai
rãmasã Vânju Mare ºi Baia de
Aramã ºi gata, sã fârºeºte ºi cu
reprezentanþii electoratului pin
consiliile orãºeneºti. Bine, cã pi la
Strehaia, nea Drãghiea le mai dete
o ºansã supleanþilor, pentru vineri.
Sucã zisã, în mintea lui, cã nu prea
înþelege di ce s-au bãgat pe lista de
consilieri unii, dacã ies pe uºa din
dos, ori au cãtat cãpãtuialã ºi n-au
gãsit-o. Acuma, cã pi la prefecturã
sã cam ocuparã numai de asta e
drept, cã aºa probabel ºi-au propus
sã câºtige campionatu de ºomaj
vitezã, ori cel mai probabel
campionatu de dizolvãri consilii

atuncea ne mai trezim cu câte o
felicitare, câte un mãrþiºor, ceva, cã
unii îºi aduc aminte din patru în opt
ani de alegãtori.
Mai nou veni rându
liberalilor, cã nea
Gherghe terminã
hârtia ºi acuma sã
trezirã alþii sã împartã
în stânga ºi în
dreapta. Ce mai
conteazã cã trecurã
sãrbãtorile, cã dacã e
cu urare, e bine sã fie
mai aproape de
alegeri. Acuma, al lu
Zbanghiu zisã cã nu
ºtie dacã cineva ºi-a bãtut joc de ei
ºi le-a luat banii înainte de
sãrbãtori ºi le-au rãspândit rãvaºele
dupã. Da las cã o vinã ºi felicitãrile
din partea candidaþilor la
Parlament, sã-i mai trimitã
mehedinþenii încã o datã, cã nu leo fi ajuns pãnã acuma.
Da una tare fu cu ãla mic, nepotu
Sucã, care o sã devinã probabil
filosof, asta dupe ce-l vãzu hotãrât

locale. Da ne lãmurim, cã pãnã la
alegeri mai e un pic. Bine, cã pãnã

pe nea Sibinescu, cã sã vrea
independent dupe ce-i luã pe toþi

la rând. Da Sucã avu ºi el o
explicaþie filosoficã:
- Mã nea Mãrine, o ºtii pe asta?

sirenele sã trezeºte buimac ºi
întreabã dacã atacã cineva Cetatea
Severinului. Pã ce sã atace, cã nici

–Care, mã?
–Asta cu, decât codaº la oraº, mai
bine-n satu tãu fruntaº!?
- O ºtiu, mã Sucã, cã altfel râdeau
oamenii de mine, cum râd io
acuma de nea Buºoi, care dacã
stãtea pe miioanele de euroi strânse
în declaraþia de avere era binemersi
acuma, da aºa râde ºi ãla micu de
‘mnealui. Cã mai are câteva
procente ºi sã apropie de nea
Cârjan di la Severin. Care dupe
calculele liberalilor, cicã-i suflã-n
ceafã lu nea Gherghe, cicã mai are
trei procente, ca ºi nea CristiSilviu, ºi sã întrece singur. Ba
zisãrã ai lui, de pi la partid, cã nea
Cârjan ar fi în marja de eroare faþã
de PSD. Poate în eroare, cã de
marjã zisã Mãrghioala lu Fleaºcã
cã ea nu se îndoieºte, cã cicã nea
Cârjan mai dã erori, din când în
când. Ca ºi nea Gherghe, care mai
deraiazã di la macaz, cã de obosalã
mai aþipeºte pe linie ºi când aude

nu sã dechisã bine.
Mã fraþilor, da sã vezi ºi sã crezi
mai greu, cã sã trezi nea Mazilu.
Nu cã nu zice al lu Zbanghiu cã nu
era treaz, da omu dormea ºi sã trezi
cã vãzu alunecãrile de teren de la
Comãneºti ºi zisã cã e numai bun
motivu sã se mai ia de nea Bãlu.
Care nea Bãlu nu sã lãsã mai prejos
ºi fiind probabil ºi ‘mnealui treaz
zisã cã nu ar trebui sã sã lase mai
prejos decât nea Mazilu. ªi când
între doi bãrbaþi treji sã aprinde
gâlceava, o vorbã zisã cã mai bine
te duci ºi te culci, cea ce fãcu ºi
Tanþa lu Pecingine, care zisã cã ºi
cu televizoru închis tot mai mirosea
a chermezã. Bag sama or fi þinut
sãrbãtorile ceva mai mult pi la unii.
Or fi þinut mai mult.
Da las, cã o sã-i trezeascã
mehedinþenii, la alegeri.
Da pãnã sãptãmâna viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi ceva mai optimiºti!
 nea Mãrin

