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Foºtii angajaþi de la RAAN
îºi cer salariile compensatorii

Consilierii locali au votat
miercuri, în ºedinþa pe luna ianuarie,
scãderea cotei de impozitare de la
1,3 la 0,4 la sutã, întrucât s-a
constatat cã micii întreprinzãtori care
aveau sediul firmelor în apartamente
trebuiau sã achite dupã noul Cod
Fiscal impozite uriaºe.
   Propunerea de scãdere a acestei
cote de impozitare a venit din partea

Consilierii locali au scãzut cota de impozitare la clãdiri.
Mulþi severineni se gândeau sã renunþe la micile afaceri

consilierilor liberali, dar a fost
votat în unanimitate de aleºii
locali. În luna octombrie din
2015, consilierii locali au votat
iniþial o cotã de impozitare de 1,3,
fãrã sã-ºi dea seama cã, acum
dupã prevederile noului Cod
Fiscal , aceasta va duce la
creºterea impozitelor.

 Continuare în pag. 14
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Cã or fi alegeri într-un singur
tur, cã or fi în douã tururi, dupã cum
se tot discutã de la o vreme (sub
presiunea liberalilor, justificatã, pânã
la un punct, dar tardivã ºi cam forþatã,
cãci parcã stabilisem cã nu e corect
sã schimbi regulile în timpul
meciului), în ceea ce priveºte
Severinul ºi alegerea primarului
lucrurile par deja tranºate. Am tot
discutat cu unii sau alþii în ceea ce
priveºte alegerile locale, pe cine vãd
ei cu ºanse sã ocupe postul de
primar, dacã merg sau nu merg la
vot, dacã sunt mulþumiþi de cum stau
lucrurile în oraºul în care trãiesc.
   Pãrerile înclinã spre acelaºi nume:
Constantin Gherghe. Ideea e simplã:
dacã va fi doar un singur tur de
scrutin, actualul primar are cele mai
mari ºanse sã-ºi pãstreze poziþia, cãci
are de partea sa un electorat deja
fidelizat, electorat în general format
din persoane aflate dincolo de vârsta

Pãreri despre alegerile locale
a doua, ieºite din câmpul muncii, cu
vederi… conservatoare, ºi pentru
care e important cã primarul a mai
fãcut câte ceva, ba o parcare, ba o
alee, ba una, ba alta. Are atuurile
poziþiei deja ocupate ºi a unor
mandate efectuate, cu bune, cu rele,
oamenii ºtiu cam la ce sã se aºtepte
ºi pe unii Gherghe i-a convins. În
cazul unui singur tur, votul va fi
fragmentat, chiar foarte fragmentat,
astfel cã fiecare candidat va lua doar
o parte din numãrul total general, dar
partea fiecãruia dintre candidaþi
(Screciu, Cîrjan, Dobrotã etc) va fi
inevitabil mai micã decât cea obþinutã
de actualul primar care are, normal,
un alt capital de imagine, ºi o
încredere deja câºtigatã din partea
electoratului propriu. Pe când ceilalþi
de abia de acum înainte trebuie sã-ºi
câºtige ºi sã-ºi fidelizeze un electorat.
Dacã vor fi douã tururi de scrutin,
urmând tot opiniile invocate anterior,
tot Gherghe ar ieºi, cãci cel ce va îi
va fi oponent direct în turul secund
nu va reuºi sã cumuleze ºi voturile
obþinute de ceilalþi în primul tur, sau
nu va reuºi decât într-o oarecare
mãsurã, nu suficientã. Cam aceasta
e opinia predominantã, ce reiese din
discuþiile purtate pânã acum cu unii
sau alþii. O opinie grevatã de un
anume scepticism ºi de o dulce

resemnare în faþa unei „fatalitãþi”.
Aproape nimeni din cei cu care am
discutat nu crede în mod sincer cã
Gherghe poate fi „doborât” la locale,
aºa cum, dacã vã amintiþi, mulþi dintre
noi credeam la fel despre Dinu, cã e
de nedepãºit. ªi uite cã nu a fost aºa,
iar astãzi e pur ºi simplu istorie, ºi
nu una chiar de neglijat cãci, sã ne
amintim, în perioada când era primar
s-au construit Piaþa Mircea ºi
Polivalenta, parcã ºi Eurogara, dacã
nu mã înºel. E ceva, totuºi. Aºa cã
nici Gherghe nu ar trebui sã se
considere deja câºtigat. În plus,
sincer, la câte probleme are
Severinul, mi se pare extrem de greu
sã-þi asumi o asemenea misie
precum e cea de primar, dar aceasta
e probabil o altã discuþie.
  Revenind la tema localelor din acest
an, cei tineri fie sunt deja plecaþi (la
studii sau la muncã), fie nu voteazã,
cãci nu se regãsesc în toatã aceastã
joacã politicianistã a alegerilor locale,
chiar dacã aceste alegeri, locale, au
o mizã mai apropiatã de problemele
lor directe ºi de problemele
comunitãþii din care fac ºi ei parte,
alãturi de pãrinþii ºi bunicii lor.
Vorbesc de marea majoritate a
tinerilor, nu de cazuri izolate. Cum sã
se regãseascã un tânãr de 18-20 de
ani în toatã aceastã luptã pentru putere

când el are cu totul ºi cu totul alte
probleme? Nu are cum sã se
regãseascã. Plus cã un tânãr are ºi o
viziune mult mai largã asupra lumii,
graþie internetului ºi reþelelor de
socializare, ºi nu doar una strict
localistã cum au alte generaþii. În
plus, politicile administraþiei
publice din ultimii ani nu fac din
tineri o prioritate.
   Dincolo de toate este evident cã
avem nevoie de douã tururi, nu doar
de unul. Un singur tur avantajeazã în
mod clar pe primarul în funcþie.
Oricine vine sã candideze împotriva
unui primar aflat deja în funcþie are
multã bãtaie de cap, chiar dacã e un
om capabil ºi serios are de luptat
împotriva unei imense inerþii sociale.
Doar un tur secund i-ar mai da o
ºansã, aºa cum ar mai da o ºansã ºi
electoratului minoritar sau nehotãrât.
Va fi nu doar o bãtãlie a candidaþilor,
ci ºi o bãtãlie a electoratelor. Suntem
diferiþi în opþiuni politice, trebuie sã
recunoaºtem. Unii sunt de o parte,
alþii de alta, alþii sunt indiferenþi. În
general nici nu voteazã foarte mulþi,
undeva la 30-40% din numãrul total
de votanþi. Ei reprezintã electoratul
activ, ºi la acesta trebuie sã ne
raportãm. Depinde acum de candidaþi
cum îºi identificã, segmenteazã ºi
„acoperã”  electoratul din zona sa ºi
cât de mare e acesta comparativ cu al
celorlalþi contracandidaþi. Abia de
acum încolo începe balul.

Deºi potrivit deciziilor de
concediere pe care le-au primit în luna
septembrie anul trecut, scrie foarte
clar cã au dreptul, potrivit contractului
colectiv de muncã, la ºapte salarii
compensatorii, foºtii angajaþi de la
RAAN nu au primit aceste drepturi
nici în momentul de faþã.
  Câþiva angajaþi au venit marþi la
sediul regiei, încercând sã obþinã
un rãspuns de la conducerea
RAAN. Oamenii se simt discriminaþi

Foºtii angajaþi de la RAAN
îºi cer salariile compensatorii

ºi nu înþeleg cum regia îºi permite
sã achite salariile angajaþilor care
încã îºi mai desfãºoarã activitatea
pe platforma de la Romag ºi din
clãdirea administrativã, dar pentru
aceste plãþi compensatorii li se
spune cã nu existã fonduri.
  „Am solicitat ministrului Energiei sã
ne comunice de ce nu ne sunt achitate
cele ºapte salarii compensatorii
conform Codului Muncii,
contractului colectiv de muncã ºi a

 Peste 30 de foºti angajaþi de la Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare din Drobeta Turnu Severin au
protestat marþi în faþa sediului, nemulþumiþi cã nu le-au fost achitat cele ºapte salarii compensatorii la care au
dreptul conform contractului colectiv de muncã. Pentru un sfert de orã au blocat ºi traficul pe una din arterele

importante de circulaþie din municipiu, protestând prin metoda trecerii continue pe marcajul pietonal.

deciziei de concediere. Am primit ieri
un rãspuns de la domnul Dãnuþ
Adrian Ciontea, ºef de birou, în care
îmi spune <<faptul cã administratorul
special distribuie sumele provenite
din furnizarea agentului termic cãtre
salariaþii care contribuie la realizarea
acestui serviciu nu poate fi
consideratã discriminatorie în raport
cu acordarea salariilor
compensatorii>>.

 Continuare în pagina 4
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Ziua de 24 ianuarie a rãmas
în istoria românilor ca fiind data la
care s-a înfãptuit Unirea
Principatelor Române, în anul 1859,
la foarte scurt timp dupã numirea lui
Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Moldovei ºi Þãrii Româneºti.
   În acest an, în data de 22 ianuarie,
Casa Corpului Didactic Mehedinþi a
sãrbãtorit acest eveniment prin
desfãºurarea Simpozionului Judeþean
“UNIREA, IDEALUL NAÞIONAL AL
ROMÂNILOR”. La lucrãrile acestui
simpozion au participat în calitate de
invitaþi dr. Tudor Rãþoi - director
Arhivele Naþionale Române, inspector
ºcolar de specialitate prof. dr.
Mateescu Antonicã, prof. dr. Ioan Mutu
– Colegiul Tehnic Decebal ºi prof.
Valentin Mureº - Colegiul Tehnic

SIMPOZION JUDEÞEAN

“UNIREA, IDEALUL
NAÞIONAL AL ROMÂNILOR”

de Transporturi Auto.
   Activitatea a început cu un
program artistic dedicat zilei de 24
ianuarie susþinut de elevii de la
Palatul Copiilor, sub îndrumarea
d-lui profesor Valentin Croitoru. Au
urmat prezentãrile materialelor
pregãtite de cadrele didactice
participante ºi cele  ale invitaþilor.
   Adevãrate lecþii de istorie ºi
evenimente mai puþin cunoscute au
fost prezentate prin metode
nonformale de domnii profesori de
istorie, invitaþi la aceastã activitate.
Dupã mai bine de trei ore, organizatorii
au oferit  diplome de participare tuturor
celor prezenþi în salã, pe acordurile
melodiei HORA UNIRII.

Profesor-metodist,
Mãdãlina Bobleanþã

An de an la 24 ianuarie
sãrbãtorim cu mare fast Unirea
Principatelor Române, Moldova ºi
Þara Româneascã.
   La 5 ianuarie-24 ianuarie 1859
Alexandru Ioan Cuza  este votat
unanim Domn al Moldovei ºi al
Þãrii Româneºti de cele 2 camere
de deputaþi mai întâi de cea de la
Iaºi ºi dupã aceea de cea de la
Bucureºti.  Anul acesta, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier a marcat
cei 157 de ani de la Unire prin
derularea proiectului educaþional
„Unirea cea Micã, zi de
sãrbãtoare”, proiectul a avut
scopul de a face cunoscut acest
eveniment istoric ºi de a insufla
sentimentul de patriotism, elevilor
de la ªcoala Gimnazialã Nr. 3
din Drobeta Turnu Severin.

Ziua de 24 ianuarie a rãmas
în istoria românilor ca data la care
s-a înfãptuit Unirea Principatelor
Române, în anul 1859, la foarte
scurt timp dupã numirea lui
Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Moldovei ºi Þãrii Româneºti.

Unirea Principatelor Române,
cunoscutã ca Mica Unire (Marea
Unire fiind cea de la 1 Decembrie
1918, de la Alba Iulia), reprezintã
unificarea vechilor Principate,
Moldova ºi Þara Româneascã,
într-un Principat unit.

 Marele merit al lui Cuza a fost
cã a reuºit sã aducã recunoaºterea
internaþionalã a Unirii Principatelor
Române ºi, prin reformele sale din

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE SÃRBÃTORITÃ LA DROBETA TURNU SEVERIN

Proiect educaþional
„Unirea cea micã, zi de sãrbãtoare”

Acþiunile cuprinse în cadrul
proiectului au fost urmãtoarele:
- Lecþii de aur ale istoriei
(prezentarea unui material despre
Alexandru Ioan Cuza ºi reformele
înfãptuite de acesta, reforme ce au
dus la modernizarea þãrii);
- Românaº ºi româncuþe (atelier de
lucru ºi organizarea unei mici
expoziþii cu lucrãrile elevilor);
- Completarea rebusului tematic
Cuza;
- Program artistic ºi hora unirii au
fost derulate în cadrul ºcolii ºi au
fost coordonate de muzeograful
Mariana Drãghia de la secþia de
Istorie – Arheologie a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, iar elevii
clasei a IV –a  B au fost îndrumaþi
de profesor Carmen Manea Screciu,
ªcoala Gimnazialã Nr. 3.

muzeograf, Mariana Drãghia

toate domeniile, a pus bazele
statului român modern. Noua þarã
a început sã se numeascã România
abia dupã abdicarea lui Cuza, din
anul 1866, când a fost redactatã
prima constituþie.

Ziua Unirii a fost sãrbãtoritã  la
Drobeta Turnu Severin de cãtre toþi
cei care la 157 de ani de la eveniment
“au simþit ºi trãit româneºte”.

 Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
au organizat un eveniment artistic,
la Casa Tineretului pentru a marca
aceastã sãrbãtoare extrem de
importantã pentru poporul român.
Nu trebuie sã uitãm cã,
mehedinþenii l-au iubit foarte mult

pe Alexandru Ioan Cuza încât l-au
ales de douã ori deputat, chiar în
absenþa acestuia.

Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural a declarat celor

prezenþi cã “suntem datori sã nu
uitãm aceastã sãrbãtoare
importantã, pentru români, iar
îndemnul ‹uniþi în cuget ºi în simþiri›

 Continuare în pag. 10
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Agentul ºef principal Daniel
Ionaºcu (comandant), agent ºef
principal Victor Gherghescu, agent
ºef adjunct Sandi Burileanu, agent
ºef Constantin Pâlºu ºi agent ºef
adjunct Laurenþiu Stuparu au plecat
în misiune sâmbãtã, 23 ianuarie, la
ora 12,00, în dreptul localitãþii
mehedinþene Hinova.  A fost o
misiune de securizare a frontierei,
de supraveghere a zonei, de
monitorizare a traficului naval ºi
observarea evenimentelor din zona
de competenþã. Misiunile se
desfãºoarã la frontiera externã cu
Serbia, iar acestea au o importanþã
deosebitã având în vedere actualul
context internaþional.
  Duminicã dimineaþã, la ora 10,00,
dupã 22 de ore pe Dunãre, cei cinci
poliþiºti de frontierã-marinari au
fost aºteptaþi de colegii de la nava-
bazã cu ceai fierbinte ºi cafea. Se
observã oboseala pe faþa lor, dar îºi
salutã prieteneºte colegii care au
intrat duminicã dimineaþã în turã.

Misiune pe Dunãre la minus 15 grade:
„Avem parâmele îngheþate, se poate aluneca foarte

uºor pe punte, trebuie mult mai multã grijã”

Încã o misiune încheiatã cu bine pentru echipajul de pe ºalupa de
patrulare ºi intervenþie a Poliþiei de Frontierã Mehedinþi. A fost un ger

de crapã pietrele, dar membrii echipajului au fost la datorie, pe Dunãre,
la frontiera externã cu Serbia

A fost una din cele mai friguroase
nopþi din aceastã sãptãmânã, iar
membrii echipajului au trebuit sã
facã faþã gerului nãprasnic care îþi
pãtrunde în oase. Dacã în oraº
temperatura a fost de minus 10
grade, pe Dunãre aceasta ajungea
la minus 15 – 16 grade.
   „Am þinut piept frigului”

  “Condiþiile sunt grele deoarece
temperatura este foarte scãzutã, am
fost obligaþi sã mergem cu ambele
generatoare pornite ca sã încãlzim
nava permanent pentru a crea cât
de cât o temperaturã de 5 grade.
Temperatura exterioarã asearã la
ora 0,00 era de minus 15 grade pe
Dunãre. Am þinut piept frigului ºi
misiunea a fost îndeplinitã cu
succes. La un moment dat era
liniºte pe Dunãre, s-a lãsat o ceaþã
groasã din cauza temperaturii
scãzute ºi am fost obligaþi sã
folosim aparatura electronicã de
supraveghere ca sã monitorizãm
traficul pentru cã nu se mai vedea

nimic”, povesteºte agentul ºef
adjunct Sandi Burileanu, care
lucreazã în poliþia de frontierã
din anul 2001.
   Pericolele de pe Dunãre
  Este foarte greu sã fii în acelaºi
timp ºi poliþist de frontierã ºi
marinar fiindcã viaþa este foarte
durã pe fluviu în aceste momente.
Faptul cã este frig, trebuie de douã
ori sã-þi sporeascã atenþia fiindcã
existã posibilitatea sã se rupã
parâma pentru cã pocneºte din
cauza îngheþului, existã riscul sã
aluneci la bordul navelor ºi trebuie
sã te asiguri foarte bine. ªi sloiurile
de gheaþã, care s-au format pe
Dunãre sunt un alt pericol cu care
se confruntã în aceste zile poliþiºtii
de frontierã marinari. „Dacã ne
lovim de un sloi de gheaþã poþi sã
dai gaurã de apã la navã sau sã
loveºti motorul, depinde. Nu vezi
sloiul, mai ales dacã eºti între ape”,
spune agentul ºef Eugen Zanfir.
„Este foarte greu pe Dunãre, nu este
vizibilitate, temperatura din oraº nu
este aceeaºi cu cea de pe Dunãre.
Apoi, mai sunt ºi sloiurile de
gheaþã din amonte ºi ce mai scapã
din hidrocentralã, pe care trebuie
sã le ocoleºti” zice  agent ºef
principal Ilie Grecu.
  Coeziunea echipajului este foarte
importantã fiindcã dacã membrii
acestu ia  nu ac þ ioneazã în
acelaºi timp ºi nu se înþeleg din
priviri existã riscul de a se
produce accidente.
   „Manevrele se fac mai greu din
cauza condiþiilor de temperaturã,
avem parâmele îngheþate, se poate
aluneca foarte uºor pe punte,
trebuie mult mai multã grijã, mult
mai multã atenþie ºi trebuie practic
sã fii calificat ºi bine pregãtit, ca
sã poþi sã faci faþã. Vorbim de
douã meserii, dar în aceste situaþii
cea mai importantã este cea de
marinar, trebuie sã o stãpâneºti
bine ºi mi se pare normal pentru
cã depindem unul de celãlalt.

Vrând nevrând echipajul trebuie sã
fie legat”, spune agentul ºef
principal Adrian Zamfir, un poliþist
de frontierã marinar cu state vechi.

   Componenta navalã a
Poliþiei de Frontierã

Mehedinþi
   La frontiera mehedinþeanã îºi
desfãºoarã activitatea 105 poliþiºti
de frontierã marinari, care executã
misiuni de supraveghere ºi
control a frontierei de stat pe
fluviul Dunãrea.
  „În cadrul structurilor Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi funcþioneazã ºi
componenta navalã, care are un rol
determinant pentru executarea
misiunilor pe timp de iarnã, mai
ales în condiþiile de minus 15 – 20
de grade. Navele ºi ambarcaþiile
noastre fac faþã tuturor cerinþelor de
asigurare ºi securizare a frontierei
de stat în zona de competenþã din
Mehedinþi. Vreau sã vã spun cã în
ultima perioadã, Poliþia de
Frontierã din Mehedinþi a primit
nave performante, a primit mijloace
de bord care asigurã o bunã
supraveghere a frontierei de stat, iar
condiþiile de viaþã la bordul navelor
s-au îmbunãtãþit simþitor. Au
aparaturã modernã de
supraveghere, aparaturã modernã
de încãlzire la bordul navei, în plus
de aceasta colegii mei poliþiºtii de
frontierã marinari au primit
echipamente de protecþie, care îi
asigurã pe timpul excutãrilor
misiunilor în ger”, a declarat
comisarul ºef Valeriu Pera,
purtãtorul  de cuvânt al
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi.
  Pe lângã misiunile obiºnuite
privind contracararea fenomenului
infracþional, nu de puþine ori s-a
întâmplat ca poliþiºtii de frontierã
marinari sã salveze de la moarte
persoane care s-au aventurat
pe Dunãre pe timp de furtunã
ori au avut probleme tehnice la
ambarcaþiuni.

Foºtii angajaþi de la RAAN...
Eu mã consider discriminatã, pentru cã cei

de la Prod care pãzesc apa grea pe salarii de 4.000, 5.000, 6.000 de
lei ºi pe cei de aici (n.r. sediul regiei) cu aceleaºi salarii îi plãtim sunt
bani, dar pentru noi nu”, spune Mihaela Cozma, unul din foºtii
angajaþi care în perioada protestelor de anul trecut de la RAAN a avut
tãria sã stea zile întregi în greva foamei.
   Nemulþumiþi de rãspunsul primit, oamenii au protestat pe trecerea
de pietoni din dreptul sediului regiei, blocând circulaþia pe bulevardul
Tudor Vladimirescu aproximativ un sfert de orã.

 Urmare din pag. 2

 O. M.



interviuOBIECTIV mehedinþean 28.01 - 03.02. 2016 pag. 5

Diana Belbiþã (19 ani), din
Strehaia, judeþul Mehedinþi, a

început sã se batã la nivel
profesionist cu ºapte ani în urmã.
Acum este campioanã europeanã

la unifight, multiplã campioanã
naþionalã la budokai, dar a

câºtigat ºi alte medalii în turnee
de K-1 ºi de arte marþiale mixte.
Nicio luptã, oricât de grea, nu a

fãcut-o sã renunþe.
„Prinþesa rãzboinicã” îi mai

spun apropiaþii Dianei Belbiþã, de 19
ani ºi jumãtate, din Strehaia, judeþul
Mehedinþi. ªi asta nu doar pentru cã
are statura ºi atitudinea Xenei, ci pentru
cã încã de când avea 12 ani, luptã la
nivel profesionist în galele de arte
marþiale mixte (MMA). Diana este
campioanã europeanã la unifight,
multiplã campioanã naþionalã la
budokai, dar câºtigãtoare ºi de alte
medalii – de exemplu, aur la Szeged,
Ungaria –, în turnee de K-1 ºi MMA.
La 18 ani, în primãvara anului 2014,
chiar la Drobeta Turnu Severin, oraºul
unde se antreneazã de câþiva ani, a
debutat în luptele în cuºcã. Aºtepta cu
nerãbdare vârsta majoratului care sã-i
permitã participarea la astfel de lupte
ºi chiar de la prima confruntare ºi-a
dovedit talentul: ºi-a învins adversara
într-un minut ºi 22 de secunde.

Meciul cel mai greu
   În noiembrie anul trecut, în
Finlanda, acolo unde Diana Belbiþã a
întâlnit o adversarã experimentatã, pe
Eeva Siiskonen, în vârstã de 33 de
ani, Diana spune cã a simþit pentru
prima oarã adevãratul sens al luptei
profesioniste. „Meciul din Finlanda
pe care l-am jucat cu reprezentanta
þãrii gazdã a fost cel mai greu din viaþa
mea. Cu toate astea, chiar dacã l-am
pierdut la puncte, sunt mai mândrã
de el decât de orice alt meci câºtigat.
Am vãzut ce înseamnã bãtaia pe bune,
sã ieºi tumefiatã la propriu din meci,
nu doar puþin zgâriatã cum ieºeam de
obicei. Am avut momente când îmi
tremurau genunchii, am crezut cã nu
mai pot sã mã ridic”, povesteºte
Diana, hotãrâtã sã-ºi ia revanºa faþã
de Eeva Siiskonen.
   De altfel, uneori, luptele care se þin
în cuºti, în care sunt doar cei doi
adversari, se dau pe viaþã ºi pe moarte,
fiindcã sunt permise aproape orice fel
de lovituri. Iar cea mai micã greºealã
poate costa foarte mult. „În MMA sunt

„Prinþesa rãzboinicã” din Severin ºi viaþa de campioanã
          la arte marþiale

permise loviturile de pumni, picioare,
genunchi. Acum s-au introdus ºi
loviturile de cot, dar ºi lupta la sol.
Singurele care nu sunt permise sunt
loviturile de genunchi la cap atunci
când adversarul este jos, loviturile de
tibie, la fel, când adversarul este jos,
nici lovituri la ceafã, la nivelul coloanei
vertebrale sau la rinichi. În plus, nu
avem voie sã bãgãm degetele în niciun
orificiu, gen nas sau ochi. În rest, cam
toate loviturile sunt permise”, explicã
luptãtoarea.
   Deºi unele dintre lupte pot fi,
aºadar, extrem de dure, Diana Belbiþã
mãrturiseºte cã la fiecare competiþie,
de-abia aºteaptã sã intre în cuºcã. Cu
greu rabdã timpul de aºteptare de la
vestiare, iar momentul intrãrii în
cuºcã îl savureazã pe deplin.

„Din fericire, niciodatã nu am tracul
acela de început. Sunt pregãtitã încã
din prima secundã. Cel mai frumos
moment este atunci când intru ºi toatã
lumea îmi scandeazã numele. Acest
lucru înseamnã pentru mine la fel de
mult ca victoria. Mi se ridicã pãrul pe
mine auzindu-mi numele ºi
scandãrile, dupã care începe meciul”,
spune Diana.

„Judo mi s-a pãrut
prea de fete”

   Diana Belbiþã s-a apucat de lupte
când avea 12 ani. Mai întâi a fost
judo, la Strehaia, la îndemnul unei
colege de clasã. La scurtã vreme au
început sã aparã ºi primele rezultate,
însã Diana a observat cã îi plac mai
mult sporturile de contact, aºa cã,
în paralel, a început sã practice
unifight ºi kickboxing. În timp, ºi-a
dat seama cã Strehaia o þine oarecum
în loc ºi cã visul sãu de a deveni o
mare campioanã nu s-ar putea
împlini într-un oraº atât de mic în
care astfel de competiþii cel mult
sunt vãzute la televizor.

„Nu ºtie sã facã pasul
înapoi”

„Am vrut ceva mai dur. Judo mi s-a
pãrut prea de fete, aºa cum, de altfel,
spun mulþi. În judo sunt doar
proiectãri, nu ai voie sã loveºti cu
pumnii, cu picioarele sau cu coatele.
De aceea am ºi optat pentru
kickboxing ºi, mai târziu pentru
MMA. Pânã la urmã intrãm într-o
cuºcã, se trage zãvorul, iar acolo
luptãm pânã se terminã timpul”,
explicã luptãtoarea.

   Aºa se face cã, în primãvara anului
2012, a venit în Severin pentru a se
antrena cu sensei Constantin Mitroi,
un antrenor apreciat în sporturile de
contact. Acesta are centura neagrã cu
trei dani în jiujitsu, centura neagrã în
ninjitsu – arta luptãtorilor ninja,
precum ºi centura neagrã în sei
budokai.
   “Îmi amintesc când a venit prima
oarã cu pãrinþii ºi mi-a spus cã vrea
sã se antreneze la noi, cã vrea
performanþã. I-am spus cã sunt niºte
reguli stricte pe care trebuie sã le
respecte, adicã disciplinã de fier ºi
antrenamente dure. A fost foarte greu
ºi pentru Diana, ºi pentru pãrinþii ei,
care locuiesc la Strehaia, mai ales din
punct de vedere financiar”, îºi
aminteºte sensei Constantin Mitroi.
   Chiar din primele luni, acesta ºi-a
dat seama cã în mâinile lui se aflã
soarta unei mari campioane. „Eu cred
cã în urmãtorii 10-15 ani, nimeni nu
va ajunge la valoarea ei, are ºi
potenþial, ºi ambiþie. Are performanþa
în faþã, la antrenamente munceºte foarte
mult, nu ºtie sã facã pasul înapoi”, este
de pãrere antrenorul sãu.

  Vrea sã urmeze
Facultatea de Sport

ªi în artele marþiale mixte, ca-n oricare
alt sport, este nevoie de bani. Familia
modestã a Dianei nu poate susþine
toate deplasãrile la competiþiile unde
fiica lor este invitatã sã participe. De
aceea, au fost momente când
luptãtoarea a fost la un pas de a
renunþa, mãcinatã de grija banilor de
care are nevoie. Chiar ºi acum, când
Diana a ajuns în top ºi duce cu cinste
numele judeþului Mehedinþi ºi al
municipiului Turnu Severin în
competiþiile interne ºi internaþionale,
nu beneficiazã de niciun fel de sprijin
din partea autoritãþilor locale.
   „Ne descurcãm foarte greu, tata nu

mai are serviciu, iar mama primeºte
salariul minim pe economie. Din
pãcate, nu ne ajutã nimeni, sala
noastrã de antrenament este foarte
micã. Vara este atât de cald, cã ne
simþim ca într-un container. De la
autoritãþi nu am primit decât
felicitãri”, povesteºte Diana. Sumele
pe care le câºtigã, în jur de 200-300
de euro la meciurile unde reuºeºte
sã ajungã, nu sunt de-ajuns.
   Încã din primele zile ale anului,
Diana s-a pregãtit intens în sala de
antrenament de la Drobeta Turnu
Severin pentru prima galã de MMA
de anul acesta, programatã pentru
7 februarie la Sfântu Gheorghe. Anul
acesta, sportiva ºi-a propus ºi sã
promoveze examenul de admitere la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport din Cluj Napoca, oraº unde
sperã sã obþinã ºi sprijinul de care
are nevoie în acest sport.

„Nu am timp de prieteni”
Pe Diana o gãseºti, de trei ori pe

sãptãmânã, în sala de antrenament
alãturi de senseiul Constantin Mitroi.
Dacã ar putea, s-ar pregãti la sacul
de box în fiecare zi, însã trebuie sã îºi
dozeze efortul în aºa fel încât sã nu
riºte accidentãri. Îºi face, pentru
început, exerciþiile în micuþa încãpere
care i-a devenit a doua camerã. ªtie
cu ochii închiºi unde este salteaua
mai tare, unde sunt aºezate greutãþile
sau unde trebuie sã loveascã sacul
mai tare. Acesta este programul unei
tinere din Severin care lasã deoparte
cluburile ºi viaþa de noapte pentru a-
ºi îndeplini visul de a triumfa în
celebrelele gale de MMA ori K1. “În
club am ieºit de douã ori în viaþa mea,
nu am timp de prieteni. Cu Andrea,
colega mea de la salã, îmi petrec mai
mult timp. La partea sentimentalã
întotdeauna am stat destul de prost”,
spune zâmbind Diana.  Reporter
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Nu-mi place, nu mi-a
plãcut niciodatã sã dau sfaturi. Nu
are rost sã detaliez, aici ºi acum,
motivele. E suficient sã vã
împãrtãºesc impresia mea, cã, în
orice sfãtuitor (de profesie, de ocazie
etc.) zace (mãcar) un pui de tiran,
de despot, de dictator. „Cine dã
sfaturi  viseazã, în secret, sã dea
ordine” – sunã un aforism al
regretatului Corneliu Vadim Tudor,
un om (un scriitor, un sociolog, un
istoric, un moralist, un poet, în ultimã
instanþã) care a vãzut multe la viaþa
lui. Atât de multe, încât foarte mulþi
nu-l iartã pentru asta. ªi, evident,
pentru curajul, pentru nonºalanþa cu
care a divulgat (dezvãluit) oamenilor
tot ceea ce el a vãzut ºi auzit, de-a
lungul vremii, în lumea asta mare,
complicatã ºi ingratã. Priviþi numai
îndârjirea cu care inºi de tot felul îi
hãrþuiesc fetele, aflate în
imposibilitatea de a plãti niºte
„daune morale” ca urmare a unor
procese pierdute de tatãl lor! Procese
în care, de multe ori, atât de des
invocata calomnie  nici nu exista
decât în minþile hipertrofiate de
orgolii ale loviþilor în aripã. Dar te
pui cu justiþia independentã?!
   * Obiceiul unora de a se rãzboi cu
morþii mi se pare – am spus-o în
repetate ocazii – absolut respingãtor,
oribil. Cum sã acuzi, sã insulþi pe
cineva, ºtiind bine cã respectivul nu
mai are posibilitatea sã riposteze, sã
se apere? Ei, cum! Aºa, bine, aºa,
pur ºi simplu. Vadim, de care
vorbirãm ceva mai sus ºi cãruia
românii au suficiente motive sã-i fie
recunoscãtori în eternitate, este unul
dintre exemple în acest sens, el fiind,
în continuare, þinta unor mârºãvii de
presã incredibile ºi acum, la cinci
luni de la trecerea sa în Eternitate.
Un alt exemplu este Nicolae
Ceauºescu, primul preºedinte al
României, în vremea cãruia Þara era
respectatã ºi chiar iubitã pe mai toate
meridianele. În clipa asasinãrii sale,
25 decembrie 1989, el lãsa
compatrioþilor sãi, care nu-i putuserã
ierta catastrofala politicã internã din
anii ‘80, o Românie fãrã datorii, la

Era rãzboaielor cu morþii
cheie, cum s-a spus, cu deplinã
justificare, de atâtea ori. Probabil, ca
sã vinã sã o jefuiascã oricine o pofti.
Astãzi, marþi, 26 ianuarie 2016,
când s-au împlinit 98 de ani de la
naºterea sa, Nicolae Ceauºescu este
înjurat de tot felul de nãvligi ºi de
fãcãleþi de opinie tocmai pentru
efortul impus întregii naþiuni de a
achita toatã datoria externã a
României ºi de a nu accepta, astfel,
ºantajul unora dintre marile puteri
ale lumii. Te uiþi în articolele ºi în
reportajele acestor þircãdãi ºi te
cruceºti. Sã înjuri memoria unui fost
om de stat  pentru niºte fapte ce ar fi
impus, în condiþii normale, ridicarea
de statui ale sale în marile oraºe ale
þãrii este nu atât o dovadã a lipsei
de bun simþ politic, cât de
schizofrenie. Sictir, cioflingari
nenorociþi! Ceauºescu va fi avut
lipsurile, greºelile lui, pentru care,
iatã, a plãtit cu vârf ºi mult prea
îndesat, dar voi, care n-aþi produs
nimic altceva în viaþa voastrã decât
cisterne de mocirloasã
propagandã antinaþionalã nici n-
ar trebui sã-i pronunþaþi mãcar
numele, darmite sã-l judecaþi

post-mortem. Încã o datã, sictir!
   * Un alt sãrbãtorit celebru al
acestor zile este I.L. Caragiale,
marele clasic de la naºterea cãruia
se vor împlini, în noaptea de 29 spre
30 ianuarie, 164 de ani. Pe lângã
opera prodigioasã de comediograf ºi
prozator, de la I.L. Caragiale ne-au
rãmas ºi foarte multe profunde ºi
subtile analize secvenþiale ale lumii
prin care a trecut. Un exemplu:
„Moftangiul român este: Din clasele
primare pânã la bacalaureat –
anarhist; De la bacalaureat pânã la
primul examen de universitate –
socialist; De la primul examen pânã
la licenþã – progresist; De la licenþã
pânã la slujbã – liberal; De la slujbã
pânã la pensie – conservator. De la
pensie încolo, împãrtãºeºte
principiile tinerimii universitare... Fii
sigur cã ai sã-l gãseºti oriunde e vreo
manifestaþie mai mult sau mai puþin
politicã ori nepoliticoasã a
studenþilor  mai mult sau mai puþin
rrromâni!”. Vã sunã ceva cunoscut,
dacã nu chiar extrem de familiar în
aceste rânduri?
   *Apropo de moftangii! Ce altceva
decât atitudine de moftangiu

dovedeºte pretenþia de ultimã orã a
unor politicieni din zona liberalã,
care-i cer premierului oh-la-la
Cioloº sã dea o ordonanþã de
urgenþã spre a modifica o lege deja
aprobatã  de Parlament ºi
promulgatã de preºedintele
Iohannis, astfel încât sã avem în carã
alegeri de primari în douã tururi? Ei,
spuneþi ºi dumneavoastrã! Ca sã nu
mai spunem cã moftangiul de ultimã
ora prins în aceastã horã este însuºi
promulgatorul respectivei legi,
prezidentul Klaus W. Iohannis, cel
care duminicã, la „hai sã dãm mânã
cu mânã”, era de pãrere cã alegerea
primarilor în douã tururi „este foarte
bunã”. O fi foarte bunã, stimaþi
moftangii, dar când aþi votat-o pentru
un singur tur într-o veselã quasi-
unanimitate vara trecutã, cum vi s-
a pãrut? Poftim?
   * De câteva zile, mai exact, de
câteva nopþi, Palatul Cultural
„Theodor Costescu” este luminat
„a giorno”, semn cã, probabil, e
gata de recepþie. În realitate, el
este înconjurat încã de un sordid
gard „protector” de sârmã. Nu mai
zicem nimic...

   Evaluarea activitãþii desfãºurate de
Jandarmeria Mehedinþi în anul 2015

     Joi, 21 ianuarie, a avut loc
ºedinta de “Evaluare a activitãþii
desfãºurate ºi a rezultatelor
obþinute de Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi în
anul 2015". La activitate au
participat  dl. col. dr. Robert Iulian

VÂÞÃ, Adjunct al Inspectorului
General al Jandarmeriei Române,
dl. prof. Nicolae DRÃGHIEA, prefect
al judeþului Mehedinþi,
reprezentanþii tuturor structurilor
Ministerului Afacerilor Interne,
precum ºi   reprezentanþii

instituþiilor cu care Jandarmeria
Mehedinþi  coopereazã pentru
îndeplinirea misiunilor specifice.
   Inspectorul ºef al Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi,
dl.col. Eugen ÞAMBREA, a
prezentat activitãþile organizate,
misiunile executate ºi rezultatele
obþinute în perioada analizatã,
precum ºi principalele direcþii de
acþiune pentru anul 2016.
   În perioada supusã analizei,
structurile de ordine publicã ale
Jandarmeriei Mehedinþi au  executat
un numãr de 485 misiuni de
asigurare ºi restabilire a ordinii
publice ºi un numãr de 3.932 misiuni
de menþinere a ordinii publice (460
independente, 3.486 misiuni
executate în sistem integrat).

 Continuare în pag. 7
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Va câºtiga PSD Mehedinþi
alegerile în judeþ?

   Principalele formaþiuni politice din
judeþ, PSD ºi PNL Mehedinþi, se vor
înfrunta la scrutinul local din vara
acestui an. Bãtãlia electoralã se va da
în judeþ, iar miza acesteia este
câºtigarea preºedinþiei Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Cu alte cuvinte,
cele douã partide vor dori sã obþinã
câþi mai mulþi consilieri judeþeni
pentru a spera sã-ºi adjudce cea mai
importantã funcþie politicã aleasã,
preºedintele Consiliului Judeþean. De
la ultimele alegeri locale, cele de
acum 4 ani, PSD Mehedinþi deþine
aceastã funcþie, mai întâi aproape o
jumãtate de mandat prin Adrian
Duicu, fostul lider al social-
democraþilor mehedinþeni, apoi prin
Aladin Georgescu, actualul
preºedinte al CJ ºi al PSD Mehedinþi.
Îºi va pãstra PSD Mehedinþi funcþia
de preºedinte al Consiliului Judeþean
ºi dupã scrutinul local din acest an?
Este o întrebare al cãrei rãspuns este
greu de estimat în acest moment.
Avantajul PSD Mehedinþi, în
competiþia cu PNL Mehedinþi, este
acela cã, în acest moment, deþine

PSD ºi PNL Mehedinþi, bãtãlia electoralã pe judeþ
Cu câteva luni înaintea startului campaniei electorale pentru alegerile locale, pe scena

politicã mehedinþeanã nu au apãrut transformãri esenþiale. Candidaþii ºtiuþi au fost anunþaþi încã de la finele
anului trecut. Singura necunoscutã pentru municipiul Drobeta Turnu Severin este dacã actualul primar,

Constantin Gherghe, va mai candida ºi în ce formulã electoralã îºi va depune candidatura. În ceea ce
priveºte Consiliul Judeþean Mehedinþi deja ºtim principalii contracandidaþi ai celor mai puternice partide din

judeþ: Aladin Georgescu, din partea PSD Mehedinþi, ºi Marius Bãlu, din partea PNL Mehedinþi.

întreaga conducere a Consiliului
Judeþean. Mai mult, acest partid
deþine ºi cei mai mulþi primari în judeþ,
fapt care contribuie la o susþinere
electoralã considerabilã în mediul
rural. Mai interesat este faptul cã PSD
Mehedinþi deþine acei primari care au
ºanse reale sã fie realeºi cu o
majoritate covârºitoare. Dacã toþi sau
marea majoritate a acestor primari
candideazã din partea PSD
Mehedinþi, atunci sunt ºanse mari ca
acest partid sã obþinã cei mai mulþi
consilieri judeþeni. Cu siguranþã PSD
Mehedinþi va veni în campanie cu
actuala conducere a Consiliului
Judeþean, iar Aladin Georgescu va fi,
cu certitudine, propunerea pentru
continuitate în funcþia de preºedinte
al CJ Mehedinþi. În ciuda faptului cã
a traversat o perioadã dificilã, cel
puþin în ultimii doi ani, PSD
Mehedinþi rãmâne în continuare
principala forþã politicã a judeþului.
Asta nu atât datoritã gradului de

încredere de care se bucurã în judeþ,
ci mai cu seamã a unei bune
organizãri interne, dar ºi a faptului cã
deþine puterea administrativã în judeþ.

Marius Bãlu - propunerea
PNL Mehedinþi pentru
preºedinþia Consiliului

Judeþean

   Pentru PNL Mehedinþi alegerile
locale din aceastã varã constituie un
examen politic crucial. Este pentru
prima datã în istoria sa când PNL
Mehedinþi poate spera sã câºtige
alegerile în judeþ. Evident, PNL
Mehedinþi are mari ºanse sã se
impunã ºi sã câºtige cei mai mulþi
consilieri judeþeni, cu condiþia sã
propunã candidaþi credibili, iar oferta
electoralã sã fie una atractivã. Se mai
adaugã la acestea ºi faptul cã partidul
este suficient de bine consolidat,
având structuri locale foarte
puternice, dar ºi perspectiva foarte
probabilã a intrãrii la guvernare.
Problema PNL Mehedinþi este în ce
masurã reuºeºte sã-ºi impunã
candidaþii la primãriile din judeþ în
competiþia directã cu cei ai PSD
Mehedinþi. La fel de important este
ºi numele candidatului pentru
preºedinþia Consiliului Judeþean
Mehedinþi. În municipiul Drobeta
Turnu Severin competiþia internã din

partid pentru funcþia de primar a fost
câºtigatã de Daniel Cîrjan. În aceastã
competiþie s-a înscris ºi Marius Bãlu,
fostul preºedinte al CJ Mehedinþi,
care a pierdut la o diferenþã foarte
micã în faþa lui Daniel Cîrjan. Marius
Bãlu a fost în cele din urmã validat
de cãtre Biroul Permanent Naþional
al PNL drept candidat la preºedinþia
CJ Mehedinþi. Dacã ne raportãm la
faptul cã Daniel Cîrjan a fost stabilit
candidat la Primãria Severinului, chiar
ºi în urma unui sondaj, propunerea
ca Marius Bãlu sã fie candidatul
pentru funcþia de preºedinte al CJ
Mehedinþi a venit ca o soluþie de
compromis. În realitate, este o
misiune foarte grea pentru Marius
Bãlu, chiar dacã are ºansa sa la
victorie. Marius Bãlu va trebui sã
ducã o bãtãlie foarte grea cu un PSD
Mehedinþi foarte puternic ºi foarte
bine organizat. Este prematur de
evaluat ºansele lui Marius Bãlu în
aceastã competiþie, însã este cât se
poate de limpede cã existã o
conjuncturã, cel puþin politicã, dacã
nu ºi electoralã, mult mai
nefavorabilã lui în comparaþie cu ce
era în anul 2008 atunci când a fost
ales, prin vot uninominal, dar tot cu
un suport politic masiv, preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

   Evaluarea activitãþii...
   Pe timpul misiunilor desfãºurate, au
fost constatate 289 fapte de naturã
penalã (107 constatate în mod
independent, cu 87 de autori
identificaþi ºi 182 în cooperare cu
Poliþia, fiind depistaþi 191 autori). Au
fost aplicate un numãr de 2.332
sancþiuni contravenþionale, ce au
constat în 1.501 amenzi
contravenþionale ºi  831 avertismente.
   Pe linia protecþiei instituþionale,
supravegherea ºi ordinea publicã
în zona obiectivelor din
competenþã, s-a asigurat paza unui
numãr de 24 obiective, fãrã a fi
înregistrate evenimente negative
sau situaþii de penetrare a
obiectivelor sau a dispozitivelor de
pazã ºi protecþie. Au fost
organizate ºi s-a asigurat paza
unui numãr de 62 transporturi
de va lori ,  13 transporturi

speciale ºi 1.076 transporturi de
corespondenþã clasificatã.
   În domeniul prevenirii faptelor
antisociale, în perioada analizatã au
fost desfãºurate un numãr de 281
activitãþi de prevenire dintre care 40
acþiuni de prevenire ºi combatere a
consumului de droguri, ce au fost
executate în  parteneriat cu Centrul
de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Mehedinþi,  iar 234 acþiuni
de prevenire au vizat  prevenirea  ºi
combatere a violenþei în ºcoli, a
absenteismului ºcolar precum ºi pe
linia prevenirii ºi combaterii faptelor
antisociale ºi violenþei în sport.
   Pe linia executãrii actelor
procedurale emise de organele de
urmãrire penalã/instanþe de judecatã,
s-au executat un numãr total de 620
mandate de aducere, 223 mandate
fiind materializate prin însoþirea
persoanei la instanþa de judecatã, iar

397 mandate s-au materializat prin
întocmirea de procese verbale.
Mandatele de aducere au fost
executate în 36 de localitãþi.
   În ceea ce priveºte cooperarea
interinstituþionalã,  Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi, a
executat un numãr de 263 acþiuni în
cooperare cu alte instituþii cu care sunt
încheiate planuri de colaborare/
cooperare (Poliþia, executori
judecãtoreºti, structuri M.AI.,  organele
care gestioneazã activitatea silvicã, etc).
   Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi  îºi propune în anul 2016,

printre alte direcþii de acþiune,
întrebuinþarea eficientã a structurilor de
ordine publicã ºi optimizarea capacitãþii
operative de acþiune  pentru creºterea
gradului de siguranþã a cetãþeanului,
gestionarea eficientã a manifestaþiilor
publice prin adoptarea unui sistem
coerent de tehnici, tactici ºi proceduri
în consens cu imperativele formulate
de legislaþia în vigoare.

Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi

Compartimentul   INFORMARE
RELAÞII PUBLICE ºi cu

PUBLICUL

 Urmare din pag. 6

 Mircea Popescu
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Maria Diana Popescu
  Umblã vorba pe la urechi înalte cã,
un prim fluier al lui Cioloº ar trage
pe linie moartã cîteva vagoane cu
imaginea ºifonatã. La numai douã
luni de la investire, Cioloº va aplica
cu „responsabilitate” un upercut
ameþitor mai multor miniºtri din
noua adunãturã, dar ºi unor vechi
consilieri ai Guvernului Ponta. N-
are, însã, curaj, sã se atingã de
mister Gitenstein, ex-ambasadorul
S.U.A., cu treburi secrete pe la noi,
nici de generalul american Wesley
Clark, care a condus în 1999
campania NATO de bombardare ºi
distrugere a Iugoslaviei, în prezent,
culmea!, consilier onorific pe
probleme de „siguranþã naþionalã”.
   Un rãzboinic fanatic, magnat în
afacerile cu gaze de ºist, consilier la
siguranþa noastrã naþionalã! Un lup
paznic la miei, impus de America! E
îngrijorãtor de mare disperarea
americanã, dacã au ajuns sã impunã
într-o þarã NATO un oficial al lor!
Probabil, SUA au vrut sã se asigure
cã falsa democraþie din România nu
afecteazã interesele militare meschine
ale NATO în þara noastrã. Ei, da, în
Guvernul Cioloº, e, deocamdatã, o
luptã de alfabetizare a marionetelor
paraºutate de Bruxelles ºi de anumite
grupuri politice! La fel ca ºi Klaus
Iohannis, Julien Ciloº vrea un guvern
al sãu, numai cu piese de mobilier
dupã model bruxellist. Dacã analizãm
programul, putem lesne înþelege cã
noua gardã de la Palat vine doar cu
niºte promisiuni ºi cosmetizãri. Iatã un
prim exemplu de gravitate fermã:
ieftinirea de 13 procente a energiei
electrice anunþatã cu surle ºi trîmbiþe
de Victor Grigorescu, Ministrul
Energiei, este realmente falsã. De la 1
ianuarie, preþul energiei electrice livrate

Comisari ideologici de extremã
primejdioasã!

populaþiei, s-a micºorat doar cu 3,5 –
3,7 la sutã, în funcþie de furnizor.

Evidenþe de care
se folosesc crupierii

Þineþi-vã bine, în 2016 ne vom
distra mult, vom avea parte de
fanfarã, de mici la grãtar ºi de multe
miracole din partea Guvernului
Cioloº ºi a Uniunii! Sceleraþii UE ºi-
au pierdut de tot minþile, deºi s-au
lovit cu capul de pragul de sus ºi de
jos al atacurilor teroriste, violurilor
ºi violenþei. Oficialii noºtri, chemaþi
periodic în faþa miliþienilor europeni
ºi planetari oferã dãri de seamã ºi
preluãri de sarcini, fãrã sã le pese
de siguranþa ºi sãrãcia românilor!
Românii nu-s decît niºte evidenþe de
care se folosesc crupierii. Alþi
profitori, cu alte mãºti fioroase, au
fost grupaþi în jurul unui os de ros,
au depus jurãminte cu mîna pe
Biblie ºi s-au angajat solemn ºi fals,
ca ãia din Congresul american, apoi,
cu neruºinare, potrivit obiceiului
moºtenit, ies þanþoºi în faþa presei ºi
sporovãiesc într-un limbaj ipocrit cît
de bine ne va fi nouã cu ei în viitor!
ªi povestea se tot repetã de un sfert
de veac! Acum au venit tehnocraþii
lui Söröº ºi au scos limba latinã din
ºcoli. Au redus numãrul orelor de
limba românã ºi de istorie! Au
inventat tot felul de burse ºi stadii
de pregãtire în afarã pentru agitatorii
aleºi pe sprînceanã, obligaþi apoi sã
manipuleze mass-media, ca sã ne
þinã nouã lecþii despre cum nu
trebuie sã mai fii creºtin, nici mîndru
de patriotism sau de identitatea de
neam. Ce treabã ar avea conducãtorii
noºtri cu identitatea de neam, cînd
acþiunile lor se dezic de interesul
naþional? Cînd ei împing la extreme
mult-trîmbiþatul multiculturalism!
Tehnocraþii lui Söröº vor instaura,
la fel ca în Norvegia, o dictaturã
ateo-pãgînã! Copiii noºtri vor fi
instruiþi ca sã se distanþeze de
pãrinþi, sã opteze încã de la grãdiniþã
pentru libertãþi nepotrivite, pentru
identitatea sexualã indicatã de
Bruxelles ºi sã devinã atei. Presa
mizerã, aservitã intereselor strãine

neamului românesc, continuã cu
violenþã ºi cu susþinere
guvernamentalã, propaganda
împotriva familiei tradiþionale,
împotriva Creºtinismului ºi a
Bisericii noastre milenare, în
favoarea homosexualitãþii.

O semnãturã iresponsabilã a
amanetat România pînã în 2023
   Tehnocraþii lui Söröº au în plan
sã închidã termocentralele de
cãrbune ºi minele. Minerii din
Valea Jiului se pregãtesc de
grevã! Ca sã vedeþi cît tupeu au
membrii acestui guvern, Ministrul
Fondurilor Europene, Aura
Rãducu, a semnat împreunã cu
Elisabetta Capannelli, manager de
þarã, Memorandumul de
înþelegere între Guvern ºi Banca
Mondialã, prin care se continuã
acordarea de servicii de asistenþã
tehnicã instituþii lor publice
româneºti pînã în anul 2023
(dupã cum informeazã
MEDIAFAX). Acest memorandum
de înþelegere ºi servicii de
asistenþã cuprinde niºte þepe pe
faþã, constînd în presiuni ale
Bãncii Mondiale cu privire la
privatizarea ºi concesionarea
altor resurse naþionale ºi utilitãþi,
numãrul unu fiind domeniul
energiei electrice. Iatã cum, un
guvern alãptat de Bruxelles, care
abia scînceºte inconºtient în faºã,
leagã fedeleº România de mîini ºi
de picioare cu Banca Mondialã pînã
în 2023. O semnãturã iresponsabilã
a unui trãdãtor din cuibul celor vînduþi
intereselor strãine, a amanetat
România pînã în 2023.
Migraþia, violenþa, insecuritatea
ºi teama bat la poarta României

Sã vedem cu ce se mai
îndeletnicesc saltimbancii söröºiºti
în Þarã ºi în lume. Urmãrind
dizolvarea moralei creºtine,
dezrãdãcinarea ºi atragerea tinerilor
cu un fond de naturã descoperit, mai
pe ºleau, a celor cu mintea tot timpul
în vacanþã, oengiºtii söröºiºti, pentru
cã urãsc de moarte morala creºtinã
ºi tradiþionalã, în miez de iarnã,

sfidînd bunul simþ, s-au plimbat în
chiloþi cu metroul. În închipuirea lor
diavoleascã, ar fi un gen de libertate
absolutã sã mergi în fundul gol în
locurile publice, unde au acces ºi
copiii. Dragi tineri, feriþi-vã, sã nu
cãdeþi în plasa acestor comisari
ideologici de extremã primejdioasã!
Condamnabilul eveniment, intitulat
„fãrã fuste ºi fãrã pantaloni la metrou”,
întruchipeazã decãderea, prostituþia,
destrãbãlarea, duse la paroxism ºi
trebuie interzis prin lege într-o þarã
creºtinã! Faceþi-vã crucea mare ºi
rugaþi-vã pentru Florin Bãdiþã,
organizatorul „Zilei fãrã pantaloni la
Metrou”, de fapt, „Ziua sfidãrii moralei
ºi a bunul simþ”! Pãziþi-vã mintea de
acei deviaþi, obsedaþi de dezinhibare,
divertisment pornografic, sex,
prostituþie, sodomie, violenþã, care
trãiesc iluzia unei false libertãþii,
ascunsã sub masca democraticã!
Dezbrãcatul în public în toiul iernii e
o acþiune imbecilã ºi satanicã de
atragere ºi pãstrare a unui consumator
cronic de spectacole condamnabile.
   Nu vedeþi cã se duce o luptã aprigã
de infestare a culturii,
comportamentului, limbii române ºi
a valorilor naþionale autentice! Se
duce o luptã aprigã împotriva
Bisericii Creºtine, în pridvorul
cãreia, spunea Petre Þuþea, s-a
format cultura neamului nostru!
România este supusã unui criminal
proces de urîþire spiritualã, iar noi
stãm cu mîinile în sîn! Migraþia în
masã, violenþa, insecuritatea ºi teama
bat la poarta României! De ce credeþi
cã au fost chemaþi la ordin premierul
Cioloº ºi Ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu? Sã le dea Angela
Merkel turtã dulce? Nu. Este vorba
despre cota obligatorie de
nãvãlitori, programaþi pentru þara
noastrã. Deja un lot de ºaizeci de
migranþi, cu vîrste cuprinse între 20 ºi
40 de ani, au intrat clandestin pe teritoriul
României în noaptea de 15/16 ianuarie
2016. Nu e departe de noi reeditarea
nopþilor de infern de la Koln, Düsseldorf,
Paris ºi din alte oraºe europene, unde
barbaria nãvãlitorilor ºi-a arãtat valenþele.
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Nimic. Asta îþi vine în cap
atunci când eºti refugiat sirian ºi te
gândeºti la România. Nu poþi sã o
asociezi cu nimic. Þara în care în
aparenþã nu se întâmplã nimic, în afara
furatului cãciulii de la unul la altul. E
un fel de circulaþie a cãciulii în naturã.
Ce refugiat ºi-ar dori sã rãmânã în
România, când fuge de acasã de
teama rãzboiului sau din alte cauze.
Poate ultima pleavã a refugiaþilor sã
ajungã în România sau cei care vor fi
ajuns deja ºi sunt în plus în alte þãri
ºi vor fi repartizaþi în România. Adicã
infractorii, violatorii, cei care nu vor
sã munceascã ºi alte categorii.
Germania ºi Austria vor opri medicii,
inginerii ºi alte categorii folositoare
economiei. Adicã tot au un plan þãrile
occidentale când vine vorba de
refugiaþi, chiar dacã nu ºtiu ce vor
face la final. Care o fi ºi finalul... Vor
mãcar sã foloseascã ce e bun printre
refugiaþi, dacã tot au deschis larg uºa.
Nu se aºtepta nimeni sã vinã cu
milioanele ºi este greu de crezut cã
nu a fost datã o direcþie cãtre Europa.
Aveau posibilitatea de a se duce în
Arabia Sauditã sau în alte state din
zonã care sunt aparent bogate. Nu au
fãcut-o. Europa este mai tolerantã ºi
îºi ridicã mai repede fusta.
  Este cert cã refugiaþii trec printr-o
dramã, cel puþin dacã ne gândim la
femei, copii ºi bãtrâni. Tinerii care
visau o altã viaþã în þara lor ºi nu au
mai putut. Este, de asemenea, cert cã
printre refugiaþi se aflã ºi indivizi cu
misiuni ºi interese nedezvãluite ºi cel
mai probabil statele europene vor
avea mult de suferit de pe urma

Nu-i nimic de fãcut în România
acestor persoane ºi poate cã sunt deja
cu miile în Europa ºi vor mai sosi.
Dar de ce fug refugiaþii în valuri cãtre
Austria ºi Germania ºi pânã acum nu
am auzit sã fi intrat vreunul în
România?! Toþi ºtiu cã au de-a face
cu o þarã dezvoltatã, cu anumite
standarde, când vine vorba de
asigurarea calitãþii vieþii, protecþia
socialã, nivelul salarial ºi altele, dacã
vorbim de Germania. De ce ºi-ar dori
un refugiat sã nu vinã în România?
Este destul de simplu de explicat ºi a
fãcut-o chiar un tânãr chestionat de
o televiziune. Omul zicea cã în
Ungaria au fost obligaþi sã doarmã
câte 70 în camere de 20 de persoane
ºi cã erau nevoiþi sã doarmã în
picioare, iar pe podea dormeau copiii.
Omul mai spune în interviu cã nimeni
nu comenta, de teamã sã nu fie
„aruncat în România”, citez. Mai
spune tânãrul de 25 de ani, cel mai
probabil, cã au îndurat condiþiile de
cazare din Ungaria ºi au strâns din
dinþi pentru a nu ajunge în România.
Adicã un fel de Sirie, de-a lor, dar la
un alt nivel. Nu neapãrat la dezvoltare,
ci la lipsa de perspectivã. Adicã o þarã
care nu se miºcã. Spune bãrbatul cã
ce sã faci în România dacã te aruncã
acolo. Nimic. Nu ai ce sã faci acolo.
Este de fapt ºi raþiunea milioanelor
de români care nu erau sirieni ºi care
au plecat din þarã în ultimii 26 de ani.
S-au înspãimântat de lipsa
perspectivelor, de lipsa de viziune ºi
obiective a clasei politice. Sirianul
când alege sã fugã în Germania se
gândeºte cã politicienii, liderii din
Germania au un plan de dezvoltare a

þãrii, nu sunt doar niºte administratori
corupþi ºi rebegiþi ai unor ruine sau
ai unei þãri de consumatori ºi în care
nu se mai dezvoltã sau produce
aproape nimic.
Lipsa de perspective
a României le-a
indus teama în suflet
refugiaþilor sã nu fie
„aruncaþi” la noi în
þarã. Noi poate ne-
am obiºnuit cu
aceastã þarã ºi nu
mai realizãm cât de
puþine perspective
de dezvoltare ºi de mai bine avem.
Sirianul care vine de departe are
informaþia cã trebuie sã ocoleascã
România. Cine i-a spus, cum a aflat?
Probabil cã toatã lumea urmãreºte
indicatorii de dezvoltare, sãrãcia,
drumurile, economia, salariul minim,
traiul de zi cu zi. Nu trebuie sã fi
specialist în economie, sã îþi dai
seama ce se întâmplã într-o þarã ºi
dacã îþi doreºti sã trãieºti acolo. Este
vorba de perspective ºi cum este
plãtitã munca ta într-un loc, faþã de
alt loc. Pãi sirianul ce sã mai spunã
când în România leafa minimã este
ca la el acasã ºi nu sunt locuri de
muncã nici pentru români, dar pentru
sirieni. Se vorbea de un milion de
locuri de muncã la un moment dat ºi
acum chiar cã pare o utopie. Ca sã

înfiinþezi un milion de locuri de muncã
în patru ani trebuie sã fi al dracului
de bun ca politician. Ca sã generezi
direcþiile de dezvoltare ºi sã creºti

nivelul de trai eºti mai mult decât un
politician, eºti un vizionar. Lumea nu
pleacã din România de sãrãcie
neapãrat, ci pentru cã s-a sãturat sã
nu aibe perspective. Þara în care se
întâmplã foarte multe, dar în esenþã
nu se schimbã nimic ºi nu se
întâmplã nimic major pentru
schimbarea calitãþii vieþii.
   Ultimii refugiaþi o sã ajungã ºi în
România pentru cã vor da peste oalã
în Germania ºi Austria. O sã ne fie
trimise ºi nouã câteva trenuri. O sã
strângã din dinþi ºi o sã se ocupe de
pãstorit. Asta este. Nici mãcar nu au
ce sã arunce în aer în România. Poate
niºte clãi de fân. ªi dacã aruncã în aer
câte ceva, care este impactul la nivel
global. Care vor fi reacþiile? Cui îi pasã
de România?

 ªtefan Bãeºiu
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Palatul Culturii - de la întemeieri la faþaderii, jafuri, caricaturi (2)
 urmare din numãrul trecut

Ce s-a întâmplat dupã
1990? Mai întâi s-au tãiat drumurile
care duceau la Teatru. Primarul
Panseluþã ºi trabanþii sãi au mutat
promenada oraºului înspre cartierul
Crihala, de unde veneau voturi cu
toptanul. Au mutat orãºelul copiilor,
apoi ºi sãrbãtorile Severinului,
acestora, mai încoace, li s-a gãsit
loc pe lângã cimitir, sã se amuze ºi
morþii, nu doar sã voteze. Centrul
civic al oraºului a rãmas tot mai gol.
Acest oraº, fãcut cu faþa la Dunãre,
iatã-l întors cu fundul la Dunãre de
aproape un sfert de veac. La Teatru,
„alte glasuri” pentru aceleaºi
încãperi. Exceptând biblioteca  I. G.
Bibicescu, toate celelalte instituþii
din clãdirea Teatru  s-au destrãmat
încã din primii doi, trei ani
postdecembriºti. Corul Doina
împlinise 90 de ani, Cinematograful
– 80 de ani, Teatrul Popular – 44 de
ani, Ansamblul Folcloric Izvoraºul
– 43 de ani. Spaþiile, în bunã parte,
au fost închiriate ºi deteriorate
treptat, zidurile au continuat sã crape
în partea de sud a Palatului, unde
tocmai locuiau noii culturnici, unde
altãdatã erau atelierele practice. Iar
de la chirii la escrocherii n-a rãmas
niciun pas ºi niciun pãs faþã de
cerinþele unei vieþi culturale cât de
cât. Prin 1996 Inspectoratul de
Culturã a fãcut apel la Ministerul
Culturii pentru înlocuirea tablei de
pe acoperiºul teatrului. Banii primiþi
i-a luat o firmã („Izocoon”) angajatã
de Primãrie, tinichigiii au înlocuit
tabla cea nemþeascã cu o alta prin
care acum plouã cu gãleata. S-a mai
cârpit dupã apelurile bibliotecii ºi
totuºi în toþi anii ulteriori a trebuit
sã instalãm gãleþi în pod pentru a
proteja cãrþile de patrimoniu. Tot
Primãria a închiriat firmei „Loriy
com” spaþiul fostului restaurant, care
plãtea pentru 1000 m.p. la început,
un milion lei vechi, apoi doar
600.000 lei vechi. Am vãzut maºini
de-ale Primãriei care îºi încãrcau
portbagajele cu una, alta de la
restaurantul acestei firme, ºi, nici
dupã ce aceasta s-a mutat, nimeni
nu a întrebat de ce lãsase localul ca
pe o cocinã. Fosta salã de

cinematograf, sala de recepþii ºi
holurile erau periodic închiriate unor
comercianþi care vindeau aici haine,
încãlþãminte etc. Unele tavane de la
etaj ajunseserã ca în peºteri.

Pânã în 2010, când
implementatorii Primãriei au reuºit
un contract cu UE pentru restaurarea
capitalã a Palatului. Personalul
Casei de Culturã a fost mutat cu
chirie la Casa Tineretului,
nerezistând la intemperiile (chiar
aºa) din proaspãtul restaurat
Castelul de Apã, devenit Castelul
Artelor, când tocmai ºi Muzeul cu
secþiile sale intrase în lucrãri de
restaurare. Acum este închis ºi
Castelul pentru revizuiri... tehnice iar
la Palatul Culturii se continuã
revizuirile dupã ce fusese anunþatã
cu fast deschiderea sa chiar pe data
ghinionistului 13 al trecutei luni
decembrie. Am vizitat interioarele
restaurate ºi pot spune, la o primã
vedere, ce s-a schimbat ºi ce n-a mai
rãmas. Au dispãrut toate
candelabrele de cristal din
impozantele saloane, sunt înlocuite
cu unele de plastic, chinezeºti. Au
dispãrut douã mari oglinzi înrãmate
(2/3 m.) din cristal (ºapte straturi)
ºi alte oglinzi din cabinele actorilor.
Au dispãrut aproape 30 de fotolii din
sala de recepþii. Recuzita teatrului,
costume de epocã ºi alte obiecte
care umpleau douã magazii cât douã
vagoane, acestea au fost duse într-
un depozit unde a plouat pânã au
putrezit. Au dispãrut ºi uºile metalice
(4/7 m) de la cele douã magazii, cum
ºi caloriferele din toatã clãdirea,
unele înlocuite prin 1996. Alte
dispariþii le ºtiu ei mai bine, cei care
gestioneazã aici, nu toþi, unii sunt
sinecuriºti fricoºi, nu vãd, nu aud, e
vai sã-þi pierzi serviciul acum, chiar
aºa cu un amãrât de salariu. Se aude
cã încã s-au mai fãcut angajãri, nu
ºtiu pe ce posturi. ªtiu cã înainte,
exceptând femeile de serviciu, toþi
angajaþii Casei de Culturã, chiar
ºi directorii, erau înscriºi în
formaþiile de teatru, de muzicã, de
dansuri ale casei.

Cum aratã sala de spectacole?
Noul proiect ambiþiona sã respecte
pe cel iniþial fãcut de arhitectul

Cerchez prin 1900. Astfel, la sala de
spectacole urma sã se mãreascã
spaþiul cu loji laterale iar scena sã
devinã rotativã. Sala s-a mãrit, dar
nu au mai rãmas nici cele douã loji,
e doar o halã cu balcon, plinã de
scaune mobile, 800. Scena e
aceeaºi, acum e încã fãrã cortinã –
cea anterioarã a luat foc prin 2010.
Au dispãrut ºi aºa-zisele covoare de
scenã. Au fost înfundate cu beton
niºele folosite la spoturile de luminã
ºi fosa sufleurului. Prea mult beton
pentru lãrgirea balconului a perturbat
eufonia sãlii de spectacole.

Fiecare salon avea personalitate
prin accesoriile organic legate de
splendoarea stilului arhitectural.
Acum, toate încãperile (chiar ºi
cele „de serviciu”) sunt mochetate
cu acelaºi material,  ºi sunt
„dotate” cu aceleaºi accesorii -

cebãlãituri chinezeºti.
S-a propus ca principalele sãli sã

poarte numele celor care au opintit
la ridicarea Palatului ºi a instituþiilor
sale, nu înþeleg ce sã caute aici
numele caricaturistului ªtefan
Popas. Un simbol al onorabilitãþii nu
trebuie înlocuit cu unul cacofonic,
precum sunt cei ce au depersonalizat
acest edificiu cultural (doar
exterioarele bine fasonate nu pot
ascunde ruºinile interioare). ªtefan
Popas nici nu este severinean ºi nici
nu cred cã i s-a caricat bunul simþ.

În numãrul viitor, despre dezastrul
din sãlile Bibliotecii I. G. Bibicescu.

Rog pe cei care cunosc amãnunte
despre alte felurite acte de corupþie
ºi corupþi severineni sã-mi
comunice la adresa de e-mail:
ileanaroman68@yahoo.ro

ILEANA ROMAN

 Gabriela Pogaci

este unul extrem de actual,  când
identitatea naþionalã ºi culturalã se
pot dilua la nivel global”.

Spectacolul prezentat de
Ansamblul Profesionist
“Danubius”, orchestra aflatã sub
bagheta maestrului Ilie Mãrþuicã i-
a avut ca protagoniºti pe cunoscuþii
soliºti Angela Magheru, Ionela
Bãdãlan, Luciana Vãduva.

Chiar dacã temperatura în data
de 24 ianuarie a fost extrem de
scãzutã publicul a fost numeros,
iar la finalul spectacolului , la
“Hora Unirii,, afarã, pe explanada
Casei Tineretului artiºti i  ºi
publicul” cei cu inimã românã,, au
jucat “hora frãþiei”.

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE...
 Urmare din pag. 3
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Protecþia ºi conservarea
monumentelor istorice ale
Severinului s-au cristalizat ca
preocupãri ale locuitorilor, instituþiilor
ºi factorilor administrativi locali dupã
înfiinþarea oraºului modern cu acest
nume, la 22 aprilie 1833.

Pânã la aceastã datã, deºi
existenþa lor era cunoscutã din
numeroase surse istorice, conºtiinþa
moºtenirii antice ºi medievale fiind
ºi un dat indiscutabil al memoriei
locului, apãrarea ºi conservarea
vestigiilor Drobetei antice ºi ale
cetãþii Severinului n-au intrat în
atenþia cuiva, vestigiile de aici
nefiind decopertate ºi, ca atare, nici
ameninþate de vreun pericol iminent.

O primã ameninþare, rãmasã din
fericire doar virtualã, la adresa lor,
a apãrut imediat dupã emiterea
ofisului de înfiinþare a Severinului,
când, în primãvara lui 1833, a fost
întocmit un prim plan al Noului
Oraº Severinul, datorat inginerului
Moritz von Ott ºi într-o mai micã
mãsurã lui Ioan Gãrdãreanu, ambii
deputaþi ai oraºului ºi când von Ott
a trasat amplasamentul viitoarei
urbe suprapunând antichitãþile
fostului oraº ºi castrului roman
Drobeta. Conºtientizând repede
consecinþele, autoritãþile centrale
ale Þãrii Româneºti au respins
planul von Ott, l-au abandonat ºi
au desemnat un alt inginer-
arhitect al statului, de aceastã datã
pe catalanul Xavier Villacros,
cãruia i-au încredinþat misiunea
de a elabora un plan nou. Faptul
se întâmpla în 1835, la dispoziþia
lui Mihalache Ghica, mare vornic,
care s-a ºi deplasat la Cerneþi,
reºedinþa de atunci a
Mehedinþilor, orânduind lucrurile
în sensul aºezãrii Noului Oraº mai
spre apus, ceea ce Villacros a ºi fãcut.

A rãmas ca ulterior, în opera de
vânzare a locurilor de casã, Comisia
de înfiinþare a Noului Oraº Severinul
(în 1835-1851, cât a activat),
Magistratul oraºului Severinul (în
1851-1864), Consiliul comunal ºi
Primãria oraºului (dupã 1864) sã

PROTECÞIA ªI CONSERVAREA VESTIGIILOR
ISTORICE ALE SEVERINULUI (1)

respecte aceste directive de
principiu, nepermiþând construcþii
de nici un fel peste vestigii ºi
protejându-le. În realitate nu s-a
întâmplat aºa, planurile de extindere
a oraºului din 1856-1857 ºi 1865-
1867 aducând numeroase nereguli
în privinþa menþinerii paralelismului
ºi perpendicularitãþii strãzilor,
respectãrii geometriei prestabilite a
plaþurilor ºi, din pãcate, ºi sub
aspectul conservãrii monumentelor
istorice romane ºi medievale din
câmpia Severinului.

Situaþia s-a profilat de o
asemenea naturã încât, în august
1867, ministrul Lucrãrilor Publice
l-a trimis la Severin pe August
Treboniu Laurian cu misiunea de a
lua legãtura cu primarul ºi
arhitectul oraºului, de a explora
antichitãþile din jurul lui ºi de a
constata modul de respectare a
normelor de construcþie în raport
cu necesitatea conservãrii acestora.
Din raportul întocmit cu acest prilej,
rezultã cã Treboniu Laurian a vizitat
toate relicvele cunoscute ºi vizibile,
respectiv Cetatea Severinului,
„capul podului” lui Traian ºi castrul
Drobeta („zidul cetãþii din jos de
capul podului, care de la Dunãre
se întinde spre deal în sus spre
miazãnoapte”), constatãrilor fãcute
de trimisul ministrului adãugându-
le ºi sãpãturi exploratorii în urma
cãrora au ieºit la ivealã
„fundamentele a patru biserici”
marcate pe un plan anexat
raportului cu no. 1, 2, 3 ºi 4, în timp
cu no. 5 ºi 6 au fost marcate
vestigiile unui zid ºi continuarea
zidului cetãþii de „pe deal”. Plecat
de le Severin, A.T. Laurian a
propus, iar ministrul a aprobat
înºtiinþând primãria în acest sens,
înfiinþarea unei comisii „pentru
privegherea sãpãturilor ce s-ar face
locurilor din jurul comunei”, chiar
acolo „unde n-ar presupune nimeni
cã s-ar afla, în jurul Severinului ...
diverse obiecte”, adunarea tuturor
obiectelor „antice care s-ar
descoperi ºi de a raporta

ministerului rezultatul”, înfiinþarea
unui muzeu pentru aceste antichitãþi
(„pãstrându-se un catalog în care sã
se scrie toate antichitãþile
descoperite”) ºi închiderea cu grilaj
de lemn a întregului perimetru
susceptibil a conþine  antichitãþi iar
„cu grilaj de fier” a piciorului „podului
Traian, spre a fi apãrat de stricãciune
ºi a se conserva spre viitor”.

Peste mai bine de un deceniu,
soarta monumentelor de la Severin a
revenit pe agenda factorilor
administrativi, de aceastã datã, în
atenþie fiind numai Cetatea Severinului.
La 16 iunie 1878, în discuþia
consiliului comunal a intrat o solicitare
a ministrului Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice, ca oraºul sã trimitã Muzeului
Naþional din Bucureºti cele „16
monumente române de o importanþã
istoricã aflate în Grãdina Publicã” a
urbei, acolo unde se gãseau ºi se
gãsesc ºi astãzi ruinele Cetãþii
Severinului. Din corespondenþa
purtatã de primãrie pânã la data
discuþiei, rezulta cã Severinul
expediase deja în Capitalã „toate
ruinele (monumentele)” descoperite
pânã atunci în aria sa, urmare a
recomandãrii fãcute de „comisiunea
trimisã expres de Guvern”, alte piese
semnificative nemaifiind de trimis
„...monumentele ce sã ºtie de d.
ministru <al> Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice cã sã aflã în Grãdina Publicã”
nereprezentând „altcum decât numai
neºte simple bucãþi de piatrã cãzute
din zidurile aflate în Grãdinã”. Ca atare,
„considerând cã aceste pietre, fiind
chiar de natura precum d. ministru
zice, tot ele fiind scoase din pãmânt”
din locul care era proprietatea
comunei, „prin consecinþã”, ele nici
cã se puteau ridica de acolo ºi
îndreptãþeau consiliul sã respingã
„întrutotul” cererea ministrului ºi sã-l
autorizeze pe primar a comunica
prefectului dispoziþiunile deciziei luate.

Faptul cã administraþia urbei
severinene respinsese cererea
ministrului nu însemna cã aceasta nu
mai deþinea absolut nici un vestigiu
sau cã îºi declina orice grijã în apãrarea

celor ce se gãseau în Grãdina Publicã.
Ca dovadã, în mai 1882 acelaºi
consiliu punea în discuþie adresa
vicepreºedintelui Societãþii de Istorie
ºi Arheologie, înfiinþatã cu un mai
înainte, de a i se da în conservare
antichitãþile din zona amintitã, mai ales
cã, încã de la formarea sa, bugetul de
fond pe exerciþiul financiar 1882-1883
prevãzuse suma de 2.000 de lei „cu
care sã se construiascã în Grãdina
Publicã o verandã” iar lângã aceasta
„o odaie în paiante pentru conservarea
antichitãþilor” de aici, conform „chiar
votului exprimat de consiliu, când a
susþinut asemenea dorinþã ºi când
chiar cu asemenea explicaþiune a trecut
acea sumã în buget”. Considerând,
de aceea, cã „spre a putea realiza
aceastã dorinþã” era necesar „un plan
dupã care sã se urmeze
construcþiunea”, consiliul dispunea „a
se aduce invitaþiune” arhitectului
primãriei „ca fãrã întârziere sã formeze
ºi sã depuie un plan de construcþiunea
acelei verande în Grãdina Publicã,
lângã care sã se facã” ºi odaia hotãrâtã,
„comunicând despre aceasta” ºi
vicepreºedintelui Societãþii de Istorie
ºi Arheologie „ca rãspuns la
menþionata adresã ºi cu explicaþiunea
ca dupe construcþiunea acelei
verande sã se depuie spre
conservare în acel local ºi antichitãþile
ce d-lor au adunat”.

Din pãcate, hotãrârea consiliului
comunal din mai 1882 n-a cãpãtat
viaþã. În martie 1887 proiectul a fost
reluat, solicitându-se prevederea în
bugetul anului 1887-1888 a sumei
de 15000 de lei, între altele ºi pentru
construirea „unei galerii deschisã din
lemnãrie pentru conservarea pietrelor
istorice”, dar ºi de aceastã datã, „în
faþa imposibilitãþii financiare de a se
putea face asemenea construcþiuni”,
s-a dispus „amânarea acestor
lucrãri” ºi „a se prevedea în bugetul
anului viitor 1888/89, când vor
permite resursele bugetare”.

 CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR

Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi
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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.
MEHEDINÞI, 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. MEHEDINÞI,
www.ajofmmehedinti.ro);
- dovada acreditãrii, în cazul unei facultãþi particulare;
- 3 fotografii tip paºaport;
- copie carnet de conducere (dacã este cazul).

A.J.O.F.M. MEHEDINÞI
organizeazã selecþie pentru

studenþii care doresc sã
lucreze în Germania

Ocrotit, discret, de banca
centralã, leul încearcã sã
depãºeascã o perioadã marcatã de
turbulenþe, precum încetinirea
economiei chineze, prãbuºirea
preþurilor la materiile prime sau
cãderea în picaj a rublei ruse.

Raportul euro/leu a început
perioada cu o medie de 4,5324 lei,
ºi cu cotaþii care au testat constant
pragul de 4,54 lei. Culoarul de
tranzacþionare din urmãtoarele
ºedinþe nu a depãºit un ban,
direcþia fiind una de apreciere a
leului, în condiþiile în care preþul
barilului de þiþei a revenit peste
pragul de 30 de dolari.

În 25 ianuarie, BNR a anunþat o
medie de 4,5264 lei, minim al
ultimelor douã sãptãmâni, pentru
ca la finalul intervalului, revenirea
pe scãdere  a petrolului sã producã
creºterea aversiunii faþã de risc.
Cursul euro a crescut la 4,5325 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat între 4,5290 ºi 4,5340
lei, cotaþiile de la închidere fiind de
4,5310 – 4,5340 lei.

În urmãtoarea perioadã, raportul
euro/leu se va menþine în culoarul
4,52 – 4,54 lei, care s-a conturat
de la finalul anului trecut.
Reamintim cã în data de 29
decembrie a fost atins maximul
ultimilor doi ani de 4,5381 lei.

Cursul dolarului american a
înregistrat cea mai mare volatilitate,
influenþat de evoluþia acestuia faþã de
euro. Media a crescut de la  4,1464
la 4,1859 lei, maxim înregistrat la  Radu Georgescu

Euro nu vrea departe de 4,54 lei
finalul perioadei, când cotaþiile au fost
cuprinse între 4,167 ºi 4,19 lei.

Media monedei elveþiene, care s-
a depreciat pe pieþele internaþionale
de la 1,091 la 1,101 franci/euro, a
scãzut de la 4,1392 la 4,1218 lei,
minim al ultimelor aproape opt
sãptãmâni, atins la finalul perioadei.

Perechea euro/dolar a scãzut de
la un maxim de 1,0976 dolari la
1,0790 dolari, pentru ca la finalul
perioadei tranzacþiile sã se realizeze
între 1,0820 ºi 1,0873 dolari.

Investitorii aºteaptã întâlnirile din
martie ale conducerilor BCE ºi
Rezervei Federale americane, care
vor avea un impact major asupra
evoluþiei monedelor emergente,
implicit a leului.

Preºedintele BCE a afirmat cã în
prima lunã de primãvarã vor fi
asumate noi mãsuri de relaxare
monetarã pentru a combate
dezinflaþia ºi a susþine economiile
statelor din zona euro. Reamintim,
cã din martie trecut se deruleazã un
program prin care BCE cumpãrã
lunar obligaþiuni suverane sau ale
companiilor din zona euro, în
valoare de 60 miliarde euro.

La rândul sãu, Comitetul
monetar al Fed ar urma sã
majoreze, la întâlnirea sa din
martie, dobânzile, bazându-se pe
parcursul pozitiv al economiei
SUA. Reamintim cã Fed a majorat
dobânda luna trecutã, prima datã
dupã aproape zece ani.

Analiza cuprinde perioada 20 – 26
ianuarie.

Pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE PENTRU
PFA SERIA  A NR 668075 ELIBERAT LA DATA DE
07.04.2011 PE NUMELE DE PÎRVÃNESCU
CRISTIANA ELVIRA, ASISTENT MEDICAL.
SE DECLARA NUL.

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
MEHEDINÞI 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.
   Studenþii ºi masteranzii care au
domiciliul în judeþul MEHEDINÞI,
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 MEHEDINÞI, bd
Carol I nr. 3 pentru a–ºi înregistra
dosarele cel mai târziu pânã în data
de 04.02.2016.
   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. MEHEDINÞI,
www.ajofmmehedinti.ro.

DIRECTOR EXECUTIV,
IOAN SURU



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Pentru Berbeci, începutul sãptãmânii se
caracterizeazã printr-o lipsã totalã de chef de
muncã, stare alimentatã ºi de câteva tensiuni în
relaþia cu superiorii. Contrar naturii lor
impetuoase, Berbecii vor afiºa o atitudine de
genul lasã-mã sã te las ºi nu vor avea chef de
discuþii aprinse. Vor apãrea, în schimb,
perspective plãcute în privinþa banilor, prin
gãsirea posibilitãþii unui venit suplimentar pe
termen lung. În dragoste, Berbecii vor avea de
luptat cu niºte pretenþii exagerate ridicate de
partener(ã).

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii vor începe sãptãmâna cu elan, deoarece
o discuþie legatã de profesie se va finaliza aºa
cum îºi doresc ei. Capacitãþile lor de negociere
ºi persuasiune sunt foarte ridicate în aceste zile,
aºa cã ar fi bine sã profite ºi sã punã acum pe
tapet toate problemele delicate care trebuie
analizate. Au mai puþin succes când vine vorba
de bani: niºte promisiuni care li s-au fãcut în
aceastã privinþã nu vor fi respectate la termen.
În dragoste, stau pe un butoi cu pulbere:
partenerul aºteaptã o discuþie legatã de mersul
relaþiei ºi începe sã-ºi piardã rãbdarea.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Urmeazã o sãptãmânã destul de stresantã
pentru Gemeni, sub aspectul profesiei ºi al
studiilor. Cei care au examene de dat sunt vizaþi
în mod special: stilul lor de a lãsa toate lucrurile
pe ultima clipã ar putea sã le dea mari dureri de
cap! Apar niºte cheltuieli neprevãzute pe care
nu le vor putea amâna, posibil legate de acte
oficiale, sau de o cãlãtorie. În schimb, în
dragoste chiar se poate spune cã stau pe roze:
în fiecare zi vor gãsi noi motive de a se convinge
de iubirea celuilalt.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Urmãtoarele zile vor fi pentru Raci cam dificile
în privinþa organizãrii timpului. Nu e vorba de
mãrunþiºuri, ci de situaþii care pot avea
consecinþe mai serioase: întârzierea la un
examen, sau la un interviu, nepredarea la timp
a unui proiect, pierderea unui mijloc de
transport într-o cãlãtorie importantã. Aºa cã,
dragi Raci, ochii pe ceas! La mijlocul perioadei,
pot primi bani într-un mod neaºteptat.
Dragostea le aduce ºi ea surprize plãcute, mai
ales celor singuri: e posibil un flirt cu o persoanã
de la ºcoalã, sau de la locul de muncã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

   Începutul sãptãmânii va aduce pentru Lei veºti
importante în privinþa carierei: o schimbare la
locul de muncã, sau chiar un nou job mai
satisfãcãtor. Vor avea mai mult de lucru, dar ºi
motivaþia va fi mai puternicã. Grijile în privinþa
banilor persistã, mai ales cã vor apãrea mereu
noi ºi noi cheltuieli. Unele datorii mai vechi nu
vor putea fi acoperite conform planurilor.
Dragostea vine cu veºti foarte bune legate de
rezolvarea unei probleme de cuplu ºi cu multe
gesturi tandre din partea iubitului (iubitei).

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Fecioarele vor avea o sãptãmânã cam
neplãcutã sub aspect financiar. Problema nu va
fi neapãrat lipsa banilor, cât faptul cã va fi nevoie
sã-i împrãºtie în stânga ºi-n dreapta ºi cã li se
vor da peste cap niºte planuri legate de buget.
Vor primi, în schimb, o ofertã profesionalã foarte
ispititoare la sfârºitul perioadei. Un membru al
familiei le va solicita ajutorul sau sfatul într-o
problemã personalã. Cât priveºte dragostea,
vor fi mai mult orientate spre flirt ºi aventurã,
decât spre sentimente serioase, iar succesul la
sexul opus nu le va lipsi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna Balanþelor e departe de a fi una
plictisitoare. Acest lucru poate fi interpretat în
douã moduri opuse ºi, într-adevãr, aceste zile
vor fi pline de albe ºi negre ºi complet lipsite
de cenuºiu. Perioada începe cu o veste bunã
datã de cineva de departe, posibil chiar
anunþarea vizitei cuiva drag. Câteva conflicte la
ºcoalã, sau serviciu, manifestate prin schimburi
de replici acide, vor puncta negativ mijlocul
sãptãmânii. În ceea ce priveºte banii, Balanþele
se pot aºtepta la un mic cadou de la cineva din
familie. În dragoste, latura sexualã e cea care
va prima: se întrevãd clipe foarte fierbinþi!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Scorpionii fac ce fac ºi reuºesc sã-ºi complice
viaþa amoroasã, în special cei singuri. ªanse
mari sunt sã primeascã un refuz din partea
persoanei dorite, însã nu se vor descuraja ºi vor
insista pânã când li se va promite mãcar o ºansã
sã demonstreze ce pot. O problemã legatã de
locuinþã se va rezolva în aceastã perioadã, dar
nu fãrã ceva certuri. O nemulþumire legatã de
bani îi va face sã-ºi schimbe niºte planuri
profesionale. Se recomandã multã prudenþã
în relaþiile cu familia.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Sãptãmâna Sãgetãtorilor va fi plinã de
schimbãri ºi aventuri, aºa cum le place lor. Niºte
emoþii legate de ºcoalã, sau serviciu, le vor da
surplusul de adrenalinã de care au ei nevoie
pentru a fi eficienþi. În privinþa banilor nu vor
avea prea multe surprize, în afarã de o surprizã
de a constata a mia oarã cã se cheltuiesc mai
uºor decât se fac: atenþie la achiziþiile inutile! În
dragoste, cei cuplaþi vor avea ocazia sã
descopere o laturã mai puþin plãcutã a
partenerului, iar cei singuri vor fi preocupaþi în
primul rând de aventuri de-o noapte.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Capricornii vor avea impresia toatã sãptãmâna
cã li se ascunde ceva. Comportamentul celor
apropiaþi îi va contraria ºi li se va pãrea cã orice
vorbã conþine o aluzie. Ar fi bine sã punã
problema direct, pentru cã sunt ºanse mari sã
descopere o greºealã comisã de un prieten, sau
chiar de partenerul de cuplu. O realizare
profesionalã îi va aduce în centrul atenþiei la
ºcoalã, sau la job. Latura cea mai roz a acestei
perioade e cea financiarã: toate socotelile vor ieºi
perfect ºi nu vor mai avea motive sã se plângã.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Când un Vãrsãtor se plictiseºte, începe sã
filosofeze. Sãptãmâna aceasta ar putea da
naºtere multor cugetãri geniale în rândul
Vãrsãtorilor, pentru cã vor fi deosebit de inactivi
ºi doar ceva cu totul ºi cu totul deosebit, sau
presant, îi va scoate din amorþealã. Nu e neapãrat
din cauzã cã n-ar avea ce face, dar energia lor
va fi scãzutã ºi îºi vor lua o perioadã de odihnã.
În condiþiile acestea, nici banii, nici dragostea
(pentru cei singuri) nu le vor bate la uºã în aceste
zile. Cei cuplaþi însã se vor bucura de
înþelegerea ºi chiar rãsfãþul partenerilor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Spre deosebire de Vãrsãtori, Peºtii vor fi zodia
cea mai activã în aceastã perioadã: multã, multã,
foarte multã muncã, pânã în pragul epuizãrii.
Partea bunã e cã atâta efort va fi rãsplãtit pe
mãsurã, nu e deloc exclusã o avansare. Vor primi
niºte promisiuni legate de bani care le vor da mari
speranþe, dar ar fi bine sã-ºi facã ºi un plan B,
pentru orice eventualitate. Viaþa amoroasã e mai
mult decât bunã pentru cei cuplaþi, pentru cã li
se va confirma faptul cã au fãcut o alegere bunã.
Peºtii care înoatã singuri trebuie sã se
mulþumeascã cu un flirt de week-end.
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Sâmbãtã, 23.01.2016, Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu Severin
a fost plinã ochi de sportivi, antrenori,
arbitrii sau iubitori de Judo în cadrul
Turneului Internaþional “Cupa
Severinului’’, ediþia a-V-a.
   Au participat 531 sportivi de la 55
de cluburi din 8 þãri : ROU, SRB,
BUL, BIH, ALB, KOS, CRO, Rep.
MLD, pentru vârstele U14, U16,
U18, U23, masculin ºi feminin.
   Sportivii CSM Drobeta au avut o
comportare frumoasã conformã cu
programul de pregãtire în care sunt
în acest moment ºi s-au clasat dupã
cum urmeazã:

Loc I
-ARGINT DIANA -48 kg -U14
-VLADU ANA MARIA -36 kg -U16
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U16
-COVACIU IASMINA -40 kg -U16
-DEMETRIO DANIELA -57 kg -U16

Loc II
-STROE ANA MARIA -40 kg -U18
-VOAIDEª ALIA -44 kg -U18

-IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U18
-STROE ANA MARIA -44 kg -U23
-DIACONESCU CHRISTIAN -
42 kg -U14

Loc III
-VÂLVOI DENISA -32 kg -U14
-VLADU ANA MARIA -36 kg -U16
-VÂLVOI ANDA -57 kg -U18
-BORONTIª ANDREEA -52 kg-U18
-CHICIN ALEXANDRU -55 kg -U18
-TÃTAR KRISZTINA -48 kg -U23
-CHICIN ALEXANDRU -55 kg -U23

Loc V
-BORONTIª ANDREEA -52 kg -
U23
-VÂLVOI ANDA -57 kg -U23
-COVACIU IASMINA -40 kg -U18
   S-au premiat cu cupe ºi diplome
cele mai bune echipe (echipa cu cele
mai multe medalii de aur) pe fiecare
vârstã, masculin, feminin, astfel:

Loc I
-U14 feminin -CS Unirea Focºani
-U14 masculin -CSM –LPS-
CSU Craiova

La Drobeta Turnu Severin s-a desfãºurat

Turneul Internaþional
“Cupa Severinului’’, ediþia a-V-a

-U16 feminin -CSM Drobeta (4
medalii de aur)
-U16 masculin -CSM 2007-LPS
Focºani
-U18 feminin -CSS 1 Bucureºti
-U18 masculin -CSM CFR CSS
Ploieºti
-U23 feminin -CS Rapid CSS 5
Bucureºti
-U23 masculin -CSM Piteºti
   Rezultatele de la individual
au format clasamentul general
pe echipe:
1.CSM Piteºti

2.CSM –LPS-CSU Craiova
3.CSM CFR CSS Ploieºti
4.CSM DROBETA
5.CSM 2007-LPS Focºani
   A fost o competiþie reuºitã pentru
toþi sportivii, antrenorii ºi arbitrii
participanþi, reprezentând punctul de
plecare cãtre competiþiile de
avergurã ºi de obiectiv ce urmeazã
în calendarul oficial naþional ºi
internaþional.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

La a cincea ediþie a Cupei
Drobeta la Judo, turneu internaþional,
care devine din an în an tot mai
puternic, judoka de la Palatul Copiilor-
Filiala Strehaia au demonstrat prin
rezultatele obþinute cã au valoare ºi cã
în ciuda dificultãþiilor financiare cu care

Judo, Unifight, Chanbara

La început de an judoka
strehãieni au adus primele
rezultate internaþionale

se confruntã, fac un judo de
calitate, aceasta rezultând din
rezultatele obþinute, astfel: la
U14 categoria 40 kg feminin
judoka Robu Dalia Alexandra
a obþinut medalia de aur,
învingându-ºi într-o manierã
categoricã adversarele;
Brebinaru Anne-Marie a
obþinut bronzul la U16, cat.
40 kg; Pãcuraru Ionuþ Marian
a obþinut bronzul la U16 cat.
73kg ºi locul 7 la U18-73kg,
iar Riciu Marian Lucian

locul V la 38 kg U14.
   Ceilalþi judoka strehãieni
participanþi, deºi au avut o comportare
bunã, nu au reuºit o urcare pe
podium, dar maniera în care au luptat
îi va face în continuare abonaþi ai
podiumului de premiere.

Consilierii locali au scãzut
cota de impozitare la clãdiri.

Mulþi severineni se
gândeau sã renunþe la

micile afaceri

„Luând în calcul apariþia normelor
de aplicare a noului cod fiscal abia
în luna ianuarie ºi þinând cont de
situaþia economicã precarã a
municipiului Drobeta Turnu
Severin, lipsa investiþiilor, lipsa
locurilor de muncã, ºomajul în
creºtere, scãderea continuã a puterii
de cumpãrare a locuitorilor
municipiului, precum ºi necesitatea
sã încurajãm atragerea capitalului
necesar investiþiilor ºi crearea
locurilor de muncã”, se aratã în
expunerea de motive a proiectului
de stabilire a cotei pentru

impozitele ºi taxele locale.
   Severinenii care au sediul
firmelor în apartamente au avut un
ºoc la începutul acestui an când au
aflat ce impozite urmeazã sã achite.
Mulþi dintrei ei se gândesc serios
chiar sã renunþe la micile afaceri pe
care le au decât sã achite impozitele
locale.
   Potrivit Oficiului Registrului
Comerþului Mehedinþi,  în
municipiul Drobeta Turnu Severin
funcþioneazã un numãr de 5743
agenti economici, din care:
persoane juridice – 3428 ºi
persoane fizice – 2315 (1206 –
PFA), 1046 – II ºi 63 IF).

 Urmare din pag. 1

 O. M. I.G.M.
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Aflat în paraginã, Stadionul
„Dr. Constantin Angelescu” din

Drobeta Turnu Severin ar putea fi
dotat cu teren sintetic în maximum
2 ani. Deºi promisiuni au tot existat
în ultimele 2 decenii, Consiliul
Judeþean Mehedinþi  susþine cã a
gãsit soluþia reabilitãrii uneia dintre
cele mai vechi arene din România:
pânã pe 1 februarie, va depune
dosarul necesar pentru a accesa
fonduri europene prin proiectul
transfrontalier româno-sârb.
Perioada de evaluare dureazã între
3 ºi 6 luni, iar cea de implementare
între 12 ºi 24 de luni. Dacã totul va
decurge conform planului, baza
sportivã va fi dotatã cu un teren
sintetic de dimensiuni normale, iar
pista de atletism va fi pãstratã ºi va

Stadionul <<Angelescu>> poate fi salvat de fondurile europene
fi montatã o suprafaþã de tartan,
cu ºase culori. Va fi modernizatã

tribuna oficialã ºi vestiarele aflate
sub aceasta, dar ºi tribuna 1A ºi
1B. În schimb, peluzele ºi tribuna
a II-a vor fi desfiinþate, pentru a
face loc altor terenuri de
dimensiuni mai mici. “De câþiva
ani, stadionul a fost preluat de la
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
ºi a trecut în patrimoniul
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Din pãcate, nu s-au gãsit fonduri
pentru  reabilitarea sa, dar acum,
prin proiectul transfrontalier
româno-sârb, sper sã obþinem o
finanþare de 1,5 milioane de euro.
Urmeazã sã depunem un studiu
de fezabilitate ºi am mari speranþe
cã vom primi aviz favorabil. În

cazul în care, totuºi, cererea de
finanþare nu va fi aprobatã, vom

moderniza stadionul cu bani
de la bugetul local. E pãcat de
aceastã bazã sportivã, care e
una dintre cele mai vechi din
þarã”, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Stadionul, situat în prezent în

mijlocul oraºului, a fost construit la
începutul anilor ‘20, la iniþiativa
doctorului craiovean Constantin I.
Angelescu, în perioada în care acesta
a fost Ministru al Sãnãtãþii, ºi
deservea ca teren de atletism pentru
elevii Liceului Traian din  Turnu
Severin. Ulterior, baza a suferit mai

multe modernizãri: tribunele au fost
pavate cu ceramicã, iar în anii ‘70 a
beneficiat ºi de instalaþie de nocturnã
pe bazã de vapori de mercur! Pânã
spre mijlocul anilor ‘80, acesta a fost
gazda mai multor faze ale Cupei
României, în care s-au întâlnit prim-
divizionarele Universitatea Craiova,
Poli Timiºoara, Corvinul
Hunedoara, UTA Arad sau Dinamo

Bucureºti, perioadã în care s-a
numit Stadionul 1 Mai. În perioada
interbelicã a purtat denumirea de
“Stadium Traiam”, iar dupã
Revoluþie s-a numit Stadionul “Dr.
C-tin Angelescu”, dupã numele
celui care a decis construirea sa.

 M. O.

Pompierii din cadrul ISU
„Drobeta” au fost solicitaþi, în

ultimele 24 de ore, sã intervinã
pentru înlãturarea þurþurilor de la

acoperiºul unui bloc, îndepãrtarea
elementelor de construcþie de pe

tavanul sãlii bazinului de înot al unei
ºcoli, dar ºi pentru stingerea unui

incendiu izbucnit la o casã din
localitatea Pãtulele. Paramedicii
SMURD au intervenit, în aceastã

perioadã, pentru acordarea primului-
ajutor calificat unui numãr de ºase

persoane cu afecþiuni medicale.
          Pentru a elimina riscul de cãdere
a þurþurilor pe trecãtori, un echipaj de
pompieri din cadrul Detaºamentului
Drobeta Turnu Severin, a intervenit,
miercuri, 20 ianuarie a.c, în jurul orei
10.30, pe str. Aleea Nuferilor din

municipiul Drobeta Turnu Severin. Cu
ajutorul autospecialei pentru salvãri la
înãlþimi, pompierii au îndepãrtat þurþurii
formaþi la acoperiºul blocului, astfel
încât cetãþenii aflaþi în trecere pe lângã
blocul respectiv nu s-au mai aflat în
pericol. ISU „Drobeta” reaminteºte
cetãþenilor cã aceºtia au
responsabilitatea legalã de îndepãrtare
a þurþurilor formaþi la acoperiºurile
imobilelor pe care le deþin sau le
administreazã. Atunci când existã risc
iminent de cãdere a þurþurilor formaþi la
acoperiºurile imobilelor, proprietarul/
administratorul are obligaþia de a lua
mãsuri pentru avertizare ºi marcare a
perimetrului expus riscurilor.Intervenþia
pompierilor se poate realiza doar în
situaþii speciale, atunci când înãlþimea
imobilelor sau condiþiile de amplasare

a acestora nu permit administratorilor
imobilelor sã acþioneze în siguranþã
pentru îndepãrtarea þurþurilor.
    Miercuri, 20 ianuarie, a.c., la ora
13.35, un echipaj de pompieri a
intervenit pentru îndepãrtarea unor
elemente de construcþie din interiorul
sãlii bazinului de înot al ªcolii Generale
nr. 7 din municipiul Dr.Tr.Severin. S-a
acþionat cu ajutorul accesoriilor din
dotare pentru înlãturarea elementelor
de construcþie de pe tavanul sãlii
bazinului de înot (bucãþi de tavan
desprinse – cca. 4 mp) care prezentau
pericol de prãbuºire.
În dimineaþa zilei de joi, 21.01.2016,

la ora 05.04, un echipaj de pompieri
din cadrul Staþiei Vânju Mare a fost
alertat sã intervinã pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o casã din
localitatea Pãtulele. Incendiul a cuprins
cca. 6 mp din tavanul unei camere ºi
un obiect de mobilier. Pompierii au
stins incendiul, reuºind sã salveze
restul casei formatã din patru camere,
bucãtãrie ºi baie.  Cauza probabilã a
izbucnirii incendiului au fost efectul
termic produs de coºul de evacuare
a fumului neprotejat faþã de
materialele combustibile.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Plt. maj. Ramona NISTOR

Atenþie la þurþuri!
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Mã nepoate, i sã fãcu rãu lu
nerodu de Sucã, la coadã la butelii. Îl
duserãm la doftor, da sã cam
împotrivi, numai cã nu avu încotro.
Zâce doftoru:
- Da’ce are?
- Nu ºtiu, zâc, bag samã de fumat.
- Aº, zâce iel, ie sufocat, nu vezi? câte
sarmale a mâncat?
- Pã’ºtiu io? zîc, nu ºtiu! Dete doftoru
un telefon la naºu, ºi îi spusãrã cã nu
mâncase decît fr’o patruzãci ºi douã.
- Ei, zâce doftoru, dacã reuºim sã-i
scoatem una, douã, îºi revine. Cã ie plin,
zâce. Îi fãcu iel ce-i fãcu ºi Sucã zâce: -
Bre, nea Mãrine, hai înapoi la naºu, cã
nu sã poate altfel ºi ne duserãm, cã dupe
ce te duci odatã la naºu Pantelicã, abia
aºtepþi sã te mai cheme.
   Cam aºa ºi cu nea Gherghe, prima
datã fu mai greu, cã dupe aia sã învãþã
ºi acuma, cum trec patru ani, cum îºi
aduce aminte de severinenii mnealui
ºi dã iama sã cearã niscaiva voturi,
cu neºte asfalturi, neºte pãrculeþe,
neºte parcãri, doar-doar o mai lua
vreun mandat, ceva. Cã dacã te înveþi
cu binele, te dezveþi mai greu. Da nici
nu trebe, cã te dezvaþã alegãtorii, cã
de când s-au prins de ºmecherie ºi-
au schimbat alegerea. Cicã: - Las cã-
i spunem cã-l votãm, cã dacã-i
spunem adevãru sã schimbã la
culoare. Mare surprizã o sã aibe nea
primarele anu ãsta, cã ºi limita
severinenilor are o limitã, vorba lu
al lu Zbanghiu.
   Mã nepoate, da nea Golea sã vãzu
mare miºcãtor popular ºi zisã cã dacã
vine cu tanti Dobrotã candidat, gata
sã rezolvarã problemele. Curge apã

Sucã, tanti Dobrotã ºi preþu’ corect, nea Gherghe ºi
columbofilii ºi nea Drãghiea posesoru’

 nea Mãrin

ºi promisiuni pe
Dunãre, mai ceva ca
atuncea când sã
topeºte zãpada
primãvara ºi creºte
nivelu din amonte.
   Mã fraþilor, da fu bunã
ºi cearta dintre nea
Mazilu ºi nea Bãlu, pe
drumu care înghiþi mulþi
bani ºi sã prãvãli la vale.
Da câºtigã nea Bãlu,
pentru încã o
candidaturã în fruntea
consilierilor liberali di la
judeþ, unde se va bãga
ºi nea Aladin Georgescu, secondat de
nea Mazilu, nu care cumva sã scape
vreun scaun, ceva. Unde mai pui cã
nea Aladin prinsã pontu ºi promisã
cã anu ãsta face drumu ºi altele, adicã
vom avea fro 30 de kilometri de
drumuri reabilitate. Probabil
urmãtoarele drumuri, peste fro 4 ani.
Poate-i ajutã tanti Dobrotã, care va
rãmâne în istoria locurilor, ca fiind
doamna cu cãsuþa de vacanþã pe
malu Dunãrii ºi candidatu cu preþu
corect. Pãi cicã ºtie ‘mneaei preþu
corect la panseluþe ºi la drumuri. Cicã
va atrage investitori care o vor ajuta
sã calculeze exact cât costã firu de
panseluþã, de iarbã, probabel.  Da las
cã vin ãi di la PNÞCD, di la care plecã
nea Ghebaurã spre Orºova ºi-l lãsã
pe nea Gurbinã, þãrãnist fondator, care
gãsi în puþu gândirii sale soluþia de a
ajunge în toate forurile de
conducere ale administraþiilor
locale. Cicã vrea alianþã cu PSD,
PNL ºi UNPR ºi sã dezice de

actuala conducere a PNÞCD, care
cicã ar fi distrus þãrãnismul.
   Dacã vorbirãm de Orºova, unde
sã retrasã nea Ghebaurã, aflarãm di
la un comentator despre principiu
piramidei rãsturnate: cicã în piramida
di la Orºova erau numai ziariºti
slugarnici. Nea comentatoru
probabel descoperi apa caldã de vine
din Golfu Cerna, ãla plin de peturi ºi
alte mizerii. Dacã o sã descopere ºi
cãldura, sã le spunã ºi severinenilor
cum o sã facã iarna viitoare, cã cel
mai probabel o sã scoatã coºurile pe
ferestre pãnã o sã ajungã termoficarea
de la alfa sau omega.
   Sucã le zice severinenilor sã sã
trezeascã, cã nea primarele Gherghe
sã ocupã mai nou de problemele
columbofililor. De o parte a înaripatelor,
sã pare. Vorba lu nãrodu de nepotu-
miu: diferenþa dintre pedofil ºi
columbofil o face pãsãrica! Probabel
sã gândeºte cã o sã aibe nevoie, din
motive de DNA, sã trimitã mesaje cu

porumbeii, cã sunt mai greu de
ascultat ºi iar cade pe tehnicã, când
mai cheamã o pasãre minorã, ceva.
   La final, mã fraþilor, nea Drãghiea
mai dete odatã-n baltã, cã ieºi pe sticlã
sã se angajeze cã pânã la finalu
mandatului va reuºi sã punã în
posesie pe toatã lumea. Asta mai
lipsea, sã-l strige lumea dupe aia
,,nea Drãghiea posesoru,,. De parcã
posesia asta ar fi aºa, dupe cum sã
trezeºte nea Drãghiea dimineaþa, la
gura Peºterii Topolniþa, ºi o dã di la
unu la altu. Posesia. Acuma, vorba
lu Tanþa lu Pecingine, nea Drãghiea
s-o gândi sã nu-i ia faþa nea
Stãniºoarã al mic, care sã implicã din
ce în ce mai profesionist în
problemele judeþului. Pãi, uite, chiar
de-l trimisã la deszãpezit de drumuri,
sperând cã o sã alunece, subprefectul
sã descurcã. Ei, ar mai fi o explicaþie,
da Sucã încã o mai þine.
   Da pânã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


