
O responsabilitate moralã o aveau însã ºi
ceilalþi parlamentari mehedinþeni, Palaºcã,
Stãniºoarã, Bãlu (sã zicem cã Manolache
ºi Chiuariu nu-s din judeþ, deºi nici Nicolae
nu-i din judeþ, ºi cã Stãniºoarã a ieºit din
joc).  Scrisoarea foºtilor salariaþi
accentueazã însã pe cei doi, Traicu ºi
Nicolae, aflaþi la final de mandat
parlamentar, ºi cu ºanse mici pentru a
mai obþine unul în Mehedinþi. Supãrarea
foºtilor salariaþi e justificatã, situaþia e cât
se poate de complicatã, dar puteau fi
prevenite toate aceste complicaþii.

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu
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Drama RAAN ºi parlamentarii
de provincie

Viaþa se
trãieºte nu se
supravieþuieºte

Aºa este ºi cu politicienii mici care
se cred mari ºi care cred cã pot
conduce o þarã micã ºi cu pretenþii
de þarã mare ºi bogatã. Pânã la
urmã jocul acesta îl meritãm cu vârf
ºi îndesat, de ani de zile. Adicã nu
meritãm mai mult decât ne este dat
ºi nu putem fi mai mult decât
suntem sau decât am fost. Restul
sunt pãcãleli din patru în patru ani.
Aºa cã cu o crizã în plus sau cu
una în minus, soarta e aceeaºi.
Poate se schimbã pentru cei care
îºi iau bocceluþa la spinare ºi pleacã
înspre alte zãri unde viaþa se
trãieºte ºi nu se supravieþuieºte cu
miile de ani.
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Drama RAAN ºi parlamentarii de provincie

Am citit zilele trecute o
scrisoare adresatã de sindicaliºtii de
la Romag Prod ºi Termo Prod
parlamentarilor PSD de Mehedinþi.
Aflaþi în protest, sindicaliºtii abia îºi
tempereazã nervozitatea vizavi de
parlamentarii PSD, pe care-i invitã,
finalmente, la un dialog pe tema
crizei RAAN, încheind scrisoarea cu
o formulã cam austerã, „cu deosebitã
consideraþie”. Deºi e clar cã numai
de consideraþia sindicaliºtilor nu se
bucurã parlamentarii Traicu ºi
Nicolae, de exemplu.
   „Vã adresãm aceastã scrisoare
deschisã ca urmare a discuþiilor
apãrute în presã ºi în rândul cetãþenilor
din oraºul Drobeta Turnu Severin,
despre problemele majore economice
ºi sociale cu care se confruntã aceºtia
odatã cu închiderea singurului
producãtor de Apã Grea din Europa.
Prin aceastã scrisoare ne arãtãm
îngrijoraþi de lipsa de reacþie a
dumneavoastrã  ca partid principal în
judeþul Mehedinþi în ceea ce priveºte
problema semnalatã, de declanºarea
prematur a campaniei electorale ºi în
principal de  lipsa rãspunsurilor
parlamentarilor de Mehedinþi  la
adresele  depuse: cu  nr.  9 /
17.12.2015, la dl. deputat Rodin Traicu
ºi cu nr. 3 / 17.12.2015 adresatã dl.
senator ªerban Nicolae.”
    Deºi aceeaºi scrisoare putea foarte
bine sã fie adresatã ºi parlamentarilor
liberali (PNL, ALDE – Bãlu, Palaºcã),
e limpede cã sindicaliºtii au luat în
vizor mai ales PSD (aflat pânã mai ieri
la guvernare, ºi care s-a bucurat, în
2012, la alegerile parlamentare, de
votul unei bune pãrþi a salariaþilor).
Adevãrul e cã în 2012, la alegerile
parlamentare, platforma din faþa
Combinatului Chimic era plinã de
salariaþii care ascultau, interesaþi sau
plictisiþi, discursurile „mobilizatoare”

ale candidaþilor (pe atunci) Traicu,
Daea, Nicolae, cu speranþa cã
proaspãtul guvern Ponta va avea grijã
ca RAAN sã funcþioneze.  Pe umerii
acestor parlamentari mehedinþeni se
afla o responsabilitate moralã sporitã
faþã de soarta Romag Prod ºi Termo
Prod, tocmai în baza acestor declaraþii
publice fãcute chiar la poarta
combinatului, în 2012.
   O responsabilitate moralã o aveau
însã ºi ceilalþi parlamentari
mehedinþeni, Palaºcã, Stãniºoarã,
Bãlu (sã zicem cã Manolache ºi
Chiuariu nu-s din judeþ, deºi nici
Nicolae nu-i din judeþ, ºi cã Stãniºoarã
a ieºit din joc).  Scrisoarea foºtilor
salariaþi accentueazã însã pe cei doi,
Traicu ºi Nicolae, aflaþi la final de
mandat parlamentar, ºi cu ºanse mici
pentru a mai obþine unul în Mehedinþi.
Supãrarea foºtilor salariaþi e justificatã,
situaþia e cât se poate de complicatã,
dar puteau fi prevenite toate aceste
complicaþii. Însã, din ce ºtiu, aºa, cu
slabele lor mijloace procedurale, ºi
Traicu, ºi Nicolae, dar ºi Bãlu, au
încercat, s-au agitat pe tema RAAN. Nu
le putem nega bunele intenþii ºi
preocuparea pentru situaþie, doar cã
problema pur ºi simplu a fost ºi este
peste, mult peste capul lor, mult peste
influenþa lor politicã realã. Nu-s
miniºtri, nici nu ºtiu ce mari oameni
politici, ci doar parlamentari de
provincie. Nicolae ce mai apare pe la
televiziunile naþionale, în rest, liniºte
ºi pace, ºi anonimat politic. Îmi
amintesc foarte bine cã în 2008 pe
platforma Romag a aterizat premierul
Tãriceanu. A fost o miºcare abilã, de
lobby, a lui Sãceanu (director al RAAN)
ºi Palaºcã (secretar de stat) ºi acest
lucru a contat. S-a mai luat ceva la
rezerva de stat de apã grea, s-a aruncat
ideea unei noi centrale, a reactoarelor
trei ºi patru, poveºti-poveºti, dar
nimeni nu s-a atins de salariaþi. ªi în
2008 existau probleme, datorii ( 3000
de miliarde; între timp am auzit cã suma
s-a triplat), ºi doar o vagã senzaþie de
nesiguranþã. Dar lumea era mulþumitã.
Politicienii îºi fãceau numãrul ºi
primeau voturile, iar angajaþii îºi
primeau salariile. În plus, severinenii
nu doar cã nu aveau problema apã
caldã-agent termic, de azi (una foarte
gravã ºi prost gestionatã), dar ca nivel

de venituri stãteau mulþumitor, cãci
RAAN (prin cele douã unitãþi mari de
aici, Romag ºi Termo, cãci restul, douã,
mai mici, nu sunt amplasate la noi) era
cea mai mare unitate economicã din
judeþ. Erau probleme mari mai ales cu
SNLO, cu plata cãrbunelui, a
transportatorilor. Mereu erau presiuni
din Valea Jiului pe aceastã linie. Dar
se reglau, cumva. Lucram la RAAN în
2008 ºi îmi amintesc de nenumãratele
telefoane ºi presiuni venite de la mineri
(erau justificate, ºi oamenii aceia
trebuiau sã-ºi primeascã salariile). În
general situaþia nu era rozã, dar se
menþinea în echilibru. Se gândeau
investiþii, se participa la discuþii
euroregionale, tema tratatului de la
Kyoto era importantã - se punea
problema instalãrii unor filtre de noxe
la Termo ( aºa cum au reuºit alte
termocentrale) sau a implementãrii
unor noi grupuri energetice astfel încât
mãcar Termo sã poatã, la un moment
dat, sã supravieþuiascã pe propriile
picioare, livrând energie în sistem,
autonomizându-se ºi, în plus, ajutând
direct Severinul. Uite cã din pãcate nu
a fost ajutatã sã supravieþuiascã. E
singura concluzie ce o poþi trage. Nu
sunt specialist în sisteme termo-
tehnice dar mi se pare ciudat sã
ingnori ceea ce deja ai, ºi sã nu te
îngrijeºti sã funcþioneze pe mai departe.
   Discutam deseori cu colegii mei, în
2008, exprimându-mi nu îngrijorarea,
ci convingerea cã producþia de apã
grea e o cauzã pierdutã. Am observat
cã oamenii nu înþelegeau sau nu voiau
sã înþeleagã, cã se prefera tãrãgãnarea
spre un final atât de clar. Ba mai mult,
unii se ºi enervau. Mulþi credeau cã
apa grea se poate vinde pe pieþe
externe, fiind atât de purã, de ce nu?
Dar apa grea nu e un produs
comercial, ºi nici unul perisabil. Apoi,
astfel de combinate au o viaþã tehnicã
limitatã, logic e sã te pregãteºti pentru
acest moment. Problema aceasta ºi
este: nimeni nu s-a gândit la un
program de pregãtire a închiderii
Combinatului, la reconversia
salariaþilor, la conservarea instalaþiilor,
la implicaþiile dramatice ( sociale,
economice, tehnice) ale închiderii.
Politicul a plutit, egoist ºi dezinteresat
de profunzimea problemei. Iar oamenii
au sperat cã nu se va întâmpla

niciodatã aºa ceva.
   De acum 10 ani se putea porni un
astfel de program de salvare, începând
cu Termocentrala. Nu e vina
salariaþilor, dar, sincer, sindicatele ar
fi trebuit sã ia atitudine din timp. Nu
se poate sã ai în cadrul RAAN o
componentã de strategie  ( o Direcþie)
ºi tu sã nu poþi reforma nimic, sã
aºtepþi dezastrul. Nu e posibil ca
bugetul de stat (taxele tuturor) sã
pompeze vagoane de bani, an dupã
an, în ceva ce e clar cã nu mai e
necesar, ºi nimeni sã nu le spunã
oamenilor adevãrul ºi sã caute soluþii
de perspectivã pentru ei. Acum
degeaba ne certãm cu parlamentarii. Ce
pot ei face, realistic vorbind? Sã se agite
prin parlament, pe holurile unor
ministere. Au ºi fãcut-o. E prea târziu.
Acum, pe ultima zecime din ultima sutã
mai pot ajuta însã, aºa cum le cer
sindicaliºtii ºi în scrisoarea amintitã. Ar
fi un act de onoare. La acest act de
onoare ar trebui sã adere nu doar Traicu
ºi Nicolae, ci ºi restul parlamentarilor
mehedinþeni, ºi mai ales prefectul
judeþului, preºedintele consiliului
judeþean, toþi liderii politici judeþeni. Cât
priveºte ideea sindicaliºtilor ca judeþul
sã fie declarat Zonã Defavorizatã, e cam
trist sã acceptãm, dar  asta e. Un dialog
cu acest Grup informal RAAN 2015 nu
ar relansa producþia de apã grea, nici
nu ar retehnologiza Termocentrala, dar
mãcar ar putea constitui un început bun
al unei practici ce a lipsit, din pãcate:
discuþia onestã ºi responsabilã dintre
politic ºi sindicate.
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Foºtii angajaþi ai Regiei
Autonome pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu
Severin au ieºit din nou în stradã
nemulþumiþi cã nu ºi-au primit
salariile compensatorii potrivit
contractului colectiv de muncã. În
toamna anului trecut, 1.525 de
angajaþi au fost trimiºi în ºomaj de
pe platforma regiei.

Foºtii angajaþi ai RAAN au
pichetat luni dimineaþã sediul
companiei cerându-ºi salariile
compensatorii pe care ar fi trebuit
sã le primeascã în toamna anului
trecut, când au fost concediaþi.

„Am muncit 40 de ani în Termo
prin frig, prin ploi ºi acum dacã ne
dãdu afarã sã ne dea banii noºtri,
care ni se cuvin, cã nu cerem
altceva. Cerem dreptul nostru
prevãzut în contractul colectiv de
muncã”, spunea un fost angajat.

Marea nemulþumire a oamenilor
este aceea cã nimeni nu le
comunicã oficial un rãspuns, ci
singurele informaþii care le parvin
sunt din bursa zvonurilor.

Sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare,
pichetat de foºtii angajaþi
 „Nu aºteptãm neapãrat bani

pentru noi, aºteptãm ca Guvernul
sã hotãrascã soarta RAAN-ului, sã-
ºi asume responsabilitatea prin
crearea entitãþii, prin asigurarea
finanþãrii ºi, în subsidiar, achitarea
obligaþiei conform contractului
colectiv de muncã. (...) Din ceea ce
ni s-a comunicat am aflat cã existã
iniþiat un proiect de hotãrâre de
Guvern, semnat de Ministerul
Energiei, care sperãm sã fie aprobat
de primul ministru ºi sã se rezolve
aceastã problemã”, a declarat Iulian
Rizea, fost angajat al regiei.

Pentru cei 1.525 de angajaþi,
suma totalã pe care Guvernul ar
trebui sã o aloce este de peste 20
de milioane de lei pentru aceste
salarii compensatorii.

„Existã un proiect de hotãrâre de
Guvern sã se achiziþioneze apa grea.
Noi cei 1.525 de disponibilizaþi nu
avem convingerea cã din aceºti bani
vom primi ºi noi ceva deoarece se
vor plãti creditorii pentru a da banii

în campaniile electorale. Noi de
aceea suntem în stradã ºi nu vom
pleca pânã nu vom primi banii. Noi
nu cerem pomanã, noi ne cerem
banii daþi de lege, de contractul
colectiv de muncã”, a spus Mihaela
Cozma, fost angajat.

Foºtii angajaþi ai RAAN sunt
hotãrâþi sã continue protestele pânã
când vor primi un rãspuns clar în
privinþa salariilor compensatorii.

Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare s-a întors în procedura

de insolvenþã. Curtea de Apel
Craiova a admis miercuri, 3
februarie, cererea de suspendare
provizorie formulatã în cazul deciziei
de faliment. Regia Autonomã pentru
Activitãþi Nucleare din Drobeta
Turnu Severin, prin administratorul
judiciar Tudor ºi Asociaþii, a
contestat hotãrârea pronunþatã de
judecãtorul sindic de la Tribunalul
Judeþean Mehedinþi din data de 28
ianuarie 2016, când  s-a decis
intrarea regiei în faliment.

Un subofiþer din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi se numãrã printre cei   33
de jandarmi ºi poliþiºti români,  care
au format al VIII-lea contingent al
Ministerului Afacerilor Interne în
Afganistan,  la o misiune a NATO de
tip Resolute Support Mission.
   Misiunile au fost de pregãtire,
consiliere ºi mentorat la nivel
strategic, militarii români provenind
din structuri de ordine publicã, pazã,

Un jandarm mehedinþean a fost medaliat la întoarcerea
din misiunea Resolute Support Mission din Afganistan

relaþii internaþionale, resurse umane,
logisticã, iar poliþiºtii fiind
specializaþi în criminalisticã ºi
antidrog.Pe durata misiunii(21
ianuarie-28 decembrie 2015)
contingentul a fost dislocat în Kabul.
   La întoarcerea din misiune, cei 33
de membrii ai contigentului(28 de
jandarmi ºi 5 poliþiºti) au primit
medalia de onoare a Ministerului
Afacerilor Interne cu însemn de
rãzboi, în semn de apreciere a

contribuþiei la promovarea
intereselor României, în calitatea de
stat NATO, la gestionarea situaþiei
de securitate din Afganistan.
   Ceremonia a avut loc la sediul
Ministerului Afacerilor Interne,
unde Ministrul Afacerilor Interne,
Petre Tobã, s-a întâlnit cu
jandarmii ºi poliþiºtii români,
membri ai contingentului, recent
intors din Afganistan.
   “Vã cer sã fiþi mândri cã faceþi parte
dintre cei aproximativ 400 de
angajaþi ai Ministerului Afacerilor
Interne, care începând cu anul 2007
au desfãºurat misiuni în Afganistan,
ºi cred cã pentru fiecare dintre
dumneavoastrã aceastã misiune
înseamnã o experienþã valoroasã
pe care mã aºtept sã o valorificaþi
ºi cu ceilalþi colegi”, a spus
ministrul Petre Tobã.
   Ministrul Afacerilor Interne a
menþionat importanþa misiunii

desfãºurate de jandarmii ºi poliþiºtii
români în Afganistan, în contextul
responsabilitãþilor asumate de
România ca stat membru al unor
importante organizaþii internaþionale.
   ”Indiferent cã reprezentaþi
Jandarmeria Românã sau Poliþia
Românã, în cadrul acestor misiuni,
dumneavoastrã aþi fost acolo
reprezentanþii Ministerului Afacerilor
Interne ºi ai României”, a subliniat
ministrul Petre Tobã, care i-a asigurat
totodatã, de întreaga apreciere a sa
ºi a conducerii MAI pentru reuºita
acestei misiuni.
 Plutonier major Claudiu OGÃªANU,
care s-a aflat la prima misiune
internaþionalã îºi desfãºoarã în prezent
activitatea în cadrul Detaºamentului
Mobil al Jandarmeriei Mehedinþi.
 INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul
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La nivelul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi, principala
caracteristicã a indicatorilor statistici,
pentru anul 2015, este reprezentatã de
diminuarea  procentualã cu 1,05 % a
infracþionalitãþii sesizate.
   La infracþiunile sesizate contra
patrimoniului se constatã o scãdere
cu 3,16% mai puþine fapte în anul
2015, faþã de perioada similarã a
anului 2014.
   Referitor la infracþiunile de furt,
numãrul total al acestora cunoaºte o
scãdere procentualã de - 8,55% în
anul 2015 comparativ cu 2014,
acelaºi trend având ºi infracþiuni
precum furtul de combustibil -
11,48%, ºi furtul de cablu/alte metale
feroase ºi neferoase - 87,10% .
   În perioada analizatã au fost sesizate
cu -34,78% mai puþine infracþiuni de
tâlhãrie decât în cursul anului 2014,
iar faptele de înºelãciune cu scãzut
cu 8,41% în intervalul de referinþã
faþã de anul 2014.

Criminalitatea stradalã este
caracterizatã, în general, de
infracþiuni fãrã un pericol social
deosebit, însã având în vedere locul
în care sunt sãvârºite, acestea
creeazã o stare de discomfort.
   La nivelul I.P.J. Mehedinþi, în anul
2015, indicatorii infracþionalitãþii
stradale sesizate au înregistrat o
diminuare cu 0,71 % fapte, faþã de
perioada similarã a anului 2014, iar
datoritã prezenþei active în stradã,
poliþiºtii au constatat cu 9,52% mai
multe infracþiuni în flagrant.
   În mediul rural, criminalitatea
sesizatã înregistreazã scãderi la
infracþiunile de tâlhãrie (-18,08%) ºi
furt (-8,91%).
   În perioada analizatã s-a dispus
începerea urmãririi penale pentru
11.948 de infracþiuni, cu +9,91% mai
multe decât în anul 2014.
   De asemenea, în anul 2015 s-au
dispus mãsuri preventive faþã de 263
persoane, cu aproximativ 68% mai
multe decât în anul 2014.
   Totodatã, au fost soluþionate 9.461
cauze penale (+21,46% mai mult faþã
de anul 2014) ºi au fost întocmite cu
+24,09% mai multe referate de

EVALUAREA ACTIVITÃÞII DESFÃªURATE DE INSPECTORATUL
DE POLIÞIE JUDEÞEAN MEHEDINÞI ÎN ANUL 2015

terminare a urmãririi penale, faþã de
aceeaºi perioadã a anului 2014.
   Din numãrul total al cauzelor penale
soluþionate s-a recuperat un prejudiciu
cu 61,29 % mai mult decât în 2014.
   În anul 2015, poliþiºtii Serviciului
de Investigarea Criminalitãþii
Economice au soluþionat 40 de cauze
penale complexe în care prejudiciul
recuperat a cunoscut o creºtere cu
63,40% mai mult decât în anul 2014.
   Criminalitatea gravã comisã cu
violenþã s-a diminuat semnificativ, cu
-75% în cazul infracþiunilor de omor,
cu -100% în cazul tentativei de omor
ºi -7,69 % în ceea ce priveºte
infracþiunea de ucidere din culpã.
   În perioada analizatã au fost
soluþionate 2.419 dosare penale cu AN,
numãrul persoanelor identificate fiind
de 22,24 %, faþã de 21 % în anul 2014.
   În anul 2015, în judeþul Mehedinþi s-
au înregistrat 210 accidente grave de
circulaþie, soldate cu decesul a 38
persoane, rãnirea gravã a altor 220,
respectiv rãnirea uºoarã a 86 persoane.
 Principalele trei cauze generatoare ale
evenimentelor rutiere au fost:
- viteza neadaptatã la condiþiile de
drum: 27 accidente (13%)
- neacordare prioritate vehicule: 26
accidente (12,4%)
- abateri bicicliºti: 20 accidente
(9,5%).
Poliþiºtii Serviciului Arme, Explozivi

ºi Substanþe Periculoase au constatat
cu 15,91% mai multe infracþiuni faþã
de anul 2014, confiscând 287 arme
de foc (150 letale ºi 137 neletale), iar
unui numãr de 201 de deþinãtori legali
li s-a anulat/suspendat dreptul de a
deþine arme ºi muniþii.
   Un domeniu prioritar de acþiune la
nivelul judeþului Mehedinþi l-a
constituit activitatea de prevenire ºi
combatere a evaziunii fiscale.
Poliþiºtii Serviciului de Combatere a
Criminalitãþii Economice au confiscat
bunuri în valoare de 108.000 lei ºi
constatat 102 infracþiuni de evaziune
fiscalã, cu un prejudiciu de peste
12.700.000 lei.
   În cauzele penale de naturã
economico-financiarã s-a recuperat
suma de 82.792.800 lei, cu 70.063.960

lei, mai mult decât în anul 2014, fiind
instituit sechestru asigurator pe conturi
bancare, bunuri imobile, autoturisme de
lux ºi sume de bani cash.
   Un alt segment important al
infracþionalitãþii economice cu
prejudicii însemnate aduse bugetului
de stat ºi mediului de afaceri, îl
reprezintã contrabanda cu produse
accizabile. Numai pe acest palier au
fost organizate 284 de acþiuni ºi
controale, aplicate 708 sancþiuni
contravenþionale în valoare de
188.673 lei ºi constatate 66 de
infracþiuni, confiscându-se cantitatea
de 568.620 þigarete în valoare de
341.172 lei ºi 1.929 litri alcool.
   De asemenea, au fost
soluþionate 48 dosare penale ºi
constatate 66 infracþiuni de

contrabandã, fiind recuperat un
prejudiciu de 77.220 lei ºi
indisponibilizate 9 mijloace auto.
   Activitatea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi o sã se
concretizeze ºi pe parcursul anului
2016 în direcþia asigurãrii unui climat
de siguranþã civicã corespunzãtor la
nivelul întregului judeþ, combaterii
evaziunii fiscale, contrabandei ºi
traficului cu produse accizabile, a
prevenirii ºi combaterii infracþiunilor
ce se pot comite asupra unitãþilor care
depoziteazã, manipuleazã sau
transportã valori monetare,
respectarea legalitãþii privind
circulaþia rutierã precum ºi menþinerea
unui climat de siguranþã publicã în
zona unitãþilor de învãþãmânt.
COMPARTIMENTUL RELAÞII PUBLICE

CEZ îºi completeazã
echipa de management din
România cu încã un membru
valoros: Jan Dubsky, noul CFO al
Grupului. Jan Dubsky îi succede
lui Karel Kral care a fost promovat
Country Manager al portofoliului
CEZ din Bulgaria în Octombrie
2015.
“Jan Dubsky preia un set de
obiective foarte importante, dar ºi o
echipã de specialiºti financiari
valoroºi. Nivelul sãu de expertizã va
contribui semnificativ la
implementarea viziunii noastre pe
termen lung în România, unde sper sã se bucure de una dintre cele mai
frumoase experienþe profesionale ale sale de pânã acum” - Martin
Zmelik, Country Manager ºi Preºedinte al Directoratului CEZ România.
Începând cu luna februarie, Jan Dubsky va fi responsabil pentru
operaþiunile financiare, de controlling sau managementul riscului ºi
pentru raportarea unor rezultate financiare positive în numele Grupului
CEZ în România.
Acesta a absolvit Facultatea de Relaþii Internaþionale a Universitãþii
Economice din Praga în 1995 ºi, în ultimii 20 de ani, a lucrat în
companii precum Chemapol Group, Hilton Internaþional ºi Total Czech
Rupublic, fiind responsabil de financiar, HR, administrare sau achiziþii.
Echipa CEZ din România îi ureazã bun venit noului CFO ºi îi doreºte
mult success în atingerea obiectivelor Grupului.

Departamentul PR, Brand ºi Marketing CEZ România

CEZ România
îi ureazã bun venit noului

Director Financiar al Grupului
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Institutul pentru Conservarea
Naturii din Serbia a organizat în data
de 5 februarie 2015 la Centrul
Cultural din Kladovo un colocviu
pentru a marca Ziua Mondialã a
Zonelor Umede.

„Zonele umede - o oportunitate de dezvoltare pentru
      comunitatea localã”

Dupã neprezentarea
consilierilor supleanþi la cele trei
convocãri consecutive efectuate

de Instituþiei Prefectului, nici
vineri 05.02.2016 nu s-a reuºit

întrunirea majoritãþii pentru
reconstituire.

„Consilierii supleanþi au
fost convocaþi de trei ori
consecutiv, la ºedinþele de
reconstituire, s-au prezentat ºase
consilieri, numãrul minim pentru
întrunirea cvorumului fiind de
nouã. Astãzi a fost cea de-a patra
convocare, cu cei ºase consilieri
prezenþi la ultimele trei ºedinþe ºi
supleanþii care i-au înlocuit pe cei
unsprezece consilieri care au lipsit
nemotivat la ºedinþele anterioare.
   Din pãcate, nici astãzi nu a fost
întrunit cvorumul, prezentându-se
doar opt consilieri. Întrucât nu mai
existã supleanþi pe listele celor trei
formaþiuni politice, nu mai poate fi
convocatã o nouã ºedinþã, ºi,
conform art.132 din Legea 115/

Consiliul local de la
Strehaia a fost dizolvat!

2015 privind alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale,
consiliul local Strehaia este dizolvat.
Atribuþiile consiliului local vor fi
preluate de cãtre primarul în funcþie.
   Din punctul meu de vedere este o
atitudine inexplicabilã, pentru cã
aceºti oameni au fost trimiºi acolo
de cetãþeni, ca sã le reprezinte
interesele, ºi indiferent de culoarea
politicã, ar fi trebuit sã stea la masã
ºi sã primeze consensul. Pãcat,
pentru cã doar oraºul Strehaia are
de suferit”- a declarat subprefectul
judeþului Mehedinþi,  domnul
Andrei Stãniºoarã.

   La aceastã manifestare au
participat reprezentanþi ai Primãriei
Kladovo, ai Ministerului
Agriculturii ºi Protecþiei Mediului
din Serbia, ai Institutului pentru
Conservarea Naturii din Serbia, ai

Parcului Naþional Djerdap, ai
Organizaþiei Turistice Kladovo, ai
Institutului provincial pentru
Protecþia Naturii din Serbia, cadre
didactice din municipiul Kladovo,
precum ºi reprezentanþi ai Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.
  Sub sloganul “Zonele umede - o
oportunitate de dezvoltare pentru
comunitatea localã”, coloviul a avut

în program o serie de conferinþe pe
teme adecvate ºi o deplasare la
„Pond Mala Vrbica”, zonã ce
urmeazã a fi inclusã pe lista zonelor
umede de importanþã internaþionalã
(Lista Ramsar) pentru protecþia ºi
conservarea pãsãrilor de
importanþã comunitarã.

Florina Diaconu, muzeograf
Secþia ªtiinþele Naturii

Europarlamentarul Maria
Grapini a declarat duminicã, la
Drobeta Turnu Severin cã s-a simþit
„jignitã” atunci când tinerii „au ieºit
în stradã ºi au zis afarã cu toatã
clasa politicã”. „M-am simþit jignitã
pentru cã eu am intrat în politicã din
revoltã, nu din nevoia de a avea un
loc de muncã pentru cã eu am creat
locuri de muncã, eu am creat trei
companii, cu sute de oameni. Am
intrat din revoltã în 2005, când
Traian Bãsescu, în faþa mea,
împãrþea energie ieftinã la cei
care acum sunt în puºcãrie”, a
spus Maria Grapini.
  În opinia sa, România a fãcut paºi
înapoi prin instalarea acestui guvern
de tehnocraþi întrucât în democraþie
„Guvernul se instaleazã politic”:
   „Am spus-o ºi tinerilor care au ieºit
în stradã ºi au schimbat în mod

Europarlamentarul Maria Grapini:
„În momentul în care ai

numit tehnocraþi, ne
îndreptãm spre dictaturã”

Europarlamentarul Maria Grapini, copreºedinte al
Partidului Puterii Umaniste-Social Liberal a fost prezent duminicã
dupã-amiazã la Drobeta Turnu Severin, unde a avut o întâlnire cu

membrii ºi simpatizanþii acestei formaþiuni politice.

nedemocratic Guvernul: România a
fãcut acum paºi înapoi pentru cã nu
avem un guvern politic, într-o
democraþie Guvernul se instaleazã
politic, cineva îºi asumã
responsabilitatea guvernãrii. În
momentul în care ai numit tehnocraþi,
ne îndreptãm spre dictaturã”.
  Aceastã situaþie putea fi evitatã, mai
spune europarlamentarul Grapini,
dacã partidele parlamentare PSD,
UNPR, ALDE ºi-ar fi asumat
guvernarea ºi ar numit un alt premier
în locul lui Victor Ponta.
  În cadrul întâlnirii care a avut loc
în sala de conferinþe a unui hotel
din centrul municipiului Drobeta
Turnu Severin au fost prezenþi
preºedinþi de organizaþii locale,
dar ºi candidaþi la funcþiile de
primari ºi consilieri locali din mai
multe comune din Mehedinþi.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Se apropie alegerile, prin
urmare se înmulþesc ºi se diversificã
sondajele. CSCI, de pildã, a dat recent
publicitãþii rezultatele unui studiu
(sondaj) din care reiese cã personajul
istoric pe care românii de toate
vârstele l-ar vota preºedinte este Vlad

Þepeº (35 la sutã), urmat în...
clasament de Alexandru Ioan Cuza
(21 la sutã)l, ªtefan cel Mare (18 la
sutã), Mihai Viteazul (9 la sutã),
Constantin Brâncoveanu (6 la sutã).
Mai apar în sondaj, cu procente
aproape nesemnificative, Decebal ºi
Tudor Vladimirescu. Mda... Noi, care,
deºi respectãm toate opþiunile
posibile, nu avem niciun fel de
respect pentru sondaje, în general,  ºi
pentru cele care apar, nu-i aºa, la
momentul oportun, în special, ce sã
zicem? Noi zicem cã acest sondaj,
care pãstreazã câteva aparenþe
jerpelite ale unei normalitãþi doar
bãnuite, este doar o ºmecherealã
ieftinã, de doi dolari triplu penetraþi,
menitã, dupã cum probabil v-aþi dat
seama din prima clipã, sã ridice cota
deja mult prea „temutei” DNA,
personificatã prin Vlad Þepeº.  Vlad
Þepeº – un personaj, este adevãrat,
legendar, dar fãrã anvergura politicã
a altor domnitori, precum Mihai
Viteazul sau ªtefan cel Mare. Sau
Mircea cel Mare. Dar nu meritã sã ne
punem la mintea unor diversioniºti
de duzinã, în care nostalgiile dupã
statul represiv totalitar au rãmas
intacte.    * Mai bine ar fi sã încercãm
a ne imagina ce ar fi dacã am putea
convoca la realitãþile prezentului
românesc toate marile personalitãþi
ale istoriei noastre?! Pfui, ce structuri

La ºotron cu Istoria?...
de putere ar rezulta! ªtefan cel Mare
– ministrul Apãrãrii! Alexandru Ioan
Cuza – ministrul Administraþiei ºi
Internelor! Vlad Þepeº - la Justiþie!
Cantemir sau Brâncoveanu, la Culturã
ºi Culte! Tudor Vladimirescu, la
Gãrzile Patriotice (am zis bine?)!

Mircea cel Mare - la Externe! Iar
preºedinte ºi ºef de guvern –
incomparabilul vizionar ºi om de
acþiune politicã, Mihai Viteazul! Ei,
cum vi se pare, stimaþi compatrioþi?
ªi dacã ne strãduim, mai putem
alcãtui încã vreo douã - trei echipe
asemãnãtoare. Mãcar aºa, sã punem
pe gânduri pe reformiºtii lui peºte,
care vor sã scoatã Istoria Românilor
din programele ºcolare ºi în care se
vede cã a dat... Curajul în clocot. La
loc comanda, bãi aceºtia, nu aþi ajuns
voi, jivine cosmopolite de golãnime
transfrontalierã,  sã jucaþi ºotronul cu
Istoria Neamului Românesc!
   * O întrebare nu ne dã pace: cine
mai trebuie SÃ PLECE, astfel încât
exponentul noii puteri ( cel instalat
la Cotroceni, evident) sã fie

mulþumit? Fiindcã, se ºtie, totul
trebuie sã fie „al lui”. Ultimul obligat
(chiar aºa, obligat?) sã plece a fost
Tiberiu Niþu, pânã mai ieri,
procurorul general al României.
Motivul (pretextul), pentru care i-a
fost întocmit ºi un dosar penal, este
penibil (folosirea unei aºa-zise
coloane oficiale). Râd ºi curcile, cât
ar fi ele de europeniste, de noi!  Sã
ajungã  doi-trei purtãtori de cotiere,
aflaþi sub comanda unei subalterne
cu trecere, cicã, pe la înaltele porþi
ale lumii de azi, sã-l ia la întrebãri
pe ditamai procurorul general al
României, pe ºeful lor suprem, cum
ar veni? Unde a ajuns þara asta? ªi,
de fapt, pe mâinile cui? ªi acum?
Et maintenant?
   * Aºa-numita „lege a defãimãrii”,
al cãrei promotor a fost ºmecheraºul
din fruntea PSD, Liviu Dragnea, a
trecut prin Comisia juridicã ºi pentru
drepturile omului din Camera
Deputaþilor, marcând, astfel, un nou
atentat la libertatea de exprimare în
România. Bãieþii au mãrit, la sugestia
lui Dragnea, cuantumul amenzilor
pânã la 100.000 de lei pentru cei care
aduc atingere imaginii unui grup sau
unei comunitãþi. I-auzi brâul! În
categoria „grupuri” sau „comunitãþi”
intrã cumva – întrebãm ºi noi - ºi
partidele (formaþiunile)politice?Sau
anumite grupãri etnice, cu caracter
politic sau nu, care se plâng cel mai
des cã sunt discriminate, chiar ºi
dacã le atingi, vorba cântecului, „cu
o undã de zefir”?  Ei, în asemenea
situaþie, ne mai venim de acasã ºi
nu avem cum sã nu dãm dreptate

celor care traduc aceastã iniþiativã
legislativã cu un pumn zdravãn
aplicat în gura presei, mai ales!
Deocamdatã, necunoscând în
detaliu prevederile acestui proiect
legislativ, care mai are ceva drum
de parcurs pânã la adoptarea
(promulgarea) sa, ne mãrginim a
aprecia cã apariþia unei asemenea
iniþiative legislative în plin an
electoral este  absolut inoportunã ºi,
de fapt, nu face bine nimãnui. În
primul rând iniþiatorilor, care vor fi
permanent arãtaþi cu degetul ºi
puºi la zid. Chiar când, principial,
ei  ar avea dreptate.
   * Aflãm, din folclorul politic local,
cã Irefutabilul edil-ºef al Severinului
a trecut cu colindul pe la mai toate
partidele, oferindu-ºi generos
serviciile de candidaturã la Primãria
municipiului, în schimbul...
susþinerii acesteia. Aþi mai auzit aºa
ceva? Pânã acum, nici noi. Cicã
amintitul domn ar fi fost, contrar
aºteptãrilor sale, refuzat politicos,
prin urmare s-ar fi retras la ultima
sa vatrã politicã (din lungul ºir...),
UNPR. Speranþa dumnealui, în
condiþiile inexistenþei unui protocol
preelectoral la nivel local cu mai
vechiul partener, PSD, este,
probabilmente, aceea de a reedita,
eventual cu niscaiva revizuiri ºi
adãugiri, situaþia din 2012. Când
PSD, crezând cã-l va lua pe Cel-
de-Sus de picior, ºi-a abandonat,
practic, propriul candidat, Marius
Screciu, trecând, cu arme, bagaje ºi
propagandã, de partea duºmanului
de moarte. Am zis bine?

Biblioteca C.C.D. Mehedinþi
rãspunde necesitãþilor de documentare
ale personalului didactic oferind cãrþi
de pedagogie, metodicã, existente la
raft, prin schimbul inter-bibliotecar ºi
prin îndrumarea cadrelor didactice
cãtre celelalte biblioteci din unitãþile de
învãþãmânt existente în judeþ.
   Biblioteca ºi-a mãrit fondul prin donaþii
primite de la învãþãtori de renume din
municipiu  (D. Vulpescu ºi M. Dedu);
domnul profesor Nicolae Costea a donat

Biblioteca C.C.D. Mehedinþi
cãrþi de beletristicã existente în
biblioteca personalã a fostului director
alC.C.D. Mehedinþi; domnul Achim
Costea de la Asociaþia foºtilor
deþinuþi politici, Casa de Creaþie,
Monitorul Oficial au contribuit prin
donaþii la mãrirea fondului de carte.

Pentru a completa colecþiile de
publicaþii din unitatea noastrã, pe lângã
achiziþiile din librãrii, s-au cumpãrat
cãrþi ºi periodice de la anticariatele din
Bucureºti.

 Continuare în pag. 12
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Liviu Mazilu ºi revanºa
în faþa liberalilor

    La alegerile locale din anul 2012,
Liviu Mazilu era preºedinte al PNL
Mehedinþi ºi unul dintre liderii
importanþi ai alianþei politice de atunci
care a câºtigat alegerile în judeþ, USL
Mehedinþi. În aceastã calitate, Liviu
Mazilu ºi-a adus o contribuþie
decisivã la victoria alianþei pe care o
reprezenta, aportul liberalilor fiind
unul important. Liberalii mehedinþeni,
conduºi atunci de Liviu Mazilu, au
reuºit sã obþinã aleºi locali importanþi
atât în urma votului direct, cât ºi
ulterior, prin vot indirect, respectiv un
vicepreºedinte al CJ Mehedinþi,
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin ºi viceprimari în judeþ.
Însã cea mai mare performanþã
electoralã pentru PNL Mehedinþi în
anul 2012 a fost câºtigarea a douã
oraºe în judeþ – Orºova ºi Strehaia.
Cu toate acestea, la un an dupã
scrutinul local, Liviu Mazilu era
îndepãrtat din fruntea PNL Mehedinþi,
apoi exclus din partid. A optat pentru
PNÞ-CD Mehedinþi, partid pe care l-
a condus la scrutinul europarlamentar
din primãvara anului 2014. Cu acest
partid a obþinut în judeþ dublu faþã de
media pe þarã, însã posibilitãþile

Lideri politici mehedinþeni în competiþie directã la locale

 Mircea Popescu

Scrutinul local din aceastã varã, dincolo de miza politicã în sine,
constituie pentru unii politicieni locali atât o provocare, cât ºi o revanºã

politicã. Scena politicã localã s-a transformat mult compartiv cu ultimele
alegeri locale, cele din vara anului 2012. De asemenea, a existat o

transformare profundã la nivelul liderilor politici, unii retragându-se, alþii
încercând sã se afirme, iar câþiva au ales alte partide politice. Printre

aceºtia se aflã ºi Liviu Mazilu, actualul secretar-general al PSD
Mehedinþi. În anul 2012 acesta era preºedintele PNL Mehedinþi, poziþia

sa politicã de atunci fiind deþinutã în prezent de cãtre Virgil Popescu.

limitate ale acestui partid nu-i
permiteau o revenire în forþã în
politica localã. A ales în final PSD
Mehedinþi, partid în care activeazã în
prezent ºi unde deþine funcþia de
secretar-general. Liviu Mazilu a fost
considerat pe bunã dreptate un foarte
bun organizator, un politician care e
capabil sã organizeze eficient un
partid în teritoriu. Funcþia politicã pe
care o deþine în PSD Mehedinþi i se
potriveºte ºi este una foarte
importantã în alegeri. Dacã în anul
2012 PNL ºi PSD Mehedinþi erau
aliaþi, în acest an electoral aceste
douã partide sunt cei mai mari
adversari politici. În noua poziþie
politicã pe care o deþine, Liviu Mazilu
are o dublã responsabilitate politicã.
Pe de-o parte va trebui sã se implice
cu suficientã responsabilitate pentru
ca partidul pe care îl reprezintã ºi în
care are un rol important sã câºtige
alegerile în judeþ, iar, pe de altã parte,
sã îºi ia o revanºã politicã în faþa PNL
Mehedinþi, partidul din care a fost
exclus. Dincolo însã de acest
explicabil orgoliu politic personal,
Liviu Mazilu trebuie sã dovedeascã, în
primul rând ca lider al PSD Mehedinþi,
cã poate sã impunã actualul sãu partid
în faþa fostului sãu partid.

PNL Mehedinþi într-un
moment favorabil

   În acest moment, Virgil Popescu
este preºedintele plin al PNL
Mehedinþi ºi liberalul cu cea mai
mare influenþã în partid. PNL
Mehedinþi a crescut mult în ultimii
ani atât ca forþã politicã, dar ºi din
punctul de vedere al structurilor
teritoriale. PNL Mehedinþi se gãseºte,
în aceastã perioadã, premergãtoare
scrutinului local, într-o poziþie extrem
de favorabilã, beneficiind în acest
moment de o susþinere politicã mare.
A contribuit la asta ºi faptul cã s-a
produs fuziunea cu PDL Mehedinþi,
fuziune care a întãrit, fãrã îndoialã,
partidul în teritoriu. PNL Mehedinþi
are o mare oportunite electoralã în
acest an electoral, fiind pentru prima
datã în istoria sa când are ºanse reale
sã câºtige alegerile locale în judeþ.

Aceastã responsabilitate îi revine în
primul rând lui Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, care,
totodatã, are marea ºansã de a-ºi
conduce partidul spre o victorie
istoricã. Fãrã îndoialã cã nu va fi uºor
pentru PNL Mehedinþi sã depãºeascã
PSD Mehedinþi, întrucât are în faþã
un adversar extrem de redutabil. Însã
pentru Virgil Popescu ºi PNL
Mehedinþi scrutinul din varã
reprezintã, prin prisma conjuncturii
politice create la nivelul judeþului, o
mare oportunitate de victorie. Virgil
Popescu este însã, în momentul de
faþã, liderul incontestabil al PNL
Mehedinþi, iar o victorie în faþa PSD
Mehedinþi ºi a tandemului Aladin
Georgescu – Liviu Mazilu i-ar crea,
fãrã niciun fel de discuþie, o anvergurã
de lider politic de forþã, devenind
practic principalul om politic al
judeþului.

În data de 6 februarie 2016, a
avut loc o conferinþã de presã a
reprezentanþilor ALDE Mehedinþi,
susþinutã de preºedintele ALDE
Mehedinþi, deputatul Viorel Palaºcã,
vicepreºedintele ALDE Mehedinþi,
Viorel Spuzã, primar al comunei
Vlãdaia ºi purtãtorul de cuvânt al ALDE
Mehedinþi, avocatul Noel Negrea.
   Preºedintele ALDE Mehedinþi,

deputatul Viorel Palaºcã, a vorbit
despre consolidarea fomaþiunii,
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel
judeþean, fapt confimat de calitatea
reprezentanþilor ALDE, intraþi în
competiþie. Totodatã, deputatul
Viorel Palaºcã a prezentat
candidaþii validaþi pentru un numãr
de 20 primãrii, urmând ca procesul
de selecþie ºi validare sã se

finalizeze pânã la data de 18
martie 2016. În ceea ce priveºte
componenþa listelor de consilieri
judeþeni ºi locali, s-a stabilit ca
aceasta sã fie validatã în cadrul
Delegaþiei Permanente a ALDE
Mehedinþi, programatã pentru
data de 2 aprilie 2016.
   La rândul sãu, vicepreºedintele
ALDE Mehedinþi, Viorel Spuzã,
primar al comunei Vlãdaia, a întãrit
faptul cã, ºi la nivel judeþean, fuziunea
PLR-PC a fost un real succes iar
echipa rezultatã este foarte unitã, filiala
judeþeanã fiind pregãtitã pentru
intrarea în cursa electoralã din iunie
2016. De asemenea, acesta ºi-a
exprimat încrederea cã ALDE
Mehedinþi va avea un numãr
semnificativ de aleºi locali,
confirmaþi prin votul cetãþenilor.
   La finalul conferinþei de presã,

avocatul Noel Negrea a adus în
atenþia presei mehedinþene iniþiativa
preºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, privind
restituirea, de cãtre Guvernul
României, la Bruxelles, a ultimului
raport MCV al Comisiei Europene.
Motivaþia acestui gest rezidã în faptul
cã, dincolo de o serie întreagã de erori
de redactare, raportul conþine o serie
de îndrumãri ce contravin
Constituþiei României ºi, în primul
rând, principiului separãrii puterilor
în stat. De asemenea, a fost evidenþiatã
necesitatea începerii demersurilor
diplomatice în vederea ridicãrii, de
cãtre Comisia Europeanã, a
Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare, demersuri care intrã în
sfera de competenþe a primului
ministru, Dacian Cioloº.

Departamentul de Comunicare

ALDE a prezentat candidaþii validaþi pentru un numãr de 20 primãrii
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Agresatã ºi zdruncinatã de
nãvãlitorii tocmiþi pentru a distruge
Europa, ºandramaua „uniunii” se
clatinã din temelii! La frontiere se înalþã
garduri ºi ziduri de apãrare. Peste tot
domneºte teama, iar Cioloº ºi Iohannis
fac planuri de regionalizare a Þãrii,
voind cu orice preþ sã ne aplece spre
iresponsabila federalizare a Europei,
ºi nu se ºtie cît vom mai rezista în jocul
ideologic al acestor bolnavi interni ºi
externi! Suporter al regionalizãrii, cum
singur a declarat într-o conferinþã de
presã, Dacian Cioloº se aratã dispus
sã reia discuþiile pe aceastã temã,
nesocotind voinþa poporului. O!,
Preamãritul de el, cît de patriot se aratã
ºi noi cît de neînsemnaþi! Ce noroc
pentru Þarã sã aibã la cîrmã un
bruxellist, ale cãrui vitejii ne sînt
cunoscute de pe vremea cînd, comisar
european pentru Agriculturã fiind, a
semnat ca în România sã fie
implementat programul diabolic
„Codex Alimentarius”, þara noastrã
fiind prima obligatã sã aplice
experimentul culturilor otrãvite cu
iniþium. Cobai, cobai, dar pînã cînd?
ªi tu, Brutus, doreºti întemeierea
„Regiunilor interlope”, cu urmãri
catastrofale pentru graniþele Þãrii
noastre? Asta presupune crearea unui
surplus de mecanisme de corupþie ºi
manipularea poporului sãrãcit ºi
bulversat de nesfîrºitele „reforme”
antinaþionale. ªi tu, Brutus, eºti
suportul regionalizãrii impuse de
Uniunea Europeanã? Scriam în
editorialul precedent despre
servilismul maxim al
europarlamentarilor noºtri faþã de
Bruxelles ºi despre semnarea
documentului „Spinelli” de cãtre
aceºtia, document care prevede
desfiinþarea statelor naþionale ºi

ªi tu, Brutus, doreºti întemeierea
„Regiunilor interlope”

înfiinþarea unei Europe federale post-
naþionale! Cioloº ºi Iohannis se
conformeazã slugarnic  „Noului
diktat de la Bruxelles.

Fortex”-ul, nou înfiinþata Poliþie
de frontierã a U.E.

   Acest monstru birocratic cere grãbirea
regionalizãrii, desfiinþarea statelor
naþionale ºi înfiinþarea unei structuri
europene federative, mult mai simplu
de controlat ºi de stãpînit! Dar, ce nu fac
„elitele” noastre cu suveranitatea Þãrii,
pentru a-ºi pãstra puterea!
Suveranitatea politicã a României a fost
cedatã Comisiei Europene,
suveranitatea economicã a fost cedatã
FMI-ului, graniþele Þãrii au fost cedate,
în decembrie, anul trecut, „Fortex”-ului
(nou înfiinþata Poliþie de frontierã a U.E.,
dotatã cu forþe militare navale ºi terestre,
care poate interveni în orice punct al
graniþelor Uniunii, chiar dacã statul pe
teritoriul cãruia se aflã graniþa are
obiecþiuni). Monstrul birocratic de la
Bruxelles nu e deloc strãin de miºcãrile
separatiste din Scoþia ºi Catalonia! Pe
lîngã multe altele, regionalizarea
înseamnã ºi regionalizarea afacerilor,
dar nu i-am auzit pe Cioloº ºi Iohannis
spunînd cã mai potrivitã ar fi unirea cu
Moldova. Nu, ei vor Moldova, la pachet,
pe calea europeanã, dar nu pentru
români!  „În 2015, la cîteva luni dupã
investire, Iohannis afirma cã „proiectul
de descentralizare ºi regionalizare
trebuie sã reprezinte o nouã viziune
asupra statului român ºi a organizãrii
administrativ-teritoriale, avînd ca scop
reducerea decalajelor ºi dezvoltarea
Þãrii”. A cui dezvoltare, dom’
preºedinte? A clientelei politice mafiote,
care a adunat averi cît Casa Poporului
sau a foºtilor ambasadori strãini,
actualmente samsari generali la
„Fondul Proprietatea”? Noi, cetãþenii,
ne tot dezvoltãm multilateral în trasul la
jug, în sãrãcie, de peste sfert de veac!

Afaceri bãnoase, cu urmãri
grave pentru sãnãtate

   Cum acestea n-ar fi de ajuns,
periodic sîntem speriaþi cu cîte o
gripã porcinã, aviarã… sau, mai
nou, cu „Zika”. Gogoºile alterate ce
ne sînt livrate cu de-a sila, þin de

rãfuielile politice dintre marile puteri,
în Rusia, reactualizarea gripei
porcine fiind expediatã în plic din
laboratoarele americane. La fel,
virusul Zika! Noul produs
revoluþionar a fost pregãtit sã trimitã
în veºnicie cît mai mulþi planetari
Nu daþi fuga la vaccinãri! E vorba

doar de afaceri bãnoase, cu urmãri
grave pentru sãnãtate, ca ºi în cazul
gripelor amintite. Noile tipuri de
virusuri sînt fabricate pe lamelã în
laboratoarele specializate ale marilor
concerne farmaceutice. Manipulare
ºi minciunã! Decesele înregistrate
în Rusia sînt morþi cauzate de boli
curente. ªtiþi povestea actorului
român de la un post de televiziune
naþional, care a murit de plãmîni,
dar pe certificatul de deces a fost
trecut AH1N1, astfel ca frica sã intre
în oameni, sã se vaccineze ºi sã
accepte de bunã voie pierzania prin
vaccinare. Spitalul respectiv a pierdut
procesul cu familia actorului, iar
minciuna ºi manipularea mediaticã
au ieºit la ivealã. Rezultatul
„pandemiilor” ºi al vaccinãrilor
obligatorii constituie un dublu cîºtig în
favoarea Noii Ordini Mondiale: pe de o
parte, banii obþinuþi pentru vaccinuri,
pe de alta, „depopularea” deliberatã a
Terrei! Diabolicii Iluminaþi ai planetei au
afirmat public cã vor sã reducã
populaþia globului prin intermediul
vaccinurilor ºi al „Codex
Alimentarius”. Virusul Ebola a fost
îngropat, groaza nu mai poate fi
rãspînditã pentru cã adevãrul a ieºit la
ivealã. (http://www.art-emis.ro/

editoriale/2423-adevarul-despre-
ebola-monsato-bill-a-melinda-
gates-foundation-si-fundatia-
soros.html) (MDP)

  Am gãsit dictatura
pe care o cãutam!

  În concluzie, Cioloº ºi Iohannis ºi-
au fãcut protecþia muncii ºi umblã

fãrã mãnuºi la propoziþia cu
regionalizarea, în timp ce
„watergate-ul” autohton este bîntuit
de muze penale, care au scos þara la
trotuar. Uraa! În „Guvernul meu”
tehnocrat ne-am vãzut visul cu ochii!
Numai cã visul e un coºmar! Am
gãsit dictatura pe care o cãutam! Ea
ne va duce la þãrm, în pofida voinþei
noastre. Chiar dacã þãrmul se numeºte
Federaþia Statelor Europene sau
jobenul unchiului Sam. Dovadã cã
România nu reprezintã pentru
miliþienii planetari decît un spaþiu util
intereselor geopolitice machiavelice,
la recenta ceremonie de schimbare a
conducerii bazei militare americane de
la Deveselu, a fost arborat doar
drapelul S.U.A., steagul nostru
Tricolor fiind ascuns dupã scaune, „ca
tapet pentru un perete al scenei”, cum
concret a relatat „new active”.
Probabil, pe noul cãpitan James
Craycraft îl deranjau culorile
drapelului românesc. La ceremonie au
luat parte ºi oaspeþi români, dar au
tãcut ca mutul în pãpuºoi. Ce
importanþã ar mai avea Tricolorul pentru
vînzãtorii de neam, dacã au amanetat
România ºi au transformat-o în colonie!

Maria Diana Popescu,
Agero www.agero-stuttgart.de
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Ce facem dacã vine iar o
crizã? Apelãm la Mugur Isãrescu
sau la Traian Bãsescu pentru vreo
centurã de siguranþã de vreo 20 de
miliarde de euro pentru care plãtim
ºi acum, dar nu se ºtie dacã am
beneficiat de vreun leu? Economia
globalã a început sã tremure, spun
specialiºtii, din cauza scãderii
preþului petrolului, bursele încep sã
închidã pe pierdere.
   Dupã 2001, dupã momentul
WTC, lumea care a fost a încetat sã
mai existe. Dupã criza începutã în
2008, lumea economicã a încetat
sã mai existe, aºa cum funcþiona.
Totul este impredictibil.
   Dupã 2015, momentul Paris,
lumea denumitã civilizatã nu mai
este ce a fost. Terorismul a adus
nesiguranþa zilei obiºnuite de pe
strãzile Europei ºi ale lumii
considerate civilizate sau
dezvoltate. Pânã la urmã nici nu
ºtim sigur dacã criza economicã
din 2008 s-a întrerupt vreodatã sau
dacã a mai fost câte puþin

Viaþa se trãieºte nu se supravieþuieºte
ºtrangulatã pentru a amâna un
deznodãmânt nefast. Este posibil
ca trilioanele de euro ºi dolari
pompate în economia globalã sã se
fi terminat ca efect ºi sã fim din nou
în pragul unui eºec economic
planetar. Economiile Chinei ºi
Rusiei au început sã încetineascã
de un an de zile. SUA se zice cã a
început sã îºi revinã în decembrie,
însã numãrul locurilor de muncã
înfiinþate în ianuarie aratã din nou
un uºor regres. Adicã de la peste
200.000 în decembrie, s-a ajuns la
jumãtate în luna ianuarie. Europa
nu o duce mai bine ºi e clar cã
interconectarea economiei globale
are efecte de domino, ar spune
aceiaºi specialiºti.
   Ce se întâmplã cu þara noastrã?
   Cum va trece o þarã sãracã ºi
foarte sãracã peste un nou moment
economic dificil sau peste un
dezastru de proporþii apocaliptice?
Cu ajutorul râului ºi al ramului? Cu
ajutorul tehnocraþilor, al PSD sau
al PNL sau al MP sau la PRU sau

al ALDE sau al UNPR sau UDMR
sau PRM sau care o mai fi rãmas.
A, da. Forumul Germanilor. Cu
ajutorul consilierului prezidenþial
Mihalache, cel care ne va învãþa sã
intrãm ºi noi în transã ºi sã
adormim profund pânã trece
momentul ºi apoi sã ne trezim ca
ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Ne scoate din crizã Dragnea ºi ai
lui, cãci în spatele lui Dragnea nu
mai rãsare nimic, la umbra ºefului
baronilor a fost epurat tot. Pânã ºi
baronii din teritoriu s-au ofilit.
Dragnea a curãþat tot. Pânã ºi pe
ultima redutã a lui Ponta, respectiv
pe Rovana Plumb zisã Element
Chimic sau Mendeleev. ªi Plumbul
a pierit din calea lui Dragnea.
   Cine ne va scoate din crizã?
Echipa de veveriþe anacronice de la
PNL Chip Gorghiu ºi Dale Blaga?
Este greu de crezut cã cei doi nu se
vor pierde în plecãciuni pe la
Cotroceni, în cãutarea baticului,
respectiv a bãºtii atrase, în cãdere,
de gravitaþia obligatorie.
  Cum va suporta cetãþeanul,
alegãtorul de rând noi experimente
ºi noi eforturi de strângere a curelei.
Probabil în jurul gâtului. Întrebarea
potrivitã este cum trece peste crizã
o þarã foarte sãracã, precum
România. O þarã foarte sãracã, dar
cu politicieni foarte bogaþi, murdari

ºi corupþi.
   Pânã la urmã întrebãrile nu îºi mai
au rostul legat de criza economicã.
Românii se vor înfrãþi cu râul ºi cu
ramul ºi vor trece peste toate, aºa
cum au trecut de la 101 – 102,
respectiv 105 – 106 încoace. Adicã
am trecut rupþi în fund ºi plini de
speranþã, cã peste o mie, douã-trei
mii de ani ne vom ridica ºi noi ca
popor ºi vom merge printre stele.
Aºa este cu popoarele mici: trãiesc
mereu cu complexul cã de fapt sunt
mari ºi vor fi ºi mai mari ºi se aflã la
originea tuturor evenimentelor
majore din istorie ºi la originea
tuturor descoperirilor epocale care
au schimbat viaþa civilizaþiei.
   Aºa este ºi cu politicienii mici
care se cred mari ºi care cred cã
pot conduce o þarã micã ºi cu
pretenþii de þarã mare ºi bogatã.
Pânã la urmã jocul acesta îl
meritãm cu vârf ºi îndesat, de ani
de zile. Adicã nu meritãm mai mult
decât ne este dat ºi nu putem fi mai
mult decât suntem sau decât am
fost. Restul sunt pãcãleli din patru
în patru ani. Aºa cã cu o crizã în
plus sau cu una în minus, soarta e
aceeaºi. Poate se schimbã pentru
cei care îºi iau bocceluþa la spinare
ºi pleacã înspre alte zãri unde viaþa
se trãieºte ºi nu se supravieþuieºte
cu miile de ani.

 ªtefan Bãeºiu
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Pentru a marca Ziua
Europeanã  a  Numãrului Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112, care se
sãrbãtoreºte la data de 11 februarie,
reprezentanþi din cadrul
Jandarmeriei Mehedinþi au
desfãºurat vineri, 5 februarie, o
activitate informativ-educativã la
Liceul Tehnologic ,,Dr.Victor
Gomoiu” Vânju Mare.
   Elevii din clasa a X -a alãturi de
dascãlii lor  au aflat de la jandarmi,
care este rolul Serviciului Naþional
Unic pentru Apeluri de Urgenþã 112,
situaþiile de urgenþã în care poate fi
apelat, situaþiile în care intervin
jandarmii potrivit competenþelor
precum ºi sancþiunile aplicate în
cazul apelãrii nejustificate  a
numãrului 112.
   La nivelul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi, în
anul 2015, au fost înregistrate un
numãr de 3.001 apeluri, în urma
cãrora s-a intervenit la 114 solicitãri,
au fost aplicate 26 sancþiuni
contravenþionale în valoare de
12.300 lei, iar în 4 situaþii au fost
întocmite actele de sesizare pentru
infracþiunea de lovire.

Acþiune preventiv-
educativã desfãºuratã de
jandarmi pentru a marca

Ziua 112

   Pentru a solicita sprijinul
jandarmilor, cetãþenii pot apela non-
stop numãrul unic de urgenþã 112,
Jandarmeria fiind abilitatã sã
intervinã în urmãtoarele situaþii:
- restabilirea ordinii publice când
aceasta a fost grav tulburatã;
- limitarea ºi înlãturarea
consecinþelor dezastrelor naturale,
de mediu sau complexe (incendii,
inundaþii, înzãpeziri, calamitãþi
naturale);
- asigurarea mãsurilor de ordine ºi
protecþie a zonelor în care s-au
produs sau existã pericolul iminenet
de producere a unor incendii,
explozii ori a altor situaþii grave ce
pun în pericol viaþa, integritatea fizicã
a persoanelor sau a bunurilor
acestora.
   Apelarea abuzivã sau
falsã la 112 se
sancþioneazã conform
prevederilor legale.

INSPECTORATUL DE
JANDARMI JUDEÞEAN

MEHEDINÞI
Compartimentul Informare

Relaþii Publice ºi cu
Publicul

Prin implicarea poetului ºi
epigramistului strehãian, Vasile
Vulpaºu, în calitate de fondator, chiar
de ziua poetului naþional, Mihai
Eminescu, 15.01.2016, apare
primul numãr al revistei de culturã
ºi umor “Epigrama de Strehaia”, Ed.
PROFIN, Drobeta Turnu Severin.
   Revista este color ºi are o
prezentare graficã de excepþie.
   Din cuprinsul revistei se reþin
câteva materiale:  În primul rând
editorialul, sub semnãtura
fondatorului, referitor la visul sãu de
a crea o revistã de culturã ºi umor,
în cadrul cãruia sunt cuprinse mai
multe opinii din partea unor
strehãieni, iubitori de culturã, cât ºi
din partea unor somitãþi din lumea

O NOUÃ REVISTÃ DE CULTURÃ ªI UMOR
ÎN PEISAJUL MEHEDINÞEAN

“EPIGRAMA DE STREHAIA”
scrisului, a epigramei: preºedintele
UER, d-ul George Corbu, excelenþa
sa, d-ul ambasador Petre Gigea-
Gorun, preºedintele Cenaclului
Epigramiºtilor Olteni, Craiova, d-na
Ileana Roman, preºedinta Societãþii
Scriitorilor Danubieni, Mehedinþi.
   Se prezintã un scurt istoric al
oraºului Strehaia, foarte interesant
pentru iubitorii de istorie.
   Deasemenea, fondatorul face o
prezentare a tuturor publicaþiilor ce-
au apãrut la Strehaia în ultimii o sutã
ºi ceva de ani.
   Din revistã aflãm, printr-o
prezentare succintã ºi prin imagini
color, câteva atracþii turistice
mehedinþene.
   În rest epigramã, epigramã de
bunã calitate, la care ºi-au adus
aportul circa 100 de epigramiºti
dintre cei mai valoroºi ai
momentului, din þarã ºi strãinãtate,
cât ºi mari maeºtri de odinioarã,
membrii ai USR ºi UER.
   Revista se bucurã de apreciere la
nivel naþional (ºi) datoritã
Redactorului ºef, scriitoarea ºi
epigramista Any Drãgoianu, laureatã
a mai multor concursuri de creaþie,
a Colegiului de onoare ºi a
Colegiului de redacþie al revistei.
   Revista se poate procura de la
chioºcurile de difuzare a presei din
Strehaia, Tr. Severin, Craiova ºi alte
câteva oraºe din þarã.

Vasile Stãnoiu

A N U N Þ
   Pierdut ACTUL DE CONCESIUNE nr. 7830 din
31.10. 1969 eliberat de Primãria Drobeta Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi.
   Se declarã nul.
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PROTECÞIA ªI CONSERVAREA
VESTIGIILOR ISTORICE ALE SEVERINULUI (3)

 CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR

Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi

 Urmare din numãrul trecut

Faþã de propunerile
anterioare, acum pentru prima datã
erau avute în vedere mãsuri precise
constând în închiderea tuturor
strãzilor cu acces la castru ºi
efectuarea unor exproprieri de
protecþie, în limita fixatã încã din anul
1911 de cãtre Vasile Pârvan în
numele Comisiei Monumentelor
Istorice, îngrãdirea propriu-zisã
urmând s-o facã Liceul „Traian” , în
a cãrui pazã erau date deja
monumentele.

Pentru a-l convinge de seriozitatea
acþiunii plãnuite ºi, prin aceasta,
pentru a-l impulsiona sã participe la
ea, Al. Bãrcãcilã îi scria primarului cã
proiectul de îngrãdire nãzuia sã
caracterizeze, prin stil ºi material, arta
ºi puterea poporului român, sens în
care el se afla deja pe masa de lucru a
arhitectului Baloºin, reprezentantul
Ministerului de Finanþe, „unul din
distinºii foºti elevi” ai liceului
severinean ºi care se afla în oraº „spre
a studia la faþa locului parte din
elementele” de care avea nevoie.
  Cum lucrarea era vãzutã ca una de
însemnãtate „nu numai pentru oraºul
ºi judeþul nostru, dar pentru
prestigiul întregii þãri”, în numele
comitetului ºcolar primarul era rugat
sã ia parte marþi, 23 decembrie
1924, „la consfãtuirea necesarã” ce
avea sã se facã „pe teren” ºi la care
urmau sã participe ºi prefectul ºi
arhitectul Baloºin, astfel încât, în
urma celor ce aveau sã fie convenite,
îngrãdirea sã poatã fi pusã în operã
în cursul anului 1925.
  În ziua plãnuitã, la faþa locului s-au
deplasat, într-adevãr, primarul
Corneliu Rãdulescu, prefectul Marius
Vorvoreanu, V. Petrescu, ºeful
Serviciului Tehnic al judeþului, Al.
Bãrcãcilã ºi State Baloºin,
împrejurare în care s-au fixat limitele
minime ale terenului de îngrãdit,
strãzile cu acces la ruine ºi care
urmau sã fie închise ºi, nominal,
proprietãþile ce urmau sã fie supuse
exproprierii. Constatãrile ºi
concluziile desprinse cu acest prilej
au fost consemnate într-un proces-
verbal semnat de cei prezenþi,
primarul Corneliu Rãdulescu
precizând  cã semna „sub rezerva
aprobãrii comisiei interimare”.
  Dupã întâlnirea din 23 decembrie

1924 ºi dupã ce, în aceeaºi perioadã,
sperase sã-l aibã la Turnu Severin
chiar pe ministrul Al. Lapedatu, Al.
Bãrcãcilã a continuat în perseverenþa
lui ºi, pentru a da o ºi mai mare greutate
demersurilor de salvare a
monumentelor, la 15 ianuarie 1925,
el a trimis primãriei, în numele
Comitetului ºcolar al Liceului „Traian”,
un Memoriu asupra însemnãtãþii
ruinelor antice de la piciorul Podului
lui Traian din Turnu Severin.
  Iatã ce susþinea acest document
alcãtuit pentru a argumenta în mod
convingãtor necesitatea înfãptuirii
celor preconizate în direcþ ia
apãrãri i  securi tãþ i i  f iz ice ºi
conservãrii acestor monumente:
   „Dacã Comisiunea Monumentelor
Istorice ºi cele trei Ministere, al
Cultelor ºi Artelor, al Instrucþiunii ºi
cel de Interne stãruiesc pentru
executarea mãsurilor cerute de
conservarea Castrului roman ºi
celelalte monumente istorice de la
piciorul Podului lui Traian, pricina este
însemnãtatea lor covârºitoare pentru
un trecut care ne este scump ºi
<pentru> prestigiul culturii româneºti
în faþa întregii lumi civilizate.
  Severinul este cunoscut de lumea
cultivatã ca depozitar al acestor
monumente ºi pe lângã poziþiunea lui
privilegiatã la Dunãre, sub Porþile de
Fier, pe lângã valoarea economicã  ºi
culturalã ce cautã sã-ºi sporeascã,
valoarea lui istoricã este elementul de
seamã care-i ridicã însemnãtatea în
faþa þãrii ºi a lumii civilizate. De
aceasta ºi-au dat bine seama
cetãþenii severineni când în 1893 au
oprit pe învãþatul arheolog Gr.
Tocilescu sã ducã la Bucureºti
inscripþiunile ºi monumentele
sculpturale gãsite în sãpãturile parþiale
de atunci, severinenii ºi-au dat seama
cã, cu anunþarea acestor monumente,
se mutã ºi se slãbeºte unul din
puþinele faruri ce lumineazã trecutul
nostru îndepãrtat.
  Iar dacã tot aici s-ar fi pãstrat de
atunci ºi mulþimea de alte obiecte
antice gãsite în acele sãpãturi parþiale
(monede, statuete de bronz, de piatrã
ºi de teracotã, vase podoabe etc.) de
atunci am fi avut Muzeul regional care
abia din 1912 a luat fiinþã la Liceul
Traian ºi în care se citeºte o culturã
strãmoºeascã localã superioarã
culturii noastre de astãzi.
  Învãþatul Gr. Tocilescu în 1893 n-a

cercetat decât zidurile împrejmuitoare
ºi puþine din cãile interioare ale
castrului. Restul rãmâne de cercetat
pentru dezgroparea ºi luminarea
trecutului nostru cultural, iar cetatea
cu toate anexele din jurul ei trebuie
pãstratã pentru prestigiul de þarã
cultivatã ce voiam sã ne afirmãm. De
altfel se ºtie cã este declaratã de
monument istoric.
  Popoarele din apus nu numai cã ºi-
au pãstrat cu sfinþenie ceea ce
oglindeºte trecutul lor, dar au fãcut
jertfe mari pentru cercetarea ºi
conservarea monumentelor din þãrile
orientale înapoiate, din Grecia, Egipt,
Asia ºi toatã Africa nordicã. Când
germanii, ca duºmani, ne-au ocupat
parte din þarã în recentul rãzboi, una
din ambiþiunile lor a fost sã nu
scormoneascã pãmântul nu numai
pentru grâu, dar ºi pentru avutul
trecutului istoric ºi cultural, ºi este
ºtiut cã unul din cei pasionaþi ºi
stãruitori cercetãtori ai trecutului
nostru a fost arhiepiscopul catolic de
naþiune germanã Netzhaumer, care,
pentru cã preluat fiind  în þara noastrã,
a lucrat împotriva noastrã ºi a aliaþilor
chiar catolici, a trebuit sã plece. Nu
ne vom declara singuri aºa de
înapoiaþi ca sã nu ne ocrotim
monumentele pe care ºi duºmanii ni
le-au cercetat în interesul sporului de
luminã pentru trecutul omenirii ºi al
neamului nostru.
  Dacã aceste ruine sunt scumpe
strãinilor ºi þãrii întregi, cu atât mai
scumpe ne sunt nouã severinenilor. Ele
sunt documentele trecutului oraºului
nostru, pe care Imperiul Roman,
stãpânitorul celor trei continente din
jurul Mediteranei, l-a gãsit ºi l-a pãstrat
multe veacuri ca cea mai bunã legãturã
a apusului cu Ardealul.
   Ceea ce s-a scos ºi se va scoate
din pãmântul care acoperã aceste
ruine sunt documente glorioase ale
oraºului nostru, ele îl aratã sub numele
de Drobeta, ca municipiu sub
stãpânirea romanã dinainte de Traian;
îl aratã prosperând sub împãraþii de
dupã Traian sau Hadrian, care-i
împrumutã numele, sub Marcu
Aureliu, sub Commodus, sub
Septimiu Sever, care-l ridicã la rang
de colonie ºi-i împrumutã numele ce
poartã astãzi. Mai mult, dupã ce
Împãratul Aurelian a fost nevoit sã
pãrãseascã Dacia în faþa puhoiului
popoarelor germanice ce nãvãleau de

la miazãnoapte, Severinul cu bunã
parte din câmpia Þãrii Româneºti a
fost pãstrat în stãpânire romanã.
  În castrul din Severin se gãsesc cu
pumnii monedele rãmase în pãmântul
nostru, cu oasele soldaþilor lui
Constantin cel Mare ºi ale urmaºilor
lui; se gãseºte turnul rotund cu
inscripþii  funerare ridicat sub împãratul
bizantin Justinian pentru apãrarea de
pe pãmântul nostru a civilizaþiei
romano-bizantine; se gãsesc bazilici
din întunecimea evului mediu, când
Severinul nu a încetat de a juca un rol
predominant ca cetate înaintatã a
apusului în luptã împotriva rãsãritului
bulgãresc, bizantin, turcesc. În numele
acestui apus ºi al bisericii catolice au
rezidat în aceastã cetate banii
ungureºti de Severin, pentru ca îndatã
dupã întemeierea Principatului Þãrii
Româneºti, voievozii români (pe la
1301-1308) sã ºi-o însuºeascã drept
pavãzã a drepturilor noastre naþionale
ºi bisericeºti. Pe terenul chiar a cãrui
îngrãdire se cere de guvernul nostru,
se pãstreazã temeliile unei episcopii,
câtãva  vreme cu rangul de mitropolie
(la 1394 Atanasie Mitropolit de Severin)
care avea sã apere de aici
creºtinãtatea rãsãriteanã de valurile tari
ale catolicismului. Aici unul din cei mai
glorioºi voievozi ai noºtri, Mircea cel
Bãtrân ºi-a dat întâlnire cu Sigismund
al Ungariei sã punã împreunã la cale
expediþia împotriva turcilor ºi monedele
lor se gãsesc aici împreunate cum le-
au fost ºi steagurile.
  Este acum momentul ca, cu puþine
jertfe din partea oraºului ºi cu mai
multe din partea Ministerelor Artelor
ºi Instrucþiunii,  Severinul sã-ºi
salveze ºi sã punã frumos în evidenþã
pentru toatã lumea valoarea unui
trecut pe care puþine oraºe îl au.
 Încrezãtori în lumina ºi patriotismul
consiliului comunal pe care aveþi
onoarea a-l prezida, vã rugãm, d-le
preºedinte, sã binevoiþi a primi
asigurarea distinsei noastre
consideraþiuni.
L.S., ss., Al. Bãrcãcilã,
Membru corespondent al Comisiunei
Monumentelor Istorice, director al
Liceului Traian.
No. 27
15 ianuarie 1925".
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Procesul de elaborare a
planului-cadru pentru învãþãmântul
gimnazial este în derulare, termenul
asumat pentru adoptarea acestuia
prin ordin de ministru fiind sfârºitul
lunii februarie. Pânã în acest
moment nu a fost luatã o decizie
anume, iar dezbaterea pentru gãsirea
celor mai bune soluþii continuã.
   „Propunerile de plan-cadru
pentru clasele V-VIII au generat o
vie dezbatere publicã, ceea ce mã
bucurã foarte mult, pentru cã aratã

Ministrul Educaþiei, Adrian Curaj: „Cea mai buna soluþie nu poate veni decât din dialog,
invitaþia de a participa la dezbatere rãmâne deschisã”

interes ºi preocupare în societate.
Aceasta a fost ºi ideea cu care am
pornit la drum, aceea de a fi
deschiºi, transparenþi, de a dezbate
ºi de a-i asculta pe toþi cei implicaþi
ºi interesaþi de subiect. Am primit
18.000 de opinii prin chestionarul
online, iar acestora li se adaugã
cele formulate în cadrul
dezbaterilor judeþene, precum ºi
cele expuse de grupul consultativ
pe care l-am înfiinþat în decembrie
2015", a declarat ministrul

Educaþiei, domnul Adrian Curaj.
Ministrul Educaþiei precizeazã cã nu

a fost adoptatã nicio decizie în
privinþa orelor de limba românã,
istorie sau limba latinã, aºa cum s-a
vehiculat în spaþiul public.

„Avem nevoie de stabilitate în
domenii-cheie, cum este, de
exemplu, istoria naþionalã, dar ºi de
inovare ºi tehnologii noi în educaþie.
În mod cert, numãrul de ore dedicat
unei discipline este important, însã
pentru aceastã fazã a dezbaterii este

la fel de util sã discutãm ºi despre ce
vrem sã se întâmple în acele ore,
despre instrumente ºi metode de
predare inovative, despre
atractivitatea materiei, despre ce
cunoºtinþe ºi competenþe vrem sã
obþinã elevii. Dezbaterea centratã
exclusiv pe aspecte cantitative este
contraproductivã. Cea mai bunã
soluþie nu poate veni decât din
dialog, prin urmare invitaþia de a
participa argumentat la aceastã
consultare este în continuare
deschisã”, a subliniat ministrul
Adrian Curaj.

În acest sens, marþi, 16 februarie,
la Biblioteca Centralã Universitarã
„Carol I” din Bucureºti, Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice va organiza o dezbatere în
care vor fi discutate opþiunile
cristalizate în procesul de consultare
care a avut loc pânã acum.
BIROUL DE COMUNICARE al MENCS

 urmare din pag. 6
Biblioteca C.C.D...

   Au fost cumpãrate cãrþi ºi periodice
de la anticariate  între anii 1975-1982
în valoare de 84.275 lei. Dintre
acestea, multe au valoare bibliofilã,
fiind raritãþi culturale. (Au fost
menþionate în “Catalogul publicaþiilor de
patrimoniu” scos la Editura “ªcoala
Mehedinþiului” în ianuarie 2002, 194 p.).
   Cu prilejul diferitelor simpozioane,
dezbateri, conferinþe, sesiuni metodico-
ºtiinþifice de referate ºi comunicãri, la
care au participat personalitãþi
marcante, existã câteva autografe ale
dumnealor pe cãrþile existente în
bibliotecã (I.D. Lãudat, ªtefan
Munteanu, M. Bucã ºi I. Evseev, Ion
Dumitrescu, Ioan Cerghit, Maria
Pietreanu, Teodor Mucica).
   În colaborare cu Biblioteca
judeþeanã “I. G. Bibicescu” ºi cu
Biblioteca Centralã Pedagogicã “I. C.
Petrescu” din Bucureºti s-au organizat
cursuri de biblioteconomie ºi
consultaþii de biblioteconomie pentru
bibliotecarii ºcolari.
   Din anul 1992 biblioteca Casei
Corpului Didactic Mehedinþi poartã
denumirea de Biblioteca Metodicã
„Prof. dr. Constantin Negreanu”.
Prof. Spiridon Mariana - Bibliotecar,
Casa Corpului Didactic Mehedinþi



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Nu se ºtie cum, dar ai intrat în graþiile unui
superior. Asta înseamnã ºanse de promovare,
sau o mãrire de salariu. Profitã acum, pentru cã
nu va dura mult ºi, mai ales, pentru cã nu trebuie
sã faci mare lucru, doar sã întinzi mâna ºi sã
iei. În rest, ai grijã cu mâncarea, pentru cã vei
avea tendinþa de a te îndopa ºi asta se va vedea
în primul rând în colãceii de pe burtã. Sã nu
uitãm de dragoste: un email sau un telefon de
la o persoanã cu care ai flirtat cândva s-ar putea
sã-þi aducã necazuri în cuplu.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Niºte complicaþii amoroase o sã te cam sâcâie
în aceste zile. Motiv de supãrare prea mare n-
ai, pentru cã þi-ai fãcut-o cu mâna ta. Problema
va fi legatã de gelozie, aºa cã trebuie sã ai grijã
sã nu oferi motive. Ai grijã sã tratezi problema
cu diplomaþie, deoarece sunt mulþi care abia
aºteaptã sã le dai ocazii de bârfã. Cu banii, te
apropii de fundul sacului, dar la mijlocul
sãptãmânii vei face rost de alþii, printr-un
împrumut avantajos, sau un cadou neaºteptat.
De fapt, acuma cã ºtii, nu va mai fi neaºteptat...

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Primeºti multe oferte de distracþie: ieºiri,
excursii, întâlniri. Toate sunt tentante, dar e
momentul sã te concentrezi asupra unei
probleme afective serioase. E o perioadã propice
împãcãrilor, reînnodãrilor unor relaþii rupte
recent, strângerilor de mânã ºi pupãturilor
oficiale. Nu e bine sã pãstrezi ranchiunã, pentru
cã face rãu la fiere ºi cauzeazã riduri înainte de
vreme. Vei avea câteva discuþii neplãcute legate
de bani, dar se vor finaliza aºa cum vrei tu, cu
condiþia sã-þi pãstrezi calmul.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna aceasta ai undã verde la tot ce
înseamnã flirt. Se pare cã ai succes cu carul la
sexul opus ºi farmecul personal o sã te scape
din multe situaþii încurcate. Atenþie, însã: nu e
o perioadã propice pentru a începe o relaþie
serioasã. Aºa cã, dacã nu te doare capul, chiar
n-are nici un rost sã te legi. Dacã ai deja o relaþie,
e un moment bun pentru experimente picante.
Ai mare grijã, riscul de a pierde bani sau de a fi
victima unui furt este foarte ridicat: fii mai
atent(ã) la aceste aspecte decât de obicei!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

 Dacã nu stai bine cu banii, e din cauza cã nu te
uiþi unde trebuie. Ocazii sunt grãmadã, însã ºtii
cum e: Dumnezeu îþi dã, dar în traistã nu-þi pune!
O afacere profitabilã sau un bonus la salariu sunt
uºor de obþinut în perioada aceasta, dar trebuie
sã miºti ºi tu ceva. Niºte datorii mai vechi aºteaptã
sã fie plãtite, însã, dacã îþi joci cãrþile cum trebuie,
o sã-þi rãmânã destui bani încât sã-i îndatorezi tu
pe alþii. În dragoste, vei avea unele îndoieli legate
de sentimentele partenerului, dar vei primi rapid
confirmarea cã totul este bine.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Ai fost cam deprimat(ã) în ultima perioadã, dar
vei începe sã-þi revii în urmãtoarele zile. Primeºti
o veste care îþi va schimba dispoziþia la 180 de
grade ºi reiei o legãturã rãmasã în stand-by. Vei
avea niºte discuþii serioase în care va trebui sã-þi
aperi punctul de vedere, aºa cã ar fi bine sã începi
exerciþiile de dicþie. Poþi sã stai linistit(ã), viaþa ta
intrã pe un fãgaº pozitiv, mai ales sub aspect
sentimental. Nici pe plan financiar nu vei avea
motive de supãrare, pentru cã vei gãsi o
oportunitate de job cum nici nu sperai.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Te-ai cam sãturat de flirturi ºi ai vrea ceva mai
profund? Perioada e numai bunã pentru a începe
o legãturã stabilã, sau pentru a consolida una deja
existentã. Partea care n-o sã-þi placã e cã va trebui
sã fii mai diplomat(ã) ºi sã laºi la o parte aerele ºi
capriciile. Dragostea meritã sã-þi controlezi un pic
orgoliul, ce zici? Dacã vrei sã mai stai pe piaþã?,
fã totul cu discreþie, pentru cã deja se vorbeºte
pe la spatele tãu. Nu uita sã te ocupi ºi de carierã
(sau ºcoalã), pentru cã riºti sã depãºeºti termenul
de predare a unui proiect.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Din punct de vedere sentimental, te afli într-o
perioadã a vieþii în care pot surveni poveºti de
dragoste pline de farmec ºi vrajã, dar complicate,
nerecomandate, imposibile sau dezamãgitoare.
Aceastã predispoziþie persistã în stare latentã mai
mulþi ani ºi se manifestã doar când este stimulatã
de alte tranzite planetare importante. Ai putere de
convingere, forþã mentalã, spirit de analizã, talent
pentru cercetare ºi investigaþie, interes pentru
psihologie ºi pentru diverse subiecte profunde,
critic excesiv, gânduri negative, anxietate sau
fobii, tensiune nervoasã, tendinþa de a-i
manipula pe ceilalþi. Încerci sã-þi însuseºti
câteva tehnici de relaxare mentalã sau sã
întreprinzi ceva pentru dezvoltarea ta personalã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãnãtatea o sã-þi aducã în continuare mici
necazuri. Nu e nimic grav, dar Sãgetãtorii
sunt cunoscuþi pentru faptul cã lasã totul pe
ultima clipã. ªi, cã de obicei, ultima clipã e
exact cea în care ai ceva mult mai important
de fãcut decât sã umbli pe la analize. Ai ºanse
de o ieºire specialã la sfârºitul sãptãmânii ºi
vei fi în centrul atenþiei. Vei primi un telefon-
surprizã de la cine-þi doreºti tu, dar nu-þi fã
speranþe prea mari:  dacã nu eºti deja
implicat(ã) într-o relaþie stabilã, atunci mai
ai de aºteptat pânã la marea dragoste.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Munceºti în continuare pe rupte, dar fii pe
pace, cã nu e degeaba. Rost de distracþie prea
multã încã nu e, dar o sã fie curând, ºi încã o
distracþie susþinutã de fonduri bãneºti solide.
Nu te descuraja, pentru cã e cariera ta în joc.
Chiar dacã nu ai prea mult timp sã dedici relaþiei,
partenerul te susþine. Ai ºi tu grijã sã compensezi
noaptea ce nu poþi sã faci ziua. Partea mai puþin
roz va fi constituitã de relaþiile cu familia: pãrinþii
tãi vor încerca sã ia niºte decizii în locul tãu, iar
acest lucru te va scoate din sãrite.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai ignorat avansurile unei persoane care
chiar îþi plãcea ºi acum îþi pare rãu. Îmi pare
ºi mie rãu sã-þi spun cã ai pierdut acest tren
ºi nu ºtiu dacã poþi sã alergi atât de repede
încât sã-l mai prinzi. Încearcã, totuºi, ca sã
nu-þi reproºezi mai târziu cã n-ai fãcut-o.
Vãrsãtorii sunt maeºtri în ratarea momentului
potrivit, întotdeauna se trezesc la spartul
târgului. Oricum, vei avea nevoie de multã
putere de convingere ºi insistenþã. Pe partea
financiarã vei avea câteva realizãri notabile,
lucru care îþi va permite sã plãteºti niºte
datorii urgente.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

In tr i  într-o perioadã marcatã de
senzualitate, uneori împinsã pânã la extrem.
Potenþialul tãu erotic e la maxim, ai ºi timpul
ºi starea necesarã sã te desfãºori. Fie cã eºti
singur(ã), sau ai o relaþie, poþi petrece niºte
nopþi memorabile. Nu te stresa pentru
celelalte aspecte, pentru cã acum nu e timpul
lor. ªi hormonii tãi au nevoie de atenþie.
Oricum, nu vor fi probleme care sã te distragã
de la aceastã perioadã fierbinte: banii vin, nu
mulþi, dar siguri, iar în privinþa carierei încã
nu e momentul pentru miºcãri importante.
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Sâmbãtã, 06.02.2016, Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin a fost gazdã a Campionatului
Naþional pentru U18, U16, U21 ºi U14, individual,
masculin ºi feminin, Etape de Judeþ. Concret s-au
stabilit câºtigãtorii pentru aceste vârste care vor
reprezenta CSM Drobeta la Finalele Campionatelor
Naþionale ce urmeazã. Au participat 60 sportivi de
la CSM Drobeta ºi CC Strehaia, cele douã cluburi
de Judo ale judeþului Mehedinþi, afiliate Federaþiei
Române de Judo.
Sportivii CSM Drobeta calificaþi pentru Finalele
Campionatelor Naþionale sunt:
Loc I
- ARGINT DIANA -48 kg -U14
- VLADU ANA MARIA -36 kg -U14
- DIACONESCU CHRISTIAN -42 kg -U14
- BADEA RAOUL -50 kg -U14
- DOVLETE ALEXANDRU -60 kg -U14
- COVACIU IASMINA -40 kg -U16
- AL-FLOARI FLORIANA -44 kg -U16 - Loc II

S-au stabilit câºtigãtorii care vor
reprezenta CSM Drobeta la Finalele
Campionatelor Naþionale ce urmeazãReducerea aversiunii faþã de risc, dupã ce

în precedentele douã luni aceasta a afectat toate
monedele din regiune, s-a reflectat în aprecierea
leului faþã de principalele valute.
  Cursul euro a scãzut de la 4,5137 lei, la începutul
intervalului la 4,4763 lei, medie care nu a mai fost
atinsã din 17 decembrie. La finalul perioadei, media a
crescut la 4,4907 lei, evoluþie pe care au cunoscut-o
ºi celelalte monede regiune.
   Ultima ºedinþã a perioadei s-a deschis 4,4890 lei,
tranzacþiile realizându-se între 4,4850 ºi 4,4920 lei,
cu închiderea la 4,4880 – 4,4910 lei.
  Reamintim cã în urmã cu doar douã sãptãmâni, cursul
euro a testat depãºirea pragului de 4,45 lei, însã banca
centralã a intervenit, conform dealerilor bancari, în
apropierea momentului stabilirii cursului. Analiºtii de
la ING Bank considerã cã BNR a vândut, în ultimele
douã luni, circa 500 milioane de euro pentru a înlãtura
riscul unei deprecieri prea mari a leului, aºa cu s-a
întâmplat cu celelalte monede din regiune.
   Aceastã evoluþie a confirmat declaraþiile
guvernatorului BNR, care a afirmat cã „anul 2016 se
anunþã un an tumultuos(...) Sentimentul meu este
cã piaþa valutarã s-a adâncit, nu mai este aºa de
emoþionalã”. Domnia sa a recunoscut cã BNR a
intervenit: „În anumite momente a trebuit sã
intervenim ºi noi, e adevãrat, dar nu pot sã nu remarc
o maturitate a acestor pieþe”.
   Pentru a proteja leul BNR a decis menþinerea, la recenta
ºedinþã a Consiliului sãu de Administraþie, a dobânzii
de politicã monetarã la 1,75%/an, nivel stabilit în mai
2015, chiar dacã inflaþia se aflã în teritoriu negativ.
   Cursul dolarului american s-a prãbuºit, de la 4,1296
lei, la începutul intervalului analizat, la 4,0067 lei, la
finalul acestuia, minim al ultimelor trei luni ºi jumãtate,
atunci când cotaþiile din piaþa valutarã au fluctuat între
3,987 ºi 4,021 lei. Scãderea a fost provocatã de
deprecierea semnificativã a dolarului faþã de euro.
   Media monedei elveþiene, care a scãzut pe pieþele
internaþionale pânã la 1,12 franci/euro, minim al
ultimului an, a fluctuat între 4,0279 lei, minimul
ultimelor cinci luni, nivel atins la începutul
perioadei, ºi 4,0867 lei, la finalul acesteia.
   Perechea euro/dolar a crescut de la 1,0905 la 1,1237
dolari, mai sus cu circa 5% faþã de începutul anului.
  Tendinþele din piaþã au fost influenþate, în primul rând,
de datele referitoare la piaþa muncii din SUA.
  Investitorii aºteaptã anunþul vânzãrilor de retailul
american ºi raportul pe care preºedintele Rezervei
Federale pe care îl va prezenta în faþa Comisiei pentru
servicii financiare a Camerei Reprezentanþilor, care
ar putea sã indice etapele viitoare ale politicilor
monetare din SUA.
   Analiza cuprinde perioada 3 – 9 februarie.

Euro a scãzut sub
pragul de 4,50 lei

- NAE ALEXANDRA -48 kg -U16
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U16
- DEMETRIO DANIELA -57 kg -U16
- AL-FLOARI MIHAI -42 kg -U16 -Loc II
- TOPALÃ VLAD -66 kg -U16
- STROE ANA MARIA -40 kg -U18
- VOAIDEª ALIA -44 kg -U18
- BORONTIª ANDREEA -52 kg -U18
- VÂLVOI ANDA -57 kg -U18
- DEMETRIO GABRIEL -50 kg-U18
- CHICIN ALEXANDRU -55 kg -U18
- BREBINARU SORIN -60 kg -U18
- UNTARU COSTEL -66 kg -U18
- TATAR KRISZTINA -48 kg -U21
- IANICU IONUÞ -60 kg -U21
   Prima Finalã va fi cea pentru cadeþi, U18, în
perioada 19-21.02.2016 la Târgu Mureº, de
unde aºteptãm câteva medalii.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt al
CSM Drobeta Turnu Severin

 Radu Georgescu

Secretarul de Stat în cadrul Ministerului
Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul
de Afaceri, Claudiu Vrînceanu, a condus
delegaþia românã care a participat la conferinþa
intitulatã Doing Business in Romania,
desfãºuratã în data de 3 februarie a.c., la  Londra.
Evenimentul a fost organizat de Biroul de
Promovare Comercial Economicã Londra.
   Delegaþia românã a avut întâlniri de lucru cu
potenþiali investitori britanici interesaþi de
oportunitãþile de investiþii din România, de
piaþa muncii, nivelul de impozitare ºi
predictibilitatea cadrului legislativ ºi a
politicilor publice.
   Secretarul de stat Claudiu Vrînceanu a
susþinut, în cadrul conferinþei Doing Business
in Romania, o prezentare despre avantajele
României ca destinaþie pentru investiþie ºi
despre contextul macroeconomic favorabil în
care se aflã þara la început de 2016.
   “Potenþialii investitori britanici au aflat detalii
despre relaxarea fiscalã deja aplicatã ºi
informaþii utile despre faptul cã România are
al doilea cel mai mic cost cu forþã de muncã
din Uniunea Europeanã. Din interacþiunile cu
oamenii de afaceri britanici, am aflat cât de
importantã este poziþionarea României ca
destinaþie pentru investiþii noi în raport cu

tãrile din regiune, mai ales Bulgaria, Ungaria
ºi Polonia. Un model de creºtere economicã
bazat pe atragerea de investiþii strãine din
Europa este mult mai sãnãtos, astfel de
evenimente de promovare a României sunt
foarte utile pentru investitorii britanici care au
avut foarte multe întrebãri despre prezentul ºi
viitorul economiei româneºti”, a afirmat
Claudiu Vrînceanu în prezentarea sa.

Informaþii de background
   Potrivit statisticii BNR, disponibilã la
31.12.2014, Marea Britanie ocupã locul 10 în
topul Investiþiilor Strãine Directe din România,
stocul acestora ridicându-se la 1,509 milioane
euro cu o pondere în total ISD de 2,5%.
Conform datelor Oficiului Naþional al
Registrului Comerþului (ONRC), la 31.12.2015,
Marea Britanie se situa pe locul 10 în topul
investitorilor strãini din România (în creºtere
cu 3 locuri faþã de anul 2013), cu o valoare a
capitalului social subscris de 1,305,85
milioane euro/1.425,61 milioane dolari (2,56%
din totalul investiþiilor strãine) în 5.205
societãþi comerciale cu participare britanicã la
capitalul social (2,45% din totalul societãþilor
cu capital strãin).

Biroul de Presã al Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de Afaceri

COMUNICAT DE PRESÃ

România are al doilea cel mai mic cost cu
forþã de muncã din Uniunea Europeanã
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Revenit în Iordania, dupã
periplul prin Oman, severineanul
Dan Ignat nici nu concepe sã mai
joace vreodatã pentru  vreo echipã
localã. Experienþa de la Gaz Metan
Severin, club care i-a reziliat
contractul imediat dupã promovarea
în Liga I, l-a determinat pe fundaºul
central sã nu mai ia în calcul varianta
de a reveni în oraºul natal.
    De la Severin, Ignat a plecat la FC
Brãila, iar de un an si jumãtate
activeazã  în fotbalul arab. Prima
experienþã în Orientul Mijlociu a
avut-o la Al Ramtha, cu care s-a
clasat pe locul al treilea în prima ligã
iordanianã, dupã care  a plecat la  Al
Sohar, în Oman, unde  a jucat foarte

Dan Ignat dezamãgit de fotbalul severinean

Juniorii lui Brihac, de nivelul seniorilor

Dupã ce a învins cu scorul de 7-
3 campioana de toamnã a Ligii a IV-a
Mehedinþi, CSS Drobeta a pierdut la limitã
amicalul cu liderul din Liga a IV-a  Dolj.
Aflaþi pe 1 loc în seria a V-a a
Campionatului Naþional de fotbal rezervat
juniorilor republicani A, elevii antrenaþi de
Marian Brihac  au fost învinºi cu 5-4 de
Tractorul  Cetate, echipã pregãtitã din
aceastã lunã de Dorel Stoica.
   Patru dintre cele 5 goluri ale liderului din
Liga a IV-a Dolj au fost marcate de
severinenii Ionel Jilcu, Costinel Stanciu,
Laurenþiu Prundeanu ºi Ionuþ Manda.
Pentru CSS au înscris Laurenþiu Sãrãcin
(2g), Fabian Manolea ºi Andrei Dumangiu.
   “Sunt mulþumit de randamentul ºi
determinarea elevilor mei. ªi rezultatul e
bun, þinând cont cã am întâlnit o echipã
formatã din mulþi jucãtori care au evoluat
la nivel superior.  La Cetate, antrenor e acum
Dorel Stoica, iar echipa sa a mai adus patru
severineni în aceastã iarnã, care au ºi marcat

 M. O.

puþin, din cauza unei accidentãri. În
aceastã iarnã, severineanul s-a
întors în Iordania ºi a semnat pentru
That Ras Al Karak, cu care va lupta
însã pentru evitarea retrogadãrii.
   “Nu voi mai juca niciodatã la
Severin. Am luat aceastã decizie încã
din 2012, când am plecat cu un gust
amar ºi cu multe semne de
întrebare,  pe care mi le pun ºi acum.
Practic, nu mi s-a oferit nicio
explicaþie pentru care nu am fost
oprit în lotul pentru Liga I. În prezent,
nici nu mai existã vreo echipã în
Severin, dar, chiar dacã ar fi, nu mai
sunt dispus sã revin vreodatã. Am
fost dezamãgit ºi în 2010, când FC
Drobeta s-a desfiinþat ºi  am rãmas

cu restanþe salariale. Cel mai mare
regret e însã cã nu am apucat sã joc
în Liga I din România”, a dezvãluit
Ignat. Aflat în Orientul Mijlociu,
severineanul sperã sã joace pânã la
finalul carierei în lumea arabã.
   “Am revenit în Iordania dupã 6
luni.  La Ramtha am fost antrenat de
domnul Florin Motroc, acum am un
antrenor tunisian. La jumãtatea
campionatului, echipa se aflã pe
antepenultimul loc, dupã ce sezonul
trecut s-a clasat pe 4, chiar sub
Ramtha. Îmi doresc sã fiu sãnãtos,
ca sã pot sã joc în fotbalul arab cât
mai mult timp. În România riºti sã
joci fãrã sã fi plãtit”, a precizat Ignat.

Modeºti ºi la juniori II

Dupã eºecul  de la juniori I, secþia de atletism de la CSM Drobeta
s-a împiedicat ºi la Campionatul Naþional rezervat juniorilor II. În
Sala de Atletism a Complexului Sportiv Lia Manoliu din Bucureºti,
severineanul Alexandru Nicuºor Racman a trecut linia de sosire
al nouãlea, la 1500 m,  cu timpul de 4:25,67 minute.
   În aceeaºi probã, colegul sãu Adrian Marian Bondoc s-a poziþionat
pe 31 (4:47,09), iar Gheorghe Corcovineanu s-a clasat tocmai pe
locul 40 (5:06,99), la aproape un  minut sub învingãtor! La 800 m,
Racman s-a poziþionat pe 17 (2:10,08 minute), iar Bondoc pe 35
(2:17,87 minute).  În urmã cu 10 zile, în aceeaºi salã, dar la juniori

I, alþi doi atleþi
pregãtiþi de Mirel
Bîrcu înregistrau
r e z u l t a t e
modeste. Dacã
Mãdãlin Adrian
Popescu se
clasa pe locul 22
în proba de 60
m,  Bogdan
Mirea încheia
cursa de 400 m
de-abia pe 34.

în testul cu noi. Dacã acum am pierdut la
limitã, în urmã cu o sãptãmânã am câºtigat
cu 7-3 amicalul disputat cu Pandurii
Cerneþi.  Am dat 11 goluri unor echipe de
seniori, iar aceste evoluþii  îmi dau
încredere cã putem promova la varã în
Liga Elitelor la Juniori Republicani A”,  a
precizat antrenorul Marian Brihac.
   Sâmbãtã, de la ora 12, pe Stadionul
Termo din Turnu
Severin, echipa sa va
disputa un nou amical
cu Tractorul Cetate. În
Dolj, CSS  a jucat în
formula Iliescu – Vãcuþã,
Bãlãceanu, Ciobanu,
Cornea – Saizu,
Dumangiu, Coadã,
Cimpuieru – Mangu,
Sãrãcin. Pe parcurs au
mai intrat Paulescu,
Vãtuiu, Manolea, Burincã
ºi Bãzãvan.

 M. O. M. O.
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     Mã fraþilor, când vã spusã Sucã,
cã nea primarele trage cu dinþii, pe
ultima sutã de metri, sã mai capete
un mandat, nu crezurãþi. Pã dete
telefoane, nu dormi noaptea, sã
certã cu unii ºi cu alþii, cã trebe sã
aparã la televizor cu douã
excavatoare în spate, cã gata sã
face centrala de o dete unora sã sã
ocupe sã bage neºte marafeþi ºi
dupe aia doar sã încaseze. Pã sã
nu credeþi cã investiþia asta nu e o
mare afacere pentru unii, cã ºi
nepoþii nepoþilor lor o sã trãiascã
binemersi din încãlzirea
severinenilor. Asta dacã reuºesc sã
o ºi facã, cã dupe cum au început,
mare mirare. Numa nea Gherghe
dã cu interviurile în microfon, zisã
cã nici nu mai trebe severinenii sã
sã ducã la taxe ºi impozite, sã
declare cã nu desfãºoarã fro
activitate în casã, cã pot sã vinã ºi
pãnã la sfârºitul anului sã
plãteascã. Mare gospodar nea
primarele, aplicã legea ca la carte,
cã ºi facultatea di la Herculane
valoreazã ºi ea cât valoreazã.
   Mã nepoate, îmi zisã mie Tanþa
lu Pecingine, cã unii di la o vârstã
sã mai uitã dupã fuste, da unii încã
sã mai uitã ºi dupã voturi la vârsta
mnealor. Numai cã sã cam uitã
degeaba, ºi dupã una ºi dupã alta,
cã pânã ºi voturile încep sã le fugã
din cale. ªi mai zisã al lu Zbanghiu
cã el nu înþelege cum or fi atâþia
bolizi pin Severin, când locurile de
muncã lipsesc cu desãvârºire. Asta
pentru cã sã trezi cu un BMW, BH
12 EXD, cu fro sutã la orã, cum îi

Sucã, nea Gherghe ºi excavatoarele, nea Aladin
bãiat de Londra ºi tanti supãrata di la PMP

fãcea semne disperate din bliþuri
sã sã dee la o parte, în timp ce
poliþiºtii dintr-o maºinã cu radar
– FRW, sã uitau ca la un film
american. Ba cãzu ºi caºcheta
radaristului când sãri sã-l
opreascã, da degeaba cã nu mai
apucã. Da poate-l gãsãºte dupã
filmare, sau o fi sub acoperire, mai
ºti! Ca mulþ vitezomani sub
acoperire sînt pin Severinu nostru.
   Da al lu Zbanghiu e obiºnuit sã sã
apere singur, cã dacã vãzu cã pânã ºi
poliþiºtii locali sunt bãtuþi pe strãzile
Severinului, zisã cã trebe sã ia cursuri
de autoapãrare. Unde mai pui cã dacã
n-or veni turiºtii dupe ce-i invitã nea
Gherghe, mãcar sã vinã dupe ce
ajunsã nea Aladin la Londra, la Târgu
de Turism. Ba-i mai îmbrãcã ºi pe
colegii ‘mnealui în ie, dacã le mai
dedea ºi-un microfon poate o puneau
de-o horã pe Tamisa. Sã dusã nea
Aladin, cu Mãrie, cu Lilie, cu tot ce
trebe, numai sã promoveze judeþu
ºi altceva nimica.

   Da ãi di la Vânju Mare, în frunte
cu nea Ruginã, primarele, sunt tare
supãraþi cã nea Aladin nu prea le
aprobã fonduri, cã ‘mnealor ar fi

vrut în 2016 sã facã bazin de înot
olimpic. Tichie de mãrgãritar le
trebuia vânjenilor. Cicã sã întoarce
fiul satului vreodatã ºi poate vrea la
scãldãtoare olimpicã. Cã dacã
ajunsã nea Aladin pânã la Londra,
musai sã ajungã ºi pi la Vânju, sã
mai schimbe aeru.
   Da apropo de oamenii buni di la
consiliu, cicã sã asfalteazã drumu

pi la Noapteºa, dincolo
de ªiºeºti, numai cã
asfaltu sã ridicã
deasupra nivelului
caselor ºi acuma nu
mai pot oamenii sã
iasã din curte. Adicã
pot, da dacã-ºi fac
singuri drum, ori
dãrâmã casele ºi le
construiesc oþârã mai

sus. Bani europeni aruncaþi pe
drumurile sâmbetei, ce mai!
   Mã nepoate, da sã vezi altã
dandana. Sã supãrã tanti di la PMP  nea Mãrin

cã-i zisã Sucã cã e  specialistã în
preþuri, de nici de bine nu mai poþi
sã le spui unora, cã sã îmbufneazã,
cã mnealor au fost anvelopaþi în
puf ºi nu sã cuvine sã-i atigi cu fro
vorbã, cã le cad treptele învãþãturii.
Da  zisã Sucã cã vorbeºte cu nea
Bãsescu, sã facã neºte permutãri,
sã revinã ºi Sucã la conferinþele de
presã, cã poate aºa aflãm cu ce sã
mai ocupã doamna, cãutãtoare de
metale rare ºi preþioase, atunci
când nu cherde vremea cu
campania electoralã. Aºa, sã ºtim
ºi noi severinenii! Da mie îmi zisã
Marghioala lu Fleaºcã, cã ei îi
lipseºte nea Cârjan, cã nu sã mai
vede, nu sã mai aude ºi-i cãzuse
cu tronc. Bãiat tânãr, de
perspectivã, mai scotea la ivealã
ce ºi cum sã întâmplã pin oraº.
   Da poate pregãteºte bãietu ceva,
cine ºtie?! Aºa cã, pânã data
viitoare, hai sã fiþ i iubiþi ºi
optimiºti!

foto:
Buletin de
Mehedinþi


