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Fierbe oala cu politicieni?

... Ce obiect de activitate are acest guvern
nimeni nu ºtie. Ba copiazã programul de
guvernare al lui Ponta ba spun din când în
când tot felul de poveºti pe la tv.
... O apropiere se spune cã ar fi faþã de
agenda UE ºi cea a FMI. Sunt obiectivele trasate
de ani de zile, parese cã de la formarea poporului
român, din împreunarea dacilor ºi a romanilor.
... Probabil cã FMI exista sub o formã sau alta ºi
pe vremea lui Burebista. Dacã nu pe vremea lui
Burebista, pe vremea lui Decebal. Poate cã avea
altã formã, una politicã, dacã obiectivele de
atunci ale imperiilor le regãsim ºi acum la FMI.
... Aºadar, la ce bun un guvern tehnocrat, în locul
unuia politic? Pãi un guvern tehnocrat este
perfect atunci când trebuie sã aplici la perfecþiune
o directivã sau un acord. Bãieþii ãºtia iau
doar salariu sã execute ºi se simt bine
când sunt felicitaþi pentru munca depusã...
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Marius Screciu,
o mare ºansã pentru
Severin
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de Sorin Vidan

Despre copilãrie, adolescenþã,
ºcoalã ºi distracþie în comunism

Prin voia lucrurilor, în
sãptãmânile din urmã am citit o carte,
un studiu interesant despre viaþa în
comunism, o perioadã pe care unii
ºi-o mai amintesc, ºi încã destul de
bine. Dar despre care alþii, tineri, nu
ºtiu nimic sau mai nimic. Cartea
„Copilãrie ºi adolescenþã în
comunism” de Mihaela Olteanu
descrie situaþii ºi forme de organizare
ale tinerilor, copii ºi adolescenþi, din
acea perioadã, dar vine ºi cu istorisiri
personale, cu interviuri luate, de elevi,
pãrinþilor sau profesorilor care au
prins acea perioadã. Ca sã mai ieºim
puþin din cadrul obiºnuit al acestei
rubrici, v-aº propune spre lecturã
(spre reamintire, unora dintre noi)
câteva fragmente. E interesant sã
comparãm cu situaþia de azi.
„În perioada comunistã, pentru
copii, ºcoala era aspectul esenþial,
care îþi marca atât copilãria, cât ºi
adolescenþa. Nu se poate spune cã
ei erau conºtienþi pe atunci de
importanþa studiului, însã pãrinþii le
repetau de mici o zicalã care, în
societatea comunistã a anilor ’80 se
verifica aproape întotdeauna: „Ai
carte, ai parte”. Asta ºi pentru cã un
pãrinte cu o poziþie bunã în societate,
medic, profesor sau avocat, nu vroia
sã fie discreditat de o „odraslã” cãreia
nu îi plãcea sã înveþe, iar pentru
pãrinþii cu o poziþie inferioarã în
societate, marea masã a muncitorilor,
un copil cu rezultate bune la ºcoalã
reprezenta un motiv de mare mândrie
ºi, totodatã, speranþa cã el va putea
urca mai sus în ierarhia socialã,
pentru a atinge o treaptã la care ei nu
putuserã ajunge. ªcoala era astfel
unul din lucrurile care umpleau viaþa
copiilor, iar competiþia dintre aceºtia,
susþinutã din umbrã de pãrinþii

ambiþioºi, care încercau sã
demonstreze superioritatea meseriei
lor de medic, inginer sau profesor
asupra educaþiei ºi inteligenþei
copilului lor faþã de cel al unuia de
muncitor, strungar sau lãcãtuº, arãta
copiilor cât de durã este viaþa. (…)
Distracþia copiilor ºi a tineretului, în
general, în anii Epocii de Aur, era
destul de limitatã ºi monotonã.
Activitãþile zilnice se împãrþeau între
ºcoalã, traiul de acasã, jocuri ale
copilãriei ºi cozile nesfârºite pentru
procurarea alimentelor necesare
vieþii de zi cu zi.
Când se întorceau de la slujbele lor,
oamenii se opreau câteva ore la
alimentarã, la aprozar sau în piaþã, ca
sã mai cumpere câte ceva de
mâncare, acestea având program
târziu, de pânã la ora 20:00. Însã, în
ultimii ani ai anilor ’80, alimentarele
ºi aprozarele se închideau mai
devreme, din cauza penuriei
alimentare. De obicei, mâncarea
trebuia procuratã stând la cozi foarte
lungi, începând de dimineaþa de la
orele 2-3 noaptea ºi pânã la ora
închiderii. Din cauza programului de
lucru, la cozi se duceau alternativ
soþul sau soþia, copiii sau rudele mai
în vârstã, pensionari care fie le þineau
locul la coadã, fie cumpãrau ºi pentru
ei. Vecinii erau extrem de solidari ºi,
dacã maºina de aprovizionare venea
inopinat la una dintre alimentarele de
cartier, cei care erau acasã sunau la
cei aflaþi la serviciu, iar dacã nu era
nimeni care sã þinã locul la coadã,
erau trimiºi copiii sau adolescenþii
pânã veneau pãrinþii lor. Aºa cã
programul copiilor includea nu
numai ºcoala ºi jocuri inocente ale
copilãriei, ci ºi þinutul rândului la cozi.
Cozile la alimentarã se fãceau la
carne de pui, carne de porc sau de
vitã, fãinã, ciocolatã, unt sau
mezeluri. Uneori, cozile erau foarte
mari, aºa cã, „din grijã pentru
cetãþeni”, alimentele „bãgate” erau
raþionalizate, asfel încât nu se putea
cumpãra o cantitate mai mare de o
bucatã din fiecare (de aici ºi expresia

„daþi câte una, ca sã ajungã la toatã
lumea!”). Uleiul ºi zahãrul erau
raþionalizate ºi erau vândute o singurã
datã pe lunã unei familii, vânzânduse pe bazã de coadã la bãcãnia de
cartier alocatã blocului în care familia
locuia. Raþia alocatã (1,5 l de ulei, 1
kg de zahãr, 1 kg de mãlai, 1 kg de
fãinã) se cumpãra în baza unei cartele,
în care vânzãtorul nota ziua când a
fost acordatã. Cartela era denumitã
„Abonament” (!), iar în caz de pierdere
nu se putea elibera o altã cartelã. ªi
toate astea se întâmplau în anii
dezmãþului propagandistic la adresa
lui Nicolae Ceauºescu, deºi situaþia
din þarã se agravase pânã la limita
insuportabilului. Alimentarele erau
goale, benzina se distribuia cu cozi
infernale ºi doar câte 20 de litri pe
lunã, autoturismele circulau în funcþie
de numãrul par sau impar de
înmatriculare, temperatura în case
ajungea iarna ºi la 15 grade (pentru
românii care stãteau la bloc), apa
caldã era livratã cam douã ore pe zi
în oraºele mari (ºi câte douã ore de
douã ori pe sãptãmânã în oraºele
mici), la etajele superioare ale
blocurilor neajungând deloc, lumina
era întreruptã cel puþin o orã seara,
de obicei între orele 19:00-20:00 ºi
în mod frecvent noaptea. Dupã ce
ajungeau acasã, oamenii „prindeau”
2-3 ore de curent electric, care se
oprea în jur de ora 17:00 ºi era oprit
de regulã pânã la ora 20:00, dar
uneori ºi dupã miezul nopþii. În acest
timp, se culcau pânã era repornit
curentul sau încercau sã facã diverse
treburi gospodãreºti, iar copiii se
jucau sau îºi fãceau temele la lumina
lumânãrii, a opaiþelor improvizate
(din borcane umplute cu ulei, cu
capace metalice cu fitil, fãcut din
ºireturi de pantofi sau alte textile) sau,
în cel mai bun caz a unei lãmpi cu
gaz. Liceenii aveau program care
þinea pânã la ora 19:00, aºa cã veneau
pe întuneric acasã, urcând pe scãri
ºi orbecãind dacã nu aveau o lanternã
cu ei. Uneori, tinerii se aventurau în
lift dacã lumina era pornitã ºi fãceau

pariuri dacã vor ajunge la etaj pânã
când se va opri lumina, întâmplânduse uneori sã rãmânã blocaþi în lift o
orã sau chiar douã (unii adulþi de
astãzi nici acum nu folosesc liftul,
datoritã spaimei trase în acei ani,
dezvoltând o adevãratã teamã
patologicã). Din moment ce curentul
electric nu funcþiona, nu funcþionau
nici hidrofoarele, nici apa de la robinet
nu curgea. Dupã ce pornea curentul
electric, apa trebuia lãsatã sã curgã
foarte mult, pentru cã ori era ruginitã,
ori era încã rece sau pentru cã
presiunea era micã, cu greu se putea
umple cada de baie. Gazele erau, de
asemenea, raþionalizate, iar în timpul
zilei, presiunea gazelor de la aragaz
era aºa de scãzutã, încât la etajele
superioare aproape cã nu se
deschideau ochiurile aragazului.
Doar seara ºi în timpul nopþii,
presiunea gazelor era mãritã, aºa cã
atunci când veneau sãrbãtorile de
Crãciun sau de Paºte, gospodinele
trebuiau sã se trezeascã cu “noaptean cap” ca sã gãteascã mâncare ºi
cozonaci. ªi apa rece funcþiona la
presiune redusã pe tot parcursul zilei,
aºa cã trebuia stocatã în sticle, cratiþe
ºi oale pentru mâncare, umplânduse bidoanele sau chiar cada de la
baie, pentru spãlatul manual al rufelor
sau pentru toaletã. Inevitabil,
 Continuare în pagina 3
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Liga Tinerelor Social Democrate (LTSD) a organizat o dezbatere pe tema

Femeia la început de drum. Carierã vs. Familie.
Liga Tinerelor Social Democrate
(LTSD) a organizat marþi,
16 februarie, la sediul P.S.D.
Mehedinþi, începând cu ora 18.00,
o dezbatere pe tema:
Femeia la început de drum.
Carierã vs. Familie.
Principalele teme de discuþie
care au structurat dezbaterea au fost
focusate pe întrebãri precum: Existã
o vârstã idealã pentru începerea
carierei? Au susþinere femeile pentru
a îmbina cariera cu familia? Care este
percepþia societãþii româneºti în ceea
ce priveºte femeia de carierã? Existã
egalitate de gen în promovarea în
carierã? Pot avea tinerele speranþa
de a promova în carierã ºi totodatã
sã aibã ºi copii?
De asemenea, promovãm
eliminarea stereotipurilor de gen, care
duc la o repartizare inegalã pe piaþa
muncii ºi la o limitare a accesului
femeilor în diferite sfere ale societãþii.
Am avut alãturi de noi ºi conducerea
partidului, fiind prezenþi Preºedintele
PSD Mehedinþi, Aladin Georgescu,
Preºedintele PSD Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu. Intervenþiile
domniilor lor au contribuit la
diversificarea opiniilor ºi au
demonstrat încã o datã cã sunt
alãturi de tineri ºi de problemele
cu care se confruntã.
Ne-au fost alãturi femei de succes
ºi reprezentantele organizaþiilor de
femei a Partidului Social Democrat.
Preºedintele PSD, Aladin
Georgescu, a subliniat în cadrul
dezbaterii cã : “În primul rând, punând

pe tapet problemele cu care se
confruntã tinerele femei, reprezintã un
prim pas în a conºtientiza la nivelul
comunitãþii evoluþia rolurilor ºi a
necesitãþilor, atât a femeilor, cât ºi a
bãrbaþilor. Trãim într-o erã dinamicã,
schimbãrile producându-se cu o
rapiditate copleºitoare pentru un
sistem de politici publice bazate pe
reguli învechite ºi valori neasumate.
Apreciez femeile care îºi doresc sã
facã mai mult, atât în viaþa
profesionalã, dar ºi în cea de familie.
Avem ºi noi exemple, modele de
urmat, ºi mã bucur sã le vãd prezente
ºi implicate în activitãþile noastre.
Susþin cã statul trebuie sã acorde o
mai mare atenþie egalitãþii de gen,
accesului femeilor la funcþii de
conducere sau reprezentare politicã.
Trebuie sã recunoaºtem, luând în
considerare ºi statisticile în domeniu,
cã ºi femeile au abilitãþi de leadership,
sunt conºtiincioase, luptã cu îndârjire
pentru idealurile în care cred. Orice sferã
a societãþii trebuie sã le fie deschisã.

Implicarea statului în susþinerea
drepturilor femeilor pentru ºanse
egale în piaþa muncii trebuie sã fie
corect analizatã ºi sã se
concretizeze prin aplicarea unor
politici publice stimulative, atât
pentru femeile care aleg sã îºi
construiascã o carierã, pentru
cele care doresc sã împleteascã
viaþa profesionalã ºi cea de familie

ZILELE CULTURII SEVERINENE

Palatul Cultural „Teodor
Costescu” reprezintã unul dintre
elementele arhitecturale cele mai
frumoase ale localitãþii Drobeta
Turnu Severin. Este o clãdire
emblematicã a oraºului, un simbol
ºi aºa trebuie sã rãmânã.
Clãdirea a început sã fie construitã
în anul 1912. Evenimentele tragice
din anii 1916 au stopat continuarea
lucrãrilor. Rãmas fãrã fonduri,
Teodor Costescu a recurs la
numeroase împrumuturi de la
oamenii cu bani ai localitãþii, primind
împrumut pânã ºi de la Banca
Naþionalã a României.
 Urmare din pag. 2 copiii erau nemulþumiþi ºi frustraþi,
Costescu ºi-a vândut averea
neînþelegând foarte bine ce se întâmplã, mai ales cã pãrinþii nu discutau pentru ca acest “templu” al culturii
deschis cu ei anumite lucruri, din teama ca aceºtia sã nu divulge aceste discuþii sã poatã fi terminat.
Palatul Cultural „Teodor
la ºcoalã sau în cercul de prieteni. Frustrãrile copiilor ºi ale adolescenþilor
nu erau legate numai de faptul cã erau implicaþi într-o mulþime de treburi Costescu” ºi-a început activitatea în
gospodãreºti sau legate de aprovizionare (deºi majoritatea pãrinþilor teatru în anul 1924 –anul inaugurãrii
încercau din rãsputeri sã îi protejeze, sã nu îi facã sã simtã lipsurile sau sale, oferind în acelaºi timp oraºului
sã îi trimitã cât mai puþin la cozi), ci ºi de faptul cã lucrurile bune (surprize o altã înfãþiºare, mult mai atractivã.
Planurile arhitecturale au fost
culinare, cadouri, mici daruri) le erau oferite destul de rar ºi ei nu
înþelegeau de ce, atât timp cât erau cuminþi, sârguincioºi, nu ieºeau din opera arhitectului Grigore Cerchez
cuvântul pãrinþilor, învãþau bine ºi aveau rezultate bune la ºcoalã, pe care a reuºit sã proiecteze
scurt, erau exact aºa dupã cum societatea ºi familia le cereau”. File de înlãuntrul sãu mai multe sãli,
având destinaþia de bibliotecã, un
istorie pentru cei tineri, file de viaþã pentru cei ce au trãit în acei ani.

Despre copilãrie...

într-un mod armonios, dar ºi pentru
cele care se dedicã familiei”.
Aceastã dezbatere s-a
desfãºurat sub egida TSD, fiind
realizatã în acelaºi timp în toatã þara,
în tandem de cãtre toate
organizaþiile judeþene, o reuniune
fiind organizatã ºi la Bucureºti, la
Palatul Parlamentului.

cinematograf, un restaurant, dar ºi
câteva sãli care au format vreme de
câþiva ani Muzeul „Dr. C.I.Istrati”, o
salã de teatru ºi una de festivitãþi.
Palatul Cultural “Teodor
Costescu” a intrat în reabilitare în
anul 2009, lucrãrile au fost finalizate
ºi acest mãreþ edificiu se
redeschide, cu o altã înfãþiºare.
În perioada 21-27 februarie 2016, la
Drobeta Turnu Severin, au loc “Zilele
Culturii”, o suitã de manifestãri artistice
ºi culturale menite sã marcheze acest
eveniment. Din programul
manifestãrilor amintim vernisajul
expoziþiei cunoscutului caricaturist
ªtefan Popa Popas, Gala Premiilor de
Excelenþã, spectacolul “Don Giovanni”
al Operei Române Craiova,
spectacolul de teatru “Egoistul” al
Teatrului Naþional Bucureºti, în regia
lui Radu Beligan, lansarea cãrþii lui Dan
Puric ºi conferinþa “Identitate
Româneascã”,
spectacolul
extraordinar susþinut de Gheorghe
Zamfir ºi formaþia sa, simpozionul
“Înapoi în viitor”, dar ºi spectacolul de
teatru, pentru copii “Vrãjitorul din Oz”.
 Gabriela Pogaci
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„Perle” de la pãrinþi repetenþi
Semnalez în acest articol
grave erori de conþinut ºi de
exprimare în câteva ghiduri
turistice „ menite sã promoveze
imaginea judeþului Mehedinþi ºi a
municipiului Drobeta - Turnu
Severin”. Cel mai voluminos
expozeu în pagini ºi gogomãnii
este Mehedinþi- Business et
Tourism Magazine, editat de
Asociaþia Force Tourism, parteneri:
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi
Municipiul Drobeta - Turnu
Severin. Lucrare bilingvã, apãrutã
fãrã ISBN, fãrã loc, fãrã an, fãrã de
o responsabilitate asupra
întregului. Redactorul ºef, Corina
Ghiuruþan, pare a fi strãinã de
Mehedinþi ºi de ºtiinþa redactãrii.
Volumul se deschide cu douã
editoriale gonflate de lãudãroºenii,
semnate de M. Bãlu, preºedinte
CJM ºi de primarul C. Gherghe.
Structurat pe capitole (tematice,
urbane, rurale), unele imformaþii
despre acelaºi „obiectiv” (cuvânt
uzitat pentru toate cele) apar în
douã- trei emisii, însã diferite sau
confuze. Unii autori au copiat date
nesemnificative altele apar eronate
încã din debutul lucrãrii Prezentare generalã. Am extras pe
cele de-a dreptul penibile.
Pag. 18: „Municipiul Drobeta
- Turnu Severin este traversat de
râul Topolniþa ºi se învecineazã la
Sud cu Serbia ºi Muntenegru”.
„Dunãrea se întinde pe o lungime
de 22 Km pe teritoriul
municipiului.” Pag 19: „Se pare cã
denumirea de Severin vine de la
numele consulului Septimiu Sever,
numit ºi Severineanul.” Pag 20: „În
perioada 1851- 1900 oraºuul
dunãrean cunoaºte o dezvoltare
demnã de consemnat prin
enumerarea câtorva evenimente,
cum ar fi: alegerea unui primar ºi
declararea sa ca municipiu...,
înfiinþarea a 15 camere de comerþ,
una desfãºurându-ºi activitatea aici
(1863).” Pag 22 : „În 1967
severinenii s-au bucurat de primul
cinematograf din viaþa lor”. „ Nu
încheiem aceste menþionãri fãrã a
aminti poate cel mai important

eveniment ºi anume „ Zilele
Severinului” desfãºurat odatã cu
Festivalul Naþional de Literaturã „
Sensul vieþii”. Pag 23 : ”În
municipiu funcþioneazã douã
spitale, o policlinicã ºi un
ambulatoriu.” Pag 26: „ La Vânju
Mare se pot vizita renumitele
crame, dar ºi Lunca Vânjului,
respectiv Pãdurea Mãrgãritarul,
barajul Hidrocentralei Porþile de
Fier 1”. Pag 27 : ”Strehaia,
datoritã deselor atacuri turceºti
înregistrate în Drobeta Turnu
Severin, în perioada medievalã
a fost consideratã reºedinþa
judeþului.” Pag 28: ”Aproximativ
din anul 1200 d.H. comuna
Godeanu poartã acest nume,
dupã denumirea satului de
centru, unde se aflã reºedinþa
organelor locale ale puterii de
stat, respectiv sfatul popular”.
Pag 30: “Evenimentele locale
sunt marcate de „ieºirea cu vitele
la munte ºi mãsuratul oilor”. Pag
42: Palatul Cultural, „opera
defunctului Grigore Cerchez”,
este întregime o compilaþie
redactatã penibil, la care
neocronicarul mai adaugã ºi astfel
de aberaþii: “Costescu ºi-a
vândut din bunuri ºi casa
personalã pentru a termina în
sfârºit ºi sala de spectacole cu
loje ºi balcoane, cu o uriaºã
scenã rotativã unicã în þarã”.
Unde o fi vãzut acest gãgãuþã o
asemenea salã, când ea a rãmas
în moloz pânã prin anii ` 60?. De
asemenea, cel care a redactat cap.
Personalitãþi se vede cã nu a
auzit de acestea: ºi nici nu a copiat
corect. Pag 44: ”Dumitru Berciu,
nãscut în 1907, a fost guvernator
al Bãncii Naþionale (1914-1924).
În anul 1921 a fondat biblioteca
oraºului Drobeta Turnu
Severin”. Pag. 45: ”Theodor
Costescu este autorul lucrãrii „
Istoria Sionismului” (publicatã în
1934 ºi reeditatã în 1945) ºi al
unei monografii consacrate
întemeietorului miºcãrii sioniste
- Herzi (publicatã tot în 1945)”. „
Fost critic ºi istoric literar român,

Alexandru Dima a fost, în acelaºi
timp, estetician, filozof, folclorist,
critic ºi istoric literar”. „Victor
Gomoiu a fost un medic chirurg
care a îndeplinit funcþia de
Ministru al Sãnãtãþii ( 4 sept. 14
sept. 1940)”. Pag 46: ”Gh.
Ionescu ªiºeºti. De-a lungul
vieþii sale a fost ministru al
agriculturii, domeniilor ºi
cooperaþiei”. Pag. 47: ”ªtefan
Odobleja, autor, filozof, medic
militar ºi scriitor român”. Nu mai
semnalez din mulþimea urâtelor
exprimãri evidente în prea multe
pagini. Articolele asumate de
Muzeul Porþile de Fier, de
reprezentanþii Bisericii ºi cele
vizând Rezervaþiile Naturale nu
conþin „perle”, însã, unele nu
sunt îndeajuns de sintetizate,
apar detalii nesemnificative
pentru un expozeu.
La polul opus, adicã lapidar, se
prezintã albumul „Descoperiþi
Drobeta - Turnu Severin, Catalog
turistic”, apãrut în 2012, fãrã
redactor, fãrã editurã, fãrã ISBN.
Proiect Regio al Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului,
cofinanþat de UE. E un album în
format execerbat ( 40 cm - 24 cm),
nu încape în nicio... mapã. Textul,
în 5 limbi, în mare parte copiat ad
litteram fãrã a se menþiona sursa,
iar acolo unde intervine autorul
anonim citim astfel de inepþii:
„Biserica Grecescu are ca ºi ctitori,
ca ºi aspect...”. „ Theodor
Costescu a reuºit doar în câteva
zile sã acopere întreaga
subscripþie de acþiuni, necesarã
pentru finanþarea teatrului..., opera
defunctului arhitect Grigore
Cerchez”. Alt gâgã, alte elucubraþii
despre acelaºi Costescu ºi despre
defunctul arhitect, de parcã ar fi
murit ieri în capul acestor „ autori”
care ar trebui sã-ºi semneze
ignoranþa ºi compilaþiile fãcute
orbeºte, anacronic. Tot atât de grave
sunt ºi omisiunile. Niciun cuvânt
despre naºterea oraºului modern,
niciun cuvânt despre locaþiile
turistice. La Muzeul de Artã nu sunt
menþionaþi tocmai artiºtii de

sorginte mehedinþeanã, Gh.
Anghel, D. Gheaþã ºi ceilalþi care
au colecþii aici. La Biblioteca I. G.
Bibicescu - niciun cuvânt tocmai
despre valorile bibliofile. Vreþi sã
ºtiþi cum se deschide ºi se închide
acest album? La coperta I
interioarã, pe un fond negru de tot
apare jos o dârã subþire ºi vag
luminiscentã, parcã înecatã, cu
explicaþia: Drobeta - Turnu
Severin noaptea, iar pe coperta II
interioarã avem de vãzut un ...
Apus la Drobeta - Turnu Severin.
Sub aceiaºi egidã, în acelaºi an
2012 au fost tipãrite, în format mai
mic, încã douã albume cu titlul
„Drobeta Turnu Severin - Ghid
turistic”. Unul conþine text în 4 limbi
ºi imagini, celãlalt numai imagini.
Textul e acelaºi, copiat, cu unele
intervenþii ale „casei”, iatã cum
sunã: „Descoperim aici Castrul
Roman Drobeta, primul castru
roman de apãrare a Podului lui
Traian, care asigura accesul
persoanelor care doreau sã treacã
pe pod...”; „În Piaþa Castelului de
Apã din centrul oraºului gãsim
Castelul de Apã...”; „Pe
Bulevardul Dunãrii gãsim
Complexul din Parcul General
Dragalina”. Dar nu „ gãsim” vreun
hotel sau o altã locaþie turisticã, în
schimb „gãsim” menþionatã
Agenþia de Voiaj CFR ºi încã alte
adrese expirate sau inexistente.
Asemenea... ghid - oºenii mi-au
cãzut în mânã întâmplãtor ºi târziu.
Nu ºtiu dacã au fost semnalate,
poate cã nu au fost vãzute ºi de
alþi oameni încã normali ºi
neindiferenþi faþã de cum se
„promoveazã” imaginea judeþului
nostru ºi a reºedinþei de judeþ.
Aº vrea sã închei spunând cã
mi-e ruºine, e o ruºine pentru
toþi cã s-a ajuns aici la a ne
autobatjocori, sau poate au fost
plãtiþi alþii sã ne... prostitueze.
Trebuie întrebate instituþiile
direct rãspunzãtoare de apariþia
unor asemenea publicaþii, care
mai mult stricã ºi ce brumã mai
avem de arãtat.
 Ileana Roman
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Interviu cu Cornelia Szabo - Director Executiv Preºedinte Directorat CEZ Vânzare

Cel curajos merge înainte

Rep. Cu ce se diferenþiazã CEZ
Vânzare de alþi furnizori de energie?
Ce le asiguraþi clienþilor
dumneavoastrã?
Cornelia Szabo: CEZ Vânzare este un
furnizor cu o tradiþie de peste 8 ani
de zile în Sud-Vestul þãrii noastre ºi
am fost permanent preocupaþi de
dezvoltarea serviciilor oferite
clienþilor noºtri. Experienþa pe piaþa
furnizãrii de energie electricã ne-a
permis sã asigurãm siguranþa
clienþilor reglementaþi ºi sã ne
orientãm cãtre modernizarea
serviciilor oferite. Am identificat o
serie de aspecte pe care le asigurãm
în relaþiile contractuale ºi ne
propunem continuarea ºi
îmbunãtãþirea acestora în beneficiul
clienþilor noºtri.
De exemplu, dacã în decursul
anului 2014 preluãm aproximativ
80% dintre apelurile cãtre Info Linia
CEZ (numãrul unic 0251 929, cu
tarif normal în reþeaua naþionalã, cu
program zilnic în intervalul orar
08:00 - 20:00 pentru informaþii
comerciale ºi disponibil 24 de ore
din 24 ºi 7 zile din 7 pentru anunþare
deranjamente) în maximum 45 de
secunde, acest procent a crescut la
89% în anul 2015 ºi facem în
continuare demersuri pentru ca
acest indicator sã creascã. Preluãm
toate tipurile de solicitãri sau

sesizãri de la clienþii noºtri,
indiferent dacã se soluþioneazã
imediat sau necesitã demersuri
ulterioare. Timpul mediu de
convorbire necesar operatorilor
Call Center pentru consilierea
telefonicã a clienþilor noºtri a fost
de 3 minute ºi 30 de secunde în
decursul anului 2014, iar în anul
2015 am reuºit sã scãdem
aceastã duratã medie pânã la 3
minute ºi 6 secunde.
De curând am implementat o
variantã suplimentarã, de anunþare
a deranjamentelor în timp util.
Clienþii care apeleazã Info Linia CEZ
ºi care vor sã anunþe o întrerupere
în alimentarea cu energie electricã,
au posibilitatea sã introducã
informaþii referitoare la codul locului
de consum ºi la datele de contact
fãrã sã aºtepte prea mult pentru a
intra în contact cu un operator.
Mai mult, toate cele 13 centre de
relaþii cu clienþii sunt modernizate,
amplasate în proximitatea
consumatorilor pe raza judeþelor
Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt,
Teleorman ºi Vâlcea ºi
dimensionate corespunzãtor pentru
clienþii care doresc sã discute direct
cu un specialist CEZ. În funcþie de
complexitatea solicitãrii, în mai puþin
de 20 de minute, aproximativ 80%
dintre clienþii noºtri au primit

consultanþã în cursul anului
2014 ºi datoritã îmbunãtãþirilor
aduse sistemului de gestionare
a solicitãrilor, acest procent s-a
ridicat la 84% în anul 2015.
Punem la dispoziþia clienþilor
noºtri o gamã diversificatã de
canale de comunicare, adaptate
la nevoile fiecãrui client ºi,
indiferent de modalitatea prin
care au ales sã ne contacteze
(telefon, e-mail, site, fax, poºtã,
Centre de Relaþii cu Clienþii),
peste 85% dintre solicitãri au
fost procesate în cursul anului 2015,
în mai puþin de 24 de ore
(înregistrând astfel o creºtere cu 5%
faþã de anul 2014).
Totodatã, ne consultãm mereu
clienþii asupra serviciilor CEZ ºi
þinem cont de sugestiile ºi dorinþele
acestora atunci când le oferim un
serviciu nou sau urmeazã
schimbãri în ceea ce priveºte unul
deja existent. Astfel au luat naºtere
factura electronicã, sistemul de
platã online a facturilor, dar ºi
creºterea numãrului de canale de
platã oferite, posibilitatea de a
transmite indexul autocitit, care în
curând vã presupune un mod mult
mai uºor de a transmite datele la
acelaºi numãr de telefon gratuit
0800 500 500.
Asigurãm permanent ºi gratuit

SUBPREFECTUL CERE DREPTATE ÎN CAZUL
POLIÞISTULUI CONSTANTIN BARBU
Joi seara, între orele 23:30
ºi 24:00, inima lui Constantin
Barbu a încetat sã mai batã.
Constantin Barbu avea 58 de ani ºi
era recunoscut ca fiind un poliþist
local cu experienþã. Ultima lui
misiune a avut loc în noaptea de 2
februarie 2016, ºi, din nefericire,
s-a transformat într-o tragedie.
Întrebat care este opinia
domniei sale cu privire la ceea
ce s-a întâmplat în cazul
poliþistului Constantin Barbu,
domnul subprefect Andrei
Stanisoara, a declarat:
„Este o tragedie ce s-a
întâmplat. Legislaþia în vigoare

are lacune regretabile, pentru cã
este destul de permisivã în
anumite situaþii. Dacã legea i-ar
sancþiona mult mai sever pe cei
care agreseazã un poliþist, sau
orice organ abilitat sã menþinã
ordinea publicã, vã spun cã
respectivii s-ar gândi de douã
ori înainte sã acþioneze într-o
astfel de manierã care, iatã,
conduce la pierderea unei vieþi.
Ca membru în Autoritatea
Teritorialã de Ordine Publicã, ºi
în calitatea mea de subprefect, voi
propune în urmãtoarea ºedinþã,
ca temã de discuþie, luarea unor
mãsuri ferme, în încercarea de a

schimba legislaþia, deoarece nu
este un caz singular. De-a lungul
timpului au fost semnalate mult
mai multe cazuri similare, nu
numai la noi în judeþ, ci în toatã
þara, din nefericire.”
 O. M.

relaþia dintre clienþi ºi operatorul de
distribuþie ºi ne interesãm
întotdeauna din timp de
disponibilitatea clienþilor noºtri
pentru realizarea operaþiunilor
desfãºurate de cãtre Operatorul de
Distribuþie, oferind totodatã
informaþii privind condiþiile
necesare de acces care trebuie
asigurate conform reglementãrilor
legale. În acelaºi timp, oferim
constant, prin intermediul Info
Linia CEZ ºi a site-ului CEZ,
informaþii actualizate despre
întreruperile în alimentarea cu
energie electricã programate de
cãtre Operatorul de Distribuþie în
vederea executãrii lucrãrilor de
îmbunãtãþire a parametrilor tehnici
de funcþionare a reþelei. Aceste date
sunt extrem de utile clienþilor
pentru a-ºi putea planifica
activitatea ºi a fi în permanenþã
informaþi în ceea ce priveºte
alimentarea cu energie electricã.
De asemenea, asigurãm gratuit
preluarea, direcþionarea, analiza ºi
rãspunsul la toate cererile ºi
sesizãrile care vizeazã activitatea de
distribuþie a energiei electrice ºi le
punem la dispoziþie clienþilor
consiliere ºi interfaþã cu Operatorul
de Distribuþie pentru solicitãrile de
racordare la reþeaua electricã de
distribuþie. Toate acestea înseamnã
un punct unic de contact oferit
clienþilor ºi eficientizarea timpului
necesar, inclusiv pentru rezolvarea
solicitãrilor referitoare la aspecte de
distribuþie a energiei electrice.
CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Jos labele de pe Antena 3!

* Desantul ANAF la sediul
Antenelor a fost ca o loviturã de
mãciucã în moalele capului pentru toþi
cei care încercau sã se obiºnuiascã,
dupã atâta amar de vreme, cu ideea cã
trãiesc în atmosfera ºi în ritmul Europei
civilizate. Ne-am revenit brusc din
baletul iluziilor, damful de bolºevism
asiatic lãsat de portãreii ce invadaserã
redacþiile celor din trustul Intact tãindune ºi ultimele legãturi cu aerul proaspãt
al civilizaþiei. Pe scurt, bãieþilor ºi
fetelor de la Antena 3 ºi Antena 1
(acestea sunt cele douã Antene care
conteazã), care nu au niciun fel de
datorie la stat ºi cãrora nu li s-a permis
sã stea cu chirie în sediul pe care-l
pierduserã, complet aiurera, în
instanþã, li s-a pus în vedere sã
pãrãseascã, în termen de cinci zile,
respectivul sediu. Este evident pentru
oricine, chiar ºi pentru un
necunoscãtor, cã nu scrupulele
juridico-administrative invocate au
motivat grosolanul demers al
„ofiþerilor” ANAF de luni. Dincolo de
orice considerente, dincolo de
vinovãþiile mai mult sau mai puþin
reale, mai mult sau mai puþin dovedite,
ale fondatorului trustului Intact, Dan
Voiculescu, dincolo, dacã vreþi, de
carisma sau de lipsa de carismã a
acestuia, Antena 3 s-a dovedit, în ciuda
unor inerente rateuri, organul de presã
care s-a opus cu vehemenþã ºi, de cele
mai multe ori, cu argumente irefutabile
abuzurilor ºi mizeriilor regimului
Bãsescu, întins, ca o plagã uriaºã,
peste ultimii zece- unsprezece ani din
istoria contemporanã a României. A
mai fãcut cineva aºa ceva? A, da, poate

au mai fost, ici-colo, câteva rãzvrãtiri,
câteva inflamãri atitudinale, însã ele au
fost sporadice, fãrã forþã ºi nesusþinute
consecvent de patronii instituþiilor
media. „Moºtenit-am din veac datorie
ºi drept/ Tiraniei sã-i pun ne-ncetat
împotrivã” –scria un reputat poet
contemporan. Jurnaliºtii de la Antena
3 (majoritatea –niºte excelenþi
profesioniºti) ºi-au fãcut din aceste
versuri o devizã, pe care au urmat-o
neabãtut, în tot acest timp. Ori, acest
lucru nu poate fi contestat de cineva.
* Ei, se pare cã tocmai aceastã
consecvenþã atitudinalã le-a fost fatalã
lui Gâdea, Ursu, Badea et Co. Mi s-ar
putea spune cã Bãsescu a ieºit din
scenã, prin urmare, problema ar fi doar
de punere în aplicare a legii. Aiurea!
Bãsescu ºi-a lãsat toate tentaculele de
influenþare a pârghiilor sistemului
opresiv al aºa-zisului stat de drept.
„Stat de drept” care, iatã, îl protejeazã
ºi acum, neatingându-l nici mãcar cu
o floricicã, dar care îi prigoneºte crunt
pe opozanþii lui cei mai semnificativi
ca pe ultimii infractori. Fapt cu atâta
mai condamnabil, mai respingãtor, cu
cât aceºtia au încercat, dupã spusele
lor, sã joace corect, chiar în condiþiile
tratamentului injust la care au fost
supuºi. Dar, mai presus de toate,
somaþia pe care vãtafii de la ANAF leau dat-o celor din Antene de a pãrãsi
sediul în cinci zile (lucru, practic,
imposibil, având în vedere uriaºul
deplasament de tehnicã specificã, pe
care o asemenea operaþiune îl implicã),
are ca prim efect direct suprimarea
emisiei posturilor de televiziune
amintite. Ceea ce Constituþia României

interzice. Însã, în materie de încãlcarea
Constituþiei, bãieþii au fost antrenaþi
eficient de Bãsescu Traian, având în faþã
chiar exemplul „luminos” al acestuia,
aºa cã, din acest punct de vedere, nicio
problemã. Nema problema. Asta e,
vorba unui clasic încã în viaþã!
* Aud, ca pe o chestie de ultimã orã,
cã temutul Consiliu Naþional al
Audiovizualului, luând, probabil, în
calcul cã anteniºtii ºi-ar putea mobiliza
forþele exemplar, astfel încât sã
reuºeascã sã se mute în termenul
impus într-un alt spaþiu, ar urma sã
punã în discuþie, în ºedinþa de joi, 18
februarie, licenþa de emisie a Antenei
3. ªi cum prin CNA se agitã tot felul
de... jucani de extracþiune bãsistã, plus
câþiva bãgãtori de seamã care au rolul
de a ridica mâna atunci când li se face
semn, nu ar fi exclus ca, începând de
joi, Antena 3 (ba chiar toate antenele
sã tacã pentru cine ºtie câtã vreme.Cui
îi este de folos acest lucru ºi cine are
nevoie de scandalul imens care, în
mod sigur, va izbucni? Cine va
rãspunde pentru urmãrile acestuia,
aici ºi în plan european? Cine?
* O veche cunoºtinþã îmi atrage
atenþia asupra faptului cã Antena este,

ar fi, singura televiziune cu capital
integral românesc, ceea ce nu prea ar
da bine pentru anumite cercuri. Eu
ºtiam cã Antena are capital românesc
integral, dar nu ºtiu dacã este ºi
singura. Dacã acest lucru ar fi adevãrat,
atunci am mai avea o explicaþie a
înverºunãrii cu care s-au coalizat
împotriva Antenelor mai toate celelalte
televiziuni. S-a ales praful ºi de bruma
de solidaritate de breaslã care mai era
pe-aici, pe Dâmboviþa. Dar probabil
cã am fi cerut prea mult.
* Ce credem, în concluzie, noi? Noi
credem cã presiunile ºi abuzurile
asupra Antenei 3, indiferent din partea
cui ar veni, trebuie sã înceteze de
urgenþã. Credem, de asemenea, cã
niciun trust de presã nu mai trebuie
sã devinã victima abuzurilor ºi
presiunilor clasei politice sau ale
organelor administraþiei statului.
Libertatea de expresie este un drept
imprescriptibil ºi pentru el au murit
oameni. Iar pentru cã abordãrile mele
din presã au mers, nu de puþine ori, în
sensul celor ale jurnaliºtilor de la
Antena 3, permiteþi-mi, în final, un
enunþ imperativ: JOS LABELE
PUTUROASE DE PE ANTENA 3!

politicã localã
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Constantin Gherghe ºi Marius Screciu,
contracandidaþi în ipostaze total diferite
Înaintea campaniei electorale
pentru alegerile locale, partidele
politice mehedinþene par mai
preocupate de stabilirea candidaþilor
decât de comunicare. Este normalã
o astfel de atitudine într-o asemenea
perioadã preelectoralã. Cu siguranþã
partidele politice mehedinþene îºi
doresc sã identifice cei mai buni
candidaþi pentru a câºtiga un numãr
cât mai mare de primari. Dacã în judeþ
este nevoie de mai mult timp pentru
ca partidele locale sã stabileascã
aceºti candidaþi, în municipiul
Drobeta Turnu Severin se cam ºtiu
cine vor fi principalii contracandidaþi.
Fãrã îndoialã ca principalii
contracandidaþi vor fi actualul primar,
Constantin Gherghe, ºi liderul PSD
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu. Deocamdatã nu se ºtie exact
în ce formulã electoralã ºi dacã va mai
candida primarul Constantin
Gherghe pentru cel de-a treilea
mandat consecutiv de primar.
Constantin Gherghe,
în deficit de imagine
Dacã o va face, sunt doar douã variante
electorale pentru Constantin Gherghe:
JUDEÞUL MEHEDINÞI
PRIMÃRIA COMUNEI VRATA

fie din partea UNPR Mehedinþi, partid
al cãrui preºedinte este la nivel judeþean,
fie ca independent. Oricare din aceastã
variantã ar accepta-o Constantin
Gherghe, va fi foarte greu. Existã mai
multe motive care conduc spre
ideea cã actualul primar al
municipiului Drobeta Turnu
Severin are o misiune foarte grea
în tentativa sa de a-ºi adjudeca
cel de-al treilea mandat
consecutiv de primar. În primul
rând Constantin Gherghe nu mai
pleacã favorit, aºa cum s-a
întâmplat la ultimele alegeri
locale, cele din vara anului 2012.
Atunci a candidat dupã un
mandat încununat de realizãri,
dintre care cea mai importantã a
fost, evident, realizarea
infrastructurii municipiului. În
cel de-al doilea mandat, în afara
continuãrii proiectelor de investiþii
demarate în primul mandat, exclusiv cu
ajutorul PDL Mehedinþi, Constantin
Gherghe nu a mai realizat în calitatea sa
de primar mai nimic. În ceea ce priveºte
evoluþia ºi implicarea sa politicã, aceasta
a fost una lamentabilã. Deºi reales

primar pe lista PDL Mehedinþi, în
timpul mandatului Constantin
Gherghe a optat pentru UNPR
Mehedinþi, devenind ºi preºedintele
organizaþiei judeþene. A contat în

aceastã alegere faptul cã UNPR se afla
la guvernare, situaþie în care, pe de-o
parte, putea primi un sprijin ca primar,
iar, pe de altã parte, îi oferea o
perspectivã politicã avantajoasã. Ieºirea
UNPR de la guvernare a coincis ºi cu
prãbuºirea acestui partid în judeþ. Din

ANUNÞ

PRIMÃRIA COMUNEI VRATA
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
funcþiei în regim contractual, vacantã, de CASIER
Condiþii generale:
- candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute
de art. 3 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plãtit din fonduri publice, actualizatã.
Condiþii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- curs de perfecþionare în specializarea contabilitate;
- minim 5 ani vechime în domeniul contabilitate;
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei
Comunei Vrata, Judeþul Mehedinþi, în perioada: 16 –
18.03.2016 ºi constã în susþinerea a douã probe:
- Proba scrisã în data de 16.03.2016, ora 10,00;
- Interviul în data de 18.03.2016, ora 14,00;
- Selecþia dosarelor se face în termen de maxim 2 zile lucrãtoare
de la data expirãrii termenului de depunere a dosarelor;
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Comisiei
de concurs la sediul Primãriei Comunei Vrata în termen

de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului ºi vor
conþine în mod obligatoriu, urmãtoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã
conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice
organizatoare ºi curriculum vitae;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul
studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor
specializãri, copiile documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor specifice;
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul,
sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în
muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate
corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior
derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al
candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
Copiile de pe actele din dosar se prezintã însoþite
de documentele originale, care se certificã pentru
conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei
de concurs, sau în copii legalizate.
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei Comunei Vrata ºi la telefon nr. 0252/393435.
PRIMAR, CÃPRARU DAN

acest punct de vedere, o eventualã
candidaturã a lui Constantin Gherghe
din partea UNPR Mehedinþi nu i-ar
aduce niciun suport politic. Cu alte
cuvinte, în afara propriei imagini, atâta
cât mai este în prezent, Constantin
Gherghe nu se poate baza pe susþinere
politicã solidã. Ca independent va fi ºi
mai greu, deoarece va trebui sã justifice
opþiunea sa pentru atâtea partide în care
a activat. Deja Constantin Gherghe este
perceput în rândul severinenilor ca
un traseist politic în adevãratul sens
al cuvântului.
Marius Screciu, o mare ºansã
Marius Screciu, candidatul PSD
Mehedinþi anunþat deja pentru funcþia
de primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin porneºte în aceastã
competiþie electoralã de pe o poziþie
mult mai avantajoasã. Spre deosebire
de alegerile din anul 2012, când
Gherghe era favorit, de data aceasta
pentru Marius Screciu existã o mare
ºansã de victorie. Liderul socialdemocraþiei severinene este mult mai
proaspãt în competiþia localã din
aceastã varã ºi mult mai bine poziþionat
electoral decât era în urmã cu patru
ani. Are de partea sa o experienþã
administrativã constantã ºi susþinutã,
dar ºi sprijinul politic al unui mare
partid, ceea ce conteazã enorm în
alegeri. Marius Screciu a reuºit în
ultimii ani sã se facã util ºi credibil fie
cã a fost vorba de administraþia publicã
localã, fie de activitatea politicã pe care
a desfãºurat-o, în calitate de lider politic
local. În ceea ce priveºte competiþia
electoralã din acest an avantajul lui
Marius Screciu este acela cã, de data
aceasta, are un contracandidat,
respectiv Constantin Gherghe, mult
mai slab, mult mai vulnerabil decât
era în urmã cu patru ani. Totodatã
experienþa acumulatã în administraþia
publicã localã atât în calitatea de
viceprimar, dar ºi în cea de consilier
local îi sunt extrem de utile în bãtãlia
electoralã, el putând astfel sã vinã, în
cunoºtinþã de cauzã, cu o nouã viziune
în ceea ce priveºte exercitarea actului
administrativ, dar ºi cu un program
realist ºi viabil de dezvoltare a
municipiului.  Mircea Popescu
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Pomelnicul rãu-fãcãtorilor!

Sã nu ne întrebãm prea
mult ce-au cãutat Alina Gorghiu,
Dan Mihalache ºi Mihai Gâdea la
Washington! Rãspunsul e simplu:
nu s-au deplasat ei pînã în SUA ca
sã bea cafeaua la „Naþional Prayer
Breakfast” („Micul dejun de

rugãciune”), organizat în
Congresul American sau pentru
cîteva fotografii cu un oficial scos
din uz, ci pentru o instruire la
minut, printre îmbucãturi. ªi apoi,
cel care s-a fotografiat cu ei, Donald
Rumsfeld, fost Secretar al Apãrãrii
din SUA, s-a dovedit a fi, de fapt,
„secretar” al înfloririi rãzboaielor ºi
a industriei lor de armament, ajuns
acum la vîrsta 84 de ani. E acelaºi
Rumsfeld, pentru care viaþa civililor
nu valoreazã prea mult, cel care a
pus pe picioare rãzboaiele din Irak
ºi Afganistan, niºte infracþiuni
penale în adevãratul sens al
cuvîntului, susþinute de minciuna
existenþei armelor de distrugere în
masã, servitã audienþei globale. E
acelaºi Rumsfeld, dat în judecatã
în Franþa, în 2007, de mai multe
organizaþii de apãrare a drepturilor

omului pentru instigare la torturã
în închisorile de la Guantanamo ºi
Abu Ghraib. Foarte influent ºi
acum, pentru cã, astfel de porumbei
ai rãzboaielor, doar doamna cu
coasa reuºeºte sã îi mai scotã din
circulaþie. Potrivit unui studiu al
Universitãþii Harvard, cele douã
rãzboaie declanºate de S.U.A. în
Irak ºi Afganistan pe vremea lui
Rumsfeld au costat „peste 6
bilioane de dolari –un preþ teribil
pe infracþiunile imperialismului”.

la sãnãtate ºi nu la finanþe, pentru
cã ºi lucrarea lui de doctorat e
plagiatã în pãrþile esenþiale), Lucia
Varga ºi Horia Criºan! Vai de noi!
Ce ne aºteaptã! Peneliºtii se întrec
în acþiuni penale! Sã ne rugãm
duminicã de duminicã, la liturghie,
pentru sãnãtatea mintalã a celor
care au pus mîna pe Putere ºi
invocã legea pentru a-ºi justifica
fãrãdelegile!

Se întrec în acþiuni penale

Pînã una-alta, noi adormim la
ora fixatã de cei care stãpînesc
România ºi nu rateazã nicio ocazie,
pentru asta, iar cehii ºi slovacii,
potrivit „Glasul info”, au lansat o
iniþiativã prin care vor sã se
reuneascã cele douã jumãtãþi de
þarã, Cehia ºi Slovacia, despãrþite
din raþiuni globaliste prin „Divorþul
de catifea” din 1993. Anul 2018 ar
putea fi anul în care cehii ºi slovacii
vor reface Cehoslovacia. Un sondaj
intern aratã cã o mare parte din
populaþie (70 la sutã) considerã cã
divizarea Cehoslovaciei a fost o
greºealã, exprimîndu-ºi dorinþa de
a trãi din nou în Cehoslovacia
unitã, se aratã într-un comunicat de
pe site-ul „Miºcãrii Cehoslovacia
2018”. Noi de ce n-am împlini ºi
sãrbãtori, în acelaºi an, Centenarul
României Mari?

Refuz sã cred cã vizita celor trei
la Washington sau vizitele
demnitarilor noºtri la Înaltele Porþi

au fost în interesul poporului
nostru, acum, cînd totul se vinde
ºi se cumpãrã, de la imagine, pînã
la fotoliu ºi conºtiinþã! Pozele
fãcute de Gorghiu cu rãzboinicul
întunericului, nu þin de foame
românilor. La întoarcere de pe
tãrîmul rãzboinicilor, Alinei
Gorghiu i-a rãsuflat mintea un
proiect de lege, care condamnã
bolnavii de cancer la moarte rapidã.
Proiectul prevede ca bolnavii,
cãrora li s-a depistat cancerul în
fazã terminalã, sã-ºi plãteascã
tratamentul, pentru cã nu au fost la
medic la timp pentru prevenþie.
Cum Gorghiu n-avea cu ce gîndi
singurã aberantul proiect de lege,
sã-i trecem în pomelnic pe toþi rãufãcãtorii, care ar fi în stare sã-i
taxeze ºi pe cei care îºi dau duhul:
Eugen Nicolãescu (ajuns ministru

Cehoslovacia s-ar putea reface

Trîmbiþata reducere
a TVA e o minciunã
Ca ºi cum n-am fi nãpãstuiþi
destul, trenul expres, sosit de la
Bruxelles pe plaiurile noastre, a
descãrcat în gara guvernamentalã
o nouã gaºcã de asupritori care,
odatã cu adoptarea Noului Cod
Fiscal, bagã adînc mîinile în
buzunarele românilor, aproape
goale. Verificaþi în teren ºi veþi
vedea cã trîmbiþata reducerea a TVA
e o minciunã gogonatã! Produsele
alimentare anunþate a se ieftini au
preþuri ºi mai mari faþã de
decembrie trecut, iar capetele
pãtrate din Parlament, dublate ca
numãr, întreþinute din taxe ºi
impozite aberante stoarse de la
popor, ºtiu doar sã-ºi creascã

aberant salariile, sã-ºi facã pensii
cît Casa Poporului de mari ºi de
nesimþite. Cu programul sforãitor ºi
iluzoriu, conectat la priza Bruxellesului, Guvernul Cioloº nu slujeºte
cetãþeanul român. Sãracii Þãrii
contribuie în continuare, în numele
unor legi injuste, la bunãstarea
acestor abonaþi la corupþie ºi la
banii statului. Cînd penalii fac legi,
doar poporul e dijmuit de parale.
Legea a devenit un fel de pîrleaz:
ºmecherii Puterii l-au sãrit
întotdeauna, iar poporul a dat cu
capul în el.
Noi ºi aberante taxe
în Noul Cod Fiscal
Pe de o parte, Noul Cod Fiscal
taie, doar teoretic, o cîtime din
impozite, iar pe de alta, mãreºte
taxele pentru obidiþi ºi le înmulþeºte
numãrul. Potrivit aceluiaºi cod de
fãrãdelegi fiscale, bogaþii scapã de
impozitul pe lux, iar þãranii vor plãti
taxe ºi impozite pe vaci, porci, gãini
ºi albine. Din 2016, micii agricultori
vor fi obligaþi sã-ºi declare
suprafeþele cultivate ºi numãrul de
animale din gospodãrie, asupra lor
urmînd a se aplica biruri noi. Cu
timpul, pãgînii ãºtia vã vor taxa ºi
auzul ºi vãzul ºi mirosul ºi
rãsuflarea! Sper cã þãranii nu vor
înghiþi gãluºca, ºi vor aduce
plugurile ºi vitele din þarinã în
Capitalã, precum ciobanii, oile ºi
cîinii! ªi la impozitarea clãdirilor au
intervenit majorãri, locuinþele fiind
impozitate în funcþie de scopul în
care sînt folosite. De anul acesta va
fi impozitat ºi terenul de sub ele.
Pentru locuinþele folosite în scop
comercial (sediu de firmã, locul în
care îºi desfãºoarã activitatea o
persoanã fizicã ce practicã o
activitate independentã sau este
sediul declarat pentru un PFA),
impozitul poate ajunge ºi la 2000
de lei anual! Cum niciodatã nu
vom putea face din mãmãligã praf
de puºcã, aplicarea acestor
prevederi aberante nu vor putea
fi împiedicate.
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Fierbe oala cu politicieni?
Politicienii au început sã dea
peste oalã, pentru cã pânã acum nu
au ºtiut cum sã se comporte faþã de
situaþia în care se aflã. Au un guvern
tehnocrat pe care îl susþin pe toate
planurile ºi îi asigurã ºi o majoritate
parlamentarã. Nu a întrebat nimeni
pânã acum ce decizii ia guvernul,
dacã sunt bune, dacã îl ajutã pe popor,
dacã sunt populare sau nepopulare
sau întrebarea cheie, dacã ia vreo
decizie bunã acest guvern. Sau poate
faptul cã nu ia vreo decizie este cea
mai bunã decizie. A vorbit Cioloº ºi
apoi Dâncu de profesionalizarea
administraþiei publice ºi de
reformarea funcþionãrimii publice.
Anul trecut se întâmpla asta. De atunci
ºi pânã în prezent nu au reuºit sã
schimbe cinci prefecþi sau sã punã
niscaiva ºefi pe la deconcentratele din
judeþe sau chiar sã schimbe directori
pe la agenþiile din administraþia
centralã. Au schimbat oameni, doar
acolo pe unde au aflat cã urma DNA
sã îi ridice. În fine, dupã ce a anunþat
vicepremierul Dâncu starea
administraþiei publice, care e

centralizatã la mentalitate, inflexibilã
ºi lipsitã de iniþiativã ºi prea
subordonatã ºefimii politice, a ºi uitat
lumea cine e Dâncu ºi de faptul cã e
al doilea om în guvern ºi cã de fapt
e un pesedist vopsit.
Ce obiect de activitate are acest
guvern nimeni nu ºtie. Ba copiazã
programul de guvernare al lui Ponta
ba spun din când în când tot felul de
poveºti pe la tv. Spuneau, mai bine
zis, cã de ceva timp pare cã România
este condusã de o tehnocraþie
ºchioapã. Nimic decent mãcar. Pe la
educaþie au mai apãrut ceva iniþiative
de a mai tãia sau adãuga ore prin
orarul elevilor de gimnaziu. Mai era
ceva ºi legat de ora de religie, sã
modifice numele disciplinei educaþie
fizicã ºi sã mai adauge sãnãtate.
Legat de partea economicã nu s-a
auzit nimic de o strategie privind
înfiinþarea de locuri de muncã. S-a
vorbit de o comisie, s-a bâjbâit ceva
de combaterea sãrãciei prin
introducerea CNP-ului obligatoriu la
toatã populaþia care nu îl deþine încã.
S-a mai lucrat la votul prin

corespondenþã ºi s-au fãcut
demersuri pentru organizarea
alegerilor locale. Adicã sã ai un
guvern tehnocrat nu pare sã fie o mare
filosofie. Pare o rupturã ºi mai mare
faþã de toatã lumea. ªi de agenda
partidelor ºi de cea a populaþiei. O
apropiere se spune cã ar fi faþã de
agenda UE ºi cea a FMI. Sunt
obiectivele trasate de ani de zile,
parese cã de la formarea poporului
român, din împreunarea dacilor
ºi a romanilor.
Probabil cã FMI exista sub o formã
sau alta ºi pe vremea lui Burebista.
Dacã nu pe vremea lui Burebista, pe
vremea lui Decebal. Poate cã avea altã
formã, una politicã, dacã obiectivele
de atunci ale imperiilor le regãsim ºi
acum la FMI. Adicã impunerea unor
reguli ºi popoarele respective erau
tolerate sub acel set de reguli. Îºi
oferea imperiului resursele umane ºi
de altã naturã. Mai plãteau ºi un mic
tribut periodic ºi toatã lumea era
sãracã ºi fericitã. Cam aºa au
funcþionat lucrurile pânã la înfiinþarea
FMI, care nu a avut nevoie de sabie
sau rachete, ci a lucrat doar cu valutã.
E mai uºor sã câºtigi falimentând þãri,
decât sã consumi timp cu armate ºi
bombe. Au ºi bombele rolul lor, dar
în alte situaþii. Pentru a susþine
industria de armament a unor state,
e nevoie ºi de conflicte armate.
Aºadar, la ce bun un guvern

tehnocrat, în locul unuia politic? Pãi
un guvern tehnocrat este perfect atunci
când trebuie sã aplici la perfecþiune o
directivã sau un acord. Bãieþii ãºtia iau
doar salariu sã execute ºi se simt bine
când sunt felicitaþi pentru munca
depusã. Când vine vorba de politicieni
apoi aceºtia poate mai cer ºi ei ceva
ºpagã ca sã semneze un nou acord
sau sã mai privatizeze o fabricã sau
niºte resurse. Tehnocratul e bucuros
cã ºi-a primit felicitãrile pentru cã a
realizat partea de hârtii excepþional.
Partidele parcã au început sã miroasã
ºi ele ce pute. Poate cã Guvernul
tehnocrat salariat ºi al altor instituþii
europene este mulþumit cu felicitãrile
de la UE ºi nu mai are nevoie de
obiective naþionale sau nu e interesat
de calitatea politicilor publice sau în
avantajul cui se implementeazã, atâta
timp cât funcþionarul e un profesionist
ºi le implementeazã bine. Partidele îºi
dau ºi ele seama cã lucrurile pot scãpa
serios de sub control ºi pe nesimþite
pânã la alegerile din toamnã ºi se pot
trezi cu privatizarea goalã. Bãieþii
tehnocraþi, înainte se numeau deºtepþi
lucreazã extrem de fin ºi nici nu îþi dai
seama când îºi mutã sediul social în
Burkina sau când þi-au vândut ºi
ultimele resurse minerale. Cine sunã
deºteptarea, condamnatul nedefinitiv
Dragnea sau echipa de veveriþe
anacronice de la PNL ºi de sub talpa
lui Iohannis?  ªtefan Bãeºiu
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EPISCOPIA SEVERINULUI ªI STREHAIEI

EXPUNERE SINTETICÃ ASUPRA ACTIVITÃÞII EPARHIEI PE ANUL 2015
În cadrul Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei sunt 204
parohii, deservite de 229 preoþi.
Parohiile sunt arondate în cadrul a 5
protoierii: Drobeta Turnu Severin Nord,
Drobeta Turnu Severin Sud, Strehaia,
Vânju-Mare ºi Baia de Aramã. ªapte
slujitori ai sfântului altar desfãºoarã
activitãþi de caritate în instituþiile sociomedicale ºi în penitenciarele de pe raza
judeþului Mehedinþi. În judeþul
Mehedinþi sunt 13 aºezãminte
monahale: 5 de cãlugãri ºi 7 de maici,
în care vieþuiesc 18 monahi ºi 47
monahii. În anul 2015, Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Nicodim a pus piatra
de temelie la douã noi lãcaºuri de cult
iar în urma unor ample reparaþii
exterioare ºi interioare, prin pictare sau
repictare, a resfinþit douã biserici.
Þinând cont de îndrumãrile Sfântului
Sinod, cu referire la întrajutorarea
parohiilor sãrace, din fondul pastoral
eparhial, s-au acordat ajutoare în
valoare de 227.700 lei, parohiilor mai
mici din cadrul Eparhiei.
Îndrumarea preoþilor în activitatea
pastoralã s-a fãcut prin organizarea
conferinþelor preoþeºti. Întrucât anul
2015 a fost declarat de cãtre Sfântul
Sinod al B.O.R. ca fiind „Anul omagial
al misiunii parohiei ºi mãnãstirii azi în
Patriarhia românã” ºi „Anul
comemorativ al Sfântului Ioan Gurã de
Aur ºi al marilor pãstori de suflete din
eparhii”, în ziua de 11 mai 2015, s-a
desfãºurat Conferinþa pastoral-misionarã
de primãvarã-varã la Centrul Cultural
Sf. Ioan Gurã de Aur din Drobeta Turnu
Severin. Conferinþa, cu temaSfântul Ioan
Gurã de Aur - model de preot ºi
arhiereu, a fost susþinutã de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
Conferinþa pastoral-misionarã de
toamnã-iarnã a fost susþinutã de pr. lect.
univ. dr. Adrian Maziliþa, de la Facultatea
de Teologie din Craiova, în ziua de 2
noiembrie 2015, care a prezentat tema
„Misiunea Bisericii prin muzica
bizantinã, în trecut ºi astãzi”.
Conferinþa a fost urmatã de spectacolul
“Întoarcerea zidarului”, de Dan Tarchilã,
prezentat de Compania de Teatru “Civic
Art CvM” din Bucureºti, cu participarea
actorilor Marian Ciripan, Cristina
Moldoveanu ºi Cristi Dionise. Piesa de
teatru a reprezentat o parafrazare

dramaturgicã a legendei Mãnãstirii
Argeºului din perspectiva aspiraþiei
sufletului uman dupã iertare.
Sub aspect cultural , Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, în parteneriat
cu Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Craiova, a desfãºurat în perioada
3 simpozioane, în parteneriat cu
facultatea de Teologie din Craiova: 1.
Simpozionul
internaþional
„Mehedinþi - istorie, culturã ºi
spiritualitate”, ediþia a VIII-a; 2.
Simpozionul internaþional de
patristicã, ediþia a II-a ºi 3.
Simpozionul naþional ,,Slujirea lui
Dumnezeu ºi a oamenilor în viaþa
de mãnãstire ºi parohie”.
În cursul anului 2015 la editura
„Didahia Severin” a Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei au apãrut 9 titluri
de reviste ºi cãrþi. ªi în decursul anului
2015 a continuat iniþiativa PS Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, prin care credincioºii
mehedinþeni au fost solicitaþi în a sprijini
îmbogãþirea fondului de carte al
Bibliotecii Eparhiale, prin donarea
benevolã din partea fiecãruia a unui
numãr de cãrþi.
Activitatea învãþãmântului religios
este coordonatã în colaborare cu
inspectorul de specialitate, dra. Dana
Sãftoiu. Astfel, un numãr de 125
profesori de religie predau disciplina
religie. Parohiile mehedinþene au
încheiat parteneriate cu ºcolile în
vederea asigurãrii unei educaþii
religioase de înaltã calitate tinerilor din
învãþãmântul preuniversitar. În anul
2015 93,5 % dintre elevii mehedinþeni
ºi-au manifestat în scris dorinþa de a
participa la ora de Religie.

Activitãþile pentru copii ºi tineret

au vizat implicarea în proiectele
Patriarhiei Române (“Alege
ªcoala”,”Întâlnirea naþionalã a tinerilor
ortodocºi”, “Culturã ºi spiritualitate
româneascã”, “Olimpiada de religie”)
dar ºi cele derulate în Eparhie (“Întâlnirea
tinerilor ortodocºi din Mehedinþi”,
“Crãciunul de ieri. Crãciunul de azi”,
„Ucenicii credinþei”). În eparhia noastrã
funcþioneazã 42 centre catehetice pentru
tineret unde se desfãºoarã activitãþi de
catehizare. Peste 1000 de copii ºi tineri
au fost implicaþi activ în aceste acþiuni.
Tot pentru copii a fost realizatã
bimestrial revista “Didahia pentru copii

ºi pãrinþi”, într-un tiraj bimestrial de
5000 de exemplare. Revista s-a
distribuit gratuit în ºcoli. ªi tot pentru
elevi, s-au organizat pelerinaje ºi
excursii, concursuri ºcolare pe teme
religioase ºi serbãri ºcolare cu
program religios. De asemenea, prin
intermediul emisiunii ,,Pãhãrelul cu
nectar”, au fost implicaþi peste sute
de elevi mai multe proiecte ºi
programe cu caracter educativ.
Corul Kinonia al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei a susþinut,
concerte de muzicã bizantinã, coralã ºi
tradiþionalã în diferite localitãþi din þarã
ºi de pe raza judeþului Mehedinþi.
În anul 2015 s-au derulat proiecte ºi
programe sociale pentru sprijinirea
persoanelor aflate în nevoi, atât prin
Biroul de asistenþã socialã al Centrului
Eparhial cât ºi prin Asociaþia Filantropia
Severin. Valoarea financiarã a acestor
proiecte este de 1.509.066 lei, fonduri
atrase de la finanþatori ºi din Fondul
“Filantropia” al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei. Au primit ajutoare materiale
ºi/sau financiare 840 de cazuri sociale.
Pe lângã activitãþile permanente, în anul
2014 Biroul de asistenþã socialã a
derulat mai multe acþiuni, între care
amintim Serviciul de îngrijiri medicale
la domiciliu, proiectul: “Ferestre
deschise cãtre comunitate”, proiectul
“SPUNE STOP INACTIVITÃÞII!”,
proiectul: “Împreunã activi ºi solidari”,
Proiectul: „Cinematograful mobil: artã,
culturã, spiritualitate” ºi Campania “2%
îi dai tu, restul facem noi”.
Este important sã subliniem faptul cã
în 2015 este anul când au fost
inaugurate trei structuri de economie
socialã: Centrul de tipãrire ºi multiplicare
de la Cerneþi, Atelierul pentru producþie
produse de panificaþie de la Hotel ºi
Fabrica de lumânãri „Fãclia credinþei”
din localitatea Cerneþi. De asemenea,
ºi-a continuat activitatea Atelierul de
icoane “Sf. Ap. ºi Ev. Luca”.
Ca în fiecare an, Eparhia noastrã a
desfãºurat un program de asistenþã

religioasã ºi socialã pentru persoanele
cu deficienþã de vedere. În anul 2015,

s-a continuat editarea în braille, a revistei
“Raze de Luminã” ºi a Calendarului
Creºtin Ortodox accesibil nevãzãtorilor,
Amintim ºi noile apariþii: Acatistul Bunei
Vestiri; Acatistul Domnului nostru Iisus
Hristos; Acatistul Sfântului Siluan

Athonitul ºi Ghid de Participare activã
la viaþa socialã a persoanelor cu
deficienþã de vedere (volum imprimat
în tiraj mare ºi folosit în cadrul
Proiectului Ferestre Deschise spre
Comunitate). De asemenea, s-a
desfãºurat ºi un Program de asistenþã
religioasã ºi socialã pentru persoanele
cu deficienþã de auz ºi vorbire. ªi cu
aceastã categorie de beneficiari, au fost
continuate activitãþile specifice,
concretizate ca întâlniri sãptãmânale, ce
au constat în discuþii asupra unor teme
religioase, dar ºi laice, de actualitate.
O activitate importantã s-a desfãºurat
prin revista ,,Didahia”, dar ºi prin postul
de radio. În 2015 s-au împlinit 10 ani
de emisie pentru postul de radio
Lumina, moment marcat în mod
deosebit printr-o manifestare
desfãºuratã la sediul radioului, la care
au participat angajaþii ºi colaboratorii
postului de radio. Prin postul de radio,
Eparhia noastrã a transmis
ascultãtorilor sãi atât mesajul
Evangheliei dar ºi activitãþile bisericeºti
din aceastã parte de þarã. De asemenea,
s-au îmbunãtãþit ºi actualizat permanent
paginile de Internet ale Eparhiei:
www.episcopiaseverinului.ro ºi
www.radiolumina.ro, pe care se
posteazã ºtiri ºi informaþii din viaþa
Bisericii. ªi tot în acest context, amintim
de existenþa site-ului de misiune
ortodoxã: sinaxar.ro, al cãrui script este
preluat de multe de site-uri româneºti.
Materiale realizate cu ocazia celor mai
importante evenimente bisericeºti locale
au fost oferite spre difuzare posturilor
locale media ºi dar ºi cãtre media
religioasã naþionalã.
Cele mai importante obiective
vizate pentru anul 2016:
- continuarea lucrãrilor de picturi
la Catedrala Episcopalã;
- organizarea de simpozioane;
- susþinerea de concerte de cãtre
corul Kinonia;
- continuarea demersurilor pentru
achiziþionarea de cãrþi provenite din
donaþii pentru biblioteca eparhialã.
Mulþumim tuturor acelor care au
sprijinit Episcopia Severinului ºi
Strehaiei în lucrarea ei misionarã, spre
pãstrarea dreptei credinþe ºi în slujirea
lui Dumnezeu ºi a semenilor.
Biroul de presã al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei
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PROTECÞIA ªI CONSERVAREA
VESTIGIILOR ISTORICE ALE SEVERINULUI
 Urmare din numãrul trecut

Pertinent, solid alcãtuit ºi
persuasiv, adãugat tuturor
demersurilor anterioare, memoriul lui
Al. Bãrcãcilã a dat roade. Pânã la
sfârºitul anului 1925 lucrurile au
evoluat într-o direcþie relativ mai
predictibilã ºi, la 3 decembrie acelaºi
an, Ion Bobei ºi Dem.P. Chiþimia,
delegaþii comisiei interimare a
oraºului, împreunã cu Al. Bãrcãcilã,
din partea Comitetului ºcolar al
Liceului „Traian”, ºi V. Petrescu,
inginerul ºef al judeþului, au semnat
procesul-verbal încheiat cu ocazia
mãsurãtorii terenurilor vizate a fi
expropriate pentru protecþia ruinelor
antice ale Drobetei.
În total, au intrat în mãsurãtoare 14
terenuri particulare, situate pe laturile
de rãsãrit, nord ºi apus ale castrului
Drobeta, dinspre strãzile Destinului
(la est), Decebal (la nord) ºi
proprietatea I. Deºliu (la vest) –toate
însumând 9964 m.p., plus alte 8
terenuri situate chiar în interiorul
castrului Drobeta, fiecare de câte
904,90 m.p. La identificarea ºi
stabilirea acestora s-a þinut cont de
limitele fixate de Vasile Pârvan în
1911 ºi de concluziile rapoartelor lui
Al. Bãrcãcilã, în calitate de preºedinte
al comitetul ºcolar al Liceului
„Traian”. În afara acestor terenuri,
pentru care cei expropriaþi primeau
suprafeþe echivalente în alte pãrþi ale
oraºului, acelaºi regim urma sã fie
atribuit ºi terenului comunei pe care
cândva se aflase ospiciul de infirmi
iar la data mãsurãtorii spitalul de
tuberculoºi. Adãugând la proprietãþile
particulare ce urmau a se expropria
pe cele ale comunei, suprafaþa
întreagã a terenului destinat îngrãdirii
atingea 66.354 m.p. Pe toatã aceastã
suprafaþã era interzis ca, în viitor, sã
se mai construiascã altceva decât
clãdirea Muzeului regional (viitorul
Muzeu al Regiunii Porþile de Fier) ºi
anexele necesare Internatului Liceului
„Traian”, deja aflat în curs de ridicare.
La data mãsurãtorii se ºtia, desigur,
cã, în afara ruinelor picioarelor
podului lui Traian ºi a celor ale
castrului roman, pe acest teren se mai

aflau ºi alte vestigii romane, marcate
pe planul întocmit ºi care în viitor
urmau sã facã obiectul cercetãrilor
istorice ºi arheologice.
Deºi se pãrea cã, odatã mãsurãtorile
efectuate, se va putea trece la
adoptarea actelor de expropriere, nu
s-a întâmplat aºa. Acest fapt s-a vãzut
peste doar douã sãptãmâni când, în
ºedinþa din 18 decembrie 1925 a
comisiei interimare a oraºului, s-a
luat din nou în discuþie chestiunea
cedãrii terenurilor care adãposteau
ruinele castrului roman ºi a celor
învecinate acestora. Ca piese ale
dosarului au figurat, printre altele,
planul întocmit în chestiune, planul
oraºului, planul castrului, un referat
anexã ºi un proces-verbal, toate
întocmite ºi depuse de Al. Bãrcãcilã.
S-a aflat cu acest prilej cã, pentru
patru locuri de casã, proprietarii lor
depuseserã contestaþii, pe motiv cã
pe acele terenuri nu se aflau ruine
romane ºi ele nu fãceau parte din
planul castrului.
Luând în considerare aspectele
menþionate ºi dorinþa din 1911 a
Ministerului Cultelor, mai nou
exprimatã ºi de ministrul Al.
Lapedatu, prin Încheierea nr. 157 din
18 decembrie 1925, comisia
interimarã a oraºului a aprobat pânã
la urmã cedarea gratuitã în beneficiul
Ministerului Cultelor ºi Artelor a
terenurilor ºi plaþurilor –parte
integrantã a castrului ºi a altor ruine
romane, precum ºi a învecinãrilor
libere de construcþii, toate aflate în
plina proprietate a comunei,
nevândute la nimeni ºi care intrau în
planul întocmit ºi stabilit prin linia de
demarcaþie aferentã.
În ceea ce privea locul ºi clãdirea
unde funcþiona azilul de tuberculoºi,
cedarea era condiþionatã de o
compensaþie ce decurgea din
contractul încheiat de primãrie cu
Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor
Sociale.
De asemenea, cât privea locurile ºi
clãdirile proprietãþi particulare, acestea
neaparþinând comunei, asupra lor
comisia interimarã nu putea lua nici o
hotãrâre. Primãria îºi rezerva, în

schimb, dreptul de proprietate asupra
terenurilor pe care urma sã se execute
lucrãri viitoare de canalizare.
Legea de expropriere în interes
public cultural a proprietãþilor din
perimetrul Internatului Liceului
„Traian ºi vestigiilor romane din zona
învecinatã lui (vizând condiþiile de
protecþie a castrului, piciorului
podului ºi a celorlalte monumente
antice) a fost votatã de Parlament în
sesiunea 1926 ºi publicatã în
„Monitorul Oficial” nr. 67 din 21
martie acelaºi an. În varianta adoptatã,
legea prevedea exproprierea
imobilelor nr. 1-7 ºi 14-17 în
interesul monumentelor antice, iar a
imobilelor nr. 8-13 în interesul
Internatului. Predarea acestor terenuri
cãtre Comitetul ºcolar nu s-a fãcut
însã imediat, astfel cã, în vara lui
1926, Al. Bãrcãcilã a intervenit de mai
multe ori, dupã ce o mai fãcuse ºi
anterior, la Ministerul Instrucþiunii
pentru preluarea lor de facto,
invocând cã la 1 septembrie urma sã
se deschidã Internatul iar nevoile lui
gospodãreºti, precum ºi nevoile celor
300 de liceeni interni impuneau
preluarea terenului necesar acordat
prin lege.
Pânã sã se întâmple acest lucru, în a
doua parte a anului 1925 s-au stabilit
condiþiile de desfãºurare a sãpãturilor
ºi nivelãrilor la Internat. Datã fiind
ambianþa în care fusese amplasat
acesta, în vecinãtatea imediatã a
castrului roman, condiþiile au impus
ca „sãpãturile pentru nivelarea
terenului la construcþia Internatului
fãcându-se pe un teren cu
monumente antice”, sã se execute
„dupã indicaþiunile ce se vor dat atât
de d-l inginer diriginte, cât ºi de
preºedintele comitetului ºi de
persoanele ce vor fi puse sã
supravegheze lucrarea”. De
asemenea, s-a atenþionat sã nu se
distrugã „nimic din zidurile,
monumentele, sau obiectele peste
care se va da în timpul sãpãturilor”.
Antreprenorul era „rãspunzãtor de
înstrãinarea de cãtre lucrãtori sau alte
persoane a obiectelor, monedelor etc.
ce se vor gãsi ºi care” trebuiau
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„imediat predate supraveghetorilor
însãrcinaþi cu primirea lor”.
În cursul anului 1927, dupã ce
terenurile expropriate au fost preluate
de cãtre Al. Bãrcãcilã, ca membru al
Comisiunii Monumentelor Istorice ºi
ca delegat al Ministerelor Instrucþiunii
ºi, respectiv, Cultelor ºi Artelor, s-a
trecut la împrejmuirea acestora. Pe
parcurs s-a dovedit cã Primãria
oraºului nu era dispusã la o prea mare
solicitudine faþã de promotorul
proiectului de protecþie, cãruia, în
martie 1928, i-a imputat cotropirea a
jumãtate din prelungirea strãzii
Independenþei, partea cuprinsã între
strada Sever ºi b-dul Dunãrea,
somându-l sã ridice gardul ºi sã
renunþe la plantarea cu arbori pe
segmentul de stradã litigios. Bãrcãcilã
a rãspuns, însã, ca întotdeauna,
documentat, cu planurile aferente pe
masã. Alte surse de contencios au
apãrut la jumãtatea anilor ’30 în
procesul despãgubirii câtorva dintre
cei expropriaþi, nemulþumiþi de
compensaþiile primite din partea
primãriei, însã acestea n-au afectat
perimetrul fixat în anii 1925-1926.
Tot în perioada ulterioarã preluãrii
terenurilor expropriate au început
sãpãturile
ºi
cercetãrile
cvasisistematice, desfãºurate anual,
personal sau sub conducerea lui Al.
Bãrcãcilã, la castru ºi la celelalte
vestigii antice ºi soldate, de fiecare
datã, cu rezultate importante pentru
istoria locului. Totodatã, când a fost
posibil, la Turnu Severin s-au
deplasat ºi specialiºti cu notorietate
profesionalã recunoscutã, care au
efectuat diverse lucrãri de restaurare
ºi conservare, dupã planuri ºi devize
elaborate de C.M.I.. Nu întotdeauna,
însã, lucrãrile au decurs fãrã
incidente. La un moment dat, au ieºit
la luminã divergenþe între Al.
Bãrcãcilã ºi Grigore Florescu, pe
atunci asistent universitar ºi trimis al
C.M.I. cu verificarea acurateþei
cercetãrilor arheologice de la castru
ºi împrejurimi.
Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi
CONTINUARE ÎN PAG. 14
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Global Plast este Partener de casã bunã
Companiile cu capital
românesc îºi consolideazã poziþiile pe
pieþele lor de profil, prin întãrirea
propriei identitãþii vizuale ºi de marcã.
Acesta este motivul pentru care
grupul Global Plast, cu o experienþã
de peste 12 ani în domeniul
distribuþiei articolelor pentru
gospodãrie, a decis crearea unei
identitãþi vizuale de impact ºi alegerea
unei strategii noi privind organizarea
portofoliului de produse.
„Rebranding-ul Global Plast,

«partenerul de casã bunã»,
marcheazã o etapã în procesul sãu
de maturizare ºi reflectã cu fidelitate
filosofia ºi maniera de a se raporta la
piaþã ºi consumator, asumându-ºi
poziþia de lider. Noua identitate
reflectã viziunea, misiunea, valorile ºi
strategia companiei. Prin noile branduri de produs se doreºte o poziþionare
relevantã în piaþã ºi în mintea
consumatorilor, printr-o atractivitate
mai mare la raft ºi promisiunea
autenticitãþii ºi calitãþii produselor

noastre”, a explicat dl. Dan Doroican,
responsabilul Marketing
al Global Plast.
Conform informaþiilor
din domeniu, piaþa
articolelor de unicã
folosinþã, menaj ºi
curãþenie, a soluþiilor de
ambalare ºi a produse din
hârtie se ridicã la circa 1
miliard de euro.
C o m p a n i a
bucureºteanã, înfiinþatã în anul 2003 cu

capital integral românesc, unul dintre

primii trei distribuitori din domeniu, cu
filiale în Constanþa, Iaºi, Timiºoara,
Bacãu ºi Cluj-Napoca, a decis crearea
a trei trei noi branduri de produs.
Hârtia pentru uz casnic Papelino
este o marcã autohtonã, care este
caracterizatã prin „fineþe cu fiecare
atingere” ºi cuprinde batistuþe nazale,
ºerveþele de masã, prosoape de
bucãtarie ºi hârtie igienicã.
De la produse de menaj precum
bureþi, mopuri sau lavete umede,
pânã la folii ºi pungi alimentare pentru
stocare, Zorex este denumirea unei
game complete de produse pentru
uºurarea sarcinilor zilnice, care aduce
„ordine ºi curãþenie la minut”.
Iar pentru momentele speciale,
indiferent de ocazie, a fost creatã gama
Alabala, care cuprinde un portofoliu
larg de produse de unicã folosinþã
(tacâmuri, veselã, caserole etc.) care
face totul „simplu ca o joacã de copii”.
„Într-o industrie dominatã de
private labels ºi branduri cu renume
internaþional, Global Plast a reuºit sã
se impunã ca o companie
româneascã de încredere, pe a cãrei
promptitudine te poþi baza în orice
moment. Noile mãrci, dezvoltate
pentru gamele de hârtie, menajcurãþenie ºi produse de unicã folosinþã,
pot concura acum fãrã probleme cu
numele consacrate ale categoriei
household”, considerã Mona Ursu,
managing partner al BrandFusion, cei
care au creat identitate corporate ºi
noile branduri de produs.
Produsele din portofoliul
companiei, Global Plast sunt prin
reþelele Kaufland, Auchan, Cora,
Carrefour, Penny Market, Metro,
Brico Depot, Praktiker, Real, Profi,
Dedeman, DM, Billa, Unicarm, sau
HoReCa, cât ºi în piaþa tradiþionalã.
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Horoscop

Zodia Berbec

Zodia Leu

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

Berbecii vor avea chef de joacã: vor dori sã iasã
mai mult sã se distreze, vor fi glumeþi, veseli,
entuziaºti, vor dori sã aducã ceva nou în relaþia de
cuplu ºi toate acestea nu pot decât sã le facã bine.
Dacã vor da frâu acestor impulsuri ludice, se vor
simþi bine ºi îi vor încânta ºi pe cei din jur. Noutatea
e întotdeauna binevenitã în relaþiile amoroase ºi
acþiunile lor ar putea elimina monotonia din cuplu,
sau, în cazul celor singuri, i-ar putea face mai
atrãgãtori pentru posibilii parteneri. Sã fie însã
atenþi ca nu cumva, în entuziasmul care îi cuprinde,
sã cheltuiascã excesiv: riscul unui dezechilibru
financiar este destul de ridicat.

Foarte multe de fãcut ºi puþin timp. Leii sunt
ocupaþi pânã peste cap în aceastã sãptãmânã:
demareazã proiecte importante, poartã discuþii
decisive, aleargã de colo pânã colo ºi intrã în
contact cu multe persoane. Acþiunea e cuvântulcheie al acestei sãptãmâni. Nu vor avea prea mult
timp sã respire, deoarece pânã ºi în orele libere
se vor gândi doar la ceea ce au de fãcut a doua
zi. Pentru multe persoane, acesta ar fi un ritm
insuportabil, dar Leilor le place lupta ºi se simt
în elementul lor. Eforturile lor vor avea succes
în viitorul apropiat.

Sãgetãtorii se bucurã în prezent de un val de
energie care îi determinã sã ia decizii importante ºi
sã-ºi facã planuri mãreþe. Aceste planuri sunt legate
de stilul lor de viaþã ºi chiar de cum se definesc ei
înºiºi ca persoane. Doresc sã-ºi corecteze erorile,
sã devinã mai buni, mai puþin egoiºti, mai
cumpãtaþi, sã reia legãturi cu prieteni vechi, sã
devinã mai eficienþi la serviciu ºi sã nu mai piardã
timpul cu distracþii ºi aventuri, aºa cum sunt
înclinaþi prin natura zodiei. În general, nu vor exista
impedimente obiective pentru planurile lor, dar e
posibil ca ei înºiºi, dupã ce trec de aceastã perioadã
entuziastã, sã uite ce ºi-au propus.

Zodia Taur

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Nimic nu deranjeazã mai tare o Fecioarã decât
lipsa armoniei, în toate aspectele ei. Vor fi puse
pe schimbare, nu a lor, ci a celor din jur: vor
critica, vor da sfaturi, vor fi tentate chiar sã treacã
la acþiune, fãrã sã-ºi dea seama cã aceste
intervenþii nesolicitate le pot atrage antipatii. Ele
riscã sã spunã cuvinte sau sã facã gesturi
jignitoare pentru cei vizaþi, sã critice hainele,
limbajul, comportamentul sau stilul de viaþã al
celor din jur. Ar fi bine sã-ºi reprime pornirile
misionare, nu vor avea efectele dorite ºi le vor
crea o reputaþie proastã.

Geloºii Capricorni vor gãsi motive sã-ºi
manifeste acest defect. Nu înseamnã cã, dacã le
vor gãsi ei, aceste motive vor fi fundamentate
temeinic. Ei le cautã inconºtient ºi pânã ºi cel
mai mãrunt lucru le poate trezi bãnuieli: o privire
a partenerului, un gest, un ton mai cald la telefon,
faptul cã se îmbracã mai elegant ca de obicei. Ei
riscã sã stârneascã furtuni în cuplu, sã spunã
lucruri dureroase ºi sã-ºi îndepãrteze astfel
partenerul de-adevãratelea. Este recomandat sãºi stãpâneascã reproºurile ºi observaþiile, pentru
cã perioada aceasta este una nesigurã în ceea
ce priveºte relaþiile de cuplu.

(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii se apucã acum de bãtãlii pe termen lung:
o reorientare profesionalã, învãþarea unei limbi
strãine, începerea unor economii importante, sau
a unui tratament medical. Sau, dacã nu se apucã,
ar fi bine s-o facã, pentru cã perioada este
favorabilã muncii ºi studiului. Ceea ce vor începe
acum, va ieºi bine, chiar dacã acest lucru se va
întâmpla peste mai multe luni, sau chiar un an. Nu
considerã aceastã muncã sistematicã o corvoadã
pentru cã, astrologic, nu sunt tentaþi de realizãrile
obþinute peste noapte. Au energie ºi entuziasm ºi
vor transmite aceastã stare ºi partenerului de viaþã.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Sãptãmâna Gemenilor se caracterizeazã prin
activitate socialã intensã. Aceasta poate avea
legãturã ºi cu serviciul, însã mai puþin: în principal,
vor participa la evenimente de genul petrecerilor,
nunþilor, botezurilor, evenimente în care se va
sãrbãtori ceva. Ei vor strãluci la aceste ocazii ºi
vor începe legãturi sociale cu persoane noi. Banii
vor veni ºi ei, sub forma unor cadouri, sau a unor
datorii recuperate. Se recomandã atenþie la
cadourile sau favorurile de la persoane cu care
nu sunt în relaþii apropiate: aceste cadouri sau
servicii vor fi însoþite de condiþii care s-ar putea
sã nu convinã Gemenilor.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Activitãþile intelectuale sunt favorizate de perioada
astrologicã prin care trec Racii. Ei vor citi, vor urmãri
filme, ºtiri, vor lucra la diverse proiecte, vor petrece
mai mult timp în faþa foii de hârtie sau a monitorului.
Tot ce vor învãþa acum vor reþine corect ºi pe termen
lung (aviz celor care se pregãtesc pentru licenþe,
masterate, doctorate etc). Chiar ºi cei care nu
presteazã la serviciu activitãþi intelectuale vor fi mai
curioºi ºi mai interesaþi de ce se întâmplã în jurul
lor, iar aceastã evoluþie le va atrage admiraþia celor
din jur. Nimic rãu în asta, nu-i aºa?

Zodia Fecioarã

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Deºi sunt, în general, foarte preocupate de
aspectul lor, Balanþele vor avea grijã mai mult
ca niciodatã de cum aratã, de cum se îmbracã,
de cum se prezintã locuinþa lor. Motivul major
care poate sta în spatele acestei cosmetizãri
minuþioase a existenþei lor, poate fi o
nemulþumire în legãturã cu propria persoanã.
Balanþa este una din zodiile dependente de
frumos, aºa cã aceste schimbãri pe care le fac
ar putea aduce soluþii la problemele lor.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Scorpionii se simt puþin plictisiþi, au nevoie
de provocare ºi acþiune. Chiar ºi cei care duc o
viaþã mai activã decât medie vor simþi cã au,
totuºi, nevoie de ceva nou. Ar fi recomandat,
deoarece aceastã sãptãmânã nu este favorabilã
demarãrilor de planuri ºi proiecte, sã nu ia nici
o decizie majorã ºi sã-ºi astâmpere setea de
noutãþi cu lucruri care nu îi vor influenþa în plan
concret: sã iasã mai mult, sã vadã filme, sã
citeascã, sã încerce sã gãteascã ceva nou, adicã
mãrunþiºuri care sã-i încânte pe moment.
Aceastã plictisealã se va reflecta ºi asupra laturii
amoroase, de aceea ei trebuie sã-ºi includã
partenerii în micile lor experimente ºi sã nu
încerce sã afle consolare în alte braþe.

Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Vãrsãtorii sunt stãpâniþi de imbolduri
romantice nu neapãrat îndreptate cãtre
partenerul oficial. Vor simþi nevoia sã-ºi
confirme faptul sã încã mai sunt atrãgãtori ºi vor
încerca sã flirteze pe unde pot: pe net, în
autobuz, la locul de muncã, la supermarket, în
locurile unde nu s-ar fi gândit pânã acum sã
facã aºa ceva. Atenþie, aceste mici indiscreþii nu
vor duce, în general, la infidelitate; sunt doar
un semn cã au nevoie de mai multã atenþie din
partea iubiþilor sau iubitelor. Ar fi totuºi bine sã
spunã direct acest lucru ºi sã nu comitã gesturi
care pot da naºtere la interpretãri negative.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Peºtii trec printr-o perioadã de melancolie ºi
singurãtate. Chiar dacã sunt înconjuraþi de prieteni,
chiar dacã ºtiu cã sunt iubiþi ºi susþinuþi, trec acum
printr-o perioadã mai proastã din punct de vedere
psihic. Aceste stãri ale lor îi vor contraria puternic
pe cei din jur ºi li se vor cere explicaþii în mod
insistent. Perioada este favorabilã activitãþilor
legate de casã: mutãri, renovãri, chiar achiziþionãrisau
vânzãri de locuinþe: pot obþine preþuri bune
în urma unor negocieri, sau pot avea norocul
sã gãseascã un chilipir.
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Euro ar putea
scãdea la 4,45 lei
Cu o creºtere a PIB de
3,7% în 2015, cu perspectiva
majorãrii la 4% în acest an, ºi valori
pozitive ale dobânzilor, într-o
perioadã în care tot mai multe bãnci
centrale din întreaga lume le-au
introdus pe cele negative, fondurile
speculative, ºi nu numai, cautã
locuri în care sã obþinã randamente
cât mai bune.
Cum Rezerva Federalã americanã
a lãsat de înþeles cã nu va majora
dobânda foarte des în acest an,
ieºirile de capital din piaþa
româneascã s-au oprit, asistând
chiar la o înmulþire a intrãrilor.
Interesul mare pentru leu, care
a devenit, prin evoluþia sa, în
aceastã perioadã francul elveþian
al zonei, se datoreazã faptului cã
dobânda de politicã monetarã a
BNR este de 1,75%, iar pozitive
sunt
ºi
randamentele
interbancare, cele la depozite sau
titlurile de stat. De altfel,
guvernatorul BNR a afirmat recent
cã instituþia pe care o conduce nu
va experimenta introducerea
dobânzilor negative.
Aºa cã de la 4,4852 lei, la
începutul perioadei analizate,
euro a scãzut, la finalul ei, la
4,4637, minim al ultimelor douã
luni, mai jos cu aproape 6,1 bani
faþã de sfârºitul anului trecut.
În ultima ºedinþã a intervalului,
tranzacþiile s-au realizat între
4,4570 ºi 4,4730 lei, cu închiderea
la 4,4580 –4,4610 lei, semn cã o
revenire a euro peste pragul de 4,50
lei este destul de îndepãrtatã.
Anul acesta va fi unul tumultos
pentru leu, crede Mugur Isãrescu,
care observa zilele trecute cã
„multe dintre valuri sunt relativ mai
departe de România ºi mai
observãm
cã
economia
româneascã, piaþa valutarã, poate
sã lucreze cu aceste norme.
Sentimentul meu este cã piaþa
localã s-a adâncit, nu mai este atât
de emoþionalã”.
Cursul va continua sã fluctueze
între 4,40 ºi 4,45 lei, iar BNR va
utiliza pârghiile, monetarã sau

valutarã, pe care le are la
dispoziþie pentru a regla atât
inflaþia cât ºi cursul.
Cursul dolarului american a
scãzut de la 3,9870 la 3,9623 lei,
minim al ultimelor trei luni ºi
jumãtate, dar a încheiat perioada
la 3,9940 lei, când cotaþiile au
fluctuat între 3,99 ºi 4,011 lei.
Media monedei elveþiene, care
chiar dacã ºi-a încetinit deprecierea
faþã de cea europeanã, tranzacþiile
de pe pieþele internaþionale
realizându-se între 1,095 ºi 1,1060
franci/euro, a scãzut de la 4,0910
la 4,0460 lei.
Perechea euro/dolar a fluctuat
între 1,1147 ºi 1,1376 dolari,
maximul ultimelor trei luni ºi
jumãtate. La finalul perioadei,
euro se tranzacþiona în culoarul
1,1147 –1,1193 dolari, moneda
americanã
profitând
de
declaraþiile preºedintelui BCE,
Mario Draghi. Acesta a afirmat cã
instituþia pe care o conduce ar
putea lua în martie noi mãsuri de
relaxare cantitativã, acestea fiind
influenþate de scãderea preþurilor
la þiþei ºi materii prime, dar ºi de
nivelul salariilor din zona euro.
Analiza cuprinde perioada
10 –16 februarie.
 Radu Georgescu
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La TEMERIN, Serbia, a avut loc
Turneul Internaþional de Judo
organizat de TSK Temerin
În perioada 12-14.02.2016 la
TEMERIN, Serbia, a avut loc Turneul
Internaþional de Judo organizat de TSK
Temerin la care au participat 700 de
sportivi de la 57 de cluburi din 7 þãri:
SRB, ROU, CRO, BIH, MNE, HUN, MAK.
Sportivii CSM Drobeta ºi-au verificat
câþiva dintre sportivii sãi, aceºtia urcând
pe podium dupã cum urmeazã:
Loc I
- ARGINT DIANA -48 kg -U13
- VLADU ANA MARIA -36 kg -U15
- IANICU IONUÞ -60 kg -U21
Loc II
- COVACIU IASMINA -40 kg -U15
Loc III

- BREBINARU SORIN -60 kg -U21
Loc V
- TOPALÃ VLAD -66 kg -U15
- TÃTAR KRISZTINA -48 kg -U21
Neclasat
- DOVLETE ALEXANDRU -60 kg -U13
CSM Drobeta a fost pe prima treaptã
a podiumului la echipe feminin U15.
A fost o verificare utilã pentru toþi
sportivii, fiecare meci contribuind
la experienþa de concurs necesarã
pentru a urca pe podium ºi la
Naþionale în acest an.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

Sesiune de promovare a medierii
organizatã de Corpul Profesional al
Mediatorilor Autorizaþi din Judeþul Mehedinþi
Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizaþi din judeþul Mehedinþi
va organiza în data de 18.02.2016, la ora 16:00, sesiunea de promovare a
medierii privind medierea conflictelor de muncã.
Evenimentul se va desfãºura, pe parcursul a douã ore, la sediul
Bibliotecii Judeþene “I.C. Bibicescu” din strada ªt. Odobleja nr. 59, (visa-vis de Hotel Severin) cu tema “Medierea - modalitate de soluþionare a
conflictelor de muncã”.
În cadrul sesiunii se vor trata - împreunã cu reprezentanþii a 14
Sindicate din Confederaþia Frãþia - aspecte legate de iniþierea procedurii
medierii în conflictele colective de muncã precum ºi cele individuale,
prin identificarea ºi prezentarea oportunitãþilor ºi avantajelor oferite de
mediere ca soluþii pe termen lung.

Preºedinte C.P.M.J. Mehedinþi - Mediator Fleancu Liliana

PROTECÞIA ªI CONSERVAREA... (4)
 Urmare din pag. 11 supravegheaþi îndeaproape de

Cu prilejul unei astfel de deplasãri,
el a semnalat Comisiei, iar aceasta
l-a înºtiinþat pe Bãrcãcilã, în martie
1933, sub semnãtura lui N. Iorga,
cum cã la Drobeta se fãcuserã
„sãpãturi ºi nivelãri ale terenului,
care prin modul cum au fost
executate, au rãscolit tot castrul
roman la diferite adâncimi, fãrã
vreun criteriu de stratificaþie,
sãpându-se chiar, la anumite
puncte, cu 50 cm sub nivelul primei
epoci, lãsându-se zidurile cu
temelia descoperitã”. De
asemenea, aceste sãpãturi „ar fi
fost fãcute pe m.c., ca orice lucrare,
ºi de oameni ce nu erau

persoane competente, ci de simpli
elevi de liceu”. ªi Comisia încheia
cã îi aducea la cunoºtinþa lui
Bãrcãcilã cele semnalate, întrucât
aprecia „prea mult activitatea” lui
ºi nu dorea sã dea vreun aviz
asupra chestiunii fãrã a avea ºi
punctul lui de vedere. Care punct
de vedere a fost formulat pertinent
ºi trimis Comisiei, subliniind
neadevãrul afirmaþiilor lui Gr.
Florescu, de vreme ce castrul
încetase definitiv a mai fi un depozit
de gunoaie ºi cariera de piatrã de
construcþie a locuitorilor, încetase
a mai fi cotropit de aceºtia cu loturi
de proprietate în cuprinsul lui, mai

mult, o bunã parte din construcþiile
descoperite pânã atunci fuseserã
consolidate de cãtre custodele
C.M.I., Stoichiþescu, din Curtea de
Argeº, iar sãpãturile, dacã
prezentau adâncimi variabile,
aceasta rezulta din realitãþile ºi
epocile istorice diferite pe care le
reflectau. Cât despre stratigrafie, ea
fusese urmãritã riguros ºi dublatã
de schiþe ºi fotografii, în timp ce
nivelãrile, la volumul de pãmânt
rezultat din sãpãturi, ele n-aveau
cum sã fie evitate ºi prin nivelãri
se aranjase curtea Internatului, care
urma sã devinã ulterior parcul
acestuia ºi al Muzeului.
CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR
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Derby-ul Olteniei,
pe <<Municipalul>>
severinean
În penultimul meci din
sezonul regulat, CS Pandurii Târgu
Jiu întâlneºte luni, de la ora 18, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, CS Universitatea
Craiova. Pentru a intra în play-off de
pe un loc care sã-i confere ºanse reale
la cucerirea titlului de campioanã,
echipa antrenatã de Edward
Iordãnescu are nevoie de victorie în
derby-ul Olteniei. Cu o campanie de
achiziþii importantã, care îi cuprinde
pe Liviu Antal (Hapoel Tel Aviv),
Florin Acsinte (FC Botoºani), Adrian
Ropotan (Petrolul Ploieºti),
Alexandru Rãuþã (CS Mioveni) ºi
Gordan Bunoza (Pescara), CS

Pandurii Târgu Jiu a debutat cu
dreptul în 2016, scor 1-0 în
deplasarea de la FC ASA Târgu
Mureº, prin golul marcat de Cristian
Sãpunaru, din penalty, în prelungirile
primei reprize. ªi CSU Craiova a
început anul cu un succes, scor 2-0
cu Petrolul Ploieºti, pe Stadionul
Extensiv, prin reuºitele lui Bogdan
Vãtãjelu (19) ºi Nuno Rocha (63).
Deºi a fost avatajatã de jocul
rezultatelor din runda a XXIV-a,
echipa din Bãnie are ºanse infime sã
mai prindã locul al VI-lea, ultimul care
duce în play-off. Craiovenii au nevoie
de victorii în ultimele 2 etape, în timp
ce ASA Târgu Mureº, care are

Filip face pasul spre Liga a III-a

avantajul jocurilor directe, trebuie sã
piardã meciurile cu CFR Cluj ºi
Botoºani, iar Iaºiul sã nu obþinã mai
mult de un punct din confruntãrile cu
Poli ºi Steaua. Echipa antrenatã, din
aceastã iarnã, de Daniel Mogoºanu ºi
Victor Naicu nici n-a perfectat vreun
transfer în pauza competiþionalã, deºi
a reziliat contractele jucãtorilor Cristian
Bãlgrãdean, Thaºer
Bawab, Viorel Ferfelea ºi
Costin Curelea. CSU

Craiova a reuºit totuºi sã-l pãstreze pe
tânãrul atacant Andrei Ivan, care a fost
dorit de Steaua Bucureºti, dar ºi de
Espanol Barcelona.
În partida-tur cu Pandurii, CSU
Craiova a remizat, scor 0-0, iar în
ultima etapã din sezonul regulat va
întâlni CFR Cluj, pe propriul teren.
Dupã acea rundã, echipele clasate
pe locurile 7-12 vor juca în play-out,
pentru evitarea retrogradãrii.
 M. O.

Etapa a XXIV-a
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureº
Viitorul Constanþa - CSMS Iaºi
Astra Giurgiu - CFR Cluj
CS “U” Craiova - Petrolul Ploieºti
Poli Timiºoara - FC Voluntari
Dinamo Bucureºti - FC Botoºani
Concordia Chiajna - Steaua Bucureºti

CSS Drobeta Turnu Severin se va
despãrþi în aceastã iarnã de portarul care a
ajutat echipa sã încheie turul pe primul loc
în seria a V-a a Campionatului Naþional de
fotbal, rezervat juniorilor republicani A.
Testat de Sporting Turnu Mãgurele în mai
multe amicale, Ricardo Filip va juca din retur
în Liga a III-a. “Faptul cã un jucãtor de-al
meu face pasul la Liga a III-a de la vârsta de
18 ani, nu poate decât sã mã bucure. Filip e
dorit la Turnu Mãgurele. Eu, încã, nu am
semnat actele de transfer, dar îmi voi da
acordul ºi îl voi lãsa sã plece de pe acum,
deºi mai putea juca la CSS pânã la varã. Noi
avem ca obiectiv clasarea pe primul loc ºi
promovarea în Liga Elitelor. Mai avem în lot
un portar la fel de valoros, pe Adelin Iliescu,
care e ºi component al lotului naþional de
juniori U16 al României”, a spus antrenorul
Marian Brihac. Filip n-a evoluat în amicalul

pe care echipa severineanã l-a disputat,
sâmbãta trecutã, cu liderul din Liga a IV-a
Dolj, Tractorul Cetate. Echipa preluatã de
Dorel Stoica s-a impus cu 4-1, prin golurile
lui Ionel Jilcu (3g) ºi Ionuþ Ilie, respectiv
Laurenþiu Sãrãcin. Brihac a pus eºecul ºi pe
seama oboselii acumulate de elevii sãi. În
urmã cu o sãptãmânã, la Cetate, aceºtia
fuseserã învinºi la limitã de AS Tractorul (54). “Trebuia sã jucãm meciul-retur pe
Stadionul Termo, dar terenul a devenit
impracticabil din cauza ploilor ºi am optat
pentru varianta ªimian. Pentru noi, a fost al
patrulea amical în 8 zile, iar oboseala a început
sã se resimtã. Am întâlnit ºi o echipã maturã,
cu jucãtori experimentaþi. Sper sã promoveze
în Liga a III-a, mai ales cã echipa e antrenatã
de severineanul Dorel Stoica ºi are în
componenþa lotului mai mulþi foºti elevi
de-ai mei”, a precizat Brihac.  M. O.

1. A. Giurgiu 24
2. Dinamo
24
3. V.Constanþa24
4. Steaua
24
5. Târgu Jiu 24
6. Tg. Mureº 24
7. Iaºi
24
8. Craiova
24
9. Botoºani 24
10. Cluj
24
11. Timiºoara 24
12. Voluntari 24
13. Chiajna 24
14. Ploieºti 24

Clasament
13
8
12
8
12
7
12
7
12
7
8
11
9
8
8
6
6
8
7
10
4
9
3
9
3
8
2
8

3
4
5
5
5
5
7
10
10
7
11
12
13
14

0-1 (0-1)
1-2 (0-1)
2-2 (0-1)
2-0 (1-0)
1-2 (0-0)
1-0 (1-0)
0-2 (0-2)
40-28
31-23
46-26
33-21
31-24
26-20
20-23
25-25
30-33
29-25
22-34
23-40
21-40
16-31

47
44
43
43
43
35
35
30
26
25
21
20
19
8

Etapa viitoare
FC Botoºani - A. Giurgiu
(vineri, ora 20:30)
Iaºi - Poli Timiºoara
(sâmbãtã, ora 18:00)
Dinamo - Chiajna
(sâmbãtã, ora 20:30)
Ploieºti - V. Constanþa
(duminicã, ora 18:00)
CFR Cluj - Târgu Mureº
(duminicã, ora 20:30)
Pandurii Tg.Jiu - CSU Craiova (luni, ora 18:00)
FC Voluntari - Steaua
(luni, ora 20:30).
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Sucã, nea Cîrjan primaru la apelu de noapte, nea
Gherghe ºtiristu de serviciu ºi ºcoala vieþii a lu nea Dima

Mã fraþilor, stau ºi mã dinainte, darãmite scaunu de primar.
ªi, iote, cum reapar ziarele de
minunez câteodatã de unde le scot
unii ºi pe unde le bagã alþii, zãu aºa. campanie, cã nu s-au învãþat minte
Pã stai sã-þi spui, cã abia ne oprirãm
din râs, io, al lu Zbanghiu, nerodu de
Sucã ºi naºu Pantelicã, toþi odatã. Pã
citirãm a mai mare trãznaie de când
s-au inventat ºtirile româneºti: cicã
al lu nea Cîrjan, al mic, ar fi candidatul
cu ale mai mari ºanse sã câºtige
Primãria Severinului.
Pã bine, bre, nea Bãlu, matale pari
om serios, la prima vedere, cã la a doua
mulþi nu s-au mai lãsat pãcãliþi, pã nea
Cîrjan trebe mai întâi sã sã urce pe un
scaun ca sã vadã dacã e liber fotoliu

adusã ºi un fel de specialist bâlbâit
în explicaþii, care semãna mai mult
cu Horea decât cu Criºan, sã spunã

partidele sã nu mai tipãreascã
maculaturã, o sã mai avem tot
soiul de primari fãcuþi peste
noapte, pânã pin iunie.
Cât despre nea Gherghe, care
ocupã temporar locu di la fereastrã,
de fro douã mandate încoace ºi tot
degeaba, cã Severinu mai mult a stat
decât sã dea înainte, zisã cã dacã
de primar, cã s-ar putea sã nu ajungã tot a dat unor bãieþi deºtepþi sã sape
pãnã în dreptu’ ferestrei unde temporar groapa pentru centrala aia care s-ar
stã nea Gherghe. Abia dupe aia sã mai putea sã încãlzeascã Severinul, zisã
viseze ce ºi cum, cã din gurã e uºor, sã sã pregãteascã iarã sã dea neºte
da din fapte mai trebe sã sã mai coacã, spectacole, sã uite lumea de sãrãcie
cã la câtã experienþã a acumulat, mai ºi sã sã mai cheltuie neºte bani din
mult de o compunere despre cum o bugetu severinenilor. Cultura e
sã arate Severinu pe hârtie nu mai ºtie. bunã, nu zâc nu, cã dacã nu sunt
Cât despre trãznaia aia cã e locuri de muncã, mãcar sã dãm
severinean get-beget, asta sã i-o neºte intrãri gratis la teatru.
Acuma, una peste alta, e cam
spunã lu Mutu cã e ºi suficientã ca
sã rezolve fro problemã, darãmite dubios cum nea primarele ia apãrarea
douã sute de probleme, vorba lu firmei cu pricina, aia de sapã pentru
Costel, câte are Severinu. Da unii sã o centralã sau ce-o ieºi, mai ales cã
cred aºa deºtepþi, cã-i ia ºi gura pe firma cu pricina e una privatã. Ba mai

ce motoare navale o sã aducã
‘mnealor pe câmpul cu douã-trei
excavatoare.
Mã fraþilor, da ultima gãselniþã a lu
nea Gherghe, ca sã mai aparã la ºtiri,
cã probabel e lipsã de informaþii
neverifcate,
fu
primirea
reprezentanþilor di la Uniunea
Naþionalã a Patronatului Român.
Adicã o confederaþie înfiinþatã în anul
1991, cu scopul de a ocroti interesele
patronilor mici ºi mijlocii activând în
domeniul serviciilor, comerþului ºi
producþiei ºi pe care nea primarele o
prezentã ca o mare chestiune
aducãtoare de investitori. Cã mulþi
privesc, puþini înþeleg ºi-ar zice unii,
numai cã aºa cum zâce Sucã,
severinenii s-au deºteptat de ceva ani
ºi abia aºteaptã luna iunie.
Mã nepoate, da sã apucã nea
Nicolicea de afaceri cu sârbii, probabel
sã încuscreºte în curând ºi face încã
un pod al prieteniei. Cã dupe atâta timp

de politichie, cum sã ivirã neºte
proiecte pe fonduri europene pentru
România-Serbia, cum îºi adusã nea
Nicolicea aminte de unde sã trage.
Da acuma sã vezi altã dandana,
pi la învãþãmânt. Pã da, cã prosteala
din învãþãmânt începu cu
propunerile de scoatere din
programa ºcolarã a unor ore de
latinã, istorie, ba chiar ºi românã,
cã la cât învaþã ai noºtri copii, asta
mai lipsea. Da sã trezi ºi un fost
cadru didactic de pi la noi, de ani
de zile fu sindicalist de oi, cã cicã
nici nu stricã noile mãsuri, cã ãºtia
mici trebe sã aibã ºcoala vieþii, ºcoli
de arte ºi meserii, nu le trebe atâta
latinã sau atâta istorie.
Mã fraþilor, stai sã te minunezi, cã
la câte locuri de muncã lipsã are
Severinu, te mai miri de ce pleacã toþi
la cules de cãpºuni pin Spania ºi
spãlat vase pin Italia. Aºa ºi cu nea
Dima, om cu ºcoala vieþii, fost
sindicalist în învãþãmânt, acuma
meseriaº la ºedinþele de Dialog
Social. Da noroc cu nea Drãghiea,
care sã bãgã în samã, cã altfel nu sã
putea, cã cicã ar fi bine sã sã deschidã
mai multe ºcoli profesionale, de parcã
astea care ar fi ar avea locurile de
muncã asigurate. Da cum datu din
gurã nu costã bani, poþi sã spui vrute
ºi nevrute, cum te taie capu. Cã nici
Marghioala lu Fleaºcã nu-ºi mai gãsi
de muncã, dupe trei masterate, cã cicã
ar fi prea bine pregãtitã.
Cât despre nea Drãghiea...
numai de bine!
Da pânã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

