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    Uimitoare sãptãmânã, cea trecutã,
din punct de vedere al miºcãrilor pe
scena politicã. S-au petrecut lucruri
cât se poate de interesante ºi care
ne vizeazã în mod direct sau indirect
în calitatea noastrã de cetãþeni cu
drept de vot. Odatã la câþiva ani
conteazã acest drept, cu adevãrat,
ºi e pãcat sã ratãm tot spectacolul
pe care-l fac în jurul nostru, ca un
cârd de gâºte, isterice ºi bine-
guºate, politicienii lui peºte-prãjit.
Cei fãrã de care, la drept vorbind,
sunt convins cã am duce-o mult mai
bine dar, deh, asta e democraþia.
   Liberalii par a se miºca ceva mai
cu talent. Un fel de nerãbdare, uºor

Politicienii ºi scheletul din dulap
de înþeles, înaintea startului în
campania electoralã. În primul rând
l-au mãtrãºit pe severineanul
Cristian Buºoi de pe frontul
bucureºtean, preferându-l pe
Ludovic Orban. E clar cã Buºoi a
avut parte de multã antipatie în
perioada aceasta când era dat ca ºi
candidat al PNL pentru fotoliul
vacantat de Oprescu. Deºi
europarlamentarul a venit cu un
proiect interesant, pur ºi simplu l-
au ºuntat fin, lãsându-l sã gafeze
impardonabil în momentul în care a
apãrut cu fotografii de la tragedia
Colectiv în spate, deºi mesajul politic
era altul, Buºoi a fost executat dur
de o întreagã sensibilitate publicã
rãnitã. Nu era rãu ca
europarlamentarul Buºoi sã fi
preferat o candidaturã la primãria
severineanã, ar fi avut ºanse, oricum
mult mai consistente decât au azi
liberalii în aceastã direcþie.
   Pentru PNL poziþia deþinutã azi de
Gherghe nu e o prioritate decât la
modul declarativ. În realitate cred cã

nu-ºi fac mari iluzii, de aceea ºi
accentul politicii lor de imagine pare
pus pe Consiliul judeþean. Virgil jr.
Popescu iese mult mai des la
rampã, la fel ºi Marius Bãlu (fost
preºedinte al consiliului judeþean).
E limpede cã miza lor e sã obþinã
supremaþia (majoritatea) în
Consiliul judeþean (în dauna PSD)
ºi poziþia de preºedinte al acestui
organism. Normal cã vor acest lucru,
cãci de ecuaþia aceasta depinde
relaþia cu primarii ºi, în perspectivã
imediatã, ºansele la parlamentare,
deci ponderea în viitorul
parlament. Nu e de glumã.
   Doiniþa Chircu candideazã la
Orºova, din partea PNL, nu din cea
a PSD cum poate ne-am fi aºteptat.
Adevãrul e cã Doiniþa Chircu nu s-a
prea regãsit prin PSD de când nu
mai e lider Adi Duicu. Probabil cã
are ºanse în bãtãlia pentru Orºova.
În plus are ºi experienþa unei
campanii similare în micul orãºel de
pe malul Dunãrii. Pentru Chircu
chiar e o bãtãlie. Mandatul de

director al Muzeului regional se
apropie de final iar proiectul în sine
e departe de a fi finalizat, de a fi un
motiv de mândrie. Liberalii au gândit
bine aducând pe frontul orºovean un
politician experimentat precum e
Chircu. Intrã cu ºanse mari în cursa
pentru Orºova, ceea ce pentru PSD
nu e tocmai plãcut.
   Fricþiunile dintre PSD ºi PNL sunt
abia la început, iar situaþia de la
Orºova e probabil începutul unui
rãzboi în toatã regula. Nici la Vânju
Mare PSD nu stã prea bine. ªi aici
ºansele par a fi de partea liberalilor.
Cât priveºte Severinul, e clar cã dacã
vor fi alegeri într-un singur tur
Gherghe iese, nu la scorul din 2012,
dar iese primar, iarãºi. Mai ales acum
când toatã lumea l-a vãzut dându-ºi
mâna cu Mihai Stãniºoarã, fostul
partener politic din perioada PDL.
Par a fi lãsate deoparte vechile
animozitãþi legate de campania din
2012. Toþi privesc înainte ºi se
aratã optimiºti în timp ce
scheletele zac bine mersi în dulap.

Poliþiºtii de frontierã împreunã cu inspectorii vamali din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei Porþile de Fier I au confiscat

aproximativ 1000 de pachete cu þigarete netimbrate, pe care doi
ºoferi sârbi intenþionau sã le introducã ilegal în România.

Þigãri  de contrabandã
confiscate în Punctul de Trecere

a Frontierei Porþile de Fier I

* În ziua de 23.02.2016, ora
17.00, în Punctul de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I, s-a prezentat
pentru a intra în România cetãþeanul
sârb P. Slavko, în vârstã de 33 de ani,
conducãtor al unui automarfar
înmatriculat în Serbia.

   În baza unor date ºi informaþii
deþinute la nivelul Punctului de Trecere
a Frontierei Porþile de Fier I ºi
observând starea de agitaþie a
conducãtorului auto, poliþiºtii de
frontierã au solicitat inspectorilor
vamali efectuarea unui control

amãnunþit a cabinei automarfarului.
   În urma controlului, echipa comunã,
formatã din lucrãtori vamali însoþiþi de
câinele de serviciu specializat în
detectare de tutun ºi poliþiºti de frontierã,
a descoperit ascunsã în plafonul ºi
pereþii laterali ai cabinei automarfarului
cantitatea de 530 de pachete cu þigãri
netimbrate marca Marble.
 * O orã mai târziu, s-a prezentat în
acelaºi punct de trecere a frontierei,
pentru a intra în România cetãþeanul
sârb R. Nikola, în vârstã de 37 de ani,
conducãtor al unui automarfar
înmatriculat în Serbia.
   Utilizând profilul de risc privind
traficul ilicit cu þigãri netimbrate,
inspectorii vamali ºi poliþiºtii de
frontierã au efectuat un control
amãnunþit al autovehiculului. Astfel, au
fost descoperite în capitonajul cabinei,
în pereþii laterali, în plafon ºi sub capota
autovehiculului cantitatea de 450 de
pachete cu þigãri marca Marble.

În ambele cazuri, cetãþenii sârbi au
ascuns þigãrile ºi nu le-au declarat,
încercând astfel sã le sustragã

controlului vamal.
   Întreaga cantitate de þigãri a fost
confiscatã de Biroul Vamal Porþile de
Fier I, iar cei doi cetãþeni sârbi au fost
sancþionaþi contravenþional cu amendã
în valoare de 5.000 de lei fiecare.

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie

PERA VALERIU
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Într-o atmosferã de
sãrbãtoare, duminicã, 21 februarie, la
Drobeta Turnu Severin a fost inaugurat
Palatul Culturii “Teodor Costescu”.
Cu acest prilej, a fost oficiatã o slujbã
de Sfeºtanie de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei ºi a fost
dezvelit bustul lui Teodor Costescu.
   La eveniment au participat sute de
severineni, cei mai mulþi foºti laureaþi
ai Galei Premiilor de Excelenþã,
organizatã de Primãria municipalã. Ca
în fiecare an, oameni din diferite
domenii primesc Diplome de
Excelenþã pentru activitatea lor. Pe plan
religios, în acest an va primi o Diplomã
de Excelenþã, pãrintele Constantin
Brumar, protoiereu al protopopiatului
Vânju Mare, din anul 2004.
   Începând din aceastã searã, timp de
o sãptãmânã pe scena Palatului
Culturii vor avea loc o serie de
evenimente culturale, sub genericul
“Sãptãmâna culturalã severineanã”.
Programul se anunþã a fi foarte bogat,
dacã þinem cont cã pe scena teatrului
va concerta ºi celebrul naist Gheorghe
Zamfir. De asemenea, Dan Puric va
lansa o carte ºi va susþine o conferinþã

iar Filarmonica ºi Teatrul Liric din
Craiova vor susþine câteva spectacole.
La toate acþiunile intrarea este liberã.
   Evenimentul este aºteptat cu foarte
mult interes de locuitorii municipiului
Drobeta Turnu Severin, care de câþiva
ani nu au mai avut ocazia sã treacã
pragul instituþiei de culturã, primenitã
acum în haine noi, graþie punerii în

Palatul Culturii “Teodor Costescu” din Drobeta

Turnu Severin a fost inaugurat cu fast

 Viorel Vlãducu

practicã a unui proiect de reabilitare,
cu finanþare europeanã.
   Menþionãm ºi faptul cã sâmbãtã,
20 februarie, a fost organizatã ºi o
slujbã de pomenire la mormintele
lui Teodor Costescu ºi I. Gh.
Bibicescu, cei care prin viaþa ºi
activitatea lor au marcat pentru
totdeauna viaþa cultural-spiritualã a
Cetãþii Severinului.

*
   Teodor Costescu, directorul
prestigiosului Liceu “Traian” din
localitate, a fost cel care a avut iniþiativa

construirii Teatrului din Drobeta
Turnu Severin. Piatra de temelie a
Palatului Cultural “Teodor Costescu”
a fost pusã în anul 1912, dar în loc
de sala de conferinþe ºi spectacole
cum se proiectase la început a fost
realizat mãreþul edificiu Palatul
Cultural, care ºi-a putut începe
rodnica sa activitate în anul 1924 ºi

în scurt timp a reuºit sã imprime
oraºului ºi judeþului o viaþã nouã.
 Mãreþul edificiu, opera arhitectului
Grigore Cerchez, are un plan cu totul
deosebit ºi a fost proiectatã sã
cuprindã ºapte sãli mari: trei sãli
suprapuse cu destinaþia de
bibiliotecã (Bibilioteca I. Gh.
Bibicescu), cinematograf ºi
restaurant, formând aripa de nord;
alte trei sãli la fel aºezate formeazã
aripa de apus în care s-a aflat Muzeul
“Dr. C.I. Istrati ”, salonul de festivitãþi
ºi Sala ajutãtoare; iar a ºaptea la

mijloc între cele douã aripi arãtate
mai sus, este marea Salã de teatru
care a fost terminatã mai târziu.
   Edificiul inaugurat în 1924 n-avea
însã terminatã sala mare de
spectacole. Cum nu mai primea
sprijin de nicãieri, Costescu a apelat
la ultima soluþie salvatoare: ºi-a scos
la mezat propria avere pentru

interesul obºtesc. Acoperiºul teatrului
era ciuruit din vremea rãzboiului, iar
tabla plumbuitã nu se gãsea. Costescu
n-a stat pe gânduri: ºi-a decopertat
dependinþele sale, care aveau
acoperiºul dintr-o astfel de tablã, ºi a
oferit tabla gratuit teatrului.
   Vãzând cã existenþa tinerei instituþii
de culturã naþionalã este periclitatã –
deoarece veniturile nu puteau asigura
nici mãcar dobânzile la suma datoratã
– binefãcãtorul a mai fãcut un
sacrificiu, vânzându-ºi o parte din
pãmântul sãu de la Vânjuleþ. Bãtrân ºi
bolnav, el vedea cum frumosul sãu vis
nu putea fi împlinit. Spre a termina, în
sfârºit, ºi sala de spectacole – cu o
capacitate de 700 de locuri, cu loji ºi
balcoane – cu o uriaºã scenã rotativã
unicã în þarã, a luat o dureroasã hotãrâre:
vânzarea casei personale din oraºul
dunãrean, pentru a putea plãti lucrãrile.
   Teodor Costescu ºi-a vândut casa la
un preþ redus ºi a locuit în clãdirea
teatrului, umilit ºi uitat de cãtre
contemporani. Apoi a ajuns într-un
sanatoriu bucureºtean unde ºi-a ºi dat
obºtescul sfârºit, pe 25 martie 1939.
Singura apreciere care l-a emoþionat pânã
în strãfundul inimii a fost, fãrã îndoialã,
alegerea sa, în 1934, ca membru de
onoare al Academiei Romane.

*
   Începând cu toamna anului 2010,
Palatul Cultural “Teodor Costescu”
a intrat într-un amplu proiect de
reabilitare totalã cu fonduri europene.
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Sãrbãtoarea înnoirii firii –
Dragobetele – este numele sub care
s-a desfãºurat întâlnirea secþiei de
Etnografie ºi Artã Popularã cu
studenþii Facultãþii de Litere,
Universitatea din Craiova, tineri care
au desfãºurat perioada de practicã din
anul 2015, ca acþiune subsumatã
proiectului Pregãtiþi pentru
performanþã pe piaþa muncii, în cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.
   Þinând seama de orientarea lor
filologicã am încercat sã transmitem
informaþii corecte despre calendarul
tradiþional ale cãrui sãrbãtori sunt
revalorizate de cãtre profani ºi în

De Dragobete la…muzeu

       Miercuri,17 februarie ora 14,
în incinta Casei Corpului Didactic
Mehedinþi s-a desfãºurat Conferinþa
internaþionalã „Consilierea elevilor
în carierã”.
   Activitatea de consiliere în carierã
are un rol deosebit în societatea
umanã, iar þãrile dezvoltate din punct
de vedere economic, cu un nivel de
trai crescut i-au acordat importanþa

Conferinþa internaþionalã

Consilierea elevilor în carierã

cuvenitã, elaborând o legislaþie care
sã ajute la desfãºoare ºi dezvoltarea
acesteia. Consilierea reprezintã inima
unui program de orientare a carierei;
semnificaþia acestui fapt este nu
numai de naturã psihologicã, ci ºi
educaþionalã (pedagogicã). Elevii,
tinerii, adulþii trebuie formaþi astfel
încât sã poatã lua decizii optime legate
de viaþa lor. În acest sens, atenþia

acestora ºi, implicit, a
educatorilor trebuie sã se
îndrepte spre crearea unor
circumstanþe în cadrul
cãrora fiecare consiliat sã
aibã libertatea luãrii unor
hotãrâri pe care sã le ducã
la bun sfârºit ºi, în acelaºi
timp, sã-ºi asume
consecinþele ce decurg din
el. Consilierea ºi orientarea
ºcolarã ºi profesionalã
aspirã sã-l facã pe elev
coparticipant la propriul

destin (prin informare, educare,
autoformare, autoorientare), dacã
nu în mod integral chiar autorul
acestui demers de alegere ºi
dezvoltare a carierei.
   Consilierea ºi orientarea ºcolarã
ºi profesionalã tinde sã rezolve,
simultan, douã aspecte extrem de
importante în prezent:
- asigurarea echitãþii sociale prin
democratizarea permanentã a
accesului la educaþie ºi formarea
profesionalã,

- ameliorarea continuã a bunei
utilizãri a resurselor umane de care
dispune societatea.

Evenimentul a debutat cu un
program artistic oferit de elevii
Palatului Copiilor din Drobeta Turnu
-Severin, coordonaþi de d-nul
profesor Valentin Croitoru.

Simpozionul a fost structurat pe
doua sectiuni:
- Personali tatea ca factor
predictor în carierã;
- Consilierea - activitate de
formare a elevului.
   Au fost prezentate lucrãri alecadrelor
didactice din þarã ºi de peste hotare.
Deoarece Conferinþa a fãcut parte din
activitãþile de diseminare a Proiectului
Model de consiliere centrat pe
Consilierea ºi Educarea Carierei
elevilor, au fost prezentate de cãtre
membri echipei de implementare al
acestuia, modalitãþi ce au fost folosite
atât pe parcursul desfãºurãrii sale, cât
ºi dupã încheirea proiectului.

Profesor metodist,
Mãdãlina Bobleanþã

cazul sãrbãtorii de azi sã lãmurim
vechimea,  riturile  ºi scenizãrile  care
se aratã românilor ca rezultate
serioase ale arheologiei culturale.
   Nu am omis componenta religioasã
a zilei, Întâia ºi a doua aflare a capului
Sfântului Prooroc Ioan Botezãtorul,
motiv pentru care a participat la
dezbatere Pr. Alin Dumitru.
   Ca rezultat al întâlnirii noastre,
aºteptãm comunicãrile studenþilor,
rezultatele studiului bibliografic ºi
al documentãrii în teren (în satele
de unde provin).

Muzeograf,
Florentina Pleniceanu

Cine nu a auzit de Nea
Matei Buzner, solist  la un
instrument greu ºi la propriu ºi la
figurat-contrabasul de la
Ansamblul Profesionist
“Danubius”, e greu de crezut cã ar
fi un necunoscut pentru cineva. De
o viaþã de om, Nea Matei a cântat
ºi a încântat publicul, cu orchestra
“Izvoraºul” cu “Danubius” iar
contrabasul sãu a acompaniat
nume sonore ale muzicii populare
româneºti de la Maria Ciobanu ºi
pânã la ultimele generaþii de artiºti,
unii deja consacraþi alþi aflaþi pe

NEA MATEI BUZNER DE LA
“DANUBIUS” A IEªIT LA PENSIE

acest drum.
   Colegii ºi
prietenii dar ºi
c o n d u c e r e a
Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”
i-au fãcut o
surprizã aºa cã în
ultima zi când
acesta trebuia sã

semneze condica, a avut loc o
sãrbãtoare, la care Nea Matei a primit
cadourile “tradiþionale” de
pensionare: pãlãria ºi bastonul, un
coº de flori  ºi alte daruri inedite.
Aproape toþi care i-au fost colegi
de-a lungul anilor au venit sã-l
sãrbãtoreascã pe nea Matei. Ion
Magheru ºeful Ansamblului
Profesionist “Danubius” al Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” a spus
cã º –au luat “la revedere” de la Nea
Matei cumva formal deoarece
considerã cã Nea Matei va fi în
continuare, pe scenã.

 G. P.
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Interviu cu Cornelia Szabo - Director Executiv Preºedinte Directorat CEZ Vânzare

Cel curajos merge înainte (2)

Rep. Ce puteþi sã ne spuneþi
despre sistemul de facturare al
CEZ Vânzare?

Cornelia Szabo: CEZ Vânzare
oferã clienþilor sãi un sistem dinamic
ºi flexibil de facturare a energiei
electrice. Realizat în acord cu
reglementãrile legale în vigoare,
sistemul de facturare oferã clienþilor
casnici, în lunile calendaristice în care
operatorul de distribuþie nu realizeazã
citirea aparatelor de mãsurã,
posibilitatea de a alege între douã
metode de facturare: autocitirea ºi
estimarea consumului. Ambele forme
de facturare sunt acceptate legal ºi
vizeazã confortul clienþilor.
   Pentru autocitire, numãrul la care
se poate transmite indexul autocitit
este 0800 500 500, iar clientul
trebuie sã introducã indexul ºi date
despre codul locului de consum. În
fiecare lunã calendaristicã, oferim
pentru clienþii casnici posibilitatea
de a beneficia de un interval de 5
zile în care pot furniza indexul
autocitit, interval care este specificat
pentru fiecare loc de consum, în
detaliile aferente facturii de energie
electricã. Astfel, consumatorul va
plãti efectiv consumul  din luna
respectivã, iar indexul transmis de
cãtre acesta constituie baza de
calcul a emiterii facturii. Începând
cu 14 martie 2016, transmiterea
indexului autocitit se poate face
mult mai uºor. Tot ce trebuie sã facã
un client este sã sune la 0800 500
500 ºi sã tasteze codul de autocitire
ºi indexul afiºat de contor atunci
când sunt solicitate prin mesajele
vocale preînregistrate, fãrã a mai
discuta cu un operator.
  Facturarea în baza estimãrii este o
noþiune cu care atât în mediul rural,
cât ºi în cel urban, clienþii opereazã
cu uºurinþã, pânã la acest moment
doar 0,54% dintre clienþii casnici
optând pentru transmiterea indexului
autocitit, iar rata medie de colectare
a plãþilor la casnic este de 94% atât
în urban cât ºi în rural, de la
implementarea sistemului ºi pânã
acum. În situaþia în care autocitirea
nu este transmisã respectând

 URMARE DN NUMÃRUL TRECUT condiþiile ºi termenele precizate în
facturã, facturarea se realizeazã pe
baza consumului lunar estimat de
energie electricã stabilit de comun
acord cu clientul printr-o convenþie
de consum. Aceastã convenþie poate
fi modificatã la iniþiativa clientului
cu cel puþin 20 de zile înainte de
începerea intervalului de facturare
respectiv sau la initiaþiva
furnizorului, în situaþia în care acesta
din urmã constatã diferenþe
semnificative între consumul lunar
estimat ºi consumul realizat.
   Începând cu luna martie 2016,
clienþii casnici neeligibili1 vor primi
factura de energie electricã, într-un
nou format2, unic la nivel naþional,
impus tuturor furnizorilor de
energie electricã de cãtre
Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul
Energiei. Aceastã schimbare nu
presupune un efort suplimentar din
partea clienþilor, noi adaptându-ne
deja sistemul de facturare las
cerinþele legale. Pe prima paginã
clienþii vor avea la îndemânã
principalele informaþii de care au
nevoie (despre furnizor, despre
locul de consum - atât adresa
locului de consum, cât ºi cea la
care primeºte facturile, valoarea
facturii ºi din ce este ea compusã,
perioada facturatã, data scadenþei,
numãrul de telefon la care se poate
transmite indexul autocitit), iar în
paginile urmãtoare va avea la
dispoziþie detalii despre energia
facturatã ºi alte componente
reglementate legal.
   În plus, un alt element de noutate
este faptul cã în mediul urban
clienþii casnici neeligibili vor primi
factura de energie electricã lunar,
iar în mediul rural, clienþii casnici
neeligibili vor avea incluse pe
facturã ºi alte taxe reglementate
legal pentru o evidenþã mai clarã a
facturilor primite.

Rep. Ce le transmiteþi celor care
sunt în proces de alegere sau chiar
schimbare a furnizorului?

Cornelia Szabo: Având în vedere cã
pe piaþã activeazã peste 100 de furnizori
conform celor mai recente date ANRE,

cea mai eficientã recomandare pe
care le-o putem face este sã acorde
o atenþie sporitã ofertelor ºi
contractelor pe care le primesc.
Preþul este în continuare un
element important în alegerea unui
produs sau al unui serviciu în
momentul de faþã, însã, cu
siguranþã nu ar trebui sã fie însã ºi
unicul criteriu, condiþiile de platã,
durata contractului ºi condiþiile
rezilierii contractului fiind aspecte
cãrora ar trebui sã li se ofere o
importanþã mai mare, pentru cã pot
duce cãtre o colaborare nefavorabilã
pentru un client.
   De asemenea, este bine de ºtiut cã
preþul energiei variazã pe piaþa liberã
ºi de multe ori nu este ofertat de
furnizori cu toate componentele care
vor fi incluse în facturã. Cei care vor
sã îºi aleagã sau sã îºi schimbe
furnizorul, nu ar trebui sã se lase
înºelaþi de promisiuni fãrã fundament
cum ar fi scutirile la plata unor taxe
stabilite ca obligatorii de prevederi
legale ºi ar trebui sã þinã cont de
faptul cã furnizorul ar trebui sã
asigure, dupã caz:
- Consiliere contractualã;
- Economie la facturã;
- Informaþii necesare bugetãrii;
- Consiliere cu privire la siguranþa
în utilizarea energiei;
- Confort al relaþiei contractuale
prin asigurarea unor canale de
comunicare eficiente;
- Stabilitatea condiþii lor
contractuale.
   Iar când vorbim de condiþiile
contractuale, mai ales la trecerea
din regim reglementat în regim
concurenþial sau sã schimbe
furnizorul în regim concurenþial, cei
interesaþi ar trebui sã aibã în vedere:
- Obligaþia de a actualiza cantitatea
de energie ce urmeazã a fi
cumpãratã;
- Obligaþia de a actualiza prognoza

structurii consumului;
- Clauze care îºi produc efecte ºi
dupã încetarea contractului;
- Clauze privitoare la terminarea
contractului înainte de termen;
- Clauze penalizatoare;
- Condiþii în care pãrþile pot
renegocia clauze din contract.

Rep. Care sunt planurile CEZ
Vânzare în perioada urmãtoare?

Cornelia Szabo: Ne propunem
consolidarea poziþiei în aria de
operare, dar ºi extinderea pe pieþe noi,
iar acest lucru pentru noi înseamnã
creºterea calitãþii serviciilor oferite,
utilizând experienþa acumulatã pânã
acum atât pe plan naþional cât ºi
internaþional. Suntem un partener
puternic ºi de încredere care poate
furniza nu numai energie electricã, ci
ºi servicii ºi soluþii ºi care
promoveazã cele mai noi tehnologii,
resurse  pentru  creºterea gradului de
confort al partenerilor noºtri ºi ne
propunem sã  demonstrãm acest
lucru în fiecare zi.
  În afarã de îmbunãtãþirea serviciilor
ºi de schimbãrile de care am amintit
mai devreme,  aº mai aminti
preocuparea noastrã permanentã
pentru  studierea evoluþiei pieþei de
energie electricã în scopul
identificãrii unor soluþii, astfel încât
sã oferim preþuri competitive.

1) Clientul neeligibil este acel consumator care, din considerente tehnice sau
economice, nu îºi poate alege furnizorul sau nu îºi exercitã dreptul de a-ºi alege
furnizorul.
2) Cf. Ordinului ANRE 88/2015 - pentru aprobarea contractelor cadru de furnizare a
energiei electrice la clienþii casnici ºi noncasnici ai Furnizorilor de Ultima Instanþã, a
condiþiilor generale pentru furnizarea de energie electricã la clienþii finali ai Furnizorilor
de Ultima Instanþã, a modelului facturii energiei electrice ºi a modelului de convenþie
de consum energie electricã utilizate de Furnizorii de Ultima Instanþã.

 Reporter



opiniiOBIECTIV mehedinþean  25.02.- 02.03. 2016pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* A crãpat ceasul ºi, dupã
lupte de uzurã întinse pe durata
câtorva luni, duminicã dupã-
amiazã s-a redeschis Palatul
Cultural „Teodor Costescu”,
supus, vreme de aproximtiv ºapte
ani, unor lucrãri complexe de
reabilitare, cu fonduri europene.
Trecând peste orice obiecþii sau
nemulþumiri privind calitatea ºi
durata mult prea mare a lucrãrilor,
trebuie sã spunem cã
redeschiderea, în haine noi, a
acestui important aºezãmânt de
culturã este salutarã, ºtiut fiind cã
viaþa culturalã, artisticã, literarã a
Severinului s-a derulat, în toþi
aceºti ani, sub semnul
provizoratului celui mai meschin cu
putinþã. Nu vreau sã intru în detalii.
Sper, cum am mai spus ºi altãdatã,
cã ºi cursul vieþii culturale
mehedinþene va avea o altã calitate.
Mã refer, în primul rând, la calitatea
actului managerial, la calitatea
viziunii ce trebuie sã guverneze
actul de culturã local. A fost adus,
cu ceva timp în urmã, la direcþia
Casei de Culturã (acum, a Palatului
Cultural „Teodor Costescu”), un
domn de la Craiova, - Ion
Dinulescu, am înþeles cã se
numeºte – despre ale cãrui
antecedente în domeniu,
mãrturisesc cu umilinþã, nu am
auzit. Cineva îmi spunea cã
respectivul a fost director (sau cam
aºa ceva) pe la Teatrul de Pãpuºi
din Craiova. Sper sã nu vinã în
fruntea culturii locale cu niscaiva

ticuri specifice  respectivului
domeniu artistic, dacã mã
înþelegeþi ce vreau sã spun. Dar o
întrebare nu-mi dã pace: nu mai
avea Severinul oameni capabili sã
managerieze viaþa culturalã a
oraºului? În sfârºit, mãcar în acest
moment nu doresc sã intru în iþele
învârtelilor ºi aranjamentelor
gerghiste. Va veni ºi timpul pentru
toate  acestea. Deocamdatã,
entuziasmul colectiv ne obligã,
oarecum, sã scandãm: Avem
culturã, avem valoare!
   * Mult cântata, altãdatã, Galã a
premiilor de excelenþã s-a
desfãºurat, de data aceasta, mai
degrabã sub semnul discreþiei
quasi-absolute, ca sã nu zic de-a
dreptul cu pãtura-n cap. Nici aici
nu vreau sã insist, sunt multe
lucruri complicate, multe orgolii,
multe vanitãþi, ambiþii,  mult
clientelism, multe „sensibilitãþi”, de
aceea poate cã e mai bine ca timpul
sã-ºi dea verdictul asupra
oportunitãþii organizãrii anuale, la
asemenea dimensiuni, a unei astfel
de gale a premiilor de excelenþã,
într-un judeþ extrem de sãrac, unde
excelenþa, atâta câtã este, se
manifestã la cu totul alte
dimensiuni decât cele din mintea
unor închipuiþi din administraþia
localã. Mi s-a pãrut bizarã
insistenþa cu care s-a cerut intrarea
pe bazã de invitaþii în prima zi a
manifestãrilor. Cine a trimis
invitaþiile ºi pe ce criterii au fost
aleºi invitaþii? Asta este marea

întrebare, la care vãd cã nu vrea
nimeni sã rãspundã ºi care a reuºit
sã creeze foarte multe frustrãri. Nu
era mai corect, mai democratic, ca,
în afara unui numãr oarecare de
invitaþii, considerate, mã rog,
obligatorii, intrarea sã se facã pe
bazã de bilete obiºnuite, pe care
oricine sã le obþinã de la casã,
în baza unei sume oarecare?
Nu ºtiu, întreb doar.
   *Apropo de premiile de
excelenþã. Anul  precedent, a trecut
la cele veºnice Virgiliu Tãtaru, unul
dintre seniorii publicisticii
mehedinþene, dar ºi un harnic
cercetãtor al arhivelor, un istoric
literar autentic, care a reuºit, cu
eforturi greu de imaginat, sã adune,
între coperþile câtorva zeci de
volume, mãrturii ale legãturilor
marilor personalitãþi ale culturii
române cu Mehedinþiul ºi cu
mehedinþenii. Acest om a mers,
vorba aceea, cu jalba, la autoritãþile
locale pentru a obþine fie ºi un firav
sprijin financiar spre a-ºi tipãri
cãrþile, rodul muncii sale de ani ºi
ani. A mers, dupã cum mi-a
mãrturisit în câteva misive, degeaba.
În zadar au fost ºi intervenþiile mele
din presã în sprijinul acestui
cãrturar. La un moment dat, când
tocmai fusese pusã în practicã ideea
aceasta cu Gala premiilor de
excelenþã, am avansat propunerea
ca un astfel de premiu sã-i fie
acordat lui Virgiliu Tãtaru. Aiurea!
Bãieþii  veseli,  însãrcinaþi cu
organizarea, umblau dupã fantoma

lui Moise Guran. Asta e.
   * Cu trecerea timpului mizeriile
legate de  „cazul Antena 3” ies la
ivealã precum uleiul deasupra apei
stãtute. A devenit limpede cã þelul
fundamental al acelei operaþiuni a
ANAF a fost, cum se spune,
scoaterea din circuitul media
româneºti a postului de televiziune
Antena 3. Numai un idiot
congenital, numai un cretin
ireductibil nu a putut vedea asta.
Atâta defilare de lozinci legaliste,
justiþiare, câte au circulat, în aceste
zile, pe toate canalele de
comunicare, nu am vãzut în viaþa
mea. Toate, animate de un spirit
inflexibil, toate ocolind fondul real
al problemei, toate mirosind a
ipocrizie populistã de cea mai
joasã facturã. Evident, în aceastã
reprezentaþie s-a amestecat ºi
teribila Ambasadã a Statelor Unite
ale Americii, care a început sã
vorbeascã despre corupþie, despre
furtul din avuþia poporului ºi
despre alte asemenea „lucruri
sfinte”. Hai sictir! Mai mult de atât
nu cred cã meritã aceastã mizerie.
Vorba lui Mircea Badea, nici
propaganda ruseascã nu poate
stimula mai convingãtor
sentimentele antiamericane în
rândul populaþiei româneºti decât
anumite atitudini, luãri de poziþie ale
Ambasadei americane la Bucureºti.
Asta, dincolo de pretenþia acesteia
de a se amesteca fãþiº în politica
internã a Statului Român. În
concluzie, mai trãim în România?

Avem culturã, avem valoare!
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Pe primul loc în preferinþele
orºovenilor

Înscrierea doamnei Doiniþa Chircu
în cursa pentru primãria municipiului
Orºova era o decizie aºteptatã. Nu se
ºtia însã partidul din partea cãruia va
candida. Dupã mai multe tatonãri, a
optat pentru PNL Mehedinþi, o
formaþiune politicã în mãsurã sã-i
asigure suportul politic pentru o
victorie previzibilã. Doiniþa Chircu se
aflã deja pe primul loc în topul
preferinþelor orºovenilor. O astfel de
poziþionare îi oferã o mare ºansã de
victorie. Deºi a mai candidat ºi la
ultimele alegeri locale, scutin la care
a fost înfrântã de actualul primar al

Doiniþa Mariana Chircu în linie dreaptã spre Primãria Orºova

 Mircea Popescu

Doiniþa Mariana Chircu este candidatul PNL Mehedinþi
pentru funcþia de primar al municipiului Orºova. Raportat la intenþia sa

de a câºtiga acest fotoliu de primar, opþiunea politicã a doamnei Doiniþa
Chircu este una corectã ºi cu cele mai mari ºanse de reuºitã. Este o
soluþie reciproc avantajoasã. Doiniþa Chircu avea nevoie de un partid

puternic care sã o susþinã, iar PNL Mehedinþi de un candidat cu ºanse
reale sã câºtige aceastã funcþie.

Orºovei, Doiniþa Chircu a avut
abilitatea necesarã de a crede în
posibilitãþile ei, dar mai ales în
destinul ºi în viitorul acestui frumos
oraº dunãrean, unde are capacitatea
sã producã o schimbare mult
aºteptatã de locuitorii sãi. Mai mult,
Doiniþa Chircu a rãmas în continuare
ataºatã de acest municipiu,
preocupându-se constant de
problemele cu care se confruntã ºi
fiind în permanenþã în contact cu
cetãþenii sãi. Doiniþa Chircu nu a
abandonat niciodatã ideea cã în acest
frumos oraº nu se poate face nimic,
cã nu existã posibilitãþi reale de
dezvoltare economicã. Ea a înþeles cã

de vinã pentru situaþia actualã din
Orºova sunt toþi primarii care s-au
perindat prin fruntea administraþiei
publice locale, dar ºi disputele
politice sterile, generate de anumiþi
politicieni orºoveni care aveau doar
propriile lor interese. Dovadã cã
niciun primar nu a fãcut mai nimic
pentru municipiul Orºova este
confirmat de faptul cã, dupã 1990,
în acest oraº niciun primar nu a fost
reales în funcþie nici la terminarea
mandatului, nici într-un alt mandat.
Poate tocmai de aceea Doiniþa Chircu
este pe primul loc în preferinþele
orºovenilor ºi consideratã de aceºtia
cea mai bunã variantã pentru
primãrie, pentru cã au fost dezamãgiþi
de fiecare datã de toþi în cei care ºi-
au pus încrederea. Doiniþa Chircu are
o ºansã nu doar de a câºtiga Primãria
Orºova, dar ºi de a produce
schimbarea de care acest oraº are
nevoie, tot la fel de mult cum
orºovenii au ºansa sã aleagã un

altfel de primar, unul care sã se
implice responsabil în problemele
locale, sã gãseascã soluþii viabile ºi
sã vinã cu un program coerent, în
primul rând de dezvoltare economicã,
de creare de locuri de muncã, de un
program de punere în valoare a
potenþialului turistic. Din acest punct
de vedere, Doiniþa Chircu este o
soluþie mult mai credibilã. Ea are cu
siguranþã un mare avantaj în
comparaþie cu toþi primarii Orºovei
de pânã acum: are sinþul
responsabilitãþii ºi luptã pânã la capãt
pentru a-ºi duce la bun sfârºit
proiectele în care crede ºi care sunt
utile comunitãþii.

O ºansã pentru PNL Mehedinþi

   Din punct de vedere politic, pentru
PNL Mehedinþi nominalizarea
doamnei Mariana Chircu drept
candidat pentru funcþia de primar al
municipiului Orºova ar putea sã fie o
mare victorie politicã. În acelaºi timp,
PNL Mehedinþi ar câºtiga pentru a
doua oarã consecutiv funcþia de
primar al Orºovei, deoarece ºi
actualul edil, Ion Manea, a fost ales
în anul 2012 din postura de membru
al acestui partid. Dacã Doiniþa Chircu
va fi aleasã primar la Orºova, în egalã
mãsurã este ºi o victorie a lui Virgil
Popescu, preºedintele PNL
Mehedinþi. Politician cu o perspectivã
politicã certã, Virgil Popescu, în
calitatea sa de lider veritabil al PNL
Mehedinþi, ºi-a asumat aceastã
candidaturã, însã mai mult decât atât
este faptul cã a fãcut o opþiune
electoralã corectã. Interesul sãu ºi al
partidului pe care îl conduce este
acela de a câºtiga cât mai mulþi
primari, iar Doiniþa Chircu este un
candidat nu numai redutabil, ci ºi cu
prima opþiune de a câºtiga Primãria
municipiului Orºova. Succesul
doamnei Doiniþa Chircu la Orºova
este ºi succesul politic al PNL
Mehedinþi.

Organizaþia de Femei a
Partidului Naþional Liberal Mehedinþi
împreunã cu comisia de specialitate a
organizaþiei a organizat vineri, 12
februarie a.c., o dezbatere publicã pe
marginea proiectului de lege privind
prevenþia în sãnãtate.
   Au rãspuns invitaþiei mai mulþi
medici din Mehedinþi, dar ºi
reprezentanþii societãþii civile, iar
discuþiile au vizat toate aspectele
acestei legi foarte importante ºi
aºteptate de mulþi ani în România.

Proiectul PNL privind Legea prevenþiei în
sãnãtate, în dezbatere la Turnu Severin

   „Esenþialã este transmiterea
informaþiilor cãtre populaþie ºi acest
lucru trebuie sã-l facã toate organizaþiile
nonguvernamentale, toate persoanele,
ºcolile, partidele pentru cã dacã nu eºti
informat, nu ºtii ce mãsuri sã iei. Aºa
cã legea aceasta asupra activitãþii
privind prevenþia sanitarã, dupã
pãrerea mea, este foarte importantã
dacã este înþeleasã bine, dacã este
aplicatã bine”, a declarat Gheorghe
Florescu, coordonatorul comisiilor de
specialitate din cadrul PNL Mehedinþi.

Liberalii au iniþiat aceste dezbateri în
toatã þara pentru a îmbunãtãþi iniþiativa
legislativã, înainte de a intra în
comisiile de specialitate.
   „Parlamentarii Partidului Naþional
Liberal au propus o lege a prevenþiei în
sãnãtate. Este o lege importantã, în
primul rând pentru cã în România nu
existã o astfel de lege. O lege a prevenþiei
în sãnãtate înseamnã cã vom avea o
populaþie mult mai sãnãtoasã în
urmãtorii ani, este o lege care ne priveºte
pe toþi”, a spus, la rândul ei, medicul
Stela Firu (PNL), directorul Spitalului
CFR din Drobeta Turnu Severin.
   Liberalii vor continua dezbaterile cu
toþi factorii implicaþi, pe legea
prevenþiei, pentru ca cetãþenii sã afle
cã acest proiect înseamnã programe
gratuite pentru prevenirea ºi depistarea
timpurie a bolilor.  O. M.
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Ce face executivul Cioloº?
Programe. ªi atît. Programe cu rol
de a „impresiona” pînã la lacrimi
cetãþeanul, dar, care, se vor aplica,
zic miniºtrii tehno, nu acum cînd arde
cãmaºa pe români, ci hãt departe,
prin 2020, cînd guvernul cu mandat
scurt va dispãrea de pe radare. Dupã
alegeri, euro-tehnocraþii lui Cioloº
vor spune adio, fie cã vor, fie cã nu.
Cei mai bogaþi miniºtri de pînã acum
(vedeþi declaraþiile de avere cu
trimitere la Costin Borc, Anca Paliu
Dragu, Vasile Dâncu, Mihnea
Motoc, Achim Irimescu, Cristina
Palmer, Marius Bostan) au decis
austeritate pentru români, arãtînd cu
degetul bugetul sãrãcit de atîtea
jafuri nepedepsite. La fel au procedat
miniºtrii lui Emil Boc, perioadã în
care, în România, penalii din Guvern
ºi Parlament au dat cele mai mari
tunuri financiare, în timp ce tãiau
rînjind, fãrã milã ºi justificare,
pensiile ºi salariile românilor (cele
mai mici ºi mai umilitoare din
Europa). Tot ei au închis 69 de spitale
ºi cãmine de bãtrîni, au scos
bolnavii cu afecþiuni psihice din
aºezãminte ºi i-au lãsat liberi pe
strãzi, au desfiinþat zeci de mii de
locuri de muncã, ºi-au bãtut joc de
profesori, de medici, cãrora Bãsescu
le-au urat drum bun în þãrile calde
la remuneraþie, ºi-au bãtut joc de tot
românul muncitor, care a trãit, ca ºi
acum, pe caietul cu datorii. ªi mai
face un lucru acest cabinet tehno:
Cioloº schimbã prefecþii din þarã ºi
directorii companiilor de stat. Pas
cu pas, aºa cum a anunþat Iohannis
prin titlul unei aºa-zise cãrþi.

Temuta lucrare a lui Falcã
   Dacã vreþi sã vã reamintiþi de
dictatura bãsistã, faceþi rost de

Curaj, intoxicaþia cu E.coli la nivel
superior e fatalã!

lucrarea de doctorat a finului sãu,
Gheorghe Falcã, o fulminantã odã
la adresa naºului Bãsescu, care,
prin laude justificã, mai degrabã,
dicktatura fostului preºedinte.
Inginerul de drumuri ºi poduri,
Gheorghe Falcã a urmat din 2008,
de la distanþã, cursurile Facultãþii de
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii,
iar apoi, þuºti, la doctoratul finalizat
cu oda adusã regimului curat-
murdar bãsescian. Gheorghe Falcã
îl prezintã în teza de doctorat pe
Traian Bãsescu ca fiind „unsul lui
Dumnezeu, eroul salvator al
României”, scrie Ancheteonline. Iatã
un pasaj din temuta lucrare de
doctorat a lui Falcã, preluat din
Ancheteonline: „Elementele
arhetipale ale eroului salvator au fost
folosite atât de echipa care s-a ocupat
de compania lui Traian Bãsescu, cât
ºi jurnaliºtii care au acoperit
campania electoralã. Mitul eroului,
care are încã un impact important
în lumea modernã, accentueazã
dimensiunea teatralitãþii politicului.
Eroul apare, acþioneazã, provoacã
adeziune, se încarcã cu puterea
emanatã de oamenii simpli, pe care
îi reprezintã”. Un text de joasã clasã,
în care apare ºi Stolo, cu discursul
din 2002: „Eu muncesc! Eu sunt
economistul competent! Eu nu vin
la ciolan! Eu îmi asum
responsabilitatea”. S-a vãzut clar
responsabilitatea lui Stolojan, care
nu-i strãin de tunul financiar
Danubiana”, dosar intrat deja în
atenþie! Întrebarea este, cum a girat
domnul Mihai Coman, fost decan la
Facultãþii de Jurnalism din
Bucureºti, o astfel de „capodoperã”
toxicã, bunã de încadrat în estetica
urîtului, grotescului ºi deconstrucþiei
intelectuale?

Intoxicaþia cu E. coli a
învãþãmîntului superior

   Elaborarea unei teze de doctorat
este, cu precãdere, o activitate de
cercetare fundamentalã ºi aplicativã,
în baza unei descoperiri, menitã a
se încadra în preocupãrile de
cercetare ºtiinþificã din þarã ºi/sau
strãinãtate, care trebuie sã aibã un

cît mai mare procent de originalitate
ºi noutate, iar rezultatele obþinute în
urma descoperirii sã poatã fi
aplicate în soluþionarea unor
probleme din domeniul respectiv
sau din societate. Ce a descoperit
Falcã în lucrarea sa? Cã Bãsescu
este „unsul lui Dumnezeu! Sau cum
chefuia fostul preºedinte în secret,
în vreme ce poporul avea parte de
cea mai cruntã austeritate din istorie!
Fãcînd o paralelã cu operele
„marilor scriitori” scoase la
celebrele edituri Jilava ºi Poarta
Albã, cam asta înseamnã doctoratul
pentru impostorii politici ai vremii!
ªi, vai, ce apãsare pentru
universitarii care gireazã astfel de
compuneri de absolvent al
cursurilor de alfabetizare! Dacã ar fi
vorba numai de gãluºca din Falca
lui Gheorghe, dar existã,
nenumãrate ºi neºtiute astfel de
cazuri de intoxicaþie cu E. coli a
învãþãmîntului superior ºi nu numai,
lovit în moalele capului, cu un curaj
nebun, de aceºti doctori pe arginþi!
Atrofierea laturii constructive a
învãþãmîntului este o realitate tristã
ºi apãsãtoare, datã de Ciupercãria
universitãþilor private, apãrute dupã
ploile loviturii de stat din 1989 ºi
de turmele de doctoranzi ºi doctori
din regnul politic ºi de te miri unde.
ªcoala româneascã a suferit
numeroase schimbãri distructive,
dupã modelul frizurii ºi texturilor
opuscule ale miniºtrilor.
Faþã în faþã, Academia Românã

ºi „Academia lui  Oprea”
  Agresiunea asupra învãþãmîntului
românesc se simte ºi se resimte!
Nimic nu este mai periculos, mai
grav, mai umilitor, mai lipsit de
demnitate, pentru un popor, decît
atacul din interior asupra identitãþii
sale! Aflat la conducerea Educaþiei
Româneºti doar pentru un an de
zile, Ministrul lui Cioloº, extrem de
zelos în ceea ce înseamnã doza de
„Curaj”, a decis sã urecheascã
ºcoala ºi identitatea româneascã.
Potrivit Academiei Române,
„subiectul major care îngrijoreazã
mediul academic [.. .] este

reducerea numãrului de ore, pânã
la dispariþia din programã, la
discipline fundamentale de studiu,
menite sã formeze atât cultura
generalã, cât ºi conºtiinþa istoricã
ºi identitarã a noilor generaþii.
Adrian Curaj vrea dispariþia
singurei ore de limba latinã în
gimnaziu, la clasa a VIII-a, doreºte
amputarea unei ore de limba ºi
literatura românã la clasele a V-a ºi
a VI-a ºi diminuarea drasticã a
numãrului de ore de istorie, oricum
insuficiente în urma reducerilor
impuse de ultimul plan-cadru din
2001”. Catastrofa ticluitã la
Bruxelles, impusã cu nemãsurat
Curaj ºi fãrã remuºcãri în România
mafioþilor, urmãreºte amputarea
educaþiei solide, a conºtiinþei
culturale, identitare ºi civice,
transformarea generaþiei de azi în
roboþi uºor de manipulat, apþi
pentru corupþie ºi metamorfoze
murdare, gata sã dezbine, poate,
chiar sã ucidã.
A sacrifica domeniul cheie care

te þine viu ca naþie, e o crimã
 Ministrul Învãþãmîntului (membru
pe viaþã al unei academii înfiinþate
de Gabriel Oprea – politicienii au
liber la înfiinþarea de academii) a avut
un Curaj vecin cu nebunia sã
propunã reducerea orelor de istorie
ºi de limba românã. Închipuiþi-vã
pînã unde s-a ajuns ºi ce ziduri au
escaladat impostura, infatuarea,
incultura, corupþia, dacã un Gabriel
Oprea, care abia citeºte un discurs
de pe hîrtie, vorbeºte despre
activitatea sa academicã, în calitate
de coordonator de doctorate! Sã nu
uitãm cã tot cu acelaºi „Curaj”,
Ministrul Învãþãmîntului a dizolvat
Consiliul Naþional de Eticã, înainte
ca acesta sã se pronunþe dacã teza
de doctorat a Ministrului de Interne,
Petre Tobã a fost un plagiat. A
sacrifica domeniul cheie care te
pãstreazã viu ca naþie, domeniul care
te învaþã sã citeºti, sã scrii
româneºte, sã gîndeºti cu
sensibilitatea ºi înþelepciunea, mai
rar întîlnite la alte popoare, e o crimã!
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Ar fi ºi pãcat sã nu dea ºi
Cioloº câteva tunuri pe final de
mandat, sã îºi lase „amprenta”
asupra þãrii, cum au fãcut ºi ceilalþi
guvernanþi. Cel puþin în zona
economicã, dacã nu în cea a
administraþiei publice locale. Bine,
poate cã încearcã peste tot, sã
încurce treburile, sã aibe de lucru
guvernul care va sã vinã fie cã va fi
unul social-democrat sau unul
liberal. Sau mãcar sã poatã invoca
greaua moºtenire, cum se face. Un
guvern politic pânã la urmã îi va
urma celui tehnocrat, dacã aºa i-a
fost pusã denumirea. Parcã la
guvernele politice cam ai idee la ce
vor face sau nu vor face. Principiul
este cã promit mult ºi fac foarte
puþin. În general nu are nimeni mari
aºteptãri, pentru cã în urma
promisiunilor din campanie
urmeazã explicaþiile cu „greaua
moºtenire”, cu noi nu ºtiam cât a

 ªtefan Bãeºiu

Dã ºi Guvernul tehnocrat ceva tunuri pânã la final de mandat?
jefuit vechea guvernare ºi alte
explicaþii care duc la concluzia cã
nu se poate face mare lucru, în afarã
de un nou strâns de curea. Mãcar
din partea unui guvern politic nu ai
mari aºteptãri, pentru cã e posibil
sã fie împãnat cu vreo doi-trei
ºpãgari, gata sã se vândã sau sã mai
vândã câte ceva din ce a mai rãmas.
   În general, s-a vãzut în ultimii 25 de
ani cã s-a mers foarte greu la toate
capitolele cu guvernãrile. Greu ºi cu
drumurile asfaltate, greu ºi cu
modernizarea satelor, greu ºi cu
autostrãzile, greu ºi cu ridicarea
nivelului de trai, greu ºi cu eliminarea
ruºinii de a fi român când pleci în vizitã
în afara þãrii.Probabil cã mai este
nevoie de încã 75 de ani de acum
încolo sã trãim civilizat, dacã vom avea
guvernãri politice la fel cum am avut.
  Ce facem când avem un guvern
tehnocrat? Te aºtepþi sã vinã niºte
tipi cu ochelari, supercalificaþi,

superprofi, super etc. Adicã nu au
nicio treabã cu politica. Nu au
mamã, nu au tatã. Sunt oamenii
cifrelor ºi luptã pentru eficientizare
ºi ridicarea nivelului de trai. Sau
poate cu tehnocraþii nu au treabã cu
nivelul de trai ºi cu alegãtorii ºi cu
omul în general ºi sunt preocupaþi
doar de îmbunãtãþirea cifrelor ºi a
statisticilor. Pânã la urmã asta
rãmâne în urmã ºi nu nivelul de trai,
cã o fi mare sau cã o fi mic.
   Istoria consemneazã cifrele pânã la
urmã ºi politicile generale ºi nu
efectele acestora. Domnule, Guvernul
Cioloº e ãla care a desfiinþat consiliile
judeþene. Cu o treabã ca asta clar cã
rãmâi în istorie ºi nu dacã îi mai pui
o sutã de lei unui amãrât la pensie.
Mai mult decât atât, guvernul vorbea
alaltãieri cã ar dori sã îngheþe lefurile
pentru urmãtorii trei ani. Parcã nici
cu asta nu ar rãmâne în istorie. Nu
rãmâne nimeni în istorie cu vreun
strâns de curea. Istoricii evidenþiazã
mai ales în manuale, realizãrile pentru
consolidarea democraþiei ºi a statului
de drept. Mai ales cei specializaþi în
istorie recentã. Nici nu prea poþi sã te
bagi în observaþii ºi interpretãri,
pentru cã încã sunt în viaþã
personajele ºi nu s-au decantat
încã zemurile politice.

Ori Guvernul Cioloº nu prea mai
are timp de mari prefaceri. Zice

Cioloº cã vrea sã punã bazele
dezvoltãrii viitoare pentru þarã, iar
partidele sã vinã sã depunã
seminþele între brazdele trasate de
specialistul în agriculturã. Vise
frumoase, ce e drept. Dar parcã ar fi
mult mai uºor ca guvernul de
tehnocraþi sã deserveascã în ultimele
ºase luni de mandat o clientelã
politicã, de afaceri, de grupuri de
interese, interne sau externe, iar pe
deasupra sã orneze totul cu niscaiva
idei mãreþe, care îl încântã ºi pe
instauratorul tehnocraþiei în
România, Klaus. ªi este destul de
simplu. Mai sunt câteva companii
de stat care stau degeaba în þarã ºi
nu e pãcat de ele, sã nu le ia careva
de prin Europa sau de pe alte
continente. La ce bun sã mai stãm
mânjiþi cu o companie integral
româneascã, dacã am dat absolut tot
pânã acum? Ar fi sectorul energetic.
A rãmas neprivatizat. Ce rost mai are
exportãm noi energie, când alþii ne
pot închide pe noi ºi sã importãm
sau sã-ºi mute producþia în România
ºi sã nu mai polueze râul ºi ramul
lor. Hai, bãieþi, cã se poate. Ar fi ºi
pãcat sã nu vã asiguraþi ºi voi pentru
restul vieþii sau mãcar fiþi funcþionari
europeni ºi ascultaþi-vã ºefii de la UE
sau de la FMI, care la cine vã închinaþi
sau de la cine vã luaþi al doilea salariu.

Evenimentul inaugurãrii
Palatului  Cul tural  “Teodor
Costescu” a fost aºteptat cu
foarte mult interes de locuitorii
municipiului  Drobeta Turnu
Severin, ºi nu numai de aceºtia,
cãci  Palatul  este un reper
archi tectural  º i  cul tural  de
prestigiu naþional. De câþiva ani
nu am mai  avut  ocazia sã
treacem pragul acestei instituþii
de culturã prinsã, din toamna
anului 2010, într-un amplu ºi
necesar proiect de reabilitare
totalã, cu fonduri europene.
   În acest aºteptat ºi plãcut context,
sub genericul “Sãptãmâna culturalã
severineanã”, în perioada 21-27
februarie 2016, se desfãºoarã o
serie întreagã de evenimente
culturale de înaltã þinutã în spaþiile
generoase ale Palatului Cultural.
   Prezent la evenimente, domnul
subprefect Andrei Stãniºoarã,
ne-a declarat:

„Este o zi deosebit de importantã
pentru Drobeta Turnu Severin,
pentru Mehedinþi, ºi aº putea spune
pentru zona Olteniei. Inaugurarea

Palatul Cultural „Theodor
Costescu” reprezintã un veritabil
eveniment pentru noi. Acest
edificiu, dupã cum ºtiþi, este unul
emblematic pentru Severin, o
veritabilã carte de vizitã, fãcând
parte din moºtenirea culturalã a
Severinului ºi a judeþului Mehedinþi.
   Avem nevoie de aceastã
instituþie culturalã, avem nevoie
de un loc anume unde sã
renascã viaþa culturalã,
inexistentã, din pãcate, aici, în
ultimii ani. Cred cã Severinul
trebuie sã reintre pe harta teatralã
a României ºi, începând de acum
înainte, sunt convins cã va
reajunge acolo unde îi este locul.”

Duminicã, 21 februarie 2016, la Drobeta Turnu Severin:

A fost inaugurat Palatul Cultural “Theodor Costescu”
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Prin Ordinul de ministru nr. 3158/
15.02.2016 au fost aprobate Metodologia ºi

calendarul de înscriere a copiilor în învãþãmântul
primar pentru anul ºcolar 2016-2017.

   Potrivit documentului, învãþãmântul primar, care este
obligatoriu, cuprinde clasa pregãtitoare ºi clasele I-
IV. Numãrul de locuri alocate, prin cifrã de ºcolarizare,
pentru clasa pregãtitoare în învãþãmântul de stat, este
mai mare sau egal cu numãrul copiilor care au împlinit
vârsta pentru a începe învãþãmântul primar,
asigurându-se, astfel, ºcolarizarea tuturor copiilor.
   Fiecare locuinþã este arondatã unei unitãþi de
învãþãmânt din proximitate, numitã ºcoalã de
circumscripþie. Inspectoratele ºcolare judeþene,
respectiv inspectoratul ºcolar al Municipiului
Bucureºti au responsabilitatea organizãrii sau, dupã
caz, a reorganizãrii circumscripþiilor. Nu în ultimul
rând, inspectoratele ºcolare vor soluþiona orice
situaþie legatã de înscrierea în învãþãmântul primar,
în interesul educaþional al elevului ºi în limitele legii.
   În ceea ce priveºte înscrierea copiilor în
învãþãmântul primar, din anul ºcolar 2016-2107 nu
va mai fi posibilã înscrierea în clasa I, fãrã ca elevul
sã fi urmat clasa pregãtitoare. Ministerul Educaþiei
rãmâne ferm în decizia sa: înscrierea în clasa
pregãtitoare trebuie sã fie obligatorie, începând cu
anul ºcolar 2016-2017 datoritã eficienþei
demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi ºi
în diminuarea riscului de abandon ºcolar.
   Respectând dreptul copiilor la educaþie, MENCª
a elaborat o procedurã prin care inspectoratele
ºcolare pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa
I a copiilor care nu au fost înscriºi în învãþãmântul

Au fost aprobate Metodologia ºi calendarul de înscriere a
copiilor în învãþãmântul primar pentru anul ºcolar 2016-2017

Cererea constantã de lei, venitã de la
fondurile strãine care fac plasamente în titluri de stat
sau depozite la bãncile locale, a stabilizat raportul
euro/leu sub pragul de 4,50 lei, moneda naþionalã
fiind printre cele mai performante.

Euro a început perioada la 4,4569 lei, mai jos cu
aproape ºapte bani faþã de finalul lui 2015.

Marcãrile de profit, cererea comercialã ºi,
probabile, achiziþii din partea bãncii centrale, care
trebuie sã îºi refacã rezerva valutarã, dupã ce a vândut
în decembrie ºi ianuarie, circa jumãtate miliard de
euro, conform celor de la ING Bank, la care s-au
adãugat tensiunile privind o eventualã ieºire a Marii
Britanii din Uniunea Europeanã, au produs aprecierea
euro, a cãrui medie a urcat la finalul intervalului la
4,4765 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,4720 ºi 4,48 lei.

În sãptãmânile urmãtoare este de aºteptat ca euro
sã fluctueze între 4,45 ºi 4,50 lei, mai jos cu circa
jumãtate de leu faþã de lunile decembrie ºi ianuarie.
Aceastã evoluþie se bazeazã pe fundamentele
macroeconomice pozitive ale României dar ºi pe
menþinerea de cãtre BNR a dobânzii sale de politicã
monetarã la 1,75%/an, chiar dacã lichiditatea din
piaþa monetarã localã este una foarte mare.

La echilibrarea raportului euro/leu vor contribui ºi
cele 1,25 miliarde euro atrase de pe pieþele internaþionale
de Ministerul de Finanþe. Au fost vândute obligaþiuni
pe 10 ani la o dobândã de 2,55%, respectiv titluri pe
20 de ani la randamente de 3,90%. La aceastã sumã
se adaugã alte 500 milioane de euro, atrase de pe piaþa
localã la un randament mediu de 1%, pentru o
scadenþã de cinci ani.

Cursul dolarului american a crescut de la
4,0060 la 4,0758 lei, mai sus cu circa 11 bani
faþã de 12 februarie, când a fost atins minimul
ultimelor trei luni ºi jumãtate.

Media monedei elveþiene, care s-a apreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,106 la 1,089 franci/euro,
a crescut de la 4,0336 la 4,1088 lei.

Cea mai afectatã valutã este lira sterlinã, care de
la 6,1716 lei, în data de 6 ianuarie, scãdea ieri la
5,6657 lei, deprecierea faþã de finalul sãptãmânii
trecute fiind de aproape nouã bani, ca o consecinþã
a efectelor pe care le-ar putea avea un eventual Brexit
asupra economiei britanice,dupã referendumul din
23 iunie. Lira a atins cele mai scãzute cotaþii faþã de
din ultimii ºapte ani faþã de dolar ºi euro, oficialii
Bãncii Angliei afirmând cã incertitudinile pun
presiune pe moneda naþionalã.

Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,1150 dolari, la
începutul perioadei, pânã la 1,0959 dolari la finalul ei.

Analiza cuprinde perioada 18 – 24 februarie.

Euro s-a stabilizat
sub pragul de 4,50 lei

 Radu Georgescu

primar în anul ºcolar 2015-2016 ºi care au împlinit
vârsta de 7 ani pânã la data de 31 august 2016,
inclusiv. Astfel, inspectoratele ºcolare trebuie sã
verifice cauza amânãrii înscrierii copiilor ºi, dupã o
analizã punctualã, sã transmitã ministerului o situaþie
centralizatã, spre aprobare. Pentru aceºti copii,
înmatricularea în clasele I, în anul ºcolar 2016-2017,
se poate realiza doar la nivelul claselor deja existente,
pe locurile rãmase disponibile.
   Inspectoratele ºcolare ºi unitãþile de învãþãmânt au
obligaþia de a asigura permanent, corect ºi cât mai
rapid informarea ºi consilierea pãrinþilor pe tema
prevederilor legii ºi ale prezentei metodologii.
   Circumscripþiile ºcolare, planul de ºcolarizare,
respectiv numãrul de clase pregãtitoare alocate,
perioada de desfãºurare a evaluãrii dezvoltãrii
psihosomatice, precum ºi adresele unitãþilor/
instituþiilor la care se desfãºoarã evaluarea
psihosomaticã vor fi afiºate pe site-urile
inspectoratelor ºcolare judeþene/Inspectoratului
ªcolar al Municipiului Bucureºti, precum ºi ale
unitãþilor de învãþãmânt (dacã existã).
   Prezenta metodologie ºi calendarul pentru
înscrierea în clasa pregãtitoare, precum ºi procedura
care vizeazã înscrierea în clasa I a copiilor care
împlinesc 7 ani pânã la data de 31 august 2016  pot
fi consultate pe www.edu.ro, dupã cum urmeazã:
- Metodologie ºi calendar: http://www.edu.ro/
index.php/articles/24039
- Procedurã înscriere clasa I: http://www.edu.ro/
index.php/articles/24041
BIROUL DE COMUNICARE al MINISTERULUI
EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI CERCETÃRII ªTIINÞIFICE

Jandarmii mehedinþeni continuã seria
acþiunilor preventiv-educative în rândul elevilor,
desfãºurate  în baza acordurilor de parteneriat
încheiate cu Inspectoratul ªcolar Mehedinþi ºi
instituþiile de învãþãmânt aflate în responsabilitate.
   Miercuri, 24 februarie, reprezentanþii
Jandarmeriei Mehedinþi au  fost oaspeþii elevilor
care învaþã la Liceul Teoretic “Traian Lalescu”
Orºova  ºi  Colegiul Tehnic “Dierna” Orºova.
Jandarmii au adus în atenþia elevilor principalele
genuri de fapte cu caracter infracþional sau

Acþiuni preventive  desfãºurate de jandarmi
contravenþional comise în incinta ºi în zona
adiacentã instituþiilor ºcolare, cauzele care
favorizeazã producerea acestora ºi care sunt
pedepsele prevãzute de lege în astfel de situaþii.
   De asemenea, alte teme de discuþie au punctat
aspecte legislative cu privire la atribuþiile
Jandarmeriei Mehedinþi,  prevederile actelor
normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii
publice, prevenirea delincvenþei juvenile,
consumului de noi substanþe cu proprietãþi
psihoactive, absenteismului ºcolar.
   Prin organizarea ºi desfãºurarea actiunilor
preventiv-educative în rândul elevilor, jandarmii
îºi propun reducerea violenþei ºcolare, pregãtirea
anti-victimalã ºi anti-infracþionalã  în rândul
elevilor, dezvoltarea dialogului cu aceºtia în
vederea identificãrii problemelor cu care se
confruntã ºi gãsirea unor soluþii pentru
eliminarea pe cât posibil a acestora.

Compartimentul   INFORMARE  RELAÞII
PUBLICE ºi cu PUBLICUL al IJJ MEHEDINÞI
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PROTECÞIA ªI CONSERVAREA
VESTIGIILOR ISTORICE ALE SEVERINULUI (5)

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

 Urmare din numãrul trecut
Neluând, pe bunã dreptate, în seamã

reproºurile nedrepte ale lui Gr. Florescu,
peste doi ani de la momentul uºor
penibil al divergenþelor cu acesta, Al.
Bãrcãcilã a extins planurile cu privire la
ceea ce, în limbajul de astãzi, s-ar putea
numi „rezervaþia arheologicã Drobeta”.
La 26 aprilie 1935, cu prilejul
sãrbãtorilor de Paºti, el trimitea o
scrisoare miniºtrilor Al. Lapedatu, dr.
C. Angelescu ºi lui Nicolae Iorga,
solicitându-le sã-l sprijine nu numai în
finalizarea aplicãrii legii de expropriere
din 21 martie 1926, dar sã ºi adauge la
aceasta noi terenuri, respectiv pe cele
cuprinse între calea feratã ºi strada
Sever, de la Parcul Roman Drobeta pânã
în strada Deºteptãrii, incluzând în
expropriere ºi clãdirile de pe ele.
Clãdirile ar fi putut servi Muzeului
Regiunii Porþile de Fier pentru secþiile
de arheologie ºi etnografie, în timp ce
pe terenurile expropriate ºi libere de
monumente antice s-ar fi ridicat localul
muzeului, altul decât spaþiul Internatului
Liceului „Traian”. În aceeaºi scrisoare,
se cerea ca, pentru îngrijirea
monumentelor, sã se facã alocãrile
necesare în bugetele comunei ºi
judeþului, iar în altã ordine arhitectul
oraºului sã fie ºi diplomat al unei ºcoli
de practicã în istoria arhitecturii – de
felul Academiei din Roma, de pildã –
iar directorul Muzeului Regiunii Porþile
de Fier sã fie membru de drept al
consiliului comunal Turnu Severin ºi
al consiliului judeþean Mehedinþi.

În paralel cu extinderea demersurilor
de îmbogãþire a cadrului protectiv, Al.
Bãrcãcilã a continuat ºi cercetãrile la
obiectivele arheologice reprezentative.
Astfel, în urma sãpãturilor arheologice
efectuate în anul 1935, în terasa Dunãrii
ºi pe coasta ei, în apropierea localului
prefecturii judeþului ºi, mai precis, în
perimetrul dintre piciorul podului lui
Traian ºi parcul prefecturii, au ieºit la
ivealã douã aripi dintr-o mare
construcþie romanã cu patru abside ºi
hypocauste, precum ºi o mare instalaþie
de therme romane, cum nu erau „în þarã
aºa complet pãstrate”, „un întreg palat
roman”. În acelaºi context, mai spre
vest, în apropierea grãdinii Liceului

„Traian” au fost descoperite monumente
romano-bizantine cu privire la care, la
4 septembrie, Al. Bãrcãcilã l-a informat
ºi pe primarul oraºului, subliniind
însemnãtatea acestui preþios „adaos la
cunoaºterea trecutului nostru ºi la
valoarea arheologicã” a oraºului,
lãmurind, între altele, ºi „începuturile
creºtinismului în Dacia”. Pentru
cercetarea monumentelor, C.M.I.
delegase la faþa locului pe arhitectul I.L.
Atanasescu din Craiova, spre a-l
seconda pe Bãrcãcilã la efectuarea
cercetãrilor, sens în care era nevoie ºi
de concursul primãriei pentru
asigurarea mâinii de lucru. Prefectul
judeþului, Iulian Predescu, în persoanã,
a vizitat ºantierul în dupã amiaza zilei
de 13 septembrie 1935, împreunã cu
protoiereul judeþului, primind de la
titularul cercetãrilor explicaþiile cuvenite.
În aceeaºi zi, dimineaþa, Al. Bãrcãcilã îl
vizitase ºi pe primarul Ion Gogan, în
localul primãriei, dându-i, încã odatã,
lãmuriri verbale asupra valorii speciale
a monumentelor descoperite. Cu toatã
stãruinþa lui Bãrcãcilã, departe de a-l fi
fãcut pe primar copãrtaº la entuziasmul
sãu, acesta din urmã a oprit în seara
zilei de 13 septembrie „cu forþa publicã,
prim poliþie”, investigaþiile preliminare
la antichitãþile semnalate ºi, în dimineaþa
zilei de 14 septembrie, „a pus sã se are
cu autotractorul peste aceste
monumente”. Gravitatea situaþiei l-a
determinat pe Bãrcãcilã sã sesizeze
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Mehedinþi cerând ca, în condiþiile în care
primarul ºtia de recomandãrile Comisiei
Monumentelor Istorice ºi în situaþia
nedelimitãrii drepturilor de proprietate
ale Liceului „Traian” în partea sudicã a
terasei amintite ºi a întregii ei pante
sudice pânã la calea feratã, acesta sã
dispunã oprirea neîntârziatã a arãrii
terenului citat. În luna august 1935, Al.
Bãrcãcilã a intervenit din nou, de
aceastã datã la preºedintele C.M.I.
informându-l asupra descoperirilor
fãcute (ziduri antice din piatrã de gârlã,
cãrãmidã, piatrã de calcar ecarisatã,
unele blocuri cu profil întrebuinþate ca
material de construcþie, indicând un corp
de construcþii necercetate pânã atunci,
douã mari cruci în relief, una pe o

lespede, alta pe un bloc de calcar, cãzute
din acest corp de construcþii ºi care
fuseserã trimise la Muzeul Naþional de
Antichitãþi ºi publicate de Vasile Pârvan)
ºi rugând sã intervinã la Primãria Turnu
Severin ºi Ministerul de Interne pentru
a anula sistarea cercetãrilor ºi
includerea zonei cercetate în amenajarea
parcului proiectat pe terasa Dunãrii.
Preocupat de conservarea acestor
monumente pe timpul iernii, Al.
Bãrcãcilã va solicita în noiembrie 1935
ºi circa 50 m.c. nisip sau pietriº de
carierã, însã nici de aceastã datã primãria
n-a rãspuns pozitiv.

Toate cercetãrile din anul 1935
fuseserã declanºate de un proiect al
Regiei Autonome C.F.R. de schimbare
a traseului cãii ferate pe tronsonul
Pruniºor-Turnu Severin, proiect ce putea
constitui un alt pericol la adresa
antichitãþilor drobetane. În acest sens,
în perspectiva foarte posibilelor
exproprieri, ar fi fost nevoie de studii
pentru care Regia ceruse avizul
Muzeului Regiunii Porþile de Fier. Al.
Bãrcãcilã a rãspuns cã muzeul nu era
abilitat sã dea acest aviz – competenþa
revenea Comisiei Monumentelor
Istorice – însã fãcea cunoscut cã
monumentele istorice ºtiute ºi vizibile
pe porþiunea de cale feratã amintitã ºi
care ar fi putut fi afectate erau: castrul
roman Drobeta ºi parte din ruinele
podului lui Traian (de la portal pânã la
pila culee – toate aflate în proprietatea
Comitetului ºcolar al Liceului „Traian”),
construcþiile antice de la vest de cele
precedente (dintre grãdina Muzeului/
Internatului ºi Grãdina publicã „General
Drãgãlina”, situate pe proprietatea
Comitetului ºcolar ºi a primãriei),
Cetatea medievalã a Severinului ºi alte
monumente parþial ieºite la ivealã prin
sãpãturi arheologice accidentale (cele
de la rãsãrit ºi apus de vestigiile arãtate
mai sus, din preajma abatorului
comunal pânã aproape de staþia C.F.R.
Turnu Severin).

În opinia lui Bãrcãcilã, însemnãtatea
acestor monumente pentru istoria
româneascã ºi interesul naþional
determina necesitatea de a nu se
distruge nimic din ele ºi de a le face cât
mai accesibile turiºtilor ºi lumii

ºtiinþifice, precum ºi pe aceea de a
adãuga, nu de a altera ori micºora,
pitorescul unuia dintre cele mai
frumoase colþuri de þarã. De aceea, noul
traseu  al cãii ferate Pruniºor-Turnu
Severin ar fi trebuit sã treacã prin nordul
oraºului Turnu Severin, unde ºi
exproprierile ar fi fost mai puþin
costisitoare, iar traseul de pânã atunci,
în limita proprietãþii C.F.R., sã se
transforme într-o ºosea exclusiv
turisticã, pe malul Dunãrii, racordându-
se cu ºoseaua ªimian-Schela Cladovei.
Nu mai puþin important în privinþa
noului traseu era argumentul strategic,
care arãta cã amplasamentul de pânã
atunci al cãii ferate, de-a lungul limitei
sudice a oraºului, expunea urbea privirii
observatorului de pe malul iugoslav, iar
în caz de rãzboi nu numai cã linia feratã
ar fi devenit inutilizabilã, dar ar fi
prejudiciat ºi partea lui sudicã, adicã
partea unde erau ridicate cele mai
importante clãdiri publice ale
Severinului: Palatul Cultural, Prefectura,
Tribunalul, Muzeul, Liceul „Traian”,
Internatul acestuia ºi sediul Diviziei a
XIX-a.

În iunie 1935, proiectul pãrea sã fi
ajuns într-un stadiu înaintat ºi, cum
exproprierile ar fi devenit inevitabile, Al.
Bãrcãcilã gãsea de cuviinþã ca din
echipa de definitivare a acestor lucrãri
sã facã parte ºi un reprezentant al
Comisiei Monumentelor Istorice.
„Socotim – îi scria el preºedintelui
C.M.I. – cã nu se poate tolera fãrã
rãspunderi faþã de interesele noastre
superioare culturale ºi naþionale, o
nouã gravã atingere a acestor
monumente, care, ca reprezentante ale
geniului creator ºi civilizator roman,
au fost de la Miron Costin ºi trebuie
sã rãmânã ºi pentru viitor unul din
fermenþii viguroºi ai redeºteptãrii
noastre naþionale. În acest caz credem
cã trebuie sã se excludã calculul
realizãrii unei meschine economii de
cheltuieli faþã de retrasarea liniei pe
partea nordicã a oraºului, mai ales
când noua linie coboarã spre Severin
dinspre nord-est”.  CONTINUARE ÎN

NUMÃRUL URMÃTOR
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     Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, format, în decembrie
2004, prin fuzionarea Corpului
Pompierilor Militari cu
Comandamentul Protecþiei Civile,
sãrbãtoreºte zilele armei celor douã
instituþii, atât la data de 28 februarie -
Ziua Protecþiei Civile din România,
cât ºi la data de 13 septembrie - Ziua
Pompierilor din România.
   Sãrbãtoarea este un prilej de
retrospectivã a activitãþilor
desfãºurate de-a lungul timpului, în
misiunile de salvare a cetãþenilor
ameninþaþi de conflagraþii militare,
calamitãþi naturale ºi alte catastrofe.
Cu aceastã ocazie, I.S.U. „Drobeta”
organizeazã o serie de activitãþi ce au
ca scop informarea cetãþenilor asupra
riscurilor prezente în comunitate,
popularizarea mãsurilor de prevenire
a manifestãrii acestora, dar ºi regulile
de comportare în cazul producerii
situaþiilor de urgenþã.
   Activitãþile vor debuta vineri, 26
februarie a.c., începând cu ora 09.00,
la Palatul Cultural „Theodor
Costescu”, unde va avea loc un
simpozion dedicat acestei zile. La
activitate vor participa oficialitãþile
judeþului, ºefii de instituþii ºi structuri
MAI, dar ºi cadre ale ISU „Drobeta”.

      Activitãþi dedicate Zilei Protecþiei Civile din România
   Duminicã, 28 februarie a.c., toate
subunitãþile Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” îºi vor
deschide porþile, în cadrul
programului Ziua Porþilor Deschise,
pentru ca, cei interesaþi sã aibã
posibilitatea de a cunoaºte
îndeaproape tehnica de intervenþie
din dotarea pompierilor mehedinþeni.
Tot în data de 28 februarie, în centrele
comerciale din municipiul Dr. Tr.
Severin, dar ºi pe str. Criºan, vor fi
amplasate puncte mobile de
informare preventivã, dar ºi expoziþii
cu tehnicã ºi mijloace de intervenþii
din dotarea inspectoratului, cetãþenii
putând beneficia de informaþii privind
riscurile potenþial generatoare de
situaþii de urgenþã de la nivelul
judeþului, regulile de comportare în
situaþii de urgenþã, principalele cauze
de incendiu ºi modul de prevenire,
importanþa educaþiei antiincendiu în
familie, dar ºi necesitatea
supravegherii permanente a copiilor.
Pe timpul acestor activitãþi, cadrele
Inspecþiei de Prevenire vor distribui
pliante, flyere, stikere cu mesajele
campaniilor naþionale de informare ºi
educare preventivã: „Nu tremur la
cutremur”, „R.I.S.C. – „Siguranþa nu
este un joc de noroc”, dar ºi „vreau
sã fiu voluntar”.

 * * *
 INFO BACKGROUND

   Ziua Protecþiei Civile din România se
sãrbãtoreºte la data de 28 februarie, datã
la care Regele Carol al II-lea semna
Înaltul Decret Regal din 1930, publicat
la 23 martie 1933 în Monitorul Oficial
al României ca Regulamentul Apãrãrii
Pasive contra atacurilor aeriene.
   Acest moment aniversar reprezintã
un prilej de retrospectivã a misiunilor
de salvare a cetãþenilor ameninþaþi de
conflagraþii militare, calamitãþi naturale
ºi alte catastrofe. Mereu gata de
intervenþie, alãturi de celelalte structuri
ale sistemului naþional de apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã,
specialiºtii protecþiei civile au participat
cu profesionalism ºi devotament la
misiunile de salvare a comunitãþilor ºi
diminuare a pagubelor materiale.
   Înfiinþatã în cadrul Ministerului de
Interne, pe timpul celui de-al II-lea
Rãzboi Mondial, structura s-a regãsit
constituitã în Comandamentul
Apãrãrii Pasive din Ministerul
Aerului ºi Marinei, iar în perioada
postbelicã a fost transferatã la
Ministerul Forþelor Armate. În anul
1952 luau fiinþã Apãrarea Localã
Antiaerianã ºi Comandamentul
Apãrãrii Locale Antiaeriene, în a cãror
componenþã existau statele-majore

regionale ºi serviciile specializate la
localitãþi ºi unitãþi economice.
    România a parcurs, în anul 2004,
un proces de reformã instituþionalã,
astfel cã protecþia civilã ºi pompierii
militari au format o structurã unitarã
– Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, componentã
aflatã în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne. Mecanismul
modern de gestionare a situaþiilor
de urgenþã, adaptat standardelor UE
ºi NATO, a presupus variate
responsabilitãþi pentru protecþia
civilã, obiectiv ce a reclamat
implicare, profesionalism ºi
responsabilitãþi instituþionale sporite.
   Gestionarea situaþilor de urgenþã cu
care România s-a confruntat în ultimii
ani (zãpezi, inundaþii, calamitãþi naturale
etc.) a presupus reacþia promptã a
serviciilor profesioniste pentru situaþii
de urgenþã,  rezultatele misiunilor de
salvare fiind confirmat de pregãtirea ºi
experienþa echipajelor de intervenþie. În
acelaºi timp, actualizarea permanentã
a cadrului legislativ a oferit un plus de
eficienþã activitãþilor preventive ºi
acþiunilor specifice pentru salvarea
vieþii, bunurilor, valorilor materiale ºi
de patrimoniu.

    PURTÃTOR DE CUVÂNT
     Plt. maj. Ramona  NISTOR

EURES România dispune
de 40 de posturi pentru lucrãtorii
calificaþi în domeniul hotelier –
gastronomic, care doresc sã
desfãºoare o activitate sezonierã în
Germania, pentru ocuparea cãrora
se va organiza selecþie la Bucureºti
în data de 24 martie 2016.
Companiile Europa Park ºi
McDonald’s oferã locuri de muncã
pentru urmãtoarele meserii: ospãtar
(10 posturi), barman (10 posturi),
bucãtar (10 posturi) ºi personal în
industria gastronomiei de sistem
(10 posturi).
   Pentru ocuparea posturilor de
ospãtar, barman ºi personal în
industria gastronomiei de sistem,

Comunicat de presã

Locuri de muncã prin intermediul Reþelei EURES
pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic

care doresc sã lucreze în Germania
sunt solicitate persoane care au
calificare profesionalã încheiatã,
cu/fãrã experienþã îndelungatã în
domeniu ºi cunoºtinþe bune de
limba germanã (nivel B1). Pentru
posturile de bucãtar, candidaþii
trebuie sã aibã calif icare
profesionalã încheiatã, experienþã
în domeniu, precum ºi cunoºtinþe
de limba germanã, nivel A2.
   Angajarea se face pe o perioadã de
8 - 9 luni, cu posibilitate de prelungire
a contractului de muncã pe duratã
nedeterminatã. Salariul oferit este de
1800 euro brut/lunã, pentru posturile
de ospãtar ºi barman, 1900 – 2400
euro brut/lunã, pentru posturile de
bucãtar ºi de 1400 euro brut/lunã

pentru personalul în industria
gastronomiei de sistem.
   Cazarea poate fi asiguratã de cãtre
angajator sau acesta poate oferi sprijin
în vederea gãsirii unei locuinþe.
   Persoanele cu domiciliul în
judeþul Mehedinþi, care corespund
cerinþelor posturilor oferite, trebuie
sã se adreseze consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinþi, bulevardul Carol I nr. 3,
telefon 0252/319029, pentru a fi
înregistrate în baza de date pentru
muncã în strãinãtate ºi pentru a
primi invitaþie de participare la
selecþie. Înregistrarea în baza de
date se realizeazã pe baza

urmãtoarelor documente:
- cerere tip (se completeazã la
sediul Agenþiei de Ocupare a Forþei
de Muncã);
- copie act de identitate sau
paºaport (valabilitate minim 6 luni);
- C.V model  Europass (cu
fotografie) în  limba germanã
(Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care
sã reiasã cã persoanele nu au
antecedente penale (termen de
valabilitate 6 luni);
- adeverinþã de la medicul de
familie, cu menþiunea „Clinic
sãnãtos/Apt pentru muncã”.

DIRECTOR EXECUTIV ,
IOAN SURU



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Berbecii vor avea parte de o sãptãmânã ceva
mai relaxatã, la serviciu lucrurile stau bine,
financiar vorbind au chiar mari ºanse la
câºtiguri neaºteptate, dacã însã acestea nu apar,
nu este nici o problemã, au puºi deoparte
suficienþi bani încât sã îºi permitã o escapadã
alãturi de persoana iubitã. Ar putea exista ceva
discuþii în familie privind o sumã de bani
împrumutatã, ar fi bine sã o restituie repede, cu
atât mai mult cu cât nu este vorba despre o sumã
mare.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Pentru Tauri, sãptãmâna care urmeazã este una
plinã de surprize în plan sentimental ºi
rãsturnãri de situaþie, va fi o sãptãmânã foarte
agitatã în care nu se vor putea concentra pe
nimic altceva în afarã de planul sentimental, care
îi copleºeºte, chiar dacã pe unii în sens pozitiv,
iar pe ceilalþi în sens mai puþin favorabil. O mare
atenþie trebuie acordatã ºi sãnãtãþii, stresul ºi
problemele personale nu trebuie sã îi impiedice
sã aibã mai multã grijã de ei.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

În perioada care urmeazã, Gemenii se hotãrãsc
sã îºi acorde o micã vacanþã, care, judecând
dupã eforturile depuse în timpul anului, ar
merita sã fie una specialã, undeva în afara þãrii,
într-un loc încãrcat de tradiþie, aºa cum le place
Gemenilor curioºi ºi dornici de schimbare. Este
de preferat sã nu îºi neglijeze partenerul de
viaþã, aºa cum au de multe ori tendinþa.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Nimic nu pare sã le mai stea în cale Racilor în
aceastã sãptãmânã. Au o putere de muncã
extraordinarã ºi sunt foarte motivaþi financiar.
Unii dintre ei vor dori sã cãlãtoreascã, însã
perioada ar trebui puþin amânatã, existã riscul
unor accidentãri uºoare. În dragoste existã
oarece divergenþe de opinie, dar care nu le vor
afecta relaþia într-un mod vizibil. Ceva mai multã
grijã privind sãnãtatea ar fi binevenitã ºi o curã
de vitamine i-ar scuti de sentimentul de
obosealã care îi urmãreºte de câteva zile.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Leii sunt angrenaþi în tot felul de proiecte ºi
de acþiuni în interes personal, dar care se vor
dovedi a fi mai obositoare decât au crezut. Vor
fi nevoiþi sã facã mai multe drumuri în afara
localitãþii, posibil chiar ºi în afara þãrii, pentru a
duce la bun sfârºit un plan de afaceri aflat de
ceva vreme în stadiu de proiect. Partenerul de
viaþã se simte neglijat ºi pus pe locul doi, dupã
problemele de serviciu, lucru care le-ar putea
aduce oarece neplãceri în relaþie.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Pentru Fecioare se preconizeazã cã în
sãptãmâna urmãtoare vor avea multe schimbãri
de fãcut, nu toate plãcute sau favorabile
interesului propriu, dar oarecum forþate de
împrejurãri. Relaþiile cu persoana iubitã s-au
cam deteriorat ºi asta datoritã lipsei de
preocupare vis-a-vis de relaþia de cuplu. În plan
financiar, atenþia este îndreptatã spre câºtigurile
obþinute peste noapte, dar ar fi bine sã revinã
cu picioarele pe pãmânt.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Pentru Balanþe urmeazã câteva zile foarte agitate
în care vor avea nevoie de toatã energia pentru a
pune la punct un eveniment important în familie.
Vor apãrea ºi mici conflicte cu rude mai în vârstã.
Este posibilã reîntâlnirea cu persoane foarte dragi
de departe. Atenþia ar trebui sã fie îndreptatã mai
mult cãtre sãnãtate, care în ultima perioadã a cam
fost neglijatã. Excesele de orice fel le sunt acum
mai dãunãtoare decât în mod obiºnuit.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna în curs reprezintã pentru Scorpioni
o perioadã excelentã din punct de vedere
sentimental. Comunicã bine cu partenerul ºi îºi
fac planuri de viitor, lucru care îi binedispune
ºi îi motiveazã sã fie mai interesaþi sã îºi rezolve
rapid problemele de serviciu. Cu banii stau mai
prost, dar nu catastrofal, ideal ar fi sã se abþinã
de la cheltuielile inutile ºi pentru investiþiile
majore sã aºtepte o perioadã mai fastã.
Sãnãtatea nu ar trebui neglijatã, n-ar fi exclus
sã fie nevoiþi sã facã o vizitã doctorului.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

   Pentru nativii din Sãgetãtor se prevede o
sãptãmânã încãrcatã la serviciu, deºi, sub
celelalte aspecte, va fi destul de bunã. În plan
financiar nu existã momentan motive de
îngrijorare, încrederea în forþele proprii ºi
spiritul de iniþiativã îi stimuleazã în noile
activitãþi, iar randamentul va fi maxim. În plan
sentimental totul e roz, vor avea parte de mult
sprijin din partea persoanei iubite, care va avea
toatã înþelegerea pentru programul încãrcat al
Sãgetãtorilor.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Capricornii au serioase motive de îngrijorare
la serviciu, ºefii sunt nemulþumiþi de aceºtia, unii
riscã chiar sã îºi piardã credibilitatea, ar fi cazul
sã revinã urgent pe linia de plutire. Se ºtie
despre Capricorni cã sunt încãpãþânaþi ºi
orgolioºi, iar în sãptãmâna care urmeazã nu vor
dezminþi aceastã zicalã în nici un plan, în cel
sentimental cu atât mai puþin. Atenþie la discuþiile
în contradictoriu cu un prieten apropiat, este
posibil sã le înþeleagã greºit intenþiile.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Vãrsãtorii sunt foarte motivaþi ºi dornici sã
înceapã lucrul la un nou proiect. Deºi în prima
instanþã nu vor obþine rezultate spectaculoase,
se vor implica tot mai mult îºi vor da seama cã
alegerea fãcutã este cea corectã ºi cã nu au
absolut nici un motiv de îndoialã cu privire la
reuºita proiectului lor. Deºi uºor nemulþumiþi de
partenerul de viaþã, Vãrsãtorii vor reuºi sã aducã
echilibrul în relaþie, fiind dornici de stabilitate
în aceastã perioadã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În zilele care urmeazã, Peºtii vor cãuta sã fie
permanent în centrul atenþiei ºi se vor lãsa
conduºi de primele impulsuri, ceea ce nu este
tocmai indicat. Planul sentimental este foarte
bine aspectat pentru Peºtii care au deja un
partener. Pentru cei singuri în schimb, nu este
momentul sã ia decizii importante, dar nici sã
se impacienteze, toate au un timp al lor.
Financiar vorbind, în aceastã sãptãmânã vor avea
numai de câºtigat.

OBIECTIV mehedinþean  25.02.- 02.03. 2016 pag. 13Horoscop

(24 februarie - 2 martie 2016)

Curaj, intoxicaþia cu E...

Deºi misiunea sa este de a întoarce generaþia
prezentã cu faþã cãtre istoria, religia, cultura, tradiþia
ºi valorile naþionale, cãtre o competiþie realã de
valori, Ministrul Curaj se strãduieºte sã introducã

învãtãmîntul românesc în tiparele unor exigenþe
care nu au, în nici un fel, de-a face cu exigenþele
valorii. Fapt condamnabil, bãtãlia sa þine seama
de interesul clipei ºi al gloriei personale, departe
de aspiraþiile ºi demersurile temerare ale
haretismului. În mod deliberat, potrivit unor interese

strãine, se atenteazã la educaþia tinerilor. În faþa
miniºtrilor care s-au perindat pe fotoliu,
Învãþãmîntul a devenit o cenuºãreasã, care nu se
ºtie dacã îºi va mai gãsi condurul de aur.

 Urmare din pag. 8

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Horoscop
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În perioada 19-21.02.2016
la Târgu Mureº a avut loc prima
Finalã de Campionat Naþional din
Calendarul oficial al Federaþiei
Române de Judo din acest an,
competiþie la care au luat startul
337 de cadeþi, U18, masculin
ºi feminin.
   CSM Drobeta Turnu Severin,
secþia Judo, a început promiþãtor
drumul cãtre culegerea roadelor
(medaliilor) cu sportivii sãi.
Rezultatele sunt urmãtoarele:
Loc I: -VÂLVOI ANDA -57 kg
Loc II: -BORONTIª ANDREEA-52 kg
Loc V: -VOAIDES ALIA -44 kg
Loc VII: -CHICIN ALEXANDRU-55 kg

Loc IX:-DEMETRIO GABRIEL-
50 kg
Neclasaþi: -STROE ANA MARIA -40 kg
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg
-BREBINARU SORIN -60 kg
-UNTARU COSTEL -66 kg
   Competiþia puncteazã ºi la
propriu ºi la figurat în accesul cãtre
participarea la Campionatul
European de cadeþi din acest an din
Finlanda din luna iunie ºi confirmã
participarea la Campionatele
Balcanice ale cadeþilor de la
Kikinda, Serbia din luna mai, a
celor douã medaliate.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

TRIBUNALUL MEHEDINÞI

ANUNÞ DE PARTICIPARE LICITAÞIE

     Tribunalul Mehedinþi anunþã organizarea în data de 30.03.2016 ora
10.00 a unei licitaþii publice privind închirierea urmãtoarelor spaþii cu
destinaþia:
     - punct amplasare automate bãuturi calde/reci/sandviciuri în
suprafaþã de 3mp. parter în sediul Judecãtoriei Baia de Aramã, str. Nicu
Pereanu nr. 8.

- punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare
acte în suprafaþã de 8 mp. parter în sediul Judecãtoriei Baia de Aramã,
str. Nicu Pereanu nr. 8.
    - punct amplasare automate bãuturi calde/reci/sandviciuri în
suprafaþã de 4 mp. în sediul Judecãtoriei Orºova, B-dul 1 Decembrie
1918 nr. 16 C.

- punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare
acte în suprafaþã de 8 mp. în sediul Judecãtoriei Orºova, B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 16 C.
     - punct prestare servicii de dactilografiere, copiere/multiplicare
acte în suprafaþã de 8 mp. parter în sediul Judecãtoriei Vînju Mare, str.
Viilor nr. 9.

Criteriile de calificare ºi/sau selecþie a candidaþiilor sunt prevãzute
în Documentaþia de atribuire, Secþiunea I, „Fiºa de date a achiziþiei”.

Criteriul de atribuire este „Preþul chiriei cel mai mare/mp”.
Data limitã pentru depunerea ofertelor este 30.03.2016 ora 9.00 la

sediul Tribunalului Mehedinþi, Str. B-dul Carol I, nr. 14, etaj I, camera 29.
    Documentaþia de atribuire ºi caietul de sarcini se ridicã de la
departamentul economico-financiar din cadrul Tribunalului Mehedinþi,
Str. B-dul Carol I, nr. 14. etaj I, camera 29. Persoana de contact: Ciurel
Simona, telefon 0252 208207.

PREªEDINTE COMISIE LICITAÞIE,
JUD. TUDOR EUGENIA

CSM Drobeta a început
promiþãtor drumul cãtre

culegerea roadelor

Colectivul I.T.M Mehedinþi anunþã,
cu durere în suflet, cã pe data de 22 februarie
2016, a încetat din viaþã colega noastrã
AGRIPINA LOZBÃ, auditor intern.
Trista veste ne-a lãsat pe toþi profund
îndureraþi, „PINA” va rãmâne în amintirea
noastrã ca o foarte bunã colegã, de o aleasã
nobleþe sufleteascã ºi o mamã iubitoare.
DUMNEZEU S-O IERTE ªI S-O

ODIHNEASCÃ ÎN PACE!

EURES România dispune de
35 de posturi pentru muncitorii
calificaþi în diverse meserii, care
doresc sã lucreze în Germania, pentru
ocuparea cãrora se va organiza
selecþie la Sibiu, în perioada 22 – 23
martie 2016. Angajatori germani
reprezentaþi de compania Unique
Personalservice GmbH oferã locuri de
muncã pentru urmãtoarele meserii:
sudor MIG – MAG, WIG (7 posturi),
lucrãtor calificat în producþie –
industria automobilelor  (7 posturi),
hamal (6 posturi), operator CNC (5
posturi), electrician (5 posturi),
operator stivuitor (5 posturi).
  Pentru ocuparea posturilor vacante
sunt solicitate persoane care au
calificare profesionalã încheiatã,
experienþã în domeniu, permis de
conducere categoria B, precum ºi
cunoºtinþe bune de limba germanã
– nivel B1.
   Salariul oferit este de 8,80 – 11,88
euro brut/orã, conform contractelor
colective de muncã în respectivele
domenii de activitate, la care se adaugã
diferite bonusuri, iar durata
contractelor de muncã este pe o
perioadã nedeterminatã. Se oferã

Locuri de muncã prin intermediul
Reþelei EURES pentru persoanele

calificate în diverse meserii care
doresc sã lucreze în Germania

Comunicat de presã

sprijin în vederea gãsirii unei locuinþe.
   Persoanele cu domiciliul în judeþul
Mehedinþi, care corespund cerinþelor
posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Mehedinþi,
bulevardul Carol I nr. 3, telefon 0252/
319029, pentru a fi înregistrate în baza
de date pentru muncã în strãinãtate
ºi pentru a primi invitaþie de
participare la selecþie. Înregistrarea în
baza de date se realizeazã pe baza
urmãtoarelor documente:
- cerere tip (se completeazã la sediul
Agenþiei de Ocupare a Forþei de
Muncã);
- copie act de identitate sau paºaport
(valabilitate minim 6 luni);
- C.V. model  Europass (cu fotografie)
în  limba germanã (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care
sã reiasã cã persoanele nu au
antecedente penale (termen de
valabilitate 6 luni);
- adeverinþã de la medicul de familie,
cu menþiunea „Clinic sãnãtos/Apt
pentru muncã”.

DIRECTOR EXECUTIV,
IOAN SURU

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI

C O N V O C A T O R
Se convoacã, în ºedinþã ordinarã, Consiliul Judeþean Mehedinþi, în

ziua de luni, 29 februarie 2016, ora 14.00, la sala de ºedinþe din cadrul
Palatului Administrativ al judeþului.
   Detalii în legãturã cu ordinea de zi a ºedinþei, se pot lua de la Serviciul
juridic, contencios, administraþie publicã localã.

PREªEDINTE, Av. Georgescu Aladin Gigi
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CS Pandurii Târgu Jiu ºi CS
Universitatea Craiova au încheiat la
egalitate, scor 1-1, partida disputatã,
luni seara, pe Municipalul
severinean, în penultima etapã din
sezonul regulat al Ligii I.  Remiza din
derby-ul Olteniei nu avantajeazã
niciuna dintre combatante. Dacã
CSU Craiova nu mai poate spera la
un loc în play-off dupã acest rezultat,
echipa antrenatã de Edward
Iordãnescu s-a depãrtat la 6 puncte
de liderul Astra Giurgiu. CS Pandurii
a obþinut cu greu ºi punctul de la
malul Dunãrii. Dupã ce Mãzãrache

Secþia de lupte libere de la
CSM Drobeta a avut 11
reprezentanþi pe podiumul de
premiere al Memorialului Ilie

Marinescu, de la Craiova.
Competiþia din Bãnie s-a desfãºurat
la 3 categorii de vârstã, iar la copii
II, nãscuþi în anii 2003-2004, clubul
severinean s-a impus prin Oana
Vânturache (30 kg), Georgiana
Zãrescu (40 kg) ºi Patricia Manofu
(48 kg). La juniori III (2001-2002)
au triumfat Cristina Ungureanu (52
kg), Mihai Mãrgãrit(38 kg)  ºi
Sabin Stegaru (51 kg), iar la cadeþi
(1999-2000)  Adina Giura (56 kg)
ºi Roxana Capezan (70 kg) nu au
avut adversari. Tot la cadeþi, Roxana

CSM Drobeta a cucerit cu
trei medalii  la Cupa României la
box-feminin,  desfãºuratã la
Râmnicu Sãrat. Clubul severinean
a mizat pe 6 pugiliste, iar trei dintre
elevele lui Dumitru Cipere au
cucerit medalii. La tineret, aurul a
revenit  Ionelei Ungureanu (57 kg)
ºi ªtefaniei Lazãr (60 kg),  iar
Iuliana Moise (57 kg) a obþinut
argintul la juniori. Aproape de
podium a fost ºi Denisa
Pârvãnescu, care a pierdut lupta
pentru accederea în semifinale
categoriei 57 kg, de la tineret.

Egal în defavoarea ambelor echipe
a deschis scorul pentru oaspeþi, în
minutul 9, Wellington a egalat
tocmai în minutul 87. Majoritatea
celor 4.000 de spectatori
mehedinþeni prezenþi în tribune
s-au bucurat la golul Craiovei, spre
nemulþumirea gorjenilor. “Jucãm în
deplasare fiecare meci, dar nu pot
sã condamn simpatia localnicilor.
Ne simþim ca oaspeþii pe acest
stadion ºi ne e foarte greu, în special
când jucãm la Severin  cu Steaua,
Dinamo sau Craiova. Mai nou, avem
ºi problema cu CEO, care a anunþat
cã nu va mai finanþa clubul. E vorba

Etapa a XXV-a

FC Botoºani - Astra Giurgiu 0-1 (0-0)
CSMS Iaºi - Poli Timiºoara 1-1 (0-0)
Dinamo - Concordia Chiajna 4-0 (2-0)
Petrolul Ploieºti - Viit. Constanþa       1-2 (0-0)
CFR Cluj - ASA Tg.Mureº 1-0 (0-0)
Pandurii Tg.Jiu - CSU Craiova 1-1 (0-1)
FC Voluntari - Steaua              3-1 (1-0)

Clasament

1. A. Giurgiu  25 14 8 3 41-28 50
2. Dinamo  25 13 8 4 35-23 47
3. V.Constanþa  25 13 7 5 48-27 46
4. Tg.Jiu  25 12 8 5 32-25 45
5. Steaua  25 12 7 6 34-24 44
6. Iaºi  25 9 9 7 21-24 36
7. Tg. Mureº  25 8 11 6 26-21 35
8. Craiova  25 8 7 10 26-26 31
9. Cluj*  25 8 10 7 30-25 28
10. Botoºani  25 6 8 11 30-34 26
11. Timiºoara  25 4 10 11 23-35 22
12. Voluntari  25 4 9 12 26-41 21
13. Chiajna  25 3 8 14 21-44 17
14. Ploieºti*  25 2 8 15 17-33 8
*Echipe penalizate cu 6 puncte

Elevele lui Cipere au
început sezonul în forþã

 M. O.

Verificare utilã, la Craiova
Dinicã (70 kg) a urcat pe ultima
treaptã a podiumului de premiere,
în timp ce Andrei Breazu (59 kg) s-
a clasat pe locul secund, la fel ca

Mãdãlin Praja (38
kg), la juniori II. “E
primul concurs al
anului pentru noi
ºi sunt mulþumit
de rezultate. Am
luat 8 locuri întâi,
în contextul în
care turneul a fost
destul de puternic.
Au fost 16 cluburi
din þarã ºi unul din
Vidin.
   De exemplu, la
categoria 70 kg,
de la cadete, au
fost prezente cele
trei medaliate de la
naþionalele de anul
trecut, plus
r e p r e z e n t a n t a
Bulgariei, iar eleva

mea le-a bãtut pe toate”, a spus
antrenorul Marin Dobrescu. Pe 10-
12 martie, elevii sãi vor participa,
la Târgoviºte, la etapa de calificare
a Naþionalelor de cadeþi, iar, o
sãptãmânã mai târziu, la Odorheiul
Secuiesc, va fi rândul juniorilor sã
lupte pentru accederea în faza care
le dã dreptul sã aspire la medalii.
“Eu cred cã toþi cadeþii ºi juniorii
de la CSM Drobeta se vor califica
în finale. Se pune întrebarea
câ te  meda l i i  vom lua” ,  a
precizat Dobrescu.

Surorile Mirela Zaharescu (tineret)
ºi Romina Zaharescu (juniori) au
fost învinse în primul tur. “A fost
prima competiþie a anului ºi sunt
foarte mulþumit de rezultate. Am
cucerit douã medalii de aur tineret,
iar Moise, la prima sa participare
la junioare, a luat argintul. Mai
putea lua ºi Pârvãnescu o medalie,
dar a pierdut, ºi din cauza arbitrilor,
meciul cu reprezentanta gazdelor”,
a spus antrenorul Cipere. La
sfârºitul lunii iunie, elevele sale vor
lupta pentru medalii la
Campionatul Naþional.

de 2 milioane
de euro, care
c o n t e a z ã
enorm. Sper
sã nu ajun-
gem ca cei la
Severin, care
nu mai au
nicio echipã
proprie, la
niciun sport”,
a spus
Iordãnescu.
Etapa viitoare,
echipa sa va
juca, la Ovidiu,
cu FC Viitorul
Constanþa, iar
CSU Craiova
va întâlni CFR
Cluj, pe
propriul teren.
Indiferent de
rezultatele din
ultima rundã a sezonului regulat, CS
Pandurii va juca în play-off (locurile

1-6), iar craiovenii vor evolua în
play-out (locurile 7-14).

 M. O. M. O.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, acuma io nu
ºtiu cum sã vã zic, da mie nu prea-
mi place ce sã întâmplã. Pã acilea la
noi, fiecare e cu fiecare, unu hãis, altu
cea, unu sã bate cu pumnii în piept
ºi o sutã îi zic de bine, pã nu ºtiu ce
sã zic, da io cred ca nu e de bine. Pã
sã faci tu o inaugurare de teatru,
dupã ce s-au bãgat fro 13 milioane,
de euroi, acolo ºi sã-þi crape
zidurile înainte de a sã deschide
porþile, io zic cã nu e lucru de laudã.
Unde  mai pui cã unii venirã repede
sã sã înfrupte cu neºte contracte,
alþii sã-ºi acordeze ansamblurile,
numai sã mãnânce fiecare o pâine
din mâna lu nea Gherghe.
- Mã nea Mãrine – zisã Sucã, dacã
ai aºa o percepþie mai anapoda
despre o persoanã publicã ºi dintr-
o datã, din întâmplare, mai mulþi zic
cã a fãcut ºi un lucru bun pentru
oameni, cam ce ai face?
- Taci, zâc, cã-þi percep una de te
trezesc imediat din somnu ãla urât sau
poate ai avut vreun coºmar?
- Da! Cu nea Gherghe, primarul
severinenilor mei, care fu lãudat chiar
ºi de cei mai aprigi contestatari dupã
ce inaugurã Teatrul ºi redeschisã
Cetatea. Sã ºi fotografiarã cu nea
Gherghe, ba unii îi urarã ºi „la mai
multe mandate”, ºi-l felicitarã mai
ales cã eliberã strãjerii din Cetate care
mai aveau un picuþ ºi mureau de
foame acolo dupã atâtea luni de
aºteptare. Aºa cã dupã ce adusã atâta
culturã în Severin pot sã-i zic lu nea
Gherghe „jos pãlãria”?
- Zii, da o datã ºi stai jos pânã nu sã  nea Mãrin

Sucã, teatrul scorojit al lu nea Gherghe, ºparleala di
la Gogoºu ºi nea Duicu spectactoru’ din umbrã

prind deontologii cine a zis. Mai ales
ãia care au lipsit ºi care au avut invitaþie:
nea Drãghiea, nea Georgescu, primari
ºi ºefi de deconcentrate care au rãmas
sã facã cãrþile pentru alegerile locale
împreunã cu nea Duicu. Da, sã pare
cã s-au supãrat din cauza afiºelor
greºite de pin oraº cu “Zilele culturii
SEVERIENE”, mai ales cã au costat
o cupã de marafeþi.
   Mã nepoate, asta cu mai multe
mandate, zise Sucã cã e prea forþatã.
Cã ºi aºa ultimu mandat fu cam
degeaba, aºa cã ar cam fi timpu ca nea
Gherghe sã mai facã ºi mnealui un pas
înapoi, cã sã te tot þii de scaunu’ ãla
care þi-a adus niºte foarte multe
avantaje, nu dã bine. Unde mai pui cã
þi-au luat ºi severinenii sama, s-or fi
sãturat sã aibã de opt ani acelaºi
primar, mai vor sã vadã ºi ei altceva.
   Mã fraþilor da unii nu sã potolesc ºi
continuã sã ºparleascã din banu

public. Uite niºte fonduri europene de
vreo câteva sute de milioane de lei în
loc sã fie folosite la terminarea
lucrãrilor de la ºcolile din Gogoºu
ajunsãrã în conturile unor televiziuni
locale, cicã pentru publicitate ca sã
facã gogoaºã „cupa” unor acþionari
majoritari de TV în reorganizare.
Organele abilitate sã pare cã ºtiu ºi,
probabil, dupã câþiva ani dosarul va
ajunge, dacã va ajunge, la DNA. Cum
la DNA e posibil sã ajungã ºi suveica
de zeci de mii de euro prin care
Pandurii, ãia di la Gorj, sunt promovaþi
cu fonduri di la ALDE C. E. O. Târgu
Jiu, Complexul Energetic Oltenia la
aceeaºi televiziune de cupã.
   Sã vezi minune, la nea Duicu. Cicã
omu se uitã cu interes la politica
mehedinþeanã, cã e spectator, de aia
trimisã doar fetele sã le pupe mânilie
cã sã ocupã de afaceri noi ºi cã nu prea
îl  mai intereseazã sã sã mai bage în

samã. Cã de când cu afacerile în
domeniul aranjamentelor, de ºi din
culise, nu mai are are omu timp de
cherdut, cã de acolo ies bani frumoºi,
da în politicã mai trebe sã mai ºi bagi.
Cât despre postura de spectactor a lu
nea Adi, zisã Marghioala lu Fleaºcã cã
ea nici când doarme nu-l crede.
   Acuma, zisã al lu Zbanghiu cã e mai
groasã la Primãria lu nea Gherghe.
Pãi da, cã bãieþii di la Curtea de
Conturi sesizarã DNA-ul pentru abuz
în serviciu la Primãria Severin, cu o
pagubã adusã statului român ce
depãseste 13 milioane de lei noi, iarã
de data asta e treabã serioasã. Dacã
sã mai adaugã ºi rapoartele din anii
trecuþi, Sucã zâce cã banii
severinenilor au cam fost tocaþi pentru
alte interese, da despre asta o sã vã
povestim ºi data viitoare.
   Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!


