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Balul portului popular
de la Bãile Herculane

ULTIMA ORÃ

În ºedinþa de Guvern de ieri,
inginerul Cristinel PAVEL a fost
numit prefect de Mehedinþi, prin
detaºare în condiþiile legii ºi cu
respectarea principiului mobilitãþii
înalþilor funcþionari publici.

MIªCAREA FACE
SCHIMBAREA!
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Cred cã integritatea ºi
respectul pentru cetãþean
A VII-a ediþie a BALULUI PORTULUI POPULAR (numit ºi Balul Izmenelor) a avut loc vineri, 25 conduc la performanþã în
martie a.c., la restaurantul hotelului Afrodita din Bãile Herculane. Balul este un eveniment inedit, unic în administraþia publicã.
zonele din Banat, ºi dã posibilitatea iubitorilor de port popular sã poatã sã-ºi prezinte costumul, indiferent
de vechime, de zonã sau þara de provenienþã.
 Continuare în pag. 2
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Declaraþie de presã, Aladin Georgescu, Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi Preºedintele Consiliului
pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia

‹‹Miercuri, 30 martie 2016,
am condus ºedinþa ordinarã a
Consiliului pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia, care a
avut loc la Târgu Jiu, în prezenþa
preºedinþilor Consiliilor Judeþene ºi
a primarilor din regiunea noastrã,
fiind reprezentate judeþele Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea.
Pe ordinea de zi am avut 14
proiecte de hotãrâre, inclusiv cel cu
privire la alegerea noii conduceri a
 Continuare în pag. 5
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de Sorin Vidan

Politrucii trecãtori ºi oamenii de culturã

Mi s-a pãrut amuzant ºi în
acelaºi timp trist faptul cã unei sãli
a Palatului cultural severinean,
recent redeschis, proaspãt
redefinit, i s-a dat numele unui
celebru caricaturist, o prezenþã
deja obiºnuitã la toate manifestãrile
culturale ale urbei, invitat de
seamã al primãriei. Sigur, nimeni
nu contestã valoarea respectivului
artist în perimetrul artei grafice,
notorietatea dumnealui se bazeazã,
în mod evident, pe elemente
sigure. Chiar si eu am acasã un
desen semnat de dumnealui, primit
cu ocazia decernãrii unei distincþii,

pentru toþi cei care, artiºti, actori,
scriitori, oameni de culturã,
constituie mediul cultural
mehedinþean. Un mediu care, prin
puþinii oameni care mai ard pe
baricadele ideii de culturã, luptã
pentru anumite valori.
Am toatã stima pentru scriitorii ºi
artiºtii care au protestat împotriva
unor stãri regretabile de lucruri
legate de Palatul cultural. Iar marele
merit al acestui protest e acela de a
atrage atenþia asupra felului
jemanfiºist, “superior” ºi autoritar în
care decidenþii politici ºi
administrativi ai oraºului ºi judeþului
trateazã cultura. Avem ºi am avut
oameni de mare valoare în
domeniul cultural, din pãcate însã
nu am avut totdeauna decidenþii care
sã încurajeze ºi sã sprijine dialogul
real ºi matur cu oamenii de culturã.
În vreme ce alte municipii
reºedinþã de judeþ au proiecte
culturale de impact naþional ºi chiar
european, la noi acest lucru nu a

fost posibil. Politicul, ºefimea de
moment, nu a gândit niciodatã la
modul serios sã punã bazele unui
proiect cultural judeþean coerent ºi
performant, sã punã fundamentele
unui dialog constant ºi proiectiv cu
mediul cultural. Ba cred cã le-a
convenit sã trateze oamenii de
culturã de sus, fãrã atenþie ºi
respect, considerând cã dacã la ei
sunt pixul ºi banii, pot face dupã
cum le taie capul. De aceea ne ºi
aflãm în zona aceasta de
provincialism cultural, de bãltire
nefericitã, cãci în toþi anii aceºtia
nimeni dintre politicii zilei nu dat
doi bani pe oamenii de culturã, pe
ideea unui proiect judeþean cultural,
capabil sã ne aducã pe toþi într-o
luminã mai bunã. Politicienii s-au
þinut de cioacele lor obiºnuite, de
numiri, de interese politicianiste, de
jocuri de culise, nicidecum de vreun
proiect amplu, care sã meargã
dincolo de scurtimea mandatului
lor. În acest “concert” regretabil nu
e de mirare cã peste capul oamenilor
de culturã se decid atâtea chestiuni
de activitate cu impact major în dezvoltarea judeþului, ce þin strict de cultural.
Oare chiar se aºteaptã vreunul
din care, în sintezã, aº putea enumera: agriculturã,
educaþie, finanþe, sãnãtate, dezvoltare ºi administraþie, dintre aceºti politruci trecãtori sã se
muncã, mediu ºi interne. Cred eu, cã planul de actiuni bucure de respectul oamenilor de
pe anul 2016 a avut în vedere, gãsirea unor soluþii care culturã? Oricum, cu toate funcþiile
sã aibã efect în perioada imediat urmãtoare ºi care sã ºi cu toþi banii lor, se prea poate ca
punã bazele unor dezvoltãri de structurã în viitor a niciunul sã nu rãmânã în memoria
judeþului Mehedinþi”, ne-a declarat subprefectul judeþului acestor locuri. Cultura va
supravieþui, micimea politicului nu.
Mehedinþi, domnul Andrei Stãniºoarã.

acum un an ºi ceva. Nu mã dau în
vânt dupã aceastã „operã”, nu e pe
gustul meu ºi ca urmare nici nu lam expus vreodatã prin casã.
Expun în schimb, cu mare
încântare, operele unor artiºti
severineni, ºi nu numai, pe care îi
admir: Constantin Plãviþu,
Sebastian George Bãdãrãu etc.
Ceea ce e de contestat în toatã
povestea aceasta a denumirii unei
sãli a Palatului cultural e graba ºi
arbitrariul unei astfel de decizii, fãrã
a se consulta cu seriozitate, mediul
cultural mehedinþean. O decizie
care a venit peste acest mediu,
sfidându-l sau ignorându-l.
Întrebarea e simplã: dintre toate
numele mari ale culturii care sunt
legate de aceste meleaguri, oare
chiar nu s-a gãsit unul? Nu ºtiu ce
pãrere are Comisia pentru culturã
a conciliului local despre toatã
aceastã poveste, dar sigur ar trebui
sã aibã o pãrere, pentru cã este o
chestiune destul de sensibilã

A fost aprobat „Planul de acþiuni pe anul 2016"
„Planul de actiuni pe 2016”,
pentru realizarea în judeþul
Mehedinþi a obiectivelor
cuprinse în actualul program de
guvernare, a fost aprobat, marþi
29 martie 2016, în sedinþa
Colegiului Prefectural.
„Planul de acþiuni pe anul 2016,
a fost structurat pe 20 de capitole, vizând domeniile

Balul portului popular de la Bãile Herculane

Ca ºi pânã acum,
costumaþia a fost obligatorie, indiferent de zona
sau etnia pe care le reprezintã costumul, totul
pentru se pãstra tradiþia obiceiurilor.
Seara portului popular de la Bãile Herculane a
adunat peste 300 de persoane care au rãspuns
invitaþiei organizatorilor.
Alãturi de vârstnici au dansat ºi ºi-au prezentat
costumele populare specifice zonei ºi copiii, care au
deschis balul. Printre cei prezenþi s-a numãrat ºi
europarlamentarul Monica Macovei, în ie tradiþionalã:
„Mã bucur foate mult cã sunt aici. Nu trebuie sã ne uitãm
identitatea niciodatã, mã bucur cã sunt la a VII-a ediþie a
Balului Portului Popular. Dupã cum vedeþi, eu sunt
îmbrãcatã ca la Herculane, ca-n zona asta. Ideea
organizãrii acestui bal este foarte bunã, noi trebuie sã
URMARE DIN PAGINA 1
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ne pãstrãm tradiþiile, asta ne þine ca o naþiune unitã. Dacã
ne uitãm istoria nu o sã avem viitor”.
O altã surprizã a Balului au fost ºi doi cetãþeni din
Marea Britanie, încântaþi de tradiþiile româneºti ºi de
cum ºtiu românii sã petreacã.
 O. M.
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Ionu Sibinescu – candidat independent pentru Consiliul Judeþean Mehedinþi

Cred cã integritatea ºi respectul pentru cetãþean
conduc la performanþã în administraþia publicã.
Ca parte a acestui sistem, am
pentru a nu mai ocupa doar topurile
ªi
cred
cã
se
poate
face!
avut posibilitatea în aceºti 4 ani sã
sãrãciei, iar pentru acest lucru nu mai
înþeleg mecanismele sale de
funcþionare, lipsurile ºi soluþiile
pentru un serviciu public de calitate
care sã rãspundã nevoilor reale ale
cetãþenilor. Experienþa acumulatã ºi
obiectivul de a produce schimbãri
semnificative în modul de lucru al
Consiliului Judeþean, în modalitatea
de a lua decizii ºi de a le pune în
practicã, mã face sã fiu astãzi în faþa
dumneavoastrã.
În 2012 când am fost ales pentru
prima datã consilier judeþean din
partea unei uniuni politice am crezut
cã, sprijinit fiind de forþa unor
partide, voi avea puterea ºi pârghiile
necesare de a transforma lucrurile
mai repede ºi mai eficient. Realitatea
mi-a demonstrat însã contrariul.
Dacã eºti parte a unui mecanism
greoi, nu o poþi lua înaintea lui.
De aceea, dupã un timp lung de
reflectare, doresc sã vã anunþ
candidatura mea ca independent
pentru un nou mandat de consilier
judeþean.
Voi merge ca independent la
urmãtoarele alegeri locale ºi îmi
doresc sã am posibilitatea de a
continua ce am început ºi de a
demara noi proiecte care sã vizeze
calitatea vieþii mehedinþenilor.
Am optat sã fiu independent
pentru cã am convingerea cã
politica trebuie sã fie pentru ºi
despre oameni, cã interesele
dumneavoastrã sunt deasupra celor
ale partidelor, iar acestea în lupta
internã pentru funcþii, uitã de
nevoile reale ale cetãþenilor pe care
îi reprezintã.
Nu neapãrat lipsa banilor este
marea problemã a judeþului
Mehedinþi, ci proasta lor gestionare.
Lipsa unei strategii la nivel regional
se reflectã direct în felul în care aratã
judeþul, în nivelul de trai, în calitatea
serviciilor publice: sãnãtate,
educaþie, administraþie publicã.
Dumneavoastrã, mehedinþenii,
aveþi puterea sã decideþi calea

acestui judeþ.
Nu mai putem continua cu
cheltuieli exagerate de la bugetul de
stat, cu scandaluri,
fãrã
transparenþã! Puteþi da o lecþie
actualilor lideri politici ai judeþului
ºi sã alegeþi un Consiliu Judeþean
transparent, care sã foloseascã banii
în interesul dumneavoastrã ºi care
sã fie capabil sã atragã investitori.
Chiar dacã vorbim de politica
regionalã, avem aceleaºi obiective
ca la nivel central:
1. reducerea sãrãciei,
2. educaþie gratuitã ºi de calitate
pentru toþi copiii, atât din mediul
urban, cât ºi rural - nu putem ignora
aceste discrepanþe pentru cã le
luãm ºansa copiilor de a ieºi din
cercul vicios al sãrãciei -,
3. identificarea unor soluþii sau
politici pentru situaþia demograficã
din România: îmbãtrânirea populaþiei
este un fenomen cu care se confruntã
ºi judeþul nostru,
4. agricultura: sunt prea multe
terenuri lãsate nelucrate ºi avem
nevoie de identificarea unor soluþii
pe termen lung
5. turismul: dezvoltarea acestui
sector poate asigura judeþului
Mehedinþi o creºtere a economiei.
De aceea, am ºi iniþiat proiectul
„#prinMehedinþi” de promovare a
judeþului. Este un pas mic, dar
schimbãrile mari uneori se petrec
cu paºi mici ºi deºi.
În ultimii ani în judeþul nostru a fost
total neglijat poate cel mai important
capitol pentru viitorul nostru. Copiii!
Sunt tatã. ªi mã sperie gândul ca
judeþul acesta, cu un potenþial uriaº,
nu le oferã nicio soluþie copiilor
noºtri sa rãmânã aici. Trebuie sa
conºtientizãm faptul ca prioritatea zero
a noii administraþii trebuie sã fie
investiþia în tânãrã generaþie. Trebuie
gãsite soluþii prin care copiii sã aibã
un viitor aici. Îmi doresc ca tinerii,
dupã ce terminã facultatea la
Timiºoara, la Bucureºti sau în orice

alt centru universitar din þarã, sã
revinã cu plãcere în judeþul nostru ºi
sã poatã face parte dintr-o comunitate
în care sa aibã parte de servicii
medicale la nivel european, de locuri
de muncã, de grãdiniþe ºi ºcoli
dotate, în care turismul sã reprezinte
o sursã de dezvoltare economicã.
Uitaþi-vã în Drobeta, uitaþi-vã la
Orºova, la Clisura Dunãrii. Aceste
locuri ar trebui sã fie împânzite de
turiºti. Locuim într-unul dintre cele
mai frumoase judeþe din þarã ºi cu
toate acestea suntem în top 3 cele
mai sãrace judeþe. Dragi mehedinþeni,
acest lucru trebuie sã se schimbe.
Sunt cât se poate de sincer. Nu
încerc sã vã promit cã dacã îmi
acordaþi mie votul dumneavoastrã
toate aceste lucruri se vor schimba
imediat. Nu! În schimb vã promit cã
dacã mã alegeþi pe mine mã voi lupta
sã adun în jurul meu numai oameni
care urmãresc aceleaºi obiective. Mã
voi lupta ca partidele ºi toþi oamenii
politici din judeþ sã înþeleagã aceste
lucruri. Iar dacã voi, mehedinþenii,
veþi fi alãturi de mine în continuare
sunt sigur cã împreunã vom reuºi sã
transformãm acest judeþ!
Mulþi m-au întrebat de ce optez
sã candidez independent când este
mult mai uºor din partea unui partid.
Rãspunsul meu este urmãtorul: nu
vreau obiective uºoare! Avem nevoie
de viziune ºi de perseverenþã la
nivelul judeþului pe termen lung

putem ignora prezentul.
Un alt motiv pentru care candidez
independent este de a arãta cã fiecare
poziþie în aparatul de stat are atâta
importanþã câtã îi dai ºi trebuie sã
fim conºtienþi de importanþa muncii
noastre indiferent de poziþiile pe care
le ocupãm în societate. Împreunã
putem schimba mentalitãþi pentru a
construi o comunitate din care sã fim
mândri cã facem parte.
A fost o onoare sã vã reprezint ºi
am acþionat mereu cu gândul la
dumnevoastrã, toþi cei care mi-aþi
acordat încrederea sau care aþi ales
cu gândul la o viaþã mai bunã,
normalã, în care sã aveþi un salariu
care sã vã permitã sã trãiþi decent,
grãdiniþe ºi ºcoli pentru copii ºi
nepoþi unde sã îi ºtiþi în siguranþã,
acces la un sistem de sãnãtate
performant, unde sã fiþi tratat cu
respect, la standarde europene, cu
alte cuvinte sã aveþi un trai decent.
În plus, ºtiu cã ºi dumneavoastrã,
ca ºi mine, vã doriþi lucruri simple:
locuri de muncã, un transport în
comun eficient, curãþenie ºi am
convingerea cã sunt lucruri
realizabile.
Sper sã mã bucur ºi în viitor de
susþinerea dumneavoastrã, dragi
mehedinþeni!
Vã mulþumesc!
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Faza judeþeanã a Concursului naþional “Made for Europe”
ediþia a X-a s-a bucurat de interes ºi popularitate
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi a organizat în data de 25
martie 2016, faza judeþeanã a
Concursului naþional “Made for
Europe” ediþia a X-a. Evenimentul a
fost coordonat de inspectorii ºcolari
pentru proiecte educaþionale prof.
Monica Iuliana Ponea ºi prof.
Michaela Elisabeta Udriºte.
Competiþia este cuprinsã în
Calendarul concursurilor naþionale
ºcolare finanþate de cãtre M.E.N.C.S.
în anul ºcolar 2015-2016.
Expozitia de produse finale ale
proiectelor finanþate prin programe
comunitare a fost prezentata în sala
de festivitãþi a Colegiului Tehnic
„Decebal” Drobeta Turnu Severin ºi
a fost deschisã publicului larg din
data de 24 martie 2016.
Prin prezentarea celor 22 de produse
finale de cãtre elevii participanþi la
competiþie, comisia de evaluare a stabilit
premiile ºi unitãþile ºcolare care s-au
clasat pe primele locuri:
–Premiul I: Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica” Drobeta Turnu
Severin cu proiectul Comenius
“Explore it in the way before it fades
away” produs final- SITE WEB;
–Premiul II: ªcoala Gimnazialã Nr. 3

Drobeta Turnu Severin cu
proiectul Comenius “The
Castles on the Danube-our
linking heritage” produs finalGHID AL CASTELELOR DE
PE DUNÃRE;
–Premiul II: Colegiul
Naþional
Economic
“Th.Costescu” Drobeta Turnu
Severin cu proiectul
Erasmus+ “FREEDOM-Free
Resourceful-Entrepreneurs
Experiencing Daringness on
The Move” produs final
PORTOFOLIU
MATERIALE
PROMOÞIONALE
–Premiul III: Liceul Tehnologic “Tudor
Vladimirescu” ªimian cu proiectul
“Servicii de calitate în panificaþie prin
practica europeanã” finanþat prin
Programul Sectorial Leonardo da Vinci
produs final SITE WEB;
–Premiul III: Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica” Dobeta Turnu
Severin cu proiectul Comenius
“Explore it in the way before it fades
away” produs final- GHID.
Faza naþionalã a Concursului
Naþional de produse finale ale
proiectelor finanþate prin programe
comunitare „Made for Europe –

2016", va avea loc la Satu-Mare, în
perioada 21-24 aprilie 2016.
Expoziþia s-a bucurat de interes ºi

transmite un mesaj de mulþumire tuturor
cadrelor didactice ºi elevilor care s-au
implicat în activitãþile desfãºurate cu

popularitate ºi pe acestã cale dna
inspector ºcolar Monica Ponea le

ocazia acestui eveniment.
Biroul de presã al IªJ Mehedinþi

MIªCAREA FACE SCHIMBAREA!

La sfãrºitul sãptãmânii
trecute, pe baza sportivã a ªcolii
Generale “Regele Mihai I”, din
Drobeta Turnu Severin, s-a
desfãºurat Cupa PMP la fotbal.
Pentru obþinerea trofeului “Uniþi
prin fotbal” au luptat 7 echipe
formate din membri ai
organizaþilor Partidului Miºcarea

Popularã Mehedinþi.
Gabriela Dobrotã, candidat la
funcþia de primar al severinenilor
ºi Eugen Golea, preºedintele PMP
Mehedinþi, organizatorii acestei
competiþii, au demonstrat cã a face
sport reperezintã un stil de viaþã.
Locul I a fost ocupat de echipa
municipalã condusã de Gabriela

Dobrotã, preºedinte PMP Drobeta
Turnu Severin, iar locul II de
echipa lui Marius Balica,
preºedinte PMP Eºelniþa.
În final toþi participanþii au fost
câºtigãtori, primind drept rãsplatã
diplome ºi cupe.
“A fost cu siguranþã cel mai
frumos cadou atât pentru noi cât

ºi pentru severinenii prezenþi, care
iubesc fotbalul. Cred eu cã am
reuºit sã îi facem fericiþi. Sunt
mulþumitã de rezultat ºi de
performanþele sportivilor noºtri” a
afirmat Gabriela Dobrotã.
Acþiunile PMP Mehedinti vor
continua. M I ªCARE A FAC E
SCHIMBAREA!
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Declaraþie de presã

Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã. domeniul infrastructurii educaþionale,
La propunerea domnului preºedinte Ion în domeniul infrastructurii de
Prioteasa s-a agreat ca alegerea noii transport, etc. Aºadar, vom continua
conduceri sã fie discutatã dupã perioada sã investim în reabilitarea ºi
alegerilor locale. Astfel, cã, s-a decis cu modernizarea centrelor de învãþãmânt
majoritatea voturilor membrilor, ºi vom susþine dezvoltarea
prelungirea mandatului meu ca învãþãmântului profesional, pentru a
preºedinte al Consiliului pentru aduce un plusvaloare regiunii, în
Dezvoltare Regionalã pânã la urmãtoarea special pentru a atrage investiþii.
ºedinþã a CDR. Dupã perioada alegerilor Pregãtim în acest mod forþa de muncã
locale, Consiliul se va reuni ºi va decide specializatã.
noua configuraþie a conducerii.
Ca urmare a acestei ºedinþe, vom
Le mulþumesc pentru încrederea organiza cu reprezentanþii unitãþilor
acordatã, mã onoreazã decizia administrativ-teritoriale o ºedinþã de
domniilor lor ºi îmi doresc sã informare cu privire la oportunitãþile
continuãm colaborarea foarte bunã pe de finanþare pe care le pot accesa.
care am avut-o pânã acum ºi sã
Un alt punct important discutat laducem, printr-un efort comun, cât au reprezentat lecþiile învãþate în urma
mai mulþi bani în regiune ºi în proiectelor deja implementate pe
judeþele pe care le reprezentãm.
exerciþiul financiar anterior, 2007Doamna Marilena Bogheanu, 2013. În continuare ne dorim proiecte
directorul Agenþiei de Dezvoltare de impact care sã reprezinte un
Regionalã Sud-Vest Oltenia, a imbold pentru dezvoltarea Regiunii
realizat în cadrul ºedinþei o Sud-Vest în urmãtoarea perioadã.
prezentare a oportunitãþilor de
O idee de proiect care se doreºte a
finanþare din fonduri europene fi implementatã la nivelul tuturor
nerambursabile pentru autoritãþile regiunilor de dezvoltare este
publice pentru exerciþiul financiar denumitã “One Stop Shop”. Acest
2014-2020.
proiect este gândit în logica creºterii
S-au dezbatut ideile privind gradului de absorbþie a fondurilor
potenþialele investiþii în regiune pliate europene prin furnizarea de
pe oportunitãþile deschise de noul consultanþã în puncte de informare
Program Operaþional Regional 2014- special organizate pentru fiecare
2020, un program foarte important judeþ ºi care sã se adreseze atât
pentru dezvoltarea regiunii, care include beneficiarilor –autoritãþi publice, cât
proiecte de dezvoltarea localã în ºi beneficiarilor privaþi, din mediul de
domeniul infrastructurii sociale, în afaceri sau asociativ››.
Aladin GEORGESCU, preºedintele Consiuliului Judeþean Mehedinþi
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Întâlnire între generaþii la
sediul Jandarmeriei Mehedinþi

La sediul Inspectoratului de
Invitaþii prezenþi la eveniment au
Jandarmi Judeþean Mehedinþi, a avut prilejul sã rememoreze
avut loc în data de 29 martie,a.c., o întâmplãri ºi fapte de arme ºi sã
întâlnire cu cadrele militare în vizioneze un un film de prezentare
rezervã, (ofiþeri ºi subofiþeri) care a principalelor misiuni desfãºurate
au activat de-a lungul vremii în de jandarmi în anul 2015.
cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Conducerea Jandarmeriei
Judeþean Mehedinþi.
Mehedinþi a oferit celor prezenþi în
Evenimentul s-a desfãºurat cu semn de apreciere pentru
prilejul sãrbãtoririi ,,Zilei Veteranilor activitatea desfãºuratã, felicitãri ºi
Unitãþii”, în semn de respect pentru cei diplome aniversare, urându-le
care cu migalã, rãbdare ºi sã aibã parte de multã sãnãtate,
profesionalism au pus câte o cãrãmidã bucurii ºi viaþã îndelungatã
la edificarea generaþiei noastre.
alãturi de cei dragi.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI,
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

SIMULARE DE INCENDIU LA BLOCUL MATERNO-INFANTIL DIN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi
va organiza, joi, 31 martie a.c., începând
cu ora 10.00, un exerciþiu privind intervenþia
în caz de incendiu la Blocul MaternoInfantil al Spitalului Judeþean de Urgenþã
din municipiul Drobeta Turnu Severin.
Potrivit scenariului exerciþiului, din
cauza unui scurtcircuit electric produs
la tabloul de distribuþie a energiei
electrice, izbucneºte unui incendiu la
etajul 1 al Secþiei de Obstetricã ºi
Neonatologie, cu pericol de propagare,
vertical, prin tubulatura de cabluri, la
Secþia Ginecologie, precum ºi la
saloanele învecinate. Concomitent, au
intrat în funcþiune sistemele de detecþie
a fumului, declanºând „Alarma de
Incendiu”. Incendiul ºi fumul dens se
propagã cu repeziciune prin peretele fals
ºi prin cablurile electrice din saloane,

punând în pericol viaþa personalului, a
pacientelor ºi nou-nãscuþilor.
Paznicul Blocului Materno-Infantil anunþã
evenimentul, prin 112, la dispeceratul
I.S.U. „Drobeta” al judeþului Mehedinþi,
informând despre faptul cã existã
posibilitatea ca în interior sã fie persoane,
din rândul cadrelor medicale, intoxicate cu
fum, precum ºi paciente (lãuze) ºi nounãscuþi care nu se pot evacua în timp util.
Pentru salvarea ºi evacuarea victimelor,
acordarea primului-ajutor medical ºi
stingerea incendiului, sunt alertate forþele
ºi mijloacele din cadrul Detaºamentului
de pompieri Drobeta Turnu Severin.
Peste 50 de pompieri cu opt
autospeciale de intervenþie, dintre care
patru cu apã ºi spumã, douã ambulanþe
SMURD, o autospecialã pentru
descarcerare ºi o autospecialã pentru
evacuarea fumului ºi gazelor, vor

interveni pentru salvarea ºi evacuarea
cadrelor medicale, lãuzelor ºi nounãscuþilor surprinºi de fum ºi flãcãri,
acordarea primului-ajutor medical,
concomitent cu localizarea ºi lichidarea
incendiului ºi protecþia vecinãtãþilor.
Alãturi de echipajele de pompieri din
cadrul ISU „Drobeta”, la exerciþiu vor
participa ºi echipaje din cadrul
Jandarmeriei, Poliþiei, echipe medicale
ale Serviciului Judeþean de Ambulanþã,
Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi personalul
medical din cadrul obiectivului.
Scopul exerciþiului este de a verifica
viabilitatea Planului de intervenþie al
obiectivului ºi de a stabili o concepþie de
acþiune viabilã a forþelor de intervenþie ºi
mãsurilor ce se impun pentru limitarea
efectelor unui incendiu, de a pune în aplicare
Planul Roºu de Intervenþie pentru instituþiile
implicate ºi Planul Alb la nivelul Spitalului

Judeþean Drobeta Turnu Severin. Totodatã,
pe timpul desfãºurãrii exerciþiului, se
urmãreºte modul de coordonare ºi
antrenament în vederea efectuãrii activitãþilor
de triaj, prim-ajutor calificat ºi brancardaj
la locul incidentului, inclusiv în cazul
zonelor cu acces restricþionat.
Exerciþiul organizat la acest obiectiv are
ca obiectiv general ºi pregãtirea
psihologicã a efectivelor ºi populaþiei în
ceea ce priveºte cunoaºterea modului de
acþiune pe timpul intervenþiei de stingere
a incendiului ºi salvare –evacuare a
personalului, potrivit situaþiilor tactice
create. Prin desfãºurarea acestui exerciþiu
se vor putea stabili resursele umane
necesare desfãºurãrii acþiunilor de
rãspuns, precum ºi asigurarea logisticã
a intervenþiei.
PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Plt. maj. Ramona NISTOR

pag. 6

OBIECTIV mehedinþean

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Situaþia de la Palatul
Cultural Teodor Costescu rãmâne cât
se poate de confuzã, deºi unii sau
alþii încearcã, pe ici, pe colo, sã o
lãmureascã. Întrunirea oamenilor de
culturã, cum li se spune generic, ce
a avut loc acum aproximativ o
sãptãmânã într-una din sãlile
edificiului recent reabilitat, în
prezenþa ºefului comisiei de culturã
din Consiliul Local, Cornel Folescu,
o persoanã agreabilã ºi extrem de
binevoitoare, însã lipsitã de mijloace
concrete de a gãsi ºi aplica mãsurile
imediate ce s-ar impune. Cine a
învârtit totul în zona asta, pozând în
salvator al culturii ºi în (oh,
Doamne!) Mecena modern, s-a dat
plecat. Sã monteze, probabil,
scenete cu ºi despre arþari globulari
ºi palmieri altoiþi cu corcoduºi, în
aerul eliberat de orice fel de
complexe al Severinului. Asistat,
desigur, de o pãdure de mãciuci
microfonizate ºi de camere de luat
vederea atâtor ºi atâtor inocenþi ºi
entuziaºti de Curte Nouã. Aºa e
dumnealui: când e sã descurce niºte
iþe tot de dumnealui încurcate, se dã
ori lovit (persecutat de oamenii rãi

opinii
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Culturã în regim de aservire?!

ºi de cârcotaºii care
nu vor „sã se facã
nimic în oraºul
ãsta”) ori, pur ºi
spimplu, plecat cu
probleme diverse
„de interes naþional”
(la nivelul oficial al
discursului), în
realitate, legate de
cel mai banal (ca sã
nu zic ordinar) shopping prin
capitalele fostelor imperii europene.
* Întrucât concursul pentru
ocuparea postului de manager
scârþâia din punctul de vedere al
legalitãþii de prin mai toate
încheieturile, la începutul acestei
sãptãmâni i s-a prelungit interimatul
craioveanului Ion Dinulescu cu încã
una sutã douãzeci de zile. Adicã fix
cu patru luni. Am aflat asta de la
scriitorul Viorel Mirea, care, pe
deasupra, în cadrul emisiunii
„Tribuna Societãþii Civile” de luni
searã de la GALAXY TV, a mai fãcut
numeroase aprecieri asupra calitãþii
discutabile a muncii ºi activitãþilor
culturale severinene din ultima
perioadã. Nu am cum sã nu
subscriu la accentele critice ale
valorosului poet, chiar dacã mi s-ar
putea spune cã el este direct
interesat în chestiune, fiind
contracandidatul interimarului
Dinulescu la funcþia de manager al
Palatului Cultural Teodor Costescu.
Senzaþia mea –aº vrea sincer sã mã
înºel! - e cã acest domn Dinulescu
(din câte aflãm, fost contabil la
Teatrul Liric din Craiova) a fost adus

cãlare pe o funcþie mare în Severin
cu o anumitã misiune. O misiune
încã nu tocmai bine conturatã pentru
muritorul de rând, dar suficient de
transparentã ca sã sugereze existenþa
unui proces grosolan de aservire
culturalã a Drobetei faþã de Craiova,
oraº care se vrea, în viitorul apropiat,
o capitalã culturalã europeanã ºi care,
din aceastã perspectivã, are nevoie
de sprijin consistent materializat,
cum sã zic, în mânã de lucru ieftinicã,
dacã nu de-a dreptul gratuitã. Mã
rog, cineva ar putea sã considere
cã tot ceea ce spun sunã oarecum
a paranoia, dar...
* Deci, interimarul de la Casa de
Culturã mai stã pe aici (cel puþin) patru
luni bãtute pe muche. Timp suficient
sã-ºi facã ºi mutaþie pe Severin, în
cazul când domiciliul stabil aici ar
putea deveni o cerinþã obligatorie
pentru toþi cei care se vor prezenta la
concursul de manager. În sfârºit. Fiind
însã vorba despre o problemã de
maxim interes local, eu cred, în
calitatea mea de simplu cetãþean care
îºi iubeºte în mod sincer oraºul în care
trãieºte, cã, în ceea ce priveºte alegerea
unui nou manager al Palatului
Cultural Teodor Costescu, ar trebui sã
se renunþe la orice scrupul
birocratico-legalist ºi sã fie
desemnatã, nu neapãrat printr-un
concurs de dosare, persoana cea mai
agreatã (mai iubitã, mai respectatã) de
cãtre oamenii de culturã mehedinþeni
pentru aceastã funcþie. Problema
alegerii acesteia ar putea fi rezolvatã
printr-un simplu plebiscit. Criteriile
impuse doar pentru a bloca accesul

unor candidaþi, îndeosebi tineri sau
persoane nonconformiste, incomode,
nu au ce cãuta într-o asemenea
împrejurare. Oricum, un lider, fie el
ºi administrativ, al culturii
severinene nu poate fi decât
severinean. Asta ar trebui sã fie clar
pentru oricine. Iar de aici încolo,
oricâte orgolii ar intra în competiþie,
totul se simplificã. Revenind la
autoritatea în subordinea cãreia se
aflã Casa de Culturã, aceasta este
Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin. În acest consiliu sunt
destule persoane care pot impune,
în primul rând, legea bunului simþ
în aceastã problemã ºi care pot sãl împiedice pe mult prea uzatul
primar al Severinului sã-ºi facã
jocurile preferate ºi mendrele. Mãcar
acum, pe ultima sutã de metri.
* Continuã bilanþurile la instituþiile
de forþã ale Statului (DNA, SRI,
DIICOT, CSM etc. etc.). Ca ºi cum
numai aceste instituþii mai
funcþioneazã în þara asta. E bine. E
foarte bine. Sub presiunea fricii, libera
iniþiativã aproape cã a dispãrut cu totul,
iar exponenþii adevãraþi ai performanþei
româneºti prospecteazã ofertele altor
zãri, altor orizonturi. ªi chiar nu pot
bãnui cu cine ºtie ce ºanse de reuºitã.
Dar cine sã se gândeascã la ei, atâta
vreme cu cât am ajuns sã ne lãudãm
Europei cu câþi miniºtri, prim-miniºtri,
parlamentari am bãgat la puºcãrie sau
pe câþi i-am plimbat, mãcar, prin faþa
camerelor de luat vederi cu „brãþãri”
la mâini. Despre recuperarea sumelor
fraudate, deocamdatã se face ciocul
destul, destul de mic... Asta e!

politicã localã
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Dosar de politician mehedinþean:

Adrian Duicu ºi
Ion Sârbulescu

preºedinte al PSD Mehedinþi, Adrian
Duicu a dorit sã acceadã ºi în funcþii
publice. Crearea USL Mehedinþi a
fost un bun prilej pentru Adrian Duicu
de a-ºi atinge mai uºor obiectivele
personale. Chiar dacã fiecare partid
a propus candidaþi pentru cea mai
importantã funcþie politicã aleasã, în
cele din urmã, Duicu a fost desemnat
drept candidat unic al USL
Mehedinþi. A fost ales preºedinte al
CJ Mehedinþi, atingându-ºi astfel
visul de a conduce judeþul ºi de a-ºi
exercita discreþionar puterea.
În luna aprilie a anului 2014,
Adrian Duicu, fostul preºedinte al
PSD ºi al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, a fost arestat preventiv
pentru fapte de corupþie. A stat în
arestul Poliþiei Capitalei luni bune,
apoi în arest la domiciliu, în aceastã
perioadã fiind ºi suspendat din
funcþia administrativã pe care o
deþinea. Lovitura de graþie primitã
de Adrian Duicu a fost la începutul
anului trecut când a fost declarat
incompatibil de cãtre Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie în urma
procesului pe care îl avea cu
Agenþia Naþionalã de Integritate. Ca
urmare a hotãrârii ÎCCJ, prefectul
judeþului Mehedinþi a fost obligat
sã semneze ordinal de încetare a
mandatului de preºedinte al CJ
Mehedinþi a lui Adrian Duicu. În
felul acesta s-a pus capãt unei
cariere politice ºi administrative
care pãrea sã fie una promiþãtoare,
fie ºi pentru faptul cã Adrian Duicu
conducea cea mai puternicã foaþã
politicã a judeþului.
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Ziarul „Obiectiv mehedinþean” iniþiazã, începând cu acest numãr,
o nouã rubricã: „Dosar de politician mehedinþean”. În cadrul
acestei rubrici dorim sã facem o radiografie a politicienilor
mehedinþeni care au jucat un rol important în politica localã de-a
lungul timpului ºi care mai activeazã în prezent. Printre aceºtia
pot fi ºi candidaþi la alegerile locale din acest an, însã ºi
politicieni care fie nu mai activeazã în prim-planul vieþii politice
locale, fie au abandonat activitatea politicã.
Demersul nostru jurnalistic este acela de reliefa ce rol au avut
aceºti politicieni în viaþa politicã localã, dar ºi despre realizãrile ºi
eºecurile lor. În numãrul de astãzi: Adrian Duicu ºi Ion Sârbulescu.

O carierã politicã ratatã

Adrian Duicu,
o ascensiune fulminantã
Ascensiunea politicã a lui Adrian
Duicu a fost una fulminantã. La
începutul anilor 2000, acesta era
secretar general al PSD Mehedinþi
ºi nimic nu prevestea cã peste doar
câþiva ani, avea sã fie stãpânul
absolut al acestui partid. Promovat
în partid de cãtre Eugen Nicolicea,
experimentat politician care a stat în
fruntea PSD Mehedinþi din 2000
pânã în 2009, Adrian Duicu a ajuns,
în cele din urmã, ºef peste socialdemocraþii mehedinþeni. Momentul
prielnic a fost începutul anului 2009,
când, beneficiind de un context
politic favorabil, Adrian Duicu a
reuºit sã-l înlãture din fruntea PSD
Mehedinþi pe Eugen Nicolicea,
luându-i locul la ºefia organizaþiei
judeþene. Adrian Duicu a profitat în
ascensiunea sa politicã ºi de o
conjuncturã politicã favorabilã,
deoarece în anul 2008, PSD
Mehedinþi a suferit cea mai
categoricã înfrângere electoralã la
alegerile locale, pierzând atât
preºedinþia Consiliului Judeþean, cât
ºi primãria municipiului Drobeta
Turnu-Severin. Eugen Nicolicea, în
calitatea sa de preºedinte de partid,
a fost considerat principalul
responsabil de acest insucces
electoral. Exista, aºadar, o justificare
realã pentru o schimbare
fundamentalã. Aºa a ajuns Adrian
Duicu sã devinã preºedintele PSD
Mehedinþi, dupã ce în prealabil îºi
exercitase, la maximum, influenþa în
rândul organizaþiilor teritoriale. Ajuns

31.03.- 6.04. 2016

Arestarea preventivã a lui Adrian
Duicu a atras consecinþe directe
aspura sa. Acesta a mai întâi
suspendat din funcþia de preºedinte
al CJ Mehedinþi, iar apoi ºi din cea
de preºedinte al PSD Mehedinþi.
Perspectiva nu era una favorabilã,
pentru cã indiferent de evoluþia
situaþiei sale juridice, nu se mai putea
pune problema ca Adrian Duicu sãºi mai poate continua cariera politicã.
A fost, fãrã îndoialã, cea mai
spectaculoasã ºi ruºinoasã ieºire din
scenã a unui politician mehedinþean.
Un destin politic trist. Însã dincolo
de asta, rãmâne întrebarea: cum
poate un politician care a ajuns sã
deþinã cea mai mare funcþie ºi cea mai
mare influenþã politicã sã-ºi rateze,
din cauza propriei lãcomii, o carierã
politicã ce pãrea una promiþãtoare?
Adrian Duicu a demonstrat însã
cã este posibil.
Ion Sârbulescu – cel mai
charismatic politician local
Ion Sârbulescu a fost, fãrã
îndoialã, cel mai charismatic
politician mehedinþean. El a intrat în
politicã chiar în anul 1990, optând
pentru PNL Mehedinþi, partid în care
a cunoscut deplina sa afirmare ca
politician. Primul eºec din cariera sa
politicã a fost în anul 1996, când
putea sã devinã preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi. Nu
a fost posibil pentru cã aliaþii sãi din
CDR Mehedinþi, þãrãniºtii, au votat
în favoarea pesedistului Constantin
Sârbulescu. Marea sa victorie
politicã ºi electoralã avea sã vinã
patru ani mai târziu, în anul 2000,
când a ajuns senator, fiind votat cu
mult peste media PNL Mehedinþi în
judeþ. Anul 2000 a fost de altfel cel
mai fast an politic pentru Ion
Sârbulescu, chiar dacã tot atunci

pentru, pentru prima datã, a pierdut
batãlia pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin
în faþa primarului Constantin Dinu.
Tot cu aceasta avea sã se confrunte
ºi la urmãtoarele alegeri, cele din
anul 2004, scrutin la care Ion
Sârbulescu venea puternic din urmã
ºi beneficia de un support elºectoral
mare. În turul al doilea a beneficiat
ºi de susþinerea tuturor partidelor de
dreapta. Cu toate acestea, a pierdut
ºi aceastã bãtãlie electoralã,
Constantin Dinu rãmânând în
continuare primar. Din acel moment
a început sã intervinã declinul sãu
politic. Chiar dacã în anul urmãtor,
2005, a fost numit director general
al RAAN, cea mai mare unitate
economicã a judeþului, Ion
Sârbulescu a fãcut un pas înapoi din
prim-planul politicii locale. În anul
2007 a demisionat din PNL
Mehedinþi, dupã ce a fost schimbat
din funcþia de director al RAAN, fiind
înlocuit cu liberalul Constantin
Sãceanu. A ales PLD Mehedinþi,
partid proaspãt înfiinþat în judeþ. Nu
a rpmas mult timp nici în acest
partid, pentru cã alegerile locale din
anul 2008 au creat o altã conjuncturã
politicã. Viceprimarul de la acea
datã, Constantin Gherghe, a
demisionat din PSD Mehedinþi
înscriindu-se în PDL Mehedinþi.
Rãmas fãrã candidat pentru funcþia
de primar, PSD Mehedinþi, în frunte
cu Eugen Nicolicea, i-au propus lui
Ion Sârbulescu sã candideze din
partea lor. Era a treia candidaturã
consecutivã pentru Ion Sârbulescu.
Cu un Gherghe pe val ºi cu o
imagine foarte bunã, Ion Sârbulescu
a pierdut în turul al doilea la o
diferenþã confortabilã. În cele din
urmã a revenit în PNL Mehedinþi,
unde a încercat sã-ºi continuie
cariera politicã.
 Continuare în pag. 14
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atitudini
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Generalul înstelat de Bãsescu
face victime colaterale
continuã restauraþia bãsistã! Dacã nu
cumva inspectorul general l-a avut
conducãtor de doctorat pe „marele
academician ºi om de ºtiinþã”,
Gabriel Oprea! Trebuie vãzut ce temã
ºi ce bibliografii a abordat Bogdan
Despescu în lucrarea sa de doctorat.
Cît procent este cercetarea proprie
purã ºi cîtã „bibliografie” copypaste! Are cineva curajul sã verifice?
Gabriel Oprea nu-i va ierta pe Cã uite aºa au ajuns doctori în
poliþiºtii Serviciului Omoruri din ºtiinþele miliþiei ºi informaþiilor unii
Poliþia Capitalei, condus de tablagii ºi „plotoneri”, care mai apoi,
comisarul-ºef Radu Gavriº, care au au trecut la lovirea fizicã ºi umilirea
realizat cea mai parte a cercetãrilor subalternilor care respectau litera
în
dosarul
„Girofarul”. legii. Ehei, nimic nu este întîmplãtor
Corectitudinea lor l-a nevoit pe în sînul Puterii, doar hoþia ºi
Oprea sã demisioneze din funcþie, impostura sînt o permanenþã!
George Maior, ambasador în
la braþ, cu un dosar de urmãrire
penalã, cu posibila distrugere a S.U.A., este preºedinte de onoare
carierei ºtiinþifice de o „inegalabilã la academia plagiatorului Oprea
anvergurã”, probabil, cu pierderea Ca ºi cum am spune „Laura are mere”
titlului de doctor, în urma acuzaþiilor ºi „George are pere”, fostul Ministru de
de plagiat. Generalul ºi-a pierdut Interne Gabriel Oprea are, ºi nu-i de
„agoniseala” de putere, dar ºi bruma colea, o Academie, cunoscutã sub
de „onoare” îi va rãmîne numele de „Academia lui Oprea”, iar
„nereperatã”. Moartea poliþistului Preºedinte de onoare al Academiei este,
Bogdan Giginã din coloana oficialã nimeni altul decît, George Maior, fost
a ghenerarului „înstelat” de Bãsescu, director S.R.I., actual ambasador al
face acum victime colaterale. Asupra României în S.U.A.! Uite cum încep iþele
poliþiºtilor din Serviciul Omoruri, sã se descurce singure ºi cum toate
care au instrumentat inculparea ºi drumurile duc, nu la Roma, ci la
trimiterea fostului ministru de Interne Washington! În familia fostului Ministru
Gabriel în faþa instanþei de judecatã de interne Gabriel Oprea, plagiatul a fost
în dosarul „Girofarul”, „se exercitã un sport! Cu lucrãri de „excepþie”, de
presiuni, aceºtia devenind þinta unor tip 90% copy-paste, la doar 27 de ani,
repetate controale ale I.G.P.R. ºi fiica ºi ginerele boss-ului, au devenit
Poliþiei Capitalei”, au declarat pentru doctori în „informaþii”, în aceeaºi zi, în
HotNews surse judiciare din toamna lui 2015, la Academia Naþionalã
Serviciul Omoruri. I.G.P.R. ar fi de Informaþii „Mihai Viteazul”, unde
dispus primul control din ordinul Gabriel Oprea era profesor ºi
inspectorului general, Bogdan conducãtor de doctorate, cu toate cã nu
Despescu. Ca sã fie completã fiesta, a îndeplinit criteriile stabilite de lege
trebuie studiat cu bãgare de seamã pentru aceasta. Culmea, odraslele, Ana
care sînt semnele ortografice dintre Maria ºi Alexandru Marius Tudor,
Gabriel Oprea ºi Bogdan Despescu, lucreazã din 2013 la Autoritatea de
numit în funcþie de Petre Tobã, Supraveghere Financiarã (ASF) pe
ministrul cabinetului Cioloº, avînd salarii astronomice, luîndu-ºi
în vedere cã în 2012 (scria presa din doctoratele la o sãptãmînã dupã
Prahova), Bogdan Despescu a fost moartea poliþistului Bogdan Giginã, din
demis din funcþia de la Constanþa coloana oficialã a tatãlui ºi, respectiv,
de cãtre Ioan Rus ºi retrimis la socrului, bossul Gabriel Oprea.
ªirul „acoperiþilor” din serviciile
Buzãu, fiind acuzat de „implicaþii
speciale americane
politice”, ca apropiat al PDL-ului.
Vãd cã nu se mai sfîrºeºte stolul
Dacã nu cumva ministrul Cioloº

papagalilor vorbitori trimiºi de
S.U.A. ca ambasadori la Bucureºti,
ca sã ne dicteze ce e bine pentru ei
ºi pentru alþii, nu ºi pentru noi.
Cum la conducere avem vasalii lor,
nu prea mai este loc de întors ºi
stãm în genunchi în faþa
americanilor! S.U.A. nu l-a extrãdat
pe puºcaºul marin Christopher
VanGoethem de la Ambasada
S.U.A. din Bucureºti (cel care, beat
criþã, fiind la volan, l-a ucis pe Teo
Peter, basistul trupei Compact),
ulterior, achitat de un tribunal
militar din Quantico, Virginia.
România, însã, l-a pus la dispoziþia
americanilor pe celebrul hacker
român Guccifer. E ºi aici un tîrg.
Ca sã nu fie cazat la puºcãria
americanã, Guccifer va accepta
oferta unchiului Sam ºi va întãri
ºirul „acoperiþilor” din serviciile
speciale americane, unde sînt
racolaþi cei mai inteligenþi hackeri
de pe planetã, folosiþi la treburi
„casnice” de însemnãtate
geostrategicã. Oare România nu
are nevoie de protecþie împotriva
atacurilor cibernetice? Cu prea
mare uºurinþã cedãm materia
cenuºie altora ºi nu ne valorificãm
aºii în materie! Cînd au de-a face
cu slugile, americanii nu dau doi
bani pe o viaþã de om, dacã nu e
cetãþean de-al lor.
Luaþi-i acasã la dumneavoastrã,
dom’le Hans Klemm!
Ambasada S.U.A. la Bucureºti se
amestecã abuziv în politica internã,
chiar în justiþie, dictînd, practic,
nepermis în problemele interne ale
României. Profitînd de faptul ca
politicienii români sînt slugi
preaplecate ºi nu au cum sã-ºi
nemulþumeascã
stãpînii,
ambasadorii S.U.A. la Bucureºti sau pretat, de-a lungul timpului, la
acþiuni care ne-au adus reale ºi
numeroase deservicii. România este
controlatã la nivelul Puterii de
americani. Hans Klemm s-a
comportat ca un ºef de plantaþie,
intervenind scandalos între A.N.A.F.
ºi Antene. Dar între A.N.A.F. ºi
Iohannis, nu! Deºi nu intrã în

atribuþiile sale, acesta a atacat, în
termeni inacceptabili pentru un
diplomat, democraþia româneascã ºi
dreptul la liberã exprimare a
jurnaliºtilor, permiþîndu-ºi sã
îndemne A.N.A.F. la evacuarea
rapidã a Antenelor. Ambasadorul
American s-a implicat în mod
nepermis ºi condamnabil pentru
statutul sãu în treburile interne ale
Românie. În urma declaraþiei
nepotrivite, trebuia trimis cu primul
avion acasã! Gafa diplomaticã a lui
Klem nu trebuia toleratã ºi nici
trecutã cu vederea! Cum îºi permite
Hans Klemm sã dea lecþii de istorie
românilor, acuzînd Biserica noastrã,
chiar în curtea Mînãstirii Tismana,
cã i-a primit în mod crud pe rromi?
Pãi, americanii dau lecþie despre
robie, cînd legile rasiale au fost în
vigoare pînã în anii’ 60? Cînd S.U.A.,
cu Biblia într-o mînã ºi cu arma în
cealaltã, au sãvîrºit cel mai mare
genocid din istorie, exterminînd
populaþiile de amerindieni sau
izolîndu-i în rezervaþii chiar ºi astãzi?
Dacã tot a adus în neinspirata sa
discuþie „robia þiganilor”, de care îi
acuzã pe români, atunci, cum rãmîne
cu faptul cã americanii ºi Regatul
Unit al Marii Britanii þin ºi astãzi în
robie state ale lumii! Prin
similitudine, ºi noi am ajuns slugi
obligate sã le facem jocurile.
„Refugiaþii nu sunt o povarã”, ne-a
spus Hans Klem, îndemnîndu-ne sãi primim cu braþele deschise în
sãrãcia noastrã. Dacã nu sînt o
povarã, atunci, luaþi-i acasã la
dumneavoastrã, dom’le Hans
Klemm, nu înainte de a vã tempera
ºirul gafelor infantile! Indicat ar fi sã
învãþaþi pe dinafarã Istoria Patriei
Române! De fapt, acesta ar trebuie
sã fie examenul eliminatoriu pentru
un ambasador. Mergeþi mai degrabã
în Alaska ºi povestiþi celor de acolo
cum se trãieºte pe malul Dâmboviþei,
cã de Potomac ºtiu ei. Nu de alta,
dar aþi ratat maratonul de la Cercul
Polar, unde, „culmea tupeului”, un
român a ieºit învingãtor!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Încã un mandat pentru Codruþa ºi alte poveºti
de adormit rromânii
Codruþa a mai prins încã un
mandat, spre disperarea celui care a
lansat-o în lumea mare a justiþiei din
România ºi din Europa. Senzaþia este
cã de la o guvernare la alta, dacã UE,
FMI, BM ºi SUA sau Germania vor
asta sau oricine din afara þãrii vrea
asta, anumite teme se menþin. Este ºi
cazul pãstrãrii lupei împotriva
corupþiei la un nivel înalt, pânã când
nu va mai rãmâne picior de corupt în
România ºi toatã lumea va fi la
puºcãrie. Dacã madame Codruþa a
observat cã politicienii continuã sã fie
corupþi poate cã ar trebui sã propunã
introducerea pedepsei cu moartea
sau sã vinã cu propuneri pentru
modificarea legilor anticorupþie. Adicã
puºcãrie sau plata integralã a
prejudiciilor, confiscarea extinsã a
averilor pânã la cuscrii ºi socrii ºi
nepoþi, sã fie rãspunderea mai mare
sau muncã în folosul comunitãþii, la
construirea de autostrãzi ºi drumuri,
dacã tot nu avem. Adicã degeaba vine
sentinþa ºi vorbeºte de un prejudiciu
care trebuie recuperat, dacã acesta nu
se va recupera niciodatã. Degeaba
dacã în loc de 8 ani cu executare nu
se vine cu 80 cu executare. Poate aºa
va fi mai eficientã legea. Când omul
e pus în faþa a 80 de ani de temniþã
poate cã se va cãuta mult mai bine în
ciorapi dupã banii ascunºi pe vremea
când era regele cartierului sau ºeful
oraºului sau baronul judeþului sau cel
mai iubit din mediul de afaceri sau
cel mai politician dintre politicieni sau
cel mai ºpãguit dintre parlamentari.
E ºi normal sã se sperie Bãsescu,

când Codruþa a mai prins patru ani de
mandat ºi cunoaºte ce poate sistemul
pe care el l-a format, condus ºi
impulsionat. E greu de oprit „balaurul”
cu douã capete al DNA, cu un cap al
SRI. Pânã ºi Bãsescu nu se simte
confortabil ºi spune cã DNA are acum
o altã misiune ºi nu aceea de a face
justiþie ºi cã interesul ar fi sã punã pe
butuci afaceriºtii autohtoni ºi interesele
României ºi sã facã loc companiilor ºi
corporaþiilor din afara þãrii. E greu de
descâlcit povestea realitãþii de acum.
Cert este cã are de ce sã se teamã
Bãsescu, iar dacã Bãsescu se teme
de creaþia sa e greu de estimat ce
efecte va avea încã un mandat în
fruntea DNA pentru Codruþa. Vedem
câte puºcãrii se vor construi în anii
urmãtori. Mai ales cã cei care sunt
acum la rãcoare au început sã
povesteascã ºi sã îi cheme ºi pe alþii
la ei, semn cã le place la rãcoare, dar
nu singuri, ci alãturi de cei cu care
au împãrþit prada când erau liberi.
În altã ordine de idei, preºedintele
actual cred cã le convine tehnocraþilor
ºi serviciilor, având în vedere cã nu
are idei ºi nu face mare lucru toatã
ziua. Poate cã de asta au nevoie
pentru a deveni ºi mai puternici cei
de la servicii. Nu degeaba ºi-au dat
OK-ul pentru Iohannis. Este omul în
spatele cãruia se pot coace face ºi
desface. Adicã nu deranjeazã, nu
pune întrebãri. Este cuminte. Cel puþin
în aparenþã. Dacã o þine tot aºa are
toate ºansele sã mai prindã un
mandat. Rãmâne de rezolvat doar
ecuaþia votului popular, dar au

serviciile soluþii ºi pentru asta.
Ca sã ne dãm seama cât de departe
este Iohannis de realitatea curentã, ierialaltãriei a cerut un raport legat de
starea de sãnãtate a bebeluºilor care
au umplut spitalele þãrii. Adicã la o
lunã dupã ce se întâmplã toatã
tãrãºenia. Unii au impresia cã Iohannis
îºi bate joc de lume, dar sã nu se
enerveze degeaba. Aºa este el. Acum
toatã lumea vorbeºte de cartele pre pay,
terorism, garduri ungureºti ºi Iohannis
vrea sã vadã ºi el cum o duc bebeluºii.
Nene, vezi cã au trecut trei-patru
sãptãmâni de când discutãm subiectul
ãsta. Mata ai fost în Florida sau eºti
defazat rãu sau þi-au pierdut
translatorul din românã în românã. Mia plãcut de Cioloº care i-a luat apãrarea
ºi a spus cã ºi preºedintele are dreptul
sã fie informat.
Cea mai tare fazã ºi cu asta închei
vizeazã subscripþia publicã pentru

„Cuminþenia pãmântului”. Nene
Cioloº ºi nea cel de la Ministerul
Culturii eu nu am bani de Brâncuºi,
pentru cã eu am facturi la opere mult
mai celebre, precum GDF sau CEZ.
Sunt legat pe viaþã de facturile alea
ºi nu am cum sã nu le achit. Aºa cã
plãteºte mata de la rezerva de stat
diferenþa cã tot de la noi sunt banii.
Sau rãscumpãraþi CEZ ºi GDF ºi
scad preþurile la curent ºi gaze sã
îmi mai rãmânã bani ºi de
„Cuminþenia pãmântului”.
Nu am înþeles niciodatã ce treabã
are GDF cu gazele de la noi, cã nu
am vãzut nicio conductã cu gaz din
Franþa, sã ajungã pânã în România.
Dar aºa avem noi politicieni imbecili
sau poate doar corupþi. Deci e nevoie
în continuare de Kovesi, mai ales dacã
intrã ºi în afacerile cu predarea
resurselor þãrii cãtre companiile
din afara þãrii.  ªtefan Bãeºiu
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Pãtura de lânã
decembrie pânã-n aprilie.
Douã verbe au funcþionat ca un
adevãrat detonator: a limita ºi a interzice.
Adresate unei îndeletniciri care de mii
de ani a fost expresia libertãþii: „Pãi decât

ºofer la rata/ Mai bine cioban la tata/
Cã duc oile la muls/ Fãrã foaie de
parcurs”. Cu mioarele sale, ciobanul

Un eveniment petrecut pe la
mijlocul lunii decembrie a anului trecut
a zdruncinat destul de serios
societatea româneascã. Presa l-a
numit Revolta oierilor. Totul a pornit
de la câteva cereri formulate de
vânãtorii României, cãrora li s-au
adaugat, se pare, tot mai mulþi dintre
cei aflaþi în strãinãtate. Aceºtia
pretindeau limitarea numãrului de câini
de pe lângã turmele de oi ºi
interzicerea pãºunatului liber din
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stãpâneºte munþii patriei ºi nu vrea sã
dea socotealã nimãnui. Iar când coboarã
la ºes, cei de pe ºosele trebuie sã aibã
grijã sã-ºi struneascã bine caii-putere
ca sã nu calce vreo cornutã, un mãgar,
sau - Doamne fereºte! –vreun câine.
Pentru cã un câine de stânã este învãþat
sã întoarcã oile, sã anunþe o primejdie
ºi, la nevoie, sã lupte cu fiarele pãdurilor,
atrase de mirosul unei prãzi uºoare. De
aceea un asemenea câine este atât de
preþuit, costând uneori sume pe care
cu greu ni le putem închipui.
Cultura noastrã datoreazã oieritului
ºi transhumanþei una dintre cele mai
mari capodopere ale literaturii
populare: Mioriþa . Scriitorul
severinean Viorel Mirea a publicat, nu
cu multã vreme în urmã, Mitul
Mioriþa, carte dedicatã ei. Este
cunoscutã ºi studiatã în ºcoalã varianta

În memoria Marcelei Olaru

culeasã de Vasile Alecsandri, dar în
arealul românesc au circulat peste
1000 de alte variante sub formã de
colind sau baladã. Lucian Blaga, printro expresie plasticã identifica întregul
teritoriu al þãrii noastre drept „spaþiu
mioritic”. ªi astãzi genereazã discuþii
aprinse atitudinea ciobãnaºului
moldovean care este senin,
imperturbabil, în faþa primejdiei morþii.
Mulþi comentatori vãd în aceastã
pasivitate a sa o trãsãturã generalã a
românilor prin care aceºtia „au
boicotat istoria” timp de o mie de ani.
În gospodãria noastrã de la þarã, am
avut ideea de a creºte oi. O rudã
apropiatã vindea câteva ºi ne-am dus
sã le vedem. Eu îmi doream patru
capete: „N-aveam griji, n-aveam
nevoi/ Mã duceam cu patru oi.” Am
aflat cã trebuie sã le cumpãrãm pe toate
cele ºase rãmase. Era toamnã, în
primãvarã au apãrut mieii, apoi am dat
oile în stânã. E greu de lãmurit cuiva
cã a merge cu turma la câmp poate
sã-þi dea un puternic sentiment de
plenitudine, de sens al vieþii. Aºa am
fãcut, mai mult, am primit chiar o
misiune consideratã destul de dificilã,
care a fost sã port la pãscut vreo 50 de
capre. Acestea se deplaseazã cu
rapiditate în teren accidentat, pe râpe,
cautã mai ales frunze din tufe sau
arbuºti ºi trebuie sã alergi zdravãn
dupã ele. Dau însã lapte mult, sporind
considerabil producþia. Aveam sã aflu
despre capre cã sunt animale sociale,
cã ascultã clopotul ºi nu se pierd unele
de altele, cu o formulã de la mine de la
þarã , nu se rãznesc . Este bine
cunoscutã expresia „a o lua razna”,
care aparþine aceleiaºi familii lexicale
ca verbul de mai sus.
Mulsul oilor presupune un adevãrat
ritual. Sunt persoane care se pricep
foarte bine la aºa ceva. Cunosc fiecare
oaie sau caprã în parte, dacã are lapte
mult sau puþin sau dacã a rãmas
stearpã. Una dintre amintirile minunate
din acea vreme este cã, dupã mulsoarea
de la prânz, am oprit turma într-o vale
a unui pârâu, la umbra unui fag uriaº
ºi, aºezându-mã pe iarbã, am adormit
instantaneu. Dupã o jumãtate de ceas
de somn profund, oboseala
alergãturii dispãruse ºi m-am trezit
complet refãcut ºi vesel.

În gospodãria þãrãneascã de la oaie
nu se aruncã aproape nimic. Nici
carnea, nici mãruntaiele, nici maþele,
din care se poate face o minunatã
fierturã numitã, nu ºtiu de ce, ciorbã
de bureþi, iar capul ºi picioarele, dupã
ce au stat mult pe foc, se încheagã în
rãcituri sau piftii care se numesc
pacele. Primãvara oile sunt tunse ºi
atunci stârnesc hazul tuturor prin
transformarea suferitã. Par cu totul
comice, dupã ce haina le-a fost luatã
de pe spinare. Gospodinele spalã apoi
lâna la râu, o scarmãnã ºi o pregãtesc
„pentru maºinã”, pentru dãrãcire. Abia
dupã aceea, în serile lungi de iarnã,
este toarsã cu furca ºi fusul ºi fãcutã
gheme. Era obiceiul prin sate sã toarcã
mai multe femei la un loc seara, sã facã
o ºezãtoare unde se spuneau glume
ºi poveºti ºi se cânta.
Cu lâna toarsã, mama a mers la
Craiova, la o fabricã de confecþii
unde lucra o veriºoarã de-a mea.
Era o fabricã de forþã, care se numise
„Independenþa”, iar dupã 1989
„Texind”. Acolo au fost þesute pãturi,
grele ºi cãlduroase, faþã de care cele
existente pe piaþã par de-a dreptul
niºte fulgi. Am auzit cã fabrica nu
mai funcþioneazã de multã vreme ºi
m-am mirat, pentru cã nu este casã,
cazarmã, internat, hotel sau spital
care sã n-aibã nevoie de pãturi. Am
aflat ºi cã lâna, cea atât de greu de
obþinut, nu mai are cãutare, pieile,
dupã tãierea vitelor, sunt aruncate la
câini, iar mielul, animalul sacru al
Sãrbãtorilor Pascale, e vinovat cã a
supt lapte ºi carnea lui ar fi cam
dificilã în digestie.
Eram pe la oraº cu un consãtean ºi
am intrat într-un magazin de mobilã.
Acolo, douã vânzãtoare discutau cu
voce destul de tare. Una spunea:
„Auzi, dragã, am fost la el la þarã ºi ai

lui þineau mieii în casã, þopãiau prin
paturi ºi sãreau peste tot”. Se înþelegea
cã „ai lui” erau în viziunea acelei

tinere niºte înapoiaþi, probabil chiar
nesimþiþi. Ne-am uitat cu subînþeles
unul la altul, pentru cã ºi noi, în
casele noastre, aveam aceeaºi grijã
faþã de acele nevinovate fãpturi,
surprinse de gerurile ºi zãpada târzie
a primãverii, numitã în cinstea lor, atât
de frumos în popor, „zãpada mieilor”.
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Ministerul Educaþiei solicitã inspectoratelor ºcolare informarea
pãrinþilor cu privire la lista ºcolilor private autorizate/acreditate
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a solicitat inspectoratelor
ºcolare judeþene/Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti sã asigure informarea
pãrinþilor cu privire la lista actualizatã a unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar particular
acreditate/autorizate din fiecare judeþ ºi din
Capitalã. În acest sens, inspectoratele ºcolare
vor colabora cu Agenþia Românã pentru

Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul
Preuniversitar (ARACIP) pentru a furniza o
imagine la zi a acestor informaþii.
Lista va fi elaboratã într-un format accesibil
publicului larg ºi va fi afiºatã atât la avizierele
inspectoratelor ºcolare judeþene, cât ºi pe prima
paginã a site-urilor inspectoratelor ºcolare/
instituþiilor conexe.
Inspectoratele ºcolare judeþene/ISMB vor

disemina sistematic ºi cât mai activ aceste
informaþii, astfel încât pãrinþii sã aleagã în
cunoºtinþã de cauzã o unitate de învãþãmânt
preuniversitar acreditatã/autorizatã ºi sã aibã
toate datele necesare în legãturã cu statutul
acestor ºcoli.
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI
CERCETÃRII ªTIINÞIFICE

pag. 12

OBIECTIV mehedinþean

opinii

31.03.- 6.04. 2016

PROBLEMA UNUI POD ÎNTRE ROMÂNIA
ªI SERBIA ÎN EPOCA MODERNÃ (2)
(continuare din numărul trecut)

Austria a împiedicat lucrãrile. El se va
începe, termina, spre mândria
Severinului ºi a þãrii întregi.Comerþul
Severinului, care azi stagneazã, va
reînvia. Daraveri multiple se vor
face spre îmbogãþirea orãºanilor ºi
judeþenilor mehedinþeni. Eu, care
am lucrat cu dragoste, cu
devotament, la aceastã mare operã,
sunt fericit cã munca mea,
strãdania mea, d-a contribui la
fericirea Severinului s-a realizat, cã
duºmanii Severinului au cãzut”.
Din motive neclare, entuziasmul lui
Bãicoianu s-a dovedit, însã, prematur.
Convenþia bilateralã româno-sârbã nu
s-a semnat acum, ci abia în anul 1932,
iar aceasta n-a îmbrãþiºat soluþia
amplasãrii podului la Turnu Severin, ci
pe cea veche, la Þigãnaºi. S-a avansat
pânã în faza punerii pietrei
fundamentale, în prezenþa regilor Carol
Marea Adriaticã – Joncþiunea cãilor al II-lea ºi Alexandru, renunþându-se,
noastre ferate cu cele sârbeºti – Un în cele din urmã, la aceastã variantã, din
pod peste Dunãre la T. Severin, la o cauza nemulþumirilor puternice stârnite
lunã de la acest moment, solicita ca printre oamenii de afaceri din Turnu
scrisoarea pe care o trimitea primarului Severin ºi a implicãrii energice –cum
de Severin sã fie tradusã în sârbeºte ºi sconta în 1922-1923 G. Bãicoianu –a
apoi publicatã într-un ziar din Belgrad, lui R. Franassovici, ca ministru al
ca împreunã cu partea sârbã, sã se Comunicaþiilor, de partea celor
susþinãtori ai ideii construirii podului
lucreze într-un singur sens.
Exact la un an de la aceste iniþiative între Turnu Severin ºi Kladovo.
Dar ceea ce a condus la înlocuirea
se pãrea cã proiectul apãrat cu atâta
ardoare de fostul edil al Severinului „variantei Þigãnaºi” a amplasãrii
va deveni, în sfârºit, realitate. Ca acestuia au fost, potrivit lui Constant
dovadã, la 24 noiembrie 1923, G. Georgescu, universitar ºi economist
Bãicoianu se adresa din nou de certã notorietate, nu numai
omologului sãu în funcþie, protestele populaþiei ºi comercianþilor
informându-l cã preºedintele din Turnu Severin conduºi de Sfatul
Consiliului de Miniºtri îi fãcuse Negustoresc de aici ºi susþinuþi de
cunoscut cu „adresa nr. 3219 din 12 deputatul Marius Vorvoreanu, cât mai
noiembrie cã s-a stabilit un acord între ales argumentele de ordin economic
delegaþia României ºi Serbiei, ca podul ºi militar-strategic.
Configuraþia economicã a jucat
peste Dunãre ... sã se construiascã la
T. Severin”. Exprimându-ºi rolul cel mai important în favoarea
convingerea cã la aceastã soluþie Severinului. În acest sens, Constant
contribuiserã atât primarul severinean Georgescu observa pertinent cã
în funcþie cât ºi deputaþii ºi senatorii schimbãrile de naturã economicã
judeþului, Bãicoianu încheia entuziast, aduse de Marea Unire în zona judeþului
subliniind cã ºtirea îi umpluse inima Mehedinþi ºi a centrului sãu de
de bucurie. „Azi –adãuga el –suntem reºedinþã anulau orice ºansã pentru
o þarã mare, puternicã, liberã, stãpânã aºezarea podului la Þigãnaºi. Marea
pe destinele noastre, începerea Unire fãcuse ca aceastã regiune sã nu
construirii podului peste Dunãre nu va mai deþinã o poziþie perifericã, la
mai fi o iluziune ca în anul 1898, când marginea þãrii, ci sã devinã un centru
În afara acestor linii de
acþiune, Bãicoianu credea cã Severinul
ar fi trebuit sã exploateze mai mult
calitatea lui R. Franassovici, fiul
oraºului, de secretar general al
Ministerului de Interne, avându-i, în
plus, de partea sa ºi pe P.
Gârboviceanu, preºedintele clubului
liberal local, pe generalul al Averescu
„ºi pe alþi fruntaºi politici fãrã
distincþiunea de partid, pe
reprezentanþii Mehedinþiului ºi ai
Banatului”, care aveau „interes a
sprijini aceastã joncþiune la T. Severin,
ca toþi, într-un singur gând, sã ia în
mânã aceastã cestiune vitalã pentru
Severin”. Bãicoianu însuºi se simþea
dator a se devota încã odatã cauzei ºi,
dupã ce în data de 9 octombrie 1922
publicase in ziarul „Universul”
articolul intitulat Eºirea noastrã la

veritabil cu disponibilitãþi de mare
viitor pentru industria ºi comerþul din
vecinãtatea imediatã ºi îndepãrtatã. În
acest cadru, preciza Constant
Georgescu, „întregirea neamului a
fãcut ca situaþiunea geograficã a
oraºului Turnu Severin ºi judeþului
Mehedinþi sã se schimbe, oraºul ºi
judeþul devenind ... un punct principal
de legãturã între Banat ºi Vechiul
Regat. Imediat dupã alipirea Banatului
la patria mumã, schimburile
comerciale între aceste douã regiuni
ale noului stat român s-au intensificat.
În primii ani dupã rãzboi, judeþul
Mehedinþi ºi împrejurimile au
cumpãrat din Banat vitele necesare
pentru refacerea inventarului viu
agricol distrus de trupele germane de
ocupaþie, cum ºi produsele industriale
–iar Banatul a cumpãrat din judeþul
Mehedinþi cerealele ºi legumele
necesare pentru alimentarea
populaþiunii acestei regiuni”.
În ordinea economicã instauratã
dupã 1918, construirea podului peste
Dunãre fãcea ca valoarea oraºului
Turnu Severin ºi a Mehedinþiului sã
sporeascã ºi prin stimularea legãturilor
cu þara vecinã. „Prin construirea
podului peste Dunãre –se spunea –
oraºul Turnu Severin va ieºi din
letargia economicã ºi financiarã în care
se zbate de atâta amar de vreme,
întrucât va deveni un punct de tranzit
de prim ordin al României întregite,
prin faptul cã nu numai produsele
judeþului Mehedinþi se vor scurge cu
înlesnire cãtre Iugoslavia ºi Marea
Adriaticã, dar ºi produsele de tot felul
din restul þãrii se vor îndrepta spre
Turnu Severin pentru a fi încãrcate sau
descãrcate în vederea exportului.
Acelaºi fenomen de tranzit prin Turnu
Severin se va întâmpla cu mãrfurile
importate din Serbia sau prin Serbia.
Pe de altã parte, se vor construi mari
industrii în câmpia Dunãrii, în
vecinãtatea podului mai ales, iar
industriile existente din oraº ºi judeþ
vor lua un important avânt”.
O întreagã configuraþie economicã,
realã ºi virtualã, pleda, aºadar, pentru
amplasarea podului româno-iugoslav
în punctul Turnu Severin –Kladovo ºi

în nici un alt punct, variantã sprijinitã
nu numai pe argumente de principiu,
ci ºi pe considerente tehnice concrete.
Iatã cum înfãþiºa Constant Georgescu
aceste argumente în unul dintre
articolele publicate în ziarul severinean
„Tribuna”: „... convenþia de la 1914 nu
mai poate fi aplicatã de statul român
prin faptul cã ar trebui sã construiascã
o linie feratã de peste 100 de km între
Craiova ºi Þigãnaºi în apropiere ºi
paralelã cu linia feratã Craiova –Turnu
Severin ºi într-o regiune deservitã ca
mijloc de transport de Dunãre.
În al doilea rând, din motive
strategice, podul de la Þigãnaºi nu
poate conveni României ºi nici
Serbiei, fiind numai la circa 25 km
de frontiera Bulgariei. De altfel, în
aceastã privinþã, cuvântul Marelui
Stat Major este concludent.
La acest fapt, se mai pot adãuga
marile lucrãri de artã ce ar necesita
construirea podului la Þigãnaºi, lucrãri
ce ar îngloba o sumã aproape egalã
cu construirea podului.
În consecinþã: singura soluþie ce

poate fi susþinutã azi ca cea mai
corespunzãtoare posibilitãþilor ºi
superioarelor interese este ca podul
peste Dunãre sã fie construit între
Turnu Severin ºi Cladova (subl. aut.).

Tradiþia istoricã ne obligã a aºeza
podul acolo unde a fost aºezat de
Divul Traian. Este cert dacã Apolodor
din Damasc a ales ca punct Turnu
Severin, au existat consideraþiuni
tehnice prea puternice, care nu au
încetat sã existe nici azi.
La aceste consideraþiuni de ordin
tehnic, se adaugã faptul cã Turnu
Severin este un oraº cu o populaþie
însemnatã, cu linie feratã principalã,
având un port bine organizat, cu mari
posibilitãþi de dezvoltare, cu un ºantier
modern, ateliere de cãi ferate ºi un
abator de export modern, care poate fi
uºor utilizat, oraº care din cauzã cã se
aflã la extremitatea judeþului Mehedinþi
ºi fãrã alte posibilitãþi de redresare
economicã este ameninþat sã decadã,
dacã podul nu se face la Turnu Severin.
Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi
CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Zodia Berbec

Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

Berbecii se vor trezi în faþa unei situaþii delicate:
li se va solicita o sumã de bani din partea unei
persoane pe care nu o pot refuza, însã acest lucru
i-ar destabiliza financiar pentru o scurtã
perioadã. Au de ales între a mai strânge cureaua
o vreme, sau a pierde un prieten. În dragoste,
vor primi niºte acuzaþii de infidelitate care îi vor
supãra destul de tare. E bine totuºi sã nu
riposteze violent, dupã cum au tendinþa, ci sã
lase mai mult de la ei de data aceasta, pentru cã
o reacþie exageratã va fi interpretatã ca o
recunoaºtere a vinovãþiei.

Leii vor merge puþin pe sârmã în ceea ce
priveºte dragostea. Adicã nu vor merge ei din
proprie iniþiativã, ci o vor face pentru cã nu vor
avea încotro. Cineva se va juca cu ei de-a
ºoarecele ºi pisica, lucru care le place Leilor,
dar numai atunci când deþin ei controlul. Iar
acum nu este cazul. Ar fi bine sã nu cedeze ºi
sã nu devinã jucãria nimãnui, pentru cã situaþia
se poate rãsturna în favoarea lor. La sfârºitul
perioadei se vor bucura de o creºtere financiarã
pe linie profesionalã, posibil chiar o mãrire
permanentã de salariu.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii se vor trezi cã bat la niºte porþi închise
în privinþa iubirii. Existã posibilitatea de a suferi,
dar nu va fi o suferinþã distrugãtoare pentru cã
vor primi un refuz cinstit. Dacã li se întâmplã
acest lucru, înseamnã cã nu e sã fie, dragostea
mai are un pic de aºteptat, s-ar putea ca abia
mijlocul lunii urmãtoare sã vinã cu surprize în
acest sens. Pentru cei cuplaþi, relaþia se
aprofundeazã ºi legãturile devin mai solide.
Banii nu se duc chiar pe cele mai folositoare
lucruri, dar ãsta nu-i motiv de stres, pentru cã
le vin alþii în curând.
Zodia Gemeni

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Fecioarele riscã sã-ºi piardã credibilitatea la
care þin atât de mult din cauza fabulaþiilor ºi a
bârfelor. Simpla asociere cu persoane care nuºi pot þine gura, sau doar prezenþa în grupuri în
care se bârfeºte despre persoane influente le
poate aduce prejudicii de imagine. Aspectul
social în general este vulnerabil în aceastã
perioadã. În dragoste, vor trece prin niºte clipe
mai delicate, pentru cã vor fi þinta unor întrebãri
incomode. Financiar, riscã sã facã niºte
achiziþii pãguboase, sã nu se lase pãcãlite
de strategii infantile!
Zodia Balanþã

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Gemenii singurei vor avea suprizã cam
neplãcutã, dar beneficã, a unui duº rece. Cum
niciodatã nu suntem atraºi de ceea ce putem
obþine uºor, li se va aplica ºi lor aceastã strategie.
În dragoste, desigur. Ar putea fi momentul în
care realizeazã cã ceea ce cãutau se aflã chiar
sub nasul lor, numai cã nu au observat pânã
acum. Profesional, vor fi copleºiþi de muncã ºi
chiar îºi vor schimba planurile de week-end
împotriva dorinþei lor. Vor primi un ajutor bãnesc
din partea cuiva din familie.

Pentru Balanþe, sãptãmâna va fi dedicatã
planurilor de cãlãtorii ºi posibil chiar punerii
lor în practicã, dar mai spre sfârºit. Va fi vorba
de cãlãtorii de agrement, nimic care sã le
schimbe destinul, dar e nevoie ºi de relaxare
(capitol la care Balanþele se pricep foarte bine).
Vor primi ºansa de a face mai mulþi bani, dar
nu pe cale uºoarã, ci în urma unei munci destul
de obositoare. Dragostea nu le face probleme,
ci numai surprize frumoase, pot sã se bucure în
voie, pentru cã e de viitor!

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(22 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Racii vor intra în panicã la începutul
sãptãmânii, din cauza unui proiect amânat pânã
în ultima clipã ºi care nu mai poate aºtepta. E
puþin probabil sã mai poatã rezolva ceva pe
ultima sutã de metri, aºa cã vor fi tentaþi sã
apeleze la o minciunã pentru a scãpa cu faþa
curatã. Îºi fac în schimb planuri romantice (cu
ºanse mari de îndeplinire) ºi viseazã la zile mai
bune. Ar fi recomandat totuºi sã nu mai amâne
proiectele urgente, pentru cã le va fi greu sã
suporte un posibil eºec.

Scorpionii se vor confrunta în zilele care
urmeazã cu diverse necazuri financiare: dacã nu
li se cere înapoi o datorie mai veche, apare o
facturã urgentã; dacã nu apare nici o facturã, li
se stricã ceva prin casã ºi trebuie sã scoatã bani
din buzunar, ºi tot aºa. E important sã nu intre
în panicã, norocul are ºi el fluctuaþiile lui, ºi sã
gândeascã foarte raþional. În compensare, vor
fi înconjuraþi de dovezi de dragoste din partea
cui trebuie ºi, dacã iubirea nu le lipseºte, toate
celelalte se pot rezolva.

Horoscop
Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãgetãtorii merg înainte! E probabil singura
zodie care nu se poate plânge de nimic în
aceastã perioadã. Nu în sensul cã vor avea parte
de întâmplãri spectaculoase, sau de vreun noroc
picat din cer. Uneori, sã-þi meargã bine,
înseamnã, pur ºi simplu, sã nu-þi meargã nimic
rãu. Va fi una din sãptãmânile acelea în care te
trezeºti dimineaþa zâmbind ºi nimic nu-þi poate
strica buna dispoziþie. ªi, dacã e gândire
pozitivã, orice plan concret se poate realiza.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Un mic moment de depresie le va întuneca
începutul sãptãmânii: un sentiment de
inutilitate, de singurãtate, sau chiar de trãdare.
Va trece repede, e doar o manifestare a stresului
ºi a oboselii. În dragoste, niºte bãnuieli
dureroase nu-i vor lãsa sã doarmã liniºtiþi pe
Capricorni, dar e important sã nu provoace o
ceartã înainte de a avea dovezi clare, e foarte
posibil sã exagereze.
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Vãrsãtorii vor fi puºi la zid într-o problemã
amoroasã. Poate au flirtat cu cineva ºi s-a aflat,
poate au comis vreo gafã în pat, sau orice lucru
care ar putea deranja persoana iubitã. Cei care
ºtiu cã nu sunt chiar în regulã ar fi bine sã
gãseascã o scuzã mai mult decât credibilã ºi sã
facã un gest compensator de amploare, altfel
existã riscul ruperii relaþiei. Cineva de la locul
de muncã le va cere bani cu împrumut. Ar fi
bine sã se gândeascã de douã ori, pentru cã nu
îi vor recupera uºor.
Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Peºtii vor avea o sãptãmânã foarte solicitantã
din punct de vedere afectiv. Li se va cere ajutorul
într-o problemã importantã, un prieten, sau o
rudã apropiatã, va trece prin ceva neplãcut ºi va
avea nevoie de ei. Vor ºtii sã fie la înãlþimea
aºteptãrilor, dar acest lucru va însemna mult
stres, nesomn, griji ºi uneori chiar neglijarea
sarcinilor de serviciu. Se vor vedea împiedicaþi
sã-ºi ducã la îndeplinire unele planuri din
viitorul apropiat, din cauza lipsei banilor, însã
nu trebuie sã dispere, de undeva le va veni
un ajutor. În dragoste, risc mare de ceartã,
tot din cauza banilor.
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Volatilitate redusã a leului
faþã de principalele valute
Leul a avut în perioada
analizatã o evoluþie calmã faþã de
principalele valute, în ciuda atacurilor
teroriste de la Bruxelles, semn cã
pieþele nu mai rãspund în mod
emoþional la astfel de evenimente.
Reducerea volumelor de
tranzacþionare, investitorii pregãtinduse pentru mini-vacanþa prilejuitã de
sãrbãtorirea Paºtelui de cãtre creºtinii
catolici sau protestanþi, a fost
principalul motiv al stabilitãþii leului.
Volatilitatea cursului euro s-a limitat
la 4,4619 –4,4655 lei. La sfârºitul
perioadei media a fost stabilitã la
4,4634 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,4590
ºi 4,4660 lei, cotaþiile de la închidere
fiind de 4,4610 –4,4640 lei.
În ultimele douã ºedinþe ale
intervalului, s-a observat cã piaþa
testeazã o scãdere a cursului euro
spre 4,45 lei, în condiþiile în care
cererea de lei rãmâne destul de
ridicatã, datoritã diferenþialului mare
între dobânda cheie din zona euro,
care este de 0%, ºi cea a BNR, care
este de 1,75%, cu perspectiva de a
creºte la finalul acestui an la 2%, ca
urmare a majorãrii preþurilor.
În urmãtoarele zile, interesul
investitorilor este îndreptat cãtre
Camera Deputaþilor, unde va reintra
în discuþie celebra, de pe acum, Lege

a Dãrii în platã. O adoptare a Legii,
într-o formulã care nu ar împãrþi
echitabil riscurile între bãnci ºi clienþii
lor, ar putea crea tensiuni mari în piaþa
bancarã, care sã ducã la ieºiri de
capital, ceea ce ar slãbi leul.
Dupã o creºtere la 3,9974 lei, cursul
dolarului american a scãzut la finalul
intervalului la 3,9866 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între
3,98 ºi 3,996 lei.
Acum douã sãptãmâni dolarul a
scãzut la minimul ultimelor cinci luni,
de 3,9519 lei, iar revenirea s-a datorat
declaraþiilor unor oficiali ai Fed, care
considerau ca fiind necesarã o creºtere
a dobânzii de politicã monetarã în
aprilie, pentru acest an fiind prognozate
cel puþin douã majorãri. Reamintim cã
în decembrie, Fed a decis creºterea
dobânzii la 0,25 –0,50%, dupã mai
mult de opt ani de scãderi consecutive
pânã la 0 –0,25%.
Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale
între 1,088 ºi 1,094 franci/euro, a
fluctuat între 4,0907 ºi 4,1015 lei,
pentru a încheia perioada la 4,0996 lei.
Perechea euro/dolar a fluctuat între
1,1148 ºi 1,1251 dolari, tranzacþiile
de la finalul perioadei realizându-se
la 1,1168 –1,1216 dolari.
Analiza cuprinde perioada 23 –29
martie.
 Radu Georgescu
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Oraºul KIKINDA din Serbia a
fost gazdã bunã a
Memorialului “Ciganovici-CIGA”
Frumosul oraº KIKINDA din
Sportivii CSM Drobeta au
Serbia a fost gazdã bunã în perioada confirmat cã pregãtirea este conformã
24-26.03.2016 a unui stagiu de cu planificarea, aceºtia urcând pe
pregãtire: Memorialul “Ciganovici- podium dupã cum urmeazã:
CIGA” la care au participat 250 de Loc I
sportivi din trei þãri: SRB, ROU, MNE - ARGINT DIANA -48 kg -U13 ºi U15
pentru vârstele seniorilor, tineretului, - COVACIU IASMINA -40 kg -U15
cadeþilor, dar ºi vârste mai mici. Serbia - STROE ANA MARIA -40 kg ºi
a fost reprezentatã de Loturile Naþionale 44 kg –U23
de seniori, tineret ºi cadeþi, acest stagiu - TÃTAR KRISZTINA -48 kg -U23
reprezentând selecþia pentru formarea -DEMETRIO DANIELA -57 kg -U15
echipei ce va reprezenta Serbia la Loc II
Campionatul Balcanic de cadeþi din luna - IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U23
mai, în aceeaºi frumoasã aºezare - TOPALÃ VLAD -73 kg -U15
Kikinda. Aºadar, pe Tatami s-au luptat - VOAIDEª ALIA -48 kg -U23
cei mai buni din Serbia (fiind ºi cei mai - ZGIRTA CÃTÃLIN -60 kg -U23
numeroºi), dar ºi cei mai buni din (sportiv de la CS Muncitorul Reºiþa
România, reprezentaþi de CSM aflat în probe);
Drobeta Turnu Severin.
Loc III
Au fost trei zile de antrenamente - CHICIN ALEXANDRU -60 kg-U23
dure, de intensitate fizicã, dar ºi
A fost o competiþie binevenitã
emoþionalã ºi volitivã, sportivii pentru a putea menþine tonusul în
având doar de câºtigat în pregãtirea continuare, dat fiind faptul cã urmeazã
lor pentru competiþiile viitoare.
Finala Campionatului Naþional de
Duminica, 27.03.2016, la Novi Sad U23, Oradea, în acest weekend.
la Turneul Internaþional “Klisa” Novi
Lena STEREA,
Sad ne-am verificat aceeaºi sportivi care
Purtãtor de cuvânt al CSM
au participat la stagiul de la Kikinda,
Drobeta Turnu Severin
competiþie la care au participat în ziua
de Paºte al Catolicilor, 200 de sportivi Dosar de politician...
de la 36 de cluburi din 6 þãri: SRB, ROU,
URMARE DIN PAGINA 7
Ultima
încercare
de revenire în forþã
HUN, BUL, FRA, BIH, RUS.
s-a consemnat în anul 2013, cand a
candidat pentru funcþia de preºedinte
al PNL Drobeta Turnu Severin, fiind
învins de actualul preºedinte, Daniel
acasã, la muncã ºi sã nu te mai Cîrjan. A demisionat apoi din
întorci niciodatã. Deseori aceastã partid ºi s-a înscris în PLR
nenorocire nu vine singurã, ea se Mehedinþi, partid proaspãt
completeazã cu lipsa formelor legale înfiinþat, unde a rãmas pânã în
de angajare, caz întâlnit ºi prezent, acesta activând acum în
sãptãmâna trecutã în judeþul cadrul ALDE Mehedinþi.
Mehedinþi, când trei persoane au Cariera politicã a lui Ion Sârbulescu
fost surprinse de un mal de pãmânt s-a încheiat fãrã prea mari realizãri. Cu
în timp ce executau lucrãri la siguranþã merita un altfel de destin
sistemul de canalizare. Douã dintre politic. Anumite erori politice mari pe
ele au fost salvate, iar una a decedat. care le-a fãcut în cariera sa, dar ºi unele
În acest caz, dar ºi în oricare de acest conjuncturi politice nefavorabile i-au
fel nu se fac concesii ºi vom aplica anulat un parcurs politic de exceptie.
sancþiunile cele mai aspre ale legii.” Cu toate acestea, Ion Sârbulescu
- Dantes Nicolae BRATU, inspector rãmâne figura cea mai charismaticã a
politicii mehedinþene postdecembriste.
general de stat.

Inspecþia Muncii a aplicat amenzi de
aproximativ 475.000 de euro în cinci zile

Inspecþia Muncii a
desfãºurat, în perioada 14 –18
martie 2016, acþiuni de control în
urma cãrora s-au aplicat amenzi în
valoare totalã de 474.931 euro,
adicã 2.089.700 de lei. Au fost
depistate 159 de persoane care
lucrau la negru.
În domeniul relaþiilor de muncã,
la nivel naþional s-au aplicat amenzi
în valoare de 1.572.700 de lei din
care 1.040.000 de lei pentru muncã
la negru. Pentru primirea la muncã
a mai mult de cinci persoane fãrã
contracte individuale de muncã,
inspectorii de muncã au fãcut 6
propuneri de cercetare penalã. Au

fost sancþionaþi 412 de angajatori.
În aceeaºi perioadã, în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã sau aplicat amenzi în valoare de
517.000 de lei. Angajatorii au
comunicat cãtre inspectoratele
teritoriale de muncã 42 de
evenimente care, în urma
cercetãrilor efectuate de inspectorii
de muncã, vor fi încadrate sau nu
ca fiind accidente de muncã.
“Atragem atenþia asupra riscurilor
la care se expun lucrãtorii, în special
cei care sapã ºanþuri. Neasigurarea
malurilor de pãmânt este cauza
principalã a accidentãrilor, inclusiv
mortale. E o tragedie sã pleci de

Serviciul Comunicare

 Mircea Popescu
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Strehaia pierde
contactul cu liderul
Învinsã la Dãnceu, CS
Strehaia a ajuns la 10 puncte sub
liderul Ligii a IV-a Mehedinþi, CS

deoarece antrenorul Dan
ªurlãu a gãsit de cuviinþã sãºi retragã echipa de pe teren,
la scorul de 2-0
Liga a IV-a
pentru gazde, dupã ce
Etapa a XVII-a
Recolta Dãnceu –CS Strehaia
3-0 unul dintre elevii sãi
Viitorul Cujmir –Pandurii Cerneþi 2-3 s-a accidentat grav ºi
AS Corcova –Dunãrea Gruia
4-1 a fost transportat de
Coºuºtea Cãzãneºti –Viitorul ªimian 4-3 urgenþã la spital.
Astfel, CS Strehaia a
Clasament
1. Cerneþi
17 14 2 1 54-16 44 pierdut jocul cu 3-0,
2. Strehaia
17 10 4 3 48-21 34 la “masa verde”. De eºecul
3. Corcova
17 9 4 4 42-26 31 contracandidatei a profitat
4. Dãnceu
17 9 2 6 49-35 29 Pandurii Cerneþi, care s-a
5. Cujmir
17 6 0 11 27-38 18 impus cu 3-2 la Cujmir ºi
6. ªimian
17 4 2 11 21-48 14 ºi-a consolidat poziþia din
7. Gruia
17 4 1 12 22-40 13 fruntea clasamentului, dar
8. Cãzãneºti 17 3 3 11 25-64 12
ºi AS Corcova, care s-a
Pandurii Cerneþi. Meciul cu Recolta apropiat la 3 puncte de ocupanta
nu a durat decât o jumãtate de orã, locului secund, CS Strehaia, dupã

ce a dispus cu 4-1 de Dunãrea
Gruia. Oaspeþii au reuºit
performanþã sã marcheze, deºi au
început meciul în doar opt jucãtori.
Partida nu a durat decât un sfert de
orã, deoarece Gruia a rãmas în ºase
jucãtori, dupã ce doi componenþi
s-au accidentat, motiv pentru care

arbitrul a decis, conform
regulamentului, sã punã capãt
jocului. Fãrã întrerupere s-a jucat
meciul Coºuºtea Cãzãneºti ºi
Viitorul Cujmir, încheiat cu victoria
gazdelor, scor 4-3, dupã ce oaspeþii
au condus cu 2-0 în minutul 15.
 M. O.

Severinencele n-au reuºit
Vânju Mare s-a desprins de Hinova
sã-ºi ia revanºa
Profitând de semieºecul administrase singura înfrângere.

contracandidatei Dunãrea Hinova,
care a remizat pe propriul teren,
scor 2-2 cu Inter Salcia, AS Real
Vânju Mare s-a distanþat la 2
puncte în fruntea clasamentului din
Liga a V-a Mehedinþi. Liderul a
dispus la limitã, scor 1-0, de AS
Corlãþel, echipã care în tur îi

Din lupta pentru primul loc a
ieºit, definitiv, Voinþa Vrata,
învinsã, suprinzãtor, la Broºteni,
scor 2-5. Vrata a pierdut ºi ultima
treaptã a podiumului, pe care a
urcat Viitorul Floreºti, dupã ce
a învins Voinþa Opriºor cu
scorul de 3-1.

Liga a V-a
Etapa a XVI-a
Dunãrea Hinova –Inter Salcia
Real Vânju Mare –AS Corlãþel
AS Ghiciulescu Hinova –Inter Crãguieºti
Unirea Gârla Mare –Dunãrea Pristol
ªtiinþa Broºteni –Voinþa Vrata
Viitorul Floreºti –Voinþa Opriºor
AS Speranþa Punghina a stat

2-2
1-0
0-6
0-0
5-2
3-1

Clasament
1. Vânju Mare 15
13
1
1
64-19 40
2. D. Hinova 15
12
2
1
60-25 38
3. Floreºti
14
10
0
4
38-26 30
4. Vrata
15
9
1
5
46-29 28
5. Crãguieºti 15
8
2
5
52-30 26
6. Gârla Mare 15
7
2
6
34-36 23
7. Salcia
14
6
1
7
35-33 19
8. Opriºor
15
6
0
9
26-47 18
9. Corlãþel
15
5
1
9
22-33 16
10. Pristol
15
4
4
7
25-37 16
11. Broºteni 15
4
1
11
32-58 13
12. G. Hinova 15
3
0
12
25-46 9
13. Punghina* 14
1
1
12
16-56 4
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde toate meciurile.

 M. O.

Învinsã cu 6-0 în meciul-tur, AS Viitorul Drobeta a pierdut ºi joculretur cu AS Universitatea II Alexandria. Pe terenul din ªimian, liderul seriei
a V-a din liga femininã de fotbal pentru tineret a trecut cu 1-0 de elevele
antrenate de Daniel Ispas, prin golul marcat de Andreea Diþã, în minutul
45. “Cu puþin noroc, am fi putut obþine un rezultat de egalitate. Chiar dacã
am pierdut, sunt mulþumit de evoluþia fetelor. Trebuie sã þinem cont cã
Universitatea Alexandria are echipã în prima ligã, iar multe dintre fetele
care au jucat împotriva noastrã la tineret evolueazã ºi la seniori, în timp ce
fetele mele se aflã la sezonul de debut într-o ligã naþionalã”, a spus antrenorul
Ispas. Acesta a mizat pe Maria Spiridon (47 Bianca Pîrvãnescu ) - Sonia
Erceanu, Paula Usturoi, Daria Bãrzuicã, Roxana Sorescu, Anastasia VladPopescu, Cristina Vâlceanu, ªtefania Pavel (‘40 Lavinia Erceanu), Andreea
Sandu (‘64 Ionelia Matei), Loredana Sârbu ºi Cerasela Bãluþã (‘36 Roxana
Gogîlea). În aceastã aceastã primãvarã, AS Viitorul Drobeta va mai juca,
tot pe propriul teren, cu AS Grup Agricol Nucet ºi cu AS Real III Craiova.
Dupã primele 4 jocuri disputate, echipa severineanã se aflã pe locul al
III-lea, cu trei puncte acumulate.
 M. O.
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Sucã, nea Cîrjan ºi înfrãþirile, cartea poºtalã a lu
nea Bãlu ºi nea Gherghe taietoru de crenguþe

Mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, anu ãsta e unu
electoral, aºa cã uitaþi-vã bine la
candidaþi, mãsuraþi-i din oichi ºi din
priviri, chiar dacã unii nu ajung pânã
la toate privirile ºi apoi o sã aveþi o
imagine completã, când îi auziþi
cum deschid gura. Cã nu trebuie sã
te pricepi la administraþie, ca sã-þi
dai sama când deschide un candidat
gura ºi spune ce-i trece prin minte,
numai cã nu prea are legãturã cu
interesu oraºului, judeþului, al
alegãtorului.
Cã ete, ultima fu a lu nea Cîrjan,
candidatu împins de la spate de nea
Bãlu ºi de nea Virgil Popescu, care
aruncã a mai trãznitã idee de
campanie din câte au existat. Într-o
perioadã în care angajaþii di la RAAN
nu ºtiu pe unde sã-ºi gãseascã un
loc de muncã, când minerii di la
Husnicioara sã pregãtesc sã plece
acasã, veni nea candidatu PNL ºi
zisã cã ‘mnealui vrea sã înfrãþeascã
Severinul cu oraºul moldovenesc
Cahul. Terminarãm cu dezvoltarea
oraºului, care duduie de
prosperitate, locurile de muncã dau
pe dinafarã, aºa cã e timpul de
înfrãþiri. Pã, vorba lu Tanþa lu
Pecingine, asta e ca aia cu maimuþa
de se scarpinã în stânga cu mâna
dreaptã. Pã, nimica de zis, dupe ce
o sã ajungã Severinul sã nu mai
geamã de atâtea nevoi, o sã avem
timp berechet sã ne înfrãþim ºi cu
fraþii din Cahul, ºi cu fraþii de peste
Dunãre, cã-s mai aproape ºi ne
vizitãm mai des. Poate nu cum sãntãmplã cu oraºul francez Orly, de

pe vremea lu tat Dinu. Da sã vede
treaba cã o campanie nu e pentru
toatã lumea, ca ºi treaba cu primãria.
ªi apropo de Husnicioara,
situaþia nu e deloc rozã, mai ales cã
deocamdatã sã vorbeºte de ºomaj
tehnic de trei luni, cu acordul
sindicatelor. Numai cã exploatarea
s-ar putea sã mai porneascã sau nu
peste fro trei luni. Aºa, cu acordu
sindicatelor, cu tot. A liderilor pe
care-i doare în caºcheta di la ATOP.
Numai nea Bãlu e fericit, face
campanie, mai trimite cãrticele
poºtale, iarã una ajunsã la Sucã. Mã
nepoate, sã chinui sã vadã ce ºi cum
scrie pe cãrticicã, numai cã nu prea
sã înþelege ce scrie pe acolo. Da ºi
în ziarele unde a publicat-o, e mai
rãu, un talmeº-balmeº, cã te ºi
întrebi dacã nea Bãlu a dat ºi bani
pe cãrticelele alea, ori or fi donaþii
de anti-campanie.
Cã ete, nea Gherghe are, nu are
treabã, cã oricum ‘mnealui e
nevinovat, cã zisã ºi la televiziune cã
nici cu blocurile nu e vreun scandal,
ceva, sã mai filmeazã când planteazã
neºte arbuºti, cu neºte spaþii verzi,
mai taie moþu la crenguþe, mai scoate
un copac ºi mai planteazã altu,
gospodar de gospodar, ce mai. Da ºi
duºmãnos, cã nu vrea aã mai lase ºi
ãi de or veni sã planteze. Unde mai
pui, cã edilii actuali ai Severinului îºi
adusãrã aminte ºi de locuitorii de pe
Calea Târgu Jiului ºi sã apucarã sã
le bage apã ºi canal. Asta acuma, deºi
oamenii plãteau taxe de muncipiu de
ani buni. Sã apucarã, numa cã s-ar
putea ca investiþia sã fie inutilã, cã

bãieþii di la Secom sapã canalu, pin
spatele caselor, la distanþã mare ºi
oamenii trebe pe cheltuiala lor sã
suporte racordarea. ªi asta nu e tot,
cã nivelu la care va fi conducta este
cu un metru deasupra nivelului
caselor, aºa cã altã cheltuialã pentru
pompe. Cã aºa-i la noi, dai un ban ºi
nu ºtii pe ce l-ai dat. Supãraþi, locatarii
sã dusãrã la don primar, care-i trimisã
la SECOM, care-i trimisã la
proiectant, care-i...la Bucureºti ºi, sã
pare, nu prea ºtie ce-a proiectat. Sucã
urmãreºte tãrãºenia ºi promite cã vine
sã spunã ce ºi cum.
ªi, oricum, nea Gherghe mai
apãru cu una, cã cicã dacã nu sã
termina de renovat Palatul Cultural
Teodor Costescu, nu aveau oamenii
de culturã pe ce sã certa. Nu aveau,
ce mai, mare piºicher nea Gherghe,
cum le ºtie ‘mnealui pe toate.
ªi la Burila Mare începu
campania, cu nea Cicic, care e

încântat cã piscina din comunã are
apã. Cã a plouat. Mãcar sã apuce
oamenii sã sã bãlãceascã, pãnã nu
seacã, cã altfel nu sã ºtie dacã nea
Jenicã mai ia un mandat de primar.
Mã fraþilor, da vã mai amintiþi de
nea Paul Tudor, care apãru mai nou
cu scandalu di la Fortus Iaºi, cã cicã
ºi ‘mnealui ar vrea un post de
parlamentar pin toamnã. Aºa pin
Mehedinþi, cã poate rezolvã ºi
problema cu Lamdro, cu Turnsev, cu
industria grea, cã sã pricepe. Ca la Iaºi.
Da las, cã mai ies la atac ºi alþi
cadindaþi, mai paseazã spre
adversari pãnã o dau în barã. Mai
organizeazã, de plictisealã, o
dezbatere moderatã de deontologi
ºcoºi de la naftalinã, cã în precampanie la asta sã pricep toþi. La
administraþie, mai puþini.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

