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Ponta, lângã atentatele de la Istanbul

Fostul premier Victor Ponta s-a
nimerit marþi seara la doi paºi de
atentatele care au creat haos pe
aeroportul din Istanbul, unul din cele mai
mari din Europa. Deputatul de Gorj a fost
la câteva minute distanþã de momentul
în care s-au produs exploziile, el venind
spre aeroport pentru a lua un avion cu
care sã se întoarcã în România. Fostul
prim-ministru a fost întors din drumul
spre aeroport de filtrele de poliþie, el
menþionând cã mai avea puþin ºi ajungea
la avion dacã nu s-ar fi întâmplat
nenorocirea.
Poliþiºtii turci au instituit filtre pe ºosele
ºi l-au întors pe Ponta din drum, acesta
amintindu-ºi cu aceastã ocazie cã ºi soþia
sa, Daciana Sârbu, a avut un noroc
asemãnãtor când au fost atentatele
sângeroase de la Bruxelles, ºi ea

nimerindu-se în zona în care s-au produs
acestea. Vestea cã Ponta era în Turcia în
momentul producerii atentatelor de la
Istanbul a generat diverse speculaþii cu
privire la prezenþa acestuia acolo,
informaþia cea mai interesantã fiind cea
privitoare la faptul cã deputatul ar fi devenit
consilier al preºedintelui turc Erdogan.
Ponta a dezminþit informaþia, spunând
cã nu e nimic adevãrat, adepþii teoriei
conspiraþiei aducându-ºi aminte cã fostul
premier era ºi acum un an în Turcia. El sa operat atunci la picior chiar în momentul
în care avea probleme cu legea ºi opoziþia
îi cerea demisia din fruntea guvernului.
Intervenþia chirurgicalã s-a produs la o
clinicã medicalã la care, printre acþionari,
se aflã ºi soþia lui Erdogan, fostul premier
având oricum relaþii foarte bune cu
actualul preºedinte al Turciei.

Noua conducere politicã a Consiliului Judeþean Mehedinþi
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Editorial

În urmã cu o sãptãmânã am
participat la o lansare de carte,
eveniment care, prin natura sa ºi
contextual în care s-a desfãºurat, mia prilejuit o serie de reflecþii, mai
mult sau mai puþin inspirate, ºi de
comparaþii cu realitatea culturalã a
Severinului. Nu ezit sã vi le
împãrtãºesc acum, în speranþa cã vi
se vor pãrea interesante.
Cartea la care fãceam referire este
un roman, iar titlul ei, „Zbor prin
lucarna spartã”, e o metaforã a
dorinþei de libertate ºi de bucurie.

social - politic
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de Sorin Vidan

Politicã ºi culturã

Am susþinut apariþia acestui roman
nu doar pentru cã e bine scris ºi
interesant ca fir epic, ci ºi pentru cã
autorul acestuia e o elevã de 16 ani,
o elevã eminentã ºi extrem de
talentatã. Nici acest lucru nu ar fi
poate cu totul ieºit din comun –
avem, din fericire, copii foarte
talentaþi, valoroºi, plini de har.
Ceea ce mi s-a pãrut însã cu
adevãrat frumos ºi exemplar la acest
eveniment cultural (ºi nu am ezitat
sã punctez acest aspect în cadrul
discursului meu de prezentare) a fost
prezenþa extrem de numeroasã a
publicului. ªi de diversã. O întreagã
comunitate se strânsese, atentã ºi
afectuoasã, în jurul unui copil
emblematic, care îi reprezenta. O
atmosferã caldã, de solidaritate ºi
încântare, la care participau pãrinþi,
elevi, profesori, cu toþii iubitori de
culturã ºi cu toþii încântaþi de micul
lor fenomen literar. Mi s-a pãrut un
lucru absolut frumos ºi exemplar

felul în care o comunitate îºi susþine
valorile ºi tinerii. Fãrã exclamaþii
inutile, fãrã eforturi disproporþionate
ºi fraze sforãitoare, de complezenþã.
Totul a fost natural, corect ºi viu.
Gazda acestui eveniment a fost chiar
directorul bibliotecii judeþene, un
amfitrion desãvârºit. Nu întâmplãtor
spun acest lucru, cãci întregul
eveniment se desfãºura la Biblioteca
judeþeanã. Privitã din stradã clãdirea
acestei biblioteci pare un edificiu
nou, impozant dar fãrã tradiþie ºi
strãlucire culturalã. Când intri însã
te surprinde spaþialitatea,
frumuseþea detaliilor, vitraliile,
scãrile, felul ordonat ºi chibzuit în
care aratã un astfel de spaþiu
multicultural, unde funcþioneazã
expoziþii de artã, sala de evenimente,
secþiile bibliotecii. Am fost plãcut
surprins ºi invidios pe felul în care
unii au reuºit sã-ºi creeze un astfel
de spaþiu multicultural ºi sã-l
transforme într-unul absolut

atractiv ºi dinamic cultural.
Comparaþia cu situaþia de la noi
nici nu se face. Biblioteca judeþeanã
a fost o instituþie neglijatã de
autoritãþi, lãsatã în voia sorþii,
ignoratã. În vreme ce alþii au
construit de la zero un sediu, printrun efort comun, exemplar, la noi nici
mãcar nu s-a pus problema. Pentru
viaþa culturalã a judeþului nostru ar
însemna enorm dacã noile autoritãþi
de la nivelul Consiliului judeþean ar
înþelege sã urmeze exemplul
admirabil al altora ºi sã demareze
un proiect de acest tip- un sediu nou
pentru Biblioteca judeþeanã, un
centru multicultural necesar ºi
formative într-un moment în care
parcã scara valorilor tradiþionale e
rãsturnatã cu susul în jos.
Poate se vor gãsi oameni care, la
nivelul Consiliului judeþean de azi,
sã înþeleagã raþiunea ºi frumuseþea
unui asemenea demers. Cultura e
cea mai bunã politicã.

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin a organizat în data de
29.06.2016, “Ziua Porþilor Deschise”, la sediul instituþiei din
str. Carol Davila, nr. 5, localitatea Drobeta Turnu Severin
Cu ocazia acestui eveniment,
partenerii instituþionali, aparþinãtorii
persoanelor custodiate precum ºi
persoanele civile din comunitate au
avut posibilitatea de a vizita mai
multe locuri reprezentative din
penitenciar. Vizita a avut ca scop
informarea comunitãþii cu privire la
activitãþile desfãºurate zilnic cu
persoanele private de libertate pentru
pregãtirea reintegrãrii acestora în
societate dupã liberare.
Un numãr de 43 de persoane
aparþinând societãþii civile au pãºit pentru

Simulare de incendiu la fondul forestier
Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi va organiza, joi, 30 iunie
a.c., începând cu ora 09.00, un
exerciþiu privind intervenþia în caz de
incendiu la fondul forestier de pe
teritoriul unitãþii de producþie
Bahna - Ocolul Silvic Drobeta
Turnu Severin.

Potrivit scenariului exerciþiului,
igienizarea necontrolatã a terenurilor
acoperite cu vegetaþie uscatã, din
imediata apropiere a fondului
forestier, a dus la propagarea unui
incendiu, care înainteazã pe
orizontalã la litierã ºi pe verticala la
coronament, existând pericolul de
extindere la întreaga suprafaþã a

trupului de pãdure, precum ºi la
vatra satului Cireºu. În momentul
producerii evenimentului, în trupul
de pãdure se afla un grup de 6
persoane, care efectuau lucrãri de
degajare a drumurilor forestiere de
copacii cãzuþi în timpul iernii.
Rangerii Parcului Natural, aflaþi la
 Continuare în pagina 14

prima datã în interiorul penitenciarului.
Tot cu aceastã ocazie un numãr
de ºapte cadre ale penitenciarului
au fost avansate în gradul urmãtor
înainte de termen ca urmare a
activitãþilor de excepþie realizate.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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Prefectul judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel,
a convocat miercuri, 29 iunie, în ºedinþã
extraordinarã Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi.
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Membrii Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã Mehedinþi au aprobat sumele solicitate în urma
evaluãrii pagubelor înregistrate ca urmare a precipitaþiilor
abundente din perioada mai-iunie 2016. Suma totalã este
11.353,066 lei, iar obiectivele afectate sunt urmãtoarele:
Drumul Judeþean DJ 607 A (1,2 km), DC 17 A (0,903 km) –
comuna Husnicioara, 4,340 km drumuri sãteºti în comuna
Brezniþa Ocol ºi DC 6A (3 km) –comuna Bîlvãneºti.
Urmeazã ca Instituþia Prefectului –Judeþul Mehedinþi ºi Consiliul
Judeþean Mehedinþi sã întocmeascã o notã de fundamentare ºi
un proiect de hotãrâre de guvern, care vor fi înaintate Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice în vederea obþinerii
fondurilor necesare refacerii infrastructurii afectate.
În cadrul aceleiaºi ºedinþe, s-a aprobat ºi construirea unei
variante ocolitoare pentru drumul judeþean DJ 607 A, ca
urmare a închiderii circulaþiei pe sectorul cuprins între km
8+300 –9+500, din cauza alunecãrilor de teren produse de
precipitaþiile abundente cãzute dupã data de 23 mai 2016.
Potrivit expertizei tehnice întocmite de specialiºtii Universitãþii
din Craiova –Departamentul Infrastructura de Cercetare în
ªtiinþe Aplicate, traseul actual nu mai poate fi utilizat,
fenomenul de alunecare fiind activ, cu potenþial de extindere
pe o suprafaþã mai mare.
Cancelaria Prefectului Judeþului Mehedinþi

În ºedinþa Colegiului Prefectural au fost abordate trei
teme, prezentate de trei servicii deconcentrate

Marþi, 28 iunie, a avut loc
ºedinþa ordinarã a Colegiului
Prefectural Mehedinþi, la care a
participat prefectul judeþului
Mehedinþi, Cristinel Pavel,
directorii serviciilor deconcentrate,
precum ºi ºefii structurilor MAI
din judeþul Mehedinþi.
“În ºedinþa de astãzi a Colegiului
Prefectural au fost abordate trei
teme, prezentate de trei servicii
deconcentrate de la nivelul
judeþului. Este vorba de Agenþia
pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi, care a adus în atenþie
un material privind problemele de

mediu identificate la nivelul anului
2015 ºi mãsurile luate pentru anul
2016, astfel încât sã nu se
prejudicieze sãnãtatea populaþiei ºi
a mediului înconjurãtor. La punctul
doi am avut un material prezentat
de cãtre Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
referitor la respectarea legislaþiei în
vigoare privind protecþia
consumatorilor la comercializarea
pachetelor de servicii turistice în
sezonul 2016 ºi la punctul trei
Inspectoratul Judeþean de Poliþie
Mehedinþi a prezentat planul
general de mãsuri specifice pentru

asigurarea liniºtii ºi ordinii publice
pe perioada estivalã”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
În deschiderea ºedinþei a luat
cuvântul directorul executiv al
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi (APM), Dragoº Nicolae
Tarniþã, care a prezentat un raport
privind probleme de mediu
identificate în anul 2015 în judeþul
Mehedinþi, cu ocazia verificãrilor
efectuate ºi mãsurile dispuse în anul
2016 pentru prevenirea eventualelor
prejudicii asupra sãnãtãþii populaþiei
ºi a mediului înconjurãtor.
Directorul APM Mehedinþi a
subliniat faptul cã platforma
industrialã a Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare (RAAN)
rãmâne în atenþia agenþiei, având
în vedere faptul cã aici au avut loc
o serie de poluãri accidentale din
cauza nefinalizãrii lucrãrilor la
instalaþia de evacuare a zgurii ºi
cenuºii în ºlam dens a
Termocentralei. În acest sens, APM
Mehedinþi a atenþionat RAAN ca
pânã la realizarea investiþiei sã
asigure umectarea continuã a
depozitului de zgurã ºi cenuºã în

vederea eliminãrii spulberãrilor de
cenuºã provocate de fenomenele
meteo nefavorabile.
De asemenea, APM Mehedinþi a
informat cã pe teritoriul judeþului
Mehedinþi au fost declarate patru noi
situri NATURA 2000, motiv pentru
care autoritãþile locale pe teritoriul
cãrora se aflã aceste situri trebuie sã
prevadã în mod obligatoriu
încadrarea siturilor de importanþã
comunitarã în planurile de amenajare
a teritoriului ºi de urbanism.
În cadrul ºedinþei, reprezentantul
Comisariatului Judeþean pentru
Protecþia
Consumatorilor
Mehedinþi a vorbit despre
respectarea prevederilor legale
privind protecþia consumatorilor la
comercializarea pachetelor de
servicii turistice, iar Inspectoratul
Judeþean de Poliþie Mehedinþi a
prezentat planul general de mãsuri
pentru menþinerea ºi asigurarea
ordinii publice, creºterea gradului
de siguranþã a cetãþeanului pe
timpul sezonului estival, în
perioada 15.06 –15.09.2016.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi
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Ziua Drapelului, zi de sãrbãtoare în Drobeta Turnu Severin
Ziua de 26 iunie a fost
proclamatã Ziua Drapelului Naþional
prin legea nr. 96 din 20 mai 1998.
Aceastã zi a fost marcatã ºi în
Drobeta Turnu Severin prin
organizarea de ceremonii militare
specifice organizate în cadrul
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi ale
Ministerului de Interne. La
eveniment, alãturi de zecile de
severineni, au participat ºi
autoritãþile oraºului. Ceremonia de
înãlþare a drapelului a avut loc în
parcul din faþa Instituþiei Prefectului
Judeþului Mehedinþi ºi a fost
susþinutã de subprefectul judeþului,
domnul Andrei Stãniºoarã.
„26 iunie a fost instituitã,
prin lege Ziua Drapelului Naþional.
Simbol al luptei poporului român
pentru libertate, Drapelul
Naþional aminteºte fiecãrui
cetãþean român datoria sfântã de
a servi cu credinþã patria, de a
apãra cu orice preþ unitatea,
suveranitatea ºi independenþa

României. Drapelul
tricolor românesc,
alãturi de stemã ºi
imn reprezintã un
însemn naþional
important al neamului
nostru.
Respectul faþã de
Drapelul Naþional este
un omagiu adus
înaintaºilor care au luptat
cu credinþã ºi sacrificiu
pentru libertatea ºi
independenþa þãrii. Nu
puþini au fost cei care ºiau sacrificat viaþa pentru
a apãra drapelulromânesc. Ei au crezut
cu tãrie în acest simbol ºi, în numele lui,
au mers pânã la capãt cu demnitate.
Tricolorul Românesc semnificã
veacurile de gând ºi luptã, pentru
unitate ºi independenþã ale
întregului popor român. Pânã în
momentul afirmãrii sale ca simbol
naþional acesta a strãbãtut mai
multe perioade, prima fiind aceea

a opþiunii pentru cele trei culori:
roºu, galben ºi albastru.
Cele trei culori ne-au însoþit
permanent, atât în vreme de grea
cumpãnã, cât ºi în cele de izbândã ºi
realizãri. Sub aceste trei culori s-au
înfãptuit marile proiecte ale poporului
nostru, iar acum drapelul României
fluturã alãturi de cel al Uniunii
Europene. Trebuie sã ºtim cã indiferent

de colþul lumii în care ne aflãm,
întotdeauna ne vomsimþi români ºi vom
trãi româneºte sub Tricolor.
În numele Instituþiei Prefectului
judeþului Mehedinþi doresc sã-mi
exprim preþuirea pentru drapelul
naþional ºi pentru tot ceea ce
reprezintã el”, a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.

De asemenea, partenerul
nostru Aeroclubul României
a efectuat acrobaþie cu
planorul ºi evoluþii ale

Sportivii au intrat în competiþie
pentru precizia aterizãrilor,
evenimentul încheindu-se cu
festivitatea de premiere, odatã cu

avionului Zlin 142.
Saltul paraºutistului Adrian Buzan
a þinut publicul cu sufletul la gurã,
asemenea evoluþiilor motoparapantei
ºi girocopterului.

urcarea sportivilor pe podium.
Anul viitor se anunþã a fi un
eveniment de o mai mare amploare
fiind ediþia a X-a.

În Balota a avut loc evenimentul aeronautic al anului,
semnificativ pentru judeþul nostru

Ca de obicei, în ultimul weekend
al lunii iunie am avut în Balota
evenimentul aeronautic al anului semnificativ pentru judeþul nostru.
Vremea a fost prielnicã zborului,

aparatele de zbor au fost multe, iar
publicul numeros a putut admira
evoluþii acrobatice.
Ca ºi premierã am avut douã
avioane private de acrobaþie.

 Biroul de presã

actualitate

OBIECTIV mehedinþean

Ziua Dunãrii

Pornind de la tema “Aventura
Dunãrii”, muzeografii Secþiei
ªtiinþele Naturii a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier au
organizat în data de 29 iunie 2016,
în cadrul Muzeului de Artã, o serie
de jocuri interactive, la care au fost
invitaþi reprezentanþi ai instituþiilor
responsabile cu protecþia fluviului
Dunãrea, precum ºi cu conservarea
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Campanie de promovare a
Centrului de consiliere ºi sprijin
pentru pãrinþi ºi copii

ecosistemelor dunãrene. Prin jocuri
simple, puzzle, concurs “Ce ºtim
despre Dunãre?”, rebusuri,
organizatorii au creat o atmosferã
relaxatã în care au fost transmise
informaþii privind fluviul Dunãrea,
cele mai importante zone turistice ºi
În data de 17 iunie, anul
naturale de pe Dunãre, modalitãþi de
curent, Direcþia Generalã de
conservare a ecosistemelor acvatice
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
ºi palustre.
 Biroul de presã Copilului Mehedinþi a susþinut o
campanie de informare cu privire
la existenþa ºi serviciile Centrului
de consiliere ºi sprijin pentru
pãrinþi ºi copii.
Campania a constat în împãrþirea
de pliante informative din care
severinenii pot afla detalii despre
serviciile oferite în cadrul centrului
nostru.
Situat în cadrul Complexului de
servicii sociale pentru copilul
preºcolar din Bulevardul Mihai
Viteazul numãrul 4-6, Drobeta
Turnu Severin, centrul funcþioneazã
din anul 2001 ºi se adreseazã atât
pãrinþilor, copiilor, cât ºi membrilor

“IE ÎN FLORI DE SÂNZIENE”

Sub acest generic,
duminicã 26 iunie, la Cetatea
Medievalã a Severinului a avut loc
o adevãratã sãrbãtoare a
costumului popular, a tradiþiilor ºi
obiceiurilor moºtenite din moºi
strãmoºi. Tradiþii ºi obiceiuri care
ne definesc ca neam ºi þarã ºi ne
individualizeazã în lume.
Manifestarea a fost organizatã de
cãtre Primãria Drobeta Turnu Severin
ºi Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Palatul Culturii, Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, Muzeul Regiunii

30.06 - 6.07. 2016

Porþile de Fier, ºi Primãria Ponoarele.
Din programul manifestãrilor
remarcãm parada portului popular ºi
expoziþia deosebitã de costume
populare, adunate cu dragoste ºi
multã trudã de cãtre Ion Dumitraºcu,
de la Luduº, Ponoarele, programul
folcloric deosebit oferit de cãtre Anica
Ganþu, Nicoleta Iancu, Mirabela
Topor, grupul vocal “Izvoraºul”
precum ºi copiii extrem de talentaþi
de la Broºteni pregãtiþi de Doina
Durdan ºi coregraful Dumitru Nadu.
 Gabi Pogaci

familiei care trec prin dificultãþi
familiale. Aici specialiºtii noºtri îi
pot consilia juridic, psihologic sau
civic, în funcþie de particularitãþile
fiecãrui caz în parte.
Pentru o mai bunã coordonare
a acþiunilor de consiliere ºi sprijin,
specialiºtii centrului nostru
colaboreazã cu autoritãþile locale,
precum ºi cu instituþiile de
învãþãmânt, Bisericã sau Direcþia
de Asistenþã Socialã.
Persoanele interesate pot afla
informaþii suplimentare despre
activitatea centrului, fie la sediul
acestuia de pe Bulevardul Mihai
Viteazul numãrul 4-6, Drobeta
Turnu Severin, fie la numãrul de
telefon 0252 321710.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Profunda lehamite estivalã
* “Germania a câºtigat, dupã
70 de ani, rãzboiul cu Marea
Britanie” –scrie, pe blogul
personal, fostul premier al
României, Adrian Nãstase, cel care,
cu exact o sãptãmânã în urmã, a
prins în bucheþelul vieþii cel de-al
66 –lea trandafiraº. LA MULÞI ANI,
DRAGÃ LEATULE! Revenind
la postarea lui Adrian
Nãstase, daþi-mi voie sã
citez câteva rânduri:
„Aceastã decizie britanicã
evidenþiazã o mare frondã în
UE ºi revigorarea unui
concept de suveranitate
naþionalã. Uitaþi-vã ce se
întâmplã în grupul Viºegrad,
se încearcã redefinirea unor
relaþii cu Bruxelles-ul. Noi
rãmânem disciplinaþi.
Vedem cã, dupã 70 de ani,
Germania a câºtigat rãzboiul
cu Marea Britanie. E clar cã
Germania va controla zona
europeanã, iar Marea Britanie se va
îndrepta spre Commonwealth,
pornind ºi de la ideea cã piaþa
europeanã a fost deja ocupatã,
mâna de lucru nu mai este aºa
ieftinã”. Consideraþiile unui
politician de calibru, lucid, a cãrui
absenþã din primul plan al politicii
româneºti se resimte din plin. Bine
cã „arena” a fost invadatã de toþi
nãvligii mafiilor politicocorporatiste ( co-co!), de pe aici ºi
de aiurea! E-he-hei, Bãsescule!!
* Pentru cã, despre Brexit, au

ajuns sã-ºi dea cu pãrerea toþi
ciudaþii, rãmaºi repetenþi pânã ºi pe
populãrosul feisbuk, voi evita,
stimaþi cititori sã-mi exprim o
pãrere cât de cât închegatã. ªi nu
fiindcã nu aº avea ºi eu mãcar una,
pricãjitã, acolo, ci pentru cã, ºtiþi
dumneavoastrã, câinele moare de

aºa cum le-o cerea întreaga suflare
fotbalisticã, întreaga opinie publicã,
ci au organizat un simulacru de
conferinþã de presã, ocazie cu care
au încercat sã priveascã de sus pe
toatã lumea. Sã fie, carevasãzicã,
ironici, vreau sã zic superior ironici!
Vã daþi seama ce a ieºit!?

drum lung ºi noi, românii, am
ajuns sã murim de grija britanicilor.
ªi nu ar fi, zãu aºa, pãcat? Iar, pânã
una-alta, pânã când se va lãmuri
toatã lumea asta agitatã despre CE
ºi CUM, eu cred cã adevãratul
BREXIT este eliminarea echipei de
fotbal a Angliei de la EURO 2016
de cãtre pescuitorii de balene din
Islanda. Ãsta, da BREXIT, nu glumã!
* ªi fiindcã veni vorba despre
fotbal –sã spunem ºi cã nesimþiþii
din fruntea Federaþiei Române de
Fotbal nu ºi-au prezentat demisiile,

* Pe la diferite niveluri, cele douã
partide, nu-i aºa, mari din politica
româneascã –PNL ºi PSD sau
invers - se bat ca, pardon de
expresiune, chioarele pe partidul,
n’este-ce pas, balama, UNPR. Asta,
în timp ce nimeni nu mai ºtie ce a
mai rãmas din el. Comic e cã, în
timp ce „elitele” PNL duc negocieri
grele cu „resturile” uneperiste,
„practicienii” PSD au trecut hotãrât
la munca de la om la om, astfel
încât sunt ºanse ca, pânã se vor
finaliza negocierile iniþiate de PNL,
sã nu mai existe în UNPR nimeni
care sã semneze protocolul de
fuziune. Deocamdatã, se vorbeºte
cã mai mulþi parlamentari UNPR au
fost seduºi, fãrã prea multe
eforturi, sã treacã la PSD, în felul
acesta existând situaþia ca
grupurile parlamentare ale acestui
partid sã se „topeascã”. Oricum,
privind cât se poate de rece
zbaterile liberalilor ºi socialdemocraþilor de a se pune mai bine
pe picioare, creându-ºi majoritãþi
artificiale, contra firii sau cum vreþi
sã le spuneþi, rãmâi cu o senzaþie
de penibil, de derizoriu, cu un gust

sãlciu ºi cu o stare de lehamite
parcã totalã, definitivã. Toate
aceste stãri sporesc în intensitate
când mai afli cã bãtãlia pe
majoritãþi în Parlament, respectiv
în Senat, ar avea ca mizã
debarcarea lui Tãriceanu. Haideþi,
bãi aceºtia, ne lãsaþi un pic?
Mãcar un piculete de-o varã, se
poate?
* Dacã la formarea noului
Consiliu Judeþean Mehedinþi nu au
existat probleme deosebite, alianþa
(încã alianþa!) PSD - UNPR fãcând
toate jocurile, la Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin lucrurile sau complicat neaºteptat,
încercãrile de a se forma o anumitã
majoritate soldându-se cu grave
acuzaþii de infracþionalitate
(„constituire de grup infracþional
organizat”, Doamne iartã-ne!), de
corupþie, mai nou fiind chematã ºi
DNA sã descâlceascã iþele acestei
„afaceri”. Nefiind în epicentrul ei ºi
având la dispoziþie doar versiuni ale
unor martori... interesaþi, prefer sã
mã abþin de la orice comentariu. Cu
toate cã am niºte bãnuieli nu
tocmai mãgulitoare în legãturã cu
împricinaþii...
* Pânã la debutul sezonului rece
mai sunt fix patru luni, iar
problema asigurãrii agentului
termic pentru populaþia
Severinului este încã în
suspensie. Ca sã nu zic cã este dea dreptul o necunoscutã. Cum a
ºi fost încã de când amintita
problemã a fost luatã, ca sã zic
aºa, în (la) mânã, anul trecut, tot
pe vremea asta, de celebrul
Irefutabil. Dar, din câte mai ºtim
ºi noi, miºcãrile de tip bielãmanivelã sunt ele însele produse
de agentul termic, de abur, în
niciun caz nu ele genereazã
agentul (aburul) în cauzã, dacã mã
înþelegeþi ce vreau sã spun. Iar pe
Irefutabil, ia-l, deocamdatã , de
unde nu-i! Bine, bine, dumnealui
e pe unde e, însã... Poate, cine
ºtie, tocmai îºi ia mãsurile pentru
vreun nou costum (de parlamentar,
de mariner, în fine...).
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Noua conducere politicã a Consiliului Judeþean Mehedinþi

Aladin Georgescu, vechiul ºi
noul preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi
Aladin Georgescu îºi pãstreazã
funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi
dupã alegerile locale din acest an.
Dupã un alt pesedist, Constantin
Sârbulescu, care a deþinut timp de
3 mandate consecutive aceastã
funcþie, Aladin Georgescu este
politicianul care reuºeºte sã obþinã
încrederea colegilor sãi pentru aºi continua mandatul. Meritul
preºedintelui Aladin Georgescu
este acela cã, în fruntea PSD
Mehedinþi, a obþinut cel mai mare
scor electoral din toatã istoria
acestui partid. Aladin Georgescu
este, într-adevãr, un politician
redutabil care ºi-a condus partidul
la o victorie categoricã. A format o
echipã puternicã, a þinut partidul
unit, dar mai ales a fost acceptat ºi
înþeles de primarii din judeþ pe care
i-a ajutat, în calitatea sa de
preºedinte al CJ Mehedinþi, sã facã
ceva în comunitãþile lor. Rodul
acestei foarte bune colaborãri ºi

încrederi a fost decisiv în
orientarea voturilor pentru lista de
consilieri judeþeni a PSD
Mehedinþi la recentele alegeri
locale, pentru cã votul masiv
obþinut de PSD Mehedinþi a fost
în teritoriu.
De asemenea, o contribuþie
decisivã pe care a avut-o Aladin
Georgescu a fost cea care priveºte
organizarea. PSD Mehedinþi este
un partid foarte bine organizat, iar
aceastã realitate a contat, de
asemenea, foarte mult în rezultatul
votului. Dupã ce a fost reconfirmat
în funcþia de preºedinte al CJ
Mehedinþi, Aladin Georgescu a
mulþumit mehedinþenilor care au
avut încredere în PSD, spunând cã
a desfãºurat o campanie bazatã pe
responsabilitate ºi bun-simþ.
Totodatã, Aladin Georgescu a
declarat cã va fi în slujba tuturor
mehedinþenilor, indiferent cu ce
partid au votat, cã se va angaja sã
continuie proiectele din mandatul
trecut ºi va sprijini orice propuneri care
privesc dezvoltarea judeþului fie cã
acestea vor veni din partea partidului
sãu, fie din partea opoziþiei.

La sfârºitul sãptãmânii trecute a avut loc constituirea noului
Consiliu Judeþean Mehedinþi. Cum era de aºteptat, nu a
existat nicio surprizã. Se ºtia dinainte cine vor fi persoanele
din conducerea CJ Mehedinþi, iar votarea lor a decurs normal,
aºa cum se stabilise. Aladin Georgescu va rãmâne în
continuare preºedintele CJ Mehedinþi, iar Liviu Mazilu îºi va
pãstra funcþia de vicepreºedinte. Celãlalt vicepreºedinte este
Renata Nanciu, aleasã consilier judeþean pe lista ALDE
Mehedinþi. PSD Mehedinþi, alãturi de cei doi consilieri judeþeni
ai ALDE, deþin majoritatea confortabilã în CJ Mehedinþi. De
altfel, PNL Mehedinþi, prin vocea preºedintelui sãu, Virgil
Popescu nu a propus niciun candidat pentru nicio funcþie de
conducere a CJ Mehedinþi.
funcþii publice importante,
Liviu Mazilu îºi
administrative sau parlamentare.
continuã mandatul Dupã ce au pierdut aceste demnitãþi,
în conducerea CJ nu au mai fost personalitãþi politice,
Mehedinþi
dispãrând practic din prim-planul
Liviu Mazilu este primul politician vieþii politice locale. Liviu Mazilu, în
al judeþului de dupã anul 2000 care schimb, a avut aceastã dorinþã ºi
îºi pãstreazã mandatul de fermitate de a lua de la început, de a
vicepreºedinte al Consiliului crede în ºansa sa politicã. Opþiunea
Judeþean Mehedinþi dupã un scrutin pentru PSD Mehedinþi s-a dovedit în
local. De atunci, cu fiecare alegeri, cele din urmã o alegere inspiratã. ªi
niciun consilier judeþean nu a fost dupã scrutinul local din acest an,
reconfirmat în funcþia de Liviu Mazilu rãmâne un politician
vicepreºedinte al CJ Mehedinþi. important al judeþului prin cele douã
Promovarea lui Liviu Mazilu în funcþii deþinute: cea de vicepreºedinte
funcþia de secretar general al PSD al CJ Mehedinþi ºi cea de secretar
Mehedinþi în vara anului trecut a fost, general al PSD Mehedinþi.
fãrã îndoialã, un câºtig pentru acest
Renata Nanciu, numele
partid. Experienþa politicã ºi
nou din conducerea
electoralã a lui Liviu Mazilu
CJ Mehedinþi
acumulatã în toþi anii de când
Celãlalt vicepreºedinte al CJ
activeazã în politica mehedinþeanã a
Mehedinþi
este Renata Nanciu, aleasã
fost un avantaj. Însã mai importantã
este capacitatea organizatoricã pe consilier judeþean pe lista ALDE
care Liviu Mazilu o are, caracteristicã Mehedinþi. Deºi a obþinut doar 2
recunoscutã ºi de adversarii sãi consilieri judeþeni, ALDE Mehedinþi ºipolitici. Ceea ce este definitoriu ca a adjudecat o funcþie în conducerea CJ
politician la Liviu Mazilu o reprezintã Mehedinþi. A fost posibil acest lucru
puterea sa de a o lua de la capãt în în virtutea unui protocol. Alianþa
politicã. Nu existã în politica localã PSD+UNPR Mehedinþi câºtigase la
un om care sã aibã curajul în orice alegerile locale majoritatea consilierilor
situaþie s-o ia de la capãt precum judeþeni ºi putea alege din rândul
Liviu Mazilu. Au fost mulþi politicieni propriilor consilieri întreaga conducere
care au ocupat, de-a lungul anilor, a CJ Mehedinþi, însã au decis sã
respecte protocolul ºi sã ofere un
post de vicepreºedinte ALDE
Mehedinþi. Renata Nanciu va deþine
pentru prima datã o funcþie în
conducerea administraþiei publice
judeþene ºi este cea de-a doua
femeie vicepreºedinte al CJ
Mehedinþi dupã Adriana Bãdãnoiu,
ambele foste colege în PNL
Mehedinþi.  Mircea Popescu
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Se schimbã banii româneºti, Tricolorul
se modificã, gazele se scumpesc

Guvernul tehnocrat a dat o
firmiturã salariului minim pe
economie, în luna mai, ºi o ia înapoi
de la 1 iulie prin scumpirea gazelor
cu 10% pentru consumatorii
casnici. Cum justifici scumpirea,
tovarãºe Cioloº, cînd un procent de
70% din gaze provine din sursã
internã? Mai zilele trecute, vampirul
FMI a fãcut o vizitã la Guvern, i-a
arãtat colþii lui Cioloº, iar premierul,
tremurînd ca piþigoiul, a trecut la
jupuirea cetãþenilor, fãrã sã-i pese
de promisiunile fãcute la
înscãunare. O confirmare în plus cã
e omul lor, nu al României.
Pe plan mondial scad preþurile, la
noi cresc tot timpul, pentru cã, slabi
ce sîntem, acceptãm jugul ºi plãtim
tot ce ni se impune! Ia sã se fi impus
aceastã majorare anualã în Grecia!
Ieºeau grecii hotãrîþi, ca de fiecare
datã, în stradã, cu sutele de mii ºi
dãdeau cu pietre în Guvern ºi în
instituþiile iresponsabile. Noi ne
lãsãm îngenuncheaþi în ultimul hal
de papagalii care ne scurteazã viaþa
cu rînjetul pe buze.
Un cîine turbat la porþile sale!
Scumpirea gazelor miroase de la
o poºtã a jecmãnealã patronatã de
stat, prin care se acoperã anumite
gãuri din buget, unele fãcute de
însuºi preºedintele Iohannis, de
pensiile ºi salariile nesimþite ale
aleºilor, de ºpãgile ºi furturile la
ordinea zilei! Sîntem cea mai bunã
þarã de muls din lume, pentru cã toþi
vãcarii din frunte ne-au dat pe mîna
maºinilor automate de colectat laptele
ºi mierea naþionalã. Toþi ne mint cu
neruºinare pînã prind loc la osul cel
mare. Apoi ne toacã mãrunt dupã
gustul Bruxelles-ului ºi al Mafiei

Financiare Internaþionale. De unde sã
ia guvernul ãsta rãtutit bani pentru
pãpica ºi cazarea armatelor
americane de pe teritoriul þãrii
noastre? Baºca, cei 5000 de soldaþi
NATO, care vor fi masaþi pe teritoriul
þãrii noastre! De la cetãþeni! Doar
sîntem sub ocupaþia trupelor
americane, înarmate pînã în dinþi. Sã
ne bucurãm aºadar! Trãiascã, dar sã
plece învîrtindu-se demagogiimarionetã Cioloº ºi Iohannis,
executanþi docili ai ordinelor UE, FMI,
BM ºi ale unchiului Sam, care fac
politica multinaþionalelor în þara
noastrã. Trãiascã guvernul vîndut
Bruxelles-ului, care dã din coadã ca
un cîine turbat la porþile sale! Trãiascã
sclavagismul instalat sub numele
„democraþie”, care ia pielea omului
de rînd! Trãiascã Parlamentul de
marionete, hoþi ºi penali! Nu-i ajutã
cu nimic pe români creºterea PIBului, dacã ei trãiesc în sãrãcie, plãtind
taxe uriaºe ºi preþuri mai mari decît
în Occident, dar primind salarii de
lumea a treia! Cine are de cîºtigat din
scumpirea gazelor? Transnaþionalele,
firmele de partid, pensionarii de lux,
foºtii securiºti infiltraþi în ciolaniadã,
cioloºiadã, iohaniadã ºi, evident,
deasupra tuturor, vampirii mondialei
financiare.
Vor fi tipãrite marfare de bani
În planul de profit al mafioþilor
noºtri a mai apãrut o oportunitate:
Stema. Drapelul României va suferi
modificãri în perioada imediatã prin
încoronarea acvilei. Am spus va
suferi, pentru cã însemnele statului,
trebuie sã rãmînã neschimbate. Clasa
politicã, dusã cu pluta corupþiei ºi
trãdãrii trebuie schimbatã complet,
anchetatã ºi încarceratã, dupã caz. Alþi
bani altã distracþie pentru fabricile de
steaguri, simboluri ºi însemne! Cã
doar plãtesc cetãþenii! Parlamentarii,
care, cel mai adesea, taie frunze la cîini
în plen sau îºi pun la punct planuri
de biºniþã personalã, îºi pierd vederea
ºi auzul atunci cînd este vorba de
rezolvarea unor probleme ce þin de
siguranþa ºi viaþa cetãþeanului, dar au

votat în regim de urgenþã proiectul
de lege care prevede readucerea
coroanei pe capul acvilei din stema
þãrii ºi impune ca, pînã la 31
decembrie 2018, cînd
se împlinesc 100 de ani
de la Marea Unire,
autoritãþile publice sã
înlocuiascã stemele ºi
sigiliile existente, dar ºi
banii româneºti cu noul
model. Monedele ºi
bancnotele emise de
BNR anterior datei de 31
decembrie 2018 vor
circula ºi dupã aceastã
datã, în paralel cu
monedele ºi bancnotele
cu stema nouã. Vor fi
tipãrite marfare de bani,
care vor duce la creºterea inflaþiei,
românii tot cu sãrãcia se vor alege,
iar preafericitul ºi eternul Mugur nu
va ieºi la pensie cu una cu douã, deºi
a stat la conducerea BNR mai mult
decît a condus, ºi a condus bine,
Nicolae Ceauºescu România!
Ce ºtie Iohannis despre
heraldicã fãrã fiþuicã în faþã?
Cîtã demagogie! Iohannis îºi va
pune semnãtura ca primarul. Ca sã
citeºti un proiect de lege cap-coadã,
e nevoie de niþel timp. Cît o excursie
de trei zile în afarã. Cã nu-i aºa, ce
ºtie Iohannis despre heraldicã fãrã
fiþuicã în faþã? Cum heraldica este o
ºtiinþã, domnule Iohannis, o artã cu
reguli stricte, fidele ºi severe, care
are în centrul preocupãrilor
transpunerea fidelã în simboluri
(steme ºi sigilii) a realitãþilor istorice
referitoare la statul român, regiuni,
judeþe oraºe ºi instituþii, în diferite
perioade din evoluþia acestora,
adaosurile sau eliminãrile de
simboluri, fãrã o bunã documentare,
pot altera semnificaþia ºi
însemnãtatea iniþialã. Heraldica
României a reflectat dintotdeauna
starea de fapt din acel moment a
teritoriului românesc, stemele
pãstrîndu-ºi de-a lungul istoriei
aproape aceleaºi simboluri. Ce va

reflecta coroana? Normalitatea a
dispãrut! Va reflecta bogãþia hoþilor
de la vîrf ºi sãrãcia milioanelor de
români, a miilor de copii care

mãnîncã o datã pe zi, nu ºtiu ce este
o baie caldã, o ciocolatã, un bec în
casã, nu au încãlþãri ºi lapte pe masã!
Nu cumva motivul coroanei este al
gãºtii de trepãduºi care pregãtesc
readucerea fantomelor regale pe un
tron fantomã al REPUBLICII
ROMÂNIA? Cã doar nu venea în
mod repetat ºi mai deunãzi, Prinþul
Charles în vizitã la Iohannis, doar ca
sã-l întrebe ce mai face! Domnilor,
dacã monarhia asta colonizatoare,
pestriþã ºi leneºã este sistemul
perfect, de ce în America nu e
Monarhie? Sau în Franþa, Germania
ºi Rusia? „Readucerea coroanei pe
capul acvilei din stemã are un rol
moral, educativ ºi demonstrativ”,
spune un argument invocat de
iniþiatori. Care Moralitate, ce
Educaþie! Cã regele a trãdat Þara la
23 august 1944, dînd-o, pe gratis,
pe mâna ruºilor? Iar voi, nelegiuiþilor,
aþi vîndut ºi aþi distrus tot!
Demonstraþie de incompetenþã ºi
hoþie pe faþã, da! Potrivit iniþiatorilor,
simbolul coroanei reprezintã
„independenþa, suveranitatea ºi
unitatea naþionalã”. Care
independenþã ºi suveranitate? Alea
cedate Bruxelles-ului ºi lui Sam,
rãzboinicul întunericului?
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Ca de obicei ajungem ºi noi,
România, la spartul târgului, în toate
organizaþiile economice ºi de
securitate. Când sã zicem cã, gata,
ne-am scos ºi cã suntem cei mai
apãraþi din toate timpurile ºi o ducem
cel mai pe roze, apare câte o bombã,
inexplicabilã din punct de vedere al
timpurilor sau poate de aºteptat, ºi

se duce pe apa sâmbetei orice proiect
de þarã.UE nu mai e ce a fost, NATO
la fel. De fapt, care þarã pentru cã nu
mai deþinem aproape nimic. Suntem
o þarã care a început sã îºi vândã
strãinilor teritoriul naþional ºi atunci
nici nu prea mai ºtim ai cui mai
suntem ºi ce interese mai avem.
Cineva a vrut sã arate cã
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Prizonierii tehnocraþilor

politicienii mai au încã un pic de
control asupra þãrii ºi a anunþat prin
vocea lui Liviu Dragnea, condamnat
penal ºi definitiv la închisoare cu
suspendare, cã se va ajunge la alegeri
anticipate, dacã preºedintele nu va
nominaliza un premier de la partidul
sau alianþa de partide care va deþine
majoritatea parlamentarã în toamnã.
Este greu de crezut cã Iohannis
îl va nominaliza pe Ponta sau pe
Dragnea sau chiar pe Dâncu în
funcþia de premier ºi sã þinã PNL
pe margine patru ani de zile.
Practic i se va spulbera orice
speranþã de ciolan pentru
apropiaþii sãi, din PNL. Aºadar
jocurile politice care se fac acum
sunt legate de viitoarea
majoritate parlamentarã. Cel mai
avantajos pentru liberali ar fi ca
majoritatea sã nu fie posibilã ºi
partidele sã fie þinute într-un ºah
absurd. Pe de altã parte Liviu Dragnea
sperã din toþi rãrunchii sã prindã
majoritatea parlamentarã, însã este
greu de crezut cã se va întâmpla aºa.
Tehnocraþii lui Iohannis fac în acest

moment jocurile pentru PNL,
preferând sã se erodeze la guvernare,
având în vedere cã nu au niciun fel
de obiective politice pe niciun
termen. De altfel, Cioloº a anunþat cã
nu va face parte din toamnã din
niciun partid ºi cel mai probabil cã
doreºte sã revinã la nava mamã, de
la Bruxelles. Aºadar, ºtie cã este de
sacrificiu ºi cã nu e de ici de colo sã
ajungi premier al unei þãri ºi este
foarte clar cã va conta pe mai departe
în CV-ul de funcþionar european al
actualului premier Dacian Cioloº.
Poate cã îi va creºte ºi leafa dupã ce
îºi va fi trecut în CV un an de ºef de
Guvern, chiar ºi într-o þarã de mâna a
doua sau char a treia din UE. De mâna
a doua sunt Cehia, Ungaria, Polonia,
balticii. Noi ºi bulgarii suntem cam
de mâna a treia. Ca aºezare suntem
un fel de insulã britanicã pe dos.
Adicã pupãm dosurile ºefilor de la
Comisia Europeanã ºi de la
Parlamentul European, fãrã nimic în
schimb. Sã cerem ºi noi ceva, mai
puþinã birocraþie în atragerea de
fonduri, mai puþine supermarketuri
strãinã, mai puþine pãduri tãiate, o
politicã energeticã proprie, mai multe
drumuri pe unde vrem noi, venituri
mai mari pentru sãraci ºi altele care
sã fie în avantajul poporului român,
dacã tot a intrat în UE pentru
prosperitate. Sau poate cã România
a intrat în UE doar pentru a asigura
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prosperitatea occidentalilor care ne
folosesc drept piaþã de desfacere
pentru produsele lor chimizate sau
drept zonã cu multe resurse de toate
felurile. Adicã pe hârtie principiile
funcþionãrii UE sunt frumoase, dar în
realitate UE promoveazã un soi de
sclavie între cei mari ºi cei mici din
cadrul organizaþiei. Asta nu va aduce
niciodatã prosperitatea tuturor
locuitorilor UE ºi România trebuie sã
se gândeascã bine la ce are de fãcut.
Nu neapãrat sã iasã din UE, dar sã se
batã mai mult, sã fie mai puternicã,
decât ni se permite.
În momentul de faþã chiar nu ni se
mai permite nimic. Suntem prizonierii
tehnocraþilor care ascultã strict de
goarna celor de la Bruxelles ºi þin
România în stadiul de colonie
subdezvoltatã. Nici mãcar sã
construiascã drumuri nu sunt de acord
colonizatorii. Sã avem ºi noi drumurile
din colonii, ca în Alger, ca în Maroc,
aici în noua Africã a Europei, a UE. UE
este construitã pe principiul cei
puternici vor fi ºi mai puternici, iar cei
slabi vor fi ºi mai slabi pentru ca cei
puternici sã nu cedeze din drepturile
ºi privilegiile lor. Aceasta este
democraþia din UE. Un fel de despotism
mai mult sau mai puþin luminat, cu
democraþii cãlãuzitoare ºi minidemocraþii tolerate. UE e doar un vis
frumos care va fi învins de lãcomie.
 ªtefan Bãeºiu
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Un mare jubileu:

75 de ani de la apariþia ISTORIEI LITERATURII ROMÂNE DE
LA ORIGINI PÂNÃ ÎN PREZENT de G. CÃLINESCU (I)

În aceastã varã, mai exact în
ultima decadã a lunii iulie (dupã cum
rezultã din informaþiile existente în
corespondenþa lui Al. Rosetti, dar ºi
dupã alte mãrturii –Al. Piru º.a.) se
împlinesc trei sferturi de veac de la
apariþia Istoriei literaturii române
de la origini pânã în prezent de G.
Cãlinescu –operã monumentalã,
omagiul cel mai înalt adus edificiului
literaturii
naþionale, fãrã
corespondent, prin proporþii ºi
valoare, în tot ceea ce se scrisese
anterior, ºi rãmasã, pânã astãzi, fãrã
egal în domeniu. Primele indicii
certe despre proiectele lui G.
Cãlinescu privind Istoria literaturii
române... se regãsesc într-o
scrisoare adresatã lui Al. Rosetti,
directorul Fundaþiei Regale pentru
Literaturã ºi Artã, din 23 octombrie
1936: „ Poþi sã treci în budget Ist.
Lit., chiar douã volume. Dacã voi
începe cu vol. I, asta însã nu ºtiu.
Sondez materialul (cu frenezie!) din
toate pãrþile, ca sã am o priveliºte
de sus ºi sã scot un principiu de

diviziune mai rezonabil decât acela
Iorga- Adamescu (doi bãrbaþi de
seamã). Apoi, când se va apropia
termenul redactãrii, mã voi lãsa din
zbor asupra unei epoci mai puþin
studiate, mai în stare sã satisfacã la
început curiozitatea cititorului, de
pildã epoca Macedonski, a acelui
Macedonski atât de dispreþuit chiar
ºi acum. Te previn cã, fãrã sã vreau
sã cad în exagerãri, doresc sã fac o
Istorie criticã a literaturii române,
în care fiecare studiu sã fie o
monografie esauriente, cu
bibliografie vie ca V.l.E. (Viaþa lui
Mihai Eminescu - n.n.), când e
cazul, cu criticã esteticã a operei ºi
criticã istoricã”. Dar un ochi mai
atent putea observa cã studiile
monografice privind viaþa ºi opera
unor scriitori exponenþiali ai
literaturii naþionale, precum Mihai
Eminescu ºi Ion Creangã, atrãgeau
atenþia, prin ele însele, cã autorul lor,
G. Cãlinescu, viza un edificiu critic
major, la care, într-un moment în care
E. Lovinescu pãrea sã-ºi încheie

opera (Istoria literaturii române
contemporane, 1937) nu se mai
gândea nimeni: o istorie a literaturii
române. Principii de esteticã
(1939) a fost un intermezzo de
relevanþã teoreticã, menit a pregãti
terenul în vederea receptãrii adecvate
a Istoriei literaturii române de la
origini pânã în prezent, carte, cum
spuneam, monument pentru cultura
naþionalã, care, în pofida tuturor
adversitãþilor cu care a fost
întâmpinatã, a pus repede în umbrã
toate încercãrile similare de pânã
atunci (Nicolae Iorga ºi E.
Lovinescu, îndeosebi). Spre
deosebire de predecesorii sãi în
materie de istorie literarã, G.
Cãlinescu deþinea toate mijloacele
realizãrii acestui gigantic proiect:
flexibilitate asociativã pe fond de
rigoare teoreticã, spirit analitic,
vocaþia sintezei, lipsa de complexe
în faþa metodelor, resurse
inepuizabile de narator ºi înzestrare
de portretist, promovarea
consecventã a criteriului estetic în

formularea judecãþilor de valoare,
deschiderea spectaculoasã cãtre
toate zonele interdisciplinaritãþii.
Cartea are, în ciuda ponderii diferite
acordate epocilor literare, o structurã
concentricã, echilibratã, capitolul
rezervat lui Mihai Eminescu, Poetul
Naþional, la intersecþia a douã mari
epoci literare, având semnificaþia
unui nucleu iradiant, cu efecte
benefice, atât cãtre epocile mai
vechi, ale cãror seve sunt absorbite
spre a primi o nouã iluminare, cât ºi
cãtre perioada de dupã 1900, care
se revendicã într-o mãsurã
copleºitoare –ideologic, tematic,
stilistic –din eminescianism.
Conceputã astfel, Istoria literaturii
române de la origini pânã în
prezent de G. Cãlinescu se doreºte
o demonstraþie a ideii cã avem o
literaturã competitivã, valoroasã, cu
nimic mai prejos decât oricare altã
mare literaturã europeanã („Nasc ºi
în Moldova oameni!”). Demonstraþia
cãlinescianã are aplomb ºi
elocvenþã. Autorul stabileºte cu o
fermitate aº zice apodicticã, dacã naº avea în vedere supleþea cu totul
pe urmãtorul traseu: Str. 1 specialã a spiritului cãlinescian,
Decembrie 1918 - Bld. 1 Decembrie diviziunile în funcþie de timp (epoci,
1918 - B-dul 22 Decembrie (pânã momente), dar ºi de structurã (ºcoli,
la sensul giratoriu din Dorobanþi) curente, maniere, stiluri literare).
- B-dul Decebal - B-dul Iuliu Maniu Distribuþia scriitorilor pe respectivele
(pânã la sensul giratoriu de la garã) diviziuni ºi subdiviziuni a dat naºtere
- B-dul Iuliu Maniu - B-dul Decebal la numeroase polemici de-a lungul
- Str. Avram Iancu - Str. 1 vremii, cele mai multe de mare
Decembrie 1918 (pânã în Piaþa notorietate. Acestea nu au reuºit,
Unirii) ºi numeroase premii, indiferent de cât de îndreptãþite au
concursuri, tombolã, muzicã, putut pãrea, la un moment dat, sã
fotografii, baloane, Make-up estompeze meritele esenþiale ale
Corner ºi Photo Corner pentru cãrþii, justeþea majoritãþii covârºitoare
doamne ºi domniºoare ºi multe a judecãþilor de valoare. Valorile
fiecãrei epoci sunt detectate fãrã greº
alte surprize.
Organizatori: SkirtBike Deva în ºi evidenþiate cu dezinvolturã, cel mai
parteneriat cu Club Sportiv adesea, prin formulãri memorabile.
Exemplar ºi definitoriu, în acest sens,
Corvinia.
este veritabilul eseu de psihologie
Pentru informaþii
lingvisticã, prin care G. Cãlinescu
suplimentare:
deosebeºte lexicul de origine latinã
Ramona Mita- tel. 0744590808
de cel provenit din influenþele
https://www.facebook.com/
ulterioare, prezent în primele pagini
SkirtBikeDeva
ale lucrãrii.
(Va urma).
skirtbike.ro
Eugen
MÃICÃNEANU
Vã aºteptãm!

SkirtBike Deva, ediþia a IV-a
În data de 03 iulie 2016,
începând cu ora 16.00, în Piaþa
Unirii din Deva, Comunitatea
femeilor “ S k i r t B i k e D e v a ”
organizeazã parada “SkirtBike”,
ediþia a IV-a –un marº biciclistic
urban, destinat cu precãdere
femeilor.
Descrierea curentului SkirtBike:
Inspirat din curentul cycle chic care
s-a rãspândit rapid din Copenhaga
în New York ºi Tokyo, miºcarea
SkirtBike a debutat în 2010 la
Bucureºti ca blog destinat
promovãrii ciclismului urban
pentru femei. SkirtBike este
singurul eveniment ciclist din
România adresat doamnelor ºi
domniºoarelor iubitoare de frumos,
de miºcare, de libertate ºi de
bicicletã ºi, totodatã, cea mai mare
comunitate de acest fel. Doamnele
ºi domniºoarele de toate vârstele
sunt invitate sã pedaleze alãturi de
noi în þinute cât mai chic, cu

bicicletele împodobite cu flori ºi
accesorii colorate, cu entuziasm ºi
voie bunã. Scopul evenimentului
este de a promova ciclismul urban
în rândul femeilor ºi de a
demonstra cã bicicleta reprezintã
un accesoriu al feminitãþii, al
frumuseþii ºi al libertãþii de
miºcare, iar mersul pe bicicletã
este un mod de viaþã echilibrat,
plin de naturaleþe, simplitate,
feminitate ºi atitudine oriunde ai
merge, la serviciu, la piaþã, la
grãdiniþã dupã copii sau în oraº
cu prietenii.
Anul acesta, evenimentul este
organizat în 15 oraºe din România:
Bucureºti, Iaºi, Constanþa, Braºov,
Arad, Oradea, Tg. Mureº, Alba Iulia,
Cluj, Drobeta Turnu Severin, Baia
Mare, Bacãu, Galaþi, Suceava ºi,
bineînþeles, Deva.
La Deva, evenimentul din acest
an va cuprinde, pe lângã Parada
biciclistelor, care se va desfãºura

OBIECTIV mehedinþean

informaþii

30.06 - 6.07. 2016

pag. 11

Brexitul a lãsat
indiferent leul
Decizia britanicilor de a pãrãsi U.E. a
împins investitorii cãtre activele considerate
drept sigure, precum dolarul, aurul sau
francul elveþian.
Deprecierea leului a fost redusã, chiar dacã
euro a crescut pentru scurt timp la un maxim
de 4,5650 lei, nivel care se mai înregistra în
martie 2014.
A urmat o scãdere a mediei de la 4,5366 la
4,5152 lei, pentru ca la finalul intervalului ea
sã fie stabilitã la 4,5225 lei, tranzacþiile
realizându-se între 4,5180 ºi 4,5260 lei.
Pentru perioada urmãtoare este de aºteptat
ca leul sã evolueze în funcþie de deciziile politice
ºi economice care vor fi luate la nivelul Uniunii
Europene dupã referendumul din Marea Britanie
de sãptãmâna trecutã.
Purtãtorul de cuvânt al bãncii centrale a
declarat cã „BNR monitorizeazã atent aceste
evoluþii fiind gata sã utilizeze toate instrumentele
de care dispune în aceastã perioadã de
incertitudini sporite. BNR va continua sã acþioneze
pentru îndeplinirea obiectivului fundamental
privind stabilitatea preþurilor pe termen mediu ºi
pentru menþinerea stabilitãþii financiare”.
Cursul dolarului american a crescut de la
3,9699 lei, în ziua referendumului, la 4,0924 lei,
un nivel care nu a mai fost atins din 3 martie,
dar la sfârºitul perioadei a scãzut la 4,0791 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele
internaþionale pânã la 1,062 franci/euro, dupã
anunþarea Brexit-ului, dar la finalul intervalului
se tranzacþiona la 1,077 –1,087 franci. Pe piaþa
localã, cursul a crescut în 27 iunie la 4,1990
lei, maxim al ultimelor 11 luni, pentru a încheia
perioada la 4,0791 lei.
Celelalte monede din regiune au înregistrat
fluctuaþii mult mai mari faþã de euro decât leul.
Astfel, cea polonezã s-a miºcat în culoarul
4,339 –4,539 zloþi, iar cea maghiarã între
312,1 ºi 322 forinþi.
Cea mai afectatã monedã pe plan mondial a
fost lira sterlinã care a scãzut faþã de cea
americanã la un minim al ultimilor 35 de ani,
de 1,3121 dolari, pentru ca la finalul perioadei
sã urce uºor, la 1,3299 dolari.
Euro a crescut în 23 iunie la 1,1421 dolari,
în urma sondajelor care indicau victoria celor
care doreau menþinerea în UE. Brexit-ul a
aruncat euro la minimul ultimelor patru luni, de
1,0913, iar la sfârºitul perioadei cotaþiile erau
de 1,0971 ºi 1,1111 dolari.
Uncia de aur a crescut pânã la 1.359 dolari.
Analiza cuprinde perioada 22 –28 iunie.
 Radu Georgescu

pag. 12

opinii

OBIECTIV mehedinþean

VOLOIAC – Oameni ºi locuri

Satul Sperleºti

Aflat în componenþa Comunei Voloiac satul
Sperleºti a devenit al optulea sat al comunei dupã
reforma administrativ-teritorialã din anul 1968, datã
pânã la care aparþinuse de comuna Pruniºor.
Mic ca întindere ºi populaþie este mai puþin
cunoscut decât celelalte 7 sate ale comunei Voloiac,
dar acum pare integrat definitiv în configuraþia
administrativ-teritorialã a comunei.
Nu deþinem prea multe date despre vechimea ºi
atestarea sa documentarã dar se cunoaºte cã satul
Sperleºti a apãrut prima datã în forma Spârleºti întro jalbã din 19 noiembrie 1824 a lui Ion Ruptureanu
din satul Ruptura ºi care se plângea caimacanului
Craiovei pentru moara mãtuºii sale de pe apa
Husniþei în moºia mãnãstirii Strehaia, cumpãratã în
anul 1820 de la Dumitru Gasparoi ot Sperleºti, de
la Iovit Simache ºi alþii, cu care avea acum prigonire.
Este cel mai de vest sat al comunei Voloiac aflat
vecin cu comuna Cãzãneºti la nord ºi comuna
Pruniºor la sud. De astfel mulþi sãteni au lucrat ºi
au ieºit la pensie de la cunoscuta fermã pomicolã
din satul Lumnic, aflat peste deal de Sperleºti, unde
ºi elevii frecventau ªcoala din Lumnic. Trebuie sã
amintesc cã în anul scolar 1967/1968 ºi soþia mea
Cornelia Drãghici a suplinit la ªcoala cu clasele IIV din Sperleºti, urmând apoi facultatea de istoriegeografie, cursuri de zi, încheindu-ºi cariera
pedagogicã ca profesoarã titularã de istorie-geografie
la ªcoala din Voloiac în 2008, când s-a pensionat.
Ruinele unei ºcoli foarte frumoase în anii
comunismului se vãd ºi astãzi, când autoritãþile
locale par imposibile. Bisericã nu a avut ºi nu are,
creºtinii ortodocºi ducându-se la cea din satul vecin
Cotoroaia, aflatã la câþiva kilometri depãrtare. În anul
1900, Marele Dicþionar Geografic al României
înregistra satul Sperleºti la comuna Ruptura. În
apropierea satului Sperleºti pânã la Cotoroaia de
Sus se întinde un islaz de 72 ha, cumpãrat de
primãria Ruptura în 1911 ºi cunoscut în vechimea
localnicilor drept Scoarþa. Islazul a fost pãºunat pânã
în 1938 de localnicii celor douã sate Cotoroaia de
Sus ºi Sperleºti, ultimii renunþând la islaz în

favoarea altor comune unde lucrau.
Se pare cã din 1938 ºi pânã în 1968 satul
Sperleºti a fost integrat comunei Pruniºor. Încã
înainte de anul 1900, în satul Sperleºti, Primãria
Ruptura avea douã terenuri de fântânã, de 40 mp
ºi de 30 mp, ambele cedate locuitorilor satului.
Deastfel una dintre fântâni aflatã în partea de vest a
satului, a fost reabilitatã în anii 1991-1992 de cãtre
un fiu al satului Miºu Buºescu, cu sprijinul financiar
ºi al primãriei Voloiac, al cãrui primar eram atunci.
Despre Miºu Buºescu trebuie sã amintesc cã a
fost mare activist de partid la judeþul Mehedinþi
înainte de Revoluþia din 1989, dar care nu ºi-a uitat
satul ºi comuna natalã. Aflat dupã 1990 în postura
de director la Rompetrol Mehedinþi, aducea aproape
lunar butelii de aragaz pentru locuitorii comunei
Voloiac, când se ºtie cât de greu se gãseau. A fost
un gest de omenie ºi de colegialitate localã. Astãzi
gospodãria sa din satul Sperleºti este poate cea mai
arãtoasã ºi bine gospodãritã, deºi el se aflã la o vârstã
octogenarã. În anul 1930, satul Sperleºti avea 199
de locuitori din care 99 bãrbaþi ºi 100 femei, iar în
1933 numãra 185 de locuitori. La aprilie 1943 trãiau
în Sperleºti 198 de locuitori, pentru ca astãzi dupã
mai bine de 7 decenii sã mai locuiascã în sat în
jur de 100 de suflete.
Cele mai cunoscute nume de familie sunt: Bulea,
Buºescu, Zaharia, Scarlat, Schintee, Speriuºi sau
Manea care alcãtuiesc majoritatea populaþiei din sat.
Amintesc cã din acest sat a fost preot al bisericii
din Cotoroaia un destoinic locuitor pe nume Sperlea
Gh. a cãrui gospodãrie nu mai existã. Viaþa actualã
a satului Sperleºti þine mai mult de vechime decât
de actualitate, deoarece lipsesc modernitãþile actuale
cu zgomote de maºini ºi fãrã tumultul copilãresc de
altãdatã. Preocupãrile localnicilor þin de munca
câmpului ºi mai mult de creºterea animalelor iar
sãtenii sunt obligaþi sã facã pânã la centrul de
comunã peste 10 km. Cu satul Sperleºti am încheiat
prezentarea satelor comunei Voloiac, a cãror istorie
trebuie cunoscutã ºi pãstratã peste veacuri.
Prof. Constantin Drãghici

Campionatul Balcanic pentru U15
În perioada 24-26.06.206 în Macedonia la Skopije s-a
desfãºurat Campionatul Balcanic pentru U15, individual,
masculin ºi feminin, la care au luat parte cele 9 þãri balcanice.
Din reprezentativa României a fãcut parte ºi COVACIU
IASMINA -40 kg, sportiva legitimatã la CSM Drobeta
Turnu Severin, care a adãugat încã o medalie de argint
în palmaresul sãu.
Este a patra medalie câºtigatã la Campionatele
Balcanice desfãºurate în acest an, dupã argintul obþinut
de Vâlvoi Anda -57 kg la cadeþi ºi douã bronzuri obþinute
de Stroe Ana Maria -40 kg ºi -44 kg la cadeþi ºi juniori.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin
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COMUNICAT DE PRESÃ
Centrul Militar Judeþean Mehedinþi,
prin Biroul Informare Recrutare, structura
militarã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, care
este responsabilã cu promovarea profesiei
militare ºi recrutarea candidaþilor pentru cariera
militarã, informeazã pe cei interesaþi cã
începând cu anul ºcolar 2016-2017 s-a
reânfiinþat Colegiul Naþional Militar ,,Tudor
Vladimirescu” din Craiova.
Pentru înfiinþarea claselor a X-a ºi a XIa, în anul ºcolar 2016-2017, la sediul
instituþiei noastre se desfãºoarã activitatea
de întocmire a dosarelor de candidat pânã
pe data de 29 iulie 2016, în scopul
transferului elevilor din învãþãmântul liceal
civil la Colegiul Naþional Militar ,,Tudor
Vladimirescu” Craiova.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã
cumulativ urmãtoarele criterii specifice
de recrutare:
- sã fie absolvenþi ai clasei a IX-a, respectiv
ai clasei a X-a, în anul ºcolar 2015-2016,
la specializarea ,,matematicã-informaticã”;
- sã aibã cel puþin media generalã 8.00 ºi cel
puþin media 7.00 la disciplinele
,,matematicã”, ,,informaticã”, ,,fizicã” ºi
,,limba englezã”, în clasa a IX-a, respectiv în
clasele a IX-a ºi a X-a;
- sã aibã media la ,,purtare” cel puþin 9.00
în clasa a IX-a pentru absolvenþii acestei
clase, respectiv în clasele a IX-a ºi a X-a,
pentru absolvenþii clasei a X-a;
- sã nu fi repetat nici unul din anii de studii
liceale absolvite.
Pe lângã documentele necesare pentru
dosarul de candidat (documente care sunt
furnizate candidaþilor la prima prezentare la
Biroul Informare Recrutare), trebuie sã fie
efectuatã ºi vizita medicalã (la un spital militar
care aparþine Ministerului Apãrãrii Naþionale).
Menþionãm faptul cã pentru anul ºcolar
2016-2017, transferul elevilor în Colegiul
Naþional Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova
se poate face în limita cifrei totale de
ºcolarizare, astfel:
- 40 de elevi pentru clasa a X-a;
- 40 de elevi pentru clasa a XI-a.
Pentru informaþii suplimentare, cei
interesaþi sunt rugaþi sã contacteze Biroul
Informare Recrutare din cadrul Centrului
Militar Judeþean Mehedinþi situat în
Drobeta Turnu Severin,
B-dul Carol I,
nr. 25, sau la numerele de telefon 0252/
317702 ºi 0352/422209.
OFIÞER DE INFORMARE ªI RELAÞII
PUBLICE,
Locotenent colonel Cristian CIONTU
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Zodia Berbec

Horoscop
Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii eºti plin de viaþã ºi
încrezãtor în forþele tale. Controleazã-þi stãrile ºi
reacþiile, pentru cã existã riscul sã strici situaþii ºi
relaþii bune. Sunt posibile cadouri sau veºti legate
de capitolul financiar, dar deocamdatã sunt doar
idei sau planuri. Lucrurile în acest sens se vor
concretiza mai târziu. Pe de altã parte continuã
apariþia cheltuielilor comune cu alþii, fie pe daune,
fie pentru a rezolva diverse litigii. Fii prudent ºi nu
te avânta în orice investiþie care aparent promite
câºtiguri fabuloase. La finalul sãptãmânii eºti
comunicativ, te simþi bine ºi entuziasmat de planurile
tale. Mulþi dintre apropiaþi te vor admira sincer.

Domeniile spirituale, filozofia, religia, studiile pe
termen lung sau cãlãtorii în strãinãtate sunt aspectele
care te preocupã în mod special la începutul acestei
sãptãmâni. Rãsturnãrile de situaþie, mai ales în
planurile de studii ºi de cãlãtorii pot fi frecvente, de
aceea lasã loc ºi factorului neprevãzut. Cineva aflat
în strãinãtate îþi oferã informaþii deosebite, la care ar
fi bine sã iei aminte. Sunt momente favorabile pentru
a-þi rezolva diverse aspecte profesionale. Dialogurile
cu ºefii sau cu reprezentanþi ai unor instituþii sunt
binevenite ºi cu efecte pe termen lung. Zilele de
weekend aduc posibile situaþii dinamice în relaþiile
cu prietenii sau protectorii. Totul trebuie abordat cu
prudenþã ºi discernãmânt.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
La începutul sãptãmânii ai stãri confuze, eºti mai
reticent la ambient, nefiind dornic de socializare.
Este posibil ca ºi sãnãtatea sã ridice ceva probleme,
fapt pentru care semnalele organismului ar trebui
luate în seamã. La serviciu ai multe de fãcut, astfel
cã ar fi bine sã apelezi la sprijinul colegilor. Ia
aminte la zvonurile aruncate chipurile în grabã de
unii ºi alþii din segmentul profesional. Te vei simþi
mult mai bine, dar nu forþa nota. Începi sã ai
încredere în forþele proprii ºi sã te bucuri de tot ce
este în jurul tãu. La sfârºitul sãptãmânii sunt
posibile cadouri, recompense materiale sau chiar
veºti legate de o nouã grilã de salarizare. Reþine
ce se petrece în plan financiar, deoarece este un
preambul la ce va urma.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)
Prietenii îþi deschid sãptãmâna, poate chiar
implicându-te în situaþii inedite sau proprunânduþi proiecte comune de anvergurã. Totul este însoþit
de note amuzante, aventuri, fiind posibilã chiar ºi
o idilã. Fii prudent ºi nu te baza prea mult pe unii
ºi alþii. Aceºtia au scopuri foarte diferite faþã de
ceea ce îþi prezintã þie. În anumite zile, oboseala îºi
va spune cuvântul, fiind nevoie sã te retragi din
forfota cotidianã. Ocupã-te numai de treburi uºoare
ºi ascultã-þi organismul. Evitã consultaþiile ºi
analizele medicale, întrucât sunt posibile erori
deosebite, greu de ameliorat. La finalul sãptãmânii
te vei simþi mult mai bine, revenindu-þi pofta de
viaþã ºi de distracþie. Vei reuºi sã faci impresie bunã.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)
Primele zile ale sãptãmânii vor evidenþia aspecte
profesionale. ªefii te cheamã la raport, eºti bine
susþinut de aceºtia, iar unii chiar îþi vor propune,
fie sarcini de lucru noi, de anvergurã, fie un post
de conducere pe termen lung. Fii prudent ºi nu te
hazarda în acþiuni mai mult decât poþi duce la bun
sfârºit. În relaþiile colegiale sunt posibile situaþii
conflictuale, dar primeºti suficientã susþinere
astralã pentru a le depãºi. Prietenii îºi amintesc de
tine, astfel cã fie te vor cãuta direct, fie unii vor
încerca sã te abordeze discret, prin alþii. Ar fi bine
sã pãstrezi o distanþã faþã de toatã lumea care sub
diverse motive apar în preajma ta, când te aºtepþi
mai puþin. Finalul sãptãmânii petrece-l în liniºte ºi
meditaþie interioarã.

Zodia Fecioarã
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(30 iunie - 6 iulie 2016)

Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã
mult ºi bine, astfel cã vei fi nevoit sã te ocupi pe îndelete
de cei dragi. Sunt posibile discuþii aprinse, rãsturnãri
de situaþie vizavi de planurile comune, dar ºi lãmurirea
unor conflicte mai vechi. Cu totul altfel se vor desfãºura
aceste relaþii de acum încolo. Canalizeazã-þi energia
spre un hobby ºi relaxeazã-te alãturi de oamenii cu
care eºti pe aceeaºi lungime de undã. La serviciu se
contureazã mult de muncã, dar vei reuºi sã duci totul
la bun sfârºit. Pe de altã parte ai grijã ºi de sãnãtate,
care va da semne de ºubrezire. De asemenea se vor
accentua relaþiile parteneriale, dialogurile cu ceilalþi
ºi chiar niºte acþiuni comune.

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de
bani, bunuri, cheltuieli comune cu alþii. Ai ºanse sã
primeºti bani fie dintr-o colaborare, fie cineva se
gândeºte sã-þi ofere un cadou deosebit. De asemenea
pot intra în discuþie planurile de afaceri, care
deocamdatã este bine sã rãmânã la stadiul de planuri.
Achitã-þi datoriile la timp ºi evitã acumularea altora
noi. Zilele 02 iulie ºi 03 iulie se asociazã cu gânduri,
idei, planuri legate de studii sau cãlãtorii. Eºti
comunicativ, practic devenind, pentru câteva
momente, filozoful Zodiacului. Însã totodatã eºti ºi
un bun ascultãtor. Sfârºitul sãptãmânii evidenþiazã
aspecte profesionale. Vei fi nevoit sã faci faþã atât
problemelor familiale, cât ºi celor sociale.

Chiar dacã ai de rezolvat multe ºi mãrunte în afara
casei, sufletul tãu va dori mai mult compania
membrilor familiei ºi ambianþa domesticã. Treburile
gospodãreºti le poþi rezolva mai uºor, însã ar fi
bine sã ceri sprijinul sau mãcar sfaturile celorlalþi.
Verificã atent sursele de foc ºi de aer din spaþiul
locativ, deoarece sunt posibile avarii deosebite,
cu efecte pe termen lung. Zilele de 01 iulie ºi 03
iulie aduc în prim-plan relaþiile sentimentale ºi
cheful de distracþii. Ai dori ca ºi cei dragi sã se implice
alãturi de tine în aventuri ºi situaþii amuzante, însã vei
întâmpina diverse obstacole din partea lor. Nu forþa
nota ºi respectã dorinþele celorlalþi. Sfârºitul sãptãmânii
aduce atât treburi profesionale, cât ºi neplãceri legate
de sãnãtate.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Se contureazã un spectacol în relaþiile
parteneriale, astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru
discuþii lungi ºi turnuri a unor înþelegeri
considerate pânã nu demult sigure ºi confortabile.
Intervalul 30 iunie –02 iulie îþi poate oferi surprize
de proporþii atât în relaþia cu partenerul de viaþã,
cât ºi în relaþiile profesionale. Ia aminte la ce se
discutã ºi petrece în segmentul partenerial,
deoarece se anunþã fie sfârºitul unora, fie debutul
altora. Apar aspecte financiare comune cu alþii, de
genul achitarea taxelor, serviciilor, discuþii legate
de moºteniri, partaje personale ºi profesionale. Fii
prudent cu fiecare cheltuialã ºi pãstreazã în
siguranþã documentele financiare. La finalul
sãptãmânii sunt potrivite activitãþile culturale.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Primele zile ale sãptãmânii evidenþiazã probleme de
sãnãtate sau la locul de muncã. Existã ceva ascuns
sau neºtiut în aceaste zone, astrele trimiþându-þi
impulsuri pentru a fi atent. Oboseala este accentuatã,
iar consultaþiile ºi analizele medicale pot fi la ordinea
zilei. Fii prudent ºi îngrijeºte-te serios, pentru cã
afecþiunile actuale se pot desfãºura pe termen lung,
într-un mod foarte surprinzãtor. La serviciu apar
divergenþe între tine ºi colegi, astfel cã este bine sã te
bazezi mai mult pe forþele proprii. Rãsturnãrile de
situaþie în plan profesional pândesc în umbrã ºi oricând
îºi pot face apariþia. În ultimele zile ale sãptãmânii
atenþia îþi va fi atrasã de segmentul partenerial, unde
ai câte ceva de lãmurit aducându-þi cheltuieli.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)
Eºti înconjurat de multã lume în primele trei zile
ale sãptãmânii, astfel cã surprizele se vor þine lanþ.
Pe de o parte este posibil sã cãlãtoreºti frecvent pe
distanþe scurte, pentru a rezolva diverse chestiuni
personale ºi profesionale ivite, aparent, din senin.
Iar pe de altã parte vei fi nevoit sã participi la cursuri,
seminarii, dezbateri profesionale. Mentalul este foarte
agitat, de aceea fii prudent ºi relaxeazã-te din când
în când. Controleazã-þi discursurile ºi vorbeºte
strictul necesar, fãrã a-þi scoate în evidenþã
slãbiciunile. Aceste zile sunt potrivite dialogurilor
cu membrii familiei, treburilor gospodãreºti, dar ºi
pentru a plãnui vizite la rude sau în locurile dragi
ale copilãriei. Weekend-ul aduce distracþii ºi multã
voie bunã alãturi de cei dragi.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Primele zile ale sãptãmânii anunþã câºtiguri
surprinzãtoare. Sunt posibile cadouri, recompense sau
rezolvãri financiare mult aºteptate. De asemenea creºte
riscul de a cheltui mult ºi pe te miri ce. Ai preocupãri
intelectuale, te gândeºti la mici excursii sau cãlãtorii în
strãinãtate, dorind sã îþi plimbi sufletul pe tãrâmuri de
vis. Vei fi susþinut în demersurile tale de cãtre persoanele
din anturajul apropiat, astfel cã ar fi bine sã te sfãtuieºti
cu cei pe care-i întâlneºti în cale. Totuºi vorbeºte
strictul necesar ºi nu te hazarda în discuþii filozofice.
Sfârºitul sãptãmânii aduce forfotã în plan domestic
ºi familial. Rezolvã treburile gospodãreºti ºi stai
mai mult de vorbã cu membrii familiei.

diverse
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MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
Drobeta Turnu Severin, Str. Independenþei, nr. 2
Telefon: +40252.312.177, Fax: +40252.320.027
E-mail: muzeulpdf@rdslink.ro
CUI: 4337425; Cont bancar: RO78TREZ4615010XXX000136
Trezoreria Drobeta Turnu Severin
Concursul

ANUNÞ
MUZEUL REGIUNII PORÞILOR DE FIER
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de
execuþie în regim contractual, vacantã de
MUZEOGRAF GR. II, din cadrul secþiei Relaþii
Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie Muzealã.
Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;
- vechimea în muncã sau în specialitatea
studiilor necesarã ocupãrii funcþiei - 6 luni;

se organizeazã la sediul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, strada
Mareºal Averescu, nr. 14, et. 2-3, din Drobeta
Turnu Severin, proba scrisã va avea loc în
data de 15.07.2016, ora 10,00.
Dosarele de concurs se depun pânã în data
de 07.07.2016, ora 1630;
Informaþii suplimentare se pot obþine de la
secretarul comisiei de concurs d-na Paulescu
Maria din cadrul Muzeului Regiunii Porþilor de
Fier, strada Mareºal Averescu, nr. 14, et. 2-3,
din Drobeta Turnu Severin cam. 8, telefon
0525 –31 21 77.
MANAGER, Prof. Drd. Chircu Doiniþa Mariana
INSPECTOR RESURSE –UMANE, Screciu Loredana

30.06 - 6.07. 2016

Simulare de incendiu...
 Urmare din pag. 2

faþa locului, au
constatat cã fumul dens ºi înecãcios, cauzat de
aprinderea litierei ºi de condiþiile meteo nefavorabile
(vânt puternic), s-a rãspândit pe o razã de 5 km faþã
de focarul incendiului, suprafaþa incendiatã sau cu
pericol iminent de incendiu fiind estimatã la cca. 12
ha. Un salvamontist aflat în patrulare anunþã
incendiul, prin apelarea numãrului unic de urgenþã
112. Peste 60 de pompieri cu 11 autospeciale ºi trei
ATV-uri vor interveni pentru limitarea ºi lichidarea
incendiului, dar ºi pentru salvarea/evacuarea
persoanelor surprinse de acesta.
Alãturi de echipajele de pompieri din cadrul ISU
„Drobeta”, la exerciþiu vor participa echipaje din cadrul
Jandarmeriei, Poliþiei, Serviciului Judeþean de
Ambulanþã Mehedinþi, personal din cadrul Direcþiei
Silvice Mehedinþi, Geoparcului Platoului Mehedinþi,
CompartimentuluiSalvamont ºiTurismMontan din
cadrul Consiliului Judeþean Mehedinþi, cât ºi
preºedintele Comitetului Local pentru Situaþii de
Urgenþã Cireºu împreunã cu voluntari ai SVSU Cireºu.
Scopul exerciþiului este de a verifica viabilitatea
Planului judeþean de apãrare împotriva incendiilor
la fondul forestier, de a stabili o concepþie de acþiune
eficientã a forþelor de intervenþie ºi mãsurilor ce se
impun pentru limitarea efectelor unui incendiu, cât
ºi de a asigura viabilitatea conducerii acþiunii în
situaþii complexe, în cooperare cu alte structuri de
intervenþie din cadrul Sistemului Judeþean de
Management al Situaþiilor de Urgenþã;
Totodatã, pe timpul desfãºurãrii exerciþiului, se vor
urmãri asigurarea cooperãrii între forþele participante
prin utilizarea mijloacelor de comunicaþii radio,
modul de organizare ºi funcþionare a punctului
de comandã mobil ºi verificarea viabilitãþii
sistemului unitar de comunicaþii;
Exerciþiul are ca obiectiv general pregãtirea
psihologicã a efectivelor ºi populaþiei în ceea ce
priveºte cunoaºterea modului de acþiune pe timpul
intervenþiei de stingere a incendiului, dar ºi de
evacuare/salvare a persoanelor, potrivit situaþiilor
tactice create. Prin desfãºurarea acestui exerciþiu
vor putea fi stabilite resursele umane necesare
desfãºurãrii acþiunilor de rãspuns, precum ºi
asigurarea logisticã a intervenþiei.
PURTÃTOR DE CUVÂNT, Plt. Þîrcã Raluca
CONVOCATOR
Pe data de 08. 07. 2016, orele 1600, are
loc la Casa de Culturã a oraºului Strehaia,
Adunarea Generalã Extraordinarã a SC. FLAPS
SA Strehaia, având pe ordinea de zi:
Raportul directorului societãþii ºi
Diverse probleme din partea membrilor AGA.
PREªEDINTE C.A.
Director, ing. dipl. Vasile Vulpaºu

sport
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Au refuzat returul

Învinsã cu 6-1, pe propriul
teren, în manºa-tur a play-off-ului
pentru promovarea în Liga a III-a,
campioana judeþului Mehedinþi nu
s-a mai prezentat la Reºiþa, pentru
meciul-retur! Invocând motive
financiare, CS Pandurii Cerneþi a
înºtiinþat FRF cã nu poate face
deplasarea în Valea Domanului,
pentru manºa-secundã a
confruntãrii cu reprezentanta
judeþului Caraº-Severin, CSM
ªcolar Reºiþa. Astfel, partida de pe
Stadionul “Mircea Chivu” nu a mai
fost programatã ºi bãnãþenii au
acces pe cea de-a treia scenã
fotbalisticã a þãrii fãrã sã mai

dispute ambele manºe.
Promovarea fusese jucatã încã
de la jocul-tur, pe care elevii
antrenaþi de Leontin Doanã lau câºtigat la o diferenþã de 5
goluri, scor 6-1. Bãnãþenii au
acuzat în termeni duri decizia
oltenilor, care le-au dat peste
cap planurile de sãrbãtoare.
“Accept faptul cã echipa
Pandurii are probleme
financiare ºi cã s-ar putea sã se
desfiinþeze, fiindcã am înþeles cã
existã o mare probabilitate ca
domnul primar de la ªimian sã
finanþeze numai o echipã de fotbal a
comunitãþii, ºi nu douã cum a fost

Mehedinþeanca Ciutã, în
cãrþi pentru Rio

Desfãºurat la Moscova,
Campionatul European de kaiaccanoe pentru seniori a adus o
medalie de argint ºi trei de bronz
pentru România. La bilanþul
delegaþiei þãrii nostre ºi-au adus
contribuþia ºi fostele componente
ale CSS Orºova, Elena Florida
Ciutã (CS Steaua Bucureºti) ºi Iulia
Andreea Þãran (CS Dinamo
Bucureºti). Acestea au fãcut echipã
în barca de kaiac 2 x 1000 m ºi au
urcat pe ultima treaptã a
podiumului de premiere, în proba
respectivã. Cursa a fost câºtigatã
de reprezentantele Serbiei, cu
timpul de 3:38,564 minute, în timp
româncele au trecut linia de sosire
dupã mai bine de 5 secunde. Fostã
campioanã mondialã de juniori,
mehedinþeanca Ciutã se aflã în cãrþi
pentru JO din Brazilia, federaþia

românã de specialitate urmând sã
analizeze prestaþia neconvingãtoare
a fetelor care au concurat la Moscova
în proba de k 2 x 500 m.
“Mã bucurã aceastã medalie
europeanã, care e prima pentru mine
la seniori. Urmeazã, tot în aceastã
lunã, Europenele ºi Mondialele de
Tineret, iar între timp Federaþia
Românã de Kaiac-canoe va stabili
componenþa bãrcii de k 2 x 500 m,
care avea obþinutã deja calificarea la
Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro. Fie voi participa eu cu
Þãran, care am luat bronzul la k 2 x
1000 m, fie vor merge Daniela
Varona ºi Irina Lauric, care la
Europenele de la Moscova s-au
clasat pe locul al IX-lea pe distanþa
de 500 m“, a precizat sportiva
originarã din comuna Floreºti,
Florida Ciutã.
 M. O.

pânã acum, însã nu pot fi de acord prezinþi”, a declarat directorul
cu modul cum au procedat. Trebuiau sportiv al CSM ªcolar Reºiþa,
sã se prezinte la jocul-retur, nu sã Gheorghe Popa.
dezonoreze competiþia. Prin gestul
CS Pandurii Cerneþi pierduse ºi
lor, cei de la Cerneþi ne-au privat de jocurile de baraj din 2007, 2012 ºi
sãrbãtoarea efectivã a promovãrii în 2014, când a fost învinsã de CS
Liga a III-a. Aveam pregãtitã ºi o Nuova Mamma Mia Becicherecu
festivitate surprizã pentru spectatori. Mic (5-2), CS Vulturii Lugoj (3-0),
Sper ca FRF sã ia mãsuri cu aceste respectiv CSU II Craiova (4-0, 8echipe, fiindcã nu e normal sã nu te 0), anul trecut.
Rezultatele înregistrate la “baraj” de posibilele colege
de serie ale Pandurilor, în cazul în care echipa din
Cerneþi ar fi promovat vara aceasta în Liga a III-a:
CS Tractorul Cetate (DJ) –CS ªirineasa (VL) 3-1 (1-4, în tur)
Gilortul Târgu Cãrbuneºti (GJ) –Hermannstadt Sibiu (SB) 1-5 (0-1, în tur)
FC Hercules Lupeni (HD) –FC Ripensia Timiºoara (TM) 0-3 (0-4, în tur)
CS Viitorul Feleacu (CJ) –CS Gloria Lunca Teuz Cermei (AR) 2-2 (0-1, în tur)
CS Mureºul Luduº (MS) –CS Mureºul Vinþu de Jos (AB) 0-3 (0-1, în tur)
FC Argeº 1953 Piteºti (AG) –Recolta Stoicãneºti (OT) 4-1 (1-1, în tur)
CS Andriaº Andrãºeni (IL) –FCM Alexandria (TR) 1-1, (1-3, în tur)
FC Flacãra Moreni (DB) –CS Voinþa Crevedia (IF) 3-0 (2-2, în tur).

AJOFM Mehedinþi vã informeazã:
În vederea asigurãrii reconversiei profesionale prin organizarea
de cursuri de calificare/recalificare în diverse profesii ºi meserii, astfel
încât ºomerii înregistraþi în evidenþele AJOFM Mehedinþi sã dobândeascã
noi aptitudini ºi competenþe profesionale care sã-i ajute sã-ºi gãseascã
mai repede ºi mai uºor un loc de muncã în anul 2016, vor fi organizate
cursuri de formare profesionalã în urmãtoarele meserii ºi specialitãþi:
baby sitter, barman, coafor, cofetar-patiser, comerciant-vânzãtor mãrfuri
alimentare, confecþioner asamblor articole din textile, dulgher-tâmplarparchetar, fierar-betonist, montator prefabricate, formator, îngrijitor bãtrâni
la domiciliu, lucrãtor în structuri pentru construcþii, lucrãtor în comerþ,
lucrãtor în cultura plantelor, lucrãtor în creºterea animalelor, lãcãtuº
mecanic, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, ospãtar
(chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie, zidar-pietrar-tencuitor ºi
zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor.
Practic, ºomerii înregistraþi în bazele noastre de date se pot înscrie la
oricare dintre cursurile menþionate mai sus, iar în momentul în care
grupele de participanþi vor fi formate, vor fi demarate activitãþile de
instruire teoreticã ºi practicã.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la sediul AJOFM Mehedinþi
din Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr 3, tel 0252 / 319029.
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Sucã, nea Cîrjan realesu, sforarii di la PSD
ºi umbra lu nea Bãlu pin Mehedinþi

Mã fraþilor, fãcu el ce fãcu
ãla micu ºi cu un picuþ de bafta, vorba
lu tata Dinu, sã-i dea ãl de sus
sãnãtate ºi sã nu-l lase singurel la
greu, nea Cârjan ajunsã iar
viceprimar. Adicã rãmasã în acelaºi
birou în care a stat aproape o
legislaturã ºi a criticat la nea
Gherghe, ajutat de oltenii lui. Acum
cã e viceprimar ºi mai greu ar putea
sã rãmânã fãrã funcþie ºi maºina de
sãrviciu din faþa blocului, nea Cârjan
va putea sã ducã la îndeplinire ce a
promis în campania electoralã, iar
primarul ales al Severinului are chiar
obligaþia faþã de electoratul
severinean sã-i dea ca atribuþii, lu
nea viceprimaru, apa caldã ºi cãldura
oraºului, da ºi bazinu de înot ºi
celelalte activitãþi sportive de pe raza
municipiului. În felul ãsta ar putea
sã facã miºcare în continuare ºi cine
ºtie poate peste ani ºi ani ar putea
sã sarã mai sus. Adicã la geam sã
sã uite la fotoliul râvnit.
Da a mai analizatã ºi disputatã ºtire
din sãptãmâna care trecu fu cea
legatã de cei doi consilieri Cornel
Folescu ºi Alin Rapcea care au fost
acuzaþi de punerea în valoare a
zicalei „interesu poartã fesu” ºi au
fost excluºi din PSD. Acum Sucã

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin
a organizat în colaborare cu Palatul
Culturii “Teodor Costescu” în data
de 28.06.2016, începând cu ora 10,
proiectul Biblioteca Vie. Activitatea a
avut loc în zona de promenadã din
apropierea Fântânii Cinetice din

zice cã probabel vrurã sã refacã USL
ul la nivel de guvernare municipalã
ºi în felul acesta Severinul sã aibe
un viceprimar autentic din rândul
social democraþilor, chiar dacã a fost
exclus, ºi un viceprimar liberal
autentic, vorba unui consilier care
n-a mai intrat în CL –
ul local.
Ca la noi la bâlci nu sã prea
pomeneºte la nimenea, cã una
discuþi cu unu azi ºi cu altu te
trezeºti mâine.
ªi la Ponoarele s-a refãcut USL-ul
pentru guvernarea localã, primarul
PSD preferând ca viceprimar un
consilier de la PNL.
Iubiþii cetitori de Obiectiv, care nau vacanþã pentru cã au ce citi, aflã
cã o parte din politicienii mehedinþeni
au plecat sau se pregãtesc de vacanþã.
Pãi da, cã au nevoie de odihnã, ca sã
sã refacã pentru la toamnã când or
veni sã-i abureascã iar pe alegãtori
cerându-le sã-i voteze. ªi primul care
anunþã de pe sticlã cã „pa ºi pu” pânã
la toamnã fu nea Bãlu, senatoru. Pã
da, cã veni în excursie fro lunã, sã-i
abureascã pe severineni cu nea
Cîrjan ºi pe mehedinþeni cu de toate
ºi o ºi luã la sãnãtoasa dupe ce
cherdu. Pã da, mai vine pin
septembrie, mai dã pe la ºcoalã, sã

„Biblioteca vie”

municipiul nostru.
Biblioteca vie a funcþionat întocmai
ca o bibliotecã oarecare, la care cititorii
au împrumutat diverse cãrþi, doar cã
acestea au fost însufleþite, fiind
OAMENI, dispuºi sã împãrtãºeascã
din experienþa directã cu mediul

mai duce cu tanti Chircu pi la Orºova,
cã or mai fi rãmas ceva voturi, mai
adunã ce a rãmas de pi la Vînju-Mare,

Mã fraþilor, da trecu nerodu de
Zbanghiu pi la ºtrand, pi la Schela.
Mã nepoate, dete ocol fro douã ore

da aicea slabe ºanse ºi cu puþin noroc
mai prinde un mandat de stat la umbrã.
ªi nu o sã fie singur, cã sã vezi ce sã
întrec la stat la umbrã ºi ãilalþi, cã în
afarã de fro doi, care s-au plicitist di
la Bucureºti pãnã la Severin, restu ar
mai vrea mãcar o datã. Da ºi electoratu
s-ar putea sã vrea sã le dea odatã ºi
sã-i mai lase pe dinafarã, cã oricum
acolo le e locul. Pã decât sã sã plimbe
pe banii oamenilor, mai bine stau
mnealor acasã ºi taie frunzã la câini,
cã ºi aºa nu s-a cunoscut nimica
dupe ei în ultimii mulþi ani.

sã parcheze, mai stete o orã la coadã
la intrare ºi, cu chiu cu vai, pusã
cearºafu pe gard, cã pe nisip nu mai
gãsi loc ºi când sã sã bage în apã
cãlcã pe burta unuia ºi pe mâna
altuia. Mã fraþilor, când începurã ãia
doi sã o ia la goanã dupe al lu
Zbanghiu, care urla ca din gurã de
ºarpe, veni poliþia, sãrirã paznicii,
urlau femeile ºi copiii, chirãialã în
toatã regula, ce mai. Ziceai cã venisã
lumea la circ, nu la scãldat, zisã
maicã-sa cã data viitoare când sã
duce fiu-sãu la ºtrand sã duce ºi ea
la intrare sã taie bilete la spectacol.
Acuma, dumnevoastrã dacã-l vedeþi
pe al al lu Zbanghiu pe la vreun
lighean, pe undeva, sã ºtiþi cã nerodu
încearcã sã-ºi facã loc de pus
prosopul, da aveþi grijã cã ãsta vine
cu unu ºi pleacã cu cel puþin douã.
Ptiu drace, cã uitai sã vã spun cemi ºopti Sucã la ureche, sã n-audã
organele abilitate: cicã evaluarea
naþionalã urmeazã BAC-ul ºi niºte
farfuze brebe neapãrat sã-l ia cu note
mari. Da nepotu-miu vru sã punã
pariu cã anu ãsta nu va mai fi ca anu
trecut, cu circ, cu Duicu, cã e vorba
de mai multe piþiabsolvente care
ºtiu deja finalul, cu happy end, ce
mai! Da ºi nãrodu de Sucã ºtie mai
multe ºi ie pe faz, cã doar de aia sau fãcut schimbãri la foc automat
la inspectorat. Ãla ºcolar...
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

penitenciar ºi capabili sã-ºi exprime
sentimentele în faþa altor semeni.
Ineditul acestei biblioteci a fost
acela cã fiecare carte a fost propriul
autor, iar transpunerea realitãþii nu
a fost alteratã de imaginaþia
scriitorului, ci a avut rãdãcini în
viaþa trãitã în mod direct.
Proiectul ºi-a propus, sã ofere
comunitãþii o imagine corectã despre
realitatea sistemului penitenciar, fãrã
tendinþe de cosmetizare, urmãrind
diminuarea stereotipurilor ºi a
pãrerilor preconcepute.
La activitate au participat, în
calitate de „cãrþi vii”, 7 (ºapte)
cadre ale Penitenciarului , 5
(cinci) deþinuþi custodiaþi în cadrul
unitãþii noastre, un fost deþinut ºi
3 (trei) colaboratori externi.
 Biroul de presã

