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"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Mesajul de
condoleanþe al
premierului Dacian
Cioloº la încetarea
din viaþã a Majestãþii
Sale Regina Ana a
României
“Majestatea Sa Regina Ana a
României va rãmâne un simbol al
nobleþii, discreþiei ºi demnitãþii,
valori ce întregesc contribuþia
definitorie pe care Familia
Regalã a avut-o ºi o are pentru
societatea româneascã.
Împreunã cu Regele Mihai,
Majestatea Sa Regina Ana a
reprezentat România ºi i-a apãrat
interesele cu onoare, mândrie ºi
dragoste de þarã, trecând peste
toate nedreptãþile la care Familia
Regalã a fost supusã.
M-a îndurerat vestea plecãrii
dintre noi a Majestãþii Sale, care
va continua sã ne inspire prin
modestie, devotament ºi loialitate.
Sunt alãturi de Familia Regalã
a României în aceste momente
de grea încercare, doresc sã
transmit gândurile mele de
consolare ºi solidaritate”.
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Secetã la doi paºi de Dunãre 3 17 ani de “Obiectiv mehedinþean”
Era 2 august, anul de graþie 1999. Pe piaþa media severineanã
Parlamentarii de Mehedinþi, spre apãrea primul numãr al sãptãmânalului OBIECTIV MEHEDINÞEAN. O
care, prin aspect ºi conþinut, ambele nonconformiste, arãta
finalul mandatului PAGINILE 6 - 7 publicaþie
cã nu este dispusã sã se alinieze la tot soiul de „tradiþii”, „cutume”
altminteri perfect artificiale, cã nu înþelege sã rãspundã la
“Centrul de Afaceri Dunãrene” 5 locale,
comenzi oculte ºi, mai pe scurt, cã vrea sã-ºi facã un nume distinct,
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Muzeul B.N.R. de la Tismana
- Istorie falsificatã
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inconfundabil.
Nimeni nu credea cã OBIECTIVUL va rezista prea mult concurenþei
ziarelor locale deja existente ºi ofensivei tot mai agresive a publicaþiilor
regionale, aflate, pe atunci, la apogeul lor. ªi totuºi... au trecut de atunci
17 ani! Ani încãrcaþi de evenimente de tot felul, cu cauzalitãþi obiective
ºi subiective, în care redacþia a fost nevoitã sã-ºi schimbe din mers,
uneori brusc, sub apãsarea crizelor ºi comandamentelor varii impuase
de societatea de consum, strategia managerialã.
Cu toate acestea, OBIECTIV MEHEDINÞEAN este printre puþinele
publicaþii mehedinþene care au reuºit sã-ºi pãstreze ritmicitatea de
apariþie. Noi zicem cã, judecând în ansamblu, nu este chiar puþin, întro vreme când presa tipãritã e pe punctul sã devinã o amintire. Peste un
an, vom sãrbãtori... majoratul. O sãrbãtoare mai mult simbolicã, întrucât
–o recunoaºte ºi concurenþa –proba maturitãþii am trecut-o de mult.
Cu brio, chiar... O.M.

pag. 2

OBIECTIV mehedinþean

Editorial

social - politic

4 - 10.08. 2016

de Sorin Vidan

O reginã, o ºansã pierdutã

S-a stins din viaþã Regina
Ana a României, la 92 de ani, o vârstã
venerabilã. Trecerea la cele veºnice
a majestãþii sale a fãcut obiectul
ºtirilor ºi comentariilor de tot felul.
A fost, cum se zice, un subiect la
ordinea zilei, nu putea fi ratat. Ce
s-a ratat însã, ºi se rateazã încã de
cãtre stimatele noastre televiziuni de
impact este o mai constantã ºi mai
bunã prezentare a ceea ce a
însemnat monarhia în istoria
noastrã, ºi ce ar putea însemna dacã
nu ar fi în joc mentalitãþile de azi,
atitudinea distantã dacã nu chiar
refractarã a unora vizavi de regalitate,
ca sistem de guvernãmânt.
Revenind la moartea reginei Ana,
Secretariatul Regal a pus la dispoziþia
celor interesaþi o succinctã biografie
a reginei noastre, o personalitate
foarte puternicã dar discretã, deºi
strãlucitoare. În semn de respect, de
omagiu, vã prezentãm ºi noi, aici,
câteva din reperele de viaþã a celei
ce a fost Ana de România: „Regina
Membrii ºi simpatizanþii
A.N.R.M. Mehedinþi îºi exprimã
profunda lor tristeþe faþã de trecerea
la cele sfinte a Majestãþii Sale
Regina Ana, cea care, timp de
aproape 70 de ani a stat alãturi de
Majestatea Sa Regele Mihai, atât la
bine cât, mai ales, la greu. Ne
rugãm la Bunul Dumnezeu sã îi
ofere iertare ºi sã îi aline trecerea
cãtre odihna cea sfântã, alãturi de
toþi ceilalþi membrii ai Familiei
Regale care îºi dorm somnul de
veci la Curtea de Argeº, ori, încã,
în afara graniþelor României. De
asemenea, ne rugãm Bunului
Dumnezeu sã aibe, în pazã, pe M.S.

Ana s-a nãscut la 18 septembrie
1923 la Paris, în al XVI-lea
Arondisment, ca Principesã de
Bourbon-Parma. Pãrinþii Reginei
Ana au fost Principele René de
Bourbon Parma ºi Principesa
Margareta a Danemarcei, iar bunicii
ei au fost Principele Valdemar al
Danemarcei, Principesa Marie de
Orléans, Ducele Robert I de Parma
ºi Infanta Maria Antonia a
Portugaliei. Regina Ana are printre
strãmoºi atât Familia Regalã de
Bourbon, cât ºi Familia Regalã de
Orléans, aflate într-o acerbã rivalitate
istoricã.(…) Numele de alint al
Principesei Ana, folosit în familie, a
fost, de-a lungul întregii vieþi, Nane
(în englezã Nan). Prima guvernantã
a Principesei Ana s-a numit
Madame Boutellier, o învãþãtoare din
Italia, oraºul Viareggio, unde
principesa a locuit cu pãrinþii ei în
perioada crizei financiare. Încã din
fragedã copilãrie, Regina Ana a iubit
mersul pe bicicletã ºi pescuitul. La
vârsta de doisprezece ani,
Principesa Ana a urmat la Paris, cu
mare plãcere, cursuri de scrimã. De
la 16 la 18 ani (1939-1941), Regina
Ana a urmat o ºcoalã de Arte
Frumoase la New York ºi, în paralel,
a lucrat la magazinul universal
Macy’s, pentru a-ºi câºtiga
existenþa. Regina a urmat la New
York în anii 1941 ºi 1942 cursurile

Comunicat de presã
Regele Mihai, precum ºi pe Alteþele
Lor Regale, dându-le, acestora,
puterea de a trece peste acest
moment greu.
Fiica prinþului René de BourbonParma ºi a prinþesei Margaret a
Danemarcei, M.S. Regina Ana s-a
nãscut la 18 septembrie 1923, la
Paris, prima întâlnire cu M.S.
Regele Mihai având loc în
noiembrie 1947, la Londra, cu
ocazia nunþii Reginei Elisabeta a IIa, actuala suveranã a Regatului
Marii Britanii. Dupã exilarea
Regelui Mihai din þarã, cu forþa, de
cãtre Guvernul Groza, în vara anului
1948 are loc, la Atena, nunta,

Parson Schol of Art, unde a studiat
ºtiinþa promovãrii comerciale. A
terminat cursurile (care aveau durata
de trei ani) în mai puþin de doi ani.
La New York, Regina a mai lucrat ca
vânzãtoare la magazinul universal
Bloomingdale’s, pentru a-ºi
completa veniturile. La 19 ani,
Principesa Ana a cerut permisiunea
mamei sale sã se înroleze în rãzboiul
antinazist. Mama ºi-a dat acordul.
Tatãl Anei, Principele René, ºi fraþii
ei, Principii Jacques, Michel ºi
André, erau deja înrolaþi ºi luptau în
diverse unitãþi militare franceze. Ana
a mers pe frontul african, apoi
european ºi în fine german, în cadrul
Armatei Franceze. În 1943,
Principesa Ana s-a înrolat în Forþele
Franceze Libere, a traversat
Atlanticul în luna septembrie ºi a
fãcut studii de infirmierã la
Casablanca, apoi la Rabat, în
Maroc.(…) Regele Mihai s-a
îndrãgostit de Principesa Ana cu
mult înainte de a o cunoaºte
personal. În timpul rãzboiului, în
România
cinematografele
prezentau, înainte de film, scurte
reportaje de ºtiri, cea mai mare
parte de pe front. Regele Mihai, în
sala de cinema a Palatului Regal, a
vãzut într-un reportaj de rãzboi din
Maroc (1943), câteva secunde cu
chipul Principesei Ana de Bourbon
Parma, care lucra ca infirmierã pe
front. A cerut operatorului sã
Regele ºi Regina fiind, astfel, unul
alãturi de celalalt, timp de aproape
70 de ani. Pentru M.S. Regele
Mihai, Regina Ana a fost cel mai
frumos ºi loial sprijin posibil,
cuplul regal înfruntând, împreunã,
încercarea grea a exilului forþat,
precum ºi drama de a asista, de
multe ori nepuntincioºi, la
destinul tragic al poporolui
român, dupã anul 1947.
Dumnezeu sã o
odihneascã!
REQUIESCAT IN PACE
M.S. Regina Ana de România
1923-2016

decupeze fotogramele filmului ºi
sã le transforme în mici fotografii,
pe care le-a pãstrat apoi, în mare
discreþie.(…) La 22 de ani, în vara
anului 1945, Regina Ana s-a întors
la viaþa civilã, decoratã cu Crucea
de Rãzboi a Republicii Franceze ºi
avansatã la gradul de locotenent în
Armata Franþei. Indiferenþa Reginei
Ana la adresa modei ºi þinutelor
vestimentare a fost moºtenitã de la
mama sa, care obiºnuia sã spunã
„Eu nu mã îmbrac, eu mã
acopãr”.(…) Începând cu anul
1956, ºi pânã în 1976, Regele ºi
Regina au locuit în satul Versoix,
pe malul lacului Leman, în Elveþia,
în „Vila Fantasia”.(…) Exilul
Regelui ºi Reginei a durat aproape
cinci decenii, din ianuarie 1948
pânã în februarie 1997… La vârsta
de 80 de ani, Regina a fost
sãrbãtoritã la Geneva, în anul 2003,
de veri din Familiile Regale ale
Spaniei, Franþei, Germaniei,
Iordaniei, Greciei, Luxemburg ºi
Austriei. ªaizeci de ani a durat
absenþa Familiei Regale de la Peleº,
pânã la repunerea oficialã în
posesie a Castelului, în vara anului
2008. La prima vizitã a Regelui ºi
Reginei, aceºtia au confirmat cã
porþile Peleºului vor rãmâne mereu
deschise românilor…”
Un destin exemplar, de strãlucirea
cãruia ne-a vãduvit gregaritatea
istoriei, din pãcate.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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Locatarii blocurilor din
zona Halânga, un sat din apropiere
de Drobeta Turnu Severin, dar ºi de
Dunãre, suferã de sete, deºi au atâta
apã lângã ei. Oamenii au fost
aprovizionaþi pânã de curând din
conducta administratã de regia de
apã grea dar falimentul RAAN i-a
lãsat cu ochii în soare ºi cu
robinetele uscate. Duminicã dupãamiazã aceºtia au sunat la 112
pentru a cere apã de la pompieri,
fiind convinºi cã nu au altã variantã.
„De când au fost alegerile nu a
venit nimeni sã ne mai întrebe ceva.
Au promis toþi, iar acum primarul
a plecat în concediu, iar noi am
rãmas fãrã apã. Nu e posibil aºa
ceva. Mergem 2 kilometri pânã la
un izvor, dar suntem oameni în
vârstã majoritatea ºi dacã ni se face
rãu cine e de vinã? Nu îi pasã
nimãnui de noi, suntem mai rãu ca
ãia din deºert, unde mai e ºi rãzboi.
Cãrãm cu bidoane, cu cãrucioare,
cu ce putem, ca în epoca de piatrã”,
a spus o locatarã supãratã.
Oamenii se plâng de faptul cã în
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plinã perioadã canicularã ei au
rãmas „pe sec” ºi cã riscã sã se
îmbolnãveascã pentru cã oricum
apa pe care o primesc nu e potabilã.
„E apã menajerã. Nu putem sã nu
ne spãlãm, fie ºi la lighean, cã
suntem de râsul curcilor. La doi
paºi de Severin trece conducta de
la Dudaº pe lângã noi ºi noi murim
de sete. Am doi nepoþei ºi trebuie

sã le fac baie, sã le spãl hainele,
dar cu ce? Sunt femeie în vârstã
ºi dacã mã duc sã trag de
cãrucior 2 kilometri ca sã aduc
niºte apã cred cã pe drum
rãmân”, s-a plâns o altã locatarã.
Cisterna adusã de pompieri
are o capacitate de 9000 de
litri, dar a fost insuficientã.
Angajaþii ISU Mehedinþi au

trebuit sã mai facã un transport
pânã seara pentru a asigura apa
de care aveau nevoie locatarii
bl ocu rilo r, ast fel de curse
urmând sã devinã ceva normal
în peisajul zonei.
Din pãcate soluþia nu este cea
mai bunã pentru cã apa e doar
menajerã, nu ºi potabilã.
 Gelu Ionescu

Mãsuri de siguranþã pentru buna desfãºurare
a Festivalului “Ponoare, Ponoare”

Peste 30 de poliþiºti vor fi la datorie,
pe timpul manifestãrilor prilejuite
de Festivalul Naþional Concurs de
Folclor “Ponoare, Ponoare”, prevenirii creãrii ambuteiajelor ori
pentru asigurarea climatului de chiar a blocãrii circulaþiei rutiere, cât
ordine ºi siguranþã publicã.
ºi pentru prevenirea ºi combaterea
Având în vedere faptul cã în
perioada 05-07.08.2016, pe raza
comunei Ponoarele va avea loc

Festivalul Naþional Concurs de
Folclor “Ponoare, Ponoare”, la care
se preconizeazã participarea unui
public numeros, pe lângã
dispozitivul curent, Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Mehedinþi a luat o
serie de mãsuri pentru menþinerea
climatului de ordine ºi liniºte
publicã, precum ºi pentru asigurarea
unei reacþii ferme ºi a unei intervenþii
rapide la solicitãrile cetãþenilor.
Astfel, poliþiºtii din cadrul
Serviciului de Ordine Publicã,
Serviciul Rutier, Poliþiei Baia de
Aramã ºi Secþiei nr.4 Poliþie Ruralã
Baia de Aramã vor acþiona, atât
pentru fluidizarea traficului rutier pe
DN67D, respectiv DJ 670 în vederea

infracþiunilor, a evenimentelor
rutiere ºi asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice la aceastã manifestare.
De asemenea, participanþii la
aceastã manifestare sunt rugaþi sã
respecte normele rutiere, dar ºi pe
cele de conduitã în public, iar la
nevoie sã se adeseze organelor
de poliþie prezente.
SFATURI PREVENTIVE
» Nu consumaþi bãuturi alcoolice
pe stradã. Fapta constituie
contravenþie ºi totodatã, vã poate
induce un comportament agresiv.
În astfel de situaþii, de la o banalã
ceartã se ajunge la loviri, vãtãmãri
ºi chiar omor. Consumând alcool
în exces, veþi avea ºi o capacitate
de reacþie redusã ºi puteþi deveni
cu uºurinþã victima unui accident
rutier, tâlhãrie, viol etc!

» Pãstraþi banii în buzunarele
interioare ale vestimentaþiei, în
borsete sau genþi ! În zonele
aglomerate protejaþi-vã geanta !
Când vã aflaþi într-un mijloc de
transport în comun ºi sunteþi
înconjuraþi ºi împinºi de diverºi
indivizi schimbaþi-vã imediat locul !
» Poliþia Rutierã atrage atenþia
tuturor conducãtorilor auto cu
privire la necesitatea respectãrii
regulilor de circulaþie ºi adoptarea
unei conduite preventive în trafic,
pentru reducerea riscului producerii
unor evenimente rutiere nedorite!

» Acordaþi un plus de atenþie
conducerii prin intersecþiile nedirijate,
la depãºirea mijloacelor de transport
în comun sau a altor autovehicule,
vitezei cu care rulaþi, pentru a putea
în orice moment manevra ºi opri în
deplinã siguranþã autoturismul, dacã
situaþia o impune!
» Pentru evitarea blocajelor în
trafic, recomandãm conducãtorilor
autovehiculelor sã respecte
indicaþiile agenþilor de poliþie
rutierã privind restricþiile de
circulaþie.  Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi
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Ferestre deschise - Dunãrea de la vãrsare la izvoare
Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier, prin secþia Muzeul de Artã
ºi Palatul Cultural “Teodor
Costescu” din Drobeta Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi, în
parteneriat cu Fundaþia Culturalã
“Elena Surdu Stãnescu” vã invitã,
vineri 5 august 2016, în Sala “Popa
Popas” a Palatului Cultural
“Teodor Costescu” din bulevardul
Carol I, numãrul 4, la vernisajul
expoziþiei itinerante de artã
româneascã contemporanã
Ferestre deschise - Dunãrea de
la vãrsare la izvoare. Lucrãrile de
artã plasticã ce compun aceastã
expoziþie, au fost gãzduite pânã
acum în România de Muzeul
“Teohari Antonescu” din Giurgiu ºi
de Muzeul Dunãrii de Jos din
Cãlãraºi, iar în Bulgaria de Muzeul
Regional de Istorie - Ruse ºi de Art
Gallery - Silistra. Dupã Turnu
Severin va urma Cladovo, în
Serbia, pentru ca apoi periplul sã

continue la Sulina ºi Tulcea ºi
sã se încheie la Bucureºti cu o
mare expoziþie ce va prezenta
lucrãrile tuturor participanþilor la
proiect, artiºti plastici de pe
ambele maluri ale Dunãrii.
Paralel cu expoziþia artiºtilor
plastici consacraþi, în Turnu
Severin, ca ºi în toate celelalte
oraºe unde a poposit, se vor
desfãºura workshop-uri cu elevi
din clasele I - VIII, ce se vor
finaliza cu o expoziþie care va
cuprinde lucrãrile selecþionate.
La Drobeta Turnu Severin vor
expune artiºtii “Grupului Sulina 5”Elena Surdu Stãnescu (sculpturã),
luri Isar (graficã), May Oana Isar
(tapiserie), Teodora Colþofeanu ºi
Dorin Colþofeanu (picturã), ºi
invitaþii lor - Aurel Bulacu (graficã),
Elena (Bobi) Dumitrescu ºi
Elisabeta Brînzoi (sculpturã),
Smaranda Isar (artã decorativã),
Ruxandra Papa, Laurenþiu

Midvichi, Mihai Colþofean,
Emanuela Alexandrescu,
Elena Cioclu, Petra
ªerbãnescu, Corneliu
Ratcu ºi Victor Grigore
(picturã), toþi din România.
Alãturi de ei vor fi prezenþi
pe simeze pictorul Mauri
Virtanen din Ecuador ºi
artiºtii bulgari Krasimira
Kirilova, Zlatka Stoykova,
Stefan Penchev, Konstantin
Donchev, Boyan Vihrenov
(picturã), Yordan Kolev
(sculpturã).
Expoziþia îºi propune sã
capteze atenþia privitorului
ºi sã îl transpunã într-o zonã
specialã, plinã de farmec ºi mister,
de luminã, de culoare, de imagini,
de diversitate umanã.
Vernisajul va avea loc, vineri 5
august 2016, ora 1200, iar expoziþia
va putea fi vizitatã de iubitorii de
artã contemporanã zilnic, în

intervalul orar 9 - 17, în perioada
5 - 30 august 2016. Lucrãrile vor
putea fi achiziþionate, iar o parte din
fondurile strânse vor contribui la
susþinerea proiectului Ferestre
deschise - Dunãrea de la vãrsare
la izvoare.  Biroul de presã

Oamenii de culturã din Mehedinti premiaþi la Uzdin
Uzdinul este o localitate în
vestul Serbiei, în Voievodina, cu o
populaþie care este româneascã ºi
majoritarã. Este celebru în întreaga
lume, prin apariþia cu mai bine de
cincizeci de ani în urmã a unei
întregi generaþii de pictoriþe naive,
un fenomen fãrã de îndoialã unic,
care a condus la notorietatea
localitãþii. Interesul faþã de
pictoriþele naive, de operele
creeate de acestea a adus de-a
lungul timpului o întreagã pleiadã

de personalitãþi din întreaga lume
la Uzdin care, la rândul lor au
construit ºi întreþinut mai departe
celebritatea Uzdinului.
Fãrã oameni ai locului care sã
sfinþeascã cum se spune
pãmântul, sã contribuie pe mai
departe la celebrarea acestui
fenomen artistic care a generat un
interes aºa de mare, pe plan
mondial încât sã aducã aici cei
mai importanþi oameni ai
vremurilor, care sã þinã rãdãcinile

româneºti, limba ºi cultura,
poate cã lucrurile ar fi luat-o
cumva spre un drum anonim,
fãrã nici o direcþie. Un asemena
om este Vasile Barbu.
Vasile Barbu conduce
Societatea Literar-Artisticã
„Tibiscus” (editurã, ziar ºi revista
„Floare de latinitate”), este
iniþiatorul ºi conducãtorul
Festivalului Internaþional de
Poezie „Drumuri de spice”, iniþiat
în anul 1994, unul dintre cele mai
valoroase ºi importante festivaluri
de poezie din arealul românesc.
La ediþia XXXIII-a a Festivalului
internaþional de poezie “Drumuri de
spice “, de la Uzdin au primit premii
mai mulþi oameni de culturã ºi
scriitori din Mehedinþi.
Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” a fost laureata unui
“hrisov” de excelenþã, ca semn al
preþuirii scriitorilor din Voievodina,
pentru proiectele literare derulate
cu scriitorii din Serbia.
Ileana Roman a primit premiul
“Sfântul Gheorghe”. Premiul „Sf.

Gheorghe” se acordã pentru
afirmarea literaturii române în Serbia,
premiul „G. Bulic” pentru afirmarea
culturii ºi literaturii din Serbia în
România, iar premiul „Tibiscus” se
acordã unor personalitãþi nonpoetice,
premiile constând în tablouri ale
pictoriþelor naive sau ale pictorilor
profesioniºti de la Uzdin.
De asemenea, poetul Titu Dinuþ,
dar ºi Florian Copcea ºi Victor Rusu
au fost laureaþi la Uzdin.
 Gabriela Pogaci
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“Centrul de Afaceri Dunãrene”
Consiliul Judeþean Mehedinþi a
alocat în ultima perioadã suma de
3.800.000 lei pentru reabilitarea
fostei vile de oaspeþi a lui Nicoale
Ceauºescu din Gura Vãrii.
Redenumitã “Centrul de Afaceri
Dunãrene” locaþia se va adresa
tuturor oamenilor de afaceri atât
din Mehedinþi, cât ºi din alte judeþe
din Serbia sau Bulgaria care vor
ajunge în zonã cu diverse afaceri.

‹‹Noi am redenumit-o în
baza unui proiect cu finanþare iniþialã
din Fonduri Europene “Centrul de
Afaceri Dunãrene”. Dupã ce vom
finaliza aceastã construcþie, intenþia
Consiliului Judeþean este aceea de
a se adresa în primul rând oamenilor
de afaceri, nu numai din Mehedinþi,
cât ºi din alte judeþe din Serbia ºi
Bulgaria care vor veni în judeþul
nostru cu diverse afaceri ºi nu în

ultimul rând turiºtilor
dar ºi delegaþiilor
oficiale. Va fi un
spaþiu adecvat cu o
p r i v e l i º t e
extraordinarã. Am
alocat în ultima
perioadã suma de
3.800.00 lei. Am
terminat procedura de
achiziþie, de douã
sãptãmâni
am
semnat ordinul de
începere a lucrãrilor,
iar astãzi am venit sã
vãd modul în care se lucreazã ºi pot
sã spun cã pânã în acest moment
chiar sunt mulþumit de ritmul
lucrãrii›› a precizat domnul Aladin
Georgescu.
Vila de protocol a lui Nicolae
Ceauºescu de la Gura Vãii a fost
construitã între anii 1969-1972,

destinaþia acesteia fiind aceea de
a gãzdui familia Ceauºescu cu
ocazia vizitei pe ºantierul de
construcþie sau a întâlnirilor pe
care le avea cu preºedintele exIugoslaviei, Iosip Broz Tito.
Casa de oaspeþi de la Gura Vãii a
fost preluatã de administraþia

judeþului de la Uniunea Scriitorilor
din România, fiind într-o stare de
degradare avansatã, iar Consiliul
Judeþean a decis sã o redenumeascã,
iar acum sã o modernizeze pentru a
veni în sprijinul turiºtilor ºi a
oamenilor de afaceri de pretutindeni.
 Biroul de presã

Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany anunþã cele 7 proiecte selectate
pentru a primi finanþare prin Fondul pentru Educaþie în Mediul Rural

Educaþie în Mediul Rural” caracterul integrat al intervenþiei nevoie de sprijin ºi de îndrumare,
implementat de Fundaþia Serviciilor propuse în vederea maximizãrii însã cei din mediul rural întâmpinã
Sociale Bethany prin Programul impactului programului, gradul de dificultãþi suplimentare în a-ºi atinge
Strategic de Investiþie în Mediul Rural, implicare a comunitãþii în derularea performanþele, din motive ce nu þin
pe care Fundaþia Vodafone România proiectului, eficienþa financiarã, de ei: sãrãcie, exploatare prin muncã,
îl deruleazã în toate judeþele þãrii.
precum ºi experienþa deþinutã de infrastructurã ºi resurse comunitare
Proiectele care au fost selectate pentru organizaþie în lucrul cu beneficiarii. limitate, familii lipsite de implicare.
finanþare sunt:
În cadrul celor 7 proiecte selectate Mediul rural din România, deºi
1. Comunicãm în parteneriat – pentru finanþare vor fi derulate majoritar ca pondere demograficã,
Fundaþia pentru integrare ºi sprijin activitãþi de suport educaþional, sprijin întâmpinã dificultãþi majore în
social Împreunã Ineu;
material, dezvoltare de abilitãþi de viaþã asigurarea condiþiilor optime pentru
Timiºoara, 3 august 2016 – 2. Diferiþi, dar egali, sub acelaºi cer ºi pregãtire pentru perfomanþã pentru educaþie. În acest context, proiectele
Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany –Asociaþia Cãrãºanã Sindrom Down; 534 de copii ºi tineri aflaþi în situaþii de intervenþie în aceste comunitãþi
ºi Fundaþia Vodafone România 3. Ne distrãm învãþând! –Asociaþia de risc, precum ºi o serie de activitãþi sunt o necesitate” - a declarat Diana

 7 organizaþii neguvernamentale
vor beneficia de finanþare în valoare
de 216.000 lei din partea Fundaþiei
Vodafone România pentru a
implementa proiecte educaþionale
în mediul rural;
 534 copii aflaþi în dificultate din
12 comunitãþi rurale din vestul þãrii
vor avea acces la noi programe
educaþionale.

anunþã rezultatele concursului de
proiecte derulat în perioada 23 iunie
–13 iulie 2016 în 5 judeþe din vestul
þãrii: Arad, Caraº-Severin,
Hunedoara, Mehedinþi ºi Timiº. Au
fost selectate pentru finanþare 7
organizaþii neguvernamentale care
vor implementa în perioada august
2016 – mai 2017 proiecte
comunitare adresate copiilor ºi
tinerilor din mediul rural, cu scopul
de a facilita accesul la educaþie ºi de
a asigura prevenirea sau diminuarea
abandonului ºcolar în comunitãþile
rurale. Granturile sunt acordate în
cadrul proiectului “Fondul pentru

PRO “EDU” SMO;
4. EDUCaþia e ÎN CENTRU –
Asociaþia Comunitãþii Eºelniþa
Cazanele Dunãrii;
5. Pot mai mult –Asociaþia ªcoala
Domino Servite;
6. Un zâmbet pentru copil –Asociaþia
pentru Dezvoltare Comunitarã
Blumenthal;
7. Creºterea performanþelor ºcolare
ale elevilor din Socodor –Asociaþia
PAEM,
Procesul de selecþie s-a derulat în
douã etape de jurizare în cadrul
cãrora s-a þinut cont de criterii
precum: tipul activitãþilor ºi

menite sã creascã competenþele
cadrelor didactice în lucrul cu
copiii aflaþi în situaþii de
vulnerabilitate din motive
economice, sociale sau medicale.

“Copiii reprezintã un domeniu
major de intervenþie pentru care
Fundaþia Serviciilor Sociale
Bethany a dezvoltat programe
socio-educaþionale inovative de-a
lungul a peste 20 de ani de activitate.
Una dintre modalitãþile prin care
contribuim la creºterea calitãþii vieþii
copiilor este sprijinirea accesului la
educaþie, la creºtere ºi dezvoltare în
integritate ºi armonie. Toþi copiii au

Maria Pãiuº, Manager Zonal al
Fundaþiei Serviciilor Sociale
Bethany ºi coordonatorul
proiectului “Fondul pentru Educaþie
în Mediul Rural”.
Programul Strategic de
Investiþie în Mediul Rural este
o iniþiativã a Fundaþiei Vodafone
România care se deruleazã în
toate judeþele tãrii ºi care susþine
dezvoltarea de proiecte în
domeniile educaþiei ºi serviciilor
sociale necesare categoriilor
defavorizate din satele si oraºele
mici din Romania.
(continuare în pagina 14)
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Parlamentarii de Mehedinþi, spre finalul mandatului
Petre Daea, un demagog
cu limbaj de lemn
Petre Daea a
fost
ales
deputat de
Mehedinþi pe
lista USL în
Colegiul
uninominal 2
C a m e r a
Deputaþilor.
Acesta a fost
unul dintre cei mai inactivi
parlamentari, deºi este din judeþ.
Practic, Petre Daea a fost pe timpul
mandatului un parlamentar total
absent, atât ca prezenþã ºi
implicare parlamentarã, dar ºi ca
om politic. Nu s-a mai auzit nimic
despre activitatea sa parlamentarã
în interesul locuitorilor colegiului
în care a fost ales. Petre Daea se
înscrie perfect în acea categorie de
politicieni ºi parlamentari
mehedinþeni care posedã o
adevãratã artã a demagogiei, un
limbaj de lemn exersat din perioada
comunistã, în spatele cãruia îºi
urmãreºte doar propriul interes
personal. Pentru cã Petre Daea nu
a fãcut nimic nici în ultimele douã
mandate consecutive de senator
obþinute. Nici mãcar în perioada cât
a fost, pentru scurt timp, ministru
al Agriculturii nu s-a remarcat
printr-o viziune care sã aibã la bazã
un proiect viabil de dezvoltare a
acestui sector. La ultimele alegeri
parlamentare ºansa lui Petre Daea
a fost aceea cã a candidat din
partea unei alianþe politice, USL
Mehedinþi, în care conta prea puþin
numele candidaþilor, important era
votul politic acordat. În felul acesta
Petre Daea ºi-a vãzut împlinit atât
visul politic, dar ºi interesul
personal. Pentru cã pe dl. Petre
Daea puþin îl intereseazã dacã face
ceva pentru locuitorii colegiului
sãu, importantã este demnitatea
publicã pe care el o deþine.
Rodin Traicu nu a salvat
RAAN de la faliment
Rodin Traicu este la primul mandat

Peste doar patru luni de zile se încheie mandatul actualilor parlamentari de Mehedinþi, aleºi în luna
decembrie a anului 2012, scrutin la care toþi candidaþii USL Mehedinþi de la acea datã au închis toate
colegiile electorale. Evident a fost un vot eminamente politic, o alegere în care nu a contat deloc numele
candidaþilor, ci doar alianþa politicã din partea cãreia aceºtia au candidat. Din partea USL Mehedinþi au
fost aleºi ca senatori pesedistul ªerban Nicolae ºi liberalul Tudor Chiuariu, iar ca deputaþi pesediºtii Petre
Daea, Rodin Traicu ºi Marius Manolache, în vreme ce liberalilor le-a revenit un singur deputat, Viorel
Palaºcã. Pe lângã aceºtia au mai fost aleºi parlamentari ºi doi politicieni ai fostului PDL Mehedinþi:
senatorul Marius Bãlu ºi deputatul Mihai Stãniºoarã. Interesant este cã, cel puþin la nivelul judeþului
Mehedinþi, au existat mulþi candidaþi de „import”, care au fost aleºi parlamentari doar datoritã votului politic.
de deputat, fiind ales din partea
USL Mehedinþi în Colegiul
uninominal 1 Camera Deputaþilor,
care include
cea mai mare
parte
a
municipiului
Drobeta Turnu
Severin.
Traicu
a
deþinut cel
mai mult timp
funcþia de
director al
Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN) Drobeta Turnu
Severin. Începând cu anul 2012 a
deþinut ºi funcþia de secretar de stat
la Ministerul Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri.
Cu toate acestea, nu a putut salva
RAAN de la faliment, deºi în
campania electoralã din anul 2012
promitea angajaþilor un viitor sigur
al Regiei. În prezent RAAN este
oficial în faliment, iar deputatul
Rodin Traicu nu ºi-a fãcut apariþia
printre foºtii sãi colegi nici mãcar
în toamna anului trecut când
aceºtia au protestat justificat,
deoarece nu-ºi primiserã
drepturile salariale restante dupã
ce au fost disponibilizaþi.
Marius Manolache, cel
mai anonim deputat al
judeþului
M a r i u s
Manol ache,
este,
de
asemenea, un
parlamentar
de care foarte
puþinã lume
ºtie. Acest
parlamentar a

câºtigat mandatul de deputat în
Colegiul uninominal 4 Camera
Deputaþilor, care include zona de
sud a sud a judeþului. Manolache
a obþinut cel mai mare procent
electoral, aproape 80% din voturile
exprimate, contracandidatul sãu
fiind Andi Nodiþ. Despre Marius
Manolache se ºtie doar cã este
finul fostului premier Victor Ponta,
la vremea respectiva preºedinte al
PSD, iar asta ar fi contat în
nominalizarea sa pe un colegiu
considerat eligibil din Mehedinþi.
Dupã ce s-a vãzut cu mandatul de
deputat, Marius Manolache n-a
venit aproape deloc prin
Mehedinþi, fiind, de altfel, ºi cel
mai anonim parlamentar de
import din Mehedinþi, pentrun cã
nici în legislativul þãrii nu a avut
cine ºtie ce apariþii.
Senatorul ªerban Nicolae
vrea graþierea gãinarilor
ªerban Nicolae a
c â º t i g a t
mandatul de
senator
pe
Colegiul 1 Senat
în faþa fostului
preºedinte al CJ
Mehedinþi,
Marius Bãlu. În
t i m p u l
mandatului, senatorul ªerban
Nicolae nu s-a prea vãzut prin
Colegiul sãu ºi nu a fãcut nimic
pentru locuitorii acestuia. În
activitatea parlamentarã, sentorul
ªerban Nicolae s-a remarcat
printr-o iniþiativã legislativã cel
puþin ciudatã: amnistie ºi graþiere
colectivã pentru deþinuþii cu
pedepse mici, pentru fapte care nu
pun în pericol siguranþa persoanei.

Parlamentarii liberali de
Mehedinþi, sub aºteptãri
În urmã cu
patru ani
liberalilor leau revenit în
cadrul USL
Mehedinþi
douã colegii.
Pe Colegiul 2
Senat din
partea USL
Mehedinþi a candidat un om impus
de la centru, Tudor Chiuariu, fost
ministru al Justiþiei. Chiuariu l-a
înlocuit atunci în ultimul moment
pe Liviu Mazilu, la acea datã
preºedintele PNL Mehedinþi. Tudor
Chiuariu a candidat împotriva
fostului prefect de Mehedinþi, Ion
Mîþu, care fusese schimbat din
funcþie cu câteva luni înainte,
câºtigând alegerile din colegiu cu
70%, chiar dacã era candidat de
import. În exercitarea mandatului
de senator Tudor Chiuariu nu doar
cã nu a fãcut nimic, dar a ºi fost
condamnat la 3 ani de închisoare
cu suspendare. Cu toate acestea, a
rãmas în continuare senator ºi
reprezentant al mehedinþenilor în
Parlamentul României.
Celalalt parlamentar liberal este
deputatul Viorel Palaºcã. Acesta
a fost ales deputat pe Colegiul 3
Camera Deputaþilor, fiind la cel dea doilea mandat consecutiv de
deputat. Viorel Palaºcã nu s-a
remarcat prin ceva deosebit
pentru locuitorii colegiului în
care a fost ales. În cele din urma
a demisionat din PNL
Mehedinþi, în prezent fiind
preºedintele ALDE Mehedinþi.
 Continuare în pag. 7
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PDL Mehedinþi a rãmas cu
un singur parlamentar
Întrucât USL Mehedinþi a închis
toate colegiile în judeþ la alegerile
parlamentare din anul 2012 la

redistribuire au intrat în plus ºi doi
parlamentari ai fostului PDL
Mehedinþi: senatorul Marius Bãlu,
pe Colegiul 1 Senat, ºi deputatul
Mihai Stãniºoarã, pe Colegiul 1
Camera Deputaþilor. Aceºtia au
candidat din partea unei alianþe
politice ºi
electorale
numite
A R D
Mehedinþi.
În timpul
mandatului
de senator,
Marius
Bãlu s-a zbãtut sã fie activ ca
parlamentar, însã statutul sãu de
senator de opoziþie nu i-a permis
sã facã mare lucru pentru locuitorii
colegiului sãu. Mihai Stãniºoarã a
fost primul parlamentar din
Mehedinþi care a demisionat din
funcþie, retrãgându-se, totodatã, din
viaþa politicã. Dupã 15 ani
neîntrerupþi de parlamentar, în
primãvara anului 2015, Mihai
Stãniºoarã a demisionat din funcþia
de deputat ºi s-a retras din viaþa
politicã dupã ce a trecut a mai activat
ºi a deþinut funcþia de vicepreºedinte
al PNL ºi PLR la nivel naþional.
 Mircea Popescu
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

„Dragostea e ca o supã”...
* A trecut la cele veºnice, la
venerabila vârstã de 92 de ani, soþia
fostului suveran al României, Anna
de Bourbon Parma, o femeie distinsã,
discretã, de un remarcabil bun simþ,
care a ºtiut sã-ºi þinã rangul cu
demnitate, de-a lungul celor aproape
ºapte decenii cât i-a stat alãturi
ultimului rege al României, atât la
bine, cât ºi la rãu. Pentru toate astea
–sincerele noastre pãreri de rãu ºi
condoleanþe familiei îndurerate.
Dumnezeu sã o ierte ºi sã o aibã
în paza Sa!.
* Din pãcate, tristul eveniment a
prilejuit revãrsarea pe toate canalele
posibile a unei producþii jenante de
panegirice, cu atât mai jenante cu cât
ele veneau, pe de o parte, de la cine
chiar n-ai fi crezut, iar pe de alta, de la
persoane atinse, pare-se, de pasiuni
regaliste încã din uterul matern.
Înþelegem orice sentiment ce include
compasiunea, însã, stimaþi
concetãþeni, în toate este o mãsurã. O
mãsurã a decenþei, în primul rând. ªi,
atenþie, am ignorat deocamdatã
talibanismul monarhic, pe persoanele
acelea intratabile, cãrora, orice le-ai
spune, sfârºesc prin a-þi da cu taraba
în cap. Dar uitasem cã, la noi, pe
Dâmboviþa, totul este în exces.
* Cel mai cretin vers din folk-ul
românesc (un fel de „ce are ea ºi nu
am eu?”, dar în alt... registru!) este,
probabil, „dragostea e ca o supã, în
care pui pãtrunjel ºi mãrar”. Nu vã
divulg numele grupului folk vinovat
de punerea în circulaþie a acestei
penibilitãþi oribile, tocmai pentru cã
membrii lui sunt niºte muzicieni de
talent, altminteri prestigioºi. Care,
dupã ce au scãpat de sub ochiul
vulturesc al Pãunescului (e-hei, alte
vremuri!), au crezut cã pot primi...
licenþã pentru orice rimã ºchioapã
sau „inovaþie” metaforoidã. Pãcat!
* Sã vezi, sã auzi ºi sã-þi faci cruce,
vorba aia, cu limba-n cerul gurii:
Traian Bãsescu atacã, de la o vreme,
furibund, cu toate armele din precarai dotare, componentele odiosului
sistem numit, ca-n batjocurã, „stat de
drept” –DNA ºi SRI. Tribuna de unde
o face este –vã vine sã credeþi? –

postul de televiziune al sereistului
pesedisto-antiiliescian Ghiþã ºi nu
ºtiu mai cum! Ce-i la gura ciclopicului
matroz este greu de descris. La
Antena 3, spre comparaþie, nu este
decât un fel de montaj pionieresc.
Acuma sã nu mã întrebaþi ce scenariu
diabolic se þese dincolo de ieºirile
publice ale personajului, cã nu sunt
Mafalda, cert e cã nu ceva
constructiv se anunþã. Urât
mirositor, însã, cu siguranþã.
* Fuziunea asta a lui peºte prãjit –
de recenta absorbþie „dintr-o sorbire”
a UNPR de cãtre PMP fac vorbire –
le-a dat unor agitatori, unor
propagandiºti de ocazie, în orice caz,
talibani bãsiºti de cea mai joasã
extracþie, ocazia sã se dea în stambã,
sã se exhibe, sã facã precum toþi dracii
pe aºa-numitele reþele de socializare,
în încercarea (altminteri sortitã
eºecului), de a demonstra ce rol
istoric a avut scufundãtorul Flotei în
istoria contemporanã a României. O
Românie care, fãrã simpla lui prezenþã
pe fotoliul cotrocean, s-ar fi dus, nui aºa, pe copcã. Bãi aceºtia, voi aþi
înnebunit? Nu sunteþi, Doamne iartãmã, citovi? Cum puteþi sã susþineþi
aºa ceva, când încã nu ne-am revenit
dupã cei zece ani de sinistrã bãsealã
generalizatã ºi când încã nu putem
estima câtã apã va mai curge pe
Dunãre pânã când aceastã þarã se va
redresa economic ºi, mai ales, din
punct de vedere moral?
* Fostul instructor de traforaj de la
o fostã casã a pionierilor din Ilfov,

Mircea Dumitru, ajuns, urmare a
unei fulminante ascensiuni (ultima...
haltã mai importantã, în scaunul de
rector al Universitãþii din Bucureºti!)
ministru al Educaþiei ºi-a îndeplinit,
întocmai ºi la timp, misiunea –aceea
de a semna actul prin care lui Victor
Ponta i se retrage titlul de doctor –
prin urmare, poate sã plece de unde
a venit. Chiar ºi undeva mai departe,
eventual prin zona obârºiilor. Sau mai
are, cumva, vreo misiune secretã ºi
nu ºtim noi? Aha, o fi vorba de
doctoratul madamei Kovesi, pe care
nimeni nu vrea sã-l scoatã în faþã, deºi
dovezi cã ºi dumneaei ar fi umblat,
vorba lui Eugen Barbu, cu mega, cu
patrafirul, cu Maica Domnului, ar fi
–zic unele voci –destule, destule?!
Cine mai ºtie?! Oricum, numitul
Mircea Dumitru, care a tradus din
germanã studii de filosofie, fãrã a
cunoaºte –mãrturisire proprie! –
aceastã limbã, este contaminat, cum
se vede, de o boalã foarte înruditã cu
plagiatul. Pe dumnealui cine-l
deposedeazã de niºte atribute de care
s-a folosit... clandestin? Cine? Moº
Gerilã cu barba latã rãzbunãtorul?
* Mâine, 5 august 2016, se
împlinesc 94 de ani de la naºterea
incomparabilului prozator român
MARIN PREDA, autor, între altele, al
capodoperelor Moromeþii, Marele
singuratic, Delirul ºiCel mai iubit dintre
pãmânteni. Parcã a fost ieri, când încã
îi mai auzeam inconfundabilul râs
printre noi! Moncher, mi-e tare dor
de dumneata !...

pag. 8

OBIECTIV mehedinþean

atitudini

4 - 10.08. 2016

Muzeul B.N.R. de la Tismana - Istorie falsificatã

Vã prezentãm un succint
remember istoric al „Tezaurului
României” de la B.N.R. ascuns
preventiv, din ordinul Conducãtorului
Statului, Mareºalul Ion Antonescu, de
teama consecinþelor ocupaþiei
sovietice, la Tismana. Textul este
semnat de jurnalistul Ion Cristoiu[1],
titlul comentariului sãu fiind: „De
teama ºtiu eu Cui, Mugur Isãrescu
falsificã Istoria României”, care, spre
onoarea sa, „corecteazã” poveºtile
mãsluite ale „Terminatorului”
postdecembrist al tezaurului de la
B.N.R., pensionarul activ ºi guvernator
pe viaþã, Mugur Isãrescu[2] emise cu
prilejul inaugurãrii muzeului.
Acesta, a extirpat fãrã scrupule
elemente esenþiale ale realitãþii,
inclusiv ordinul Mareºalului
Antonescu, construind - în mod
inacceptabil ºi condamnabil - o istorie
falsificatã. (Ion Mãldãrescu).
Ca gazetar prin Istorie (nu istoric,
e prea pretenþios pentru mine), am
vrut sã scriu o carte despre Lovitura
de stat de la 23 august 1944. În chip
inevitabil, am studiat la Bibliotecã
ºi în arhive tot ce-a fãcut Mareºalul
Antonescu în 1944, mai precis pânã
la 23 august 1944. M-a preocupat

ºi mã preocupã în
continuare aceastã
perioadã din Istoria
României ºi pentru cã þin
sã-mi imaginez ce
încerca elita politicomilitarã ºi intelectualã a
României în faþa
Tãvãlugului rusesc în
nãpustire cãtre þarã.
- 18 martie 1944, ruºii au
forþat Nistrul pãtrunzând
pe teritoriul României;
- 26 martie 1944,
trecuserã Prutul, cucerind
localitãþile Botoºani,
Rãdãuþi, Bãlþi, Paºcani.
Cu nici trei ani
înainte, în 22 iunie 1941,
Armata Românã trecuse
Prutul în Basarabia.
Acum, Armata Românã
trecuse Prutul în sens invers;
- De pe 17 aprilie 1944 pânã în
noaptea de 19 spre 20 august 1944,
când s-a spart Frontul Moldovei,
frontul s-a stabilizat pe un
aliniament care începea de la Gura
Humorului, trecea pe la nord de
Iaºi, nord Corneºti pânã la Orhei ºi
de aici pe cursul inferior al
Nistrului pânã la Marea Neagrã.
- Din 17 aprilie 1944 noi, românii, am
avut un rãgaz. Dinspre ruºi, fireºte.
- Dinspre anglo-americani, n-am avut
o clipã de rãgaz. Ne-au pisat cu
bombardamentele de ne-au mers
fulgii! Pentru asta, dupã decembrie
1989 le-am dedicat un monument!
Ce-a fãcut Mareºalul
în acest rãgaz?
- a încercat sã negocieze cu Aliaþii
ieºirea României din Rãzboi. Aliaþii lau trimis sã negocieze cu ruºii;
- a încercat sã negocieze cu ruºii, prin
Frederic Nanu, la Stockholm. Stalin era
pe cale sã cedeze (Mareºalul a fost
sabotat ºi trãdat în permanenþã de rege
ºi camarila regalã - n.n.I.M).
Rezistenþa frontului din Moldova îl
îngrijora. Se afla într-o cursã
contracronometru cu angloamericanii, debarcaþi în Normandia,

[1] http://directproprietar.pro/Ion-Cristoiu— De-teama-ºtiu-eu-Cui— MugurIsãrescu-falsificã-Istoria-României
[2] Falsuri isãriste http://www.gds.ro/Actualitate/2016-07-28/povestea-aurului-dela-tismana/

pentru cine intrã primul în Berlin.
Numai cã deodatã, în timp ce
Mareºalul cerea ca Basarabia ºi
Bucovina sã fie discutate dupã
Rãzboi, Stalin s-a trezit cu oferte mult
mai generoase din partea lui Iuliu
Maniu, din partea Regelui ºi din
partea lui Gheorghe Tãtãrescu.
Chiar la Stockholm (în acest timp n.n.I.M.), Frederic Nanu era lucrat de
un trimis al camarilei regale, George
I. Duca. O altã preocupare a
Mareºalului a fost punerea la adãpost
a Tezaurului românesc. A Tezaurului
întruchipat de elita României. Drept
pentru care, din aurul dat de nemþi
(contra platã pentru petrolul ºi
produsele agricole vândute Germaniei
de cãtre România - n.n.I.M.), a creat
un Fond în Elveþia, care urma sã fie
folosit de membri ai elitei, plecaþi peste
graniþã. Fondul a fost pãpat de
membrii Camarilei Regale, în frunte
cu Buzeºti, cei cãrora Pamfil ªeicaru
le spunea „bãieþii de bine”.
23 august 1944
Un Tezaur care trebuia pus la
adãpost era cel al B.N.R. Mareºalul
Antonescu a cerut B.N.R. propuneri
de punere la adãpost a Tezaurului. Sau vehiculat multe scenarii. Inclusiv
cel al scufundãrii în Dunãre. S-a ajuns

pânã la urmã la decizia transportãrii ºi
adãpostirii la Mânãstirea Tismana. În
consecinþã, între 11-22 iulie 1944 au
fost transportate la Mânãstirea Tismana
ºi adãpostite într-o pivniþã 4.086 de
casete cu 215 tone de aur (alte opinii
ºi documente menþioneazã cantitatea
mult mai apropiatã de realitate, de
244,9 tone-aur - n.n.I.M.).
- Pe 6 septembrie 1944, Consiliul
General al B.N.R., dându-ºi seama
cã Tezaurul putea fi descoperit de
ruºi, cu aprobarea Guvernului
Sãnãtescu, l-a mutat într-o peºterã
din apropierea mãnãstirii.
- În 1947, Tezarul a revenit la
Bucureºti („ajustat” de sovietici în
contul datoriilor de rãzboi, parte care
a luat calea Moscovei - n.n.I.M.).
Cu vreo câþiva ani în urmã, ajungând
la Tismana, am fost dus sã vãd peºtera.
În aceastã peºterã, B.N.R. a decis în
2013 sã amenajeze un Muzeu. Muzeul
a fost inaugurat marþi, 26 iulie 2016
(cu prezentarea de cãtre Mugur Isãrescu
a unei versiuni falsificate a istoriei
depozitãrii aurului României. Atunci, pe
vreme de rãzboi, Þara avea cca. 250 de
tone-aur. Astãzi, avem doar imagini
fotografice - n.n.I.M.).
Grafica - Ion Mãldãrescu
Redacþia ART-EMIS

Muzeul Tezaurului, inaugurat la Tismana!

Guvernatorul Mugur Isãrescu a ajuns marþi, 26 iulie 2016, în
Gorj pentru a participa, împreunã cu alþi înalþi oficiali ai BNR, la
inaugurarea Muzeului Tezaurului, pe care Banca Naþionalã l-a amenajat
aici. Muzeul este amenajat în peºtera de lângã Mãnãstirea Tismana,
terenul de aici, respectiv peºtera în care s-a adãpostit o vreme cãlugãrul
Nicodim, fiind pus gratuit la dispoziþia bãncii centrale. Mitropolitul
Olteniei, IPS Irineu, a fost cel care i-a explicat guvernatorului Bãncii
Naþionale a României, Mugur Isãrescu, despre cum fusese organizatã
operaþiunea din 1944. Armata a pus numele de cod întregii misiuni de
„Operaþiunea Neptun” sau „Tismana”, în interiorul peºterii fiind amenajat
un spaþiu special în care a fost adus în mare secret tezaurul României.
Aproape 200 de tone de aur au fost cãrate atunci de la Bucureºti spre
Tismana, lucrãrile de amenajare a peºterii la vremea respectivã fiind
puse pe seama unui incendiu care afectase o parte din lãcaºul de cult.
„Toþi pereþii din peºterã erau încãrcaþi cu dinamitã. ªtim cã serviciul
militar era foarte riguros în aceastã privinþã. Se dinamita de la distanþã
ºi inclusiv mãnãstirea dispãrea. Nu cãdea doar tavanul peºterii, ci tot
muntele ºi nu avea cum sã nu afecteze mãnãstirea. A fost un risc al
Bãncii Naþionale ºi al mãnãstirii”, a explicat Mitropolitul, Irineu fiind cel
care l-a însoþit pe Isãrescu în vizita inauguralã de la noul muzeu amenajat
în peºterã de cãtre Banca Naþionalã.
„Operaþiunea a fost strict secretã, iar reconstituirea nu a fost
uºoarã. Dupã mai bine de 50 de ani,  continuare în pagina 12
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Bomba Vântu ºi alte drame
Sorin Ovidiu Vântu a
declanºat bomba în politicã ºi
promite mult, deºi nu se mai aºtepta
nimeni sã mai producã ceva în spaþiul
public. Sorin Ovidiu Vântu a avut
probabil mai mulþi bani decât visa
cineva vreodatã. Ce sã faci pânã la
urmã cu banii dacã nu ai sãnãtate,
cea mai de preþ decât toate. Cu ce te
ajutã sãnãtatea, dacã dormi pe stradã,
lângã un tomberon, care þine loc ºi
de masã. Concluzia este cã banii îi
poþi folosi sã te distrezi sau sã faci
aproape ce vrei. Cum ar fi? Cum ar fi
sã fii un om puternic ºi influent ºi sã
ai senzaþia cã eºti cel care face jocurile.
Adicã îþi dai seama cât de puternic,
dacã un candidat care a intrat în turul
al doilea al prezidenþialelor, merge ºi
intrã în cadã cu tine, iar acest lucru
este folosit de adversarul care câºtigã
în cele din urmã, prin faptul cã te
foloseºte drept exemplu negativ.
ªi Vântu nu a fost deloc exemplul
pozitiv în România. Poate cã a ºi
preferat sã fie bãiatul rãu. Poate cã
toþi sunt bãieþi rãi ºi din când în când
mai realizeazã câte o filantropie ºi

pozeazã în delicaþi. Pânã la urmã ºi
Vântu nu foloseºte mai mult decât o
casã sau o maºinã sau nu mãnâncã
mai mult de trei ori pe zi sau de douã
ori. Dar ca sã faci jocurile îþi trebuie
bani mulþi ºi multã putere ºi influenþã.
Bine cã poate n-ai avut maºinuþe când
erai mic, aºa cum spune Ghiþã despre
Ponta ºi Udrea, de aia ar fi zgârciþi.
Dacã nu ai avut maºinuþe când erai
mic sau te-au bãtut în cap colegii mai
mari atunci le strângi ca adult sau vrei
cât mai multã putere, sã te rãzbuni pe
ce ai pãþit în copilãrie. Vântu nu a fost
prost, pentru cã nu era capabil sã
colecteze atâtea sume de bani ºi sã
îºi punã deoparte ºi sã scape fãrã prea
mulþi ani de puºcãrie.
Unii spun cã ar fi un geniu malefic,
însã este departe de aºa ceva. Puºcãria
nu te transformã într-un geniu. Poate
într-un credincios, de care uiþi repede
în anii de libertate care urmeazã. Cel
mai probabil este cã Vântu va mai
produce cutremure în perioada
urmãtoare. Viaþa e durã ºi probabil cã
mai sunt ºi alþii ca Vântu, dar pe care
nu îi ºtie prea multã lume. Unii dintre

ei sunt bãieþii deºtepþi din
diferite domenii, alþii sunt
în topul milionarilor sau
miliardarilor. O sã mai
producã ºi aceºtia
cutremure mai mari sau
mai mici ºi nu ºtim cum ºi
ce ºi de ce.
Cei mai buni sunt
miliardarii pe care nu îi
ºtie nimeni, care au fost ºi
care sunt ºi sunt acea
specie rarã care
supravieþuiesc în orice regim ºi sunt
prea puternici ca sã îi doboare cineva.
Vântu este ºi el un specimen, dar nu
are anvergura unui George Constantin
Pãunescu, de exemplu. Pãuneºtii au
în spate ºi pregãtirea în perioada
comunistã. E o altã poveste. Crede
cineva cã vreodatã vreun procuror se
va atinge de afacerile unor legende
sau de cum au fãcut unii primul milion
de euro? Nimeni. Niciodatã. E ca ºi
cum faci înmormântarea ºi pleci
acasã. Nimeni nu se uitã sã vadã pe
cine ai înmormântat. Poate chiar cel
înmormântat participã la funeralii.
Asta înseamnã sã fii mafiot! Adicã
mafiot din ãla mare, despre care nu
se ºtie dacã a murit sau trãieºte, deºi
poliþia îl vâneazã 40 de ani. Avem ºi
noi de genul ãsta, aºa cã Vântu este
doar un personaj care vrea sã epateze,
pentru cã altfel ar fi stat în umbrã.
Sunt poveºti pe care le vom lectura

peste zeci de ani, poate într-o cu totul
altã luminã. Poate una romanþatã.
Dacã urmãrim presa de acum o
sutã de ani vedem subiecte similare,
pãstrând proporþiile. Aceleaºi
poveºti cu politicieni, tunuri date
bugetului de stat, iubite prostituate,
politicieni ºpãgari, mituitori, afaceri
cu armament ºi fabrici de oþel ºi
multã, multã sãrãcie. Ca ºi atunci ºi
acum era multã sãrãcie. Nimeni nu
ºtie de ce pentru cã România are ºi
acum ºi avea ºi atunci cele mai mari
zãcãminte de aur din întreaga
Europã. Trãim de la o epocã la alta
aceeaºi dramã a subzistenþei ºi a
vieþii de la o zi la alta de la o epocã
istoricã la alta. Drama popoarelor
mari, dar care se simt mici. Cum
este sã fii mare, dar sã te simþi mic
sau sã te naºti mic, dar sã te crezi
mare. Complexul poporului român.
 ªtefan Bãeºiu
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UNTRR, COTAR, ARTRI, APTE
2002, APULUM s-au întâlnit cu
reprezentanþii Guvernului ºi ASF,
considerând cã aceasta este ultima
soluþie de reducere a tarifelor RCA
pentru transportatorii rutieri, dupã 6
luni de poveºti din partea ASF
Patronatele din transporturile
rutiere –UNTRR, COTAR, ARTRI,
APTE 2002, APULUM s-au întâlnit
în darta de 3 august 2016 la Guvern
pe tema RCA cu Vicepremierii Costin
Borc ºi Vasile Dâncu, Directorul de
cabinet al Primului-Ministru, Paul
Gheorghiu ºi cu un reprezentant ASF,
transportatorii rutieri având aºteptãri
mari de la aceastã întâlnire, fiind o
ultimã soluþie de reducere a tarifelor
RCA dupã 6 luni de poveºti din
partea Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã.
Guvernul poate interveni, cu avizul
Consiliului Concurenþei, pentru
limitarea tarifelor RCA la valorile pe
care le înainteazã ASF ca fiind
oficiale. În acest sens, patronatele
din transporturile rutiere solicitã
blocarea tarifelor de primã RCA la
urmãtoarele valori maximale pe
toatã aceastã perioadã, conforme cu
datele cuprinse în raportul întocmit
anul acesta pentru perioada 2013 –
2015 de cãtre compania de
consultanþã Milliman la cererea ASF:
- 1.050 lei/an - turisme persoane
juridice;
- 1.108 lei/an –autoutilitarã pânã
la 3.500 kg;
- 1.633 lei/an –autoutilitarã între
3.500 kg ºi 7.500 kg;
- 3.610 lei/an –autoutilitarã între
7.500 kg ºi 16.000 kg;
- 4.907 lei/an –autoutilitare peste
16.000 kg;
- 2.129 lei/an –autobuze transport
persoane.
Deºi s-au purtat discuþii repetate
începând cu luna noiembrie 2015
la nivelul ASF ºi a Guvernului,
situaþia s-a agravat, pânã în acest
moment tarifele de primã pentru
transportul comercial de marfã ºi
persoane majorându-se cu peste
300% faþã de anul precedent ºi cu
peste 500% faþã de anul 2014.
Astfel, o poliþã RCA pentru un
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autotractor - clasa B0 a ajuns în
acest moment la preþul de 22.000
lei pe an faþã de 4.000 lei în 2014.
Situaþia semnalatã a devenit
extrem de criticã, majoritatea
transportatorilor rutieri fiind
aduºi la faliment.
Faþã de aceastã situaþie care este
caracterizatã de un dezechilibru
major între cerere ºi ofertã pe o piaþã
captivã, generatã de poziþia
asigurãtorilor ale cãror creºteri de
primã sunt concertate, Guvernul
trebuie sã intervinã prin Legea
concurenþei nr. 21/1996 care la
articolul 4, alineatul 3, prevede
soluþia de emitere a unei Hotãrâri
pentru blocarea tarifelor de primã
RCA pentru o perioadã de minimum
9 luni, timp în care Guvernul poate
dispune mãsuri urgente pentru
reechilibrarea pieþei.
UNTRR a invitat toate asociaþiile
din transporturile rutiere la o
întâlnire de coordonare a
actiunilor împotriva creºterii
preþurilor RCA, iar COTAR,
ARTRI, APTE, APULUM au
rãspuns afirmativ acestei invitaþii.
Cele 5 asociaþii din transporturile
rutiere s-au întâlnit în data de 19
iulie, când au fost semnate douã
documente - o solicitare de
întâlnire cu Primul-Ministru ºi o
solicitare cãtre ASF pentru
transmiterea integralã a
raportului Milliman.
În data de 3 august 2016, o
delegaþie a celor 5 organizaþii UNTRR, COTAR, ARTRI, APTE,
APULUM a avut o întâlnire la
Guvern cu cei doi vicepriminiºtri,
ºeful de cabinet al PrimuluiMinistru ºi cu un reprezentant ASF.
Solicitarea este clarã: intervenþia
Guvernului pentru limitarea
primelor RCA la valorile din
raportul Milliman.
 Biroul de presã

primim la redacþie
Cãtre,

Ministerul Energiei
Domnului Ministru
Victor Grigorescu

Domnule Ministru,
Sindicatul Porþile de Fier,
reprezentând interesele economice
ºi sociale ale membrilor sãi de
sindicat, vã supune atenþiei
urmãtoarele:
În anul 2002, cu toatã opoziþia
miºcãrii sindicale de la acea datã,
guvernul Nãstase, prin ministrul
Dan Ioan Popescu, a luat decizia
externalizãrii
activitãþii
de
mentenanþã din Hidroelectrica. Am
atras la acel moment atenþia, iar
timpul a confirmat, cã va creºte
costul cu mentenanþa ºi implicit
costul pe MWh produs de
Hidroelectrica.
Daca în prima parte a funcþionãrii
societãþilor comerciale Hidroserv
acestea au fost conduse de
specialiºti din cadrul sistemului,
din pãcate, îndeosebi începând cu
anul 2012, specialiºtii în sectorul
hidroenergetic au fost înlãturaþi, la
conducerea acestora fiind aduºi fel
de fel de indivizi care ºi-au dovedit
din plin nu numai lipsa de
profesionalism ºi competenþa în
domeniu dar ºi incapacitatea
managerialã.
Ne este foarte clar cã motivul
aducerii acestora în posturi de
conducere a fost împingerea spre
faliment a societãþilor Hidroserv,
ulterior devenite SSH Hidroserv SA
prin fuziunea din august 2013,
pentru a ceda piaþa serviciilor în
domeniul hidroenergetic unei
grupãri de interese, deloc strãinã
de cele petrecute în anul 2002.
Modul de aºa zisã manageriere al
acestora este cel al tensionãrii
atmosferei, de instaurare a
sentimentului de teamã ºi
transformãrii salariaþilor în sclavi,
care executã orice li se ordonã. La
ora actualã nu numai cã nu se mai
respectã drepturile salariaþilor ºi cele
ale organizaþiilor sindicale, dar sunt
încãlcate frecvent însãºi drepturile
omului, prevãzute atât de Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului,
Carta Socialã Europeanã ºi a

Declaraþiei de la Philadelphia,
concretizatã în Convenþia OIM nr.122.
Exemplul este dat de însãºi
conducerea de la Bucureºti a SSH
Hidroserv, prin însãºi directorul
general, un individ fãrã nici cea mai
micã legãturã cu managementul ºi
cu atât mai puþin cu sectorul
energetic. Asemeni lui se comportã
ºi directorii, de fapt “managerii de
secþii” –o funcþie inexistentã în
COR ºi prin urmare ilegalã. Un
exemplu elocvent îl reprezintã
managerul Secþiei Porþile de Fier,
un individ a cãrui singurã activitate
o reprezintã vorbitul la telefon ºi
încurcarea celor care vor sã salveze
secþia. Împreunã, director general
ºi manageri de secþii au dus la
situaþia actualã a societãþii, care de
la societãþi hidroserv profitabile
înainte de 2012, a ajuns în pragul
falimentului cu datorii de peste 100
milioane lei.
Din cauza modului în care este
„manageriatã” societatea, în acest
moment existã o stare deosebit de
tensionatã, datoratã neplãtirii
drepturilor salariale de 6 zile.
Prin urmare, ca o consecinþã a
celor mai sus arãtate, având în
vedere gravitatea situaþiei, cu
implicaþii deosebite asupra
funcþionarii în deplinã siguranþã a
Hidroelectrica, vã solicitãm
domnule Ministru sã luaþi de
urgenþã mãsurile ce se impun, în
vederea reinstaurãrii competenþei ºi
profesionalismului ºi numirea în
funcþii de conducere a adevãraþilor
profesioniºti
ai
sectorului
hidroenergetic.
Asigurându-vã de buna noastrã
credinþã
precum
ºi
de
responsabilitate ºi interes deosebit
faþã de sectorul hidroenergetic,
consecvenþi unui dialog social real
ºi constructiv, având în vedere
compentenþa ºi experienþa noastrã
în domeniu, vã stãm la dispoziþie
pentru gãsirea unor soluþii de
rezolvare a problemelor din sector.
Cu stimã,
PRESEDINTE, Cristinel Popescu
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MONUMENTUL – CRIPTÃ AL EROILOR MEHEDINÞENI DIN
RÃZBOIUL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC (2)
 Urmare din numãrul trecut

La capãtul celor douã plãci
ºi epitafe, urmau sã ardã douã
candele, semnul creºtinesc de
pomenire. Deasupra, între coloane,
douã urne de bronz sculptate cu
scene din rãzboaiele daco-romane ºi
al Reîntregirii, erau destinate sã
serveascã drept amfore de tãmâiere,
iar douã mici vase situate la baza
epitafelor urmau sã primeascã
merinde pentru pãsãrile cerului.
Douã piese esenþiale pentru
Monument erau prevãzute a fi
amplasate pe blocul principal din
centru, formând o alegorie compusã
din douã figuri de 3,50 m înãlþime,
ca expresie a ideii dominante a
edificiului, respectiv aceea a predãrii
torþei latinitãþii ºi civilizaþiei de cãtre
legionarul roman soldatului român.
În faþã, pe piedestalul principal, statuia
Victoriei, zeiþa protectoare a eroilor,
urma sã sprijine stema României
Mari. Între cele douã alegorii era
amplasat medalionul Regelui
Ferdinand ºi Reginei Maria,
întregitorii neamului, iar pe verso,
medalionul cu chipurile lui Traian ºi
Decebal. Deasupra colonadelor, în
zbor planat, doi vulturi de bronz
purtau Crucea Comemorativã, ca
omagiu adus divinitãþii ºi
sacrificiului eroilor, în timp ce
deasupra intrãrii în criptã, un soldat
sculptat, cãzut pe laurii biruinþei,
simboliza sacrificiul naþional.
Spre terasa din spate era prevãzutã
intrarea în criptã, locul de odihnã al
osemintelor eroilor adunate de pe
câmpul Severinului ºi de pe plaiurile
judeþului. Cripta era în formã de
cruce, având în dreapta ºi în stânga
douã gropi comune pentru
osemintele eroilor neidentificaþi.
Întreaga criptã se prezenta ca un altar
destinat sã permitã oficierea slujbei
pentru odihna celor morþi.
În 1930 principala preocupare a
comitetului (în care a intrat acum ºi
colonelul D. Caletzeanu, noul
comandant al Cercului Judeþean de
Recrutare) a fost sã definitiveze detaliile
construcþiei. La 10 februarie 1930 s-a
desfãºurat la Primãria Turnu Severin

licitaþia publicã în urma cãreia partea
din piatrã a lucrãrii a fost adjudecatã
de antreprenorul Carol Umberto, la
suma de 1.222.815 lei. În anii
urmãtori, s-a dovedit cã cerinþele
generale de esteticã au impus lucrãri
suplimentare numeroase, care au dus
la depãºirea sumei.
Încheierea formalitãþilor a permis
ca la 21 septembrie 1930, în cadrul
unei solemnitãþi, sã fie pusã piatra
fundamentalã a Monumentului. Actul
de fundaþie avea urmãtorul cuprins:
„Prin voinþa lui Dumnezeu,
înþelepciunea Regelui Erou
Ferdinand I ºi jertfa celor 800.000
ostaºi morþi în luptele de dezrobirea
neamului s-a închegat Statul
românesc în veci unit în hotarele sale
fireºti, Dunãre, Tisa,Nistru ºi Mare.
În zilele de pace ce urmarã
Rãzboiului Popoarelor, cu rãnile
încã sângerânde, România Mare
adunã sfintele oseminte de pe
întregul ei întins, aºezându-le la
locul de cinste.
Urmând aceeaºi pildã, astãzi în a
21-a zi a lunii septembrie din anul
Mântuirii 1930, în al 14-lea an de la
intrarea României în Rãzboiul pentru
Unitatea naþionalã, în primul an de
domnie al Mãriei Sale Regelui Carol
al II-lea, Mehedinþenii ºi Severinenii,
culegând de pe vãi ºi dealuri scumpele
rãmãºiþe ale eroilor noºtri în luptele
de la Cerna ºi Severin ºi pe întreg
þinutul mãrginaº, au pus azi piatra
fundamentalã a Monumentului ce va
pãstra în veci osemintele lor sfinþite.
El se ridicã, ca prinos de mãrire ºi
închinare ostaºilor Români ce ºi-au
jertfit viaþa fãrã ºovãire pentru
întregirea Patriei Unite.
Ca mângâiere pentru cei ce au
lãcrãmat ºi lãcrãmeazã încã,
pierzând pe cei mai scumpi ai lor,
el va sta de-a pururi ca pildã de
avânt, vitejie ºi jertfã de sine
generaþiilor viitoare.
Ca mãrturie veºnicã, cã gloria
þinuturilor noastre este plãmãditã, la
fel cu întreg pãmântul românesc, cu
sângele celor mai buni fii ai noºtri.
Cã prin aceastã jertfã s-a
chezãºuit ºi pecetluit de-a pururi

Unitatea ºi Întregirea
Neamului Românesc.
Acest Monument se
ridicã cu sume adunate
prin obolul public, cu
contribuþia Societãþii „Cultul
Eroilor” ºi a Societãþii
„Carpaþi” grade inferioare,
a Uniunii Ofiþerilor de
Rezervã, a Primãriei
oraºului Turnu Severin,
sub Guvernul þãrii prezidat
de d. Iuliu Maniu”.
În anul 1931 s-a lucrat
din plin la partea din piatrã
a Monumentului. Pentru a
face faþã cheltuielilor,
Prefectura judeþului ºi
Primãria severineanã au acordat
subvenþii de 200.000 ºi, respectiv,
150.000 de lei, iar Societatea „Cultul
Eroilor” a dat 25.000 de lei.
Tot în 1931, luând ca bazã ideea
de ansamblu a lui State Baloºin cu
privire la dimensiunea esteticã a
Monumentului, sculptorii Oscar Han,
Ionescu-Varo, Burcã, Iordãnescu ºi
Hette au prezentat machete pentru
grupul de bronz înfãþiºând legionarul
roman ºi soldatul român. La 30
noiembrie 1931 comitetul a
acceptat macheta lui Burcã, invitat
cu acest prilej sã depunã studii ºi
oferte ºi pentru celelalte accesorii
din bronz (cele douã amfore ºi
medalioanele cu familia regalã ºi
cu Traian ºi Decebal).
La partea esteticã, în cadrul
comitetului, sporadic, ºi-a spus
cuvântul ºi Al. Resmeriþã, fost
profesor de desen, la acea datã
pensionar.
În anul urmãtor, 1932, Burcã a
realizat aproape toate lucrãrile de
sculpturã, recepþionate în luna
noiembrie. Pentru soldatul român
din grupul de bronz situat deasupra
Monumentului, artistul l-a ales ca
model pe fruntaºul T.R. Vasile V.
Chesnoiu din Regimentul 95
Infanterie, contingentul 1932,
nãscut la 1 mai 1910 în comuna
Stroeºti, judeþul Gorj.
Cu prilejul montãrii pieselor de
sculpturã, s-a constatat cã „Simbolul

Sacrificiului”, prevãzut a fi aºezat în
faþã, formând un singur bloc cu corpul
principal, deºi de mãrime naturalã,
discorda ca proporþie cu ansamblul,
fiind prea mic. La propunerea lui Gr.
Constantinescu ºi G. Stãnicã, s-a
hotãrât ca aceastã piesã sã fie
amplasatã în spate, deasupra intrãrii
în criptã, iar în locul ei sã fie aºezat
„Simbolul Victoriei”. Modificarea a
implicat, desigur, bani în plus, pentru
care prefectul judeþului, C. Danciu, a
lansat 400 de liste de subscripþie,
lucrurile fiind rezolvate conform
cerinþelor de echilibru ale ansamblului.
În 1933, a fost finalizat ºi pus la
locul sãu „Simbolul Victoriei” având
ca model o tânãrã din familia
Delescu, persoanã care cu doi ani
mai înainte câºtigase un concurs de
frumuseþe desfãºurat pe întreaga
Oltenie. În 1933 au fost puse, de
asemenea, la locul lor grupul de
bronz de la partea superioarã, statuia
Biruinþei, amforele ºi medalioanele,
cei doi lei din piatrã, s-au montat
placa neagrã de marmurã (cu
cuvintele Reginei Maria „Nu
plângeþi pe Eroi...”) ºi cei doi vulturi
mari de bronz (dãruiþi de centrala
Societãþii „Cultul Eroilor”) ºi, în
fine, au fost aduse ºi depuse în
criptã osemintele Eroilor.
CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR

Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi
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Muzeul Tezaurului, inaugurat la Tismana! ION DINULESCU, A MURIT

când aproape cã nu s-a vorbit mai
 Urmare din pag. 5
deloc despre evenimentele de atunci, dintre 1944 - 1947, de la Tismana,
putem spune cã azi avem o datorie de onoare. Cercetarea subiectului nu
este încheiatã, iar munca în arhiva ºi în afara arhivelor BNR va continua
ºi materialul documentar va fi îmbunãtãþit. Noi dispunem acum de un
material documentar. Firul istoriei a început sã depene la finele anului
1943. În acel moment, BNR avea mai multe valori materiale de apãrat:
colecþia impresionantã de picturã, arhiva ºi alte lucruri importante. Urgenþa
a fost salvarea tezaurului de aur. Sunt pãstrate documente ºi unele
declaraþii care, prin ricoºeu, ne-au adus la datele de azi. Nu este uºor sã
recompui cadrul ºi datele unei operaþiuni strict secrete. Ea a primit atunci
numele de “Operaþiunea Neptun”. În cele din urmã, Banca Naþionalã a
reuºit sã aducã instituþiile importante la un numitor comun, iar aurul nu
a devenit capturã de rãzboi”, a spus Isãrescu, la Tismana.
Cei care ajung în peºtera care a adãpostit tezaurul pot vedea acolo
câteva zeci de lãzi militare, unele fiind deschise în aºa fel încât vizitatorul
sã poatã vedea lingouri de aur sau monede dintre cele mai strãlucitoare.
Par atât de reale încât ºi guvernatorul BNR s-a mirat de autenticitatea
acestora. Locul a fost imediat umplut de cei dornici sã îºi facã o pozã cu
„comoara” din spatele lor, cel mai mult bucurându-se însã de deschiderea
muzeului primarul din localitate, Marian Slivilescu. Primarul este convins
cã la Tismana vor veni ºi mai mulþi turiºti de acum încolo. „Cu siguranþã
va creºte numãrul de turiºti pentru cã, iatã, pe lângã obiective de interes
religios, reprezentate de mãnãstirea Tismana sau de schiturile din lemn,
ºi turism de relaxare, mai apare o oportunitate pentru cei care vin la
Tismana. Este turismul de cunoaºtere, chiar un turism de educaþie, pentru
cã generaþiile tinere trebuie sã afle ce s-a întâmplat în istoria noastrã
recentã”, a menþionat edilul.
 Gelu Ionescu

Ion Dinulescu, managerul
Palatului Culturii “Teodor
Costescu” a încetat din viaþã la un
spital din Craiova.
Avea mari probleme de sãnãtate,
cardiace ºi fusese internat de mai
mult de o lunã de zile pentru
tratament. Din pãcate, inima sa nu
“a mai avut rãbdare” ºi a cedat.
Ion Dinulescu avea 59 de ani ºi
de mai bine de trei decenii era
“parte” a Teatrului Liric “Elena
Teodorini” din Craiova. A ajuns la
Teatrul Liric, ca membru al Corului
ºi în ultimii ani a fost director de
marketing. De numele sãu se leagã
primul spectacol de operã, în aer
liber în Craiova “Aida” la care a fost
invitatã soprana Tiziana Caruso.
La Drobeta Turnu Severin a

Angajãri personal contractual
la IPJ Mehedinþi

Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Mehedinþi, cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu Severin,
B-dul Carol I nr. 75, organizeazã
un concurs pentru ocuparea a nouã
Zece premii pentru elevii români
posturi vacante de personal
prezenþi la Olimpiada Internaþionalã contractual, cu recrutare din sursã
externã.
Pluridisciplinarã Tuymaada 2016
Este vorba despre 9 posturi
Olimpicii români au cucerit zece premii (douã medalii de aur, cinci
vacante
de personal contractual,
medalii de argint, douã medalii de bronz ºi o menþiune) la a XXIII-a
respectiv:
ediþie a Olimpiadei Internaþionale Pluridisciplinare Tuymaada, desfãºuratã
în perioada 15 - 23 iulie, în Yakutsk (Republica Saha/Federaþia Rusã). - referent II la compartimentul
Elevii români au fost premiaþi la toate cele patru discipline din concurs: Secretariat, documente clasificate
chimie, matematicã, informaticã ºi fizicã.
ºi arhivã al Serviciului Cabinet;
În funcþie de probele susþinute, olimpicii români au înregistrat - referent II la compartimentul
urmãtoarele rezultate:
Secretariat, documente clasificate
Chimie: Anamaria Leonescu (clasa a XI-a/Colegiul Naþional „Sfântul Sava” din
ºi arhivã al formaþiunii Financiar;
Bucureºti) ºi Cristian Tudor Cozma (clasa a X-a/Colegiul Naþional „Emil Racoviþã”
- referent II la compartimentul
din Iaºi) –medalii de argint, respectiv Daniel Cristian Ungureanu (clasa a X-a/
Secretariat, documente clasificate
Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti) - medalie de bronz.
Matematicã: Lenca-Iarina Cuturela (clasa a IX-a/Liceul Internaþional de ºi arhivã al Serviciului de
Informaticã din Bucureºti) –medalie de aur ºi Andrei Ghigheci (clasa a Investigare a Criminalitãþii
IX-a/Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor Vianu” din Bucureºti) – Economice;
medalie de argint. Din echipa de matematicã a fãcut parte ºi Andra- - referent II la compartimentul
Elena Mircea (clasa a IX-a/Colegiul Naþional „Unirea” din Focºani).
Secretariat, documente clasificate
Informaticã: Costin Andrei Oncescu (clasa a XI-a/Colegiul Naþional ºi arhivã al Serviciului de
„Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel) –medalie de aur, Alexandru Investigare a Criminalitãþii
Petrescu (clasa a IX-a/Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor Vianu”
Economice;
din Bucureºti) - medalie de argint ºi Laura Ioana Georgescu (clasa a IX- referent II la Secþia 2 Poliþie Ruralã
a/Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti) –menþiune.
Fizicã: Petru Cotruþ (clasa a X-a) –medalie de argint ºi Anca Drãgulescu (clasa Simian;
a XI-a) –medalie de bronz. Din echipã a fãcut parte ºi SIlviu Adrian Predoi. Cei - muncitor calificat IV la
compartimentul Popotã al
trei elevi provin de la Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti.
formaþiunii
Administrarea
La edþia curentã au participat peste 150 de competitori din 6 þãri.
BIROUL DE COMUNICARE

condus Palatul Culturii “Teodor
Costescu” pe o perioadã relativ
scurtã, dar care a însemnat
redeschiderea “Palatului Culturii” ºi
toatã suita de evenimente prezentate
cu aceastã ocazie.
Dumnezeu sã îl odihneascã!

patrimoniului imobiliar ºi
intendenþã din cadrul Serviciului
Logistic;
- muncitor calificat IV la
Formaþiunea Administrarea
patrimoniului imobiliar ºi
intendenþã din cadrul Serviciului
Logistic;
- analist (programator) ajutor II la
Serviciul Comunicaþii ºi
Informaticã;
- îngrijitor la Compartimentul
Deservire în cadrul Poliþiei
Municipiului Drobeta Turnu
Severin.
Înscrierile se vor face pânã la
data de 08.08.2016 la sediul
Inspectoratului de Poliþie, iar
condiþiile de participare pentru
ocuparea acestor funcþii se pot
gãsi pe site-ul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi, la
secþiunea Carierã/Posturi scoase
la concurs.
De asemenea, informaþii
suplimentare se pot obþine la
Serviciul Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi, telefon 0252/
305111, interior 20111 de luni
pânã vineri între orele 08:0016:00.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Zodia Leu

Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte interesant este capitolul amoros. Se
întrezãresc noutãþi fie într-o relaþie sentimentalã
veche, fie se înfiripã una nouã, cu mari ºanse
de a se desfãºura pe termen lung. Îþi va spori
creativitatea, reuºind sã-i uimeºti pe cei dragi
cu ideile tale strãlucite. Distracþii ºi aventuri la
cote mari. Fii prudent ºi pãstreazã mãsura în
toate! A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
locul de muncã ºi sãnãtatea. Vei avea mult de
lucru, bine fiind sã-þi dozezi eforturile
corespunzãtor.

(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât în Semnul tãu zodiacal se construieºte
aspectul de Lunã nouã. Sunt momente
favorabile transformãrii personale ºi trasãrii
unor planuri de viaþã cu totul noi. Beneficiezi
de o susþinere astralã deosebitã, astfel cã
foloseºte tot ce þi se oferã. Renunþã la obiceiuri
toxice, la idei ºi planuri neproductive. Mulþi vor
dori sã afle secretul strãlucirii tale, însã îþi va fi
greu sã explici ceea ce trãieºti. Spre sfârºitul
sãptãmânii apar îmbunãtãþiri financiare, lucru
care te va bucura mult.
Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Eºti preocupat mai mult de nevoile tale
sufleteºti ºi faci totul în aºa fel încât sã treci
(21 Aprilie - 20 Mai)
neobservat. Ai deschideri mentale deosebite,
Evenimentele principale ale sãptãmânii se aflã viziuni premonitorii ale evenimentelor în care
în segmentul domestic, þi se oferã ºanse eºti implicat sau vei fi cumva în unele viitoare.
deosebite pentru îmbunãtãþirea relaþiilor cu Rezervã momente numai pentru tine ºi scrie totul
membrii familiei, dar ºi pentru schimbãri într-un jurnal. Îþi va fi de mare folos la momentul
importante în spaþiul locativ. Þine cont ºi de potrivit. Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea
sfaturile sau nevoile celor dragi. Sprijinul lor dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te mai mult.
conteazã ºi reprezintã fundamentul a tot ce Te vei simþi excelent, implicându-te în tot soiul
doreºti sã realizezi în viitor. Ai parte de distracþii, de activitãþi.
aventuri ºi implicare în relaþii amoroase.
Zodia Balanþã
Prudenþã, discernãmânt ºi mãsurã în toate!
Zodia Taur

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Zodia Gemeni

Relaþiile cu prietenii capãtã valenþe
deosebite, sunt momente favorabile în care vei
Foarte importante devin relaþiile cu anturajul observa foarte clar cine îþi este loial ºi cine stã
apropiat. Îþi sunt deschise oportunitãþi de a-þi pe lângã tine doar pentru interese personale
îmbunãtãþi gândirea, comunicarea ºi relaþiile cu meschine. Ai stãri de spirit fluctuante, dorinþã
cei din jur. De asemenea sunt ºanse favorabile de interiorizare ºi accentuarea unor probleme
pentru a planifica excursii, vizite sau studii de sãnãtate mai vechi sau mai noi. Odihneºtepersonale ºi profesionale. Talentele oratorice îþi te, ia în serios semnalale ºi nevoile
vor fi evidenþiate ºi apreciate, ca de altfel ºi ideile organismului, dar urmeazã ºi sfaturile
pe care le prezinþi cu emfazã. Însã, dozeazã-þi specialiºtilor în sãnãtate. Sunt favorizate
debitul verbal ºi alege cu grijã vorbele. A doua dialogurile tãinuite cu cei dragi.
parte a sãptãmânii este favorabilã treburilor
Zodia Scorpion
gospodãreºti ºi dialogurilor familiale.
(22 Mai - 21 Iunie)

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Începi sãptãmâna în forþã, dornic de a muta
munþii din loc. Atenþia îþi va fi atrasã de
segmentul financiar, care va cunoaºte modificãri
benefice. Primirea unor bani, salariul, o primã,
cadouri sau diverse favoruri ºi recompense de
la locul de muncã. Se deschide o nouã etapã de
câºtig din activitatea profesionalã. Evitã
cheltuielile ºi chibzuieºte atent fiecare achiziþie!
Se contureazã cãlãtorii pe distanþe scurte ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
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Zodia Sãgetãtor
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(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Gândurile îþi sunt luminate de idei deosebite.
Spiritualitatea capãtã noi valenþe pentru tine,
sunt zile bune pentru a-þi redefini concepþiile
despre lume ºi viaþã, pentru a te apropia de cele
sfinte ºi pentru a-þi trasa planuri noi. Vor fi
favorizate de acum încolo ºi cãlãtoriile
îndepãrtate ºi studiile pe termen lung. Multã
forfotã socio-profesionalã, senzaþia cã te afli pe
o scenã ºi multã lume te priveºte ºi ascultã va fi
la cote mari. Prudenþa ºi sinceritatea îþi sunt cei
mai buni aliaþi.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Accentul sãptãmânii se va afla pe segmentul
financiar, în speþã pe situaþia banilor ºi bunurilor
comune cu alþii. Þi se oferã posibilitatea de a
analiza obiectiv acest segment de viaþã ºi
activitate. Sunt posibile câºtiguri de la ºi prin
alþii, lãmuriri ºi rezolvãri financiare
surprinzãtoare, dar ºi aflarea unor detalii bine
ascunse mai demult. Ai parte de cãlãtorii,
dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate, însã
te poþi gândi ºi la abordarea unor studii
personale sau profesionale.
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna este importantã în plan relaþional,
întrucât se deschid oportunitãþi de colaborare
sau de implicarea într-o relaþie matrimonialã
oficialã. Orice relaþie partenerialã se va
reconfigura, bine fiind sã îþi stabileºti termenii
ºi condiþiile în care vrei sã se desfãºoare de
acum încolo toate acestea. Influenþele celor
apropiaþi te ajutã sã pui ordine ºi disciplinã în
activitãþile ºi proiectele comune cu ceilalþi. Evitã
exagerãrile ºi aºteptãrile prea mari de la alþii!
Preocupãri legate de achitarea datoriilor, sunt
zile bune pentru a relaþiona cu instituþiile
financiare.
Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Foarte important este segmentul profesional
ºi imaginea ta în ochii altora. Se contureazã
schimbãri în cadrul colectivului de lucru în care
activezi, discuþii cu ºefii ºi autoritãþile,
responsabilitãþi profesionale noi. Deocamdatã,
lucrurile se petrec în umbrã, astfel cã este puþin
probabil sã înþelegi, pe deplin, însemnãtatea
celor petrecute. A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce în preajmã prieteni. Distracþii, aventuri,
planuri de vacanþã, dar ºi discuþii importante pe
marginea unor proiecte profesionale ce se
întrezãresc la orizont.

Se contureazã schimbãri majore în plan
profesional, respectiv la locul de muncã. Îþi sunt
deschise posibilitãþi deosebite de avansare
profesionalã sau de gãsire a unui alt loc de
muncã. Deocamdatã vin informaþii, au loc
discuþii, dar concretizarea va apãrea ceva mai
târziu. În a doua parte a sãptãmânii se vor
evidenþia relaþiile parteneriale, atât cea cu
partenerul de viaþã, cât ºi cea cu partenerii de
afaceri sau colaboratorii. Evitã sã vorbeºti prea
mult despre tine ºi planurile tale de viitor! Unii
plãnuiesc în tainã sã profite de pe urma ta.
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Leul s-a apreciat
la început de august
Evoluþia leului din iulie a
fost una de apreciere faþã de
principalele valute, el reuºind sã
recupereze cea mai mare parte a
pierderilor provocate de Brexit.
Cursul euro a scãzut luna trecutã
cu 1,25%, cel al dolarului american
cu puþin peste 1% iar al francului
elveþian cu aproape 1%.
La începutul perioadei analizate
euro a crescut la 4,4687 lei.
Deprecierea leului a fost cauzatã de
marcãrile de profit dar ºi de
ordinele de limitare a pierderilor,
dupã ce euro a atins minimul
ultimilor opt luni de 4,4444 lei.
La aceasta s-a adãugat precauþia
investitorilor care aºteptau decizia de
politicã monetarã a Rezervei
Federale americane dar ºi decizia
bãncii centrale a Japoniei de a relaxa
politica sa monetarã mai puþin decât
anticipau pieþele.
La sfârºitul perioadei euro a scãzut
la 4,4546 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat 4,4530 ºi
4,4580 lei. Aprecierea a fost
consecinþa încetinirii semnificative a
economiei americane, motiv pentru
investitori de a cauta din nou active
considerate mai riscante dar care oferã
randamente ridicate.
La aceasta s-a adãugat cererea
mare pentru titlurile de stat româneºti,
care oferã randamente mult mai mari
decât cele din zona euro sau SUA.
Finanþele au atras ieri 800 de milioane
lei cu scadenþa la 11 ani la un
randament mediu de 3,42% pe an.
Valoarea iniþialã a emisiunii a fost de

500 milioane de lei iar cererea totalã
s-a ridicat la 1,4 miliarde lei.
Este de aºteptat ca euro sã se
menþinã în august în culoarul 4,44
–4,50 lei, în condiþiile în care cresc,
în mod tradiþional, intrãrile de
numerar la nivelul caselor de
schimb valutar, de la românii care
locuiesc în strãinãtate ºi se întorc în
þarã pentru a petrece concediile. Cum
mediul politic local este stabil,
eventualele fluctuaþii vor fi provocate
de factorii externi.
Dupã ce a atins la începutul
intervalului un maxim de 4,0634 lei,
cursul dolarului american a scãzut la
3,9783 lei, minimul ultimelor douã
luni, într-o ºedinþã în care cotaþiile au
coborât la 3,9750 –3,9950 lei.
Media monedei elveþiene a fost
volatilã în concordanþã cu evoluþia sa
faþã de euro, 1,079 –1,094 franci/
euro, iar pe plan local a crescut de la
4,0881 la 4,1196 lei, la sfârºitul
perioadei coborând la 4,1176 lei.
Perechea euro/dolar s-a miºcat în
prima parte a perioadei analizate între
1,0953 ºi 1,1006 dolari. Decizia Fed
de a menþine dobânda sa cheie la
0,25 - 0,50% dar, în special,
creºterea sub aºteptãri a economiei
SUA în al doilea trimestru din acest
an, cu 1,2% faþã de aceeaºi perioadã
din 2015, ca urmare a reducerii
stocurilor de cãtre companii, a
provocat un ºoc ºi aprecierea euro
pânã la 1,1207 dolari, maximul
ultimelor cinci sãptãmâni.
Analiza cuprinde perioada 27 iulie
–2 august.  Radu Georgescu

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare
COMUNA BALA, titular al proiectului “Construire podeþ casetat în
comuna Bala, satul Bala de Sus” anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Bala, jud. Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din str. Bãile
Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã vineri între orele 8,00 - 14,00.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.
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Se prelungeºte cu o lunã
sesiunea de depunere pentru sM
16.4 ºi sM 16.4a
Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale (AFIR) anunþã
prelungirea pânã la datade31 august
2016, ora 16.00, a sesiunii de
depunere a cererilor de finanþare prin
submãsura 16.4 ºi submãsura 16.4a
(Sprijin acordat pentru cooperare
orizontalã ºi verticalã între actorii din
lanþul de aprovizionare în sectoarele
agricol ºi pomicol).
Prelungirea termenului de primire
a cererilor de finanþare s-a decis ca
urmare a solicitãrilor primite în acest
sens din partea potenþialilor
beneficiari, precum ºi a sumelor
disponibile pentru finanþarea
proiectelor în sesiunea 2016.
Pragul lunar de calitate pentru
perioada 31 iulie –31 august

2016 va fi de 10 puncte pentru
ambele submãsuri.
Solicitanþii au la dispoziþie fonduri
europene nerambusabile în limita a
100.000 de euro pentru un proiect
de cooperare între actori din sectorul
agro-alimentar, inclusiv din cel
pomicol, cu scopul de a comercializa
produsele din lanþurile scurte de
aprovizionare ºi de a facilita
utilizarea metodelor inovatoare
de comercializare a produselor
ºi atragerea unor categorii noi
de consumatori.
Fondurile totale disponibile sunt
de aproximativ 10 milioane de euro
pentru ambele submãsuri.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany...
 Urmare din pag. 5

Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany este
o organizaþie neguvernamentalã ºi non-profit care urmãreºte îmbunãtãþirea
vieþii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor ºi a familiilor
acestora, oferind servicii sociale ºi promovând practici profesioniste în
asistenþa socialã. Cu peste 22 de ani de activitate în România, programele
fundaþiei vizeazã în special dezvoltarea de servicii sociale centrate pe nevoile
individuale, familiale sau de grup (copii, familii cu situaþie materialã precarã,
persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstã, tineri cu boli cronice, adicþii
etc.), în vederea prevenirii ºi depãºirii unor situaþii de dificultate, vulnerabilitate
sau dependenþã, prezervãrii autonomiei ºi protecþiei persoanei, prevenirii
marginalizãrii ºi excluziunii sociale, promovãrii incluziunii sociale ºi creºterii
calitãþii vieþii. Mai multe detalii se regãsesc pe www.bethanyiasi.ro,
www.facebook.com/FundatiaBethany .

Anunþ public
COMUNA BALA, titular al proiectului “Modernizare drum
comunal DC 35 ºi strãzi aferente comuna Bala, sat Rudina, judeþul
Mehedinþi” situat în intravilan ºi extravilan sat Rudina, comuna Bala,
jud. Mehedinþi, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“Modernizare drum comunal DC 35 ºi strãzi aferente comuna Bala, sat
Rudina, judeþul Mehedinþi”, propus a fi amplasat în intravilan ºi extravilan
sat Rudina, comuna Bala, jud. Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul autoritãþii Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în
zilele de luni pânã vineri între orele 8,00 - 16,00 ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de cinci zile de la data afiºãrii prezentului anunþ.
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Dupã 3 ani, Orºova are un nou campion mondial
Legitimat la CSS Orºova,
bãnãþeanul Marius Milu ºi-a
adjudecat aurul la Campionatul
Mondial de kaiac-canoe pentru
juniori, desfãºurat la Minsk.
În Belarus, delegaþia României a
obþinut douã medalii, iar ambele au fost
aduse de canoiºti. Titlul suprem a fost
cucerit de echipajul de C4 x 500 m,
format din Marius Milu (CSS Orºova),
Cãtãlin Chirilã (CSM Danibiu Tulcea),
Gheorghe Stoian (CSM Brãila) ºi Andrei
Nicolae (CS Dinamo Bucureºti).
Originar din comuna Cornereva,
judeþul Caraº-Severin, Milu a fost
aproape de podium ºi la C2 x 1000
m, unde a fãcut pereche cu Cãtãlin
Chirilã, iar la C1 x 200 m s-a clasat
pe locul al VI-lea. Cealaltã medalie a
României a fost obþinutã de
dobrogeanul Chirilã, care a cucerit
argintul la C1 x 1000 m. “Când am

ajuns prima datã la Orºova, în urmã
cu 5 ani, nici nu ºtiam în ce constã
acest sport, iar acum am devenit
campion mondial. A fost cea mai
fericitã zi din viaþa mea. Mai puteam
lua o medalie la canoe dublu, dar ne-

Popescu, la prima medalie
pentru CSM Drobeta

Transferat anul trecut, de la
CSS Drobeta, Mãdãlin Adrian
Popescu a cucerit, la Campionatul
Naþional de atletism pentru juniori
I, de la Piteºti, prima sa medalie
pentru CSM Drobeta.
În Trivale, noul elev al lui Mirel
Bîrcu s-a clasat pe locul secund la
200 m, cu timpul de 22:12 secunde.
Proba a fost câºtigatã de
ploieºteanul de doar 17 ani, Mihai
Cristian Pîslaru (22:07). Nãscut pe
23 noimbrie 1997, componentul

clubului severinean a concurat ºi
la 100 m , unde s-a clasat pe locul
al V-lea, cu timpul de 10:75
secunde. Popescu luase
precedenta medalie în 2014, când
a cucerit bronzul la juniori II, tot la
200 m, pentru CSS Drobeta.
“Am aºteptat de mult aceastã
medalie. Înseamnã foarte mult pentru
mine ºi îmi dã încredere pentru viitor.
E ultimul meu an la juniorat, iar din
2017 voi concura la tineret ºi îmi
doresc sã urc în continuare pe
podium. E posibil ca anul viitor sã
merg la Europene, cu ºtafeta de 4 x
100 m a României”, a spus Popescu.
Antrenorul de la CSM Drobeta are ºi
motive de nemulþumire, deoarece
elevul sãu se antreneazã pe zgura
denivelatã a stadionului preluat de
Consiliul Judeþean Mehedinþi.
“Nu ºtiu în ce direcþie s-o mai
luãm. Condiþiile de pregãtire sunt
precare, dar sper ca pânã la urmã
stadionul Angelescu sã fie reabilitat
ºi sã beneficiem ºi noi de o pistã de
atletism omologatã. Popescu a
revenit dupã o accidentare gravã ºi
are nevoie de o pregãtire optimã”, a
spus precizat Bîrcu.
 M. O.

am clasat pe locul al patrulea, la mai
puþin de o secundã de reprezentanþii
Ungariei”, a declarat Milu (foto).
Precedentul titlul mondial fusese
adus la Orºova în 2013, de
mehedinþeanca Florida Elena Ciutã,

care, împreunã cu suceveanca Elena
Meroniac, colega ei de club, s-au
impus în proba de K 2 x 500 m, la
Ontario, în Canada.
La Mondialele de Tineret,
desfãºurate zilele trecute, tot la
Minsk, Ciutã, sportivã legitimatã în
prezent la CS Steaua Bucureºti, s-a
clasat pe locul al VI-lea în proba de K
2 x 500 m, unde a fãcut pereche cu
Daniela Varona (CS Farul Constanþa).
În Belarus, la feminin, singura
medalie a României la Tineret a fost
obþinutã suceveanca Iulia Andreea
Þãran (CS Steaua Bucureºti). Fosta
junioarã de la CSS Orºova s-a
clasat pe locul secund la K1 x 500
m. La masculin, bãcãuanul Andrei
ªtefan Strat, un alt fost component
al clubului de la Dunãre, s-a clasat
pe locul secund la C 2 x 1000 m,
alãturi de Leonid Carp.  M. O.

Surclasaþi de locul secund
din Israel, egali cu
campioana României

Învinsã, joia trecutã, cu 3-1
în prima manºã a turului 3
preliminar al Europa League, CS
Pandurii Târgu-Jiu are nevoie de o
minune în “Þara Sfântã”, pentru a
elimina, din competiþie,
vicecampioana Israelului, Maccabi
Tel-Aviv. Returul este programat
astãzi, cu începere de la ora 20:30.
Dupã ce vor reveni de la Tel-Aviv,
fotbaliºtii pregãtiþi de Petre Grigoraº
se vor deplasa în Banat, unde vor

întâlni ACS Poli Timiºoara. Partida
contând pentru etapa a III-a a Ligii I
va avea loc duminicã, de la ora
21:00. În runda anterioarã, CS
Pandurii a remizat, scor 0-0, cu
campioana României Astra Giurgiu,
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, sub privirile a doar
400 de spectatori. La partida cu
Maccabi, desfãºuratã tot pe arena de
la malul Dunãrii, asistaserã peste
4000 de mehedinþeni.  M. O.
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Sucã ºi fotbalul, vacanþa prelungitã a politicienilor
mehedinþeni ºi donaþiile pierdute ale Severinului

Mã nepoate, fu ãsta micu ºi
nerod, al lu Zbanghiu la meci cu
tasu ºi n-avurã de lucru ºi-l luarã ºi
pe Sucã, sã le þinã de urât. Pã da, cã
ai lu Zbanghiu n-au vãzut fotbal
decât la televizor ºi pe maidan, când
jucau ai lu Tilihoi cu ai lu Lãcãtuº.
Acuma dacã sã dusãrã pe Municipal,
musai sã ia seminþe cu ei. ªi ca sã
nu sã ducã cu mâna goalã, al lu
Zbanghiu luã ºi un sac de seminþe
cu el, cã zisã sã scoatã banii de
bilete. Mã frate-miu, nu mai vãzurã
nici gazonu, cã-i luarã la secþie, da
Sucã scãpã, cã sã dete drept
cumpãrãtor de bunã credinþã, iubitor
de seminþe ºi scãpã.
Mã nepoate, e bunã ºi asta cu
meciurile lu Pandurii pe Municipal,
da vezi matale, e tot echipã strãinã
de oraºu ãsta ºi tot cam degeaba.
Da pin campanie sã bãtea ãla cu
pumnii în piept, ãla mic de sãrea la
uºa primarului, cã face echipã, cã
are jucãtorii stabiliþi, ba-i mai cânta
în strunã ºi câte un fotbalist de a
uitat unde sã pune mingea la 11
metri. Da una e campania ºi alta e
primãria, cã nea Cîrjan e la al doilea
mandat de tãiat frunze la câini, cum
spuneau unii ºi alþii cã ar fi luat frun
miliard salariu degeaba.
Acuma, chiar dacã e varã ºi
majoritatea politicienilor ºi
aghiotanþii lor sunt plecaþi în
concedii uite cã administraþia
municipiului Drobeta Turnu
Severin, adicã noua conducere, a
rãmas pe baricade ca sã aibã grije
de „severinenii mei” moºteniþi de la
nea Gherghe. ªi uite aºa se pusãrã
pe treabã conducãtorii noºtri aleºi

ºi dragi ºi sã apucarã sã anvelopeze
blocurile rãmase nerezolvate de la
vechea administraþie. Sucã, cu nasu
lui fin ºi bãgãcios aflã cã de fapt
banii de la bugetul local, cã cu ei se
va începe treaba pãnã vin fondurile
europene, vor ajunge în buzunarele
businessman-ilor anvelopaliºti,
ajutoare de nãdejde din fosta ºi
viitoarea campanie electoralã. Cum
ar spune a lu Fleaºcã când stã la
umbrã sã se apere de caniculã: lasã
Veto cã dacã n-om avea cãldurã ºi
apã caldã la iarnã, mãcar sã avem
blocuri îmbrãcate frumos! ªi cum
era de aºteptat, lingãii de cleanþe din
presa aservitã, au uitat de criticile
aduse candidaþilor în recent
încheiata campanie electoralã ºi au
scos la suprafaþã frazele lor de
rumeguº ca sã laude de dimineaþa
ºi pãnã seara. Asta da deontologie!
Da poate sã supãrã nea Duicu ºi
vorbeºte...
Mã fraþilor, da vã mai
amintiþi de unul dintre pãrinþii
Constituþiei moderne care ºi-a legat
numele de judeþul Mehedinþi? Da, e

vorba despre academicianul Vasile
Gionea care a fost declarat ºi cetãþean
de onoare al municipiului Drobeta
Turnu Severin, iar una din strãzile
oraºului a primit numele lui. Drept
mulþumire, prin intermediul unor
apropiaþi, au fost fãcute mai multe
donaþii cãtre instituþii publice, cum
ar fi ºcoli, muzeu, arhive. Cã au fost
bine primite e de bine. Da cã nu se
mai ºtie nimic de ele, e de rãu! Da o
sã arãtãm concret cum ºi ce s-a ales
cu donaþiile Gionea, în numerele
urmãtoare ale ziarului.
Uite cã trecurã patru ani ºi numai
mâine nu-i poimâine ºi alegãtorul
mehedinþean, cetitor de Obiectiv, va
fi chemat sã aleagã pe cei ce vor
reprezenta interesele judeþului în
Parlament. Adicã pe viitorii deputaþi
ºi senatori. ªi cum unii vor fi tot
dintre ãia vechi, Sucã sã întreabã ºi
întreabã cam ce au fãcut ei,
parlamentarii, pentru judeþ în cei
patru aniUnii n-au ajuns la tribunã
decât atunci când au depus
jurãmântul, iar alþii s-au remarcat
prin scandaluri devoalate de presa

centralã sau prin susþinerea unor
paparude în funcþii de conducere pe
la niºte deconcentrate din judeþ. Nu
le pomenim numele acestor
parlamentari de carton ca sã nu le
facem campanie, dar sigur din
toamnã încolo, mãcar o datã, îi vom
vedea prin Mehedinþi ca sã mai cearã
votul cu vreo promisiune. Cã de gurã
nu-i întrece nimeni.
Mã fraþilor, da nu pot fârºi fãrã sã
spun ce-mi ºopti Sucã la ureche, ca
sã afle tot severineanu cetitor de
obiectiv: la Termocentrala Halânga
au mai rãmas 47 de angajaþi, care
vor fi trimiºi ºi ei în ºomaj cu 1
septembrie, anu’ ãsta. Cum s-ar
spune nu va mai avea cine sã bage
cãrbuni ca sã avem apã caldã ºi
cãldurã, din toamnã. Cã pãnã acum
ne-am încãlzit cu promosiunile ãlor
de i-am votat. Cât despre centrala
cea nouã, pentru care s-au fãcut plãþi
în avans din bugetul local, play cu
boy scrie pe noi.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

