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Protest în faþa
Judecãtoriei ºi
Parchetului Strehaia

Dãnciulescu Mihai, din satul Valea
Bunã, comuna Voloiac, a ales sã recurgã la
o metodã extremã pentru a i se face dreptate,
dupã 16 ani de când este purtat prin instanþe
ºi amãgit de reprezentanþii organelor
abilitate: Prefectura Mehedinþi, Primãria
comunei Voloiac, Tribunalul Mehedinþi,
Judecãtoria ºi Parchetul din oraºul Strehaia.
 Continuare în pag. 12
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Editorial

social - politic

de Sorin Vidan

Bãtaie de joc made in Severin

cã nu poþi repune pe picioare, într-un
timp atât de scurt, ceea ce a fost
abandonat (relaþia organicã dintre
sistemul urban termic ºi Termocentrala
Halânga) de dragul unei proiect (o nouã
termocentralã) din capul locului dificil
de realizat la timp. Misiunea primarului
Marius Screciu este una extrem de
problematicã ºi de ingratã. Domnia sa
îºi începe practic mandatul cu o
provocare imensã, fãrã precedent, sub
o presiune socialã la care nu au fost
supuºi niciodatã nici Gherghe, nici
Dinu. Marius Screciu e nevoit nu doar
sã explice o moºtenire cu adevãrat
problematicã, ci mai ales sã gãseascã,
ºi repede, ºi în litera prevederilor legale,
soluþii. Oamenii nu mai au prea multe
resurse de rãbdare. Nu ne-am mai
confruntat niciodatã cu o astfel de crizã.
Aproape cã nimeni nu ne-a prevenit,
cu excepþia unor jurnaliºti care au mai
ridicat vocea semnalizând un aspect
sau altul, prevestitor. Dar nimeni nu a
auzit semnalele lor de alarmare sau sau fãcut cã nu aud. Ani de zile ne-au
încântat cu mici prostioare edilitare
(platani), cu gafe sau improvizaþii
jenante (sãrbãtorire zilelor oraºului
lângã cimitir, sub balcoanele unor
cetãþeni), cu sensuri giratorii scumpe,
cu plaja Drobeta care e, apoi nu mai e,
cu super ºi mega marketuri apãrute ca
ciupercile dupã ploaie, ba chiar ºi cu
amplasare de mall. ªi toate astea în
condiþiile în care devenise evident

colapsul RAAN ºi, implicit, al
Termocentralei ce e parte a RAAN.
Orice om atent ar fi putut realiza din
timp, de acum 4-6 ani, pericolul
reprezentat de cãderea RAAN ºi
consecinþele posibile. Nu era vreo
mare filozofie sã pricepi cam cum vor
sta lucrurile. Se vede acum, se simte
din plin. Dar atunci se putea pune altfel
problema, în termeni potriviþi. Cu
mãsuri potrivite, fãrã presiuni,
Orice altã temã am pune în
municipalitatea putea sã cearã
discuþie acum ºi aici, ea ar reuºi sã fie
guvernului Termocentrala pentru
cel puþin ridicolã faþã de tema majorã
severineni sau mãcar sã contracteze
a acestei perioade, ºi anume condiþiile
un angajament de duratã ºi de
amare în care trãieºte majoritatea
siguranþã.Sau se puteau pune, acum
severienilor, în propriile lor
4 sau 6 ani, fundaþia unei noi
apartamente, fãrã cãldurã, fãrã apã
termocentrale. Ar fi fost timp. Nu am
caldã, reeditând astfel un mic ev mediu
înþeles uºurinþa cu care anul trecut
precar ºi regretabil. Dintr-odatã, din
fostul primar discuta, în ºedinþele de
perspectiva confortului termic,
consiliu local, pe la televiziuni, tema
severinenii au fost împãrþiþi în douã
noi termocentrale. Se simþea de la o
categorii opuse: unii care, trãind
poºtã izul de utopie. Cum sã pui pe
îndeosebi la case, nu au probleme sub
picioare aºa ceva, într-un termen atât
acest aspect, ºi cei care trãiesc la bloc,
de scurt? Ni s-a pãrut, încã de pe
sau, din nefericire, sunt nevoiþi sã stea
atunci, o prostie fãrã margini, o
prin spitale, sau sã lucreze în instituþii
glumã nereuºitã. Acum e prea târziu
îngheþate. E o dramã al cãrei spectru
ºi prea degeaba sã mai arãtãm cu
nu degeaba a bântuit de ceva vreme,
degetul, dar îþi este pur ºi simplu
prevestitor. ªi o sursã de imensã
ciudã pe lipsa de viziune a foºtilor
frustrare socialã, explicabilã. Actualul
decidenþi, pe abordarea lor
executiv al primãriei, abia instalat pe
superficialã vizavi de chestiunea
funcþii cu doar câteva luni în urmã, a
aceasta. Degeaba faci tam tam cu
fost pus efectiv în faþa unei astfel de
mall-ul poposit ºi pe meleagurile
situaþii extrem de complicate ºi absolut
noastre provinciale, când la doi paºi
iritante pentru severineni. E adevãrat
RAAN ºi Termo se prãbuºesc. Era la
15 decembrie 2016, ora 17:00, Palatul Culturii “Teodor Costescu” Severin

TURNEU ANIVERSAR 25 DE ANI - ªTEFAN HRUªCÃ “SARA CRÃCIUNULUI NOST’”

ªtefan Hruºcã
concert aniversar de colinde pe
15 decembrie la Palatul Culturii
“Teodor Costescu” Severin.
Cele mai frumoase colinde vor
încãlzi din nou inimile românilor:
ªtefan Hruºcã revine acasã, de pe
meleaguri indepãrtate, pentru un
turneu aniversar! În luna
decembrie, vocea care întregeºte de
un sfert de veac magia sãrbãtorilor
de iarnã, se va face auzitã de-a
lungul ºi de-a latul þãrii ºi va bucura
ascultãtorii de pretutindeni cu
acordurile mângâietorare ale
colindelor tradiþionale româneºti.

3 - 9.11. 2016

Severinenii vor primi nepreþuitul
dar muzical pe 15 decembrie, la
Palatul Culturii Teodor Costescu.
Cei prezenþi la întâlnirea cu
îndrãgitul colindãtor maramureºean
vor avea ocazia sã asculte, pe
parcursul a douã ore melodii precum
“Florile Dalbe”, “Trei Pãstori”, ”Afarã
ninge liniºtit”, “Linu-i lin”, “Sfântãi sara de Crãciun” ºi “Ziurel de ziuã”.
Cântate mereu cu aceeaºi
sensibilitate, colindele interpretate
de ªtefan Hruºcã ºi-au dobândit
statutul de veritabilã tradiþie
autohtonã a sãrbãtorilor de iarnã.
Concertele se numãrã printre cele

mai longevive evenimente reiterante,
de pe piaþa din România: inauguratã
în anul 1991 seria concertelor de
Crãciun susþinute de ªtefan Hruºcã
va fi pusã în scenã pentru a XXV-a
oarã în acest an. Momentul va fi
marcat printr-un playlist format din
cele mai îndrãgite colinde, aduse în
faþa publicului de-a lungul vremii de
cantautorul originar din inima
Maramureºului.
Aºadar, nu pierdeþi o întâlnire
de suflet, ce pune la loc de
cinste colindul tradiþional,
interpretat în cea mai sincerã ºi
autenticã manierã.

mintea cocoºului ce va urma dacã
nu miºti rapid ºi bine lucrurile din
loc. Cred cã avem mai multe
marketuri ºi hipermarketuri pe cap
de locuitor decât orice altã reºedinþã
de judeþ, ca ºi cum asta ar fi fost
problema Severinului, nu, de
exemplu, necesitatea haºurãri cu
magistrale de gaz metan a oraºului.
Dacã apartamentele ar fi fost
racordate acum la gaz metan, cum
trebuiau sã fie, asociaþiile de
proprietari, într-un program bun cu
primãria, ar fi putut sã gãseascã
soluþia unor microcentrale, altfel am
fi stat acum, în prag de iarnã. Dar
noi ne-am ocupat de altele, în aceºti
ultimi patru ani. Bãtaie de joc, asta
a fost. Dacã tot s-au fãcut
împrumuturi în bãnci, mãcar sã se
fi racordat blocurile la gaz metan,
dacã nu chiar sã se fi construit
microcentrale de cartier. De ce oare
nu s-a pus niciodatã în aceºti ultimi
ani, la modul serios, problema
gazului metan adus la scara
blocului, odatã ce ºtim cu toþii cã în
anumite zone unii au gaze? De ce
nu a constituit o prioritate aducerea
gazului metan ºi construirea de
microcentrale pentru ºcoli, grãdiniþe,
spitale, maternitate, când aceste
instituþii ºtim ºi vedem cât sunt de
vulnerabile? E clar cã nu a existat
nicio strategie pentru oraº în raport
cu colapsarea RAAN-Termo, ci doar
improvizaþie, lãlãialã, dezinteres. ªi
normal ar fi fost sã existe.
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Situaþia se complicã: Nu vom avea cãldurã!

Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu a anunþat, într-o conferinþã
de presã, faptul cã nu vom avea
cãldurã prea curând, deºi s-au
fãcut toate demersurile posibile
pentru asigurarea confortului
termic al populaþiei. Firma adusã
de fostul primar Constantin
Gherghe, la începutul anului, sã ne
încãlzeascã, ne bagã frigul în oase.

„Din punctul de vedere al primãriei
ºi al administraþiei locale, începând
de azi (joi, 27.10.2016) am fi fost
pregãtiþi ca în ºapte, zece zile sã
asigurãm agentul termic pentru ºcoli
ºi spitale, urmând ca în paisprezece
zile sã asigurãm pentru întreg oraºul.
Singurul lucru care ne þinea pe loc
ºi de care ne era teamã, era o
contestaþie a ultimei licitaþii pe care
am fãcut-o privind operarea

echipamentelor de la RAAN. ªtiind
cã au fost douã firme, ne aºteptam
ca aceia care au câºtigat sã treacã
imediat la treabã, iar cei care au
pierdut sã nu facã notificãri sau
contestaþii. Din pãcate de ceea ce nea fost teamã s-a întâmplat, firma care
a pierdut a fãcut o notificare ºi ceea
ce este dureros ºi neprincipial,
neloial este cã acea firmã este exact
firma care ar fi trebuit la întâi
noiembrie, printr-un grafic asumat,
sã asigure agentul termic în DrobetaTurnu-Severin. Vobim de firma ALFA
GROUND SOLUTIONS, cea care a
câºtigat licitaþia pentru asigurarea
agentului termic din noua sursã,
anul trecut. Nu au reuºit sã termine
ºi mai mult decât atât, în acest
moment încearcã sã punã beþe în
roate alternativei gãsite de Primãria
Drobeta Turnu Severin. De ce spun
lucrul acesta, pentru cã într-un mod
cinic, dumnealor au depus aceastã
notificare în ultima zi în care puteau

Documente tot mai uluitoare
despre modul în care firma ALFA
GROUND SOLUTIONS a încurcat
demersurile de furnizare a agentului
termic în Severin, încep sã iese la
ivealã. O firmã obscurã de apartament
a bãgat strâmbe, în loc sã îºi respecte
obligaþiile contractuale ºi sã furnizeze
cãldurã în casele a zeci de mii de
severineni. Printre altele, ALFA
GROUND SOLUTIONS nu a fost în
stare sã se racordeze la reþeaua de
energie electricã, dar a blocat un
întreg municipiu în ger ºi groazã.
Adevãruri ºocante ºi uluitoare despre
deja celebra firmã ALFA GROUND
SOLUTIONS, cea care nu numai cã
nu a finalizat centrala termicã promisã
severinenilor, dar a fãcut tot ceea ce
i-a stat în putinþã pentru a bloca orice
demers al autoritãþilor locale de a gãsi
o soluþie de urgenþã pentru încãlzirea
în sistem centralizat a unui municipiu
de aproape 100.000 de locuitori, ies
la ivealã, unul câte unul. Cei care azi
privesc mânioºi cãtre primarul

Marius Screciu ºi cãtre Consiliul
Local Severin, ar trebui sã ºtie cã nici
primarul ºi nici legislativul local nu
au nicio vinã pentru tot ceea ce se
întâmplã în aceste zile, în care
disperarea a cuprins locuitorii unui
municipiu în care, în case, este frig,
la ºcoalã ºi la grãdiniþã este frig, în
spitale este frig. Vã prezentãm douã
documente care aratã cât de tare s-a
chinuit firma sã îºi respecte obligaþiile
contractuale, mai exact o adresã prin
care CEZ DISTRIBUÞIE avertiza
societatea cã nu a respectat
procedurile necesare racordãrii la
reþeaua de energie electricã ºi o
adresã prin care ALFA GROUND
se plângea mai multor ministere
de faptul cã ROMAG TERMO nu
are voie sã mai funcþioneze, chiar
dacã ulterior firma s-a prezentat la o
licitaþie pentru operarea utilajelor de
la ROMAG TERMO.
Peste 85.000 de severineni suferã
acum de frig ºi cautã soluþii disperate
pentru a se încãlzi, punând în pericol

instalaþiile electrice ºubrede ale
blocurilor vechi, majoritatea
construite pe vremea lui Ceauºescu.
Copiii severinenilor merg la ºcoalã
ºi stau la cursuri înveliþi în pãturi sau
îmbrãcaþi gros, micuþii noºtri suferã
de frig la creºã sau grãdiniþã, iar în
spitale ºi maternitate bolnavii
tremurã, toate acestea pentru cã o
firmã obscurã, ce aparþine, dupã cum
se spune, unei vedete Playboy, adusã
la Severin de fostul primar Constantin
Gherghe, se joacã cu nervii noºtri ºi
face contestaþie dupã contestaþie, doar
pentru a încurca eforturile autoritãþilor
de a da cãldurã severinenilor. În
paralel, firma care a tras de timp pe
ºantierul centralei pe care a promis
cã o finalizeazã pânã la începutul lunii

Documente care aratã
cum i-a lãsat ALFA GROUND
pe severineni în frig

sã o depunã. Dacã firma care a
pierdut ar fi fost interesatã de
sprijinul oraºului ºi s-ar fi simþit
nedreptãþiþi, normal ar fi fost sã
depunã aceastã contestaþie în
prima zi”, a declarat Marius
Screciu, primarul oraºului
Drobeta Turnu Severin.
În loc sã-ºi vadã de construirea
termocentralei, reprezentanþii ALFA
GROUND SOLUTIONS se þin de
contestaþii, în detrimentul a 85.000
de oameni, care le vor vârî în conturi
sute de milioane de lei din februarie
2017, în cazul în care cei de la ALFA
GROUND SOLUTIONS vor duce la
bun sfârºit proiectul noii
termocentrale. Deci cu alte cuvinte,
cu un tupeu cras, aceºti indivizi îºi
bat joc de oamenii care îi vor plãti în
viitor, mai ales cã Primãria ar fi
semnat un acord prin care severinerii
vor fi legaþi de mâini ºi de picioare,
contractual, sã primeascã agent
termic de la aceastã firmã.

noiembrie 2016, încã mai susþine cã
va da cãldurã, deºi nu a fost în stare
nici mãcar sã se racordeze la reþeaua
de energie electricã.
Cum ne-am pricopsit cu
ALFA GROUND
ALFA GROUND SOLUTIONS a fost
adusã la Severin de fostul primar
Constantin Gherghe, în anul 2015, cu
scopul de a participa la o licitaþie având
ca drept scop concesionarea realizãrii
unei surse de producere a energiei
termice în vederea alimentãrii cu
cãldurã a sistemului centralizat de
termoficare din municipiul Drobeta
Turnu Severin. Licitaþia cu pricina a
fost organizatã în baza Hotãrârii
Consiliului Local nr. 83/25.06.2016
 Continuare în pag. 10
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Apa grea româneascã, de la
miracol la coºmar (4)
grea din lume. Mentenanþa apei grele este asiguratã de angajaþi ai

Oprirea producþiei de apã grea de la ROMAG PROD a devenit deja
o banalã obiºnuinþã, dar problemele pentru fosta fabricã miracol par sã
nu se mai termine. Cu o problemã tipic româneascã, legatã de
incertitudinea zilei de mâine pentru circa 200 de salariaþi care au mai
rãmas, nu sã stingã lumina, ci sã protejeze o avuþie naþionalã cifratã la
1,2 miliarde de euro, o rezervã impresionantã din cea mai purã apã
 Urmare din numãrul trecut suficientã de apã grea pentru a asigura
nevoile energeticii nucleare româneºti,
Uitaþi de statul român
În prezent, la ROMAG PROD mai care valoreazã peste un miliard de euro
lucreazã 95 de salariaþi, o echipã de ºi pentru a cãrei întreþinere ar fi
specialiºti formaþi de-a lungul anilor, necesarã o investiþie de doar 100 de
care au o misiune complicatã, aceea milioane de euro pe parcursul a 30 de
de a asigura mentenanþa apei grele, ani, nimic mai mult. 100 de milioane
având în vedere cã aici se aflã stocatã de euro pentru a salva 1,2 miliarde de
apa grea din rezerva statului, o euro”, spune Ervin Watzlawek. Acesta
cantitate uriaºã ce valoreazã 1,2 mai atrage atenþia ºi asupra faptului
miliarde de euro. Fiind un produs cã viitorul omenirii stã tocmai în
sensibil la o serie de factori externi, dezvoltarea acestor capacitãþi
apa grea trebuie conservatã cu multã energetice nucleare, acest tip de
atenþie pentru a nu-ºi pierde din energie fiind una ecologicã, spre
puritatea iniþialã ºi pentru a nu se diferenþã de alte energii care produc,
deprecia. Directorul ROMAG PROD, de exemplu, distructivul efect de serã.
Ervin Watzlawek, spune cã în Mai mult, producþia de energie
custodia combinatului încremenit nuclearã este una liniarã, indiferent de
dupã oprirea producþiei se aflã o orice factori externi, în timp ce pentru
cantitate de apã grea suficientã pentru energiile produse solar, eolian sau
a asigura completare grupurilor 1 ºi termofluctuaþiile de producþie sunt
2 ale centralei nucleare de la foarte mari.
De un an de zile, de când s-a oprit
Cernavodã, pe toatã durata de viaþã
proiectatã a acestora, de încã 30 de producþia de apã grea la ROMAG
ani, completare ce este necesarã PROD, conducerea de aici trage
anual, dar ºi pentru umplerea semnale de alarmã disperate, pe care
reactoarelor 3 ºi 4, dacã se va hotãrî dupã cum vedem, nu le ia nimeni în
construcþia ºi punerea în funcþiune a seamã. Cei 150 de specialiºti rãmaºi
acestora, aºa cum se avea în vedere aici sã aibã grijã de o adevãratã
atunci când România ºi-a conturat comoarã sunt abandonaþi ºi lãsaþi tot
programul energetic nuclear. Cu alte la mâna regiei aflate în insolvenþã,
cuvinte, necesarul de apã grea al drept pentru care stabilitatea financiarã
României poate fi asigurat prin douã le este periclitatã. Aceºti oameni nu ºimetode: ori are grijã de stocul deja au mai luat, spre exemplu, salariile de
existent de la ROMAG PROD, ori va aproape douã luni ºi se mai confruntã
fi nevoitã sã cumpere apã grea de la ºi cu o altã problemã delicatã: pentru
alte þãri în care grija pentru o astfel cã nu au fost prinºi în programul de
de avuþie naþionalã este mai mare, disponibilizare, nu au beneficiat de
ceea ce ar impune costuri imense, la niciun fel de compensaþii ºi nici nu mai
care s-ar adãuga ºi costurile pot beneficia. Dacã îºi pierd locurile
produsului care, abandonat de muncã, ei nu se vor mai alege,
printr-o nepãsare criminalã, s-ar acum, decât cu ajutorul de ºomaj. „Au
rãmas aici numai specialiºti cu înaltã
putea deprecia.
Culmea este cã, pentru a nu-ºi bate calificare ºi cu experienþã vastã în acest
joc de o avuþie de peste un miliard de domeniu, care nu ar trebui sã mai
euro, statul român trebuie doar sã depindã de regia insolventã, ci ar trebui
respecte acel Memorandum ºi sã prinºi într-un program strategic al unei
înfiinþeze o companie naþionalã care companii naþionale care sã le asigure
sã se ocupe de tot ceea ce presupune stabilitate pentru ca ei sã aibã grijã de
mentenanþa apei grele. „Gândiþi-vã cã apa grea rãmasã pe stoc. Toate þãrile
avem aici la ROMAG PROD o cantitate în care fabricile de apã grea ºi-au

aceleiaºi regii autonome aflate în faliment ºi la mâna unui lichidator
judiciar, fãrã ca cineva sã le asigure stabilitatea locului de muncã.
Falimentul miracolului de la Halânga, deºi previzibil, este
cutremurãtor, prin complexitatea falimentului unei industrii ce s-a dorit
a propulsa România în rândul marilor puteri energetice ale Europei.
stopat producþia au grijã de stocul
de apã grea rãmas. În Canada, de
exemplu, acest produs este pãstrat
în depozite subterane, în condiþii
excelente, pentru a nu se deprecia”,
mai spune Ervin Watzlawek (foto).
Toate apelurile disperate fãcute
cãtre Guvern ºi Preºedinþie se
lovesc momentan ca de un zid, în
timp ce, în loc sã gãseascã soluþii
clare, Ministerul Energiei ºi ce de
Interne (proprietarul rezervei de
stat) se acuzã reciproc, aruncânduºi pisica moartã de la unii la alþii.
Cât de preþioasã
este apa grea
În anii ’80, când s-a pus problema
dezvoltãrii programului energetic
nuclear al României, ambiþia de a
construi o tehnologie pur româneascã
ºi de a fi independenþi de alþii a fost
atât de mare încât s-a hotãrât ca
producþia de energie nuclearã sã aibã
la dispoziþie întregul lanþ de
componente necesare, inclusiv apa
grea. Pânã dupã 1990, nimeni nu ºtia
exact ce se face pe platforma
industrialã aflatã la 7 kilometri de
Drobeta Turnu Severin. Tot ce se ºtia
despre acest colos industrial era faptul
cã este un Combinat Chimic. Nici
vorbã de apã grea sau de felul în care
ea se produce. Inginerii români au
reuºit sã construiascã aici o minune a
tehnologiei mondiale, apa grea
produsã folosind apa din Dunãre era
consideratã cea mai purã din lume ºi
nici mãcar canadienii, promotorii
fabricãrii de apã grea, nu pricepeau de
ce la Severin se produce apã grea mai
purã decât în zona marilor lor lacuri
cu apã limpede ºi purã. Combinatul
Chimic era un secret total pentru toatã
lumea, iar securitatea care miºuna în
fabricã avea grijã ca nimic sã nu iese
dincolo de gardurile combinatului.
Dupã 1990 s-a aflat cã aici se face apã
grea ºi cã acest produs este mai de
preþ decât aurul din multe puncte de
vedere, dar, din pãcate, tot dupã 1990

a început sã fie devalizat sistematic
mecanismul complex care asigura
producþia de apã grea, iar aici ne
referim la cealaltã sucursalã a RAAN,
ROMAG TERMO, construitã pentru a
asigura aburul tehnologic necesar în
procesul de producþie. În jurul acesteia
au roit tot soiul de firme transpartinice
care au pus-o pe butuci ºi a cãrei
devalizare s-a combinat nefericit cu
faptul cã oricum producþia de apã grea
ar fi trebuit stopatã la un moment dat.
Este foarte clar cã despre oprirea
producþiei de apã grea se ºtia încã de
când s-a construit combinatul, pentru
cã acest produs are o singurã
destinaþie ºi dacã nimeni altcineva din
lume nu cumpãrã cantitãþi mari, nu mai
este nevoie sã fie produsã la infinit.
Doar cã, în buna tradiþie româneascã,
nimeni nu a calculat consecinþele
abandonãrii produsului finit ºi nici
mãsurile ce trebuie luate pentru
conservarea ºi mentenanþa apei grele.
Acum, este uluitor cum România nu
gãseºte 100 de milioane de euro pe
care sã îi cheltuiascã nu imediat, ci
în 30 de ani, pentru a salva 1,2
miliarde de euro. Asta în condiþiile în
care cele mai mari jafuri din istoria
post decembristã cumuleazã
miliarde de euro. CONTINUARE ÎN
NUMÃRUL URMÃTOR
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ÎNCERCÃRI DIABOLICE DE DESTABILIZARE A
CONSILIULUI LOCAL ORªOVA
Primarul municipiului
Orºova, Marius Stoica a gândit un
plan diabolic de provocare a
dizolvãrii Consiliului Local. Pentru
cã legea spune cã un consiliu local
se dizolvã dacã timp de douã
ºedinþe ordinare consecutive nu se
adoptã nicio hotãrâre, primarul a
convocat o ºedinþã în care nu a
propus proiecte viabile. Mai mult
a dat bir cu fugiþii de la ºedinþã.
Tentativa a eºuat. Mai mult, a
apãrut, ca din senin, ºi o plângere
la ANI, pentru conflict de interese,
împotriva a doi consilieri ai
grupului PNL –PND. Acuzaþiile
sunt stupide!
De când nu mai deþine o majoritate
controlatã în Consiliul Local ºi de
când noua majoritate PNL –PND a

reziliat contractele de salubrizare ºi
apã-canal, deþinute în concesiune de
FLORICOLA SA, firma afaceristului
Constantin Popescu, primarul Marius
Stoica ºi oamenii sãi încearcã tot felul
de nãzbâtii pentru a reveni la butoane.
Primarul Marius Stoica a clocit

un plan diabolic prin care sã scape
de Consiliul Local, un consiliu din
care ºi adepþii propriei sale
majoritãþi fac parte. Cel mai
probabil, primarul s-a gândit cã,
fãrã Consiliu Local, va deveni acel
primar care îºi doreºte sã devinã,
adicã unul cu puteri sporite,
aproape dictatoriale ºi cã, poate
doar în acest fel, va putea sã
finanþeze în continuare societatea
FLORICOLA. De altfel, singurele
proiecte propuse spre aprobare CL
Orºova, de la începutul mandatului
sãu, au fost cele de alocare de
fonduri pentru salubritate ºi alte
servicii prestate de FLORICOLA SA.
Planul sãu diabolic a fost proiectat
prin convocarea unei ºedinþe
ordinare a Consiliului Local Orºova,
în data de 27 octombrie 2016, în
care pe ordinea de zi figurau doar
proiecte referitoare la vacantarea
locurilor de consilieri rãmase
neocupate ºi validarea unor noi
consilieri. Cum aceste proiecte nu
puteau fi votate, deoarece pe rolul
instanþelor se aflã mai multe procese
referitoare la eliberarea din funcþie a
celor doi consilieri, rezultã cã la
ºedinþa cu pricina nu s-ar fi votat nici
un proiect. De asemenea, nici în
ºedinþa ordinarã precedentã, din
data de 26 septembrie 2016, nu sau votat proiecte, ceea ce ar fi condus
automat la dizolvarea Consiliului
Local al municipiului Orºova.
Ce spune Legea?
Potrivit Legii 215/2001, actualizatã,

Legea administraþiei publice locale,
art. 55, alineatul (1), litera b),
„Consiliul local se dizolvã de drept
în cazul în care nu a adoptat, în 3
ºedinþe ordinare consecutive, nicio
hotãrâre”; De asemenea, potrivit
aceleiaºi legi, alineatul (2), „Primarul,
viceprimarul, secretarul unitãþii
administrativ-teritoriale sau orice altã
persoanã interesatã sesizeazã instanþa
de contencios administrativ cu privire
la cazurile prevãzute la alin. (1).
Instanþa analizeazã situaþia de fapt ºi
se pronunþã cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotãrârea
instanþei este definitivã ºi se
comunicã prefectului”.
Pentru primar, rãfuiala cu
consilierii e mai importantã decât
salariile profesorilor
În fapt, dacã pentru ziua de 27
octombrie 2016, primarul a
convocat o ºedinþã ordinarã, pe
ordinea cãreia de zi a pus doar
niºte banalitãþi, special pentru ca
aici sã nu se aprobe nicio HCL,
acelaºi primar Stoica a convocat,
pentru a doua zi, 28 octombrie
2016, o ºedinþã extraordinarã a
Consiliului Local, pe a cãrei ordine
de zi a pus numai proiecte foarte
importante pentru municipiu.
Printre acestea se afla ºi o rectificare
a bugetului local prin suplimentare
cu cotele defalcate din TVA, pentru
cheltuieli descentralizate la nivelul
municipiului Orºova, cu suma de
638.000 de lei pentru cheltuieli cu
salarizarea personalului din
învãþãmânt. Cu alte cuvinte, pentru
primarul Stoica era mai importantã
rãfuiala politicã cu consilierii PNL
ºi PND, decât salariile dascãlilor,
salarii pe care le lãsa de aprobat
ulterior în altã ºedinþã a Consiliului

Local. Consilierii PNL ºi PND au
dejucat planurile primarului ºi au
reuºit sã aducã pe ordinea de zi a
ºedinþei ordinare proiectul ce viza
rectificarea bugetarã ºi asigurarea
salariilor profesorilor.
Conflict de interese stupid
O altã încercare de destabilizare a
apãrut zilele trecute când, pe reþeaua
de socializare Facebook, pe pagina
unui ziar online apropiat PSD
Orºova, a apãrut o sesizare fãcutã
de „un cetãþean” cãtre ANI, privind
un posibil conflict de interese. Mai
exact, culmea stupizeniei, consilierii
Adrian Cican (PND) ºi Vasile
Nichescu (PNL) sunt reclamaþi cã

s-ar fi „autopropus” pentru a face
parte din Consiliul de Administraþie
al Spitalului Municipal Orºova, ca
reprezentanþi ai Consiliului Local.
Misteriosul cetãþean „vigilent”
pretinde cã cei doi consilieri au
încãlcat prevederile legale privind
conflictul de interese, deºi legea
defineºte aceastã infracþiune ca o
participare la vot din partea unui ales
local la hotãrâri care privesc un
interes patrimonial, personal sau
pentru rude ºi afini pânã la gradul
al doilea. O prezenþã într-un CA al
Spitalului Municipal nu dovedeºte
niciun fel de interes patrimonial.
 Romeo Dorian Crîºmaru
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’
* Odiseea termoficãrii
Severinului continuã cu niºte etape
pe care pesimiºtii de profesie înºiºi
nu le-ar fi prevãzut. Scriam, în
numãrul precedent, cã se vorbeºte
despre tot felul de notificãri ºi
contestaþii din partea firmei
constructoare (e un fel de a spune!)
a noii termocentrale a oraºului,
antamatã, în nu ºtim deocamdatã ce
condiþii, de Irefutabilul de tristã
amintire. Ei bine, zvonurile
respective aveau sã se confirme
întrutotul. Aº zice chiar cu asupra
de mãsurã, pentru cã, dacã e sã dãm
crezare primarului Marius Screciu
(ºi chiar nu avem niciun motiv sã
nu-i dãm!), firma cu pricina a înaintat
douã contestaþii. N-am aflat care ar
fi obiectul celei de-a doua
contestaþii, dar e limpede cã, în
materie de cãldurã în apartamente,
stimaþi ºi iubiþi concetãþeni, o sã mai
stãm, vorba aia, o mânã. Poate chiar
douã. Sau trei. Asta e, vorba unui
clasic în viaþã ºi (încã) liber.
* Frigul din ce în ce mai
pãtrunzãtor din case a reactivat tot
mai multe calorifere electrice,
radiatoare, aeroterme etc. Aºa se face
cã au reapãrut, ca fenomen, penele
de curent, pe arii din ce în ce mai
largi. Duminicã dimineaþa, aflândumã, pentru câteva cumpãrãturi, întrun market din zona centralã, când
sã ajung la casã, a cãzut curentul
electric. Panã, e drept, nu a þinut
mult, doar cinci-ºase minute, dar,
pânã când au fost repuse în
funcþiune calculatoarele ºi aparatele
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Cotroceaua needucatã

de marcat, au mai trecut alte
douãzeci. La magazinul de carne din
piaþã, experienþa s-a repetat. Vãzând
cã sunt urmãrit de ghinion, m-am
lãsat pãgubaº, mi-am abandonat
toate interesele de moment ºi mam refugiat pentru restul de weekend în gheþarul proprietate
personalã. În continuare, pentru
gogoºile ºi minciunile servite
populaþiei Severinului cu privire la
agentul termic în sezonul 2016 2017, fostul primar Gherghe C. nu
este întrebat de vorbã, nu este
deranjat de nimeni.
* În legãturã cu acest din urmã
personaj, liderul sindical F. R., de
la Romag Termo, relata, cu câteva
sãptãmâni în urmã, la GALAXY TV,
cã, acum doi-trei ani, niºte austrieci
ar fi venit sã negocieze, la Severin,
construirea unei termocentrale pe
resurse alternative, cu capul
Primãriei ºi cu city-managerul.
Respectivii austrieci ar fi plecat de
la negocieri, motivând cã
dumnealor doresc ca totul sã se
desfãºoare în condiþiile unei
depline legalitãþi. Noi ce sã
înþelegem de aici? Cã ai noºtri ca
brazii au avansat niºte soluþii care
ocoleau legalitatea? Poftim? I-am
ruga pe cei care cunosc detalii în
legãturã cu acest episod sã ni le
aducã ºi nouã la cunoºtinþã. Nu
garantãm alte recompense, în afarã
de eternele noastre mulþumiri...
* Plãvanul de la Cotroceaua
turuie fãrã oprire despre aºa-zisul
sãu proiect „România educatã”. Ca

ºi cum România aceasta, care l-a
... educat ºi pe el, dându-i o pâine
destul de bunã de mâncat, ar fi fost
un fel de comunitate tribalã, abia
coborâtã din copaci, care l-a
aºteptat pe el, mãria-sa Dulapul
Sãsesc, sã vinã ºi s-o civilizeze.
Realitatea crudã a
acestor zile ne aratã
cã nu România, în
ansamblu, are nevoie
de educaþie, ci, în
primul
rând,
dumnealui. Care s-a
dus sã viziteze
a n s a m b l u l
brâncuºian de la
Târgu-Jiu ºi nu a
gãsit ceva mai bun de
fãcut decât sã se
aºeze ca o pleaºcã pe
unul din scaunele aflate în jurul
Mesei Tãcerii, într-o poziþie ce
evoca foarte expresiv repaosul
periodic pe colacul de la w.c.. Un
elementar bun-simþ, ca sã nu aduc
în discuþie preceptele educaþiei
estetice, ar fi trebuit sã-i interzicã,
fãrã prea multe explicaþii/
argumente asemenea gesturi/
atitudini. Dar, încã o datã ºi-înc-o
datã: de unde nu e, nici Dumnezeu
nu cere. Pe reþelele de socializare
au apãrut tot felul de reacþii
parodice la nesimþirea prezidenþialã
etalatã în miezul Olteniei
tradiþionale, ceea ce nu-i deloc rãu.
Pe alocuri este chiar reconfortant.
Dar sancþiunea meritatã ar fi fost
trimiterea personajului la originile
sale. Pentru reeducare, desigur.
* Curtea de Conturi a României
a publicat un raport cu 136 de
sesizãri privind începerea urmãririi
penale în cazurile unde se
înregistreazã prejudicii mai mari de
500.000 de euro în perioada 2005
–31 iulie 2016. Aceste prejudicii
însumeazã, pentru perioada
amintitã, peste 9 miliarde de lei.
Sesizate au fost mai multe organe
de urmãrire penalã, în mod
deosebit DNA. Din pãcate, nu ni se
spune în câte din aceste cazuri a
fost declanºatã urmãrirea penalã.
Cu atât mai puþine lucruri aflãm în

legãturã cu prejudiciile recuperate.
Foarte, foarte interesantã ar fi fost
o asemenea situaþie bilanþierã, cu
atât mai mult cu cât DNA ºi ºefa
acestei instituþii de forþã, Laura
Codruþa Kovesi, se aflã în centrul
unor discuþii ºi dezbateri publice

extrem de diverse, de complicate,
ce angajeazã cele mai înalte
instituþii politico- administrative ºi
de securitate ale Statului Român.
Iar în vremea asta, madam’ Kovesi,
cu toate bubele din capu-i adunate
în ultima vreme, cunoaºte noi
trepte de afirmare internaþionalã
(!?!). Recent, regele Suediei i-a
atribuit titlul de comandor al
ordinului Steaua Polarã pentru
„lupta susþinutã ºi curajoasã
împotriva corupþiei din România
care constituie paºi importanþi spre
îmbunãtãþirea transparenþei ºi a
statului de drept”. Ne-am dat
dreakului! I-auziþi ce-l freca zi ºi noapte
pe regele Suediei, de nu-ºi mai gãsea
somnul ºi pacea interioarã –
corupþiunea din România, stârpirea ei,
instaurarea transparenþei ºi consolidarea
statului de drept pe Dâmboviþa, pe
Mureº ºi pe Târnave! Extraordinar ºi
intrauterin! Vã daþi seama ce
propagandã arborescentã, la nivel
continental, planetar ºi intergalactic se
deruleazã în jurul acestei muieri cu atâtea
ºi atâtea probleme? Cine are interesul
sã o menþinã într-o funcþie unde a
început sã fie atât de mult ºi de mulþi
contestatã? Ei, cine?
* Dar cel mai tare, mai amuzant
termen din comunicatul regelui
Suediei ºtiþi care e? „Transparenþã”!
Prietenii cunoscãtori ºtiu de ce...
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Virgil Popescu, vicepreºedinte PNL: PSD are un program-fantomã

de guvernare, dupã ce a îngropat bugetul pe 2017
PSD ºi-a propus sã ne
amuze în aceastã campanie
electoralã. Dupã ce s-au lãudat cã
ºi-au lansat programul de
guvernare, descoperim, de fapt, cã
acesta lipseºte cu desãvârºire.
Premier-fantomã, programfantomã. Pesediºtii au doar niºte
idei generale, foarte vagi, despre
domenii pe care nu le înþeleg.
Programul economic al PSD este
demn de o compunere scrisã de
un elev de liceu. Ideile lor au fost
deja aplicate în Guvernul condus
de Victor Ponta.
Oferta PSD este una nocivã
pentru economia româneascã:
mai multã birocraþie, descurajarea
antreprenorilor ºi încurajarea
evaziunii fiscale. Pentru anul 2017,
PSD îngroapã bugetul în pomeni
electorale. Mãsurile vor putea fi
adoptate abia din anul 2018.
Social-democraþii au avut grijã sã
se ocupe de banii anului urmãtor.
Relaxarea fiscalã a celor din PSD
înseamnã, de fapt, eliminarea unor
taxe pe care tot ei le-au adoptat în
Guvernul Ponta. Nu am uitat de taxa
pe stâlp, care rãmâne una dintre cele
mai stupide din istoria þãrii. De
obicei, pesediºtii se gândesc la
relaxare fiscalã doar în perioada

alegerilor. Programul-fantomã de
guvernare al PSD prevede cã taxele
vor fi reduse abia din 2018, însã totul
este o pãcãlealã electoralã. De ce
PSD nu reduce aceste taxe din 2017,
dacã într-adevãr intenþioneazã sã
ajute mediul de afaceri? Trecutul
recent ne-a arãtat cã pesediºtii se
bazeazã pe creºterea taxelor ºi a
impozitelor, ca sã-ºi finanþeze
pomenile electorale. De asemenea,
social-democraþii cresc salariile cu
câteva sãptãmâni înainte de
alegerile parlamentare sperând cã
vor atrage voturi.
Cetãþenii trebuie sã conºtientizeze
cã PSD n-are un program cu o
viziune completã ºi complexã, pe
termen mediu sau lung. Programul
economic este plin de idei care nu
mai reprezintã actualitatea din
România. Dragnea vrea sã
împovãreze bugetul fãrã niciun
motiv. PSD propune credite
garantate de stat pentru tineri sau
pentru IMM-uri în condiþiile în care
aceste programe deja existã.
Probabil social-democraþii vor sã
deschidã noi robinete de bani,
pentru ca baronii lor sã-ºi încarce
buzunarele, aºa cum au fãcut
întotdeauna. Pesediºtii n-au fost
niciodatã deschiºi la colaborare cu

întreprinzãtorii din
România, ci, din
contrã, au pus cât
mai multe taxe ºi
impozite în cârca
acestora.
Este amuzant cã
acest PSD - disperat
se laudã cu mãsuri
care deja au fost
aplicate sau deja
existã. Practic, nu
vine cu nimic nou
înainte de alegerile
parlamentare ºi nau nicio soluþie care
sã aducã bani la
bugetul statului.
Probabil PSD va tãia pensiile ºi
salariile ca sã plãteascã
pomeniile electorale.
Când doresc sã mã amuz,
accesez site-ul PSD. Dragnea va
ajunge în curând un personaj din
desenele animate, deoarece
provoacã hohote de râs când
vorbeºte despre dezvoltarea
României, în condiþiile în care el na ajutat nici mãcar judeþul
Teleorman sã scape de sãrãcie. Le
recomand celor din PSD sã-ºi facã
o trupã de stand-up comedy dacã
vor continua cu aceste glume.

România sub PSD va fi una în
care va conta consumul, în loc
sã investim în dezvoltare.
Pesediºtii n-au niciun interes sã
sprijine antreprenorii români,
care pe timpul guvernãrii Ponta
au fost uitaþi ºi umiliþi.
PNL are cea mai bunã ofertã de
guvernare pentru România, punând
accentul pe creºtere economicã ºi
investiþii. Totodatã, ne dorim o
creºtere a veniturilor cetãþenilor pe
parcurs ce situaþia economicã ne
va permite acest lucru.
Virgil Popescu,Vicepreºedinte PNL

Festivalul Naþional de muzicã uºoarã “Iulian Andreescu” 2016
În perioada 27-28
octombrie 2016, la Drobeta Turnu
Severin a avut loc cea de-a XII
ediþie a Festivalului Naþional de
Muzicã Uºoarã „Iulian Andreescu”.
Evenimentul a fost organizat de
Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu”, instituþie de culturã
subordonatã Consiliului Judeþean
Mehedinþi.
Festival a fost înfiinþat pentru a-l
omagia pe marele om de culturã,
cel ce a fost compozitorul ºi
profesorul Iulian Andreescu. De 12
ani prin acest festival, este readusã
în
conºtiinþa
publicului
personalitatea muzicianului Iulian
Andreescu, cel care a înfiinþat
Orchestra de camerã ºi de estradã,

Orchestra semisimfonicã, Corul de
camerã al profesorilor de muzicã,
Orchestra de camerã a profesorilor
ºi elevilor, primul director al Liceului
de Muzicã din oraºul nostru.
Festivalul care cuprinde o secþiune
de concurs de interpretare, încã de la
prima ediþie s-a bucurat de un juriu
prestigios, condus de cunoscutul
realizator de emisiuni radio, Titus
Andrei , iar soliºtii care au obþinut
premii au devenit voci cunoscute
în plan naþional. Managerul
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, Emilia Mihãilescu, dar
ºi Secþia “Arte”, condusã de Doina
Durdan, s-au implicat de a lungul
timpului în organizarea ºi
menþinerea acestui festival.

Trofeul Festivalului a fost
câºtigat de Dumitriu Andreea
Claudia din Bucureºti.
Evenimentul s-a bucurat de un

recital extraordinar al solistului
Adrian Daminescu, ºi al trupei New
Quartet, ºi s-a desfãºurat la Palatul
Culturii “Teodor Costescu”. G.P.
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Iohannis ºi Cioloº gîndesc
cu buzunarele lor, nu cu mintea
oficiale cu girofaruri (gen Gabriel
Oprea), ca pe niºte trãsuri: „Birjar, iao pe aici, ia-o la dreapta, ia-o spre
Valea Oltului, via Frau Carmen, ia-o
spre aeroportul din Sibiu!”. Acelaºi
Iohannis i-a forþat mîna horticultorului
Cioloº sã-ºi gãseascã „partida”
politicã, pentru cã vrea ca omul
Bruxelles-ului sã rãmînã primCine lucreazã în haitã, îºi pierde ministru. Prin implicarea sa în
identitatea! Devine hãitaº. Din ipostaza competiþia electoralã a încãlcat din nou
de adversari ai suprimãrii celor 102 Constituþia! Iohannis habar n-are cum
taxe propuse spre eliminare de stã treaba cu tehnocraþia ºi trebuie sãpesede, Iohannis ºi Cioloº i amintim cã guvernul Cioloº, care e
demonstreazã clar acest lucru. tehnocrat doar la gulere ºi la manºete,
Entuziasmul celor doi trebuie pus la e musai sã închidã uºa pe dinafarã
rãcit, altfel va da în clocot ºi ne va opãri dupã alegerile parlamentare.
de tot. Amîndoi gîndesc cu buzunarele
Îºi bate joc de români
lor, nu cu mintea! Cum sã-i fie un pic
cu bine-cunoscutul
mai bine poporului, cînd ei sînt
ºi crispatul sãu zîmbet
ascultãtorii Bruxelles-ului, WasightonKlaus Iohannis perpeleºte la foc
ului? În tactica lor de lucru nu existã scãzut conºtiinþa naþionalã,
ruºine, ci neruºinare. Recent, Iohannis Constituþia, valorile religioase,
a afirmat cã nu vrea „premieri penali”, tradiþionale ºi spiritualitatea milenarã.
dar, însuºi, el, preºedintele, este O fotografie a lui Iohannis, la „Masa
cercetat penal ºi face naveta în Tãcerii!, aºezat pe unul din cele 12
instanþe, acuzat de fals ºi uz de fals. scaune, de parcã aºtepta sã i se
Ehei!, vor cãdea cozile cîinilor încãrcaþi aducã halba de bere, e o dovadã a
cu prea mulþi covrigi rãscopþi la persiflãrii marelui Brâncuºi. Din bunsimigeria din Hermannstadt, pe simþ nu poþi face acest lucru. O
vremea cînd era Bürgermeister. Cei fotografie în picioare lîngã „Poarta
care l-au votat la marea feisbucealã din Sãrutului”, precum... la poartã nouã,
2014 îºi plîng de milã. În Bucureºti se era o exprimare artisticã realã a
desfãºura marºul unioniºtilor, dar statutului sãu. Iohannis nu s-a
Iohannis o ºtersese englezeºte, nu mulþumit cu toate gafele deja celebre
nemþeºte, lãsînd un bilet în poarta ºi a atacat frontal normalitatea,
palatului: „Plecat sã duc marfã în moralitatea ºi familia tradiþionalã. ªiEuropa, revin la cîteva minute dupã ce a bãtut joc de ele cu bine-cunoscutul
strada va fi curãþatã de voi”. Fraþii noºtri ºi crispatul sãu zîmbet. Foarte
de peste Prut i-au înþeles absenþa deschis legalizãrii sodomiei, el a
nemotivatã, ºtiind cã preºedintele ales folosit termenul de toleranþã faþã de
de miliþiile planetei e un „minoritar”, deviaþii-sexual, moralizîndu-i pe
iar pe nemþi, nimeni nu-i poate grãbi „fanaticii religioºi”, care, vezi
sã-ºi înghitã halba de bere pe doamne, þin cu tãrie sã fie respectatã
nerãsuflate. Unioniºtii au fost urcaþi în religia ortodoxã ºi tradiþiile neamului
dube ºi amendaþi drastic, dar nimic n- nostru! Ne-am sãturat de toleranþa sa
a încãlzit minþile ºi sufletele cuplului pentru strãini ºi diavoli, de
Iohannis-Cioloº! La manifestaþiile post promisiunile neîmplinite, pentru cã,
Colectiv, Iohannis a fãcut bãi în de fapt, n-a fãcut nimic pentru
mulþimea plantatã special pentru el, progresul ºi bunãstarea poporului
interesat sã punã umãrul la român! Unde s-a mai pomenit ca o
rãsturnarea guvernului Ponta. De zeci þarã sã aibã un preºedinte cercetat
de ori ºi-a dat aramã pe faþã, iar pentru penal ºi acesta sã facã pe niznaiul?
el e floare la pãlãrie folosirea avionului Cum toleraþi ca preºedintele Þãrii sã
prezidenþial ºi convoiului de maºini afirme despre cetãþenii români cã sînt

„fanatici religioºi”? Ruºine sã-i fie!
Cum acceptaþi ºã-ºi exprime acordul
cu privire la cãsãtoriile sodomiºtilor?
O societate suferindã ca a noastrã nare nevoie pe post de preºedinte de
un gafeur permanent, un Gicã-contra
ce nu respectã Constituþia României
ºi valorile ei morale, un preºedinte
care înclinã ca firul de papurã dupã
cum bate vîntul miliþiei planetare ºi
europene, un preºedinte cercetat
penal pentru fals ºi uz de fals.
Iohannis a jignit 90% din populaþia
Þãrii, declaratã creºtinã. Cu toate
gafele, abuzurile ºi slugãrniciile sale,
Iohannis s-a lins pe bot de un alt
mandat prezidenþial. Baºca deja
doritã ºi posibilã suspendare. Poate,
chiar, demitere. Deie domnul!
Iohannis nu e strãin de
succesoratul organizaþiei
naziste „Grupul Etnic German”
Coaja mãmãligii lui Iohannis s-a
îngroºat prea mult! A uitat complet
cã votul acestor „fanatici religioºi” la fãcut preºedinte, cu toate cã
aparþine unei alte minoritãþi etnice ºi
religioase. Votul dat de români este
un exemplu real de toleranþã, în limita
bunului simþ, nu toleranþa pe care el
o manifestã pentru anomalia
sodomicã, eliminatã, ca boalã, la
cerinþã expresã, din dicþionarele
medicale. Ca minoritate etnicã,
preºedintele trebuie sã ºtie cã poporul
român are valorile sale sfinte, valori
de patrimoniu naþional, care trebuie
respectate ca atare, adicã respectate
cu sfinþenie Pentru comportamentul
sãu ºi-a mîncat papara meritatã pe
feisbucul ãla pe care ni-l serveºte
nouã la micul dejun, prînz ºi cinã pe
post de reþetã prezidenþialã, ca hranã
alteratã înainte de a fi preparatã!
Depãºindu-ºi prea adesea
prerogativele, Iohannis ºi-a permis
sã-l tragã de urechi pe procurorul
general Augustin Lazãr, cerînd
judecãtorilor urgentarea unor dosare
penale, cum ar fi „dosarul Revoluþiei”
ºi al „Mineriadei”. Dana Gârbovan,
Preºedintele Uniunii Naþionale a
Judecãtorilor din România (UNJR) a
afirmat cã solicitarea lui Iohannis
este nefireascã ºi „aratã exact o

mentalitate greºitã la care Executivul
ºi celelalte puteri ale statului se
raporteazã”. Categoric nu-i este
permis sã se pronunþe în diferite speþe,
dînd „indicaþii preþioase” asupra a
ceea ce trebuie ºi ce nu sã facã
Justiþia. Sigur, cele douã dosare ar fi
trebuit soluþionate acum, poate 20 de
ani! Dacã tot a comis abuzul, firesc ar
fi fost sã cearã ºi urgentarea dosarului
în care este pîrît cã deþine cu acte false
imobilul din Sibiu. Firesc ar fi fost sã
cearã instanþei sã-i impunã înapoierea
banilor din chiria pe respectivul
imobil, ba chiar ar trebui sã cearã
redeschiderea dosarului sãu de
incompatibilitate de dinaintea
alegerilor prezidenþiale ºi alte posibile
cauze de dosar, pe care presa le are în
vizor, cum ar fi dosarul retrocedãrilor
ilegale din Sibiu, pe perioada
mandatului sãu de primar. Avocatul
sãu a obþinut patru sau cinci amînãri
la contestaþia în anulare, privind
imobilul deþinut cu acte false. N-ar
strica sã se ocupe cineva ºi de
succesoratul organizaþiei naziste
„Grupul Etnic German”, de care
actualul ºef al statului nu este tocmai
strãin. Iohannis trebuie sã ºtie cã
românii dintre graniþe ºi cei din afarã
vor, ca necesitate imperioasã,
igienizarea tuturor sectoarelor Puterii
de stat, a Justiþiei ºi Preºedinþiei! Vor
o hotãrîre dreaptã ºi imediatã cu privire
la mînãreala caselor lui Iohannis,
obþinute cu bani din meditaþii ºi cu
acte false. Nu amînãri la infinit ale
proceselor! Cîte meditaþii sã fi dat
Iohannis, de a reuºit sã facã o avere
de invidiat? O fi avînd ºi el o
„Mãtuºã”, fie ea Tamara, Hanna, Elsa
ori Barbara? Sã ne spunã dacã a plãtit
taxã la stat ºi impozit la ANAF pentru
încasarea sumelor din „meditaþii”.
Orice alt preºedinte de stat, cercetat
penal ºi autor al unor încãlcãri
constituþionale, ºi-ar fi dat demisia de
onoare. Cu tot respectul declarat
funcþiei de preºedinte, nu actualei
persoane în funcþie, nu sînt singura
care afirmã cã Iohannis ar fi trebuit
suspendat demult!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Politicieni cãlare pe Brâncuºi
Nu a fost scandal mai mare,
decât dupã cãlãrirea unei opere
brâncuºiene de cãtre dosul
prezindenþial. Au apãrut zeci de mii de
comentarii ºi analize, dacã da, dacã nu,
de ce, de ce nu, cine e responsabil,
cine îl protejeazã pe Brâncuºi ºi arta
modernã de dosul lui Klaus Iohannis
ºi altele. Multã energie s-a consumat
ºi multe eforturi s-au irosit pentru a
scoate în evidenþã mârlãnia
preºedintelui, cu sau fãrã ghilimele,
care s-a cocoþat pe unul din scaunele
de la Masa Tãcerii. Omul are ºi el un
plan: vrea ca dupã ce îºi încheie
mandatul sã aibe albume foto pe care
sã se poatã admira. Cã e vorba de
opere, ºefi de stat, palmieri, indivizi mai
mult sau mai puþin celebri este ºi
acesta un obiectiv deschis pentru ºeful
statului. Mãcar are o preocupare. Nu
degeaba s-a pozat cu edilul sub Poarta
Sãrutului sau cu Masa Tãcerii. Era un
fel de turist de rând. Trebuia sau nu sã
stea pe operã, nici nu mai conteazã,
pentru cã deja a stat ºi o fãcuserã
milioane înaintea sa, din 1938 încoace.

Unii spun cã este vorba de bun simþ
sã nu cãlãreºti opere de artã, chit cã
era vorba de un scaun, iar un scaun
este folosit pentru a ºede. Dar era o
opera de artã modernã ºi nu o operã
funcþionalã, deºi Brâncuºi visa ca
operele sale sã devinã funcþionale întro zi. Chiar intenþiona sã construiascã
prin lume clãdiri în forma Coloanei
Infinitului. Treaba este cã Iohhanis a
venit ºi a plecat. A spus cã la Târgu
Jiu este aur, dar ce sã faci cu aurul,
dacã nu îl pui în valoare cum trebuie
sau dacã unii îºi mai ºterg tãlpile pe el
sau servesc cina pe Masa Tãcerii sau
spalã cu jet de apã Poarta Sãrutului.
Pânã la urmã, imaginea cu
preºedintele stând la Masa Tãcerii a
reprezentat tot un fel de promovare a
lui Brâncuºi, chiar dacã pe dos. Au
comentat ºi Ponta, ºi Bãsescu ºi încã
vreo câteva milioane. Nu au comentat
degeaba ºi nu pentru cã sunt iubitori
sau cunoscãtori de artã, ci pentru cã
unii mai sunt ºi politicieni ºi candidaþi
ºi îi avantaja subiectul dintr-un
anumit punct de vedere. Masele de

români comentatori de pe
facebook putea fi stârnite cu o
temã atât de facilã. A punctat
ºi Ponta, a punctat ºi Bãsescu.
Doar sunt amândoi candidaþi
la Camera Deputaþilor ºi la
Senat. Oricine poate sã îºi
dea cu pãrerea oricât, atunci
când vede o astfel de pozã ºi
nu îi trebuie nu ºtiu ce
vocabular sã îºi dea cu
pãrerea, cã doar o imagine
face cât o mie de cuvinte, cum
spune. Problema este cã în
mandatele lu Ponta ºi
Bãsescu Poarta Sãrutului a fost
spãlatã cu furtunul cu jet de apã, ca
orice maºinã dusã la spãlãtoria auto
ºi nu au mai fost dezlãnþuite atâtea
energii. Sigur cã dacã punea
Bãsescu jetul pe Poarta Sãrutului
altfel era treaba. Aºadar mai conteazã
ºi personajul, nu neapãrat opera sau
valoarea acesteia. Pânã la urmã,
indiferent de personaj, ne apropiem
de o operã de artã cu o valoare certã
cu o pietate ºi aproape cã trãim o
experienþã misticã, transcedentalã.
Cine trãieºte, cine nu, îºi face poza
ºi se duce acasã, sã îºi completeze
colecþia. Poate nu va revedea
vreodatã fotografiile respective.
Arta nu e chiar pentru toatã lumea,
pânã la urmã,dar toþi pot ajunge în
preajma artei. Unii spuneau sã
învelim în sticlã operele brâncuºiene,

sã nu le mai atingã intemperiile.
Probabil cã ar trebui sã învelim în
sticlã oamenii, ca sã evitãm contactul
cu opera. ªi la vot ar trebui sã fie la
fel, sã se evite cât mai puþin contactul
cu ºtampila de vot ºi cu buletinul.
Astfel se va putea vedea uºor cât se
furã la vot ºi cine face modificãri în
votul original. Furãm puþin câte puþin
din ce este în jurul nostru ºi nici nu
ne dãm seama. Iohannis a fãcut la fel.
Este nevinovat. În primul rând pentru
cã nu are nicio treabã cu arta ºi în al
doilea rând pentru cã alegãtorii l-au
trimis pe funcþia respectivã. Aºadar
se bucurã de prezumpþia de bun simþ
ºi competenþã. Ar fi de preferat un
preºedinte competent care sã ridice
nivelul de trai al naþiunii, decât un
specialist în artã care sã ne
sãrãceascã.  ªtefan Bãeºiu
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Documente care aratã...
 urmare din pag. 3

ºi a fost câºtigatã, evident, de firma
despre care se spunea la acea vreme
cã ar fi a lui Nelu Iordache ºi a unei
domniºoare foarte arãtoase, ale
cãrei forme apetisante s-au putut
vedea în celebra revistã pentru
bãrbaþi PLAYBOY. În urma derulãrii
procedurii de licitaþie, a fost semnat
contractul nr. 63/02.12.2015, între
Serviciul Public de Alimentare cu
Energie Termicã (SPAET) din cadrul
Primãriei municipiului Drobeta
Turnu Severin, contract al cãrui scop
era concesionarea lucrãrilor privind
„REALIZAREA UNEI SURSE DE
PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE
ÎN VEDEREA ALIMENTÃRII CU
CÃLDURÃ A SISTEMULUI
CENTRALIZAT DE TERMOFICARE
DIN MUNICIPIUL DROBETA
TURNU SEVERIN”. Obiectul
contractului de concesionare lucrãri
îl constituia proiectarea, finanþarea,
construcþia ºi operarea obiectivului
de investiþie asumat prin contract,
adicã interminabila centralã termicã.
Aºadar eram la începutul lunii
decembrie a anului 2015 ºi firma avea
deja un contract semnat ºi parafat.
Prin ianuarie 2016, încep gargara ºi
promisiunile deºarte. Reprezentanþii
firmei, însoþiþi de primarul Gherghe
fac vizite pe terenul plin de bolovani
ºi denivelat al viitoarei investiþii ºi
încep sã toarne la minciuni gogonate,
potrivit cãrora vom avea cãldurã de
la finalul lunii octombrie ºi apã caldã
chiar de prin august. Severinenii se
uitã, din pãcate, în gura idolului lor,
primarul Gherghe ºi aºteaptã ca
milogii sã vinã apa caldã ºi mai târziu
cãldura, doar cã acestea nu mai vin.
Pe ºantierul centralei era liniºte,
nimeni nu miºca un deget, iar mult
mai târziu aveam sã aflãm, cu
stupoare, cã firma nici nu avea bani
ºi aºtepta aprobarea unui credit de
patru milioane de euro de la Banca
Transilvania, credit care se aprobã
undeva pe la începutul lunii
septembrie 2016.
Primarul Costel promitea
cu sufletul deschis
Pentru ca minciuna sã fie ºi mai
amarnicã, aveam sã aflãm, dupã ce
scãpasem de primarul Gherghe,

adicã dupã alegerile locale din 5
iunie 2016, cã de fapt, firma îºi
asumase prin contract finalizarea
lucrãrilor abia în februarie 2017.
Pus în faþa faptului împlinit, noul
primar, Marius Screciu începe sã
caute soluþii disperate.
Pânã la acel moment, însã, trebuie
sã spunem cã primarul Constantin
Gherghe nu se sfia sã promitã, la
începutul anului 2016, cã vom avea
cãldurã ºi apã caldã. „De la predarea
amplasamentului, în 8 luni de zile,
este termenul limitã, maxim, în care
trebuie sã dea în folosinþã, sã
furnizeze apã caldã ºi cãldurã, asta
însemnând sfârºitul lunii august,
începutul lui septembrie. Eu sper sã
fie în mãsurã sã dea apã caldã mai
devreme, am eu aºa un feeling!”,
declara Constantin Gherghe, în
calitate de primar, pe data de 14
ianuarie 2016, pentru TELE 2
DROBETA.
CEZ DISTRIBUÞIE era mai
îngrijoratã de soarta
severinenilor decât ALFA
GROUND!
Pe data de 14.10.2016, CEZ
DISTRIBUÞIE trimite cãtre ALFA
GROUND SOLUTIONS SRL adresa
nr. RO/61946, care era datã, spre
ºtiinþã, ºi Primãriei Severin, Instituþiei
Prefectului Mehedinþi, Consiliului
Judeþean Mehedinþi. CEZ se adresa
cu privire la stadiul racordãrii la
reþeaua electricã de interes public a
obiectivului centralã termicã. În data
de 3 octombrie 2016, CEZ
DISTRIBUÞIE convoacã o întâlnire,

din proprie iniþiativã, cu
reprezentanþii ALFA GROUND,
pentru a-i racorda la reþea. „Având
în vedere importanþa pentru
comunitatea localã a obiectivului
care necesitã racordarea la reþeaua
electricã, CEZ DISTRIBUÞIE a
respectat responsabilitãþile rezultate

din minutã, analizând cu prioritate
posibilitatea racordãrii în termenul
cel mai scurt a locului de consum”,
scriau cei de la CEZ în adresa
amintitã mai sus. Mai mult, CEZ a
transmis toatã documentaþia
necesarã ºi instrucþiunile de
completare ºi înaintare a acesteia.
Nimeni ºi nimic nu a reuºit, însã,
sã-i trezeascã din letargia
revoltãtoare pe cei care promiteau,
împreunã cu primarul Gherghe, cã
ne vor da cãldurã ºi apã caldã încã
din septembrie 2016. În continuare,
în adresa respectivã se mai aratã cã
deºi cererile de racordare formulate
de ALFA GROUND, pentru punerea
în funcþiune a centralei termice,
„obiectiv de importanþã majorã
pentru comunitatea localã” au fost
soluþionate cu maximã operativitate,
s-a semnat ºi contractul, ALFA
GROUND nu a plãtit factura pentru
elaborarea studiului ce data din 17
februarie 2016. „Pentru locul de
consum ºi producere, centrala de
producere de energie (…), contractul
privind elaborarea studiului nr.
7600001741/17.02.2016 a fost
semnat ºi de cãtre dvs., v-am
transmis factura dar nu aþi achitat
aceastã facturã pânã în acest moment,
astfel încât promovarea întocmirii
studiului de soluþie este blocatã”,
se aratã în adresa transmisã de
CEZ DISTRIBUÞIE.
Tot în adresa CEZ se mai aratã,
ºi mai grav, cã deºi a fost transmis
avizul tehnic încã din luna iunie
2016, firma nu a depus cerere
pentru întocmirea contractului de
racordare ºi din acest motiv
promovarea proiectãrii ºi
execuþiei lucrãrilor este
blocatã. Aceasta este firma
de la care severinenii
aºteaptã confort termic!
Au reclamat
ROMAG TERMO la Guvern
Firma care încurcã acum
situaþia furnizãrii de agent
termic în Severin, ALFA GROUND
SOLUTIONS, a participat la
negocierea directã pentru
operarea echipamentelor de la
ROMAG TERMO ºi a contestat
rezultatul licitaþiei, deºi cu 10 zile
înainte alerta mai multe ministere
cã ROMAG TERMO nu are voie sã
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funcþioneze ºi cã este un dezastru
din punct de vedere al respectãrii
condiþiilor de protecþia mediului.
ALFA GROUND SOLUTIONS
SRL transmite, pe data de 17
octombrie 2016, adresa cu
numãrul 323, cãtre Ministerul
Mediului, Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Ministerul Energiei, o
adresã în care înfiereazã cu mânie
proletarã intenþia municipalitãþii de
a închiria ºi utiliza echipamentele,
mai exact cazanele de la ROMAG
TERMO, pentru a încãlzi municipiul.
„Toate demersurile derulate în
justiþie de cãtre RAAN împotriva
actelor de constatare ºi sancþionare
emise de cãtre Garda Naþionalã de
Mediu au fost respinse definitiv în
luna aprilie 2016, drept urmare
ROMAG TERMO nu poate furniza
agent termic la acest moment”,
avertiza ALFA GROUND.
Mai mult, tot în adresa din data
de 17 octombrie 2016, ALFA
GROUND promitea solemn cã în
perioada 3 –10 noiembrie 2016
se vor face probe tehnologice cu
livrare ºi cã livrarea agentului termic
va începe cu luna noiembrie 2016.
„Noi ne asumãm finalizarea
investiþiei”, promiteau cei de la
ALFA GROUND SOLUTIONS SRL.
La finalul unei polologhii de 6
pagini, administratorul ALFA
GROUND, Ana Maria Eremia, spune
aºa: „Drept urmare (…) solicitãm
stoparea oricãrui demers de repunere
în funcþiune a Sucursalei ROMAG
TERMO, întrucât considerãm cã
aceasta este din start sortit eºecului,
în lipsa îndeplinirii condiþiilor legale
de funcþionare”. Ce fel de firmã
serioasã poate fi aceasta, care cere
stoparea punerii în funcþiune a
ROMAG TERMO, dar mai apoi, dupã
câteva zile, vine ºi participã la
negocierea directã pentru operarea
echipamentelor de la ROMAG
TERMO? Ba mai mult, mai face ºi
contestaþie, dupã ce este respinsã din
motive de lipsã de experienþã în
domeniu, o contestaþie aruncatã
doar aºa în bãtaie de joc ºi dispreþ
faþã de zecile de mii de severineni
care tremurã în propriile case, care
îºi trimit copiii sã tremure la scoalã
ºi la grãdiniþã ºi care îºi nasc urmaºii
într-o Maternitate îngheþatã! R.C.

OBIECTIV mehedinþean

diverse

3 - 9.11. 2016

pag. 11

Comunicat de presã conferinþã închidere EDUC Plus
Pe data de 26 octombrie 2016 a avut loc la
Bucureºti, la sediul DGASPC Sector 1, conferinþa
de închidere a proiectului „EDUC –PLUS Formare
permanentã ºi profesionalism pentru servicii de
calitate acordate copiilor din sistemul de protecþie”
PEH021. Evenimentul a fost organizat de Centrul
de Resurse ºi Informare pentru Profesiuni Sociale
–CRIPS ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Sector 1, parteneri în
implementarea proiectului PEH021. La conferinþã
au participat reprezentanþi ai Direcþiilor Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului din
judeþele beneficiare: Arad, Alba, Argeº, Bacãu,
Buzãu, Cluj, Ialomiþa, Mehedinþi, Mureº, Vâlcea,
reprezentanþi ai Fondului Român de Dezvoltare
Socialã ºi Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Drepturilor Copilului ºi Adopþie, precum ºi
specialiºti din cadrul DGASPC din alte sectoare
ale municipiului Bucureºti ºi din alte judeþe, alãturi
de membri ai CRIPS ºi ai DGASPC Sector 1.
În cadrul conferinþei, au fost prezentate rezultatele
ºi impactul proiectului, urmãrind axele principale:
formarea personalului educativ din serviciile de tip
rezidenþial, bunele practici de parteneriat publicprivat ºi participarea copiilor. Beneficiarii
proiectului au prezentat experienþele locale în
implementarea acestui proiect, subliniind
importanþa formãrii educatorilor din serviciile de
protecþie ºi succesul de care s-au bucurat modelul
de formare propus, activitãþile care au stimulat
participarea copiilor, evenimentele dedicate întãririi
parteneriatului public-privat.
De asemenea, s-au conturat o serie de

perspective de viitor în ceea ce priveºte continuarea
demersurilor de profesionalizare a educatorilor din
serviciile de protecþie a copilului, identificarea unor
noi nevoi de formare, nevoia de a lucra în comun
cu cadrele didactice în vederea creºterii ºanselor
de integrare a copiilor din serviciile de tip
rezidenþial ºi, totodatã, crearea de parteneriate
public-private ºi inter-publice pentru integrarea
socialã a copiilor aflaþi în SR.
Cu prilejul conferinþei, au fost lansate cele mai
recente rezultate ale proiectului, respectiv
ghidul „Dezvoltarea capacitãþii personale
de acþiune”, ghid practic pentru
educatorii din serviciile de tip rezidenþial
care a constituit suportul de curs în
cadrul Modulului IV de perfecþionare, ºi
broºura electronicã prezentând bune
practici de parteneriat public-privat
„Împreunã pentru incluziunea socialã ºi
non-discriminarea copiilor din servicii
rezidenþiale”. Ca element de
sustenabilitate, site-ul Centrului Virtual
de Resurse CVR Trainer va continua sã
asigure o platformã de întâlnire a
formatorilor ºi profesioniºtilor din
domeniul social ºi va pune la dispoziþia
acestora, ºi dupã finalizarea proiectului,
resurse utile în munca socialã ºi în
demersurile de formare.
Proiectul Educ Plus PEH021 s-a
derulat în perioada 26 mai 2015 –31
octombrie 2016, fiind finanþat cu
sprijinul Programului RO10-CORAI,
program finanþat de
Granturile SEE 2009-2014 ºi
administrat de Fondul Român
de Dezvoltare Socialã.
Scopul proiectului a fost
îmbunãtãþirea ºanselor de
integrare socialã a copiilor ºi
tinerilor din sistemul de
protecþie gãzduiþi în servicii de
tip rezidenþial prin promovare de
strategii, mãsuri ºi programe de
formare care vizeazã creºterea
profesionalismului personalului
educativ ºi bunele practici de
parteneriat public-privat pentru
incluziune socialã ºi nondiscriminare.
Bugetul proiectului a fost
de 762,190.00 lei valoarea
totalã a costurilor eligibile,
reprezentând: 583,075.35
Palatul Culturii TEODOR COSTESCU lei valoarea grantului SEE
provenind din sursa
Luni, 7 noiembrie 2016, ora 1900 externã; 102,895.65 lei

cofinanþare publicã inclusã în finanþarea
nerambursabilã; 76,219.00 lei cofinanþare
privatã (contribuþia CRIPS).
Pentru multe informaþii despre proiectul EDUC
PLUS vã invitãm sã accesaþi site-ul www.cvrtrainer.crips.ro. Pentru informaþii suplimentare
despre proiect, vã rugãm sã ne contactaþi pe
adresa de mail: crips1@@crips.ro, telefon (021)
225.00.84, tel/fax: (031) 402.27.95 persoana de
contact Mirela Turcu, Manager proiect.
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O nouã încercare de unire Învãþãm sã convieþuim armonios
proiect educaþional interjudeþean de promovare a
a românilor din Serbia
tradiþiilor istorice ale judeþului Hunedoara

La Centrul Cultural
Românesc din Kladovo a avut loc o
nouã încercare de unire a asociaþiilor
româneºti din Serbia de Rãsãrit, dupã
ce prima astfel de întâlnire s-a
desfãºurat la Bor. Cinci asociaþii au
rãspuns prezent la întâlnire, dar
discuþiile continua, în sãptãmânile
viitoare, la Majdanpek.
Dupã ce, pe data de 23 octombrie
2016, preºedintele Iniþiativei
Românilor din Serbia (IRS), Boian
Bãrbuþã, a organizat o masã rotundã,
la sediul Primãriei Bor, la care s-a
discutat despre formarea unei Federaþii
a Asociaþiilor Româneºti din Serbia,
vineri, 28 octombrie 2016, la Centrul
Cultural Românesc din Kladovo, a
avut loc a doua rundã de discuþii.
Dacã la prima rundã de discuþii, au
fost prezente doar trei asociaþii, la
Kladovo au venit reprezentanþii a 6
asociaþii: Asociaþia pentru Tradiþia ºi
Cultura Românilor „Dunãrea” din
Kladovo” (reprezentatã de preºedintele
Tihan Matasarevici ºi vicepreºedintele
dr. Aleksander Najdanovici), Asociaþia

Renaºterea Românilor din Serbia
(reprezentatã de preºedintele Vlada
Savici), Centrul Cultural Informativ al
Românilor din Serbia (reprezentat de
Daniel Petcovski), Asociaþia Românilor
„Dacia Aureliana” (reprezentatã de dr.
Zoran Radivojevici), Iniþiativa Românilor
din Serbia (reprezentatã de Boian
Bãrbuþã) ºi Asociaþia Unirea Românilor,
de la Majdanpek (reprezentatã de
Ljubomir Brânduºan).
Discuþiile s-au centrat pe
înfiinþarea unei federaþii a românilor
din Serbia de Rãsãrit, cu sediul la
Bor, o entitate care sã reuneascã
mai multe asociaþii româneºti.
„E deja al doilea pas, dupã ce ne-am
vãzut la Bor ºi lucrurile merg bine. Ne
vom întâlni în maxim douã sãptãmâni
la Majdanpek, deoarece încã nu am
definitivat totul. Trebuie sã vedem care
va fi statutul viitoarei federaþii ºi care vor
fi organele de conducere, unde eu insist
sã avem tineri”, a precizat preºedintele
Asociaþiei pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor „Dunãrea” – Tihan
Matasarevici.

Protest în faþa Judecãtoriei...
 urmare din pag. 1

ªi pentru cã poate nu erau de ajuns anii de
nedreptãþi, primarul oraºului Strehaia, Giura Ion, i-a mai fãcut o nedreptate:
l-a obligat sã vinã în fiecare dimineaþã sã facã cerere pentru a primi dreptul
de a protesta în faþa celor douã instituþii ale dreptãþii din Strehaia, chiar
dacã acesta solicitase aprobare pentru GREVA FOAMEI pe termen nelimitat.
Povestea celor 16 ani petrecuþi prin instanþe de cãtre Mihai Dãnciulescu ar trebui
scrisã într-un serial, dar pentru cã spaþiul nu ne permite supunem cazul atenþiei
celor doi conducãtori ai Instituþiei Prefectului Judeþul Mehedinþi, Cristinel Pavel,
prefect ºi Andrei Stãniºoarã, subprefect, ºi-i rugãm sã se aplece asupra celor douã
adrese trimise petentului: nr. 6654/01.08.2016 ºi, respectiv, 10079 din 14.10.2016.
Totodatã, adresãm rugãmintea primarului comunei Voloiac, Alexandru
Ovreiu sã reciteascã întâmpinarea depusã în Dosarul 1487/313/2014. Aceeaºi
rugãminte o adresãm ºi d-rei ªtefania Chelu, prim procuror al Parchetului
Strehaia, în legãturã cu ordonanþa de clasare din Dosarul nr. 218/P/215 din
20.07.2015. Toate acestea pentru cã e pãcat ca la cei 74 de ani pe care
Mihai Dãnciulescu îi are sã fie purtat la nesfârºit pe drumuri...  T.A.

În perioada 28-30 octombrie,
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir
Hurmuzescu” Deva a gãzduit proiectul
cultural interjudeþean „Învãþãm sã
convieþuim armonios”.
Pe parcursul celor trei zile ale
evenimentului cultural, 25 de elevi ºi
9 cadre didactice din cadrul a douã
unitãþi de învãþãmânt din judeþele
Harghita ºi Timiº - însoþiþi de
profesori ºi elevi ai Colegiului Tehnic
Energetic „Dragomir Hurmuzescu” au participat la mai multe activitãþi,
atât în municipiul Deva, cât ºi în zona
cetãþilor dacice din Munþii Orãºtiei.
Activitãþile culturale desfãºurate în
cadrul proiectului au avut la bazã trei
principii: interculturalitatea, toleranþa ºi
cultivarea respectului reciproc ºi s-au
desfãºurat în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã „Ovid Densusianu”
Hunedoara ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Hunedoara.
În deschiderea manifestãrii, elevii
ºcolii gazdã au prezentat un moment
artistic ºi au fãcut cunoºtinþã cu
partenerii lor prin jocuri interactive,
dupã care tinerii participanþi au avut
ocazia cã cunoascã principalele
obiective culturale ºi istorice ale
municipiului Deva.
Oaspeþii au fost încântaþi sã
urmãreascã, în prima zi a proiectului,
o demonstraþie susþinutã la Colegiul
Sportiv „Cetate” Deva de echipa
gimnastelor din lotul artistic naþional.
În urmãtoarele douã zile, Asociaþia
Terra Dacica Aeterna le-a prezentat
participanþilor frânturi din viaþa dacoromanã într-un mod inedit, prin

reproducerea unor lupte ºi jocuri de
logicã, toate într-un cadru istoric de
excepþie: în cetatea capitalã
Sarmizegetusa Regia ºi „Cetãþuia”
de la Costeºti.
„Proiectul - aflat la cea de-a treia ediþie
- nu se opreºte doar aici. Dorim ca acest
schimb de experienþã sã fie unul
reciproc. Judeþul nostru este o sursã
inepuizabilã de valori culturale ºi
istorice ºi ne propunem sã promovãm
aceste bogãþii ale culturii locale prin
activitãþi cât mai atractive ºi diversificate.”
–a declarat prof. Gabriel Tripa, director
adjunct al Colegiului Tehnic
Energetic „Dragomir Hurmuzescu”.
Consiliul Judeþean Hunedoara a
sprijinit acest demers cultural,
acordând o finanþare nerambursabilã,
pentru ca activitãþile prevãzute în
calendarul proiectului sã se poatã
desfãºura în cele mai bune condiþii.
Evenimentul a fost iniþiat de ONGul ºcolii gazdã, Fundaþia „Copil în
Europa”, fiind înscris în Calendarul
activitãþilor educative judeþene.

ÞURI
ANUN
* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova
judeþul MEHEDINÞI la preþul
zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN
COMUNA SAMARINEªTI (în
BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact:
0721404945.
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(3 - 9 noiembrie 2016)

Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
O sãptãmânã excelentã pentru creaþie, dezvoltare,
ascensiune profesionalã ºi rezolvãri financiare.
Dorinþele pe care le ai, fie ele ºi mai vechi, te
motiveazã sã faci niºte paºi pe care nu i-ai putut face
pânã acum. E momentul sã accesezi niºte fonduri,
poate sã ceri sprijinul cuiva sau sã clarifici proporþia
implicãrii într-un parteneriat de afaceri. Pentru unii
nativi, e posibil ca aceastã sãptãmânã sã aducã
informaþii interesante, mesaje, veºti. E un moment
bun ºi sã începi un curs, sã porneºti la un drum care
sã te ajute sã evoluezi în mai multe sensuri, sã-þi
extinzi sfera relaþiilor în strãinãtate.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Pentru tine, relaþiile ºi parteneriatele devin centrul
existenþei, de acum ºi pânã pe 14 noiembrie, mai ales
dacã urmãreºti sã te aliezi/asociezi sau chiar sã te
cãsãtoreºti sau sã-þi iei un angajament pe termen lung.
Este o perioadã a dezvoltãrii ºi creºterii prin intermediul
relaþiilor, deci capacitatea ta de cooperare este vitalã
acum. Oricum, anumite intenþii prind contur ºi se
materializeazã începând de acum. Financiar, e posibil
sã ai nevoie de resurse externe, iar ele vor veni, trebuie
doar sã ºtii cui, cum ºi cât sã ceri. ªi mai ales, e
necesar sã fii deschis sã vinã spre tine bani ºi alte
favoruri. Sã le primeºti, sã fii disponibil pentru ele,
dacã vrei sã te simþi în abundenþã. Sprijin ºi veºti
bune vin din strãinãtate sau de la persoane aflate la
mare distanþã, fie ca statut, fie fizic...

Zodia Gemeni
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Energia acestei sãptãmâni îþi dã ocazia sã te
reconectezi cu sufletul tãu, sã accesezi zone mai
profunde în fiinþa ta, sã recunoºti care sunt dorinþele
tale cele mai aprinse, dar ºi care sunt ataºamentele
ºi ce temeri te împiedicã sã te simþi împlinit ºi în
siguranþã. Unii Lei pot sã realizeze cã îºi doresc ceva
stabilitate, pace în cãmin, confort, mai mult spaþiu
pentru a-ºi procesa emoþiile. Mijlocul sãptãmânii te
provoacã sã te confrunþi cu niºte adevãruri interioare,
fie legat de o relaþie afectivã, fie de darurile ºi
proiectele tale. E momentul sã iei niºte decizii în
aceste privinþe. Iar finalul de sãptãmânã este foarte
productiv, mai ales dacã þi-ai propus sã lucrezi.

Zodia Fecioarã

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Persistã sentimentul de final de etapã, te afli întrun punct de cotiturã, dar pentru a ºti care e direcþia
potrivitã, e nevoie sã-þi iei un rãgaz, un timp de
meditaþie, reflecþie ºi înþelegere a unor aspecte din
viaþa ta ºi a legãturilor dintre ele. E ca ºi cum þi se
deruleazã prin faþa ochilor minþii, experienþe trecute
ºi consecinþele prezente ale acestora. Este ocazia ta
de a învãþa sã accepþi, sã te desprinzi de trecut ºi de
ceea ce nu-þi mai foloseºte ca emoþie ºi gând, sã
ierþi ce e de iertat ºi sã te eliberezi odatã de toxicitatea
pe care ai lãsat-o sã-þi îmbolnãveascã o parte din
viaþã. E timpul sã mergi mai departe, sã iniþiezi
acþiuni noi, sã vezi imaginea de ansamblu ºi sã faci
schimbãrile necesare. Sãptãmâna aceasta nu e
confortabilã, dar e utilã ºi terapeuticã.

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Accentul este pus pe comunicare, schimb de
informaþii, secrete care se dezvãluie ºi unele care þi
se încredinþeazã, drumuri, discuþii strategice ºi foarte
bine alese. E important sã fii selectiv în ce priveºte
oamenii cu care vorbeºti, te întâlneºti, negociezi.
Oricum, ºi tu, ºi ceilalþi aveþi tendinþa de a fi secretoºi
ºi misterioºi, astfel cã orice discuþie poate deveni un
joc al emoþiilor ºi al nervilor, mai ales dacã urmãreºti
sã obþii ceva important: un rãspuns, un contract, o
aprobare. Caºtigã cel care are mai multã rãbdare ºi
mai multã determinare. În altã ordine de idei,
sãptãmâna îþi poate aduce ºi schimbãri în spaþiul
locativ sau în locul destinat lucrului.

Pentru tine, este o sãptãmânã de evaluare. A
relaþiilor, a unui anumit grup din care ai fãcut parte
pânã acum, a ºanselor de coalizare ºi participare la
un proiect comun, eventual pentru o cauzã înaltã,
umanitarã. Este ºi o evaluare a prietenilor, a stabilirii
rolului pe care de acum îl va juca fiecare dintre ei,
astfel încât sã simþi uºurinþa ºi progres. În altã ordine
de idei, e posibil ca de miercuri pânã vineri, sã fie
nevoie de tine undeva, sã þi se cearã ajutorul. E un
moment bun sã dãruieºti, dacã simþi, dar fãrã a
sacrifica foarte multe resurse din tine. Discreþia e
cuvântul de ordine, aºa cã fii cât se poate de atent la
informaþiile ºi mesajele care ajung la tine, decamdatã
strânge-le ºi centralizeazã-le. De vineri seara începând,
vei ºti ºi la ce sã le foloseºti. ªi mai ales cum.

Zodia Balanþã

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Pentru tine, segmentul muncii, al programului
zilnic, stilului de viaþã ºi sãnãtãþii, devine foarte
important nu doar în aceastã sãptãmânã ci în
urmãtoarele douã sãptãmâni cel putin. Acum e
momentul sã sãdeºti niºte intenþii, sã vezi ce-þi doreºti
sã schimbi sau de ce e nevoie sã te desprinzi, la ce
sã renunþi pentru a crea spaþiu. Eventual, poþi sã-þi
schimbi regimul alimentar, îþi poþi alcãtui un program
de viaþã mai sãnãtos ºi e un moment foarte bun sã
gândeºti o strategie de lucru mult mai eficientã la
locul de muncã. Sãptãmâna aceasta îþi aduce ºi
conºtientizãri legate de relaþii dar ºi de felul în care
eºti perceput de cãtre cei din jur. Se hotãrãºte
soarta unor relaþii.

În continuare este activ segmentul financiar, fiind
un moment prielnic pentru reconfigurarea acestuia,
dar ºi pentru a descoperi niºte hibe ascunse ale unei
afaceri sau al unui mod de a gestiona banii. Pe de
altã parte, poþi descoperi mijloace, soluþii ºi strategii
foarte eficiente atât pentru a-þi securiza finanþele, cât
ºi pentru a creºte nivelul de abundenþã, încet ºi sigur.
Unii nativi pot lua mãsuri eficiente care vizeazã casa,
locuinþa, familia. În altã ordine de idei, s-ar putea sã
ai de-a face cu acte, corecturi aduse unui contract,
întâlniri pentru clarificare, schimbãri de planuri în ce
priveºte niºte cãlãtorii scurte. Originalitatea ºi
creativitatea îi pot ajuta pe cei care susþin examene
sau conferinþe.

Zodia Rac

3 - 9.11. 2016

Zodia Scorpion

(22 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã care-þi aduce în cale oameni ºi
experienþe potrivite pentru a descoperi ºi valorifica
niºte daruri pe care le ai. Într-un fel sau altul, îþi
aduci aminte sã te bucuri de lucruri simple ºi e posibil
sã-þi schimbi prioritãþile. E recomandat sã renunþi la
ataºamentul faþã de cineva, la posesivitate ºi chiar
gelozie. În a doua jumãtate a sãptãmânii, eforturile
se concentreazã pe obþinerea unor rezultate în sfera
muncii. E posibil, de asemenea, sã faci niºte
investigaþii medicale ºi/sau sã te hotãrãºti sã schimbi
stilul de viaþã ºi alimentaþia. Una peste alta, este o
sãptãmânã cu multã inspiraþie ºi cu soluþii venite la
momentul potrivit. Bazeazã-te pe intuiþia ºi flerul tãu
în a-þi recunoaºte aliaþii.

Este perioada din an pe care sã þi-o dedici þie
exclusiv, mai ales urmãtoarele douã sãptãmâni, în
care are loc un proces de regenerare din interior în
exterior, a corpului tãu, imaginii, relaþiilor ºi vieþii.
E momentul sã te uiþi ce funcþioneazã ºi ce nu, ce
alegeri þi-ar fi potrivite, cum ar fi câºtigãtor sã te
raportezi la anumite proiecte ºi relaþii începute deja.
În aceastã sãptãmânã, poþi, de asemenea, sã descoperi
niºte resurse materiale suplimentare, niºte modalitãþi
în care sã-þi exprimi darurile ºi talentele, astfel încât
sã ai mai multã uºurinþã ºi claritate în acest segment.
Oricum, începând cu aceastã sãptãmânã, se
dizolvã niºte blocaje financiare care þi-au dat bãtãi
de cap în ultimul an.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)
O sãptãmânã cu o energie fertilã pentru intenþiile ºi
dorinþele din zona profesionalã ºi carierã. E momentul
sã te gândeºti ce vrei ºi sã-þi alcãtuieºti o strategie în
acest sens. Sã defineºti scopul pentru care faci anumiþi
paºi, poate chiar anumite compromisuri. Sã-þi fie clar
ce vrei sã obþii. Apoi, e o sãptãmânã bunã pentru
dezvoltarea ºi înnoirea anturajului, dar ºi pentru noi
intrãri, de persoane interesante, chiar fascinante. Fii
atent la mediile în care ajungi ºi la cuvintele pe care le
auzi, s-ar putea sã-þi foloseascã pentru a pune cap la
cap niºte idei pentru un proiect. Pic cu pic, pas cu
pas, s-ar putea pentru unii vãrsãtori, sã se arate niºte
roade. Dacã nu acum, în scurt timp cu siguranþã.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Sãptãmâna începe cu aspiraþii, dorinþe noi, vise care
mai de care mai îndrãzneþe. E o sãptãmânã în care
poþi deschide noi cãi de comunicare cu persoane
strãine sau influente, poþi sã te decizi sã începi un
curs de specializare ori poþi face planuri de cãlãtorie
cu scop didactic sau de cercetare. Tot în aceastã
perioadã poþi sã foloseºti niºte pârghii pe care le ai
la îndemânã, pentru a obþine niºte avantaje la locul
de muncã ºi a-þi creºte credibilitatea. Pãrerea ta e
ascultatã acum ºi s-ar putea sã atârne greu în ochii
celor care au putere de decizie, aºa cã nu te sfii sã te
exprimi. Nici susþinerea prietenilor nu-þi lipseºte, spre
finalul sãptãmânii.
Autor: AstroCafe.ro
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Octombrie nu a fost de
bun augur pentru leu
La sfârºitul lui octombrie cursul euro a crescut
cu 1,12% faþã de euro, cu 3,3% comparativ cu dolarul
ºi cu 1,4% faþã de francul elveþian.
Evoluþia perechii euro/leu a fost una agitatã,
asemãnãtoare cu cea de le începutul anului. Cauza?
Legea convertirii creditelor în franci elveþieni, cea care
a ridicat cursul la un maxim de 4,5175 lei. Modul în
care a fost votatã legea în Parlament ºi solicitarea
fãcutã de guvern cãtre Curtea Constituþionalã de a
studia legalitatea actului normativ au calmat spiritele
iar cursul s-a aºezat în jurul pragului de 4,50 lei.
În perioada analizatã, cursul euro a fluctuat între
4,4955 ºi 4,5057 lei.
În prima zi din noiembrie, media a fost stabilitã la
4,5056 lei într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat
între 4,502 ºi 4,508 lei. Trebuie remarcat faptul cã
deciziile populiste luate de politicieni înainte de
alegerile parlamentare, precum majorarea salariilor din
mediul public, au stopat aprecierea leului, în contrast
cu evoluþia celorlalte monede din regiune.
Noiembrie va fi marcatã de mai mulþi factori, atât externi
cât ºi interni. Pe plan local se detaºeazã campania
electoralã, motiv pentru investitori sã ia poziþii de protecþie.
Principalul factor extern este reprezentat de alegerile
prezidenþiale din SUA. În opinia analiºtilor o victorie a
democraþilor ar permite Rezervei Federale americane sã
reia, dupã un an, programul de majorare a dobânzii sale
cheie. În schimb, un succes al lui Donald Trump ar pune
sub semnul întrebãrii o astfel de decizie. Nu trebuiesc
neglijate efectele Brexitului sau criza în care se aflã sistemul
bancar secundar din Italia sau Portugalia.
Cursul dolarului american, care a crescut în 24
octombrie la 4,1396 lei, maxim al ultimelor nouã luni,
a avut o tendinþã descendentã, el coborând de la 4,1263
la 4,0954 lei, în prima ºedinþã a lunii, când cotaþiile
au fluctuat între 4,082 ºi 4,119 lei.
Media monedei elveþiene, care s-a tranzacþionat pe
pieþele internaþionale între 1,082 ºi 1,086 franci/euro,
s-a miºcat între 4,1452 ºi 4,1598 lei, la sfârºitul lunii
trecute, pentru ca în prima zi din noiembrie cursul sã
fie stabilit la 4,1574 lei.
Perechea euro/dolar a scãzut la începutul intervalului
la 1,0851 dolari, minim care nu a mai fost atins din
martie, dupã care prudenþa investitorilor a urcat euro
la finalul perioadei la 1,0959 –1,1032 dolari.
Scãderea dolarului a fost provocatã de anunþul lui
James Comey, ºeful FBI, cã va fi redeschisã ancheta
privind mesajele email ale candidatului democrat la
preºedinþia SUA, Hillary Clinton. Aceasta a pus în
umbrã faptul cã economia SUA a crescut cu 2,9% în
trimestrul al treilea, faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut, cel mai bun rezultat din ultimii doi ani, susþinut
de exporturi ºi investiþiile în stocuri ale companiilor.
Analiza cuprinde perioada 25 –31 octombrie.
 Radu Georgescu
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Judoka strehãieni iubesc perfomanþa

Douã succese ale strehãienilor judoka
de la Palatul Copiilor - Filiala Strehaia au umplut
de bucurie inimile pãrinþilor care i-au susþinut
îndeaproape duminicã la Gala de Judo dedicatã
memoriei profesorului Constantin Gavrilescu ºi
zilei Judoului Mondial. La acestã acþiune ºi-au
dat concursul 90 de judoka de la Strehaia,
Craiova, Motru ºi Slatina, pe urmãtoarele
categorii de vârstã: U15,U13,U11 ºi prichindei.
Dupã patru ore de concurs, organizat în
frumoasa locaþie Domeniile Câmpeanu,
judoka strehãieni au reuºit sã ocupe locul

I, dupã meciuri destul de disputate, unele
chiar la golden scor. Mulþumim Galeriei
formatã din pãrinþi, rude ºi prieteni care au
fost fair-play, aplaudând fiecare învingãtor,
indiferent de echipã.
De asemenea, un alt succes pentru Strehaia ºi
pentru România l-a obþinut judoka Anne-Marie
Brebinaru, care de anul acesta a fost selecþionatã
la Centrul Naþional Olimpic Deva ºi care, în
cadrul Euroligii Europene de Judo pentru Cadeþi,
desfãºuratã în Croaþia, a obþinut medalia de bronz
la categoriei de 44 kg feminin.  I. G. M.

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: coafor, comerciant-vânzãtor mãrfuri
alimentare, fierar-betonist, ospãtar ºi zidar-pietrar-tencuitor.
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.

La Skopje – Macedonia, s-a desfãºurat
Turneul Internaþional “Mioki”
În perioada 28-29.10.2016, la Skopje
–Macedonia, s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “Mioki” care a adunat la start
350 de sportivi de la 40 de cluburi din 11
þãri: ROU, MAK, TUR, GRE, BIH, MNE, CRO,
SRB, BUL, KOS, ALB.
Sportivii CSM Drobeta ºi-au verificat nivelul
pregãtirii ºi au reuºit urmãtoarele rezultate:
Loc I - VLADU ANA MARIA -36 kg - U15
- TÃTAR KRISZTINA - 48 kg - Sen.
Loc II - DEMETRIO DANIELA - 57 kg -U15
Loc III - BORTOª ANDREEA - 57 kg -U18
- NECULA LORENA - 70 kg -U18
Loc V - CHICIN ALEXANDRU - 66 kg -U18

A fost o competiþie cu adversari puternici,
cu meciuri bune pentru sportivii noºtri.
Duminicã, 30.10.2016, la Nis (în drumul cãtre
casã), ne-am oprit pentru un alt concurs organizat
de ‘’Kinezis’’, la care au luat startul 220 sportivi,
28 cluburi din 4 þãri: ROU, SRB, BUL, GRE.
Au urcat pe podium la aceastã competiþie:
Loc I - VLADU ANA MARIA -36 kg -U15
Loc I - DEMETRIO DANIELA -57 kg -U15
A fost un weekend plin ºi eficient pentru
sportivii noºtri, care îºi vor continua pregãtirea
prin competiþii de verificare în aceastã perioadã.
Lena STEREA,Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

OBIECTIV mehedinþean

sport

3 - 9.11. 2016

pag. 15

Scor identic ca în partida-tur

Clasatã pe locul al VI-lea
sezonul trecut, Viitorul ªimian
dominã autoritar actuala stagiune.
Întãritã cu mai mulþi jucãtori ai
defunctei Pandurii Cerneþi, echipa
comunei ªimian are 21 de puncte

dupã primele 8 etape.
Ultimul succes a fost
obþinut în prima rundã a
returului, scor 3-2 la
Dãnceu. Gazdele au
deschis scorul prin Robert
Þogoe (‘3), Rãzvan Istodor
a egalat în minutul 22, iar
scorul pauzei a fost egal,
1-1. La începutul reprizei
secunde, Florin Piciorgros
(’50) ºi-a introdus balonul
în propria poartã, dar
Recolta a egalat, prin
Laurenþiu ªtefan, în
minutul 65. ªimianul a
marcat golul victoriei prin
golgheterul Mãdãlin Mãtãsãreanu
(foto), cu 4 minute înainte de finalul
partidei. Cu acelaºi scor se impusese
Viitorul ªimian ºi în partida-tur. În
prima etapã a sezonului, victoria s-a
conturat rapid, dupã ce gazdele

conduceau la un moment dat cu 3-0, Corcova, dupã ce oaspeþii au
iar Recolta Dãnceu a redus din condus cu 2-0! Roberto Radu (’15)
ºi Stelian Mãreºescu (‘66) pãreau
handicap în ultimele minute.
În runda a XVIII-a, ªimianul a cã vor aduce succesul oaspeþilor,
profitat ºi de rezultatul
Rezultatele etapei a VIII-a
partidei de la Pristol ºi s-a
Recolta Dãnceu - Viitorul ªimian 2-3 (1-1)
distanþat la 4 puncte de
Dierna Orºova - CS Strehaia
0-3 (0-1)
locul secund, dupã ce ACS Dunãrea Pristol - ACS Drobeta
1-1 (1-0)
Drobeta n-a izbutit decât o Viitorul Cujmir - AS Corcova
4-2 (0-1)
remizã cu Dunãrea.
Clasamentul Liga a IV-a
Marian Erceanu (’40) a
1. ªimian
8 7 0 1 23-7 21
deschis scorul pentru 2. Drobeta
8 5 2 1 13-4 17
gazde, iar antrenorul- 3. Strehaia 8 5 1 2 16-9 16
jucãtor Relu Þurai a egalat, 4. Dãnceu
8 2 3 3 14-12 9
în minutul 80. Podiumul e 5. Pristol
8 1 5 2 9-14 8
completat de CS Strehaia, 6. Orºova
8 2 1 5 11-18 7
8 2 1 5 6-15 7
care s-a impus cu 3-0 în 7. Cujmir
deplasarea de la Orºova, 8. Corcova 8 1 1 6 6-19 4
prin golurile lui Gabriel Istodor (‘30), dar Marian Cebuc (‘68), Ionel Ionicã
Andrei Mãtuºoiu (’65) ºi Ionuþ (’74), Ionuþ Cecã (’82) ºi autogolul
lui Florin Mãrunþelu (’90) au
Tiribentea (’88).
În derby-ul suferinþei, Viitorul consfinþit succesul gazdelor.
Cujmir a trecut cu 4-2 de AS
 M. O.

Severinencele, mai ºirete decât
moldovencele

ACS Atletic Drobeta a
dispus cu 2-1 de Vulpiþele Galbene
Roman ºi a pus capãt seriei de 3
partide fãrã gol marcat. Totodatã, a
fost prima victorie pe propriul teren
a oltencelor, dar ºi primul eºec al
moldovencelor. Fãrã victorie din
runda inauguralã, când s-a impus
cu 3-2 la Venus Maramureº,
echipa pregãtitã de Daniel Ispas sa vãzut condusã în minutul 20,
dupã golul
Paulei Agu.
Severinecele au fost mai ºirete ºi
l-au convins pe arbitrul Luis
Balangã sã le dicteze nu mai puþin
de 3 lovituri de la 11 metri! Dacã

sã legãm victoriile la Oneºti, unde
întâlnim ultima clasatã. Avem un
moral bun, fiindcã am provocat
prima înfrângere echipei din
Roman”, a precizat antrenorul
severinean Daniel Ispas. Acesta a
mizat pe Lavinia Sporea - Sidonia
Giuverdea, Paula Usturoi (cpt.),
Dara Bãrzuicã, Roxana Safta Roxana ªtiubei (’51 Lavinia
Erceanu), Loredana Sîrbu, Roxana
Gogîlea, Anastasia Vlad-Popescu,
Bianca Pîrvãnescu (’72 Maria
Urhuþ) - Cerasela Bãluþã (’86
Roxana Truican).

primul penalty a fost irosit de
 M. O.
Roxana Gogîlea, Loredana Sîrbu
(’30) ºi Paula
Rezultatele etapei a V-a
Usturoi (55) n2-1
au mai ratat ºi au Atletic Drobeta - Vulpiþele Galbene Roman
Banat Girls Reºiþa - Independenþa II Baia Mare 9-1
întors rezultatul.
Venus Maramureº - FC Oneºti
3-2
Etapa viitoare, Piros Arad - Atletic Râmnicu Sãrat
0-1
ACS Atletic
Drobeta va juca Clasamentul Ligii a II-a
1. Atletic Rm.Sãrat 5 3 2 0 10-4 11
la Oneºti.
2. Piros Arad
5 3 1 1 15-6 10
“A fost un joc 3. Banat Girls Reºiþa 5 3 0 2 20-8 9
echilibrat, dar 4. Vulpiþele Roman 5 2 2 1 16-8 8
victoria noastrã e 5. Indep.II Baia Mare 5 2 1 2 8-15 7
meritatã. Am 6. Atletic Drobeta
5 2 0 3 5-10 6
pus capãt seriei 7. Venus Maramureº 5 1 1 3 6-17 4
5 0 1 4 4-16 1
negative ºi vreau 8. FC Oneºti

S-au întors
cu medalii
de la Buziaº

Desfãºurat la Buziaº,
Campionatul Naþional de lupte
libere ºi feminine, pentru juniori III
ºi IV, a adus 5 medalii pentru CSM
Drobeta. La competiþia din Banat au
participat 556 de sportivi, iar clubul
severinean a cucerit aurul prin
Roxana Capezan (65 kg), la juniori
III (nãscuþi în anii 2001-2002). La
aceeaºi categorie de vârstã,
Cristina Ungureanu (52 kg) a
obþinut argintul, iar Mãdãlin Praja
(36 kg) ºi Mihai Mãrgãrit (38 kg)
s-au clasat pe locul al V-lea. La
juniori IV (2003-2004), Oana
Vânturache (37 kg) ºi Patricia
Manofu (48 kg) s-au clasat pe
treapta a doua a podiumului de
premiere, iar Darius Ungureanu (50
kg) a cucerit bronzul. “Sunt
mulþumit de rezultatele copiilor. Am
luat o medalie de aur, trei de argint
ºi una de bronz. Nu ºtiu dacã se
putea mai mult, fiindcã mulþi dintre
juniorii IV au fost debutanþi”, a spus
antrenorul severinean Marin
Dobrescu.
 M. O.
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Sucã ºi zaibãru, încãlzirea Playboy-ului severinean
ºi politica de carton a unor candidaþi de serviciu

Mã nepoate, sã fãcu zaibãru
om mare, de te pune la pãmânt cât ai
zice peºte, aºa cã fiecare sã liniºti, sã
dusã la locu lui. Numai unii sã mai
dau în stambã, cã nu-ºi gãsesc locu
pãnã nu sã vãd cu sacu în cãruþã.
Numai cã iarna nu-i ca vara, cãldura
nu ajunsã în casele severinenilor, din
cauzã de una firmã rea, aºa cã mai e
de tremurat oleacã. Sau olecuþã, cum
ar zîce tata Dinu, cã pe vremea
‘mnealui nu ar fi fost o aºa pãþanie.
Partea bunã în toatã treaba asta e, aºa
cum vã zicea nerodu de Sucã de
multã vreme, cã treaba asta cu gazele
aduse în casele omenilor trebuia
rezolvatã de mult. Cã acuma, ãi de
aveau o sobã pin case, sã încãlzeau
deja, alþii trãgeau repede o centralã
ºi problema nu mai exista, nici pentru
unii ºi nici pentru alþii. Da dacã pe ãi
de dinainte i-a interesat mai mult
tarifele de la Viena ºi mai puþin ce sã
mai întâmplã pin Piaþa Crihala, mai
mult ce sã sã mai gãseascã de lucru
pentru o fostã Miss Playboy, decât
pentru severineni, acuma tragem toþi.
Acuma sã mai deºteptarã ºi pe unde
sã fac lucrãri de modernizare a
bulevardelor sã trag deja ºi
conductele de gaz, cã altfel ne-am fi
trezit ca pe vremea lu nea Gherghe,
cu nu sã poate, nu e vina mea,
probabel e treaba voastrã.
Mã fraþilor, da sã mutarã oltenii, cu
circu’, din stradã în ºedinþele CL –
ului
severinean, spre satisfacþia unora –sã
pare –cã altfel ar fi intervenit. Cã pe
vremea fostului, ºi ºtiu cetitorii de
Obiectiv despre cine-i vorba,
persoanele indezirabile erau
consemnate ºi nu aveau acces în salã

în timpul ºedinþei de CL. Pe atunci era
Poliþia Comunitarã ºi intervenea, iar
acum devenind Poliþie Localã nu mai
intervine. Sau, poate, le convine ãlor
de sunt la butoane ºi le place circul.
Dupã ce ºi-a gasit casã cu suflet
tânãr la Bucureºti, se pare cã lu nea
Titel nu-i mai pasã câtuºi de puþin
de “severinenii mei”. Ba, din contrã,
dacã el are acolo cãldurã ºi
cãlduricã, aici îºi bagã coada ca
severinenii sã mai stea în frig, cel
puþin cam cât dureazã o contestaþie.
Bunã treabã, nea Playboy, da sã
vedem cum sã terminã treaba asta!
Ce zîc membrii PMP, dar ºefii de la
Bucureºti ai partidului ºi, în special
nea candidatu’ Gelu, care sã trezî cu
o piatrã grea la gât.
În nãrozia lui nepotu-miu Sucã a
avut dreptate când a zis cã dacã stai
lângã ghinion, de ghinion ai parte.
Pãi uite, aºa ºi cu nea Buºoi,
europarlamentarul de mai multe
judeþe care, dupã ce stãtu atâta timp
în spatele preºedintelui “ghinion”,
cum el nu veni la Târgu Jiu sã-l tragã
de mânecã sã nu stea pe scaunul de
la Masa Tãcerii, cum avu ghinion. Da
mare ghinion, cã-i buºi unu limuzina,
în faþa Teatrului, tocmai când veni la
Severin sã-i susþinã pe liberali în
lansarea candidaþilor pentru alegerile
parlamentare. Sau, cine ºtie, o fi ºi
de la blestemul jurnaliºtilor care au
fost scoºi din sala de ºedinþe unde
se întâlneau liberalii, ºi unde trebuia
sã soseascã ºi nea Cristian Silviu, pe
motiv de “discreþii tehnice de alegeri”.
Da nu-l plângem, cã are balta peºte...
Ce mai, dacã nu mai avem
industrie, atunci musai sã ne apucãm

de agriculturã ºi sã-l ajutãm pe ºeful
Camerei Agricole Mehedinþi sã
ajungã parlamerntar, cã deja nu mai
poate sã doarmã de grija irigaþiilor
care au fost ºi nu mai sunt. Nu
pomenim numele partidului, ca sã
nu-i facem campanie electoralã, dar
s-ar putea sã aibã niºte succesuri, de
o sã se evapore ºi ce a mai rãmas din
agricultura mehedinþeanã.
În rest, punem pariu cã nea

confraþi de-ai noºtri de prin Franþa.
Adicã, odatã cu urcarea în avioane de
cãtre francezi, a cetãþenilor români de
etnie romã, le-au dat ºi pentru cei de
acasã o porþie de “mâini murdare”. Cu
toate cã li s-a spus de cãtre autoritãþi
sã se spele, confraþii noºtri romi
refuzã, probabil cã se gândesc la o
reîntoarcere în Franþa ca sã restituie
ce au luat sau ce li s-a dat.
Mã fraþilor, da sã trezeºte câte unu

Sibinescu mai stã o turã ºi de data
asta, ca la locale?! Cã dacã unii
confundã panourile publicitare puse
dupe ureche, cu politica alegãtorului,
e clar cã nu ºtiu despre ce e vorba.
Cã aºa e cu politicienii de carton, ca
ºi cu afaceriºtii din acelaºi material.
Chiar, matale, nea Palaºcã, ce pãrere
ai despre furatu’ startului în alegeri?
Mã nepoate, chiar dacã suntem la
sfârºit de an 2016, iote, în Mehedinþi,
ne putem “lãuda” cu Hepatita A, sau
boala “mâinilor murdare”. Organele
abilitate au descoperit cã hepatita care
a cuprins zeci de familii din Gruia,
Cujmir, Strehaia, ca sã dãm doar
câteva exemple, ar fi fost adusã de niºte

în faþa camerelor de filmat ºi apucã
microfonul ca sã-ºi spunã pãrerea,
de te apucã lehamitea. Uite aºa ºi cu
nea Nebeja, fostul lider de sindicat ºi
patron di la Termo, care sã apucã sã
critice termoficarea pe cãrbune ºi cã
el vrea încãlzire pe gaz. Pã este
frumos nea Miticã sã dai cu pietre în
lãcaºul care te-a fãcut barosan, sau
aºa prevãd perceptele sindicale?!
Aia e, mã fraþilor, cã unii sã uitã cum
sã încurce lucrurile ºi alþii nu ºtiu de
unde sã le mai descurce. Cã asta ne
place nouã, sã ne încurcãm unii pe alþii
ºi sã nu dãm cumva înainte.
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!
 nea Mãrin

