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Winter is
coming!

Oamenii au avut aºteptãri
de la Iohannis, l-au votat,

dar de atunci pânã în
prezent nu au vãzut nimic

fãcut pentru ei ºi ne spun de
la obraz asta”. E clar pentru

toatã lumea cã liberalii
defileazã cu Cioloº, dar o

fac din raþiuni strategice, nu
din pasionalitate, ...
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MARIUS
SCRECIU: “Vom

avea ºi apã caldã
de la

1 Decembrie!”

Aladin Georgescu:
“Guvernul Cioloº a

alocat pentru
asigurarea

agentului termic din
Severin zero lei”

4th International Conference
ADVANCES IN ENGINEERING AND MANAGEMENT

   Timp de douã zile (17 ºi 18
noiembrie a.c.), la Drobeta
Turnu Severin s-au desfãºurat

lucrãrile Conferinþei
Internaþionale ADEM 2016,
organizatã de Universitatea

din Craiova, prin
Departamentul de IMST al
Facultãþii de Mecanicã, în

colaborare cu instituþii de
învãþãmânt similare din
România ºi din strãinãtate.

   Deschiderea oficialã a
evenimentului a avut loc la
Palatul Culturii “Teodor
Costescu” la care au fost
prezenþi ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi judeþene,
alãturi de specialiºti din
mediul academic din
România, Austria, Grecia,
Anglia ºi SUA.
   Conf. univ. dr. ing. Mihai
Demian, prodecan al Facultãþii
de Mecanicã, a apreciat ca
fiind un real succes cea de-a
IV -a Conferinþã ADEM.
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Mirel Palada, care mi se pare
mai mereu o minte sclipitoare, plinã
de sine ºi uºor iritatã, a dat
publicitãþii, zilele acestea, un sondaj
de opinie, unul, probabil, realizat la
propria-i casã de sondaje, deci cu o
credibilitate din start de pus sub
semnul întrebãrii. Dar ce nu-i astãzi
de pus sub semnul îndoielii? Aºa cã
îl luãm în seamã, mai ales cã
sociologul ne flateazã peste poate,
spunând cã „oamenii au un nas

Winter is coming!
social foarte fin”, deci cã noi, bieþii
alegãtori, putem intui ºi singuri
încotro bate vântul, nu ne trebuie mari
indicaþii. În viziunea lui Palada, care
nu e ea greu de ghicit odatã ce e
director de imagine la PSD, „opinia
publicã simte cã PSD-ul va câºtiga
alegerile”, dar cã tot tehnocratul de
Cioloº are prima ºansã, ºi chiar ºi pe
a doua, sã ajungã premier, prin jocul
preºedintelui Johannis ºi al grupurilor
din noul parlament. Potrivit sondajului
invocat partidele ar obþine cam aºa:
PSD- 37%; PNL- 11%; Alþii- 3%. Cât
priveºte ºansele ca unul sau altul sã
ajungã premier, lucrurile ar sta astfel:
Dacian Cioloº- 19%; Victor Ponta-
12%; Cãlin Popescu Tãriceanu- 5%;
Liviu Dragnea- 3%; Alina Gorghiu-
1%. Cifrele par trase de pãr, exagerate
în sus (PSD) sau în jos (PNL), dar
pot fi o bunã bazã de discuþie. Nodul
gordian pare a fi Cioloº. Normal cã

social-democraþii vor un premier de
al lor, nu unul impus de Johannis.
Asta e ºi miza acestor alegeri…
guvernamentale mascate în
alegeri parlamentare.
   Din punctul de vedere al liberalilor
sunt convins cã lucrurile stau cu totul
diferit, aºa cã putem aºeza sondajul
dat de Mirel Palada în galeria
mijloacelor de provocare media, ºi nu
în cel al datelor realmente obiective.
Cã tot veni vorba de liberali: ecuaþia
în care se miºcã aceºtia pare niþeluº
mai complicatã. Tot în chestiunea
Cioloº se lovesc ºi ei cu genunchii,
ca de mobile, în drumul lor matinal
spre bucãtãrie. Liderii liberali se
declarã încrezãtori în ºansele lor
pentru 11 decembrie, spun cã vor
obþine un scor mai mare decât cel de
la locale. De ce sã nu-i credem? Ei
mizeazã pe cota de încredere de care
se bucurã Klaus Iohannis ºi
premierul Dacian Cioloº, ºi unul ºi
altul fiind mult peste cota PNL. Dar
ce te faci cã liberalii nu reuºesc neam
sã transpunã procentele celor doi în
procente pentru partid? Mi-a plãcut
declaraþia anonimã a unui fruntaº
liberal, citatã de un site de ºtiri:
„Activul de partid este aproape total

demobilizat. Întrunirile electorale par
niºte parastase. Niciodatã, în atâþia
ani de fãcut politicã nu am vãzut
activiºtii atât de demobilizaþi.
Campania door to door nu are
aproape niciun efect. Oamenii au avut
aºteptãri de la Iohannis, l-au votat,
dar de atunci pânã în prezent nu au
vãzut nimic fãcut pentru ei ºi ne spun
de la obraz asta”. E clar pentru toatã
lumea cã liberalii defileazã cu Cioloº,
dar o fac din raþiuni strategice, nu din
pasionalitate, aºa cum fãceau cândva
cei din PDL (azi mulþi dintre aceºtia
bine topiþi în PNL) când bãteau din
uºã-n-uºã cu Bãsescu. Cioloº nu e
cea mai bunã variantã pentru liberali,
dar e singura viabilã, acum. Adevãrul
e cã nici Cioloº nu s-a dat peste cap
sã se identifice cu PNL, sã miºte
lucrurile pentru a deveni un adevãrat
lider politic, ºi nu doar o expresie
politicã de conjuncturã. Liberalii
meritau ºi un lider mai consistent,
nu o bicefalã ocârmuire. Pe partea
cealaltã a baricadei nici social-
democraþii nu au mari motive de
entuziasm, ºi acest lucru se simte.
Campania lor e plicticoasã, lipsitã
de nerv. Nu seamãnã a parastas,
dar nici mult nu mai e. Nu mai e
mult, aºa cã pregãtiþi-vã, cãci,
vorba celor din Urzeala
Tronurilor: winter is coming!

Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, face apel la bun simþ ºi cere
tuturor politicienilor implicaþi în
campania electoralã sã dea dovadã
de decenþã ºi sã înceteze a mai folosi
tema furnizãrii agentului termic în
scop electoral. „ªi eu sunt om
politic, dar din bun simþ faþã de
severineni, am evitat sã aduc în
campania electoralã acest subiect.
S-a ajuns aici ºi din cauza
politicienilor! În locul lor aº þine
capul ascuns!”.
  Primarul Marius Screciu îi roagã
pe politicieni sã dea dovadã de
seriozitate ºi sã nu mai foloseascã
subiectul termoficãrii oraºului în
campania electoralã. El considerã cã
politicienii care se reped sã
foloseascã aceastã situaþie sensibilã
în campanie ar trebui sã ºtie cã
situaþia a ajuns atât de gravã tot din
cauza politicienilor, pentru cã toþi
aceia care fluturã acum acest subiect
au condus, într-un fel sau altul
RAAN-ul cãtre dezastru.
  „ªi eu sunt om politic ºi înþeleg

Primarul Marius Screciu cere
încetarea campaniei electorale

pe tema cãldurii
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unele lucruri, dar din bun simþ faþã
de populaþia Severinului am evitat sã
aduc ca subiect în campania politicã
electoralã furnizarea agentului termic
în Drobeta Turnu Severin. Nu ne
putem lãuda cu un lucru pânã la urmã
normal, acela de a avea cãldurã ºi apã
caldã în anul 2016. Faptul cã am dat
cãldurã, nu este vreo bravurã fãcutã
de oamenii politici. Trebuie sã
înþeleagã toþi oamenii politici cã s-a
ajuns aici ºi din cauza lor, toate
partidele s-au perindat pe la
guvernare ºi nu s-a luat o decizie în
ceea ce priveºte termoficarea
municipiului Severin, atunci când se
putea lua aceastã decizie. Eu am venit
doar de patru luni ca primar ºi a trebuit
sã repar ce au fãcut alþii ºi i-aº ruga
sã dea dovadã de seriozitate, ca sã
nu folosesc termeni mai duri, ºi sã
nu foloseascã aceastã temã ca ºi una
de campanie electoralã. Nu e o
bravurã pentru nimeni! Eu, în locul
lor, aº sta cu capul ascuns ºi
aº  cãu ta  a l te  subiecte  de
campanie  e lec to ra lã ! ” ,  a
declarat Marius Screciu.
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Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius

Screciu, a vorbit, într-o conferinþã de
presã, despre asigurarea confortului

termic în oraº ºi despre furnizarea
apei calde cãtre populaþia racordatã

la reþea. Primarul asigurã
severinenii cã vor avea ºi apã caldã,

de la 1 decembrie 2016, dar ºi de
faptul cã reþeaua de distribuþie a
agentului termic funcþioneazã în

parametri normali, cu excepþia
câtorva avarii, pentru care cere

oamenilor înþelegere ºi promite cã
vor fi remediate în timp foarte scurt.

   Problema furnizãrii agentului
termic în Drobeta Turnu Severin a
fost rezolvatã, iar reþeaua de
distribuþie funcþioneazã la parametri
normali. De asemenea, agentul
termic este ºi el la parametri normali,
astfel cã problema încãlzirii este
consideratã rezolvatã. Este
asigurarea venitã chiar de la primarul
municipiului Severin, Marius
Screciu, care a precizat cã totul este
în grafic, cu excepþia câtorva avarii
ce vor fi remediate rapid.
   Primarul mai spune cã apa caldã
încã nu este furnizatã populaþiei,
deoarece trebuie pornit ºi cel de-al
doilea cazan pe pãcurã, închiriat de
la ROMAG TERMO, dar cã apa caldã
va veni cu siguranþã pânã cel târziu 1
decembrie 2016. De asemenea, o
serie de avarii au dat mari bãtãi de
cap municipalitãþii, în demersurile
acesteia de a asigura confortul termic
la toate locuinþele severinenilor, una
dintre cele mai grave fiind la punctul
termic din zona blocurilor ANL.
   „Am ajuns cu agentul termic la
parametrii pe care ni i-am propus,
suntem în grafic, în perioada
urmãtoare pornim ºi cel de-al doilea
cazan ºi atunci vom oferi ºi apã
caldã, în jurul datei de 1 decembrie,
pentru cã sunt câteva lucrãri tehnice
pe care dorim sã le facem în bune
condiþii sã nu avem probleme toatã
iarna. În acest moment, toate
punctele termice din Severin sunt
deschise, excepþie fãcând zona
Aluniº, unde avem trei avarii, pe
care foarte repede le vom rezolva,
mai avem ºi alte avarii, la case, în
total, astãzi, 21 decembrie, avem 19

MARIUS SCRECIU: “Vom avea ºi apã caldã de la 1 Decembrie!”
avarii. Am o singurã
rugãminte la severineni,
sã dea dovadã de
înþelegere, pentru cã noi
vom rezolva absolut toate
problemele”, a declarat
primarul Marius Screciu.
   Preþul gigacaloriei, la
populaþie va fi de 250
de lei cu TVA cu tot

   Primarul Severinului a
anunþat ºi preþul pe care
populaþia îl va plãti
pentru gigacalorie, în
aceastã iarnã. Acesta
este de 250 de lei/
gigacalorie, cu TVA inclus. Practic,
faþã de anul trecut, gigacaloria va fi
mai scumpã cu circa 50 de lei, în
condiþiile în care preþul ei real este
de 400 de lei, diferenþa de la 250 la
400, fiind suportatã, sub formã de
subvenþie, de cãtre municipalitate.
   „Noi am fãcut un preþ de 400 de
lei, fãrã TVA, s-ar putea el sã mai
scadã, el va fi aprobat în ºedinþa
Consiliului Local, dar cetãþenii vor
plãti 250 de lei pe gigacalorie,
inclusiv TVA, faþã de anul trecut fiind
mai scump cu circa 50 de lei pe
gigacalorie”, a precizat Marius
Screciu. Preþul este sensibil mai
mare în acest an, deoarece
combustibilul folosit nu mai este
cãrbunele, ci pãcura.

 Nu mai crede nimeni în
promisiunile ALFA GROUND

   Întrebat ce mai spun cei de la
ALFA GROUND ºi dacã aceºtia încã
mai continuã sã promitã cã vor
furniza cãldurã, primarul Marius
Screciu a explicat faptul cã este
sceptic în aceastã privinþã.
   „Informaþiile sunt contradictorii, eu
mi-aº dori ca noua centralã sã
furnizeze agent termic, dar sunt
sceptic în acest moment pentru cã
mai sunt foarte multe lucruri de fãcut.
Eu aºtept, în orice moment când ei
vor putea furniza o parte din agentul
termic promis, îl vom prelua ºi
distribui cãtre populaþie. Ei încã nu
au dat drumul, dar nici acum nu
înþeleg de ce ne-au încurcat cu acele
contestaþii ºi a trebuit sã creãm o stare
de nemulþumire în rândul populaþiei”,
spune Marius Screciu.

Preºedintele PSD Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a prezentat în cadrul
unei conferinþe de presã o analizã
comparativã a echilibrãrii bugetare din
acest an cu anul 2015, când România
era condusã de Guvernul Victor Ponta.
În acest context, Aladin Georgescu a
spus cã în anul 2015 Guvernul Victor
Ponta a alocat dublu la rectificarea
bugetarã la nivel naþional, comparativ
cu rectificarea bugetarã a Guvernului
Dacian Cioloº din acest an. „În anul
2015 Guvernul Victor Ponta a alocat la
rectificare din sumele defalcate 2.450.
000 lei pentru finanþarea bugetelor
locale, în timp ce Guvernul Dacian
Cioloº a alocat în acest an 1.289. 000
lei. Aºa cum se observã anul acesta
suma va fi la jumãtate. Acest aspect
demonstreazã lipsa de interes a
Guvernului Dacian Cioloº faþã de
autoritãþile publice locale”, a declarat
Aladin Georgescu.

În ceea ce priveºte asigurarea

Aladin Georgescu: “Guvernul Cioloº a
alocat pentru asigurarea agentului termic

din Severin zero lei”
sumelor pentru asigurarea agentului
termic în municipiul Drobeta Turnu
Severin pentru acest an, Aladin
Georgescu a spus în proiectul de
Ordonanþã de Urgenþã privind
rectificarea bugetarã din acest an
Guvernul Cioloº a alocat zero lei pentru
acest an. „Anul trecut Guvernul Victor
Ponta a alocat municipiului Drobeta
Turnu Severin 22 milioane de lei pentru
energia termicã. În ciuda promisiunilor
reprezentanþilor PNL, Guvernul Cioloº
a alocat în acest an prin aceastã
Ordonanþã de Urgenþã ZERO lei pentru
asigurarea energiei termice. În
concluzie, aºa cum Guvernul Ponta a fost
responsabil ºi a alocat anul trecut banii
de pentru agentul termic, anul acesta
Guvernul Cioloº, prin rectificarea
bugetarã, nu alocã municipiului Drobeta
Turnu Severin nicio sumã pentru
asigurarea combustibilului necesar
pentru furnizarea energiei termice”, a mai
adãugat Aladin Georgescu.

 R. C.

 M. P.
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În cadrul campaniei de
promovare a proiectului ºi
conºtientizare a cetãþenilor din
judeþ în legãturã cu problematica
deºeurilor ºi a protecþiei mediului
în general, Consiliul Judeþean
Mehedinþi a acordat o atenþie
deosebitã tinerei generaþii ,
organizând 4 vizite în teren la
Centrul Intergrat de Management
al Deºeurilor de la Malovãþ ºi la
Staþia de transfer de la Baia de
Aramã, la care au participat elevi
de la ªcoala Gimnazialã
„Dumitru Craºoveanu” Izvoru
Bârzii, Liceul Teoretic „Gheorghe
Ionescu” ªiºeºti ºi Colegiul
Tehnologic „Constant in
Brâncoveanu” Baia de Aramã.
   Prin intermediul unui expert de
mediu, elevii au fost informaþi
despre importanþa colectãrii
selective a deºeurilor ºi au avut
posibilitatea sã înþeleagã ce se

Vizite în teren, realizate  în cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al
deºeurilor solide în judeþul Mehedinþi

întâmplã cu deºeurile astfel colectate.
   Consiliul Judeþean Mehedinþi
implementeazã proiectul „Sistem de
management integrat al deºeurilor
solide în judeþul Mehedinþi”,
cofinanþat de Uniunea Europeanã ºi
iniþiat prin Programul Operaþional
Sectorial „Mediu” (POS Mediu) –
Axa Prioritarã 2, Domeniul Major
de Intervenþie 1 „Dezvoltarea
Sistemelor Integrate de
Management al Deºeurilor ºi
Extinderea Infrastructurii de
Management al Deºeurilor”, derulat
începând cu data de 22.08.2013,
cu finalizare la data de 31.12.2016,
având o valoare de 97.094.421 lei,
din care 72.620.476 lei valoare
nerambursabilã din Fondul
European de Dezvoltare
Regionalã ºi  continuat prin
Programul Operaþional
Infrastructurã Mare 2014-2020,
Axa Prioritarã 3 „Dezvoltarea
Infrastructurii  Integrate de
Management al Deºeurilor”.

Consiliul Judeþean Dolj, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia

Aman” din Craiova ºi Portalul on-
line „Jurnal Românesc”

(jurnalromanesc.ro), realizat pe
baza unui proiect finanþat de

Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de

Pretutindeni, din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, a

organizeazat, miercuri, 23
noiembrie 2016, un eveniment

dedicat presei româneºti din
comunitãþile istorice aflate în jurul

graniþelor României.
   Cu acest prilej a fost organizatã o
festivitate de premiere a câºtigãtorilor
ediþiei a doua a concursului „TINERE
TALENTE” cu tema „ROMÂNII DIN
COMUNITÃÞILE ISTORICE”, o
prezentare a lucrãrilor premiate,
precum ºi o discuþie pe tema rolului
tinerilor jurnaliºti în dezvoltarea
presei de limba românã în
Republica Moldova ºi Serbia.

La dezbatere au fost invitaþi
jurnaliºti, formatori de opinie, cadre
universitare, oameni de culturã,
reprezentanþi ai mediului studenþesc,
autoritãþi locale ºi factori decizionali
din Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni.
Portalul jurnalromanesc.ro, dedicat
românilor de pretutindeni, a fost
realizat în anul 2013, pe baza unui
proiecte finanþat de Departamentul
Politici pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni, din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe, iar premiile puse
la dispoziþia celor trei jurnaliºti

JURNAL ROMÂNESC a
premiat tinerii jurnaliºti din

comunitãþile istorice
câºtigãtori au fost asigurate
printr-un proiect f inanþat de
aceeaºi autoritate.

Concursul, lansat anul trecut, se
aflã la cea de-a doua ediþie, iar
câºtigãtorii au fost desemnaþi de un
juriu format din jurnaliºti
profesioniºti ºi cadre universitare. ªi
în acest an, premiile concursului au
plecat în Republica Moldova.
   PREMIUL I, în valoare de 1.500 de
lei, a fost câºtigat de DIANA CATANA
(BULAI), din Chiºinãu, pentru
articolul „Limba românã, ostaticã în
inima separatismului”, o radiografie
a suferinþei îndurate de cei care învaþã
limba românã în Transnistria;

PREMIUL al II-lea, în valoare de
1.000 de lei, a fost câºtigat de IURIE
ROTARI, din Bãlþi, pentru reportajul
cu interviuri video „Povestea Sibir”,
despre deportãrile fãcute de
regimul sovietic, în Siberia;

Premiul al III-lea,în valoare de 500
lei, a fost câºtigat de ANA
GURDIª (realizator) ºi ALEX
SMIRICINSCHI (VIDEO), pentru
videoreportajul „La bunica în sat”.
   Pentru evaluarea lucrãrilor trimise
de concurenþi a fost desemnat un
juriu format din 4 persoane:
   1. ROMEO – DORIAN CRÎªMARU
– director JURNAL ROMÂNESC ºi
preºedinte al ASOCIAÞIEI FORUMM
PENTRU CULTURÃ ªI IDENTITATE;

2. MIHAI FIRICÃ – jurnalist,
publicist ºi scriitor;
   3. MIHAI GHIÞULESCU – lector
universitar doctor la UNIVERSITATEA

 Continuare în pag. 12
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Prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, s-a întâlnit marþi,
22 noiembrie, la sediul Instituþiei
Prefectului judeþului Mehedinþi,

cu reprezentanþi din conducerea
companiei chineze Huawei, una

dintre cele mai mari companii
producãtoare de telefoane la

nivel global, dar ºi un important
furnizor de soluþii IT.

„Am primit astãzi vizita unei
delegaþii a companiei chineze Huawei.
Dumnealor prospecteazã piaþa ºi au
þinut sã aibã o întâlnire cu mine. Le-
am spus cã în Drobeta Turnu Severin
sunt posibilitãþi formidabile pentru
investiþii datoritã poziþiei geografice ca

Reprezentanþi din conducerea companiei chineze
Huawei în vizitã la Prefectura Mehedinþi

judeþ de graniþã cu Serbia ºi
Bulgaria, dar mai ales ca oraº-
port la Dunãre. De asemenea, le-
am explicat cã în momentul de
faþã existã forþã de muncã
disponibilã suficientã ºi bine
pregãtitã, pe fondul închiderii
Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare, dar ºi a altor
unitãþi economice de stat”, a
declarat prefectul Cristinel Pavel.
   “Unul din subiectele
abordate a fost conceptul de
comunitãþi inteligente, care are
loc atât la nivel de oraº sau la nivel
de judeþ ºi pot fi dezvoltate multe
soluþii în aceastã zonã. Luãm în

considerare ºi oportunitãþile care
ne-au fost prezentate de a investi în
judeþ”, a declarat, la rândul sãu, Vlad

Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi a purtat discuþii despre
proiecte ºi investiþii în judeþul
Mehedinþi, cu o delegaþie a unui gigant
din industria IT, la nivel mondial,
compania chinezã Huawei. Aceastã
companie e interesatã sã investeascã
în Mehedinþi, sã construiascã un

Proiecte pentru mehedinþeni cu un gigant din industria IT

parteneriat durabil, care sã aducã
beneficii ambelor pãrþi.
   La discuþiile despre proiecte ºi investiþii
generatoare de locuri de muncã au
participat primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu dar ºi
candidaþii PSD Mehedinþi, la alegerile
parlamentare, Constantin Truºcã ºi
Vlad Bontea, precum ºi Liviu

Mazilu, actualul vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi, dar
ºi candidat la Senatul României.
   Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
declarat despre acestã întâlnire de
lucru, cã a fost beneficã: „Fiind unul
dintre cei mai importanþi jucãtori pe
piaþa de IT, românii fiind recunoscuþi

pentru abilitãþile lor în acest domeniu,
reprezentanþii companiei au declarat cã
sunt interesaþi sã dezvolte un
parteneriat cu Mehedinþiul în vederea
dezvoltãrii economice. Putem oferi
celor interesaþi o serie de facilitãþi, iar
reprezentanþilor companiei le-am
prezentat detaliat aceste facilitãþi. Le
putem pune la dispoziþie de la terenul
pe care sã construiascã ºi sã dezvolte
afacerea, pânã la o serie de facilitãþi
fiscale, pe care le putem oferi cu
sprijinul Primãriei Drobeta Turnu
Severin, dar ºi cu sprijinul celorlalte
primãrii din judeþ unde, de asemenea,
se pot dezvolta investiþii. Am discutat
mai bine de douã ore cu delegaþia
companiei chineze ºi cred cã i-am
convins ca, în prima fazã, sã dezvoltãm
împreunã un proiect pilot în ceea ce
priveºte managementul traficului rutier
pe drumurile judeþene, precum ºi
managementul transportului public de
persoane din judeþ”.

Marþi, 22 noiembrie, la
Consiliul Judeþean Mehedinþi a avut
loc  întâlnirea bilateralã  româno-
bulgarã.  Subiectul  principal al
discuþie l-a constituit continuarea
bunei cooperãri la nivel transfrontalier
dintre Mehedinþi ºi Vidin.
   La acest dialog  a participat
Momchil Stankov,  Guvernator al
regiunii Vidin,  Aladin Georgescu ºi

Proiecte de cooperare transfrontalierã Mehedinþi –Vidin la CJ Mehedinþi
Liviu Mazilu,  preºedintele ºi,
respectiv vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Principalul subiect de discuþie al
întâlnirii s-a referit la continuarea
demersurilor privind achiziþia unui
sistem de alarmare ºi avertizare în
timp real, necesar locuitorilor
judeþului Mehedinþi ºi Regiunii Vidin.
   Acest sistem de alarmare este extrem

de necesar pentru situaþii de urgenþã,
deoarece de existenþa ºi funcþionalitatea
acestuia depinde salvarea vieþilor
oamenilor ºi diminuarea sau excluderea
pierderilor materiale.
   Siguranþa populaþiei, a vieþii ºi
bunurilor materiale este un obiectiv
prioritar atât pentru Consiliul
Judeþean Mehedinþi cât ºi pentru
autoritãþile bulgare.

Doicaru de la Huawei Technologies.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

   Din acest motiv întâlnirea între
reprezentanþii autoritãþilor române
respectiv, Aladin Georgescu ºi Liviu
Mazilu, din partea Consiliului
Judeþean Mehedinþi , de o parte, ºi
Momchil Stankov, guvernatorul
Regiunii Vidin, de  cealaltã parte, a
fost una importantã, definindu-se
colaborarea ºi identificându-se
sursele de finanþare.

 G. Pogaci
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Încet, încet, timid la
început, din ce în ce mai îndrãzneþ
mai apoi ºi cu mult, mult tupeu, în
cele din urmã, ºi-au fãcut apariþia
în aceste zile ºi penibilii campaniei
electorale. Fãrã de care, trebuie sã
recunoaºteþi, totul ar fi destul de
searbãd. Între cei care au dat tonul
penibilitãþilor de campanie, am
identificat-o pe „diva” din fruntea
PNL, care, în cel mai... urban stil
cu putinþã, ne-a anunþat cã a
început – auziþi ºi dumneavoastrã!
–„marea troznealã” (sau cam aºa
ceva). N-am mai gãsit rãbdarea de
a încerca sã înþeleg despre ce
„mare troznealã era vorba, fiindcã
ne-a apucat o imensã scârbã. Mai
ales dupã ce ne-am amintit cã, la
iniþiativa aceleiaºi dive eºuate, au
fost folosiþi copii în campania
electoralã. Este din ce în ce mai
evident cã peneliºtii, din pãcate,
„cu Alina Gorghiu-n frunte/ Vor
avea... eºece multe”.
   * Bãieþii (ºi fetele... clocotilde,
desigur) care fac parte din alcãtuirea
intitulatã USR (cicã Uniunea Salvaþi
România! – de cine sau de ce s-o
salveze, încã nu m-am dumirit) par
niºte oameni de toatã isprava (aºa
cum sunt ºi cei aflaþi sub comanda
profesorului Vasile Deac, aici, în
Mehedinþi), dacã n-ar exista pe
acolo, pe la centru, câþiva zãltaþi
(vorba nemuritorului Ilie Moromete)
ºi numeroºi strãini de cauzã ºi de
interese majore, care îi trag
iremediabil în jos. Un rumegãtor de
vorbe de pe acolo – nu i-am reþinut

Tupeul, între stupefacþie ºi revoltã
preþiosu-i nume, rog sã fiu crezut! –
a rostit o suitã de insanitãþi la adresa
românilor, a poporului român, în
general, pe care mi-e foarte greu sã
le reproduc în acest colþ de paginã,
dar care i-au produs, vãd, multã
veselie, ba chiar o cascadã de
hohote, duduii Clotilde Armand,
unul dintre liderii încropelii
salvatoare de România. Bãi aceºtia,
eu am înþeles cã vã...furajeazã Soros,
cã ºi Cioloººº, pe care-l susþineþi ca
premier, vã mai livreazã niºte tranºe
de „nutreþ” bruxellez, dar totul ar
trebui, chiar ºi-n abjecþie, sã aibã o
limitã. ªi apoi, dacã, pentru voi,
românii sunt niºte primitivi, niºte
retardaþi, ba chiar doar niºte bipezi
prizonieri instinctelor primare,
întrebarea este de ce ºi, mai ales,
pentru cine mai candidaþi? Sã
stãpâniþi peste o turmã de
instinctuali, de bestiali, de
retardaþi? Chiar vouã nu vã este
ruºine? Hai siktear! Mulþumiþi de
acest tratament?
   * Pesediºtii, însã, îºi vãd de-ale
lor. Multe, puþine, însã pragmatice.
Munca de la om la om a fost,
dintotdeauna, atu-ul lor forte. Ceea
ce nu-i deloc rãu, ba dimpotrivã, e
cât se poate de eficient.
Contracandidaþii lor, care se
gândesc la victorii spectaculoase
venite dinspre Câmpiile Elisee, ar
putea sã fie mai puþin entuziaºti,
pentru cã e posibil sã aibã parte de
surprize mari. Prin Mehedinþi se
aude cã primarul ªimianului,
Constantin Truºcã, locul întâi la

Camera Deputaþilor, s-ar putea
retrage pentru a le face loc unor
persoane cu servicii, mai vechi sau
mai recente, aduse partidului. Nu
ºtim dacã-i aºa, dar, lãsând la o parte
orice fel de consideraþii, dacã asta
ar rãmâne hotârârea lui Constantin
Truºcã, ea ar fi, dupã pãrerea
noastrã, cea a unui om înþelept. Nu
dai niciodatã vrabia din mânã pe
cioara de pe, nu-i aºa, gard.
   * Pe fostul prezident Traian
Bãsescu se pare cã a început sã-l
mãnânce, vorba aceea,
conjunctura. La o emisiune de
televiziune s-a dat,  cu o violenþã
aparte, la corpul... diplomatic al
fostei sale protejate din fruntea

Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
Livia Stanciu. Nu ºtiu dacã spre a
se scoate... curat în cazul fostului
primar al Vâlcii, Mircia Gutãu, care
a avut câºtig de cauzã la CEDO, sau
doar pentru a-ºi crea o nouã bazã
electoralã, ºtiindu-se cã s-a decis
sã candideze ca senator pe listele
PMP. Mã uit, din ce în ce mai uimit,
la acest ipochimen ºi nu ºtiu cãrei
stãri i-aº putea da mai degrabã
câmp de manifestare, stupefacþiei
sau indignãrii?! Acest individ,
cãruia vãd cã o mânã de talibani
încã îi mai suflã în pânze, mizeazã,
în continuare, pe lipsa de memorie
a românilor ºi vine sã îi mintã în
faþã cu nesimþire, la modul cel mai
grosolan cu putinþã cã, pentru tot
ceea ce s-a întâmplat în cei zece
ani de domnie fanariotã la
Cotroceaua, toatã lumea ar fi

vinovatã, mai puþin el, evident.
Toatã gaºca de satrapi, centrali sau
locali,  fixaþi pe funcþii din voia
mãriei- sale, Zeus, ºi preluaþi, cu
chiloþi, izmene ºi farduri, de noul
stãpân - Dulapul Sãsesc,
carevasãzicã – nu-i mai este pe plac
lui Bãsescu, ºi asta din banalul
motiv cã nu mai este dumnealui la
butoane. Aºa se face cã, peste
noapte, din stâlpi ai statului de
drept, Laura Codruþa Kovesi, Livia
Stanciu, Florian Coldea ºi alþii din
acelaºþi aluat, au devenit niºte
nenorociþi,  niºte otrepe,
niºte”slugoi ordinari” pentru
Bãsescu Traian. Unii comentatori
pun acest tip de reacþii al fostului

cotrocean pe seama faptului cã el
ºi protejata sa, Elena Udrea, s-ar
simþi încolþiþi, mã rog, hãrþuiþi cu
tot felul de dosare de cãtre justiþia
dâmboviþeanã. Cu tot respectul,
aceasta, dupã pãrerea mea umilã, este
o explicaþie în registrul minimei
rezistenþe a gândirii. Pentru cã, sub
ochii noºtri, atât Bãsescu Traian, cât
ºi Udrea Elena Gabriela se zbenguiesc
ºi se hlizesc precum niºte vedete
rãsfãþate din show-biz, ba chiar,
culmea tupeului (tupeul fiind...
„specialitatea” lor de bazã!) ambii
candideazã din nou pentru câte un
fotoliu parlamentar. Asta e! Dar acum,
poporul alegãtor nu va mai putea
spune cã a votat în necunoºtinþã de
cauzã. Ar mai rãmâne chestiunea cu
memoria scurtã a românului. Dar nu
vrem sã intrãm în speculaþiuni
sociologist- vulgare...



politicã localãOBIECTIV mehedinþean 24 - 30.11. 2016 pag. 7

Aladin Georgescu,
preºedintele PSD Mehedinþi, este
unul dintre liderii politici
mehedinþeni care îºi doresc un scor
foarte bun la alegerile parlamentare
din luna decembrie. Deºi nu este
candidat la acest scrutin, Aladin
Georgescu este direct interesat ca
PSD Mehedinþi sã obþinã un scor
foarte bun la aceste alegeri pentru a
demonstra cã partidul pe care îl
conduce este ºi va rãmâne

principala forþã politicã a judeþului.
Aladin Georgescu va conduce PSD
Mehedinþi, în calitate de preºedinte,
pentru prima datã la scrutinul
parlamentar din luna decembrie. La
alegerile locale din vara acestui an,
PSD Mehedinþi, cu Aladin
Georgescu în fruntea sa, a obþinut
cel mai mare scor electoral ºi cel
mai mare numãr de primari din tot
judeþul, respectiv 55 din cei 66 de
primari ai judeþului, incluzând ºi
toate oraºele judeþului. În aceste
condiþii este tot mai evident cã

Aladin Georgescu va câºtiga cu PSD
Mehedinþi alegerile parlamentare din judeþ

Aladin Georgescu va conduce PSD
Mehedinþi la victoria în alegerile
parlamentare de pe 11 decembrie.
Nu se ºtie cu certitudine care va fi
diferenþa de voturi dintre PSD
Mehedinþi ºi principalul sãu
adversar politic, PNL Mehedinþi,
însã nu existã niciun dubiu cã
partidul condus de Aladin
Georgescu va câºtiga aceste alegeri.
   Aladin Georgescu este un lider de
partid care s-a afirmat mult în ultimii
ani, îndeosebi de când este
preºedintele PSD Mehedinþi,
devenind, practic, în acest moment
cel mai important politician al
judeþului. Ascensiunea sa politicã s-
a produs dupã ce a preluat funcþia de
preºedinte al PSD Mehedinþi, iar
scrutinul local din vara acestui an a
demonstrat cã Aladin Georgescu este
un politician de forþã, cu suficientã
maturitate politicã. Meritul sãu în
calitate de preºedinte al PSD

Mehedinþi a fost acela cã a avut
abilitatea necesarã de a propune
drept candidaþi la alegerile locale
oameni credibili, în cea mai mare
parte primari, care au fãcut ceva
pentru comunitãþile lor, dovadã cã au
fost realeºi în funcþie, dar ºi faptul cã
a consolidat organizaþia judeþeanã de
partid pe care o conduce. De
asemenea, în calitate de lider politic a
adoptat o strategie electoralã care în
final s-a dovedit a fi una foarte eficientã,
rezultatul de la alegerile locale fiind o
confirmare a acestei realitãþi.

   Pentru alegerile parlamentare de
luna viitoare, PSD Mehedinþi se
bazeazã pe aportul acestor primari,
aleºi care vor contribui în mod
decisiv la victoria PSD Mehedinþi.
Rolul lor va fi unul determinant, cu
atât mai mult cu cât candidaþii pe
locuri elegibile ai PSD Mehedinþi la
alegerile parlamentare au fost
propuºi cu acordul lor. Un primar,
Constantin Truºcã, primarul
Comunei ªimian, cea mai mare
comunã a judeþului, este, de altfel,
primul pe lista de candidaþi pentru
Camera Deputaþilor a PSD
Mehedinþi. În aceste condiþii este cât
se poate de limpede cã toþi primarii
PSD Mehedinþi se vor mobiliza
exemplar pentru a aduce cât mai
multe voturi partidului, astfel încât
sã obþinã un rezultat foarte bun. Pe
altã parte, PSD Mehedinþi este cel
mai puternic partid politic din judeþ,
având structuri teritoriale foarte bine

organizate. Aceste organizaþii
locale de partid ale PSD
Mehedinþi sunt cele care,
printr-o mobilizare foarte
bunã, vor obþine rezultatul
electoral propus de partid.
   Aladin Georgescu este un
politician mehedinþean aflat
la începutul carierei sale
politice. Evoluþia sa politicã
de pânã acum, dar mai ales
rezultatele electorale
remarcabile obþinute în
fruntea PSD Mehedinþi îi
conferã statutul de politician
de perspectivã al judeþului.
Ca ºi scrutinul local din vara

acestui an, ºi alegerile parlamentare
din luna decembrie sunt o mare
provocare politicã pentru
preºedintele Aladin Georgescu. Din
acest punct de vedere, obþinerea
unui scor foarte bun la parlamentare
pentru PSD Mehedinþi constituie
pentru preºedintele acestui partid nu
doar o responsabilitate politicã, ci
ºi o dorinþã personalã de a
demonstra cã este un politician
autentic, un lider de partid care ºi-a
asumat pe deplin acest rol.

 Mircea Popescu

A realiza o cercetare ºtiinþificã
ºi a publica rezultatele cercetãrii, sunt
idei costisitoare. La început m-am
gândit sã realizez o prezentare literarã
sau poeticã a Severinului, aºa a apãrut
prima ediþie a cãrþii din anul 2011. Dar
nu a fost de ajuns. Ediþia din anul 2013
prezenta amplu istoria urbei noastre.
Cercetarea a continuat ºi a apãrut ediþia
a treia, ediþie lansatã în 10 noiembrie
2016, la Colegiul Naþional“Traian”.
   De ce a fost lansarea cãrþii în aceastã
datã ºi în acest loc? Se împlineau 100
de ani de la ocuparea oraºului în primul
rãzboi mondial iar Liceul “Traian” a
contribuit din plin la acest rãzboi. Liceul
a fost bombardat ºi transformat în
locaþie pentru soldaþii germani, în timp
ce elevii au ajuns pe front iar o parte
dintre profesori au fost în lagãre.
Istoria municipiului Drobeta Turnu
Severin, ediþia a treia, accentueazã
câteva probleme interesante pentru
severineni ºi turiºti:
- Cum a apãrut, acum 10.000 ani,
prima aºezare umanã stabilã din
Europa ºi despre tezaurul de 5 kg. aur
de la Hinova (vechi de 3000 ani).
-Cum s-au construit cele 2 castre
romane, podul lui Traian ºi viaþa urbanã
romanã, inclusiv jocurile ºi religia.
-De ce s-a numit oraºul roman Drobeta
ºi cetatea medievalã Turnu Severin.
-Ce cavaleri medievali au poposit la
Turnu Severin ºi faptul cã rãscum-
pãrarea oferitã de Basarab I lui Carol
Robert d’Anjou, din anul 1330, era
pentru cetatea Severinului ºi
þinutul de pânã la Olt.
-Cum s-a construit oraºul modern
Turnu Severin ºi care au fost primii
proprietari din oraº.
-Ce efect au avut cele 2 rãzboaie
mondiale, inclusiv eroii care au dat
numele unor strãzi ºi primul primar
al oraºului mort în bombarda-
mentele din 1944.
-Cum s-a instaurat agresiv comunismul.
-Cum s-a construit Sistemul
Hidroenergetic ºi de navigaþie Porþile de
Fier ºi cum au dispãrut 14 sate.
-Evoluþia culturii ºi a sistemului ºcolar.

Cunoaºtem
istoria

Severinului?

Prof. dr. Nicolae Prunã
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O dovadã în plus cã
„diplomaþia” coloniei România este
strãinã de interesele Þãrii ºi
obedientã în faþa unei „Europe”
ipocrite, ca întotdeauna dupã 1990,
ºtirile importante despre români le
aflãm de la alþii. Încã o datã, „Pactul
Molotov-Ribbentrop” dictezã,
ambasadorii partenerilor strategici
joacã „la dublu”, iar oficialii noºtri au
adoptat ca metodã de lucru ºi ca
politicã de stat „Omerta” ºefului
statului: „Cine e orb, surd ºi tace,
trãieºte o mie de ani în pace!”. Ruºii
au mare noroc cã pe-acolo, pe la
Kirov, nu s-a gãsit vreunun
„Ciofâncã”. Ar fi chemat repede un
sobor de rabini ºi ar fi circumcis toate
osemintele. Apoi... sã te þii. Dupã cum
se vede, la ruºi nu prea merge. Vã
prezentãm un colaj despre acest
eveniment. (Ion Mãldãrescu).

Resturi umane a mii de
prizonieri, inclusiv români, gãsite

într-o groapã comunã din
Federaþia Rusã[1]

   Groapa comunã a fost descoperitã în
luna iunie, la periferia oraºului rus Kirov,
situat la 800 de km nord-est de
Moscova, în stepa rusã. Reprezentanþi
ai Grupului de speologie italian San
Martino au declarat cã în groapa care
are dimensiunile de 100/50 de metri
sunt 15.000-20.000 de schelete. Este
vorba de resturi aparþinând unor militari
decedaþi în primele luni ale anului 1943
dupã ce au fost luaþi prizonieri de armata
sovieticã dupã contraofensiva de la
Stalingrad. Groapa comunã se aflã la
15 kilometri de oraºul Kirov, în
apropierea Râului Vjatka, de-a lungul
cãii ferate transsiberiene. Dupã primele
cercetãri, au fost stabilite naþionalitãþile
unora dintre victime: italieni, germani,
români ºi unguri - prizonieri de rãzboi
morþi de foame, de frig, de boli, în timp
ce erau transportaþi cu trenul. De aceea
au fost îngropaþi de-a lungul cãii ferate.

Groapa comunã de lângã Kirov
Cercetãtorii ruºi Aleksei Ivakin ºi Andrei
Ogoljuk au estimat cã în groapã ar putea
fi între 15.000 ºi 20.000 de schelete.
„Mulþumim asociaþiei ungare Had-és
Kultúrtörténeti Egyesület pentru
semnalarea care ne-a permis sã luãm
legãtura cu persoanele din Rusia care
se ocupã de aceastã descoperire
excepþionalã”, a declarat Gianfranco
Simonit, responsabil al Secþiei de
cercetãri istorice a Grupului de
speologie San Martino. Simonit a
declarat cã Ambasada Italiei din Rusia
a fost informatã în iunie în legãturã cu
acest caz, la fel ºi reprezentanþele
diplomatice ale Germaniei, Ungariei ºi
României. (Mediafax).

Oasele albe care dor[2]
   Presa italianã a anunþat descoperirea
unei gropi comune, la periferia oraºului
Kirov. Ministrul român de Externe e obligat
sã dea explicaþii pentru descoperirea unei
gropi comune în Rusia.

 „Fiecare soldat mort în rãzboi s-a
transformat într-o floare a soarelui”

   „Fiecare soldat mort în rãzboi s-a
transformat într-o floare a soarelui”.
Replica este datã într-o imensitate
de pãlãrii galbene râzând în soare,
de o rusoaicã de la þarã unei italiance
venite de la mii de kilometri pânã în
inima Uniunii Sovietice pentru a-ºi
cãuta soþul dat dispãrut în
decembrie 1942, dupã prãbuºirea
frontului începutã pe flancurile
româneºti de la Stalingrad. Sophia
Loren face un rol incredibil în „I
Girasoli” (Florile soarelui), filmul lui
Vittorio de Sica din 1970. Cãutãrile
ei furibunde o duc în cele din urmã
cãtre locul în care trãia soþul ei
Antonio (Marcello Mastroianni), un
soldat amnezic prãbuºit în iarna lui
1942 într-o stepã necunoscutã ºi
salvat de o sorã medicalã rusã.
Filmul lui de Sica e un tribut adus
celor 82.000 de italieni morþi în
Rusia, în Al Doilea Rãzboi Mondial.
Jumãtate dintre ei au murit în lagãrele
de prizonieri, uneori în aceleaºi
încãperi sordide pe care le împãrþeau
cu soldaþii români care ºi-au lãsat ºi
ei oasele albe ºi goale în pustiile
Rusiei. 281.000 de români au pierit
pe frontul de Est. Mulþi dintre ei zac
ºi acum în gropi fãrã cruci, neºtiuþi
de nimeni, dar plânºi în þarã de
pãrinþii, fraþii sau copiii lor care i-au
aºteptat zeci de ani în zadar sã mai
intre o datã în curtea casei.

Viziunea prãbuºirii
sub loviturile cumplite ale
nemiloasei noastre istorii

   În cartea sa, „Pãtimiri ºi iluminãri
din captivitatea sovieticã”, profesorul
Radu Mãrculescu, trecut la propriu în
lumea drepþilor în 2011, la 96 de ani,
povesteºte momentul întoarcerii în
þarã dupã 9 ani de prizonierat la Oranki,
Usciora sau Monastârka, în cele mai
infernale locuri inventate de om pentru
distrugerea omului: „În sfârºit, intrai,
urcai treptele terasei ºi, când sã apãs
pe butonul soneriei, uºa se deschide
brusc, ca ºi când cineva ar fi pândit în
spatele ei, ºi... nu se poate... Cum?
Bãtrânica asta, puþin adusã, parcã
micºoratã, plãpândã, albitã ºi cu o
boare de lacrimi pe gene sã fie mama
mea? O comparai cu cea pe care o
lãsasem la plecare: o femeie în putere,
dreaptã, fermã, stãpânã pe sine... În
imaginea de acum a mamei, am avut
viziunea prãbuºirii, sub loviturile
cumplite ale veacului ºi ale nemiloasei
noastre istorii, a întregii noastre lumi
de altãdatã. Am strâns-o la piept cu
putere, am îmbrãþiºat-o îndelung, dar
mi-am oprit la timp lacrima ce-mi forþa
nodul din gât. «Mult ai mai lipsit,
mamã! Inuman de mult, îmi spuse,
privindu-mã lung ºi ºtergându-ºi ochii.
Dar acum, cã te vãd, sunt fericitã »”.

Fantome vii, proscriºi care
luptaserã cu arma în mânã

împotriva „prietenilor sovietici”
   Era 1951, anul în care italienii îºi
cãutau dispãruþii din Rusia, însã
românii nu aveau acest drept. Din
voinþa regimului bolºevic instaurat
dupã 1944, rãzboiul împotriva
U.R.S.S. nu a existat, a fost ºters din
istoria Republicii Populare Romîne, ºi
prin urmare nici morþii ºi dispãruþii lor
nu mai existau. Cei întorºi - mutilaþi
fizic ºi psihic de ororile trãite - erau
niºte fantome vii, proscriºi care
luptaserã cu arma în mânã împotriva
„prietenilor sovietici”. România
comunistã a ales sã îndese în
malaxorul uitãrii carnea ºi oasele
sutelor de mii de tineri duºi dincolo
de Nistru. Cãrþile de istorie nu
conþineau o frazã despre morþii români
de la Stalingrad sau din Crimeea.
Tendinþa a continuat ºi dupã 1989 ºi,
mai revoltãtor, este întreþinutã ºi de
tehnocraþii aflaþi acum la guvernare.
Din nefericire pentru ei, undeva în
cernoziomul rus, þãndãrile acelea de

oase încã existã. Carnea a putrezit, dar
ciolanele albe de Ioni, Mihai,
Constantini încã aºteaptã ziua dezvelirii
tainei morþii lor. Joi, presa italianã a
anunþat descoperirea unei gropi
comune, la periferia oraºului Kirov
(800 de kilometri nord-est de
Moscova), în care se aflã între 15.000
ºi 20.000 de schelete de soldaþi morþi
în primele luni ale anului 1943. Din
primele cercetãri, au fost stabilite
naþionalitãþile victimelor. Sunt italieni,
germani, unguri ºi români.
   Kirov a fost punctul terminus pentru
multe marºuri ale morþii, prin zãpadã,
ger, foamete, sete. Cei prãbuºiþi ºi
rãmaºi în urmã erau miruiþi cu un glonþ
în frunte de santinelele sovietice.
Supravieþuitorii epuizaþi de marºul prin
viscol erau înghesuiþi în bou-vagoane
tencuite de gheaþã. În cartea „Sacrificiu
în stepã”, Adolfo Tosello, un vânãtor
de munte italian luat prizonier,
povesteºte experienþa drumului spre
lagãrul Piniug, de lângã Kirov, oraºul
lângã care a fost fãcutã recenta
descoperire macabrã. La îmbarcare, în
vagonul sãu erau 70 de oameni. La
sosire, jumãtate erau morþi: „Dupã o
vreme, nimeni nu le mai dãdea atenþie
celor care mureau. Supravieþuitorii
spuneau: « A murit ãla ». Îl luam ºi îl
puneam pe grãmada de cadavre
adunatã într-un colþ, la fel cum arunci
gunoiul. Încercam sã le aflãm numele,
sã le salvãm plãcuþele cu nume, dar
apoi în lagãr autoritãþile ne-au
percheziþionat ºi ne-au luat tot. Numele
scrise pe o bucatã de hârtie ºi plãcuþele
de identitate au dispãrut”.
Rãmãºiþele trecerii prin iad - zeci de
mii de soldaþi daþi dispãruþi pe frontul
de Est nu au nici acum un mormânt
   Radu Mãrculescu scrie ºi el despre
înghesuiala, mizeria, pãduchii, peºtele
sãrat (siliotka) ºi pesmeþii uscaþi (suhari)
din vagoanele pentru animale cu care
au fost transportaþi sãptãmâni de-a
rândul. ªi mai scrie despre moarte:
„Evada aproape în fiecare noapte câte
unul din vagonul realitãþii, lãsându-ºi
zãlog trupul stors de suferinþã. [...] Apoi,
la vreo staþie oarecare, se deschidea uºa
ºi în dreptul ei apãrea convoierul
întrebând câþi oameni au murit
az’noapte. « Unu », rãspundea corul...
« Malo » (puþin), replica acesta
dojenitor. În vagonul alãturat au murit
cinci”, ne spunea el cu tonul unei
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Dacã pânã mai ieri alegãtorii
ºi politicienii spuneau cã Iohannis
candideazã cu succes la Întâiul
Adormit al Þãrii, acum viziunea s-a
schimbat puþin. Puþin mai mult.
Preºedintele nu mai sforãie mai
mult decât subalternii sãi, deºi
Mihalache era sã îl întreacã, ºi unii
au început sã trâmbiþeze cã deja este
la butoane. Deja este cãlare pe ele.
ªi Traian Bãsescu se scuzã cã a fost
mai puþin la butoane decât Iohannis
ºi Dragnea tunã cã preºedintele e
cãlare pe þarã. ªi Ponta dã cu tunul
dupã ºeful statului, doar pentru a
trage voturi pentru PSD ºi poate cã
are ºi el douã dosare penale. O poate
da pe politicã, în cazul în care se
iveºte vreo condamnare cu sau fãrã
suspendare. Cea mai bunã acoperire
este cea a dosarului politic. ªi
Dragnea o tot dã cu dosarul politic
ºi cã nu se pune condamnarea la
închisoare cu suspendare pe care o
are. Nu este vina PSD însã cã
Dragnea este condamnat ºi conduce
partidul. Este vina lui Dragnea cã ºi-
a supus integral PSD ºi s-a

Democraþia de guerilã
înconjurat de indivizi inodori ºi
incolori. În spatele lui Dragnea
nu mai este niciun lider. Ponta
pare momentan scos din joc ºi
nu pare sã aibe ºanse la fotoliul
de prim ministru.
   Culmea este cã PSD are doi lideri
femei pe lângã Dragnea, dar care
încã nu se pot desprinde de statutul
de þãþism sau sunt pe cale de a se
desprinde. Este vorba de douã
primãriþe: fata de la Bucureºti ºi fata
de la Craiova. Ele ar putea sã preia
ºi partidul, dacã Dragnea nu îi face
loc unui mascul alfa în PSD ºi vrea
el sã guverneze organizaþia ca un
tãtuc deviaþãdãtãtor, din Teleorman.
Nu e niciun fel de problemã cã PSD
ar putea fi condus de o femeie. Este
ºi momentul femeii în politicã. Poate
cã aceasta este ora pentru femei în
politicã. Sã ne uitãm la Germania,
care de ani de zile este condusã de
o femeie, sã ne uitãm mai recent la
Marea Britanie. La SUA, care pentru
prima datã era sã fie condusã de o
femeie. Gabi Firea ºi Olguþa
Vasilescu sunt totuºi cu o treaptã sau

douã sub fetele din Germania sau
SUA. Mã refer la femeile politician.
Poate cã Firea ºi Olguþa mai au timp
sã creascã. Ambele par sã aibe biluþe
mai mari decât rândaºii promovaþi
în structura de conducere a PSD, de
cãtre Liviu Dragnea. Pânã la urmã
ºi PNL este condus de o femeie.
Aprecierile sunt acum împãrþite.
Pânã ieri ºi PMP era condus de
Elena Udrea. Aºadar, nu cred cã mai
este nevoie de argumente sã vedem
o femeie premier sau nu ar trebui sã
ne surprindã acest lucru. Sau o
femeie ºefã la PSD, în locul lui
Dragnea, dacã Liviu va avea treabã
în altã parte. Pânã ºi madame
Iohannis pãrea cã va conduce
România, dupã cum a arãtat primul
an de mandat. Bine, mai multe s-au
scris despre rochiile primei doamne,
decât de activitãþile primului domn.
   Iohannis pare sã se fi trezit ºi un an
de somn pare cã a fost suficient, sã
îºi viseze ºi el strategia de guvernare,
cãci, pânã la urmã este ºi el o parte a
Puterii Executive. Bãsescu a preluat
cu totul puterea executivã, pe când
se afla la Guvernare. Acum Ponta,
Dragnea ºi Bãsescu þipã cã Iohannis
vrea sã cucereascã toate puterile, dar
bazele actualei democraþii de guerilã
au fost puse prin modificarea
Constituþiei de cãtre Adrian Nãstase
ºi desãvârºirea sistemului semi-
prezidenþial de cãtre Bãsescu. Cel
care controla Executivul, ochiul ºi
timpanul, Justiþia, prin schimbarea

din funcþii ºi numirea în funcþii a mii
de magistraþi. A avut periodic ºi o
parte din Legislativ. Are Iohannis
capacitatea sã foloseascã sistemul lui
Bãsescu, sã îºi impunã voinþa politicã
ºi planul? Dacã stai sã aºtepþi
rezultatul alegerilor ºi noul parlament
sã genereze prin noua majoritate
Guvernul asta þine de manualele de
ºtiinþe politice ºi de democraþia idealã
ºi idilicã. Democraþia de guerilã
construitã în România, dar ºi în alte
state, mai noi sau mai vechi este cu
totul altceva. Nu totul þine de regulile
vizibile ale democraþiei. Adicã pe cine
votãm, ãla ne conduce. Nu. Între
aplicatul ºtampilei ºi numirea în
funcþie este un drum extrem de lung,
mai ales când vine vorba de alegerile
parlamentare ºi constituirea unui nou
guvern. Apar calculele ºi jocurile
politice. Apar butoanele apãsate ºi
unele sunt þinute apãsat pânã dupã
alegeri. Ne trezim cu unii candidaþi
picaþi în rãzboi, alþii plini de sânge.
Unii mai sunt ºi reþinuþi, alþii fac
singuri un pas în spate. Butoanele
funcþioneazã. Ne trezim cu partide
întregi care fac învoieli politice pe
care nu le credea nimeni posibile.
Mai vedem ºi partide care fac pragul
electoral, deºi abia au fost înfiinþate.
Serviciile agitã clopoþeii din coadã,
Justiþia face la fel ºi chiar îºi aratã
colþii. Cobra se ridicã deasupra
celor mulþi. Scuipã venin? Ce face
câinele de pazã al democraþiei?

 ªtefan Bãeºiu

Concert
aniversar

de colinde
joi,15

decembrie
2016, la
Palatul
Culturii

“Teodor
Costescu”

Drobeta
Turnu

Severin



opiniiOBIECTIV mehedinþean 24 - 30.11. 2016pag. 10

T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

Omul contemporan începe sã
piardã una dintre cele mai interesante
preocupãri: mersul la piaþã. Prin
supermarketuri, mormanele de mere,
portocale sau alte bunãtãþi aºteaptã
clienþii muþi care, cu miºcãri de robot,
pun în cãrucioare marfa. La casã scot
cardul, iar dacã mai dau „Bunã ziua”
casierei e un lucru grozav. Ies în
parcare, golesc în portbagaje pungile
ºi cutiile ºi cu asta, basta. Se cheamã
cã s-au aprovizionat.
     Cu toate astea, puþini dintre
cunoscuþii mei, de numãrat pe degete,
sunt refractari la ideea de a merge la
piaþã. Majoritatea cautã fructe ºi
legume proaspete, cu speranþa cã
sunt produse autohtone, netratate cu
chimicale, pentru producþii rentabile.
Agricultura intensivã aici pãcãtuieºte:
vrea recolte mari, într-un timp cât mai
scurt. Sau animale care sã creascã
într-o lunã cât altele în trei. S-au reuºit
asemenea produse, dar le lipseºte
ceea ce se acumuleazã doar în timp:
gustul, parfumul, savoarea. Roºiile
de grãdinã, rãsãdite prin mai-iunie,

coapte pe la sfârºitul lui iulie sau
începutul lui august, au cu totul altã
aromã decât cele cumpãrate de la
magazin în februarie.
   Piaþa þãrãneascã mai are ceva foarte
omenesc ºi pitoresc. Clienþii se
tocmesc, vânzãtorul mai lasã de la el,
se mai discutã despre una, despre
alta, are loc un schimb gratuit de
informaþii. Sigur, nu mai putem vorbi
astãzi despre „agora” de la greci, unde
se dezbãteau idei politice ºi filozofice,
dar nevoia de dialog a rãmas intactã,
iar a pierde vremea la piaþã nu este
un fapt în întregime gratuit.
   Sunt localitãþi în þarã care au rãmas
cu numele de „târguri”, pentru cã asta
au fost, locuri în care oameni chiar ºi
de la mari depãrtãri veneau sã vândã
sau sã cumpere. Zidurile edificiilor
n-au fãcut altceva decât sã înconjoare
piaþa, spaþiul gol, unde fiecare venea
sã (se) târguiascã. Unele oraºe au
fost târguri permanente, iar capitala
noastrã îºi datoreazã dimensiunile
tocmai vadului bun pe care l-a avut
în timp. Urbanistic, noþiunea de
„piaþã” tinde sã se confunde cu cea
de spaþiu dedicat întrunirilor publice
cu caracter politic: manifestaþii,
defilãri, serbãri populare. Unele
asemenea „pieþe” sunt recunoscute
în lumea întreagã ºi nu cu cele mai
bune nume: Piaþa Roºie, Piaþa
Tiananmen, Place de la Bastille sau
chiar Piaþa Universitãþii...
   Despre unele naþionalitãþi se ºtie
prea bine cã sunt comercianþi
înnãscuþi. Au acel simþ al afacerilor în
care anticipeazã ce se cumpãrã ºi ce
se vinde ºi, mai ales, când este
momentul potrivit al unei tranzacþii.
Grecii, evreii, armenii, arabii, au fãcut
dintotdeauna negoþ în lume. Iar la noi

se ºtie cã întrunesc asemenea calitãþi
oltenii, braºovenii ºi sibienii. Iar dacã
vorbim despre situare geograficã,
muntenii nu sunt aºa buni la comerþ
precum cei de la câmp. Existã
reþineri de naturã moralã în
privinþa scoaterii produselor la
tarabã. Adicã, „te vorbeºte
lumea” cã dai din casã. Am
vãzut de-a lungul ºoselelor
din Banat bãbuþe simpatice,
majoritatea nemþoaice, care
stãteau cu scãunelul la stradã
ºi vindeau 15 ouã ºi douã
legãturi de pãtrunjel. Considerau cã le
prisoseºte ceva ºi nu se sfiau sã scoatã
acel ceva la vânzare. Bunicul meu,
Constantin Ioana, legumicultor din
Dolj, în timpul regimului comunist, se
asocia cu alþi sãteni ºi închiriau câte
un vagon ºi plecau sã vândã varzã,
ceapã ºi usturoi în Valea Jiului sau
la Sibiu. E drept cã dormeau
noaptea lângã marfã, pe mesele din
piaþã sau chiar pe jos, dar reuºeau
sã-ºi vândã legumele, pentru cã
erau frumoase ºi gustoase.
   Pieþele sunt foarte atrãgãtoare
toamna, când explodeazã culorile
legumelor ºi se li adaugã cele ale
fructelor. Oraºul nostru se bucurã
de o centurã de sate care îl
aprovizioneazã din belºug. Am
constatat cu surprindere cã vin la
Severin producãtori din Filiaºi, dar
ºi din Banatul de munte. Unii cu
legume, alþii cu fructe. Considerã cã
piaþa de aici este destul de interesatã
sã le cumpere roadele.
   Crescut la þarã, am rãmas atent la
ceea ce oferã o piaþã. În primul rând
mi-a rãmas în minte uitatul prin gard,
la pomii vecinilor, dar ºi vizita pe furiº,
ca la Ion Creangã, la câte un cireº

Dulceaþã de gutui
timpuriu,  la un pãr bine ºtiut, sau la un
nuc, cum minunat spune ºi Lucian
Blaga: „Negrule cireºule,/ Gândul rãu
te-mprejmuie”. În satul meu se ºtiau

preabine oamenii cãrpãnoºi, care nu
sufereau sã gãseascã copiii prin pomii
lor. ªi tot din copilãrie mi-a rãmas
pentru totdeauna în minte imaginea
unui car plin cu struguri, trecând pe
drum prin faþa porþii noastre.
Gospodarul a oprit, m-a poftit sã îmi
aleg câþiva ciorchini ºi, când m-am
aplecat peste loitrã, m-a izbit în plin
parfumul acelor struguri copþi, ºi albi ºi
galbeni ºi negri. Acest obicei încã s-a
pãstrat în satele de munte, gospodarii îi
roagã pe drumeþii întâlniþi cu cireºe, ba
chiar ºi cu þuicã dacã vin de la cazan cu
bota pe par. Fiind varã tîrzie, sau toamnã,
se rupe o þeavã de la o frunzã de dovleac,
iar principiul vaselor comunicante se
aplicã în toatã minunãþia.
   Unii dãdeau de pomanã celor ce
puseserã cireºii sau prunii ºi care
nu se mai aflau pe lumea noastrã.
Alþii îºi arãtau în felul acesta
mulþumirea pentru bunul Dumnezeu
care mai fusese încã o datã darnic,
cu noi, multpãcãtoºii...
   Am fost foarte surprins sã gãsesc
în piaþa oraºului niºte fructe rare. La
mine la þarã le spunem „mãceºe”, dar
am aflat cã se numesc „moºmoane”.
Sunt fructe de toamnã târzie, cu un
gust cu totul special dacã s-au închis
la culoare ºi s-au înmuiat.
   Mi-am dorit mult sã am în livadã
mãcar un gutui. Cineva mi-a dãruit
unul altoit, iar întâmplarea a fãcut sã-
l primesc într-o duminicã. L-am
plantat dupã toate regulile ºi în fiecare
an avem fructele sale minunate. Mai
multe sau mai puþine. Dupã cum este
anul. Se fierbe apoi o minunatã
dulceaþã, ca-n versurile acestea: „Este
duminicã/ ªi mâinile mamei/ atâtea
lucruri bune au pregãtit...”

Pe data de 17 noiembrie
2016, în peisajul jurnalistic
mehedinþean, a apãrut un nou
ziar, intitulat “ Informaþia de
Strehaia”, fapt care nu surprinde
pe nimeni, directorul fondator al
acestuia fiind cunoscutul  scriitor,
poet, epigramist ºi jurnalist
strehãian, inginerul diplomat,
Vulpaºu I. Vasile.
   Acesta fiind ºi directorul fondator

“INFORMAÞIA” DE ULTIMÃ ORÃ
al revistei “Epigrama de Strehaia”,
din care au fost editate 4 numere ºi
se bucurã de un succes deplin, la
nivelul întregii þãri ºi în diaspora
româneascã. Numele ziarului este
legat de zona în care apare, oraºul
Strehaia, fiind destinat, în mod
special, cetãþenilor strehãieni. Este
un ziar independent ºi apare,
deocamdatã, lunar, sub egida
Asociaþiei Literare “Speranþa 2014”

Strehaia, iar cunoscãtorii în ale
scrisului, în mod deosebit
profesorii, studenþii ºi elevii, sunt
bineveniþi în paginile acestuia, fãrã
nicio piedicã, tematica acestuia
fiind diversã, inclusiv curiozitãþi,
literaturã, umor ºi sport.
   Strehãienii meritau acest ziar ºi
se pot bucura de el. Colecþionarii
mai pot încã sã-ºi asigure primul
numãr.  Dana C. Popescu
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Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
„Drobeta” al judeþului Mehedinþi a organizat,
miercuri, 23 noiembrie a.c., începând cu ora

11.00, un exerciþiu privind intervenþia în caz de
incendiu la Palatul Cultural „Teodor Costescu”,

din municipiul Drobeta Turnu Severin.
Conform scenariului exerciþiului, la ora 10.50,

în timpul unui spectacol, izbucneºte un incendiu
la scena sãlii de spectacole, cu pericol de propagare
la sala de spectacole din cadrul Palatului Cultural.
Incendiul se extinde cu repeziciune, din cauza
cantitãþii mari de materiale combustibile (decoruri,
materiale textile, mobilier etc.), cu degajare
puternicã de fum ºi gaze toxice. Într-o astfel de
situaþie, prioritarã este operaþiunea de evacuare
imediatã a spectatorilor din sala de spectacole ºi
balconul acesteia, precum ºi evacuarea artiºtilor
ºi a angajaþilor, urmatã, imediat, de intervenþia
pentru stingerea incendiului.
   Din cauza faptului cã incendiul prezintã pericol
de propagare rapidã, pompierul de serviciu anunþã
producerea evenimentului, prin apelul unic de
urgenþã 112, la dispeceratul ISU „Drobeta” al
judeþului Mehedinþi. 15 persoane sunt intoxicate
cu fum, rãnite sau se aflã în imposibilitatea de a se
autoevacua, din cauza fumului dens, iar pentru
salvarea acestora este nevoie de punerea în aplicare
a Planului Roºu de Intervenþie.
   Peste 60 de pompieri cu 10 autospeciale vor
interveni pentru salvarea ºi evacuarea persoanelor
surprinse în interiorul clãdirii, concomitent cu
localizarea ºi stingerea incendiului. De asemenea,
patru ambulanþe SMURD ºi cinci ambulanþe SAJ
vor fi prezente pentru a acorda primul ajutor

“Simulare de incendiu urmat de victime
la Palatul Cultural „Teodor Costescu”

victimelor (triaj, stabilizare, monitorizare ºi
transport cãtre U.P.U).
   Alãturi de echipajele de pompieri din cadrul ISU
„Drobeta”, la exerciþiu vor participa echipaje din
cadrul Jandarmeriei, Poliþiei, Serviciului Judeþean
de Ambulanþã Mehedinþi, personal din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã, precum ºi voluntari
ai ISU „DROBETA” al judeþului Mehedinþi ºi cei
din CRUCEA ROªIE Mehedinþi.
   Exerciþiul a avut ca scop însuºirea concepþiei de
acþiune a tuturor forþelor participante, în vederea
reducerii timpilor operativi de intervenþie,
îmbunãtãþirea capacitãþii de rãspuns ºi a stãrii tehnice
de dotare cu mijloacele tehnice pentru limitarea
propagãrii arderii ºi lichidarea incendiului, precum
ºi limitarea efectelor. Totodatã, pe timpul desfãºurãrii
exerciþiului, s-a verificat capacitatea organizatoricã
ºi de comandã, precum ºi asigurarea viabilitãþii
conducerii acþiunii în situaþii complexe, în cooperare
cu alte structuri de intervenþie din cadrul Sistemului
Judeþean de Management al Situaþii de Urgenþã.
   De asemenea, s-a urmãrit modul de asigurare al
asistenþei medicale de urgenþã, transportarea victimelor
la Unitatea de Primiri Urgenþe din cadrul Spitalului
Judeþean Mehedinþi (UPU) ºi activarea Planului Alb
de Intervenþie. Exerciþiul a avut ca obiectiv general
pregãtirea psihologicã a efectivelor ºi populaþiei
pentru cunoaºterea modului de acþiune pe timpul
producerii unui incendiu la un astfel de obiectiv.

PURTÃTOR DE CUVÂNT, Plt. Raluca TÎRCÃ

Lansare de carte la Strehaia
      În data de 25 noiembrie 2016, orele 1100,

Casa de Culturã “C.A.Protopopescu” Strehaia,
organizeazã comemorarea a 90 de ani de la
naºterea distinsului profesor, istoric, om de
înaltã þinutã culturalã, C.A.Protopopescu, cu
care urbea noastrã se mândreºte.
      Cu aceastã ocazie are loc lansarea cãrþii
omagiale, despre viaþa ºi opera cunoscutului
istoric, coordonator profesor universitar Dinicã
Ciobotea, care a întreprins o amplã documentare
despre activitatea prodigioasã a istoricului
strehãian. Cartea pune în valoare calitatea
umanã ºi profesionalã a omului de culturã
Constantin Alexandru Protopopescu.
      La evenimentul organizat de Casa de Culturã
în colaborare cu un grup de foºti elevi ai
distinsului profesor, vor participa o serie de
personalitãþi din domeniul culturii.

Director Casa de Culturã, Marcel Pãunescu

provocãri la o
întrecere socialistã: care din vagoane sã dea cea
mai mare producþie de morþi pe noapte”. Morþii
din aceste vagoane erau aruncaþi la sosire în gropi
comune. La fel se întâmpla ºi cu cei seceraþi ulterior
în lagãre, de inaniþie ºi de boli. Ce au gãsit
cercetãtorii ruºi la periferia oraºului Kirov este doar
o micã parte din rãmãºiþele trecerii prin iad a
aproape un milion de oameni, cândva, acum 73
de ani. Infernul a trecut, ignoranþa a rãmas, însã, la
fel. Gianfranco Simonit, cercetãtorul italian alertat
de descoperire de o asociaþie maghiarã, a declarat
cã Ambasada Italiei din Rusia a fost informatã
despre descoperire în luna iunie, la fel ºi
reprezentanþele diplomatice ale Germaniei,
Ungariei ºi României.

Unele obiceiuri nu dispar niciodatã
   Publicarea acestei informaþii pe site-ul Ministerului
de Externe ar fi interesat direct sute de mii de români.
Zeci de mii de soldaþi daþi dispãruþi pe frontul de Est nu
au nici acum un mormânt, iar numele lor sunt pomenite
duminica în biserici de copiii lor sau de nepoþi. Unii
dintre ei au fost înghiþiþi de groapa hapsânã de lângã
Kirov, iar viziunea magicã a regizorului italian Vittorio
de Sica i-a transformat în flori ale soarelui. Pentru toate
experienþele traumatizante descrise mai sus, Ministerul
de Externe era dator sã informeze publicul despre
descoperirea macabrã. De asemenea, era obligat sã
întreprindã o acþiune de centralizare a numelor soldaþilor
rãmaºi dispãruþi acum peste ºapte decenii, în încercarea
de a le contacta urmaºii. Deocamdatã, românii au aflat
ºtirea de la alþii, ca de obicei.

Actualul ministru de Externe, Lazãr Comãnescu,
care ºi-a negat o bucatã de istorie, a fost diplomat
ºi în România de dinainte de 1989. Unele obiceiuri
pur ºi simplu nu dispar niciodatã.

Groapa comunã...
URMARE DIN PAGINA 8

Maria Diana Popescu, Art-emis
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   ZIUA NAÞIONALÃ FÃRÃ TUTUN – 17 NOIEMBRIE
2016 - Ziua Naþionalã fãrã Tutun este marcatã, în
fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, printr-o
iniþiativã menitã a atrage atenþia asupra impactului
pe care îl are fumatul asupra sãnãtãþii oamenilor.
   Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Mehedinþi a folosit acest prilej pentru a
derula activitãþi de informare, sensibilizare ºi
conºtientizare în mediul ºcolar, cu privire la
riscurile consumului de tutun, la ªcoala
Gimnazialã “Dimitrie Grecescu” ºi ªcoala
Gimnazialã “Alice Voinescu”.
   În acest an, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) pregãteºte adoptarea ambalãrii neutre
(sau a pachetelor standardizate), o mãsurã ce
restric-þioneazã utilizarea ambalajului ca formã

de publicitate ºi promovare a tutunului, având
ca temã “Urmãtorul pas FCTC:
ambalarea neutrã a produselor de
tutun”, sub sloganul: “Un singur mesaj
pe pachetul standard de tutun:
avertismentul de sãnãtate!”.
   Tutunul ambalat neutru se va vinde în
pachete standard ca dimensiuni ºi numai
în douã culori, în care singura prezentare
graficã va aparþine avertismentelor de
sãnãtate, iar informaþia tutun - specificã -
brandul/versiunea/numãrul þigaretelor – va
avea culori reglementate ºi font diminuat.

***
Conform rezultatelor studiilor în domeniu, au

reieºit urmãtoarele date privind fumatul
produselor din tutun:
   La nivel global, consumul de tutun ucide anual
aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii
sunt nefumãtori, expuºi fumatului pasiv. Estimarea
este cã, pânã în 2030, consumul de tutun va
determina direct sau indirect mai mult de 8 milioane
de decese în fiecare an, iar mai mult de 80% dintre
acestea vor fi înregistrate în þãrile slab dezvoltate.
   Prevalenþa fumãtorilor în România este de 27%
(un procent peste media UE).
   Pentru jumãtate din fumãtori cu vârsta peste
45 de ani sunt înregistrate decese din cauza
diferitelor boli induse sau accelerate de fumat.
   Deºi consumul de tutun în rândul adolescenþilor

din România s-a înscris pe o linie
descendentã începând din 2003, în 2015
este peste mediile europene, pentru toate
perioadele de referinþã: consumul de
tutun de-a lungul vieþii – 51,7% faþã de
45,6% la nivel european, consumul de
tutun în ultimele 30 zile – 30,1% faþã
de 21,4% ºi consumul de tutun zilnic
în ultimele 30 zile – 19,7% faþã de
12,4%. Totodatã, se observã valori mai
mari ale consumului de tutun în rândul
bãieþilor, comparativ cu cele înregistrate
în rândul fetelor, însã pentru ambele
sexe, adolescenþii din România se
situeazã peste valorile medii europene.
   Bolile care determinã cea mai mare
mortalitate în România sunt exact acele
boli pentru care fumatul este factor
cauzal sau de risc: bolile
cardiovasculare, cancerul (în special cel
pulmonar, în creºtere la sexul feminin)
ºi bolile respiratorii obstructive
cronice (BPOC).

COORDONATOR C.P.E.C.A.
Dr.soc. Mãdãlina CALIUJNAI

Ziua Naþionalã fãrã Tutun este marcatã,
în fiecare an în a treia joi din luna
noiembrie

Duminicã, 20 noiembrie, în întreaga lume
s-a sãrbãtorit Ziua Internaþionalã a Drepturilor
Copilului. Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Mehedinþi a marcat acest
eveniment, organizând o campanie de informare
cu tema 20 noiembrie - Ziua Internaþionalã a
Drepturilor Copilului.
   Adunarea Generalã a ONU a recomandat (în
1954) ca toate þãrile sã sãrbãtoreascã o zi
universalã a copiilor, care sa fie marcatã ca zi a
fraternitãþii ºi înþelegerii între copiii din toatã
lumea ºi ca zi a promovãrii bunãstãrii copiilor
lumii. Data de 20 noiembrie marcheazã ziua în
care Adunarea Generalã a adoptat Declaraþia
Drepturilor Copiilor (în 1959) ºi Convenþia
Drepturilor Copiilor (în 1989).
   Cu acest prilej, angajaþii DGASPC au împãrþit
pliante informative ºi au stat de vorbã cu
severinenii despre gradul de conºtientizare al
publicului larg a acestor drepturi fundamentale,
aºa cum sunt ele inþelese la nivel internaþional.
   Directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi, domnul Valentin
Popescu, sperã ca prin astfel de acþiuni sã contribuie
la schimbarea mentalitãþilor ºi la respectarea ºi
recunoaºterea de cãtre societate a drepturilor copilului.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

20 Noiembrie,
Ziua Internaþionalã a
Drepturilor Copilului

 urmare din pagina 4

JURNAL ROMÂNESC...
DIN CRAIOVA,

FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE;
4. XENIA NEGREA – lector universitar doctor

la Facultatea de Litere, Departamentul
Comunicare, Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii,
din cadrul Universitãþii din Craiova.
   Pentru a nu vicia în vreun fel rezultatele, fiecare dintre
cei 4 membri ai juriului au corectat separat lucrãrile
trimise de concurenþi, având posibilitatea de a acorda
note cuprinse între 1 ºi 10. Nici unul dintre ei nu a
ºtiut ce note au acordat ceilalþi. La final, s-a fãcut media
notelor acordate fiecãrui concurent ºi clasamentul final.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

De ce nu faceþi ceva diferit sâmbãta viitoare, faþã
de ce faceþi în mod normal? Nu lãsaþi vremea sã vã
opreascã, plecaþi la þarã! În aceastã perioadã a anului,
vremea este superbã. Este mult mai bine sã staþi
afarã, în aerul acela curat, decât pe stadion sau la
teatru. Este mai bine decât dacã vã uitaþi la televizor.
Numai faptul cã sunteþi acolo ºi cã vã bucuraþi de
naturã este diferit. De-abia dupã ce veþi fi încercat,
vã veþi da seama de diferenþe. Ridicaþi-vã repede!
Ascundeþi telecomanda undeva ºi nu vã porniþi
calculatorul în aceste zile. Suiþi-vã pe bicicletã sau
în maºinã ºi mergeþi la o plimbare lungã cu
partenera, dacã aveþi, sau cu un prieten foarte bun.
Toatã lumea va fi mai satisfãcutã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte multã energie este investitãîn zona
profesionalã, însã e bine sã fii atent la tendinþa de a
exagera.  E necesar sã fii prudent, mai ales atunci
când oportunitãþile sunt foarte strãlucitoare sau
necesitã investiþii sau costuri mari. E o sãptãmânã a
radicalizarii ºi trierii multor relaþii, atitudini, credinþe,
aspiraþii. E bine sã-þi pãstrezi înþelepciunea în orice
situaþie, sã apelezi la bun simþ când faci alegeri
indiferent de zona de viaþã vizatã, sã fii cu bãgare de
seamã ori de câte ori e vorba despre jocuri
financiare. E un moment bun de repliere, de
redistribuire eficientã a resurselor ºi în special de
transformare la nivel de convingeri ºi viziune.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Aveþi mare grijã sã nu vã lãsaþi înghiþit cu totul
sãptãmâna aceasta. Se pare cã sunteþi prea bun
pentru lumea asta. Nu daþi bani nimãnui, nici în
cantitãþi mici. Având în vedere poziþia recentã a
stelelor, s-ar putea sã cunoaºteþi persoane noi. Poate
fi vorba de o relaþie de dragoste, dar nu este
obligatoriu. În orice caz, va fi o relaþie care vã
deschide niºte uºi interesante în viitor. Aceastã
persoanã þine cu siguranþã la dumneavoastrã. Cea
mai frumoasã zi pentru o dragoste nouã este
duminica. Fiti atent la starea dumneavoastrã de
sãnãtate.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Se pare cã grijile financiare apar mai devreme
luna aceasta. Întotdeauna ajungeþi la fundul sacului
mai repede decât aþi preconizat.  Aþi putea, în schimb,
sã fiþi mai atent cu sumele pe care le cheltuiþi în
fiecare zi. În loc sã mergeþi la magazin, mergeþi la
piaþã, mai ales seara, când alimentele proaspete se
vând la jumãtate de preþ. Astfel, economisiþi ceva
bãnuþi în fiecare zi. Pãstraþi-vã toate facturile pentru
a vã face o idee pe ce se duc banii. Probabil cã vã
sperie modul în care cheltuiþi bani, dar s-ar putea
sã vi se mãreascã salariul.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna asta simtiþi cã sunteþi un spirit liber,
ºi nu unul banal. Spiritul banal se ghideazã dupã
reguli. Adesea, îl deranjeazã faptul cã spiritul liber
încalcã regulile ºi cã face lucrurile mai uºor ºi
mai rapid decât cei care sunt corecþi. Veþi fi foarte
iritat de diverse ambuteiaje în trafic, mai ales când
veþi vedea cã unii le evitã folosind scurtãturi. Dar
asta nu înseamnã cã vã veþi strica toatã
sãptãmâna. Probabil ar trebui sã vedeþi problema
cu alþi ochi. De ce nu mergeþi pe bicicletã pânã la
muncã? Astfel, condiþia dumneavoastrã fizicã ar
fi mult mai bunã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Luaþi-o uºor sãptãmâna aceasta. Corpul
dumneavoastrã trebuie sã se odihneascã.
Portughezii sunt singuri europeni care nu suferã de
suprasolicitare. Puteþi, astfel, sã adoptaþi tiparul
portughezilor. Relaxaþi-vã, nu vã mai grãbiþi. Mai
bine faceþi fiecare lucru pe rând, dar bine, decât toate
lucrurile deodatã ºi prost. Veþi avea o surprizã
plãcutã sãptãmâna aceasta. Sãptãmâna aceasta e
timpul sã te rãsfeþi. Nu te mai gândi la constrângerile
materiale ºi cumpãrã ceva pentru sufletul tãu.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Va trebui sã vã ocupaþi de o problemã legatã de
o asigurare. Fiþi foate atent la scrisul mic, mai atent
decât sunteþi de obicei. Acum s-ar putea sã nu fie
cazul sã fiþi atât de atent la acest detaliu. Credeaþi cã
asigurarea vã acoperã cheltuielile, dar nu se ocupã
de situaþia în care vã aflaþi. Ca rezultat, vã veþi întreba
dacã nu cumva trebuia sã faceti asigurare ºi pentru
astfel de evenimente, fiindcã va costa mai mult
reparaþiile decât  v-ar fi costat serviciile de asigurare.
Stelele vã asigurã sã fiþi mai atenþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Dacã existã subiecte importante de discutat
sau negocieri, vã sfãtuim sã aºteptaþi o perioadã.
Conform stelelor, vã va fi greu sã duceþi acele
negocieri în punctul în care doriþi. Indiferent de
cât sunteþi de elocvent, vã veþi lupta cu morile
de vânt. Aveþi rãbdare, însã. Peste câteva luni
veþi avea succesul pe care vi-l doriþi. Dacã v-aþi
gândit vreodatã sã intraþi în politicã, acum este
momentul. De ce nu mergeþi la partidul care vã
împãrtãºeºte ideile? Ce vã reþine?

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna aceasta, ascultaþi-i cu mare atenþie
pe cei din jurul dumneavoastrã. S-ar putea sã
auziþi multe, dar sã percepeþi puþine. Nu se
leagã nimic de dumneavoastrã dacã nu vreþi.
Este ca ºi când aþi auzi numele unor persoane
cu care vi se face cunostinþã. Le auziþi numele,
dar nu vã lasã o impresie durabilã. Aveþi grijã,
astfel, sã ºi percepeþi tot ce auziþi. Trebuie,
totuºi, sã vã menþineþi memoria la un nivel
bun. În aceastã sãptãmânã ai ocazia sã îi faci
un cadou deosebit  partenerului .  Alege ce
crezi cã i s-ar potrivi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

În decursul ultimelor sãptãmâni a trebuit
sã faci  faþã unei cantitãþi semnificative de
stress. Vei descoperi cã în decursul acestei
sãptãmâni vei înota în ape mai liniºtite. Vei
simþi deasemenea cã stresul ºi grijile te-au
fãcut încã o datã mai puternic/ã. Puterea ta
mentalã îmbunãtãþitã ºi echilibrul sporit îþi vor
fi de ajutor în urmãtoarele luni. La capitolul
dragoste nu ai stat pe roze în ultimele luni.
Experienþa asta te-a fãcut mai puternic/ã, deºi,
acum simþi cã poate starea de vulnerabilitate
ar fi fost mai profitabilã. Primele semne ale
îmbunãtãþirii vor apãrea sãptãmâna aceasta!

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Dacã ieºiþi în oraº în una sau mai multe nopþi
sãptãmâna aceasta, veþi cunoaºte pe cineva cu
care vã veþi distra foarte tare. La început, se
pare cã va fi o relaþie superficialã. Dar va fi
începutul unei relaþii de lungã duratã, care se
poate dezvolta în mai multe feluri. Veþi avea
multe în comun în ceea ce priveºte aria
profesionalã. Asta înseamnã, însã, cã va trebui
sã ieºiþi din casã de câteva ori sãptãmâna
aceasta ºi sã interacþ ionaþi cu tot felul  de
oameni. Chiar ºi în astrologie existã ceva care
se numeºte “propriile acþiuni”.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Un nativ din zodia Capricornului ºi unul din
Zodia Peºti te provoacã. Fã-te cã nu observi.
Treci peste asta. Intenþiilor lor nu sunt de bun
augur. Un nativ din zodia Vãrsãtorului pe de
altã parte, afiºeazã cãldura sufleteascã faþã de
tine. Preferi sã începi o prietenie durabilã cu
un Vãrsãtor decât o aventurã. Fii atent/ã dacã
ai deja pe cineva. Nu toatã lumea gândeºte ca
tine în ceea ce priveºte aceastã prietenie. Ceva
exerciþii fizice nu îþi vor face rãu în aceastã
perioadã, având în vedere condiþia ta fizicã
actualã. Ai grijã de inima ta. Metaforic vorbind,
merge destul de bine.
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(24 - 30 noiembrie 2016)

* 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.

ANUNÞURI

Horoscop
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Deja unele bãnci comerciale
au afiºat cotaþii la vânzare ale
dolarului de 4,30 lei, nivel care ar
putea fi atins efectiv dacã se va
menþine ritmul de întãrire a monedei
americane faþã de euro. O astfel de
evoluþie va afecta inflaþia din
România, prin majorarea costurilor
pentru importurile de gaze ºi petrol
sau alte materii prime.
   Dolarul a început perioada la
4,2246 lei  ºi a atins în 18
noiembrie un maxim istoric de
4,2523 lei. La finalul intervalului
media a coborât la 4,2418 lei, într-
o ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 4,231 ºi 4,254 lei.
   Volatilitatea cursului euro a fost
redusã, cu un maxim de 4,5218 lei,
la debutul perioadei, medie care nu a
mai fost atinsã de la sfârºitul lui iunie,
ºi un minim de 4,5103 lei, înregistrat
la sfârºitul acesteia, când tranzacþiile
s-au realizat între 4,500 ºi 4,512 lei.
   În opinia analiºtilor eventualele
tentative de creºtere a euro peste
pragul de 4,54 lei vor fi contracarate
cu uºurinþã de banca centralã,
culoarul de fluctuaþie a cursului
stabilizându-se la 4,49 – 4,53 lei.
   În urmãtoarele sãptãmâni evoluþia
leului va fi influenþatã de creºterea
volatilitãþii pe pieþele mondiale, care
afecteazã mai ales monedele
emergente, dar ºi de ieºirile de
capital de pe piaþa titlurilor de stat
locale sau de luarea unor poziþii de
protecþie înainte de alegerile
parlamentare de luna viitoare.
   Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale
între 1,069 ºi 1,076 franci/euro, a
fluctuat între 4,2009 ºi 4,2182 lei.
   La rândul lor, monedele din regiune
s-au depreciat faþã de euro, cel mai
afectat fiind zlotul polonez care a
scãzut de la 4,388 pânã la 4,458.
Forintul maghiar a avut o evoluþie mai
stabilã, fluctuaþiile limitându-se la
308,6 – 311 unitãþi/euro.
   Euro a cunoscut una dintre cele mai
negative perioade din istoria sa, acesta
depreciindu-se pânã la 1,0569 dolari,
cea mai scãzutã cotaþie atinsã de la
începutul lui decembrie trecut. La

Dolarul se antreneazã
pentru pragul de 4,30 lei

sfârºitul intervalului perechea se
tranzacþiona la 1,0604 – 1,0658 dolari,
aprecierea euro datorându-semarcãrilor
de profit la care au recurs investitorii.
   În opinia analiºtilor euro ar putea
atinge bariera de 1,05 dolari. Moneda
americanã a fost întãritã de ultima
declaraþie fãcutã de preºedinta Fed,
Janet Yellen, în faþa unei comisii a
Congresului american. Aceasta a
afirmat cã s-a apropiat momentul în
care va fi majoratã dobânda de
politicã monetarã.
   Evoluþia de anul viitor a monedei
unice va fi marcatã de alegerile
parlamentare sau prezidenþiale care
se vor desfãºura în numeroase
dintre þãrile care fac parte din zona
euro. De altfel, intenþia cancelarului
german Angela Merkel de a candida
pentru un al patrulea mandat a adus
o razã de speranþã pentru
investitori, care se tem de venirea
la putere în Europa a miºcãrilor
populiste sau de extremã-dreapta,
ceea ce ar putea conduce la
atingerea paritãþii euro faþã de dolar.
Analiza cuprinde perioada 15 – 21
noiembrie.

Desfãºurat în incinta
Complexului Olimpic Sidney de la
Izvorani, sâmbãtã 19 noiembrie,
Campionatul a reunit la start 150
de sportivi de la 15 cluburi.
Chanbara este lupta tradiþionalã a
samurailor adaptatã condiþiilor
moderne ºi e cel mai nou sport
“Marþial”. Palatul Copiilor

Strehãianca Ceaucã Maria Liliana,
pe podium la Campionatul Naþional

De CHANBARA

STREHAIA a participat la aceastã
finalã cu o singurã sportivã, care a
reuºit sã urce pe podium la douã
din cele trei probe la care a fost
înscrisã, astfel: la proba de luptã
cu sabia scurtã (kodachi) a obþinut
medalia de argint, pierzând titlul
de campioanã la diferenþa de un
punct; la proba de luptã cu sabia
lungã a obþ inut  medalia de
bronz, iar la kata cu sabia (kihon
dosa) a ocupat locul V.
  A fost o competiþie grea pe
parcursul a 12 ore, meciurile
desfãºurându-se pe trei tatami.
Chanbara a fost introdus în România
cu mulþi ani în urmã de actualul
preºedinte al Federaþiei, Gabi Oancea.
   La Strehaia a fost promovat la
Palatul Copiilor ºi se practicã de la
apariþia în România. E un sport
educativ ºi poate fi practicat la orice
vârstã, ca formã de autoapãrare, ca
fitnnes sau ca întrecere sportivã,
individual sau pe echipe mixte. Se
luptã cu sabia, cu cuþitul, cu
nunchaku, cu suliþa, cu bastonul,
armele fiind din materiale moi
(tuburi din burete sau umplute cu
aer) pentru a asigura protecþia
sportivilor. E un sport distractiv,
emulativ, sociabil ºi care
favorizeazã, prin metodica de
antrenament, dezvoltarea psihicã
ºi fizicã a practicanþilor. I. G. M.

ANUNÞ
privind organizarea licitaþiei pentru vânzarea

materialului lemnos din confiscãri

Organizatorul  licitaþiei: Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin
Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 05.12.2016 ora 9.00
Locul desfãºurãrii licitaþiei: Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin
Tipul licitaþiei: licitaþie publicã cu strigare.
   Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura conform prevederilor Art. 36
din Legea 171/2010 modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã
nr. 51/2016, privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor silvice.
   Lista sortimentelor care se liciteazã, preþul de pornire a licitaþiei ºi pasul
de licitare pentru fiecare în parte sunt afiºate la sediul Ocolului Silvic
Drobeta Turnu Severin.
   Volumul total de masã lemnoasã fasonatã oferit la licitaþie:
- Cherestea rãºinoasã – 3,646 mc.
- Cherestea tivitã molid – 4,180 mc.
   Masa lemnoasã rãmasã neadjudecatã dupã încheierea licitaþiei se va
putea vinde prin negociere. Caietul de sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitaþiei începând cu data de 18.10.2016.
   Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi adresa Compartimentului
Pazã-protecþie din cadrul Ocolului Silvic Drobeta Turnu Severin, persoana
de contact: tehnician Simionescu Constantin.

ªEF OCOL SILVIC, Ing. Bogdan Miloºev

 Radu Georgescu
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Derby-ul etapei a XI-a din
Liga a IV-a Mehedinþi a fost tranºat
de Viitorul ªimian, care a dispus
cu 1-0 de ACS Drobeta, prin golul
lui Eusebiu Firu, din minutul 57.
Liderul a rãzbunat astfel eºecul din
partida-tur,  disputatã pe Stadionul
Termo ºi câºtigatã de echipa
severineanã, tot cu 1-0, datoritã

reuºitei lui Relu Þurai (‘54). Dupã
succesul din retur, ªimianul s-a
distanþat la 7 puncte de ACS
Drobeta. Surpriza rundei a produs-

Dupã exodul seniorilor, din
urmã cu 2 ani, secþia de nataþie de la
CSM Drobeta Turnu Severin  i-a
pierdut ºi pe cei 10 juniori
transferaþi, în februarie 2014, de la
CS Aquateam Bucureºti.
   Cotatã cu ºanse reale de calificare la
Jocurile Olimpice din 2020,
bucureºteanca de 16 ani Claudia
Gâdea  ºi multiplul campion naþional
Sabin Bonea, au plecat, împreunã cu
antrenorul Cãtãlin Becheru, la CSA
Steaua Bucureºti. În cei 2 ani ºi
jumãtate petrecuþi  la clubul oltean,
înotãtorii bucureºteni aduseserã, la
malul Dunãrii, aproape 100 de medalii!
   “Am plecat la mai bine. Mulþumesc
clubului din Severin pentru ajutorul
oferit la vremea respectivã”, s-a
rezumat sã spunã antrenorul
bucureºtean Cãtãlin Becheru.
   În urmã cu o sãptãmânã, la
Campionatul Naþional de nataþie în
bazin scurt (25 m), pentru seniori ºi

ªimianul intrã în iarnã
cu avans de 7 puncte

Etapa a XI-a

Viitorul ªimian – ACS Drobeta 1-0
CS Strehaia – Dunãrea Pristol 0-3
Recolta Dãnceu – Viitorul Cujmir 1-4
AS Corcova – Dierna Orºova 0-3

Clasament

1. ªimian 11    10    0 1    33-9      30
2. Drobeta 11    7     2 2    17-7      23
3. Strehaia 11    6     2 3    20-13    20
4. Pristol 11    3     5 3    17-23    14
5. Orºova 11    4     1 6    19-23    13
6. Cujmir 11    3     2 6    11-19    11
7. Dãnceu 11    2     3 6    18-23      9
8. Corcova 11    1     1 9    9-27        4

o Viitorul Cujmir, care
s-a impus cu 4-1 la
Dãnceu. Deºi gazdele
au intrat la cabine în
avantaj, prin golul lui
Mihai Pavel (45),
echipa pregãtitã de
Stelian Cecã a marcat
în partea secundã de 4

ori, în doar
10 minute,
prin Ionuþ Cecã (‘72),
Ionel-Liviu Ionicã (‘74,
‘75) ºi Ionel-Vlad
Ionicã-Dobre (‘82).
Celelalte douã meciuri
ale ultimei etape din
acest an s-au decis la
“masa verde”, dupã ce
echipele-oaspete au
contestat indentitatea
jucãtorilor adverºi.
Astfel, Pristol ºi Orºova

au câºtigat cu 3-0, dupã ce, pe
teren, Dunãrea pierduse cu 1-0 la
Strehaia, iar Dierna remizase, scor
2-2, la Corcova.

   Campionatul Ligii a IV-a se va
relua în martie 2017, cu
antepenutima etapã din sezonul
regulat, dupã care va începe play-
off-ul. Echipele vor intra în faza
urmãtoare cu punctele înjumãtãþite.
   În acest an se vor mai juca doar
optimile de finalã ale Cupei
României - faza judeþeanã
Mehedinþi, care se vor disputa,
duminicã, dupã urmãtorul program:
Viitorul Floreºti - CS Strehaia, Inter
Crãguieºti - Recolta Dãnceu,
Dunãrea Hinova - ACS Drobeta, AS
Ghiciulescu Hinova - AS Corcova,

Real Vânju Mare - Dierna Orºova,
AS Corlãþel - Viitorul ªimian, Voinþa
Vrata - Dunãrea Pristol ºi Inter Salcia
- Viitorul Cujmir. În primul tur,
Viitorul Floreºti eliminase ªtiinþa
Broºteni (3-0), Inter Salcia trecuse
de AS Obârºia de Câmp (4-2), AS
Corlãþel învinsese Voinþa Opriºor,
cu 3-2, la loviturile de departajare,
iar AS Ghiciulescu Hinova a dispus
de Unirea Gârla Mare. Meciul s-a
întrerupt în minutul 60, la scorul de
2-1 pentru gazde, dupã ce echipa
adversã a primit 4 cartonaºe roºii.

 M. O.

Înotãtorii bucureºteni
au pãrãsit CSM Drobeta

juniori,  elevii sãi au adus peste 15
medalii, pentru CSA Steaua Bucureºti.
În urmã cu 2 ani, secþia de nataþie de
la CSM Drobeta pierduse ºi seniorii,
în frunte cu bucureºteanul Marius
Radu ºi brãileanul Alin Artimon, care
au preferat sã se transfere la CSM
Bacãu. Radu a participat în varã ºi la
Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.
Astfel, CSM Drobeta a ratat posibilitate
de a avea, în premierã, de la înfiinþarea
din 2004, un sportiv la Olimpiadã.
   Bucureºteanca Gâdea a fost ºi ea la
un pas de a prinde JO, dupã ce a
doborât mai multe recorduri naþionale,
printre care ºi pe cel al fostei mari
campioane Beatrice Câºlaru. Gâdea
are ºanse mari sã fie prezentã în
2020, la Tokio.
   În prezent, secþia de nataþie a clubului
severinean a mai rãmas doar cu
antrenorul Dan Bãdescu, care creºte
o grupã de copii bucureºteni, de 8-10
ani, pe care îi antreneazã la Izvorani.

Bazinul Olimpic din Drobeta Turnu
Severin este închis de aproape un
deceniu, dupã ce s-a constatat cã
acoperiºul risca sã se prãbuºeascã.
   Recent, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, cel care are în administrare

baza sportivã, a anunþat cã a primit
finanþare, de 7 milioane de euro, din
partea Companiei Naþionale de
Investiþii,  pentru reabilitarea
obiectivului. Lucrãrile se vor finaliza
în toamna anului 2018.

DIRECÞIA SILVICÃ MEHEDINÞI,
OCOLUL SILVIC DROBETA TURNU SEVERIN

Organizeazã concurs în data de 07.12.2016, orele 9.00, pentru
ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat în silviculturã.
Relaþii la telefon 0252 314510.

ªEF OCOL SILVIC, Ing. Miloºev Bogdan

anunþ

 M. O.
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Mã nepoate, io zic aºa, cã
noi mehedinþenii ar trebui sã ne
întoarcem cu spatele când ne cer
unii votul. Pã da, cã dacã ei patru
ani ne trateazã cu spatele ºi nici cã
ne bagã în samã, iar într-o lunã ne
promit soarele ºi luna, ar trebui ºi
noi sã stãm acasã o zi ºi sã-i
ignorãm. O zi la patru ani ar fi
suficient sã le încurce
ºmecheriile. Cã toþi sunt o apã
ºi-un pãmânt.
Mã fraþilor, nea Nicolicea sã dã pe
televizor mai ceva decât în vremile
în care stãpânea judeþu Mehedinþi,
mai ales cã acuma nici nu sã mai
sinchiseºte sã candideze din partea
mehedinþenilor, cã mnealui cicã are
notorietate în toatã þara. Aºa cã dacã
sã trezeºte vreun mehedinþean cã
încearcã sã-l tragã la rãspundere
vã daþi seama cam ce rãspuns o

sã ºi încaseze.
   Nea Buºoi o dã înainte cu
liberalismu, cu sãnãtatea, da cam
ocoleºte subiectu cu Casa de  nea Mãrin

Sucã ºi tratamentul cu spatele la vot, tanti Dobrotã ºi
piscinele ungureºti ºi pomana porcului în campanie

Asigurãri de Sãnãtate, cu clinicile
private, cu afacerile personale, cã
nu sã strange aºa uºor ditai averea,
de abia încape în declaraþii.
Strângãtor mare nea Buºoi, sã ia
la întrecere cu guvernatoru central
probabel, cã altfel nu sã explicã ce
i-o trebui atâta. Acuma dacã tot nu
sã mai poartã gãleþile date de
pomanã în campanie, Tanþa lu
Pecingine zisã cã mãcar sã-ºi facã
de cap. ªi nu-i fu greu. Pã nu-i fu,
cã sã gãsirã candidaþi darnici
nevoie mare, taie porcu direct în
mijlocu alegãtorilor ºi sã vezi
pomana porcului ce sã mai încinge.
ªi pe 11 decembrie probabel o sã
sã împartã cu ºorici ºi pãhãrel de
zaibãr fiert ºi abia apoi sã pleacã la
votare, ca sã nu stea alegãtorii la
coadã cu burta goalã.
   Numai tanti Dobrotã obosi de

atâta campanie electoralã ºi plecã 
La piscinã pin Ungaria, cã piscinele
lor sunt mai bune ca ale noastre.
ªi pãnã fac alþii bazinu’ de înot zisã

cã mai bine dã neºte bani la unguri.
Da zisã sã nu plece cu mâna goalã
ºi luã cu ‘mneaei neºte tineri. Pe
colegul, nea Gherghe, l-a lãsat sa
se ocupe de alt tineret PMP-ist. ªi
mai ales popular.
   Acuma, mã fraþilor, di la
campania asta electoralã ºi di la
alegerile de sã apropie, sã nu vã
aºteptaþi la prea multe. Pã nu, cã o
sã votaþi neºte liste ºi listele alea
nu o sã vã ajute prea mult. Aºa cã
tot singuri ar trebui sã ne gândim
cum ne ajutãm. Cã ete, iarna asta
abia trecem de frig ºi dacã la anu
ne iau iar vremurile prin
surprindere s-ar putea sã nu mai fie
nevoie de nicio scuzã. Mai bine
punem mâna pe treabã, facem
parcurile alea industriale care s-au
anunþat la locale, vreo trei pãnã
acum, chemãm neºte investitori sã
deschidã ºi prin pãrþile astea ceva
ºi miºcãm oraºu din amorþealã. Cã

altfel sã duce la vale toatã speranþa
de mai bine, sã adâncesc
problemele ºi n-o sã ne fie bine
deloc. Da asta depinde numai de
cei de au frâile în mâini, cã dacã
pun osu la treabã, o sã sã cunoascã.
Cã de promisiuni ca sã iasã unii
senatori ºi deputaþi s-a sãturat
Severinu. Cã niciunul n-a adus
vreun picior de investitor, vreo
delegaþie economicã, vreo
dezbatere despre investiþii. ªi-aduc
aminte numai când au nevoie de
voturile mehedinþenilor ºi dau
buluc, câte doi pe un loc, care sã
ajungã mai de dimineaþã în târguri
ºi oboare. Da unde sã bat doi pe
un loc, poate câºtigã al treilea,
adicã mehedinþeanul. Hai cã le-
am zis-o.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, poate
vã mai gândiþi ce ºi cum! Hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


