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Cine ar putea sã schimbe brusc cursul alegerilor este tot justiþia, respectiv DNA. Depinde ce dosare vor apãrea dintro datã. Poate vom avea ceva dosare la nivel înalt care sã schimbe ordinea în sondaje ºi care sã genereze o altã
ordine politicã. Aºadar, dacã DNA nu va intra decisiv în scenã, politicienii se vor încãiera ca niciodatã pe ciolanul de
dupã 11 decembrie. Sã vedem pe ce butoane apasã Iohannis ºi dacã Codruþa ºi Coldea îl ascultã ºi pe el sau de el.

Festivitate
de premiere
a elevilor
medaliaþi la
olimpiadele
ºi competiþiile
internaþionale
pe discipline
ºcolare ºi
sportive

Ministrul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Mircea Dumitru, a premiat olimpicii români care s-au
remarcat în anul 2016 la concursurile internaþionale (pe
discipline ºcolare ºi sportive), în cadrul unei festivitãþi care
s-a desfãºurat luni, 28 noiembrie, cu începere de la ora
12:00, la Palatul Naþional al Copiilor (Sala Mare).
Au fost recompensaþi 202 elevi câºtigãtori a 227 distincþii (3
premii I absolute, 48 de medalii de aur/premii I, 82 de medalii de
argint/premii II, 53 de medalii de bronz/premii III ºi 41 de menþiuni)
la olimpiadele internaþionale sau regionale pe discipline (juniori
ºi seniori). De asemenea, au fost premiaþi cei 215 profesori care
i-au pregãtit, precum ºi cele 100 de ºcoli din care provin laureaþii.
Potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru acest tip de

distincþii, cuantumurile premiilor sunt urmãtoarele: 12.545
lei - premiul I absolut (obþinut cu punctaj maxim), 9.720 lei
- premiul I/medalie de aur, 8.330 lei - premiul al II-lea/
medalie de argint, 5.950 lei - premiul al III-lea/medalie de
bronz ºi 4.065 lei - menþiune (sau diplome echivalente).
Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în
competiþiile regionale (olimpiade balcanice de seniori ºi juniori,
Olimpiada Internaþionalã Pluridisciplinarã Tuymaada,
Olimpiada de Informaticã a Europei Centrale, Olimpiada de
Chimie „D.I. Mendeleev” etc.) sunt: 4.440 lei - premiul I/medalie
de aur, 3.785 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 2.945
lei - premiul al III-lea/medalie de bronz ºi 2.550 lei -menþiune
(sau diplome echivalente).  Continuare în pag. 4

pag. 2

OBIECTIV mehedinþean

Editorial

social - politic

01 - 07.12. 2016

de Sorin Vidan

La plecarea lui Constantin Stana
semn de prietenie, în amintirea unui
om de litere care a iubit cu pasiune ºi
cu dãruire cartea. Un spirit jovial,
bine-dispus faþã de valorile ºi iluziile
acestei vieþi, un erudit, cu un rafinat
simþ al ironiei, ºi un declamator de
cea mai bunã condiþie.
Aºa ni-l vom aminti mereu pe
Constantin Stana: un rafinat ºi un
risipitor de sine, mereu surâzãtor ºi
mereu admirabil de spiritual. Sunt
Mai pãstrez ºi acum de la absolut convins cã ar fi fost ºi pe
regretatul Constantin Stana câteva file scena politicã unul dintre acei
pe care domnia sa, la un moment intelectuali a cãror vervã ºi putere
anume al întâlnirilor noastre livreºti, de persuasiune s-ar fi impus. Mia aºternut, cu înþelegere ºi pasiune, aº fi dorit sã-l vãd la tribuna
o cronicã la una dintre cãrþile mele. parlamentului. Ar fi dat clasã
Nu am publicat niciodatã aceastã multora, prin cultura sa umanistã,
cronicã entuziastã, generoasã, deºi prin elocinþa sa formidabilã. Fãrã
am avut de multe ori acest prilej. Pur domnia sa viaþa noastrã culturalã,
ºi simplu am vrut sã pãstrez pentru socialã e acum mult mai sãracã. De
mine aceastã cronicã scrisã ca o la an la an e mai sãracã.
Au plecat dintre noi mulþi oameni
epistolã, pe file albe, cu stilou ºi
de
culturã de cea mai bunã facturã.
cernealã, în spiritul unei tradiþii de la
care Constantin Stana se revendica, Fãrã ei peisajul nostru cultural s-a
ºi care mi-a stârnit mereu admiraþia. sãrãcit, iar în loc parcã nu au mai
Pãstrez aceastã epistolã ca pe un venit tulpini noi, promisiuni

pentru zilele ce vor veni.
încã mai iubesc literatura, un
Îl regret pe Constantin Stana, aºa Dicþionar al scriitorilor mehedinþeni.
Poate ºi o serie de reeditãri care
cum îl regret pe Ionel Viorel, aºa cum
regret dispariþia unor prozatori de sã-i readucã printre noi pe cei
plecaþi ºi ale cãror opere se uitã,
inevitabil, în absenþa unor astfel de
instituþii culturale cum sunt
dicþionarele, revistele, seriile de
reeditare. Sunt sigur cã profesorul
ºi literatul Constantin Stana ar fi
îmbrãþiºat aceastã idee, cu acea
incandescenþã a spiritului ce-l
caracteriza ºi pe care noi toþi o
admiram. Cãci este ideea în care
ºi domnia sa ar fi vãzut binele pe
care-l aduce tuturor, întregii
comunitãþi, faptul cã ºtim sã ne
preþuim reperele culturale, istoria,
pe noi înºine, pe cei care,
asemenea lui Constantin Stana, au
talia unor Nicolae Calomfirescu, adus în viaþa comunitãþii noastre o
Laurenþiu Cerneþ, Romulus anumitã luminã a spiritualitãþii.
Ne despãrþim de un om de la care
Cojocaru, aºa cum ºi plecarea altora
o regret. Îmi doresc ca la un moment fiecare dintre cei care l-au cunoscut
dat sã putem realiza, la nivelul au avut ceva de învãþat sau de admirat.
Dumnezeu sã-l þinã în paza lui
comunitãþii noastre, cu sprijinul unor
cea bunã ºi dreaptã!
instituþii de culturã, ºi a celor care

PPU-SL Mehedinþi ºi-a lansat candidaþii în prezenþa
europarlamentarului Maria Grapini
Mladen Delia, Deaconu
Gheorghe, pentru SENAT,
Oniga Oana Liliana ºi Cercel
Dan Dumitru, pentru Camera
Deputaþilor, au vorbit despre
cele 10 proiecte din
Programul Partidului, în
perspectiva accederii lor în
Parlamentul României:
investiþii în ªcoala
Româneascã; dezvoltarea
IMM-urilor ºi capitalului
românesc; locuri de muncã
pentru toþi tinerii; asigurarea
condiþiilor de viaþã la
Europarlamentarul Maria
Grapini a participat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, la lansarea
candidaþilor pentru alegerile
parlamentare din Circumscripþia
Electoralã nr. 27 Mehedinþi a Partidului
Puterii Umaniste (social-liberale.)
Evenimentul s-a desfãºurat la
Casa Tineretului din Drobeta

Turnu-Severin unde, alãturi de
candidaþii propuºi pentru Senat ºi
Camera Deputaþilor, au fost
prezenþi membri, susþinãtori,
simpatizanþi, dar ºi reprezentanþi
ai organizaþiilor P.P.U. (socialliberal) din judeþele CaraºSeverin ºi Timiº.
Candidaþii Drãghia Georgeta,
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standarde europene pentru
pensionari ºi persoanele cu
dizabilitãþi; rãspunderea personalã
a magistraþilor în cazul abuzurilor
în justiþie; transport în siguranþã
pentru toþi cetãþenii; promovarea
României prin turism; dezvoltarea
satului românesc prin susþinerea
agriculturii; modificarea Legii
electorale pentru a permite
accesul în competiþie al tuturor
partidelor ºi al candidaþilor
independenþi, dacã întrunesc
condiþiile de integritate.
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1 Decembrie la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier
Ziua Naþionalã a României a fost marcatã,
aºa cum se cuvine ºi de Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier. Instituþia noastrã a organizat un
eveniment cultural-educativ, la ªcoala Gimnazialã
nr. 6, din Drobeta Turnu Severin la care au
participat elevii clasei a VII-a B.
Coordonatorul acestei acþiuni, Pãunescu
Valeria, muzeograf în cadrul Secþiei Relaþii cadrul cãreia a prezentat un film documentar ºi
Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie un material Power –
Point, cu etapele înfãptuirii
Muzealã, a desfãºurat o lecþie interactivã în Marii Uniri de la 1918. Au fost abordate teme

legate de importanþa acestei zile, iar activitatea
s-a încheiat cu un program artistic în care elevii
au recitat poezii ºi au cântat cântece patriotice.

Daniel Cîrjan a amintit severinenilor cã PNL le-a dat cãldurã

Viceprimarul liberal al municipiului
Drobeta Turnu Severin, Daniel Cîrjan, a ales sã
facã o ineditã conferinþã de presã în aer liber,
miercuri, 30 noiembrie 2016, lângã Fântâna
Cineticã din faþa Palatului Culturii „Teodor
Costescu”. Liberalul a prezentat o situaþie
neagrã a guvernãrii PSD în Mehedinþi ºi a
precizat cã atât municipiul Severin cât ºi
Mehedinþiul sunt subdezvoltate ºi cã nimeni nu
s-a interesat de dezvoltarea acestei zone. În altã
ordine de idei, viceprimarul Daniel Cîrjan a
anunþat severinenii cã Guvernul Dacian Cioloº
a aprobat alocarea sumei de 19,6 milioane lei
pentru asigurarea confortului termic la Severin.
„Acest judeþ a fost condus de PSD, în ultimii 26 de
ani, sub o formã sau alta, iar rezultatele se vãd:
sãrãcia, subdezvoltare ºi lipsa investiþiilor. La o
comparaþie simplã a Severinului cu alte localitãþi
ºi judeþe din Ardeal, observãm cã la noi ºomajul
este peste 10 la sutã, spre diferenþã de Ardeal, unde
este 1 –2 la sutã. Explicaþia e simplã: În Ardeal,
municipiile reºedinþã de judeþ sunt conduse de
dreapta, iar rezultatele se vãd, pe când în Oltenia,
sun conduse de partidele de stânga, iar rezultatele
La data de 28 noiembrie
2016, în contextul sãrbãtoririi Zilei
Naþionale a României, poliþiºtii din
cadrul Compartimentului de Analizã
ºi Prevenire a Criminalitãþii au
organizat ºi desfãºurat o activitate cu
elevii din clasele de gimnaziu de la
Liceul de Artã „I.ªt. Paulian” din
municipiul Dorbeta Turnu Severin.
Cu aceastã ocazie, poliþiºtii au împãrþit
cocarde cu tricolorul ºi, totodatã, le-au
prezentat elevilor contextul politic pe
plan intern ºi internaþional favorabil
„MARII UNIRI” de la Alba Iulia, cât ºi
date ºi fapte istorice de la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial.
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

se vãd. Aºa cã a venit
momentul ca locuitorii din
Mehedinþi, din Severin, din
toatã Oltenia sã spunã cã e
destul ºi sã opteze pentru o
guvernare de dreapta, de un
partid care are capacitatea
de a dezvolta aceastã zonã”,
a declarat Daniel Cîrjan.
Totodatã, Cîrjan a mai
anunþat ºi faptul cã pe 2
decembrie, la ora 17.00, la
Craiova, va avea loc un
miting la care sunt invitaþi severinenii sã
participe ºi cã la acest miting oamenii vor avea
ocazia sã spunã „DESTUL!”.
Viceprimarul Cîrjan a mai vorbit ºi despre cel
mai sensibil subiect din ultima vreme, termoficarea.
„Guvernul Cioloº a alocat suma de 19,6 milioane
de lei pentru municipiul Severin, în vederea
achiziþionãrii de combustibil, pentru trecerea iernii
2016 –2017. Au fost foarte mulþi sceptici, care au
sãrit sã spunã cã nu vom avea cãldurã decât pânã
dupã alegeri, dar iatã cã Guvernul Cioloº a dat

Activitãþi ale poliþiºtilor
mehedinþeni dedicate
Zilei Naþionale a României

bani Severinului, pentru combustibil. Iar aici este
meritul unui singur politician, Virgil Popescu!”,
a mai precizat Daniel Cîrjan.

Festivitate de premiere...
 urmare din pag. 1

În virtutea succeselor (91 de premii/medalii)
repurtate în concursurile internaþionale sportive
(individual sau pe echipe), au fost premiaþi ºi
112 elevi/sportivi, respectiv 48 de profesori/
antrenori care le-au asigurat pregãtirea.
Pentru performanþele înregistrate în
competiþiile internaþionale sportive, valorile
premiilor au urmãtoarele cuantumuri: 4.000 lei
- premiul I, 3.000 lei - premiul II, 2.500 lei premiul III, 2.000 lei - locul IV, 1.500 lei - locul
V ºi 1.000 lei - locul VI.
Profesorul/profesorii care au pregãtit elevul/
elevii primesc un singur premiu, în cuantumul
cel mai mare prevãzut pentru unul din elevii sãi/
lor. Pentru ºcoala pe care elevul/elevii o
frecventeazã sau a/au frecventat-o se acordã câte
un premiu, în cuantumul prevãzut pentru fiecare
elev premiat. În acest ultim caz, sumele primite
vor fi utilizate pentru dotãri destinate sprijinirii
eficienþei procesului de învãþãmânt.
Fondul total de premiere alocat de MENCª este
de 3.516.755 lei.
BIROUL DE COMUNICARE al MENCª
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Ziua Naþionalã, în cadenþe de bãdãrãnie prusacã
* Am trãit sã o vedem ºi peasta! Sãrbãtorim Ziua Naþionalã a
României, ziua Marii Uniri,
carevasãzicã, dar, ce sã vezi, o facem
selectiv. Mai exact, o facem fãrã
români! ªi mai concret, fãrã liderii
semnificativi ai unor importante
partide politice, care nu sunt pe
placul Dulapului Sãsesc. Pretextul –
unul de-a dreptul penibil (ca sã nu
zic de-a dreptul penal, cum îi place
respectivului cetãþean sã se
bãlãceascã în registrele semidocte ale
limbajului) –cã politicienii cu pricina
au (sau ar avea) probleme cu justiþia.
Sã moarã mortu’, maistre? Pãi unul
dintre cei care au avut ºi încã mai au
probleme cu justiþia eºti chiar tãlicã!
Cum, nu ºtii ce înmseamnã „tãlicã”?
Nu þi-au spus gorjenii, cãrora le-ai
spurcat Masa Tãcerii, aºezându-te cu
barosanu-þi popou pe unul din
scaune? Atunci, mai vino seara pe la
noi, mãi Klaus neni, sã-þi vârâm în
nãrav noroi! Sã te reciclãm, adicã. ªi
în materie de limbaj, ºi în aspecte
legate de atitudine inteligentã ºi
inspiratã faþã de mult prea toleranþii
români. Care, în intimitate, au ajuns
sã te alinte cu hipocoristice gen
Dolfãnel ºi Hiclericã. În semn de
simpatie, desigur, iar nu din cine ºtie
ce spaime ale istoriei. Sigur, un
anumit gen de simpatie...
* Vãzându-l atât de pornit contra
unor politicieni care nu-i respectã,
auziþi ºi dumneavoastrã, standardele,
eºti tentat, tu, cetãþean simplu, sã-l
bãnuieºti ºi de o minimã consecvenþã
în materie de respectare a principiilor.

Prin urmare, omul nu vrea sã vadã,
la parada militarã de la 1 Decembrie,
oameni cu probleme penale. Chiar
dacã Justiþia nu ºi-a spus încã ultimul
cuvânt. Bun. Aflãm însã cã l-a invitat
pe Bãsescu Traian. Care, desigur, nu
are niciun fel de probleme de ordin
penal. ªi care, ca sã citãm titlurile de
pe burtierele televiziunilor
bucureºtene, bate cu pumnul în
masa liberalilor cã vrea sã fie
desemnat premier. Uite, na, beleaua!
În acelaºi timp, pe primãriþa de
Bucureºti, Gabriela Firea, care nu e
încãrcatã, deocamdatã, de probleme
de ordin penal, nu a gãsit de cuviinþã
sã o invite personal, recurgând la o
stratagemã dezonorantã, adicã la un
intermediar (Ministerul Apãrãrii)
pentru a salva niºte aparenþe.
Bãdãrãnie tipic prusacã. Întrebat de
niºte reporteri în legãturã cu aceastã
serie de inconsecvenþe, D.S. (Dulapul
Sãsesc) a lãsat sã se înþeleagã cã aºa
au vrut muºchii lui. Bravo, Mârlanski
–
vodã! Ai ajuns ºi tu, de la niºte
pârlite de meditaþii lucrative (ba chiar
lucrative la extrem!), sã tai ºi sã
spânzuri în þara asta!
* Tot mai penibil baletul pe care
Julien Cioloººº îl face între
tehnocraþie ºi liberalism, penibil,
penibil de tot, nu mai e loc de alte
calificative. La bãiatul ãsta cu figurã
de evadat din oastea lui Robin Hood,
se pare cã paranoia funcþioneazã la
parametri maximi. Dumnealui a
lansat un fel de platformã-program
în 100 de puncte –cea mai
impresionantã colecþie de banalitãþi,

de locuri comune nici mãcar
sforãitoare, din câte mi-a fost dat s-o
vãd! –la care a lãsat a înþelege cã
poate adera oricine doreºte,
dumnealui considerându-se,
probabil, eminenþa cenuºie unicã, de
care neamul românesc are neapãrat
nevoie pentru a pãºi pe calea
bunãstãrii ºi prosperitãþii. La
platforma (curat plat-formã!) de care
vorbim au aderat, fãrã prea multã
vorbã (probabil, la înalt ordin!), PNL
ºi USR. Câþi ar mai fi trebuit sã adere
la marea platformã de o sutã de
principii rãsuflate? Probabil atâþia câþi
ar fi fost necesar pentru a încropi cine
ºtie ce nouã... soluþie imoralã menitã
sã preia, cu orice preþ, guvernarea.
Cine va vota aceastã adunãturã de
farisei? Ei cine! Parcã mai are vreo
importanþã ce voteazã românii!?
* Pe 28 noiembrie, scriitorul ºi
gazetarul patriot, politicianul de mare
viziune Corneliu Vadim Tudor ar fi
împlinit 67 de ani. O vârstã la care
numeroase javre de calibru îºi
dospesc cururile indecente prin
Parlamentul României. Acolo unde
Tribunul nu a mai fost lãsat sã
ajungã. Devenise un adevãrat
pericol public pentru liota
trãdãtorilor ºi jefuitorilor de Þarã,
aflatã azi la putere. Cât de mult ne
lipseºte Corneliu Vadim Tudor ne
dãm seama cu durere abia în aceste
zile. Când România se pregãteºte
sã-ºi sãrbãtoreascã Ziua Naþionalã,
cum spuneam, fãrã români.
Odihneºte-te-n pace, dacã poþi,
omule bun!

* Profesorul CONSTANTIN
STANA, cunoscutul ºi valorosul
om de culturã severinean, s-a
grãbit, contrazicând chiar ºi cele mai
haine oracole, sã treacã la cele
veºnice, tocmai când inima sa mare
ºi generoasã bãtea mai puternic în
cadenþele iubirii de Patrie ºi de
Neam. Se hotãrâse sã candideze
pentru un loc în Senatul României,
deºi politica îi produsese destule
dezamãgiri, dar ºi prilejuri optime
pentru atitudini radicale, izvorâte din
aceeaºi nobilã tendinþã de a
conºtientiza ºi electriza masele.
CONSTANTIN STANA avea stofã
ºi prestaþie de tribun –tip de om
politic de care societatea
româneascã, dupã moartea lui
Corneliu Vadim Tudor, duce lipsã.
Dupã CONSTANTIN STANA vor
rãmâne, ca dupã orice mare ºi nobil
risipitor, multe pagini de literaturã
de foarte bunã calitate, pe care, dintro autoexigenþã dusã la extrem, nu a
dorit sã le publice înainte de a se fi
convins sutã la sutã de valoarea lor.
Vor rãmâne ºi amintirile generaþiilor
de elevi pe care le-a educat ºi
instruit. Dar, dupã CONSTANTIN
STANA, rãmâne mai ales amintirea
farmecului sãu personal, a
personalitãþii sale vag histrionice, în
care omul de rafinatã culturã ºi omul
de lume se îmbinau într-o sintezã
oarecum unicã prin aceste locuri.
Sã ai somnul lin, prietene vechi ºi
iubit! Dumnezeu sã te aibã de-a
pururi în paza Sa!
Bibicul (p. cf. Eugen Mãicãneanu)
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politicã localã

Gelu Viºan poate fi
surpriza alegerilor
parlamentare în Mehedinþi

PMP Mehedinþi - a doua
forþã politicã în CL
Drobeta Turnu Severin
Dupã alegerile locale din vara acestui
an, dar mai ales în urma fuziunii cu
UNPR Mehedinþi, PMP Mehedinþi a
devenit cea de-a doua forþã politicã în
Consiliul Local Drobeta Turnu Severin.
Înainte de fuziune PMP Mehedinþi a
obþinut în urma votului din data de 5
iunie un numãr de 2 consilieri
municipali. UNPR Mehedinþi a candidat
la alegerile locale în alianþã cu PSD, iar
în urma distribuirii mandatelor i-a
revenit 6 funcþii de consilieri municipali,
restul de 5 mandate fiind atribuite socialdemocraþilor. La alegerile locale din luna
iunie Alianþa PSD+UNPR a obþinut 11
mandate de consilieri locali. Dupã
aceastã fuziune, PMP Mehedinþi deþine

în Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin un total de 8 mandate de
consilieri, ceea ce plaseazã partidul
pe locul 2 dupã PNL Mehedinþi,
care are 10 consilieri.
Un candidat de forþã
Candidatul PMP Mehedinþi pe
prima poziþie pe lista pentru Camera
Deputaþilor este Gelu Viºan. Deºi PMP
Mehedinþi nu este atât de bine
organizat în teritoriu, Gelu Viºan ar
putea fi ales deputat, având ºanse mari
sã fie surpriza alegerilor parlamentare
în Mehedinþi. Gelu Viºan este un
politician cu multã experienþã, dar ºi
unul foarte combativ. Candidatul PMP
Mehedinþi pentru Camera Deputaþilor
mai are ºi avantajul cã, nefiind din
judeþ, nu poate fi acuzat cã nu a fãcut
nimic pentru judeþul Mehedinþi. Însã
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PMP Mehedinþi este partidul politic local care a obþinut un scor foarte
bun la alegerile locale din vara acestui an. Condus la vremea
respectivã de cãtre Eugen Golea, PMP Mehedinþi a reuºit o
performanþã electoralã notabilã, obþinând doi consilieri locali în
municipiul Drobeta Turnu Severin. Meritul pentru afirmarea politicã ºi
rezultatele electorale foarte ale PMP Mehedinþi din ultimii ani îi
aparþine exclusiv fostului preºedinte al partidului, Eugen Golea, cel
care a creat acest partid pornind de la zero ºi cu posibilitãþi limitate.
ceea ce îl caracterizeazã cel mai mult
pe Gelu Viºan este dorinþa ºi
determinarea cu care vrea sã schimbe
ceva. Gelu Viºan este un politician, dar
ºi un candidat de forþã, un foarte bun
comunicator ºi un politician care ºtie
sã se facã ascultat ºi înþeles.
Proiecte generoase pentru
Mehedinþi
Pentru judeþul Mehedinþi, Gelu
Viºan, candidatul PMP Mehedinþi
pentru Camera Deputaºilor, propune
o serie de proiecte generoase, care, în
opinia sa, pot fi puse în aplicare ºi
pentru care spune cã va lupta cu toatã
forþa. Printre proiectele pe care Gelu
Viºan vrea sã le implementeze la
nivelul judeþului se numãrã: sprijin
pentru atragerea de fonduri europene
pentru cetãþeni prin iniþierea unui
program judeþean de consultanþã,
implicarea în sprijinirea învãþãmântului
ºi sãnãtãþii, reidustrializarea, înfiinþarea
unor depozite de colectare ºi prelucrare
a legumelor, fructelor ºi fructelor de
pãdure, sprijin pentru înfiinþarea unor
microîntreprinderi de procesare a
produselor agricole, implementarea
unui Proiect Integrat de turism.
„Mehedinþiul este un loc
binecuvântat de Dumnezeu, cu vestigii
istorice ºi frumuseþi naturale care îþi
taie respiraþia: piciorul Podului lui
Traian, Cetatea Medievalã, vestigiile
celei mai vechi civilizaþii locuibile, de
peste 30 000 de ani, din Europa,
Clisura Dunãrii, cu Cazanele, unde

Dunãrea «fierbe», Ponoarele cu
minunatele-i peºteri, cu Podul lui
Dumnezeu, muntele cu peisajele
mirifice ºi multe, multe altele. De
asemenea, oamenii cu tradiþiile ºi
cultura milenarã, toate pot face parte
din PROIECTUL INTEGRAT de
TURISM pe care-l propun. Turiºtii pot
debarca într-un PORT TURISTIC
MODERN la Drobeta Turnu Severin,
pot vizita obiectivele istorice din
municipiu, ca apoi sa meargã cu
vaporaºul pe Clisurã, sau la munte,
unde îi întâmpinã alte minunãþii! Un
traseu de douã zile, unde pot gãsi
cazare oriunde în una din aceste zone.
La aceasta, adãugându-se miile de
turiºti care îºi pot petrece concediul.
Toate acestea pot fi realizate printrun PROIECT INTEGRAT DE TURISM,
realizat prin Partneriatele dintre marii
operatori turistici ºi administraþia
publicã localã. Pentru mehedinþeni
aceasta poate însemna sute, chiar mii
de locuri de muncã, pensiuni
construite pe fonduri europene, dar
ºi venituri pentru cei care investesc
în turism! O minã de aur aºteaptã sã
fie pusã în valoare! Alãturi de
REINDUSTRIALIZARE, PROIECTUL
INTEGRAT DE TURISM este cel de-l
doilea obiectiv al nostru pentru
urmãtorii ani în Mehedinþi! Sã ne ajute
Dumnezeu ca împreunã sã reuºim!”,
declarã Gelu Viºan, candidatul PMP
Mehedinþi pentru Camera Deputaþilor.
 Mircea Popescu
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Lui Iohannis ºi lui Cioloº li s-a îngroºat
ºoriciul, le-au crescut urechi ºi cozi
obedienþã, le-au îngãduit
strãinilor sã se amestece ilegal
ºi nepermis de mult în treburile
interne ale României.
Iohannis a trecut
la un limbaj de cartier

În politica româneascã e ca
la bal mascat. Politicienii poartã tot
timpul mãºti hoaþe ºi ºmechere, iar
votantul nu prea ºtie cu cine are dea face. „Omul fãþarnic are douã feþe
ºi nici un obraz”, spunea Nicolae
Iorga. Mai ales acum, în campanie!
Cam toþi au mãºti de patrioþi falnici
ºi naþionaliºti profunzi ºi o dau cu
„trãiascã Republica” pentru a
pãcãli „plebea”, care, de cele mai
multe ori, ºtampileazã în
ignoranþã ºi complicitate.
Din pãcate, în România nu se mai
face politicã, ci dans la barã pe banii
românilor. 227, 7 milioane de lei a
cheltuit Guvernul pentru
parlamentare. Am, totuºi, încredere
cã românii nu sînt atît de naivi ºi
manevrabili pe cît îi crede babalîcul
Soroº, care a declarat într-un interviu
cã nu-i pasã dacã acþiunile sale
imorale au executat naþiuni întregi.
Mã uit miratã ºi la franþuzoaica
Clotilde Armand, care, cu dispreþ
ºi tupeu soroºist a umplut
televizoarele, îºi aratã colþii, emite
pretenþii, dã lecþii de democraþie,
jigneºte ºi-i prieºte, n-o ia nimeni
la rost, uitînd cã aici e Patria
Românã, nu Franþa. Ale cui jocuri
le face franþuzoaica ºi cîte muºte are
pe cãciulã, nu-i greu de ghicit. De
pe urma afacerii murdare
„Bechtel”, Clotilde Armand, în
calitate de director al „Egis
România” a avut ºi ea beneficii prin
contractul de 213 milioane de lei.
Dacã se considerã atît de bunã, de
ce n-a candidat la ea, acasã, în
Franþa? Veneticii trebuie sã-ºi
cunoascã bine locul în societatea
româneascã! Toleranþa ºi
ospitalitatea noastrã ºi, de ce n-am
spune, condamnabila noastrã

Dar de ce ne-am pierde timpul cu
manipulatorii din oengeurile
soroºiste sau cu volumul lui
Iohannis tradus de chinezi, nu
înainte de a fi fost fezandate
capitolele prin care bãltãreþu bate
cîmpiile?! Am mai scris despre
mizeria de carte, „pas cu pas”, cu
pretenþie absurdã de literaturã, în
editorialul „Iohannis a picat în
literaturã ca bomba la Hiroshima”.
De reþinut cã nu chinezii n-au putut
trãi fãrã paraliteratura lui Iohannis,
ci lacheii sãi au mers cu jalba-n bãþ
la chinezi. Ce aºteptãri sã avem de
la Iohannis, cînd acesta ºi-a dat
mintea la curãþat (de cinste e cam
greu de discutat) ºi a pierdut bonul
de casã? Pentru a fi cinstit i-ar
trebui moralã ºi dãruire, însã are
doar talentul de a se preface în
toate. Problema gravã este cã
alegerile vin ºi trec, iar cetãþeanul
român va fi pãstorit cam tot de
aceleaºi puºlamale, interesate de
buzunarul lor ºi de slugãrealã la
curtea puterilor ºi finanþelor
mondiale. Votul, în sine, nu e decît
o fructuoasã colaborare între
victime ºi cãlãi, pentru cã, din
pãcate, a început sã fugã suflul
naþional ºi patriotic din noi ºi-am
devenit maºinãrii cu telecomandã!
O telecomandã care, din pãcate, nu
e la îndemîna noastrã, ca popor, ci
e manevratã de cineva strãin de
interesele ºi nevoile sãrmanului
nostru popor. Eu aºtept nu ziua
alegerilor, ci ziua în care
parlamentarii corupþi ºi
preºedintele þãrii vor primi un nou
mandat. Nu de la alegãtori, ci de la
DNA. Toþi promit în campanie verzi
ºi uscate, de nici ei nu le cred, toþi
promit marea cu sarea (aºa cum au
promis Iohannis ºi Cioloº, apoi neau întors dosul), pentru cã li s-a

îngroºat ºoriciul ºi le-au crescut
urechi ºi cozi. Sigur, ºi porcii sînt
animale domestice, dar dintre toate
animalele porcii sînt cei mai porci.
Porcii ãºtia cu douã picioare care
guiþã în fel ºi chip ca sã ne smulgã
votul, au fãcut viaþa românului o
treucã ºi încã nu s-a inventat un
antibiotic care sã ne scoatã din
mizerie, batjocurã ºi sclavie.
Pe Iohannis ºi Cioloº îi frãmîntã
problemele Europei, în timp ce
peste ei cade, tot mai vlãguitã,
propria þarã. România se clatinã
precum clãdirile din Fukushima în
timpul cutremurului. Mintea lor e
ca un elastic, se întinde doar cît o
praºtie. Acum, cînd nesiguranþa ºi
temerile de cãtuºe l-au cam cuprins
pe Iohannis, a trecut la un limbaj
violent, de cartier: „politicienii
ºmecheri s-au cãþãrat pe mine”. A
învãþat lecþia de la Bãsescu. Vai de
el, sãracul nevinovat, a dat-o în
barã a mia oarã, într-un mod
condamnabil! ªi-a permis, cu
aroganþa prin care îi sfideazã zilnic
pe români, sã privatizeze Ziua
Naþionalã a României (cu invitaþi
dupã pohtele sale), care este de
fapt sãrbãtoare a românilor, nu a
unui preºedinte penal, care a
moºtenit imunitatea de la Bãsescu,
imunitate care trebuie contestatã la
Curtea Constituþionalã.
Cum sã nu-i dãm dreptate lui Geo
Bogza, care spunea cã „cele mai
nobile idealuri sunt compromise,
dacã la ele aderã jigodiile”. Cît îi
priveºte pe miniºtrii tehnocraþi, li sa dat pe mînã o patrie, iar ei ºi-au
bãtut joc de rãbdãtorul popor
român. Cãci fãrã cei doi mãgari
din frunte, oile tehnocrate s-ar fi
bulucit direct în rîpã.
„Iohannis va plãti pentru casele
luate cu acte false,
iar Cioloº pentru falsa chetã ºi
supraevaluarea
Cuminþeniei Pãmîntului”
„Dacã ºtii cum ºi cu ce sã
manipulezi atenþia cetãþeanului, ºi
pui în stînga lui un spectacol de

circ, nu va observa portavionul din
dreapta lui”, spunea un fost ºef al
CIA. Ca sã vedeþi cã nimic nu este
întîmplãtor, ºi am în vedere startul
tîrgurilor de Crãciun, mult mai
devreme decît anul trecut, cumva în
scopul unei manipulãri. ªi tot aºa,
cîte un devans, de la an la an, vom
ajunge sã împodobim bradul în
piaþa publicã de ziua recoltei, în
octombrie. Au ºtiut ei de ce aleg luna
Decembrie pentru parlamentare…
piaþã mare, turtã dulce, încîntare,
lume multã, sfîrîit de grãtare, talcioc
naþional, unde se ºtie dinainte cine
trage lozul cel mare, iar românii pot
fi duºi mai uºor de nas o canã de
vin fiert sau cu vata de zahãr ars pe
bãþ. (“Cu iaurt, cu gogoºele, te
fãcuºi vornic, miºele…”).
PeSeDe afirmã cã dacã vor
cîºtiga alegerile, vor plãti toþi:
„Iohannis pentru casele luate cu
acte false, Cioloº pentru falsa chetã
ºi supraevaluarea Cuminþeniei
Pãmîntului ºi ministrul Sãnãtãþii,
cã nu a vrut sã ieftineascã
medicamentele”.
Bine ar fi sã fie aºa, dar teamãmi e cã dupã alegeri îºi vor vedea
tot de haitele lor. Ei cu adunatul
averilor, românii cu sãrãcia ºi
nevoile zilnice. ªi, pe deasupra,
cu riscul unor atacuri teroriste la
orizont. În acest sens agenþia
D.P.A. informeazã cã existã
avertizãri
din
partea
Departamentului de Stat al SUA
cu privire la creºterea riscului de
atacuri teroriste în Europa în
timpul sãrbãtorilor de iarnã.
Departamentul de Stat a cerut
americanilor „sã dea dovadã de
precauþie la festivaluri în timpul
vacanþei, evenimente ºi în pieþe
în aer liber”, motivînd cã existã
„informaþii credibile” cã Statul
Islamic, Al Qaida ºi filialele lor
„continuã sã planifice atacuri
teroriste în Europa, în special în
sezonul sãrbãtorilor (de iarnã) ºi
la evenimentele asociate”.
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

OBIECTIV mehedinþean

opinii

01 - 07.12. 2016

pag. 9

Politicienilor nu le ies calculele pentru noua guvernare
Este clar cã oricum ai da-o politicienii, candidaþi sau nu, membri
de partid sau nu, au puþine ºanse sã
constituie o nouã guvernare fãrã cel
puþin o alianþã sau chiar mai multe.
O sã
înceapã sezonul
compromisurilor ºi împãrþeala
ciolanului ºi a ciolãnaºelor. Sunt
destule de negociat: adicã multe
posturi în administraþia centralã ºi
localã. Este vorba de miniºtri,
premier, secretari de stat, ºefi de
agenþi, directori de deconcentrate ºi
alte instituþii publice, prefecþi,
subprefecþi. Mai sunt ºi directorii de
ºcoli pe unde nu au fost candidaþi,
cãci de restul, cel puþin teoretic,
nimeni nu se va putea atinge. Mai
sunt managerii de spitale, ºefii din
poliþie ºi multe alte domenii, cãci
statul este aproape cel mai mare
angajator din România. Sã nu uitãm
ºi companiile publice controlate de
stat. ªi acolo este un os de ros de
cãtre un manager politruc.
Se mai pot face trocuri ºi pe
bugetele primãriilor sau pe locurile

de europarlamentar sau pe anumite
programe ºi proiecte europene sau
noi slujbe care se vor înfiinþa pentru
a putea acoperi cererea lipitorilor de
afiºe sau a celor faþã de care partidele
nu ºi-au achitat datoriile din anii
trecuþi. Vor urma cel puþin doi ani
de prãduialã pe ce mai este de
prãduit din þarã ºi vor fi decisivi
pentru România. Dacã va mai
rãmâne sau nu ceva din leºul ei.
Sigur, un leº peste care se tot pun
procente de creºtere economicã, de
3,5% – 4%. Politicienii ºi
tehnocraþii se tot laudã cu o creºtere
economicã, deºi pentru români ºi
în recesiune ºi în creºtere viaþa este
cam la fel. Adicã tot greu de la un an
la altul ºi de la o zi la alta. Ai nevoie
de bani pentru facturi, pentru
mâncare, haine, creºtere copiilor
ºi cam aici se încheie aventura de
la o lunã la alta. De altceva nu se
mai pune problema.
Problema este cã acum nu se
contureazã o majoritate clarã pentru
o nouã guvernare. Dragnea viseazã

sã compunã el guvernul, alãturi de
ALDE ºi de UDMR ºi de minoritãþi.
Poate cã ºi Bãsescu s-ar arunca la o
astfel de formulã, daca va primi postul
de premier. Adicã Bãsescu va face
alianþã cu toatã lumea, dacã va primi
ceea ce îºi doreºte. Omul zice cã este
cel mai bun premier. Adicã MTO, mã
înþelegi. A reþinut ºi el ceva din
macroeconomie, de la consilierii care
i-a salarizat. Poate se referã la
autoritatea sa în Guvern, dar nu a
auzit nimeni de vreun proiect clar de
scoatere din sãrãcie a românilor.
Dragnea este aproape sigur cã nu
va fi nominalizat premier de cãtre
Iohannis ºi cu siguranþã cã pregãteºte
o variantã de rezervã Probabil un
nume nou, deci exclus Victor Ponta,
care are, de asemenea, probeme
penale. Poate vreun europarlamentar
sau vreun politician din linia a doua
de la partid. Firea ºi Olguþa sunt
ocupate ºi nu cred cã ar fi susþinute
pentru o asemenea poziþie. Mai este
ºi Rovana Plumb, dar este intratã de
mult timp la naftalinã. Olguþa ar fi o
variantã pentru PSD, dacã va renunþa
la Primãria Craiova ºi s-ar înhãma la
Palatul Victoria. Sã nu uitãm cã ºi
Olguþa are un dosar penal ºi ar putea
avea probleme cu nominalizarea.
PSD ar putea apela ºi la varianta
Tãriceanu pentru a construi o formulã
de guvern sub el. ªi Tãriceanu ar
putea avea însã probleme cu

nominalizarea din partea lui
Iohannis, dupã ce a cochetat ºi el
pe lângã organele de anchetã.
Liberalii au dat chix cu Cioloº ºi nu
îi creºte deloc. Lumea nu poate face
lipitura între liberali ºi premierul
tehnocrat. Acesta a dat chiar o
loviturã de graþie PNL, dupã ce
liberalii l-au reactivat pe Vasile
Blaga, chemat sã îºi bage ºi sã îºi
scoatã în ºedinþa cu liderii de filiale.
PNL este cam la pãmânt, dar nu are
ce face pentru cã a tipãrit deja
afiºele cu Cioloº. La fel ºi USR.
Bãsescu a întins ºi el o mânã cãtre
PNL, dacã va beneficia, desigur de
fotoliul de premier.
Tot ce mai pot face partidele este
sã manipuleze cu sondajele, pentru
cã mai sunt mai puþin de douã
sãptãmâni de campanie electoralã ºi
s-ar pãrea cã nu se vor schimba prea
multe. Cine ar putea sã schimbe
brusc cursul alegerilor este tot
justiþia, respectiv DNA. Depinde ce
dosare vor apãrea dintr-o datã. Poate
vom avea ceva dosare la nivel înalt
care sã schimbe ordinea în sondaje
ºi care sã genereze o altã ordine
politicã. Aºadar, dacã DNA nu va
intra decisiv în scenã, politicienii se
vor încãiera ca niciodatã pe ciolanul
de dupã 11 decembrie. Sã vedem pe
ce butoane apasã Iohannis ºi dacã
Codruþa ºi Coldea îl ascultã ºi pe
el sau de el.  ªtefan Bãeºiu

pag. 10

OBIECTIV mehedinþean

01 - 07.12. 2016

atitudini

Primarul Orºovei a fugit de la ºedinþa ordinarã, de frica
lui Moº Crãciun. Pe drum s-a întâlnit cu Narcis Bordea!
Primarul Orºovei, Marius Stoica, a fugit de la ultima
ºedinþã ordinarã, de necaz cã propria-i majoritate nu sa putut întregi, prin validarea celor doi consilieri PSD
care l-ar ajuta sã se reconecteze la bugetul local. Mai
mult, primarul Stoica a tratat cu indiferenþã pensionarii,
tinerii ºi olimpicii orºoveni, dar ºi pe copiii urbei, cãrora
nu vrea sã le aducã pe Moº Crãciun. „Uitaþi-vã cine e
primarul Orºovei! Un nimeni! Un ZERO!”, le-a spus
Doiniþa Chircu consilierilor orºoveni.

Joi, 24 noiembrie 2016, la
Orºova a fost ºedinþã ordinarã de
Consiliu Local, o ºedinþã în care ar
fi trebuit sã fie votate proiecte
importante, doar dacã primarul ar
fi avut bunãvoinþa ºi minimul
interes de a le introduce pe ordinea
de zi. Primarul a fost interesat, însã,
de doar patru proiecte de HCL care
l-ar fi ajutat sã revinã la butoane ºi
sã direcþioneze bugetul local exact
aºa cum doreºte ºi unde doreºte.
Mai exact, pe ordinea de zi a
ºedinþei au fost proiecte care vizau
vacantarea celor douã locuri de
consilieri PSD, rãmase libere dupã
încetarea mandatelor acestora,
precum ºi proiecte ce vizau validarea
mandatelor a doi noi consilieri PSD.
A fost singura combinaþie de care
primarul s-a arãtat interesat, judecând
dupã atitudinea faþã de forul legislativ
local, de la a cãrei întrunire a lipsit.
Atitudinea primarului Orºovei este
cu atât mai sfidãtoare ºi mai
revoltãtoare cu cât, în seara
premergãtoare ºedinþei, convocase o
întâlnire cu grupurile PNL ºi PND
tocmai pentru a discuta necesitatea
adoptãrii unor proiecte importante
pentru Orºova. Prezenþi la respectiva
întâlnire, liderii grupurilor politice ce
formeazã majoritatea în CL Orºova,
Doiniþa Mariana Chircu (PNL) ºi
Adrian Cican (PND), povestesc faptul
cã au discutat despre unele rectificãri
bugetare ce ar fi urmat sã asigure
fonduri pentru executarea unor servicii
publice locale, dar ºi pentru
organizarea manifestãrilor „Nunta de

Aur”, „Ziua Majoratului” ºi „Olimpicul
orºovean” ºi mai ales pentru
organizarea unui spectacol de Crãciun,
dedicat copiilor din Orºova, „Vine, vine
Moº Crãciun”, unde aceºtia sã aibã
parte de cadouri, spectacole de teatru,
muzicã ºi culoare, mai precis de clipe
de neuitat pe care copiii din întreaga
lume le meritã în preajma Sfintei
Sãrbãtori a Naºterii Domnului.
Iniþial, primarul Stoica ar fi fost de
acord cu toate aceste propuneri,
completate, la pachet, cu alocarea
de fonduri pentru diverse lucrãri de
sezon, precum îngroparea butaºilor
de trandafir, toaletarea arborilor,
curãþarea rigolelor înainte de
cãderea zãpezilor ºi pregãtirea
pentru sezonul rece, alocarea de
fonduri pentru deszãpezire ºi alte
asemenea operaþiuni. Întâlnirea,
finalizatã dupã ora 19.00, miercuri
seara, a fost una la capãtul cãreia
primarul a lãsat impresia cã toate
proiectele discutate se vor
materializa, în interesul orºovenilor.
Doar cã, a doua zi, cu câteva minute
înainte de ora 15.00, ora începerii
ºedinþei ordinare de consiliu,
primarul a plecat din Primãrie, iar
consilierii au aflat cã nimic din ceea
ce se discutase în seara precedentã
nu era introdus pe ordinea de zi. Pe
Stoica nu l-a interesat sã introducã
pe ordinea de zi decât procedurile
de validare a celor doi consilieri
PSD, cu care ar fi putut sã facã tot
ceea ce îºi dorea mai apoi. Nici
alocãrile de fonduri discutate la
întâlnire, dar nici serbarea de

Crãciun nu mai
figurau printre
prioritãþile
primarului, ca sã
nu mai vorbim
despre marea sa durere în cot faþã
de pensionari, de tinerii care au
împlinit vârsta majoratului ºi de
olimpicii orºoveni.
Ceva se întâmplase, peste noapte,
în laboratoarele de culise din spatele
administraþiei lui Stoica. Cineva se
speriase cã banii existenþi în bugetul
local ar fi putut ajunge la orºoveni
ºi la copiii acestora ºi în acest caz
nu ar mai fi rãmas, cel mai probabil,
pentru salubritate, pentru aºa-zisa
deszãpezire sau pentru întreþinerea
spaþiilor verzi, adicã pentru aceeaºi
destinaþie cãtre care mare parte a
bugetului Orºovei se scurge de mai
bine de un deceniu.
„Uitaþi-vã cine este primarul
Orºovei: UN NIMENI, UN ZERO!”
Lipsa primarului Stoica la o
ºedinþã ordinarã, convocatã chiar
de el, la care trebuiau discutate
proiecte importante pentru orºoveni
ºi pentru copiii acestora, i-a lãsat
mascã pe toþi consilierii prezenþi.
Consilierul PNL Doiniþa Mariana
Chircu a povestit cum s-a
desfãºurat întâlnirea cu primarul ºi
cum acesta ºi-a arãtat deschiderea
pentru aprobarea proiectelor
comune, pentru ca mai apoi sã
disparã ºi sã nu punã nimic pe
ordinea de zi, decât ceea ce îl
interesa pe el în mod direct.
Aceasta a mai spus cã adusese în
discuþie, ca un proiect al grupului
PNL –PND, organizarea unui
spectacol de Crãciun, dedicat
copiilor, la care aceºtia sã
primeascã cadouri de la Moº

Crãciun, dar ºi folosirea judicioasã
a fondurilor care mai sunt la
bugetul local, pentru cã dacã
acestea nu se folosesc pânã la
finele anului, se pierd. În faþa unei
atitudini atât de revoltãtoare din
partea primarului, Doiniþa Chircu a
declarat, în plenul Consiliului
Local: „Uitaþi-vã cine este primarul
Orºovei! Un NIMENI! Primarul
Orºovei este un NIMENI, adicã
NIMIC, un ZERO!”
De asemenea, Doiniþa Chircu a
mai precizat cã l-a îndemnat pe
primar sã se implice mai activ în
dezvoltarea comunitãþii, sã facã ceea
ce trebuie ºi ceea ce ºi-au dorit
oamenii de la el, atunci când l-au
ales, iar dacã nu are suficientã
experienþã ºi expertizã sã solicite
ajutor de la alþi primari de municipiu
sau de la juriºti experimentaþi. La
toate aceste îndemnuri, primarul a
rãspuns cã nu face nimic pentru cã
îi e fricã. „Dacã þi-e fricã stai acasã!
Cum de fapt stã ºi astãzi. Pe Stoica
frica îl trimite acasã, dar nu frica de
lege, pentru cã a fãcut destule
abuzuri pânã acum, ci frica de
Popescu Constantin, asta îl trimite
acasã!”, a concluzionat Chircu.
Narcis Bordea, avocatul lui Stoica
Primarul municipiului Orºova,
Marius Simion Stoica, a dispus, cu
de la sine putere, angajarea unui
avocat care sã reprezinte Unitatea
Administrativ Teritorialã (UAT) întrun proces de revendicare
imobiliarã, intentat unui orºovean.
Potrivit legii, angajarea unui avocat
se face doar dacã aparatul juridic
propriu nu poate face faþã
procesului ºi numai cu aprobarea
Consiliului Local.
 continuare în pag. 11
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Primarul Orºovei...
 urmare din pag. 10

Narcis Bordea, nimeni altul decât
consilierul municipal PMP (fost
UNPR) de la Drobeta Turnu Severin,
omul de încredere al fostului primar
de Severin - Constantin Gherghe,
este avocatul Primãriei Orºova,
reprezentatã în instanþã de primarul
Marius Stoica. Municipalitatea are
calitatea de reclamant într-un dosar de
revendicare imobiliarã (nr. 685/274/
2016), aflat pe rolul Judecãtoriei
Orºova, împotriva unui cetãþean,
primul termen fiind pe data 10
noiembrie 2016, iar urmãtorul pe
8 decembrie 2016.
Deºi Primãria Orºova dispune de
un aparat juridic consistent,
condus de cea care a fost o perioadã
secretarul municipiului Orºova,
Alina Enea, acest aparat juridic,
format din trei persoane, fiind plãtit
din bani publici tocmai pentru a
reprezenta Unitatea Administrativ
Teritorialã în instanþã, primarul
Marius Stoica a gãsit de cuviinþã
sã angajeze un alt apãrãtor pentru
procesul de la Judecãtoria Orºova.
Nu îi era interzis edilului-ºef sã
angajeze avocat pentru UAT, dar
trebuia sã o facã numai ºi numai
cu aprobarea Consiliului Local al
Municipiului Orºova. ºi aici nu
vorbim despre un banal avocat sau
despre unul ieftin, ci despre un
prestigios avocat severinean, cu
conexiuni politice, numit Narcis
Bordea, un apropiat al fostului
primar al Severinului –Constantin
Gherghe. Acest abuz va fi cu
siguranþã sancþionat de Curtea de
Conturi, la auditul pe anul 2016,
ce va fi efectuat anul viitor.
Potrivit legii, primarul Marius
Stoica trebuia sã cearã aprobarea
Consiliului Local al municipiului
Orºova pentru a angaja un apãrãtor
al UAT-ului, mai ales cã acþiunea
în instanþã fusese introdusã de
aparatul juridic al primarului. În
conformitate cu prevederile OUG
nr. 26/2012, privind unele mãsuri
de reducere a cheltuielilor publice
ºi întãrirea disciplinei financiare,
actualizatã, articolul 1, alineatul 2,
litera b), „În situaþii temeinic
justificate, în care activitãþile

juridice de consultanþã, de asistenþã
ºi/sau de reprezentare, necesare
autoritãþilor ºi instituþiilor publice
nu se pot asigura de cãtre
personalul de specialitate juridicã
angajat în aceste entitãþi, pot fi
achiziþionate servicii de aceastã
naturã, în condiþiile legii, numai cu
aprobarea: b) consiliilor locale,
consiliilor judeþene sau Consiliului
General al Municipiului Bucureºti,
dupã caz, pentru autoritãþile ºi
instituþiile
publice
ale
administraþiei publice locale”.
Nu numai cã Legislativul local nu
a ºtiut de aceastã acþiune, dar a aflat
întâmplãtor de ea, dupã ce pârâtul
din dosar a solicitat o Hotãrâre a
Consiliului Local în baza cãreia a
fost încheiat contractul de asistenþã
juridicã. Mai mult, pe data de
10.11.2016, avocatul Narcis
Bordea a depus la registratura
Judecãtoriei Orºova o cerere de
amânare ºi de acordare a unui nou
termen de judecatã, în vedere
pregãtirii apãrãrii. „Menþionez cã
am fost angajat ca apãrãtor ales al
reclamantei la data de 09.11.2016",
scrie în cererea de amânare,
avocatul Narcis Bordea.
Documentul se regãseºte la dosarul
cauzei, fila 116.
„Este încã un abuz al primarului
Stoica!”
În ºedinþa ordinarã Consiliului
Local Orºova din data de 24
noiembrie 2016, consilierul local
Adrian Cican a adus la cunoºtinþa
consilierilor abuzul primarului
Marius Stoica. „Existã o încãlcare
flagrantã, inadmisibilã a legii. Am
fost sesizaþi cã primarul angajeazã
apãrãtori în instanþã, pe bani
publici, fãrã aprobarea Consiliului
Local”, a precizat Cican, în plenul
ºedinþei. ªi consilierul local Doiniþa
Mariana Chircu a sancþionat dur
atitudinea abuzivã a primarului
Stoica: „Dacã s-a angajat avocat,
pe UAT, fãrã o hotãrâre a
Consiliului Local, pe UAT ºi
primar, Stoica Marius în calitate
de primar, nu Stoica Marius –
NEICA NIMENI, este clar încã un
abuz în funcþia de primar!”.
 Romeo Crîºmaru
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COMUNICAT DE PRESÃ CU
PRILEJUL SÃRBÃTORIRII ZILEI
NAÞIONALE A ROMÂNIEI
Cu prilejul sãrbãtoririi “Zilei
Naþionale a Românie”, în
garnizoana Drobeta Turnu Severin,
se va organiza la Monumentul
Eroilor (Parcul Rozelor) în data de
01.12.2016, începând cu ora
10.00, o ceremonie militarã ºi
religioasã de depuneri de coroane
ºi jerbe de flori, activitate ce se va
încheia cu o paradã militarã localã.
Începând cu ora 16.00 pe
scena din strada Criºan este
prevãzut un program artistic
susþinut de cãtre Grupul Folcloric
Baia de Aramã, Ansamblul
Danubius al Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu” ºi Ansamblul
Folcloric Doina Argeºului.
Activitãþile dedicate “Zilei
Naþionale a României” se vor încheia
la ora 18.00 cu Solemnitatea
retragerii cu torþe pe itinerarul
ESPLANADA –CASTELUL DE APÃ
–PRIMÃRIA DR.TR. SEVERIN –

CONSILIUL
JUDEÞEAN
MEHEDINÞI –PREFECTURA
JUDEÞULUI MEHEDINÞI –
PALATUL CULTURII “TEODOR
COSTESCU” –CAZARMÃ (I.S.U.
“Drobeta”, I.J.J. Mehedinþi).
La activitãti alãturi de militari,
poliþiºti ºi reprezentanþi ai
administraþiei publice locale, sunt
invitaþi sã participe veteranii de
rãzboi, cadrele militare în rezervã
ºi retragere, reprezentanþii
organizaþiilor sociale ºi culturale,
cetãþeni ºi elevi ai municipiului.
În vederea desfãºurãrii în
bune condiþii a acestor activitãþi,
s-a desfãºurat un antrenament pe
data de 29.11.2016, între orele
10.00–12.00, la Monumentul
Eroilor din „Parcul Rozelor”.
OFIÞER DE INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE,
Locotenent colonel
Cristian CIONTU

Concert
aniversar
de colinde
joi,15
decembrie
2016, la
Palatul
Culturii
“Teodor
Costescu”
Drobeta
Turnu
Severin

pag. 12

OBIECTIV mehedinþean

Conferinþa Internaþionalã a
Tinerilor Sindicaliºti
organizatã de Comisia de
Tineret a Confederaþiei
Naþionale a Sindicatelor din
Republica Moldova

eveniment

01 - 07.12. 2016

Lansare de carte la Strehaia

În data de 25 noiembrie 2016, orele
11 00, a avut loc la Casa de Culturã
“C.A.Protopopescu” Strehaia, o lansare de
carte, ocazionatã de împlinirea a 90 de ani de
la naºterea distinsului profesor, istoric, om
de înaltã þinutã culturalã, C.A.Protopopescu,
În perioada 13-16.11.2016, am participat în calitate de invitat, cu care urbea noastrã se mândreºte.
din partea Cartelului Alfa în Republica Moldova, la Conferinþa
Cartea omagialã despre viata ºi opera
Internaþionalã a Tinerilor Sindicaliºti organizatã de Comisia cunoscutului istoric are drept coordonator
de Tineret a Confederaþiei Naþionale a Sindicatelor din pe profesorul universitar doctor Dinicã
Moldova. Alãturi de Cosmin Dorobantu, Preºedinte al Ciobotea, care a întreprins o amplã
Organizaþiei de Tineret a FSANP, vicepreºedintele Comisie documentare despre activitatea
de Tineret din cadrul Cartelului Alfa, am avut ocazia sã prodigioasã a istoricului strehãian.
cunoaºtem ºi sã participãm la dezbateri alãturi de sindicaliºti Aceasta pune în valoare calitatea umanã
din Ucraina, Rusia, Estonia, Belgia, Azerbaidjan, Turcia ºi ºi profesionalã a omului de culturã
bineînþeles din Republica Moldova.
Constantin Alexandru Protopopescu.
Activitatea ºi participarea noastrã la acest eveniment,
La evenimentul organizat de Casa de
a fost una apreciatã pozitiv de cãtre conducerea Culturã în colaborare cu un grup de foºti
Confederaþiei Naþionale a Sindicatelor din Moldova elevi ai distinsului profesor, au participat
care este prezidatã de cãtre dl. Oleg Budza. Alãturi de o serie de personalitãþi marcante din
vicepreºedinþii dumnealui, Petru Chiriac ºi Sergiu domeniul culturii: Tudor Nedelcea –
Sainciuc ne-am bucurat la o laltã cu ceilalþi participanþi cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
la acest eveniment profesionist organizat, de un Cercetãri Socio-Umane „C.S.
tratament corespunzãtor evenimentului.
Nicolãescu-Plopºor”, Tudor Rãþoi Preºedinta Comisiei de tineret din cadrul Conferinþei directorul Direcþiei judeþene Mehedinþi
Naþionale a Sindicatelor din Moldova, Tatiana Marian, a expus a Arhivelor Naþionale, prof. dr. Mite
ºi prezentat amplu situaþia tinerilor sindicaliºti din Republica Mãneanu, prof. universitar Stoenescu
Moldova, situaþie care îi stã permanent în preocupare ºi pe George, prof. universitar doctor
care o monitorizeazã pentru a gãsi soluþii de îmbunãtãþire Constantin Lupºoiu.
alãturi de echipa de tineret pe care o conduce.
Aceºtia au evidenþiat valoarea autenticã a
25% din membrii Confederaþiei Naþionalã a Sindicatelor istoricului ºi omului de culturã care a fost C.A.
din Moldova, sunt tineri.
Protopopescu, dimensiunea sa umanã ºi
3 din 10 sunt încadraþi în muncã, iar 4 din 10 sunt profesionalã. În cuvântul lor, vorbitorii au
ºomeri, 3 din 10 lucreazã fãrã contract de muncã.
subliniat de fiecare datã profesionalismul de
Regretabil este faptul cã în cele mai multe cazuri, statul care a dat dovadã, atât în activitatea didacticã,
nu este de aceeaºi pãrere cu cea a sindicaliºtilor, pentru a cât ºi în cea profesionalã. Cercetãrile sale în
proteja tineretul din Republica Moldova.
domeniul istroriei fiind de o înaltã þinutã, iar
Comisia de Tineret demareazã activitãþi pentru a se articolele pe care le-a publicat în revista de
implementa în viaþa cotidianã mãsurile de sprijin a tinerilor culturã a oraºului Strehaia au dat mare greutate
(credite pentru achiziþionarea de locuinþe cu dobânzi mai revistei, cu care strehãienii se mândresc.
mici, cursuri de calificare in diverse meserii) acþiuni de
S-au spus lucruri emoþionante despre
solidaritate faþã de problemele avute de cãtre tineri, dacãlul dedicat, istoricul ºi omul C.A.
dezvoltare de parteneriate.
Protopopescu. Foºtii sãi elevi, au readus
Felicitãri, Tatiana Marin!
în memoria colectivã amintiri dragi, legate
Obiectivele urmãrite de cãtre Comisia de Tineret din cadrul de experienþa lor comunã, prin cuvinte
Confederaþiei Naþionale a Sindicatelor din Moldova în emoþionante: d-nele profesoare Pavel
principal sunt: ºomajul, migraþia ºi atragerea de noi membri. Sanda, Tuºaliu Verginica, Perþ Elena, ing.
Vãzând modul activ de implicare în viaþã sindicalã ºi Gâdea Vergicã, ing.Cãprioarã Dan, Scurtu
preocupãrile pentru realizarea acestor obiective, cred cã Gheorghe, dr. Cornel Jianu ºi alþii.
în scurt timp acestea vor fi realizate.
Numãrul mare de invitaþi a arãtat cã viaþa
Salut pe aceastã cale, participanþii la aceastã activitate culturalã a urbei cu rezonanþe istorice este
desfãºuratã la Institutul Muncii ºi în mod special pe încã efervescentã, graþie ºi animatorilor sãi
Radu Mînzat, Olesia Briazgunova, Nuray Sül, Mihai actuali, dar ºi a celor care au pus umãrul
Condur, Goda Neverauskaite, Doiniþa Gherman, Vlada la înfiinþarea unei reviste a oraºului, celor
Kraevskaia, Roman Zaytsev, Sergiu Stanciu.
care au scos urbea noastrã din anonimat,
Mihai Bãrbulescu, aºa cum este ºi cazul profesorului ºi
Preºedinte Sindicat Danubius-Drobeta istoricului care, sâmbãtã, a fost omagiat.

Sperãm cã astfel de evenimente sã
aducã împreunã comunitatea strehãianã
ºi sã aibã ecou în sufletul ºi mintea tuturor
celor care iubesc actul de culturã.
Director Casa de Culturã
Marcel Pãunescu
Cuvântul d-lui Primar al oraºului
Strehaia, de la lansarea cãrþii
“Constantin Alexandru Protopopescu,
1926 –2011”
Stimaþi invitaþi,
Vã asigur de consideraþia mea, pentru
ideea ºi punerea în practicã a unui eveniment
comemorativ, al unei personalitãþi marcante
a istoriei recente a urbei noastre.
Evocarea profesorului C.A.Protopopescu,
“nenea”, cum i se spunea cu dragoste ºi cu
respect, de cãtre foºtii elevi ai domniei sale, ºi
de cãtre colegii de breaslã intelectualã, face
parte din evenimentele de þinutã, într-o perioadã
de crizã culturalã a oraºului nostru ºi într-o crizã
de identitate a strehãianului însuºi.
Câtã nevoie ar fi azi de “nenea”!
Pornind de la ideea cã revenirea urbei
strehãiene, renaºterea oraºului, este
imposibilã fãrã o reconsiderare culturalã, vã
felicit pentru comemorarea naºterii
profesorului C.A.Protopopescu, intelectual
activ în viaþa culturalã ºi socialã anterioarã
recentã a strehãienilor. Dascãl de excepþie,
eu însumi fiind unul dintre elevii domniei
sale, a fost totodatã ºi un apropiat al vieþii
monahale strehãiene ºi o personalitate activã
în viaþa socialã ºi culturalã a Strehaiei, oraº
pentru care a dezvoltat o pasiune, pasiune
pe care ne-a insuflat-o ºi nouã, multora.
Închei prin a-mi exprima dorinþa ca
evenimentul organizat sã se bucure de
succes ºi ca ecoul sãu sã dezvolte o
emoþie culturalã, menitã sã producã ºi
alte astfel de evenimente.
Cu gratitudine!
Ioan Giura,
Primar al oraºului Strehaia

Horoscop
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Zodia Berbec

Horoscop

(24 - 30 noiembrie 2016)

Nu prea ai chef de glume sãptãmâna aceasta,
pentru cã s-ar putea sã scape de sub control. Dã
tot ce poþi din tine imediat ce o persoanã are chef
de glume. Ai grijã la o Balanþã printre prietenii ãi
cunoºtinþele tale. El sau ea are ceva cu tine. Pe
plan profesional vei avea parte de noi ocazii ºi
responsabilitãþi. Asta þi s-a prevestit ºi luna ce
tocmai a trecut. În mod surprinzãtor colegii tãi sunt
foarte entuziasmaþi de aceste schimbãri. Te vei simþi
aºa bine, încât vei începe sã radiezi bucurie ºi
prietenie. Asta va fi pe placul prietenilor ºi familiei
tale. Fii atent/ã cu banii. La momentul ãsta îþi cam
bate vântul prin buzunare. Dacã nu te abþii banii
tãi se vor duce pe apa Sâmbetei ºi vei ajunge sã
regreþi amarnic aceastã cheltuialã din sãptãmânile
ce vor urma. Tine-þi banii în buzunar!

Zodia Leu

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Viaþa ta pare sã fi intrat pe un fagaº normal.
Dar încã înoþi în ape tulburi dupã cum bine ºtii!
O micã revoluþie, începând uºor de sãptãmâna
aceasta, va încolþi în mintea ta. Asta va dura cel
puþin o sãptãmânã, poate chiar pânã la sfârºitul
lunii. Schimbarea aceasta se va manisfesta în
feluri diferite. Poate cã ar trebui sã reduci
frecvenþa cu care ieºi în oraº. Poate cã te
gândeþti sã lucrezi mai puþin. Asta ºi multe alte
gânduri te vor nãpãdi în urmãtoarele sãptãmâni,
ajungând în punctul culminant la sfârºitul lunii.
Împãrtãºeºte gândurile tale cu persoana iubitã.
ªi cere-i pãrerea atunci când iei o decizie.

V-aþi creat o laturã extrem de emotivã.
Experienþele din ultimele luni v-au fãcut sã vã
daþi seama cine sunteþi si ce vreþi de fapt de la
viaþã. Tensiunile parcã s-au evaporat. V-aþi
recuperat echilibrul: mintea ºi corpul sunt în
armonie perfectã din nou. Gândurile ºi
experienþele penetrante ale acestei perioade
recente v-au fãcut sã vã daþi seama de ce aveþi
cu adevãrat nevoie. ªtiþi exact ce ºi cât de mult
puteþi oferi altora, dar ºi ce vã aºteptaþi sã primiþi
în schimb. Veþi gãsi timp sã petreceþi atât acasã,
cât ºi la muncã. Chiar de sãptãmâna aceasta veþi
începe sã vã împãrþiþi timpul în mod egal. Ieºiþi
mai des din casã. Aerul curat vã ajutã, iar sportul
vã menþine.
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(21 Martie - 20 Aprilie)

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Sãptãmâna aceasta încearcã pe cât posibil sã-þi
faci un program. Asta îþi va aduce mai mult timp
liber, ajutându-te astfel sã-þi atingi scopurile propuse.
Fã o vizitã pe la centrele de fitness sau aleargã de
câteva ori. Asta îþi va aduce multã energie la nivel
mental. Este o sãptãmânã excelentã sã te pui la punct
pe plan financiar. Poate cã ar trebui sã te gândeºti
sã-þi renegociezi chiria sau cheltuielile de întreþinere
sau poate sã faci un nou împrumut. Fii pe fazã ºi nu
te lãsa tentat/ã de promisiuni puerile. Te poþi
confrunta cu o înºelãciune. I-aþi ceva timp de gândire,
în mod serios, înainte sã iei vreo decizie, lasã-te
ghidat /ã de intuiþie! Nu te îngrijora datoritã
problemelor de acasã. Micile probleme se vor rezolva
aproape de la sine dacã vei discuta cu persoana
iubitã. Ai grijã sã menþii comunicarea activã!

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)
Va fi o sãptãmânã bunã. Excelaþi în aproape toate
domeniile. Nu vã mai grãbiþi pentru a vedea ºi pentru
a aprecia tot ce cuprinde viaþa. De obicei, cuprinde
evenimente sau lucruri pe care aveþi ocazia sã le
vedeþi o singurã datã. Citiþi acest lucru în ziare sau
vedeþi la televizor: le pare rãu cã nu ºi-au vãzut copiii
crescând. Erau acolo, dar erau preocupaþi cu alte
activitãþi. Însã nu toatã lumea are copii. Una dintre
urmãtoarele sãptãmâni, veþi cunoaºte o femeie foarte
plãcutã. Dacã investiþi puþin în aceastã relaþie, poate
sã vã devinã prietenã bunã pe toatã viaþa. Bãrbaþii
sã-ºi ia gândul de la relaþii sexuale cu aceastã femeie.
Iubirea ei întotdeauna va fi platonicã. Cineva din
cercul de cunoºtinþe se apropie de dvs.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)
Sãptãmâna aceasta din punct de vedere sexual
relaþia ta va fi mai împlinitã. Vei acorda mai multã
atenþie acestui aspect al relaþiei, iar persoana iubitã
va face la fel. Probabil ca veþi discuta lucruri de naturã
intimã ºi veþi fi surprinºi de ce veþi afla. Deasemenea
este o sãptãmânã excelentã pentru o petrecere mare.
În special pentru native din aceastã zodie care nu au
pe cineva în viaþa lor. În plus este o sãptãmânã bunã
pentru a negocia un împrumut, pentru cã eºti într-o
formã bunã sã porþi o discuþie de acest gen ºi pentru
cã te vei þine de cuvânt. Cea mai prielnicã zi pe plan
sentimental este duminica. Oare ce te împiedicã sã
oferi un buchet de flori acestui nativ din zodia Gemeni?
El sau ea va aprecia cu siguranþã acest gest.

(23 Iulie - 22 August)

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Începând cu sãptãmâna aceasta, stabileºte-þi un
nou ritm de viaþã care sã includã plimbãri
revigorante ºi frecvente. Simþi nevoia cronicã de
a-þi îmbunãtãþi condiþia fizicã. Starea mentalã se
va îmbunãtãþi si ea în aceste condiþii. Fã o plimbare
scurtã de 15-30 de minute prin cartier, alergând
pe strãzile din jurul blocului. Nu trebuie sã faci un
efort mare sau sã concurezi la profesioniºti, ca sã
fii în formã din nou. Viaþa ta sexualã va primi un
impuls pozitiv datoritã antrenamentului ºi aerului
curat. Majoritatea nativilor din zodia asta ar fi
motivaþi de aceastã informaþie, care circulã deja
prin cercul tãu de prieteni ºi cunoºtinþe.

Va fi o sãptãmânã superbã, plinã de aventuri ºi
surprize. Norocul vã zâmbeºte! Prietenii ºi
cunoºtinþele dumneavoastrã vor fi purtate de
starea dumneavoastrã de bine. Sã nu fiþi surprins
dacã nu auziþi nimic de rãu. Practic, oamenii
aºezaþi la o masã plinã de persoane bine dispuse
nu îºi mai povestesc problemele, fiindcã uitã de
ele. În timpul întâlnirilor de sãptãmâna aceasta,
singurele subiecte vor fi cele umoristice.
Bucuraþi-vã din plin de aceastã perioadã! Aceastã
influenþã pozitivã va dura câteva luni bune.

Zodia Balanþã

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Va trebui ca sãptãmâna aceasta sã depuneþi
foarte mult efort pentru a rãmâne alert ºi “pe
fazã”. Vã preocupã tot felul de treburi personale,
care vã reþin din a munci. Ca rezultat, nu veþi
lucra la capacitate maximã. Ar fi bine sã ieºiþi
de douã sau trei ori în oraº. Numai aºa scãpaþi
de griji ºi de gânduri. Concentraþi-vã la lucrurile
plãcute din viaþa dumneavoastrã. Dacã ajungeþi
sã vã faceþi cunoºtinþe noi în “lumea de noapte”,
problemele vor dispãrea instantaneu. Relaxaþivã! Puteþi s-o faceþi, doar cã trebuie sã ºi vreþi.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Sãptãmâna aceasta va trebui sã fiþi determinat
pentru a va termina sarcinile cu bine. Rezolvarea
o ºtiþi ºi dumneavoastrã, doar cã nu vã daþi seama.
Dupã ce vã veþi uita în urmã la ea, aceastã
sãptãmânã vi se va pãrea ciudatã: prima jumãtate
va fi ori foarte liniºtitã, ori foarte aglomeratã. Vã
aºteptaþi ca ritmul sã continue la fel, dar lucrurile
vor sta exact invers. Din aceastã cauzã, nu veþi
reuºi sã vã faceþi planuri. Se poate ca aceastã
perioadã sã nu dureze numai o sãptãmânã, ci ºi mai
mult. Bineînþeles cã ceva nu decurge cum v-aþi
fi aºteptat la începutul sãptãmânii. Are legãturã
cu problemele dumneavoastrã financiare. De
exemplu, vã este fricã de faptul cã nu veþi putea
pleca în vacanþã, fiindcã ar implica niºte
cheltuieli mari. Dupã aceea, s-ar putea sã vedeþi
cã nu era cazul. Dar aveþi grijã: s-ar putea sã fie
ºi invers. De-abia peste câteva luni veþi ºti cu ce
aþi greºit sãptãmâna aceasta.

Zodia Vãrsãtor

Va simþiþi oarecum bine ºi sunteþi fericit
sãptãmâna aceasta. ªtiþi exact ce aveþi de fãcut.
În ultimele sãptãmâni, aºi fãcut unele lucruri
pentru a putea încheia anumite sarcini. Faptul cã
vã plãnuiþi din timp activitãþile vã face viaþa mai
uºoarã. Fãceþi-vã un program de zi cu zi pentru a
vã obiºnui cu un anumit tipar. Astfel, veþi fi mai
relaxat, în loc sã fiþi stresat. Asta înseamnã, de
exemplu, cã va trebui sã ieºiþi la cumpãrãturi
vineri seara. Tocmai aceste lucruri mici ºi
nesemnificative vor scãdea stresul ºi tensiunea
din viaþa dumneavoastrã. În mod normal, n-aºi fi
suportat acest mod de a proceda, dar aºi învãþat
cã e mai bine sã fii organizat din punct de vedere
al sãnãtãþii. ªi partenerul/partenera va fi satisfacut
de modul în care decurg lucrurile.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
La prima vedere, s-ar pãrea cã totul merge
prost în aceastã sãptãmânã. Dar, într-un fel sau
altul, aveþi noroc de fiecare datã. Aveþi un înger
pãzitor în spatele dumneavoastrã. Ascultaþi cu
atenþie ce vi se spune la ureche, fiindcã aveþi
tendinþa de a pune prea multã importanþã pe
modul în care priviþi dumneavoastrã lucrurile.
S-ar putea ca desfãºurarea unui conflict la locul
de muncã sã vã aducã prestigiu în rândul
colegilor dumneavoastrã. Unul dintre superiori
va fi plãcut surprins. Dacã nu aveþi ºef,
înseamnã cã un client v-a observat atitudinea.
Dacã aplicaþi pentru un nou post, veþi lãsa o
impresie bunã sãptãmâna aceasta, motiv pentru
care ºansele de a-l cãpãta cresc considerabil.

diverse
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Dolarul s-a urcat în
acceleratul de 4,30
Speranþele puse de investitori
în faptul cã procesul de creºtere ºi
consolidare al economiei americane
început sub administraþia Obama va
continua ºi sub conducerea noului
preºedinte Donald Trump, au împins
dolarul spre noi maxime.
Comparativ cu sfârºitul lui
octombrie euro a crescut cu puþin
peste un ban, dolarul, dopat de victoria
lui Donald Trump, cu 16,6 bani iar
francul elveþian cu peste 3,9 bani.
Dupã o scurtã consolidare la
4,24 lei, cursul dolarului a crescut
în 24 noiembrie la un nou maxim
istoric de 4,2659 lei, cotaþiile din
piaþã atingând un vârf de 4,2920
lei. În condiþiile în care mulþi
investitori ºi-au marcat profiturile
a urmat o scãdere la 4,2432 lei,
însã la finalul perioadei media a
urcat la 4,2616 lei, într-o ºedinþã
în care moneda americanã a
fluctuat între 4,249 ºi 4,269 lei
Fluctuaþiile cursului euro au fost
reduse, ele fiind cuprinse între 4,5093
ºi 4,5162 lei, medie stabilitã la sfârºitul
intervalului când tranzacþiile s-au
realizat între 4,513 ºi 4,518 lei.
La redeschiderea pieþei valutare,
dupã minivacanþa prilejuitã de Ziua
Naþionalã, este posibil ca
deprecierea leului faþã de dolar sã
se accentueze, în condiþiile în care
duminicã se va desfãºura un
referendum privind modificarea

Constituþiei. În cazul în care rãspunsul
va fi “NU” este posibil ca actualul
cabinet condus de Matteo Renzi sã fie
nevoit sã demisioneze. Aceasta ar
putea aduce la putere Miºcarea 5 Stele,
care se declarã împotriva menþinerii
Italiei in zona euro.
La aceasta se va adãuga percepþia
investitorilor faþã de mãsurile populiste
luate înaintea alegerilor parlamentare
sau de modul în care va fi format
viitorul guvern politic local.
Moneda elveþianã s-a
tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,072 ºi 1,077
franci/euro. Stabilitatea s-a
reflectat ºi în cazul cursului, care
a fluctuat între 4,1990 ºi 4,2078
lei, la finalul intervalului el fiind
stabilit la 4,1990 lei.
Perechea euro/dolar a scãzut în
24 noiembrie, dupã publicarea unor
date economice pozitive din SUA,
pânã la 1,0518 dolari, minim care
nu a mai fost atins din martie 2015.
La finalul perioadei, euro a fluctuat
între 1,0579 ºi 1,0622 dolari.
În opinia traderilor, Comitetul de
politicã monetarã al Rezervei Federale
americane (FOMC) nu are motive sã
amâne majorarea dobânzii sale cheie
la jumãtatea lunii viitoare. Aceastã
decizie a fost deja înglobatã de dolar
însã acum se iau în calcul
urmãtoarele majorãri, având în
vedere o þintã a dobânzii-cheie de 1,4
– 1,5% pânã la
finalul anului viitor.
La aceasta se
adaugã referendumul
din Italia ºi alegerile
prezidenþiale din
Austria, care ar putea
fi câºtigate de
ultranaþionalistul
Norbert Hofer, ceea
ce ar oferi un imbold
puternic celorlalte
miºcãri de extremã
dreaptã din Europa.
A n a l i z a
cuprinde perioada
23 –29 noiembrie.
 Radu
Georgescu

01 - 07.12. 2016

Elevii cercului de Judo ºi Arte Marþiale de
Contact de la Palatul Copiilor -F. Strehaia,
pe podium la Cupa Panduru-Târgu Jiu

Desfãºurat în Weekend-ul
trecut, concursul a reunit la start
110 sportivi de la 15 cluburi din
þarã pe douã sisteme de luptã Mixtfight (light ºi full combat) ºi K-.
Cei trei sportivi de la Strehaia au
reuºit ºi de acestã datã sã dea
dovadã de pregãtire bunã ºi sã urce
pe podium, asftfel: Dragomir
Mãdãlin Gabriel a obþinut medalie
de aur la mixt fight Light ºi la mixt

fight full combat la 65 kg seniori;
Ceaucã Maria Liliana a obþinut
argintul la mixt fight light cat. 35kg
copii; Marghescu Andrei Cãtãlin a
obþinut argintul la mixt fight light
cat. 34 kg copii.
Sportivii mai au o competiþie
dedicatã Zilei Naþionale a României
“Cupa 1 Decembrie”, la Judo pe
care o vor desfãºura, joi, la Strehaia
pentru care le urãm multe Ippoane.

CONDOLEANÞE
În aceste momente
triste pentru viaþa culturalã
a judeþului, îmi exprim
profundul regret privind
trecerea în nefiinþã a
Profesorului Constantin
Stana. În amintirea
colaborãrii pe care am
avut-o în Inspectoratul
ªcolar, aduc un ultim
omagiu unui om de
valoare, unui bun profesor ºi coleg. Rãmas bun ºi drum cu luminã!
Dumnezeu sã te aºeze în lumina din care te-ai desprins.
Prof. drd. Doiniþa Mariana Chircu
A plecat prea repede dintre noi Profesorul Constantin Stana,
om de o aleasã ºi vastã culturã, scriitor ºi publicist mehedinþean.
Elegant în þinutã ºi în comportament, suflet nobil, corect în relaþiile
cu semenii, iubitor de frumos ºi atent la frãmântãrile cotidiene.
Ne va lipsi tuturor.
Adio, prieten drag!

Prof. Constantin Drãghici
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Luceafãrul a strãlucit pe
final, CSS-ul ridiculizat
În ultima etapã din acest an,
echipele severinene prezente în
Campionatul Naþional U17 de fotbal
au avut evoluþii diametral opuse. Dacã
CSS Drobeta Turnu Severin a fost

3-1 ºi 2-0, echipa antrenatã de Daniel
Ispas ºi-a luat revanºa în faþa piteºtenilor,
pe “Municipalul” severinean, prin
golurile lui Roberto Albuºel (‘17), Cãlin
Pîslea (‘29) ºi Marian Habet (‘70). Prin
acest succes, ACS
Rezultatele etapei a XVI-a
Luceafãrul a
CSS Drobeta Turnu Severin - CS Mioveni 1-7
încheiat anul pe
ACS Luceafãrul Drobeta - FC Piteºti
3-1
locul al IV-lea în
ACS Viitorul Argeº - CSM Dacia Orãºtie 8-0
Seria a X-a, la 10
ACS Hidro Râmnicu Vâlcea - a stat
puncte sub FC
Piteºti, dar, la 3
Clasamentul Seriei a X-a la Juniori U17
1. CS Mioveni
14 12 1 1 72-12 37 peste rivala CSS
2. Viitorul Argeº
14 12 1 0 62-11 37 Drobeta.
3. FC Piteºti
14 9 0 5 35-19 27 “ Î n c h e i e m
4. Luceafãrul Drobeta 14 5 2 7 23-20 17 sezonul de toa5. CSS Drobeta
14 4 2 6 27-33 14 mnã cu o victorie
6. Hidro Rm.Vâlcea 13 2 2 8 11-55 8 importantã, în faþa
7. Dacia Orãºtie
14 0 0 14 7-87 0 unui adversar
puternic. Se pare
surclasatã, pe Stadionul Termo, de CS cã bãieþii au înþeles, în sfârºit, ce vrem
Mioveni (1-7), ACS Luceafãrul Drobeta de la ei ºi cã atunci când calcã iarba
a dispus cu 3-1 de FC Piteºti. Învinsã unuia dintre cele mai frumoase
în precedentele douã jocuri directe, cu stadioane din þarã trebuie sã se

dãruiascã exemplar, la fiecare meci.
Am obþinut 3 puncte care ne þin in
joc pentru îndeplinirea obiectivului.
Am marcat trei goluri spectaculoase
ºi pot sã spun cã sunt mândru cã
bãieþii au spart în sfârºit gheaþa cu

echipele din Argeº. Privim încrezãtori
cãtre sezonul de primãvarã. Vine
pauza de iarnã, în care vom muncii
din greu”, a precizat managerul
clubului Luceafãrul, Alexandru Sitaru.
 M. O.

Jocuri echilibrate în optimi

Severinencele au cucerit Turnul Chindiei
Secþia de lupte libere de la CSM Drobeta a
impresionat ºi la Cupa României pentru cadeþi,
de la Târgoviºte. Sub Turnul Chindiei, toate
cele 6 luptãtoare ale clubului severinean au
urcat pe podiumul de premiere. Astfel, pe
primul loc s-au clasat Roxana Capezan (60
kg) ºi Larisa Niþu (70 kg) (foto), Elena Buºoi
(43 kg) ºi Roxana Dinicã (65 kg) au pierdut
finala, iar Adina Giura (56 kg) ºi Valentina
Ungureanu (65 kg) au obþinut bronzul.
Cu un total de 15 puncte, CSM Drobeta a
câºtigat, detaºat, Cupa României pentru cadete,
din acest an, fiind urmat de CSM Roman –6 puncte ºi CSM Târgoviºte –
5 puncte. “Am încheiat ºi ultima competiþie din acest an cu rezultate foarte
bune. A fost un concurs foarte puternic, la care au luptat chiar ºi 15 fete per
categorie. Sunt multe cluburi care nu au luat medalii, în timp ce noi am
avut 6 sportive în competiþie ºi toate au urcat pe podiumul de premiere,
fapt care ne-a dus pe primul loc în clasamentul general, la feminin. E
normal sã fiu bucuros”, a declarat antrenorul Marin Dobrescu.  M. O.

Intrate în competiþie direct deplasarea de la AS Ghiciulescu
în turul secund al Cupei României Hinova, însã gazdele au contestat
- faza judeþeanã Mehedinþi, identitatea a doi jucãtori adverºi ºi
echipele de Liga a IV-a n-au avut s-au calificat la “masa verde” în
meciuri facile împotriva turul urmãtor al Cupei României.
reprezentantelor Ligii a V-a. Pe teren, surpriza a furnizat-o
Exceptând Recola Dãnceu, care s- Voinþa Vrata, care a trecut cu 3-0
a impus cu 6-1 la Crãguieºti, ºi de Dunãrea Pristol, ºi Real Vânju
Viitorul ªimian, care a câºtigat cu Mare, care a eliminat Dierna
4-1 la Corlãþel, restul jocurilor au Orºova, scor 2-1. Optimile de
fost echilibrate. Dacã ACS Drobeta finalã ale Cupei României au
a câºtigat cu 2-0 (0-0) pe terenul încheiat anul fotbalistic la
liderului din Liga a V-a, Dunãrea Mehedinþi. Sferturile se vor juca
Hinova, CS Strehaia s-a impus cu în martie 2017.
 M. O.
5-3 la Floreºti, dupã
ce gazdele conduceau Rezultatele optimilor de finala
3-0 (0-0)
De Ziua României, cu 1-0 la CFR Cluj. Cele douã cu 3-1, în minutul 40! Vointa Vrata - Dunãrea Pristol
Real
Vânju
Mare
Dierna
Orºova
2-1 (0-1)
severinenii vor putea asista la jocul adversare de astãzi sunt vecine de Greu a câºtigat ºi
AS
Ghiciulescu
Hinova
AS
Corcova
1-2 (1-0)
de fotbal CS Pandurii Târgu Jiu - clasament, gorjenii fiind pe locul 8, Viitorul Cujmir, la
2-3 (2-2)
FC Voluntari, contând pentru etapa cu 23 de puncte, în timp ce ilfovenii Salcia, scor 3-2. Tot Inter Salcia - Viitorul Cujmir
Viitorul
Floreºti
CS
Strehaia
3-5 (3-3)
a XVIII-a a Ligii I. Echipa antrenatã au 21 de puncte. Partida de pe la limitã, scor 2-1,
Dunãrea
Hinova
ACS
Drobeta
0-2 (0-0)
de Petre Grigoraº sperã sã defileze Stadionul Municipal din Drobeta - dupã ce a fost
1-4 (1-1)
ºi la malul Dunãrii, aºa cum a fãcut- Turnu Severin începe la ora 18.
condusã la pauzã, s-a AS Corlãþel - Viitorul ªimian
Inter
Crãguieºti
Recolta
Dãnceu
1-6 (0-3)
o luni, în Ardeal, când s-a impus
 M. O. impus AS Corcova în

Pandurii sperã de defileze de 1 Decembrie
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Sucã ºi cearta cu Sache al lu Zãpãcitu, opoziþia pentru
Severin ºi Parcu Natural cu strategie doar pe hârtie

Mã fraþilor, sã vezi ºi sã nu
crezi, ce poate sã le treacã la unii
prin cap nu-þi vine sã crezi. Pãi o
crez cã ai lu Pãcalã ºi ai lu Tândalã
lãsarã seminþe în urma lor, cã
gãseºti de-alde ei ºi în zilele
noastre pin Mehedinþi. Pã da, cã
ete fusãi martor la o ceartpã între
nerodu de Sucã ºi Sache al lu
Zãpãcitu. De fapt ceartã vorba vine,
cã ãºtia nu au cum sã se certe, cã
amândoi sunt într-o minte ºi pentru
o ceartã trebe sã existe o diferenþã,
ceva. Pã da, Sucã-i spunea cã el
voteazã cu nea Palaºcã, cã are
privirea mai fixã ºi asta însamnã cã
ºtie ce vrea ºi Sache-i zicea
nerodului cã el voteazã cu nea
Bãlu, cãvorbeºtze cu gura plinã
ºi cã pare bãiat de treabã, dupã
asemãnare. Striga Sache, cã Sucã
face pe deºteptu, cã parcã el nu
ºtie cã astã varã udasã prunii cu
vitriol ca sã iasã þuica tare. Sucãi striga ºi ãsta, cã nici nerodu nu
sã lasã, cã cicã Sache mutasã

caii, ãla care stetea de obicei în
stânga, îl mutasã în dreapta, cicã
sã aibã cãruþã antiderapantã
iarna asta.
Da nu-l slãbi Sucã deloc, îi zisã
ºi de soru-sa, care e rudã cu o
nepoatã de-a lu tanti Dobrotã, de e
pe la PMP, cicã atuncea când dete
gripa peste soru-sa (a lu Sache),
mai mai sã o sfecleascã, cã cicã-i
era lene sã ºi tuºeascã.
Aia e, mã fraþilor, cã mai e puþin
ºi alegem iar, da nu prea avem din
ce. Cã ºi la parlamentare, e ca ºi la
locale. Ete, la ºedinþa ordinarã din
noiembrie, di la Consiliul Local
Severin, consilierii UNPR au lipsit,
aºa cã tanti Dobrotã si cu nea Roºca
de la PMP s-au trezit singuri la
masa, între microfoane ºi
ecusoanele colegilor de partid,
absenþi. Da nu s-au lãsat, mai ales
tanti Gabriela Valentina, care s-a
opus la mai toate proiectele, pentru
cã nu au corespuns pretenþiilor
‘mneai. Asta ca sã vadã nea

Gherghe cã PMP se face auzit
ºi fãrã UNPR.
Pã da, dacã sã face auzit ca nea
Nicolicea la televizor, care probabel
cã sã ascultã singur, cã de obicei
‘mnealui ascultã muzicã popularã ºi
mai puþin pe alþii. Mã fraþilor, da
când asculta muzicã la difuzor,
când dete prima zloatã, luã difuzoru
ºi-l mutã în prispã, cicã sã nu
rãceascã Niculina Stoican.
Acuma, mã nepoate, nu ºtim dacã
cineva îºi mai aminteste, dar avem
un Parc Natural Porþile de Fier, care
nu sã ºtie cu ce sã mai ocupã. Cica
s-au obþinut neºte milioane de
euroi europeni pentru conservarea
a... ceva. Pai daca activitatea este
fãcutã ca ºi promovarea jalnicã a
proiectului cu pricina, atunci nu e
de mirare ca nu-ºi aminteºte
nimeni, deºi funcþionarii de acolo
stau pe neºte salarii de invidiat. Da
chiar, cei din conducerea RNP
Romsilva au habar de ce se mai
întâmplã prin Parcul ãsta Natural?!

Da las cã-ºi aminti nea Marius
Stoica, primarul di la Orºova, cã
vine Ziua naþionalã ºi s-apucã sã
invite lumea la o fasole. Asta dupã
o acþiune nemaifãc utã în
municipiu la þeapa di la intrarea în
urbea pe care o pãstoreºte ca
primar. Da fasolea nu e una
obiºnuitã, ci o fasole româneascã.
Sucã promite sã fie prezent sã sã
convingã dacã fasolea româneascã
va avea ºi ciolan ºi dacã va fi ºi vin
fiert ºi, mai ales, dacã sponsorul
va fi cel de... casã, cã Primãria
nu are fonduri.
Aia e, mã nepoate ºi cu cearta
dintre Sucã ºi Sache. Da ultima
care i-o strigã nepotu-miu fu aia,
cã Sache în ziua nunþii nu gãsi
mãnuºi albe ºi din disperare bãgã
mâna în var ºi apoi în gips, ca sã
fie elegant. ªi în noaptea nunþii
mâncã sarmalele date de alþii, cã
nu reuºirã sã-i mai taie gipsu.
Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti, pãnã
data viitoare!
 nea Mãrin

