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Lumea de azi

Crãciunul
ºi Anul nou
ne dau prilejul
sã vã adresãm
dumneavoastrã,
cititorii noºtri, sã
fiþi tari ca fierul ºi
iuþi ca olþelul în
anul care vine!
La mulþi ani!
 Redacþia

Dragnea
strânge PSD
de biluþe
pag. 9

Ultima ºedinþã
de colegiu
prefectural din
anul 2016
Cândva, cu ani ºi ani în urmã, aceastã jumãtate de lunã a finalului de an era parcã mai bine consacratã cultivãrii
unei stãri de spirit plãcute, acelei aºteptãri emoþionate a venirii colindãtorilor ºi sãrbãtoririi trecerii dintre ani.
Aveam parcã mai mult rãgaz sufletesc, mai mult spaþiu de respiraþie între evenimente, ºi parcã nici nu eram atât
de bombardaþi de ºtiri care mai de care mai îngrozitoare.
CITIÞI ÎN PAGINA 2
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„Iatã, vã binevestesc vouã bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; cãci vi S-a nãscut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David!” (Luca 2, 10-11)

Iubiþi credincioºi,
Creºtinii se bucurã
ori de câte ori sãrbãtoresc
Naºterea Domnului Iisus
Hristos. Bucuria se manifestã
prin darurile pe care pãrinþii

le fac copiilor lor, inimile
tuturor sunt cuprinse de o
stare specialã de bine, de
dragoste ºi voioºie. În
Sfintele Biserici, numãrul
celor care participã la Sfânta
Liturghie este mai mare.
Bucuria este trãitã într-un fel
aparte de cei care, dupã post
ºi spovedanie, se împãrtãºesc cu Trupul ºi Sângele
Domnului.
Întruparea Fiului lui
Dumnezeu ºi naºterea din
Fecioara Maria aratã omenirii

întregi marea dragoste ºi
purtare de grijã a lui
Dumnezeu, Care „atât de mult
a iubit lumea, încât pe Fiul
Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat,
ca oricine crede în El sã nu
piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã” (Ioan 3, 16). Sfântul
Vasile cel Mare îndemna pe
ascultãtori: „Sã ridicãm ºi noi
glas de bucurie preaînaltã:
Teofanie sã-i punem numele
sãrbãtorii de astãzi, adicã
arãtarea lui Dumnezeu; sã
prãznuim astãzi mântuirea

lumii, sã prãznuim ziua de
Iubiþi fraþi creºtini,
Este de dorit ca bucuria pe
naºtere din nou a firii
omeneºti. Astãzi s-a dezlegat care o simþim în aceste zile sã
nu se termine, ci sã rãmânã
blestemul lui Adam”.
Se cuvine ca noi toþi sã permanent în inimile noastre, cu
ne bucurãm duhovniceºte darul lui Dumnezeu. Sfântul
în aceste zile de praznic Apostol Pavel îndeamnã pe
împãrãtesc, fiindcã Iisus creºtinii din Filipi: „Fraþii mei,
Hristos a venit în lume „sã bucuraþi-vã întru Domnul” (Filip
rãscumpere pe cei de sub 3, 1). Sfântul Ioan Gurã de Aur
lege, pentru ca sã spune cã bucuria trebuie sã fie
dobândim
iertarea” întru Domnul, adicã „nu dupã
(Galateni 4, 5) ne-a fãcut lume, fiindcã lumea nu poate
„pãrtaºi ai firii dumne- bucura în astfel de lucruri”.
zeieºti” (II Petru 1, 4).
 Continuare în pag. 6
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de Sorin Vidan

Lumea de azi

Se apropie sfârºitul de an
iar lumea, dupã cum observaþi ºi
dumneavoastrã, nu prea e în apele
sale. Crime, atentate, rãzboaie,
refugiaþi, ameninþãri. O stafie
bântuie Europa, ºi nu e celebra
stafie a lui Karl Marx ºi a lui
Friedrich Engels, din 1848, ci o cu

totul alta, ameninþãtoare ºi
apãsãtoare, ca ºi cum ne-ar
avertiza cã ne aflãm cu toþii la
marginea unei ere, ºi la începutul
alteia, ºi ale cãrei dimensiuni ne
scapã. La noi în þarã, abia ce s-au
domolit apele revãrsate ale
alegerilor parlamentare, ºi au
început alte dihonii, alte mici
beligeranþe politice: cine, cum, cu
ce face guvernul? cine deþine ºefii
în structurile parlamentare? ce
face Johannis? Ne prinde noul an
deja obosiþi de toate aceste lucruri
cumva exterioare nouã dar care ne
þin în suflul lor cotidian, în plasa
de pãianjen a actualitãþii. Toatã
aceastã vecinãtate a rumorii
politice (alegerile abia încheiate,

Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã vã transmitem un gând bun de
speranþã ºi optimism, Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii Domnului sã
fie pentru dumneavoastrã ºi pentru cei dragi un prilej de bucurie
ºi liniºte sufleteascã, iar Noul An sã vã aducã sãnãtate, fericire ºi
împlinirea tuturor dorinþelor.
Crãciun fericit ºi un cãlduros
“La mulþi ani”!
PREFECT
SUBPREFECT
CRISTINEL PAVEL
ANDREI STÃNIªOARÃ

certurile privind formarea noului
guvern, privind desemnarea unui
prim ministru etc) a reuºit sã
dilueze parcã ºi din frumuseþea
sãrbãtorilor de iarnã.
Cândva, cu ani ºi ani în urmã,
aceastã jumãtate de lunã a finalului
de an era parcã mai bine consacratã
cultivãrii unei stãri de spirit plãcute,
acelei aºteptãri emoþionate a venirii
colindãtorilor ºi sãrbãtoririi trecerii
dintre ani. Aveam parcã mai mult
rãgaz sufletesc, mai mult spaþiu de
respiraþie între evenimente, ºi parcã
nici nu eram atât de bombardaþi de
ºtiri care mai de care mai
îngrozitoare. A ajuns absurdul ºi
atrocitatea, inumanul ºi lipsa de
raþiune sã convieþuiascã aºa, zi de
zi, cu noi, datoritã televiziunilor. Dar

Fie ca
sfintele
sãrbãtori
ale Crãciunului,
ale naºterii
Mântuitorului nostru,
Isus Hristos,
sã ne gãseascã pe toþi adunaþi
sub o comunã luminã a bucuriei
ºi speranþei.
La mulþi ani, cu sãnãtate!

Sorin Vidan
nu e neapãrat vina televiziunilor. Ele
transmit ce cred cã ne intereseazã
ºi ceea ce se întâmplã senzaþional
pe aceastã lume. ªi, iatã, se
întâmplã, din pãcate.

COMUNICAT DE PRESÃ CU PRILEJUL
SÃRBÃTORIRII ZILEI VICTORIEI
REVOLUÞIEI ROMÂNE ªI A LIBERTÃÞII
Joi, 22.12.2016, în garnizoana Drobeta Turnu Severin, se va desfãºura
o ceremonie militarã ºi religioasã cu începere de la orele 10.00, la
Monumentul Eroilor Revoluþiei din zona Casa Tineretului, str. Criºan, cu
prilejul sãrbãtoririi “Zilei Victoriei Revoluþiei Române ºi a Libertãþii”.
La activitate 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.
Persoanã de contact lt.col. CIONTU CRISTIAN
OFIÞER DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE Locotenent colonel Cristian CIONTU

Sãrbãtorile de iarnã Naºterea Domnului ºi
Anul nou - îmi oferã plãcutul
prilej de a adresa tuturor
locuitorilor comunei
FLOREªTI un sincer

La ceas de sãrbãtoare ºi la cumpãna
dintre ani, cu ocazia Naºterii Domnului
ºi odatã cu zorile Anului Nou 2017, vã
dorim dumneavoastrã ºi familiei multã
sãnãtate, împlinirea tuturor dorinþelor
ºi fie ca frumoasele colinde ºi
pluguºoare sã vã aducã în suflet voie
bunã ºi sã vã lase în dar multã fericire.
Primiþi deci, sub semnul credinþei
noastre strãmoºeºti, tradiþionala urare:

SÃRBÃTORI FERICITE ªI LA MULÞI ANI!
Fundaþia “Gheorghe Þiþeica”
Drobeta Turnu Severin
Prof. Ion NÃNUÞI

LA MULÞI ANI!

împreunã cu cele mai calde
urãri de sãnãtate, voie bunã,
belºug ºi fericire!
Radu PASÃRE,
Primarul comunei FLOREªTI
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Ultima ºedinþã de colegiu prefectural din anul 2016

Vineri, 16 decembrie, s-a
convocat în ºedinþã ordinarã
Colegiul Prefectural, începând cu ora
12,00, în sala mare de ºedinþe a
Palatului Administrativ. A fost ultima
ºedinþã de colegiu prefectural din
anul 2016, în care s-au prezentat
mãsurile luate de serviciile publice
deconcentrate (Direcþia Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor, Direcþia de Sãnãtate
Publicã, ISU Drobeta, Direcþia de
Poliþie Localã Drobeta Turnu Severin)
privind protejarea populaþiei cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã.
Cu aceastã ocazie, prefectul
judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel,

a subliniat importanþa intensificãrii
controalelor în târgurile organizate
pentru vânzarea animalelor, precum
ºi cele organizate în vederea
comercializãrii produselor alimentare
de origine animalã tradiþionale.
„A avut loc ultima ºedinþã a
Colegiului Prefectural din acest an în
care au fost prezentate de cãtre
serviciile publice deconcentrate
principalele mãsuri organizatorice
luate pe perioada sãrbãtorilor de iarnã
în ceea ce priveºte respectarea
normelor legale referitoare la
depozitarea ºi vânzarea produselor
agroalimentare, comercializarea
materialelor pirotehnice ºi a pomilor

afiºat programul de lucru, persoana
responsabilã ºi numãrul de telefon la
care consumatorii pot sesiza orice
aspect privind nerespectarea
normelor sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor.
Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi au precizat cã în
perioada 14 –31 decembrie a.c. au
loc controale în domeniul producþiei,
prelucrãrii, depozitãrii, transportului,
distribuþiei ºi comercializãrii
alimentelor, inclusiv în sectorul
de Crãciun. În a doua parte a ºedinþei alimentaþiei publice ºi colective,
a fost prezentat raportul de activitate verificarea instalaþiilor centralizate de
al Oficiului Judeþean de Studii aprovizionare cu apã potabilã ºi
Pedologice ºi Agrochimice”, a unitãþile de înfrumuseþare.
ªi Direcþia de Poliþie Localã va
declarat prefectul Cristinel Pavel.
S-a subliniat faptul cã în aceastã efectua controalele în pieþe, târguri în
perioadã DSVSA Mehedinþi a dispus vederea verificãrii legalitãþii
structurilor teritoriale sã demareze activitãþilor de comercializare a
acþiunile de control, care includ toþi brazilor de Crãciun ºi a documentelor
medicii veterinari din cadrul DSVSA legale de provenienþã ºi va intensifica
Mehedinþi, circumscripþiilor sanitare regimul de patrulare în parcuri,
veterinare ºi pentru siguranþa parcãri auto, zone comerciale ºi de
alimentelor, dar ºi a circumscripþiilor agrement, precum ºi în alte
sanitare veterinare zonale. De asemenea locuri publice pentru
asemenea, în aceastã perioadã, va fi menþinerea ordinii ºi liniºtii publice.
Cancelaria Prefectului
asiguratã permanenþa, inclusiv în
Judeþului Mehedinþi
zilele de sâmbãtã ºi duminicã ºi va fi

La ceas de bilanþ prefectul Instituþiei Prefectului judeþului Mehedinþi
Acum, la ceas de bilanþ, vreau
sã vã spun cã în toatã activitatea mea
ca prefect al Instituþiei Prefectului
judeþului Mehedinþi am fost ghidat de
principiul respectãrii legii, al bunei
credinþei ºi al încrederii cã
administraþia publicã trebuie sã fie
în slujba cetãþeanului.
Dupã cum bine ºtiþi, în cursul anului
2016 au avut loc alegerile locale ºi
cele parlamentare, astfel cã m-am
preocupat îndeaproape ca cele douã
scrutinuri electorale sã se desfãºoare
în cele mai bune condiþii. ªi, întradevãr, pot sã afirm cã alegerile din
acest an au fost cele mai corecte ºi
transparente nefiind semnalate
incidente sau fraude electorale.
Vreau sã vã spun cã încã de la
preluarea mandatului de prefect în
atenþia mea au stat salariaþii Regiei
Autonome pentru Activitãþi Nucleare,
cât ºi problemele economice prin care
a trecut aceastã unitate economicã, în
acest sens fãcând toate demersurile

necesare la ministerele de resort
pentru soluþionarea acestora. ªi
vorbesc aici atât de achitarea salariilor
restante ale angajaþilor de la Romag
Prod, precum ºi crearea de urgenþã
a unei entitãþi care sã asigure
operaþiunile de depozitare ºi
menþinere a proprietãþilor fizicochimice a cantitãþilor de apã grea
aflate în stoc la Romag Prod.
O altã problemã stringentã, care ma preocupat în mod deosebit, a fost
cea privind asigurarea agentului termic
în iarna 2016-2017 pentru cetãþenii
municipiului Drobeta Turnu Severin.
În condiþiile în care lucrãrile la noua
centralã termicã nu au fost finalizate
în termenul anunþat de constructor era
evident faptul cã trebuia gãsitã o
soluþie rapidã pentru încãlzirea
oraºului. S-a mers pe varianta
repornirii Termocentralei de la
Halânga, însã demersurile fãcute
împreunã cu reprezentanþii Primãriei
Drobeta Turnu Severin ºi ai Consiliului

Local au fost extrem de dificile având
în vedere cã vorbim de o unitate
componentã a unei regii aflatã în
faliment ºi unde deciziile se iau de cãtre
un lichidator judiciar. A fost o luptã
contracronometru, o luptã în care a
trebuit sã convingem toþi factorii
responsabili din ministerele de resort
cã repornirea Termocentralei este
singura variantã viabilã în momentul
de faþã. Guvernul a fost alãturi de noi,
alocând din Fondul de rezervã
bugetarã suma necesarã în cuantum
de 19.600.000 lei pentru asigurarea
continuitãþii serviciului public de
alimentare cu energie termicã în
sistem centralizat a populaþiei.
În urma precipitaþiilor abundente
din perioada mai-iunie ºi iulie 2016,
mai multe drumuri judeþene,
comunale ºi sãteºti au fost afectate,
astfel cã am avut în vedere obþinerea
fondurilor necesare refacerii
infrastructurii afectate, fiind înaintate
în acest sens note de fundamentare

ºi proiectele de hotãrâri de guvern
Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice. Drept
urmare în urma solicitãrilor noastre,
Guvernul României a alocat judeþului
Mehedinþi sumele necesare, din
Fondul de intervenþie, pentru
finanþarea lucrãrilor de refacere a
infrastructurii locale.
La începutul lunii septembrie am
luat toate mãsurile organizatorice
necesare pentru începerea anului
ºcolar 2016-2017 în condiþii
normale, urmãrind cu mare atenþie
situaþia autorizaþiilor sanitare, lucrãrile
de reparaþii, zugrãveli, avize de
securitate la incendiu, paza ºi mãsurile
concret dispuse în toate unitãþile de
învãþãmânt din judeþul Mehedinþi,
principalul obiectiv fiind asigurarea
unor condiþii decente de studiu.
În altã ordine de idei vreau sã vã
spun cã am semnalat un aspect
extrem de grav în ceea ce priveºte
 Continuare în pag. 5
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Orºova, municipiul cãruia în termeni generici i-ai putea spune „Republica Orºova”, nu a strãlucit
la capitolul politicã în anul ce tocmai se încheie, mai exact la capitolul strategie politicã. La
Orºova, mai degrabã, politica înseamnã o continuã hãrþuire pentru deþinerea controlului
administrativ asupra bugetului local, buget ce merge, în mare parte, cãtre firma ce deþine de
peste un deceniu controlul asupra serviciilor publice locale. Totuºi, din perspectiva anului
electoral 2016, Orºova trãieºte efervescenþa politicã doar la alegerile locale.
ºi apreciat, dar ºi controversat printre cãlãrit ani de zile de interese obscure,
orºoveni. La Orºova mai ia naºtere o cu fonduri europene, un capitol la
formaþiune politicã ce are ceva de care Chircu exceleazã ºi la care are o
spus, în ciuda faptului cã a fost ºi va experienþã vastã, conferitã ºi de
rãmâne una micã ºi insignifiantã ºi activitatea la conducerea Muzeului
aici facem referire la Partidul Naþional Regiunii Porþilor de Fier.
Democrat (PND), fondat de avocatul
Erorile majore ale dreptei
Daniel Fenechiu. Destul de celebrul
O greºealã capitalã, ce avea sã
Adrian Cican devine preºedintele coste scump, la finalul alegerilor
PND Mehedinþi ºi se aruncã în bãtãlia locale, a fost candidatura separatã a
alegerilor locale de la Orºova cu o lui Adrian Cican, în fruntea PND.
listã de candidaþi dominatã de foºti Micuþul partid condus în Mehedinþi
membri PDL ºi avându-l pe el drept de Adrian Cican a reuºit sã scoatã 3
Stoica, nici el nu mai ºtie exact ce candidat la funcþia de primar. Desigur consilieri municipali la Orºova, însã
culoare au avut partidele prin care a cã au mai fost destui amatori de a se înainte de campania electoralã
bântuit, pânã sã devinã preºedintele înscrie în cursa electoralã pentru Adrian Cican nu a vrut sã renunþã la
PSD Orºova. A plecat de la PDL, partid locale, dar ei nici nu mai conteazã propria candidaturã pentru funcþia
care l-a fãcut consilier municipal, a pentru cã numele lor nu numai cã nu de primar ºi sã se alãture echipei
trecut prin PPDD (partidul efemer al a adus voturi, dar nici nu a spus nimic. PNL Orºova, condusã de Doiniþa
lui Dan Diaconescu) ºi a ajuns la
Situaþia se precipitã înainte de Mariana Chircu. În acest fel, voturile
PSD. Despre fostul primar Constantin campania electoralã, atunci când PNL s-au împãrþit aiurea, opþiunile s-au
Negulescu, ce sã mai spunem! El ar Mehedinþi se decide sã intre în cursa împrãºtiat ºi doar câteva zeci de
fi fost în stare sã se înregimenteze în pentru Primãrie ºi Consiliul Local cu voturi au fãcut diferenþa la finalul zilei
orice partid care putea sã îi ofere o Doiniþa Mariana Chircu ºi nu cu decisive de 5 iunie 2016, când omul
funcþie în administraþia localã, Aurelian Truºcã. Decizia foarte corectã cãruia nimeni nu îi dãdea nicio
administraþie în care, de altfel, a ºi a PNL îl iritã la maxim pe liberalul ºansã, Marius Stoica, a devenit,
fost viceprimar din partea USL.
Aurelian Truºcã, care din dorinþa inexplicabil, primarul municipiului
Revenind, în aceastã notã distinctã, fierbinte de a candida la funcþia de Orºova. Astãzi Adrian Cican regretã
la anul politic 2016 din „Republica primar se repede, la nimerealã, cãtre aceastã eroare majorã ºi recunoaºte
Orºova”, putem spune, aºadar, cã el orice altã forþã politicã ce ar fi admis cã o echipã în care ar fi explicat
se rezumã la caracterul electoral al sã îi dea ºansa de a candida ºi orºovenilor cã Doiniþa Mariana
acestui an, un an în care au avut loc nemereºte la PNÞCD, un partid în Chircu va fi primar, iar Adrian Cican
alegeri locale ºi alegeri parlamentare. moarte clinicã, þinut în viaþã la Orºova, viceprimar, ar fi fost o echipã ce ar fi
Dacã la alegerile parlamentare, poate doar de vechiul ºi credinciosul spulberat orice adversar. O altã
situaþia a fost destul de amorþitã, sãu soldat –Mihai Ghebaurã. Între eroare majorã a dreptei a fost apariþia
bãtãlia cea mare s-a dat la alegerile timp se limpezeºte situaþia ºi la PSD, episodicã în Orºova, pe perioada
locale. Animaþia premergãtoare partid care decide sã iese la luptã cu campanie electorale, a fostului
acestor alegeri importante, în urma traseistul Marius Stoica, pentru cã primar Constantin Negulescu,
cãrora orice teritoriu administrativ fusese deja refuzat de Petre Pãtãºanu. apariþie ce a fost exploatatã de PSD
dobândeºte un primar ºi un Consiliu În aceste condiþii, bãtãlia avea sã se cu abilitatea ºi viclenia
Local, avea sã prevesteascã o bãtãlie dea între PNL –Doiniþa Mariana caracteristice. PSD a spus
durã. Aºa se face cã PSD a stat în Chircu, PSD –Marius Simion Stoica, orºovenilor cã Negulescu este parte
expectativã privind candidatul de PNÞCD –Aurelian Truºcã, ALDE – a campaniei PNL ºi cã dacã Chircu
primar, balansând între Ion Manea ºi Nicolae Jinga ºi PND –Adrian Cican. ca câºtiga alegerile, va veni cu
Marius Stoica, la fel cum ºi PNL ar fi Campania începe frumos ºi liniºtit, Negulescu la Primãrie. Cum
vrut sã iese la bãtaie cu actualul iar cea mai frumoasã figurã o face Negulescu era ºi este preºedintele
viceprimar Aurelian Truºcã. Proaspãt candidatul PNL –Doiniþa Mariana Organizaþiei Pensionarilor din
conturatã, mai mult sau mai puþin Chircu, cea care reuºeºte rapid sã PNL, e lesne de înþeles cã el a
serios, ºi la Orºova, în jurul fostului cucereascã inimile orºovenilor, atât încurcat rãu de tot campania
liberal ªtefan Neghinã, ALDE a venit cu mesajele „Împreunã pentru liberalã de la Orºova ºi nu atât
ºi ea cu pretenþia unui candidat Orºova” sau „Orºova –oraº verde, campania liberalilor cât campania
propriu, aºa ajungându-se la preotul oraº turistic”, cât ºi cu dorinþa ei de a Doiniþei Mariana Chircu.
 Continuare în pag. 12
pensionar Nicolae Jinga, un personaj reconstrui acest municipiu trist ºi

Anul politic 2016
la Orºova

Despre o viaþã politicã
animatã, efervescentã ºi mai mult sau
mai puþin constructivã, la Orºova, nici
nu poate fi vorba într-un an în care
nu existã alegeri, de oricare ar fi ele.
În general, micul municipiu de la
malul Golfului Cerna trãieºte politic
doar în anii electorali ºi asta pentru
cã, pe de o parte, Orºova nu a avut în
ultimii 20 de ani oameni politici de
calibru, nu a avut lideri politici
proeminenþi, ci doar câþiva primari ºi
consilieri depãºiþi de semnificaþia
politicii, ancoraþi doar în lupte surde
ºi sterile din Consiliul Local. Mai
mult, de 10 ani încoace, de când
fostul primar Constantin Negulescu
a dat toate serviciile publice locale
societãþii FLORICOLA SA, bãtãliile
aºa-zis politice s-au dat în interiorul
Consiliului Local, dar nu pe principii
sãnãtoase din punct de vedere politic,
ci potrivit unor interese de moment
ale operatorului privat. De fapt, privitã
din perspectivã politicã, Orºova a
ºocat în anii de dupã decembrie 1989,
mai ales cã niciodatã nu se ºtia cine
cu cine joacã ºi care cu care þine. Ne
amintim de mandatul primarului
Constantin Adrian Brãgaru, cel care
câºtigase sub flamura portocalie a
PDL, dar care pânã la fine mandatului
nu mai ºtia sigur dacã este pedelist,
pesedist sau independent. De
asemenea, în 2012, USL îl susþine pe
Ion Manea, preºedintele PNL Orºova,
care la scurt timp trece la PSD, pentru
ca la finele primului ºi singurului sãu
mandat sã fie renegat atât de PSD,
cât ºi de PNL. Actualul primar, Marius
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“Bucuriile lui Moº Craciun” la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
Joi, 15 decembrie a.c., cu începere de la orele
12.30, Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a organizat un
eveniment menit sã perpetueze ºi sã promoveze tradiþiile ºi
obiceiurile legate de Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii Domnului.
Acþiunea a avut loc la Pavilionul Multifuncþional din Strada
Independeþei nr. 2 ºi a cuprins ateliere de creaþie, animaþii ºi
decoraþiuni specifice de iarnã. La acest eveniment au
participat grupuri de colindãtori de la ªcoala ”Petre
Sergescu”, vechi colaboratori ai muzeului.
În prag de sãrbãtori, elevii severineni au participat la o
lecþie specialã despre naºterea Mântuitorului ºi despre
importanþa costumului popular tradiþional. În deschidere,
managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, Doiniþa
Mariana Chircu, a precizat:
“Astãzi avem niºte colindãtori mai speciali, este vorba
despre partenerii noºtri cu care am fãcut multe activitãþi
frumoase de-a lungul anului, de la clasa doamnei învãþãtoare Ghidel,
de la ªcoala Petre Sergescu. Vã felicit pentru toate lucurile bune pe
care le-aþi înfãptuit în acest an, pentru rezultatele bune obþinute la

ºcoalã ºi vã doresc sã vã bucuraþi alãturi de familie de Sfintele
Sãrbãtori. Craciun fericit ºi un an nou plin de realizãri”.
 Biroul de presã

Cãlãtor în lumea cãrþilor ºi a lui Moº Crãciun

Ziua de 20 decembrie 2016
a fost marcatã de sãrbãtorirea Cãrþii
ºi a lui Moº Crãciun.
Elogiul cãrþii? Da, ºi nu oricum,
ci prin activitãþi din cadrul
Proiectului Judeþean Lecturaprimul pas în devenire.
Elevii ºi-au întrecut mãiestria în

prezentarea creaþiilor literare ºi
artistice, care au evidenþiat farmecul
pe care cartea continuã sã îl aibã ºi
în era tehnologiei. Lucrãrile elevilor
au fost expuse în holul ºcolii,
pentru a fi admirate de toþi
cei interesaþi.
Profesorii ºi-au adus contribuþia

prin pledoarii pentru lecturã,
dovedind, încã odatã elevilor, cã
lumea cãrþii este fascinantã,
plãcutã ºi educativã. Au fost
prezentate metode care stimuleazã
lectura, dar ºi recenzii ale noilor
apariþii literare .
A urmat spectacolul dedicat

Sãrbãtorilor de iarnã. Glasurile
colindãtorilor ne-au umplut
sufletele de bucurie, amintindu-ne
despre frumuseþea ºi farmecul
Crãciunului. Am cãlãtorit ºi dincolo
de hotare, prin interpretãri în
englezã ºi francezã, fiindcã
minunea naºterii Mântuitorului nu
are graniþã. Fericitãrile virtuale,
realizate de elevi, au încântat
privirile celor prezenþi. Întreaga
activitate a fost urmãritã de o
minunatã creaþie a elevilor, omul
de zãpadã eco.
Finalul a fost rezervat lui Moº
Crãciun, care a adus bucurie
în s u f l e t e l e e l e v i l o r, p ri n
cadourile oferite.
Noul an sã vã aducã tuturor
bucurii ºi multã sãnãtate.
La mulþi ani!
Cadrele didactice ale Colegiului
Tehnic “Domnul Tudor”

La ceas de bilanþ...

Prin desfãºurarea ºedinþelor de
colegiu prefectural am reuºit sã
asigurãm coordonarea cu maximã
eficienþã a activitãþii serviciilor publice
deconcentrate din judeþ ºi sã
implementãm la nivel local
programele, politicile, strategiile ºi
planurile de acþiune adoptate la nivel
naþional, mãsurile luate ducând la
îmbunãtãþirea activitãþii acestor servicii.
Organizarea acþiunilor comune cu
serviciile publice deconcentrate din
judeþul nostru a condus la soluþionarea

problemele ivite în domeniul
învãþãmântului ºcolar, al sãnãtãþii
publice, în domeniul agricol, al
situaþiilor de urgenþã, al respectãrii
legalitãþii în administraþia publicã
localã sau a legislaþiei muncii.
În întreaga activitate ca reprezentant al
Guvernului în teritoriu am avut în vedere
respectarea legalitãþii actelor
administrative emise de autoritãþile
administraþiei publice ºi am avut în vedere
ca în procesul de elaborare ºi redactare
al acestora, sã fie respectate cele douã

categorii de condiþii de legalitate,
prevãzute atât în actele normative în
vigoare, cât ºi unanim acceptate de
literatura juridicã de specialitate, respectiv
condiþiile de formã ºi de fond.
În încheiere, aº dori sã mulþumesc
colaboratorilor mei, angajaþilor
Prefecturii judeþului Mehedinti, ºefilor
structurilor MAI, ºefilor serviciilor
deconcentrate pentru sprijinul constant
acordat în îndeplinirea obiectivelor
stabilite prin programul guvernamental.
Prefect Cristinel Pavel

 urmare din pag. 3

numãrul suspect de mare al
beneficiarilor de ajutor social în mai
multe comune din judeþul Mehedinþi,
motiv pentru ca am solicitat un amplu
control al Agenþiei Judeþene pentru
Plãþi ºi Inspecþie Socialã Mehedinþi
pentru a cunoaºte exact situaþia ºi
evoluþia numãrului de beneficiari de
asistenþã socialã ºi a plãþilor aferente
ºi îndreptarea neregulilor acolo unde
s-au constatat încãlcãri ale legii.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Simple note de sfârºit de an...

*Cine a crezut cã, dupã
victoria lipsitã de echivoc în alegeri a
PSD, vor înceta toate frecuºurile
artificiale, inutile, de pe scena politicã
s-a înºelat cumplit. Dar cumplit de tot.
ªi asta, din cauza obsesiei
nesãnãtoase, tembele pe alocuri, a
chiriaºului cotrocean de a avea
„guvernul lui”. Ce poþi sã faci cu
„guvernul tãu”, maistre? În cel mai
fericit caz, sã o... guvernezi pe coana
Carmencita. Care, de la o vreme, are
tot mai dese accese de rebeliune, de
independenþã, carevasãzicã, ºi nu-l
mai urmeazã pe distinsul Dulap nici
mãcar pânã ici, în Turcia sau
Afganistan. Dar asta-i altã gâscã-n altã
traistã. Precedentul tartor cotrocean, pe
care soarta crudã ºi talibanii sãi ni lau scos iarãºi în faþã, bãgându-l (da,
bãgându-l!) în Senatul României, avea
ºi el asemenea obsesii nesãnãtoase,
însã era suficient de ºmecher ca sã le
mascheze. O fãcea sub formule dintre
cele mai diverse, astfel încât
malversaþiunile sale sã parã, în cele
din urmã, digerabile. Devenit senator,
dumnealui s-a ºi grãbit sã se dea de
gol. A zis, de pildã, în faþa unor zuze
purtãtoare de microfon, cã lui Iohannis

îi va fi mult mai greu (decât lui,
desigur!) „sã forþeze Constituþia”
pentru a forma un guvern „al lui”. Gura
pãcãtosului! Cu aceastã ocazie,
românul (care, prin tradiþie, are inimã
largã ºi memorie scurtã!) ºi-ar fi putut,
mãcar, aminti de numeroasele „soluþii
imorale” la care a recurs, în cei zece
ani de...zeciuialã a þãrii, Matrozul! ªi
pentru care nu a dat niciodatã
socotealã, fiind, în plus –e drept, fãrã
succes! –suspendat de Parlament în
douã rânduri. ªi-a adus românul
aminte de toate acestea? Aiurea! Cu
asemenea specimene în fruntea þãrii,
ne întrebãm dacã, în vremurile
noastre, Constituþia mai e ceva
necesar pentru bunul mers al
treburilor unei þãri?!
* Bãiatul ãsta (de Santa Klaus
vorbesc, evident!) suferã de o crizã
de autoritate, cum sã zic, nu se simte
suficient de mult bãgat în seamã de,
auzi vorbã, actanþii politici. Care ar
trebui sã se alinieze în faþa-i înþepeniþi
în poziþie de drepþi ºi sã-i asculte, fãrã
murmur ºi fãrã ºovãire, preþioasele-i
îndemnuri, sfaturi, directive
º.a.m.d..Ei da, cum sã nu, uite în cine
se reîncarnase spiritul dictatorial!

„Iatã, vã binevestesc vouã bucurie mare...  Urmare din pag. 1

Sfântul Apostol Pavel, în continuarea
Epistolei cãtre Filipeni, îndeamnã din
nou: „Bucuraþi-vã pururea întru Domnul.
ªi iarãºi zic: Bucuraþi-vã!” (Filip 4, 4).
Doresc tuturor credincioºilor care au
fost binecuvântaþi sã se nascã ºi sã
trãiascã în frumoasele plaiuri ale
Mehedinþului multã râvnã pentru
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu

pentru a trãi pânã la sfârºitul vieþii fiecãruia
cu inimile pline de bucurii duhovniceºti.
Sã trãþi cu toþii întru mulþi ºi
binecuvântaþi ani!
Vã îmbrãþiºeazã cu multã dragoste
pe toþi, al dumneavoastrã Pãrinte
duhovnicesc,

† Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei

* Dar cine credeþi cã-i calcã pe urme,
dupã ce omul lui de încredere din
fruntea PNL, muierea cu tot felul de
ticuri –Alina Gorghiu –, ºi-a depus,
nu-i aºa, mandatul? Ei, cine credeþi?
Silfida cu ifose de divã, de fotomodel
ºi de alte asemenea închipuiri , Raluca
Turcan, pre numele ei de, cum sã zic,
împrumut. Cãci pe cel de fatã mare,
mã rog, de domniºoarã l-a confiscat,
zic gurile rele, maître Stolojan. Duduia
asta fãrã vârstã (spre a nu-i zice
matusalemicã!) ºtie sã pronunþe cu
relativã acurateþe, un singur cuvânt:
JOS!. Jos toatã lumea, în afarã de
dumneaei, pe care o pune jos doar
cine trebuie. Sau doar cine mai este
serios interesat de operaþiunea asta
extrem de delicatã...
* Severinenii sunt în... pericol sã
primeascã apã caldã ºi cãldurã din
douã surse. Cea de-a doua fiind noua
termocentralã antamatã de Gherghe
ºi acoliþii sãi. Ei, da, cum, sã nu, a
dat procopseala peste iubiþii noºtri
concetãþeni. Cineva cred cã îºi bate
joc de toatã lumea asta. Care a
îngheþat la propriu în apartamente ºi
care a primit niºte facturi la curentul
electric pe luna trecutã cum nu cred
cã s-au mai vãzut pe aceste
meleaguri. Acum, vor veni ºi facturile
la bruma de cãldurã din calorifere pe
ultima lunã ºi, vrei, nu vrei, bea
Grigore aghiazmã. Cã altceva nu ai
cu ce-þi cumpãra. Fiindcã toþi banii
din salariu (pensie etc.) îi vei da pe
cãldura aproximativã de care (nu) ai
avut parte. Despre apa caldã, mai bine
sã nu vorbim...
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* Cel mai bun premier din istoria
postdecembristã a României ºi,
totodatã, cel mai valoros om politic
român apãrut dupã evenimentele din
decembrie 1989, Adrian Nãstase,
suportã, în vremea asta, o serie de
nedrepte ºi absurde interdicþii de
participare la viaþa politicã, dictate,
fãrã probe directe, de o Justiþie
partizanã ºi penibilã totodatã, aflatã
la ordinele lui Bãsescu Traian. Cui
foloseºte o asemenea situaþie, într-un
moment când toatã lumea, în primul
rând PSD, se dã cu capul de pereþi
sã gãseascã un premier credibil ºi
competent pentru România? Ei, cine
se poate declara satisfãcut, împlinit
sufleteºte de faptul cã o personalitate
de talia lui Adrian Nãstase este þinutã,
într-un asemenea moment crucial
pentru România, în afara ecuaþiilor
jocului politic autohton?Bine însã cã
Bãsescu zburdã în libertate ºi,
culmea, mai pãtrunde ºi în Senatul
României! Este bine, bine de tot!
* Ne pregãtim sã încheiem un an
greu ºi tulbure, în care, cu toate
eforturile noastre, nu am reuºit sã
facem paºi semnificativi înainte. Mai
mult decât atât, pe lângã blocajul
instituþional instaurat de guvernarea
„tehnocratã” (aº!), pe lângã atâtea
necazuri ºi privaþiuni de tot felul, neam confruntat ºi cu durerea de a ne
pierde câþiva dragi prieteni, durere ce
nu poate fi compensatã de nimic.
Deºi am cam uitat de mult ritmul
acela tonic al speranþei, vã urez,
stimaþii mei cititori, sãrbãtori
luminoase, fericite, alãturi de cei pe
care-i iubiþi, odatã cu un cordial
LA MULÞI ANI!
Sã ne revedem cu bine în 2017!

politicã localã
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Anul politic 2016 în
judeþul Mehedinþi
PSD Mehedinþi – marele
câºtigãtor la locale
Alegerile locale din judeþul
Mehedinþi, desfãºurate în data de 5
iunie a.c., au consemnat o realitate
politicã evidentã la nivelul judeþului.
În judeþ, PSD Mehedinþi a obþinut
cei mai mulþi primari, a câºtigat toate
oraºele judeþului ºi are cei mai mulþi
consilieri judeþeni. Alianþa PSD +
UNPR Mehedinþi a câºtigat alegerile
din judeþ la scrutinul local din data
de 5 iunie. Astfel PSD Mehedinþi a
obþinut, în urma votului
mehedinþenilor, cei mai mulþi
consilieri judeþeni, respectiv 19 din
cei 31 de consilieri pe care îi are
judeþul. PNL Mehedinþi a obþinut 10
consilieri judeþeni, iar ALDE
Mehedinþi 2. Ca urmare a acestui
rezultat, Aladin Georgescu a fost
reales în funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Celelalte posturi de vicepreºedinþi
au fost adjudicate de Liviu Mazilu
ºi Renata Nanciu, ultima din partea
ALDE Mehedinþi.
PNL Mehedinþi – un dezastru
electoral
PNL Mehedinþi a suferit la
scrutinul local de duminicã o
înfrângere surprinzãtoare. PNL
Mehedinþi pãrea sã fie un partid pe
val, cu reale posibilitãþi de impunere.
Alegerile locale erau un bun prilej
pentru PNL Mehedinþi de a deveni
principala forþã politicã a judeþului,
cu atât mai mult cu cât propunerea
lor pentru preºedinþia Consiliului
Judeþean Mehedinþi era Marius Bãlu,
un politician care a mai deþinut
aceastã funcþie. PNL Mehedinþi a
reuºit sã câºtige doar 8 comune ale
judeþului, rezultat care este prea
puþin pentru un partid de anvergura
PNL Mehedinþi. Cu siguranþã liderii
PNL Mehedinþi vor trebui sã facã o
analizã serioasã a acestor alegeri
pentru a vedea unde s-a greºit ºi sã
adopte o altã tacticã în perspectivã
datoritã conjuncturii politice create
la nivelul judeþului. Pentru cã,
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Anul politic 2016 în judeþul Mehedinþi a stat sub semnul celor douã tipuri de alegeri
care au avut loc: alegerile locale ºi cele parlamentare. A fost anul în care PSD
Mehedinþi ºi-a spulberat adversarii politici, reuºind sã câºtige într-o manierã
categoricã cele douã alegeri ºi anul în care PNL Mehedinþi a fost marele perdant.

orice ar spune liderii acestui
partid, scrutinul local de
duminicã a fost un dezastru
pentru PNL Mehedinþi. Poate cã
în Drobeta Turnu Severin, acolo
unde scorul a fost mai strâns,
existã o justificare, însã în judeþ
a fost un adevãrat dezastru
pentru liberali.
Marius Screciu – noul primar al
Severinului
Marius Screciu, candidatul
Alianþei PSD+UNPR Mehedinþi
pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin,
a câºtigat scrutinul local, fiind ales
în funcþia de primar pentru urmãtorii
4 ani. Competiþia a fost una foarte
strânsã, însã în cele din urmã Marius
Screciu a câºtigat în faþa
principalului sãu contracandidat,
liberalul Daniel Cîrjan, la o diferenþã
de aproximativ 1000 de voturi.
Marius Screciu pornea favorit în
aceastã competiþie electoralã, fiind
un candidat mult mai redutabil ºi cu
mai multã susþinere electoralã la
nivelul alegãtorilor din municipiu.
Marius Screciu a desfãºurat o
campanie electoralã impecabilã,
fiind prezent permanent printre
cetãþenii municipiului. A beneficiat
ºi de susþinerea primarului
Constantin Gherghe, care l-a
susþinut pe toatã perioada campaniei
electorale. Totuºi meritul pentru
aceastã victorie îi aparþine exclusiv
lui Marius Screciu, un politician care
a crezut în ºansa sa, în posibilitãþile
sale ºi în puterea sa de convingere.
PMP Mehedinþi a pierdut
funcþia de viceprimar la
Drobeta Turnu Severin
La scrutinul local din data de 5
iunie a.c., potrivit votului exprimat
la urne de cetãþenii municipiului
Drobeta
Turnu
Severin,
configuraþia politicã a noului
Consiliu Local a fost urmãtoarea:
Alianþa PSD+UNPR Mehedinþi 11
consilieri, PNL Mehedinþi 10
consilieri ºi PMP Mehedinþi 2

consilieri. Într-o astfel de
configuraþie era clar cã PMP
Mehedinþi cu cei doi consilieri ai
sãi urmau sã constituie majoritatea
alãturi de unul dintre cele douã
partide ºi astfel sã obþinã o funcþie
de viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. Ajunsã
preºedintele PMP Mehedinþi ºi cu
Eugen Golea exclus din partid,
Gabriela Dobrotã a demarat la
rându-i negocierile pentru
formarea majoritãþii ºi obþinerea
funcþiei de viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
A avut discuþii atât cu PSD, cât ºi cu
PNL Mehedinþi. Pânã la urmã a mers
tot pe formula negociatã de Eugen
Golea cu PSD Mehedinþi. Potrivit
acestei înþelegeri noii viceprimari
ai municipiului Drobeta Turnu
Severin trebuiau sã fie Gabriela
Dobrotã din partea PMP Mehedinþi
ºi Narcis Bordea din partea Alianþei
PSD+UNPR. De fapt era singura
variantã, pentru cã Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, nu
putea avea încredere în cei doi
consilieri ai PMP Mehedinþi, de fapt
fiind unul singur, deoarece
mandatul de consilier local al lui
Rãzvan Roºca nu era sigur în acel
moment datoritã divergenþelor
apãrute între partid ºi Eugen Golea.
Probabil cã Virgil Popescu bãnuia
dinainte cã Eugen Golea va depune
contestaþie pentru invalidarea
mandatului de consilier a lui Rãzvan
Roºca, fapt care de altfel s-a ºi
întâmplat. În cele din urmã
socoteala ei nu s-a potrivit cu ce
s-a întâmplat la ºedinþa de
constituire a noului Consiliu Local.
Când pãrea sigurã de obþinerea
funcþiei de viceprimar, Gabriela
Dobrotã s-a trezit fãrã aceasta datoritã
unor politicieni locali mult mai
experimentaþi decât crezuse ea iniþial.
Astfel în loc sã fie aleasã viceprimar
al Severinului alãturi de Narcis
Bordea, s-a format o altã majoritate
care a votat ca viceprimari pe Cornel
Folescu de la PSD Mehedinþi ºi pe
Daniel Cîrjan de la PNL Mehedinþi.

Alegerile parlamentare
nu au adus mari modificãri
fundamentale. PSD Mehedinþi
ºi-a consolidate ºi mai mult
poziþia de principalã forþã
politicã a judeþului, în timp ce
PNL Mehedinþi s-a afundat tot
mai mult în propria neputinþã.
Surpriza a venit de la ALDE
Mehedinþi, care a obþinut la
alegerile parlamentare un
rezultat peste aºteptãri.
PSD Mehedinþi – o victorie istoricã
PSD Mehedinþi a câºtigat ºi scrutinul
parlamentar din data de 11 decembrie.
Cu un procent de 62% PSD Mehedinþi
a demonstrat cã este cea mai puternicã
forþã politicã a judeþului. Un astfel de
rezultat era previzibil, în condiþiile în
care PSD Mehedinþi a câºtigat în
aceeaºi manierã ºi scrutinul local din
vara acestui an. Noii parlamentari ai
PSD Mehedinþi rezultaþi în urma
votului din data de 11 decembrie
sunt: Liviu Mazilu –senator,
Constantin Truºcã, Vlad Bontea,
Alexandru Bãlãnescu –deputaþi.
PNL Mehedinþi – marele perdant
PNL Mehedinþi a suferit la acest
scrutin o mare înfrângere electoralã.
Dupã ce a pierdut în mod categoric
scrutinul local din vara acestui an,
PNL Mehedinþi a înregistrat un nou
eºec ºi la alegerile parlamentare.
Rezultatul foarte slab obþinut de PNL
Mehedinþi nu este atât în judeþ cât
mai cu seamã în municipiul Drobeta
Turnu Severin, unde liberalii au fost
votaþi de doar 5750 de alegãtori. Este
surprinzãtor acest numãr de voturi
în condiþiile în care PNL Mehedinþi
deþine atât cei mai mulþi consilieri
locali severineni, dar ºi o funcþie de
viceprimar. Cu toate acestea PNL
Mehedinþi a reuºit sã obþinã un
mandat de deputat, acesta
revenindu-i
preºedintelui
organizaþiei, Virgil Popescu, în timp
ce Marius Bãlu, senator în funcþie,
ºi-a pierdut mandatul într-un mod
surprinzãtor ºi neaºteptat.
 Continuare în pag. 14
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(sãrbãtorile de iarnã, varianta
amendatã subtil pe ici, pe colo,
cu grijã politicã)
Repetatele ºocuri ale crizei nu
ne-au redus la tãcere. Trãim încã. Am
apucat ºi acest sfîrºit de an. Bulucealã
pe ºosele, în pieþe, în magazine. Toatã
lumea vrea sã cumpere. Nimic
folositor însã. Parcã nu mai e crizã,
ci doar sãrbãtori. Bieþii români au
economisit cîte un bãnuþ la ciorap tot
anul, ca de Crãciun ºi de Revelion sã
manînce mai bine. Dacã lucraþi ºi nu
reuºiþi sã ajungeþi în magazine,
drumurile satelor ºi ale comunelor
aratã ca niºte mãcelarii în aer liber.
Nu tocmai legal, boltele caselor ºi
gardurile s-au transformat în
galantare pentru cei interesaþi de
carne proaspãtã. Porcii sacrificaþi se

atitudini

vînd pe la porþi sau pe marginea
drumului. Pîrliþi, spãlaþi, tranºaþi,
semi-preparaþi. Vînzãrile de carne de
porc ºi de brazi n-au nicio legãturã
cu fluctuaþiile burselor din New York,
Frankfurt sau Tokyo. Nici cu odaia în
care stã chircitã teoria Europei.
Supermarcheturile pierd teren în
favoarea tîrgurilor româneºti cu
preparate tradiþionale, amenajate în
centrul oraºelor. Preþuri mari ºi aici,
dar românul vrea sã mânînce sãnãtos,
ca pe vremuri. Gospodinele iau cu
asalt butoaiele imense din pieþe
pentru cãpãþîna de varza cu foaia cea
mai finã. Crãciunul n-ar fi Crãciun,
dacã n-ar sfîrîi cîrnaþii þãrãneºti în
tigaie, n-ar tremura piftia pe masã,
dacã n-ar mirosi a sarmale pînã la
colþul strãzii ºi a cetinã de brad în
odaie. Ei, da!, criza trebuie hrãnitã cu
sarmale ºi fripturã de porc. Traversînd
flãmîndã toatã America, bîntuie
Uniunea Europeanã, unde porcii
autohtoni ne-au integrat cu ºiretlicuri
democratice, economice, politice,
culturale ºi, de ce nu, istorice.
„Pomana porcului” românesc a
generat chiar ºi un seminar ºtiinþific,
„Porkshop - Povestea porcului: teze
ºi antiteze”, þinut, pe vremea integrãrii,

Fie ca spiritul blând al
Sfintelor Sãrbãtori sã ningã
asupra dumneavoastrã doar
bucurie, prosperitate, veselie
ºi sãnãtate în anul ce vine!

Sãrbãtori Fericite!

Preºedinte-Director General al
C.A.S. Mehedinþi
Ion Mîþu
Strãlucirea stelei de Crãciun sã vã
lumineze inimile, iar în sufletele
dumneavoastrã sã se oglindeascã
lumina caldã a lumânãrilor din
brãduþul împodobit.
Sãrbãtori fericite cu multe bucurii ºi
realizãri în NOUL AN vã ureazã
Conducerea ªcolii Postliceale Sanitare
Drobeta Turnu Severin
Director,
Director Adjunct,
Prof. Delia Gabi Alecsandru Prof. Aniºoara Daniela Balaci
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Brazi ºi porci
la Teatrul Naþional. Ce subiect putea
fi cel mai interesant capitol de
negociat cu U.E., decît „porcul”!
Savanþi, cercetãtori ºi oameni de
ºtiinþã au ridicat pofticioºi capacul
de pe ceaun, prevenind þãranul
despre hermeneutica crimei
rituale asupra porcului, strîns
legatã de viitorul României.
Marele alb ºtia cîte legi se învîrt în
jurul lui, cîte interese de grup ºi de
stat, cîte ºpãgi se dau pentru el. Pe
scara importanþei, porcul e stãpîn ºi
azi, chiar ºi peste oameni. În jurul lui
se coc ordonanþe, legi, angajamente.
Tradiþia spune cã în ziua de Ignat, cel
care taie porcul trebui sã mînjeascã
un copil pe obraz cu sîngele porcului,
ca sã fie îmbujorat ºi sãnãtos tot anul.
Pãgînism! Etnografii ºi folcloriºtii
consemneazã cã în vechime, la
solstiþiul de iarnã (21 decembrie), era
un lucru obiºnuit jertfirea porcilor în
onoarea zeilor, pentru a-i convinge
sã lase zilele mai lungi decît nopþile.
În „Bunul simþ ca paradox” a lui Al.
Paleologu, la capitolul despre
înjurãturile din limbile europene,
scrie cã înjurãtura românului „trimiterea la origini” –„este o ºansã
acordatã preopinentului de a reveni
într-o formã îmbunãtãþitã”. În acest
sezon sãrbãtoresc e posibil sã aibã
virtuþi terapeutice. Românii care nu
vor avea nici acum pitã pe masã, îºi
vor aminti printre înjurãturi de
grohãitorii autohtoni, fiecare unic în
alt mod (la fel ca amprentele digitale),
prin rît, urechi, coadã sau ºorici, care
au fãcut mare dezastru pãmîntului
românesc. Nevoiaºii îi vor afurisi, de

nu-i mai spalã nici apa Iordanului,
nici conturile în euro, în dolari sau
în franci elveþieni, apoi vor face
potecã spre biserici, la icoanele
fãcãtoare de minuni, ºtiind cã numai
de acolo poate veni ajutorul.
Naºterea Domnului nostru Iisus
Hristos a mobilizat întotdeauna
întreaga suflare omeneascã.
Românul cu inimã curatã, spovedit
ºi împãrtãºit cu Cele sfinte dupã post,
trage parcã mai luminat de nevoi sau
de grãtarele încinse între munþi ºi
marea de probleme fumegînde.
Credincios tradiþiei creºtine, românul
a cultivat de veacuri, ca pe un lucru
de preþ, statornicia în Bisericã. Pe de
altã parte, cãutînd o cale cognitivã ºi
emotivã de a înfrunta prin rugãciune
ºi milostenie zonele de afecte ºi efecte
contemporane, a apelat, salvator, la
Divinitate, unde nu-i loc pentru
îndoialã ºi nici pentru umbre. Sã nul pierdem pe Dumnezeu în aceastã
dezordine a lumii! Sã fim buni mãcar
în ceasul Naºterii, poate numai aºa
o minune va ierta România de crima
împotriva conducãtorilor ei, din 25
decembrie 1989. Eu mi-am promis
de multe ori sã nu mai îndrãznesc, nici
în glumã, oricît de tare m-ar încerca
dilemele, sã mai deschid televizorul
de sãrbãtori. Tot aºtept o curã de
dezintoxicare în mediul acesta excesiv
de poluat de maneliºti, de ºouri
siliconate ºi vulgare. Grãbiþi-vã, vã
rog, altfel vom rãmîne fãrã valori
artistice, fãrã umor românesc, fãrã
spectacol cult, fãrã tradiþii!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Sã primim odatã cu colindãtorii ºi
lumina, cãldura, liniºtea, dragostea ºi
împãcarea celui nou, veselia ºi viaþa.
Ca iarba sub zãpadã,
ca fulgul în zbor
sã primim speranþa
unui an nou cu împliniri.

La
La mulþi
mulþi ani!
ani!

Marius SCRECIU,
Primar al municipiului Drobeta Turnu Severin
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Dragnea strânge PSD de biluþe
Liviu Dragnea nu are încotro
ºi trebuie sã strângã ºi mai mult de
biluþe PSD, pentru a putea sã punã
în aplicare programul partidului.
Social-democraþii ºi-au asumat foarte
multe, pe foarte multe planuri ºi întrun termen extrem de scurt. Au foarte
multe de fãcut în primele ºase luni
de guvernare, de la implementarea
unor politici fiscale, la noul
masterplan pe transport, de la creºteri
de venituri pentru diferite categorii,
la scãderi de taxe. În acelaºi timp vor
trebui sã fie extrem de atenþi ºi la
nivelul colectãrilor, pe fondul
reducerii progresive a impozitelor,
TVA ºi a eliminãrii multor taxe.
Dragnea, cã va fi sau nu premier, nici
nu mai conteazã, oricum va conduce
România, chiar dacã va trimite un
nume, ca premier, la Palatul Victoria.
Nu mai este niciun dubiu cã Liviu
Dragnea este la butoane, cel puþin în
ceea ce priveºte jumãtate din Puterea
executivã ºi mai mult de jumãtate din
Puterea legislativã. Iohannis e zero la
capitolul susþinere politicã, dupã
pulverizarea PNL ºi mai are la
îndemânã jumãtate din Puterea

executivã ºi ar mai putea avea sub
butoane justiþia ºi organele acesteia.
Nu se ºtie la cine este mingea ºi cine
are mai multã putere. De cine vor
asculta organele sau dacã mai ascultã
de cineva sau poate cã sunt
independente ºi acþioneazã doar
potrivit legilor. Sau poate cã au
stãpâni prin afara þãrii, cum susþin
unii politicieni.
Cert este cã Dragnea a ridicat foarte
sus miza în politicã ºi în urmãtorul an
ºi în ceilalþi trei are multe þinte de atins,
ca sã mai poatã prinde în continuare
puterea la urmãtoarele alegeri
parlamentare. Mai rãmâne ºi politica
externã, dar asta merge din inerþie cât
vom fi membri ai UE ºi ai NATO, chit
cã în ziua de astãzi diplomaþia trebuie
sã fie extrem de activã ºi eficientã ºi
performantã. În cazul României va fi
nevoie de un dans pe sârmã, între Est
ºi Vest, între Rusia ºi restul lumii.
PSD trebuie sã le punã mai mulþi
bani în buzunar românilor ºi trebuie
sã gãsescã ºi sursele de finanþare
pentru acoperirea promisiunilor. Sã
nu procedeze ca ºi cu o anvelopã
peticitã. Ajunge sã fie compusã numai

din petece. Este nevoie de nu
numai de pus rapid bani în
portofelul românilor, ci ºi sã
le oferim locuri de muncã
celor care nu au unde sã
lucreze. Mai este nevoie de
mari programe de investiþii
care sã susþinã creºterea
economicã ºi sã realizeze
excat acele investiþii care vor
genera dezvoltare ºi alte
investiþii ºi sã nu risipeascã
banii pe sãli de sport ºi
patinoare. Dragnea va acþiona cu un
ochi pe guvern ºi cu unul pe sondaje.
Îi va trebui ºi al treilea ochi pentru
Cotroceni, încã unul pentru justiþie,
altul pentru servicii. Cine ºtie ce se
va întâmpla în urmãtorii patru ani cu
dosarele lui Liviu Dragnea ºi cât va
mai fi liber. Aºadar este nevoie ca
Dragnea sã devinã cât mai eficient
pentru a se transforma cât mai repede
într-un erou popular, care pune bani
în portofel ºi anual creºte salariul
minim pe economie. Dacã nu va face
aºa îi va fi greu sã iasã din capcanele
sau cãtuºele inamicilor sau justiþiei,
când va avea nevoie. Rãmâne sã
vedem ºi ce relaþie va avea guvernul
cu Rusia ºi cu Marea Neagrã. Sunt
multe de construit ºi în multe domenii
lucrurile sunt încurcate rãu de tot:
turism, educaþie, sãnãtate, cercetare;
sau deficitare, cum este infrastructura,
reformarea administraþiei publice,

fondurile europene. Cert este cã
aproape toþi greii PSD, Dragnea ºi
Ponta pot fi scoºi oricând din joc.
Acum e adevãrat cã este valul lui
Dragnea, însã trebuie sã aibe în
vedere cã nu va dura prea multe luni
sau ani ºi va trebui sã identifice un
urmaº în PSD ºi în niciun caz unul
de tinichea sau un ghiocel. Liberalii
nu fac altceva decât ce ºtiu mai bine:
sã stea în opoziþie ºi sã aºtepte
erodarea ºi greºelile PSD la
Guvernare. Patru ani trec rapid.
Dragnea a pus talpa pe partid ºi pe
parlamentari. Nu mai vrea chiul,
excursioniºti ºi program de luni pânã
marþi. Rãmâne de vãzut cum îl va
ajuta Parlamentul sã implementeze
programul PSD sau vom vedea
acelaºi tablou cu alte mãºti. Cât îi
þin biluþele pe pesediºti, cât va
strânge Dragnea?
 ªtefan Bãeºiu
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Poveºtile bradului de Crãciun (2)
 urmare din numãrul trecut

Primii brazi de Crãciun în jurul
lumii
Regina Victoria si regele Albert, la
Windsor, 1848.
Istoric vorbind, se pare cã existã
dovezi care indicã faptul cã primul
brad împodobit a apãrut la Riga, în
Lituania, în anul 1510. Amintind de
acest mare eveniment cu care
oraºul se mândreºte, o placã din
piaþa oraºului Riga poartã inscripþia

“Primul copac de Anul Nou din
Riga în 1510 ”. În anul 1521

prinþesa Hélene de Mecklenburg a
adus la Paris obiceiul împodobirii
bradului, dupã ce s-a cãsãtorit cu
ducele de Orleans.
Spre desfãtarea comunitãþii, în1605
a fost înãlþat primul brad de Crãciun
într-o piaþã publicã din Strassburg,
împodobit numai cu mere roºii.
În Anglia, bradul de Crãciun a
apãrut prima datã în anul 1841,
când prinþul Albert (de origine
germanã) a dãruit un brad soþiei
sale, celebra reginã Victoria ºi l-a
instalat în castelul Windsor. În
vârful bradului era instalat un înger
înlocuit ulterior cu o stea, pentru a
aminti de steaua vãzutã de cei trei
magi veniþi de la rãsãrit. Acest
obicei s-a rãspândit cu repeziciune
în clasa mijlocie ºi în casele
muncitorilor englezi, atât din
metropolã, cât ºi din colonii. În
secolul al XVIII-lea, principala
decoraþiune pentru bradul de
Crãciun erau lumânãrile aprinse.
În Germania, împodobirea bradului
a fost multã vreme consideratã un
obicei al protestanþilor, aºa cã nu a
pãtruns uºor în casele catolicilor.
Din acelaºi motiv a apãrut relativ
târziu ºi în Italia. În biserici, bradul
de Crãciun a început sã fie
împodobit de-abia în secolul XX.
Bradul de Crãciun a ajuns în Statele
Unite, în anul 1749, odatã cu
coloniºtii germani stabiliþi în
Pennsylvania. În anul 1804,
soldaþii din Fort Dearborn au tãiat
brazi din pãdure cu care ºi-au
decorat adãposturile în timpul
sãrbãtorilor de iarnã, dedicate
naºterii Mântuitorului. Se
consemneazã cã sãrbãtoarea

Crãciunului cu împodobirea
bradului a fost legalizatã pentru
prima datã în statul Alabama, în
anul 1836. Tot din secolul XIX s-a
pãstrat tradiþia, iniþiatã de un
cofetar din statul Indiana (SUA),
care propunea folosirea unor
acadele în formã de baston alb,
simbolizând puritatea ºi existenþa
fãrã de pãcate a lui Iisus.
Obiceiul împodobirii bradului a
ajuns ºi la Casa Albã în anul 1880,
dar ulterior a fost interzis de
preºedintele Theodore Roosevelt,
motivând pericolul unui incendiu
ºi necesitatea protejãrii mediului.
Dupã o anumitã perioadã, tradiþia
decorãrii bradului a fost reluatã în
anul 1923 ºi este pãstratã pânã în
prezent, cu tot fastul cuvenit.
Începând din anul 1930, brazi de
mari dimensiuni au fost amplasaþi
în pieþe sau locuri publice, iar cei
artificiali au apãrut dupã anii ’70.
Tot în America este expus anual
cel mai impresionant brad de
Crãciun, la celebrul Rockefeller
Center din New York.
Primele apariþii ale bradului de
Crãciun în literaturã
În literaturã, prima apariþie a
bradului împodobit dateazã din
1774, în Suferinþele tãnârului
Werther a lui Goethe, în care
Werther o gãseºte pe Lotta
ocupatã decorând bradul în
duminica dinaintea Crãciunului.
În Statele Unite, cartea pentru copii
Kriss Kringle’s Christmas Tree ,
publicatã la Philadelphia în 1845,
a contribuit enorm la rãspândirea
popularitãþii bradului de Crãciun.
În 1798, poetul britanic Samuel
Taylor Coleridge, a descris, dupã
ce a petrecut Crãciunul în
Germania,
frumuseþea
încântãtoare
a
brazilor
împodobiþi de sãrbãtoare. În
1844 Hans Christian Andersen
a publicat trista lui poveste a
bradului, în 1848 Fedor
Dostoievski a scris “Un pom de
Crãciun ºi o nuntã”, iar în 1850
Charles Dickens a scris într-o
revistã despre minunata “jucãriei
germanã”, iluminatã de miriade
de lumânãri mici.

Împodobirea bradului de
Crãciun
Potrivit tradiþiei creºtine,
bradul se împodobeºte în
Ajunul Crãciunului, adicã în
seara de 24 spre 25
decembrie. Mai demult, în
secolul al XVI-lea, în timpul
lui Martin Luther, bradul se
împodobea numai cu
lumånãri aºezate în inele din
lemn, pentru a sugera
copiilor sclipirile stelelor de
pe cer. În locul globurilor viu
colorate ºi strãlucitoare se
foloseau mere, nuci, figurine de
turtã dulce cu diverse forme ºi
culori, acadele, mãrgele ºi fåþii din
hårtie coloratã. Beteala, care a fost
inventatã în Germania la începutul
secolului al XVII-lea, era pe
atunci chiar din argint. În vârful
bradului se punea în mod
tradiþional o stea sau un înger,
simbolizând vestitorii naºterii
pruncului sfânt.
Dupã patentarea becului electric, în
anul 1882, de cãtre Thomas Edison,
Eduard Johnson, un prieten al
acestuia, a realizat prima
împodobire a bradului de Crãciun
cu beculeþe colorate care au
înlocuit lumânãrile.
Primii brazi artificiali de Crãciun au
apãrut în Germania, în secolul al
XIX-lea ºi erau fãcuþi din pene
vopsite în verde.
Primul brad împodobit în spaþiul
românesc
Primul brad care a fost împodobit
la noi de Crãciun a fost vãzut la
palatul lui Carol I, dupã venirea în
Principatele Române, în anul 1866.
În Palatul Domnesc de pe Calea
Victoriei, în noaptea de Crãciun,
invitaþii de seamã la palat
împodobeau bradul, cântând:
„O, Tannenbaum, o, Tannebaum,
Wie grün sind deine Blatter !”
De atunci bradul s-a rãspândit ca
o modã mai întâi în casele înstãrite,
pânã s-a ajuns ca sãrbãtoarea
Crãciunului sã nu poatã fi
închipuitã fãrã brad. Împodobirea
devine cel mai plãcut moment
pentru toþi membrii familiei,
îndeosebi pentru copii, care

aºteaptã cu nerãbdare sã
descopere cadourile de sub brad.
Cum s-a transformat bradul de
Crãciun în pomul de iarnã
„Un viitor care începe mîine. Mîine
22 decembrie. Un viitor ale cãror
prime sãptãmîni poartã un nume cu
miros de brad, ºi portocalã ºi sunet
de zurgãlãi. Va-can-þa de iarnã! Te
vei odihni, vei citi, vei merge la
patinaj sau te vei da sãniuþa. Vei
lua parte ca artist amator, pe scenã,
sau în salã, ca simplu spectator,
aducînd de acasã un sac cu aplauze
la SERBÃRILE PREGÃTITE DE
ªCOALÃ ªI DE ORGANIZAÞIA TA
ÎN CINSTEA CELEI DE A XX-A
ANIVERSÃRI A REPUBLICII. Te vei
duce la cinema, la teatru, la meciuri
de hochei, de baschet, de volei. Vei
petrece la Carnavalul de Anul Nou
ºi într-unul din orãºelele copiilor
unde o sã mãnînci crizanteme de
zahãr vanilat, o sã aluneci pe
tobogan ºi-o sã stai de vorbã cu
Moº Gerilã încercînd sã ghiceºti cu
ce actor seamãnã anul ãsta”.
Un text din revista Cutezãtorii
1976, care rezumã imaginarul
vremii ºi felul în care spiritul
Crãciunului era subordonat
spiritului partidului ºi ideologiei
sale. În comunism, Moº Crãciun a
devenit Moº Gerilã, bradul de
Crãciun era pomul de iarnã
împodobit de Anul Nou, nu de
naºterea lui Isus. Vremuri când
sãrbãtoarea se þinea pe ascuns
ºi tãcut, cu uºile închise ºi
perdelele trase. Bucuriile erau
mai rare, unele mese mai sãrace,
casele mai reci decât afarã.
 continuare în pag. 11
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TABLETA DE SCRIITOR

Mihai Octavian IOANA

Se întâmplã uneori sã rãmâi
pe gânduri, sã te macini, sã te zbaþi
copilãreºte, pentru cã simþi cã
reperele pe care le-ai avut nu mai
funcþioneazã, cã lumea pe care o
ºtiai tu are alte interese, cã în jurul
tãu se face brusc un gol pentru cã
ºi vârsta ºi ceea ce credeai cã e
nobil ºi demn te separã de ceilalþi
care vor altceva, chiar dacã nu ºtiu
clar ce vor. Se produce un fel de
stupoare, o neclaritate a întregului
tãu câmp de valori ºi atunci simþi
nevoia sã te consulþi cu cineva, sã
schimbi opinii, pãreri, sã ai adicã
un dialog pe care þi-l doreºti fertil.
Ce vei face atunci? Cãtre cine sã
te îndrepþi? Te vei uita în jur cãtre
semeni, vei intra în bibliotecã
pentru a conversa cu „muti
magistri”, sau, abandonând, vei
alege calea pustiei, pentru cã þi se
pare cã orice dialog e fãrã
substanþã sau fals? Orice drum are
nevoie de o cãlãuzã, indiferent care

opinii
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Un stâlp...

ar fi direcþia pe care ai ales-o.
În societate se încearcã din
diferite zone de interes sã se traseze
linii de orientare. Religia, educaþia,
politica, sportul, artele, aplicaþiile
comportamentale cautã sã se
poziþioneze cât mai convingãtor în
spaþiul public pentru a-ºi consolida
statutul ºi pentru a câºtiga adepþi.
Aceºti adepþi, dacã se poate ºi
cotizanþi sau cumpãrãtori, pot avea
nume pe care expresivitatea limbii
le încarcã cu nuanþe agreabile:
simpatizanþi, admiratori, aderenþi,
emuli. Sau mai îngroºate: fani,
prozeliþi, partizani, acoliþi, sectari,
ciraci, microbiºti, drucãri. Se
împune din ce în ce mai
ameninþãtor un termen din aceastã
zonã a pierderii luciditãþii ºi a
implicãrii religios-agresive: a
(se) fanatiza. Tocmai aici stã
puterea fiecãruia dintre noi în a fi
mereu în echilibru, urmând
îndemnul eminescian: „Nici
încline a ei limbã/ Recea
cumpãnã-a gândirii”(Glossã).
De-a lungul unei formãri
personale care presupune existenþa
modelelor am avut ocazia sã vãd
de aproape sau sã urmãresc în
presa literarã ºi culturalã multe
personalitãþi de prestigiu în
domeniul lor ºi care depãºeau cu
uºurinþã graniþele fragile ale unei
discipline, intersectând altele prin
afinitãþi ºi conexiuni. Fie cã e vorba
de scriitori, artiºti plastici sau
oameni de ºtiinþã, aveam sã
constat mai întâi trunchiul
comun al gândirii ºi abia apoi
deplasarea ulterioarã, inevitabilã,

spre expertizã ºi specializare.
Nu sunt adeptul gigantismului
cultural, mai ales cã informaþia, în
zilele noastre este atât de
provocatoare, sosind de peste tot.
Apar aproape instantaneu reviste,
ziare ºi cãrþi, cãrora li se adaugã
emisiuni radio sau tv. Toate acestea
vin în avalanºã ºi cer jertfe. Iar jertfa
este timpul nostru, cel de trãit ºi
de dãruit. Iar dacã unei preocupãri
culturale i se mai adaugã o atât de
necesarã profesie cu obligaþiile ei,
mari consumatoare de timp ºi
energii, portiþa se închide ºi mai
mult. Cu atât mai mult sunt de
admirat cei care au reuºit sã facã
faþã unor uriaºe obligaþii ale vremii
lor: Titu Maiorescu, B. P. Haºdeu,
Nicolae Iorga, G. Cãlinescu.
Cei numiþi mai înainte sunt
modele culturale aproape de
ne atin s p rin anv ergu ra
colosalã a muncii lor, prin
efortul depus ºi prin acribia
exactitãþii opiniilor exprimate.
Sunt de admirat de la distanþã,
pe ntru cã mit olog iil e i- au
cuprins ºi încãrcat cu aurã
legendarã.
Voi reveni însã la prezentul în care
ne aflãm ºi cu care ne rãzboim. ªi
azi e nevoie de repere, de modele,
de þinte. Presa vorbeºte despre
„formatori de opinie”, dar, din
pãcate, de opinii pe termen scurt.
Ce se spune azi nu se mai spune
mâine, s-a uitat. O grupare media
susþine ideea încãlzirii globale, alta
spune cã veri caniculare au mai fost
ºi acum o sutã de ani, dovadã fiind
schiþa „Cãldurã mare” a lui

fiecare, în vis sau aievea. „Pomul
de iarnã”, de multe ori amãrât ºi
„chel” arãta an de an la fel,
împodobit cu aceleaºi globuri
prãfuite ºi decolorate, cu aceleaºi
bomboane îmbrãcate în staniol,
pãstrate de la un Crãciun la altul.
Dacã cineva ºterpelea bomboanele,
avea grijã sã punã în loc o nucã sau
ceva care sã dea privitorului
impresia cã acolo este o
bomboanã. Un simulacru mic ºi
nevinovat, simbolic pentru marele

simulacru al tristei societãþii.
Bradul de Crãciun aduce mirosul
proaspãt al pãdurii ºi sclipirea
stelelor în casele noastre. El
simbolizeazã tot ce ne lumineazã în
spiritul Crãciunului: bunãtatea,
bucuria, speranþa, eternitatea. Ca ºi
în celebrul O, Tannenbaum, cetinile
sale sunt o promisiune, un simbol al
veºniciei ºi al credinþei cã de Crãciun
dorinþele noastre devin realitate. De
Crãciun chiar se întâmplã miracole.

Poveºtile bradului de Crãciun (2)

URMARE DIN PAGINA 10

Dar totuºi se sãrbãtorea, pentru
cã sãrbãtorile de iarnã înseamnã
iubire, iertare, umanitate, speranþã,
trãiri pe care niciun regim nu le-a
putut stãpâni pe de-a-ntregul.
Crãciunul era unul din momentele
de care se agãþa speranþa
oamenilor, ca o evadare într-o lume
mai bunã. Indiferent cum l-ar fi
botezat, important era cã Moº
Crãciun ºi bradul sub care el
aducea darurile existau pentru
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Mihaela Kloos-Ilea

I.L.Caragiale, considerat precursor
al literaturii absurdului.
Un exemplu de nevoie a unui
dialog cultural îl constituie cel legat
de romanul „Ion” al lui Liviu
Rebreanu. Acesta a scris de mai
multe ori cartea, nemulþumit fiind
de rezultat, - legenda vorbeºte
chiar de ºapte variante –ºi a dat-o
apoi spre lecturã lui E. Lovinescu.
Acesta a citit-o ºi l-a încurajat pe
romancier sã o publice. Mai
târziu a dedicat scriitorului
ardelean numeroase abordãri
critice, contribuind decisiv la
consacrarea acestuia.
Într-un demers cultural de þinutã
e nevoie de personalitãþi care sã
construiascã ceea ce se numeºte
„un climat”, adicã un spaþiu de
circulaþie a ideilor ºi producþiilor
artistice. Iar acest climat îl asigurã
personalitãþi puternice, cu
anvergurã axiologicã. Capabile sã
cearnã valorile ºi sã le impunã. Am
avut nevoie de asemenea
personalitãþi în jur ºi continui sã
am. Pânã sã devinã carte, intenþiile
ºi ideile trebuie discutate. Cu
înþelegere ºi prietenie. Din
adversitate ºi venin nu pot ieºi
proiecte nobile.
Ce se întâmplã însã când, pe
negândite, un reper al tãu cade, lovit
de neprevãzutul vieþii, care trece
nepãsãtoare peste gândurile
omului, postulând cã el, omul, vrea
multe ºi poate puþine? Aici e nevoie
de a strânge rândurile în semn de
solidaritate ºi de a pune umãrul
pentru a sprijini o construcþie,
pentru ca bolta ei înaltã sã nu se
aplece. E un rãspuns pe care cred
cã trebuie sã-l dea orice creator care
nu cautã neapãrat prin creaþia sa
obþinerea unei satisfacþii personale
ºi imediate, ci întreþinerea, atât de
necesarã a acelui „climat” de care
am vorbit. Astfel încât cãderea unui
stâlp sã poatã fi depãºitã cu
încredere ºi speranþã.
Am evitat, din discreþie, sã scriu
un nume concret, rãnile
sufleteºti ale acestui decembrie
fiind încã proaspete, iar cei care
citesc aceste rânduri ºtiu cu
durere despre cine este vorba...
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diverse

ACTIVITATEA PE SCURT ÎN ANUL 2016 A CASEI DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE MEHEDINÞI
În decursul anului 2016,
Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Mehedinþi a asigurat accesul
asiguraþilor la serviciile medicale,
medicamente ºi dispozitive medicale
prin contractarea serviciilor medicale
cu furnizorii de servicii medicale. În
cursul anului 2016 au fost încheiate
un numãr de 352 de contracte.
Astfel referitor la decontarea
serviciilor medicale menþionãm
urmãtoarele:
- au fost decontate medicamente ºi
materiale sanitare în sumã de
81 280 000 lei, reprezentând o
creºtere de 0,5% faþã de anul 2015;

- au fost eliberate 3 500 de decizii pentru
dispozitivele medicale în valoare totalã
de 3 380 000 lei, reprezentând o
creºtere de 12% faþã de anul 2015;
- au fost decontate servicii medicale
pentru medicina de familie ºi pentru
specialiºti în ambulatoriu în sumã
de 33 533 000 lei, reprezentând o
creºtere faþã de anul 2015 de 10%;
- au fost asigurate servicii spitaliceºti
în sumã de 92 680 000 lei,
reprezentând o creºtere faþã de
anul 2015 de 16%.
În urma controalelor efectuate la
furnizorii de servicii medicale au fost
imputate ºi recuperate sume de

63 778 lei. În urma controalelor au
fost identificate urmãtoarele deficienþe:
eliberarea de prescripþii medicale fãrã
sã cuprindã toate datele obligatorii;
eliberare de reþete medicale pe PNS
fãrã decizia casei de asigurãri de
sãnãtate; acordarea de servicii
medicale pentru persoane internate,
neasigurate sau decedate, etc.
În 2017 ne dorim sã acoperim
tot necesarul de servicii medicale,
medicamente ºi dispozitive
medicale pentru toþi asiguraþii la
fel ca ºi în 2016.
PREªEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ec. Ion MÎÞU
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Anul politic... Orºova
 urmare din pag. 4
Un rezultat suspect
Deºi toate sondajele o creditau pe
Doiniþa Mariana Chircu cu peste 45 la
sutã din sufragii, bãtãlia pentru funcþia
de primar al Orºovei a fost câºtigatã,
la o diferenþã de doar 67 de voturi, de
cãtre PSD, prin Marius Stoica. Nimeni
nu l-ar fi creditat pe acest om cu vreo
ºansã de a deveni vreodatã în viaþa lui
primarul Orºovei, însã forþele obscure
care s-au opus mereu dezvoltãrii
Orºovei ºi folosirii bugetului local la
orice altceva decât servicii publice, au
învins. Au contat, desigur, ºi voturile
împrãºtiate serios cãtre ALDE, PND ºi
PNÞCD, partide care au luat 2,
respectiv 3, respectiv 1 consilieri
locali. Imediat dupã finalizarea
scrutinului local, Doiniþa Mariana
Chircu ºi echipa sa au descoperit
grave fraude ale procesului electoral,
pe care avea sã le devoaleze într-o
conferinþã de presã. Alegerile locale
din municipiul Orºova au fost
suspectate de fraudare masivã ºi de
falsificarea proceselor verbale din mai
multe secþii de votare. Potrivit
candidatului PNL pentru funcþia de
primar al Orºovei, Doiniþa Mariana
Chircu, procurorul Ilie Vela,
preºedintele circumscripþiei electorale
nr. 2 –Orºova, ar fi falsificat mai multe
procese verbale ºi a desigilat sacii cu
buletinele de vot anulate, din care a
extras mai multe buletine de vot. Mai
mult, toate neregulile semnalate în
secþiile de votare, pe parcursul zilei de
vot, au fost ignorate de Vela, deºi în
multe cazuri frauda ºi falsul sunt
flagrante. Au existat suspiciuni grave
de fraudã ºi de manipulare a
procesului electoral, prin diverse
metode perfectate de ceea ce
candidatul liberal numea, „sistemul
mafiot de la Orºova”.
Alegeri parlamentare
cu PNL în genunchi
Politica vecinã cu dezastrul,
practicatã de PNL Mehedinþi, între
alegerile locale ºi parlamentare, dar
ºi lipsa unui sprijin consistent
acordat de filiala judeþeanã grupului
de consilieri PNL de la Orºova au dus
la un fel de dezastru la alegrile
parlamentare, alegeri la care orºovenii
nu au mai dat liberalilor acelaºi numãr
de voturi ca la alegerile locale, atunci
când voturile lor mergeau spre
Chircu. Vina nu este a echipei
deosebite ºi inimoase de la PNL
Orºova, ci a Organizaþiei Judeþene, cea
care nu a spijinit, în opinia multora
dintre membrii PNL Orºova, suficient
ºi consistent acþiunile PNL din
interiorul Consiliului Local Orºova.
 Romeo Crîºmaru
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Viaþa dumneavoastrã este destul de armonioasã
pentru moment. Existã tensiuni ºi extaz în jur, dar nu
fac decât sã vã completeze viaþa. Astfel, sunteþi mai
satisfãcut ºi veþi vedea lumea din jur într-un mod
pozitiv. Vã place sã fiþi în preajma prietenilor sau a
familiei, sau a celor la care þineþi. De asemenea, existã
ºi o relaþie de dragoste care vã face sã fiþi mult mai
fericit. Ce altceva sã mai vreþi de la viaþã? Sunteþi
fericit atât cu familia, cât ºi cu prietenii ºi cu persoana
pe care o iubiþi. Contactul fizic conteazã foarte mult
pentru dumneavoastrã. Chiar dacã abundenþa nu face
bine nimãnui, nu înseamnã cã vã face un rãu. Vã
bucuraþi de bucurie, ca sã spunem aºa. Cei care vã
sunt apropiaþi vor vedea acest lucru.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Nu accepþi cu uºurinþã ajutorul celorlalþi. Câþiva
prieteni ºi membri ai familiei îþi vor da o mânã de
ajutor, doar atât vei accepta din partea lor. Sãptãmâna
aceasta va trebui sã-þi schimbi poziþia totuºi. Vei avea
nevoie de ajutorul unui coleg/ã al cãrui/cãrei ajutor
în mod normal nu l-ai accepta. El sau ea se va dovedi
a fi o persoanã mult mai plãcutã decât te-ai fi aºteptat
tu. Înainte erai influenþat de crizele sale de furie ºi îl
sau o considerai o persoanã dezagreabilã. Faptul cã
te ajutã o va mulþumi pe aceastã persoanã. Pe termen
lung vei câºtiga un prieten bun. ªi ca sã schimbãm
subiectul: fii cu ochii în patru în traficul infernal!

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)
Viaþa ta amoroasã are nevoie de un nou impuls.
Poþi sã te implici ºi tu în asta. Un pic de dulcegãrie,
un pic de romantism ºi câteva cuvinte mieroase vor
face minuni într-o relaþie care abia se mai þine pe
picioare. Nu trebuie sã intri în rutinã. Cumpãrãturile
fãcute de la sine, câteva flori aduse acasã, par sã facã
parte din rutinã, în mod evident, fãcute în majoritatea
timpului de celalãlt. De ce sã nu demonstrezi din
când în când cã îþi apreciezi partenerul?! Þie nu þi-ar
plãcea sã fii apreciat/ apreciatã? Sãptãmâna asta ar
trebui sã discuþi aceste probleme cu partenerul tãu.
Descrie clar ºi detaliat ce anume îþi place la el/ea.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)
Ai devenit mai puternic/ã din punct de vedere
emoþional. Un efect secundar al acestei schimbãri
este cã faci o impresie bunã. Sãptãmâna aceasta vei
topi inima unui nativ din zodiac Berbec ºi a unuia
din Gemeni, care pusese ochii pe tine de ceva vreme.
Îºi vor deschide sufletul faþã de tine. Este prin urmare
o sãptãmânã excelentã pentru dragoste. Un flirt jucãuº
va avea un rezultat pasional. Dacã ai un partener,
gândeºte-te de douã ori, pentru cã acest flirt nu se va
limita doar la un schimb de priviri. Rezervã-þi câteva
ore sãptãmâna asta sã te duci la o vânzare de
antichitãþi. S-ar putea sã gãseºti câteva lucruri drãguþe
pentru casa ta acolo. Va trebui sã faci curãþenie totuºi,
ca sã-þi faci loc pentru niºte obiecte noi.

Horoscop

22.12. 2016 - 04.01.2017
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(22 - 28 decembrie 2016)

Zodia Leu

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Vei fi surprins/ã de o miºcare neaºteptatã din
partea unei persoane pe care o cunoºti. Se poate sã
fie vorba de un nativ din Gemeni, dar poate sã fie
altcineva.Va trece o vreme pânã sã-þi dai seama ce se
întâmplã. Pe termen scurt nici mãcar nu îi vei observa
efectele, dar vei afla mai târziu ce se întâmplã cu
adevãrat. Din fericire nu va fi prea târziu sã treci la
fapte, sã faci ºi tu o mutare. La sfârºitul sãptãmânii
pe plan profesional lucrurile merg ca pe roate. Ca
toþi nativii din aceastã zodie eºti foarte organizat/ã.
Orice s-ar întâmpla, va ieºi soarele ºi pe strada ta.
Dacã te duci la o primã întâlnire sã nu uiþi de lumânãri
ºi muzicã!

Sãptãmâna asta se poate instala o stare de tensiune
datoritã conflictelor de la muncã. Unii dintre colegii
tãi sunt prea puþin cooperativi ºi sunt mai mult
interesaþi de propria persoanã. Totuºi i-a aminte la
ce are de spus un nativ din zodiac Taur, dintre aceºti
colegi, al cãrui comportament vizavi de tine pare
destul de asertiv, dar care de fapt are obiectiv comune
cu ale tale. În orice caz, locul de muncã îþi va pune
rãbdarea la încercare. ªi nici la capitolul dragoste
lucrurile nu vor sta diferit. Nu-þi face griji vei avea
parte ºi de zile mai bune. Lucrurile se vor îndrepta de
la sine. Foloseºte-te de cunoºtinþe pentru a-þi extinde
cercul profesional ºi cel personal. Sãptãmâna aceasta
este propice pentru a începe acest demers. Rezultatele
se vor ivi cât de curând.

(23 Iulie - 22 August)

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Lucrurile bune nu vin niciodatã singure la fel ca ºi
cele negative dealtfel. Nu vei avea parte de mult
negativism sãptãmâna asta. Orice lucru are însã ºi
partea sa proastã. La începutul acestei sãptãmâni vei
întâlni pe cineva care þi se pare cunoscut, dar nu ºtii
exact de unde. Chiar dacã v-aþi mai întâlnit în trecut
este vorba de o persoanã interesantã care va reapãrea
în viaþa ta cu siguranþã. Din punct de vedere
profesional totul merge ca pe roate sãptãmâna asta.
Pe plan sentimental, nu ai de ce sã îþi faci probleme.
Pe scurt: ãsta e începutul unei perioade plãcute în
viaþa ta. De ce sã nu îþi suni partenerul mai des când
eºti la muncã?

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. Îþi place acest Vãrsãtor ºi voi
doi vã veþi înþelege de minune, dar se va rezuma doar
la atât, în ceea ce te priveºte. Preferi sã începi o prietenie
durabilã cu un Vãrsãtor decât o aventurã. 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.

Zodia Balanþã

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Vei fi foarte bine dispus/ã sãptãmâna asta. Asta
se datoreazã faptului cã ai rezolvat mental câteva
probleme serioase care þi-au fãcut zile negre de ceva
vreme. Nu mulþi ar fi reuºit sã-ºi rezolve problemele
aºa cum ai fãcut-o tu. Eºti mult mai puternic/ã decât
þi-ai fi imaginat vreodatã! La prima vedere alþii ar
pãrea mai puternici decât tine. Dar pânã la urmã
capacitatea ta de regenerare este mai mare decât a
celorlalþi. Bucurã-te de propriile daruri ºi nu te mai
gândi la capra vecinului! Cu alte cuvinte: uitã-te ºi
apreciazã ce ai, nu te uita ºi nu te concentra asupra
lucrurilor pe care nu le ai. Ai grijã sã nu-þi scape de
sub control lucrurile în privinþa vecinilor. Nu te mai
gândi la constrângerile materiale ºi cumpãrã ceva
pentru sufletul tãu.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
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. Totul va
fi bine în definitiv pentru tine! Primele semne ale
îmbunãtãþirii vor apãrea sãptãmâna aceasta!

Zodia Vãrsãtor

De obicei, nu vã daþi de gol, chiar dacã pãreþi cã o
faceþi. Nici un bun ascultãtor nu reuºeºte sã audã ce
aveþi cu adevãrat de spus. Existã câteva secrete pe care
puþine persoane le ºtiu ºi le vor ºtii vreodatã despre
dumneavoastrã. S-ar putea ca o relaþie de dragoste sã
aibã un rol major în toatã aceastã situaþie. Bucuraþi-vã
de aceastã relaþie. Nu prea aþi avut ocazii de a cunoaºte
pe cineva cu care sã vã înþelegeþi, care sã þinã la
dumneavoastrã ºi cu care sã vorbiþi pe aceeaºi limbã.
Aceastã persoanã vã va fi “prieten” pe viaþã. Se poate
sã fie cineva din zodia Gemeni, Fecioarã sau Balanþã.
Dacã se întâmplã sã fiþi aceeaºi zodie, înseamnã cã
gândiþi la fel, iar acest lucru nu aduce decât bine.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Este o sãptãmânã în care va veþi ocupa de probleme
legate de afaceri din sfera privatã. Asta înseamnã cã
fie cumpãraþi, fie vindeþi o proprietate, redecoraþi o
casã sau vã faceþi niºte planuri financiare pentru viitor.
Veþi rezolva totul cum trebuie, atât în plan mental,
cât ºi în plan material. Persoanele mai în vârstã, cu
precãdere femeile, vã dau sfaturi ºi vã simpatizeazã.
În plan emoþional, sunteþi mai “matur” în acest
moment. Sãptãmâna aceasta veþi avea companie
selectã: veþi beneficia în urma cunoºtinþelor pe care
cei din jur vor sã o împartã cu dumneavoastrã. În
aceastã sãptãmânã ai ocazia sã îi faci un cadou
deosebit partenerului.

diverse
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Anul politic 2016...

 Urmare din pag. 7
potenþialul politic acumulat în toþi anii de
În perioada analizatã leul o evoluþie descendentã faþã
Senatorul Ionuþ Sibinescu,
când face politicã în judeþul Mehedinþi.
de principalele valute provocatã de decizia Comitetului
surpriza
alegerilor
parlamentare
Înscrierea lui Ionuþ Sibinescu în ALDE
monetar al Rezervei Federale americane (FOMC) de a majora
în judeþul Mehedinþi
Mehedinþi a survenit într-un moment în
dobânda sa cheie, proces care se va accelera, conform
care aceastã formaþiune politicã traversa
declaraþiilor, în cursul lui 2017.
o perioadã nu tocmai fastã. Insuccesul
Desigur, la deprecierea leului a contribuit ºi jocul politic
lamentabil de la alegerile locale din
de dupã alegerile parlamentare, care a readus PSD la putere.
Drobeta Turnu Severin a creat o mare
Este vorba de desemnarea noului premier, în condiþiile în
nemulþumire în cadrul celei mai
care preºedintele Iohannis a declarat cã nu va accepta un
importante organizaþii locale a partidului.
prim-ministru care are probleme cu legea, aºa cum este ºeful
Înscrierea lui Ionuþ Sibinescu în ALDE
PSD, Liviu Dragnea.
Mehedinþi a fost un real câºtig pentru
Cursul euro a crescut la 4,5210 lei, maxim al ultimei luni iar la
partid în judeþ atât din punct de vedere
finalul perioadei media a scãzut la 4,5194 lei, într-o ºedinþã în
politic, cât ºi electoral. Cât de mult s-a
care tranzacþiile s-au realizat între 4,516 ºi 4,523 lei.
întãrit ALDE Mehedinþi cu Ionuþ Sibinescu
Decizia FOMC a avut ca efect creºterea dolarului la un nou
s-a vãzut la alegerile parlamentare, scrutin
maxim istoric de 4,3502 lei, iar cotaþiile au fluctuat între 4,336 ºi
la care formaþiunea politicã nu doar cã ºi4,358 lei. Noul salt fãcut de moneda americanã este consecinþa
a consolidat poziþia de cea de-a treia forþã
aprecierii acestuia faþã de euro. Atentatul cu camion realizat întrALDE Mehedinþi a fost cu siguranþã politicã a judeþului, dar a ºi obþinut un scor
o piaþã de Crãciun din Berlin, dramã care reaminteºte de ceea ce
s-a petrecut la Nisa în 14 iulie, cât ºi asasinarea ambasadorului revelaþia scrutinului parlamentar în judeþ. mai mare decât media partidului pe þarã.
Aceastã formaþiune politicã a obþinut în Ionuþ Sibinescu a venit cu anvergura unui
rus la Ankara, au fost motivele scãderii monedei unice.
Media monedei elveþiene, care a fluctuat pe pieþele judeþ un scor peste media partidului pe politician cu experienþã, dar ºi cu zestrea
internaþionale între 1,068 ºi 1,077 franci/euro, a crescut de la þarã. Înscrierea în ALDE Mehedinþi a lui celor 3000 de voturi obþinute ca ºi
Ionuþ Sibinescu, dar mai ales faptul cã candidat independent pentru Consiliul
4,1996 la 4,2287 lei, maxim al ultimelor patru sãptãmâni.
În perioada urmãtoare evoluþia raportului euro/leu va continua acesta a candidat pentru Senat a contat Judeþean Mehedinþi la alegerile locale din
sã fie influenþatã de „lupta” care se va da între dolar ºi euro, foarte mult în rezultatul votului. Ionuþ vara acestui an. Chiar dacã nu toate aceste
datoritã fragilitãþii arãtatã de economia zonei euro comparativ cu Sibinescu a obþinut mandatul de senator voturi s-au contabilizat ºi la alegerile
de Mehedinþi la redistribuire. Alegerea sa parlamentare, susþinerea electoralã de care
creºterea mai sãnãtoasã a celei din Statele Unite.
Decizia FOMC de a majora dobânda sa cheie de la 0,25 – în funcþia de senator a fost cea mai mare a beneficiat la alegerile locale a contat
0,50%, nivel stabilit în decembrie trecut, la 0,50 –0,75%, a surprizã a alegerilor parlamentare în enorm în votul acordat lui Ionuþ Sibinescu
fost una care fusese deja luatã în calcul de cãtre pieþe. Mult judeþul Mehedinþi, având în vedere cã în calitatea sa de candidat ALDE
mai importante au fost declaraþiile care au urmat. Acestea Ionuþ Sibinescu s-a înscris nu cu mult Mehedinþi. Pentru cã procentul obþinut de
indicã cã în 2017 vor urma alte trei creºteri, care vor fi timp în urmã în ALDE Mehedinþi. Dupã o ALDE Mehedinþi la alegerile perlamentare,
perioadã de timp în care a activat ca cu mult peste media partidului la nivel
continuate de altele patru sau cinci în 2018 ºi 2019.
Astfel de mãsuri vor provoca creºterea cererii de dolari dar independent, Ionuþ Sibinescu a decis sã naþional, a clasat organizaþia judeþeanã pe
ºi ieºiri de capital de pe pieþele emergente, care vor provoca se implice în politica localã. Spune cã a locul 5 pe þarã. De asemenea, Ionuþ
deprecieri ale monedelor dar ºi creºteri ale costurilor cu ales ALDE Mehedinþi, deoarece acesta Sibinescu a fost ºi o piesã importantã în
materiile prime, în cazul celor care se tranzacþioneazã în dolari. este partidul în care crede cã se poate angrenajul organizaþiei judeþene, fapt
Pe acest fond euro a atins cel mai redus nivel al ultimilor afirma, cã-ºi poate pune în valoare care s-a vãzut în urma votului exprimat
la scrutinul parlamentar din data
14 ani în raport cu moneda
de 11 decembrie.
americanã, coborând în 15 decembrie
pânã la 1,0364 dolari, faþã de 1,067
USR Mehedinþi
dolari la începutul lunii. La finalul
nu a rupt gura târgului
perioadei tranzacþiile se realizau între
COMUNA FLOREªTI titular al proiectului „Modernizare
Cu toate cã este un partid nou ºi
1,0375 ºi 1,0418 dolari.
drumuri
de
interes
local
în
comuna
Floreºti,
judeþul
Mehedinþi”,
era
creditat cu un procent foarte mare
De altfel, s-au înmulþit vocile celor
anunþã
publicul
interesat
asupra
luãrii
deciziei
etapei
de
încadrare
de
la nivel naþional, USR Mehedinþi nu
care prognozeazã atingerea paritãþii între
a rupt gura târgului în judeþ.
euro ºi dolar, dupã mai bine de doi ani cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare Formaþiunea condusã de Vasile
de la începerea aprecierii dolarului.
Deac a scos un scor foarte slab în
Analiºtii de la Citigroup ºi adecvatã pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Floreºti,
judeþ, sub procentul obþinut de PMP
Deutsche Bank cred cã se va ajunge judeþul Mehedinþi.
la egalitate în urmãtoarele luni iar Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi Mehedinþi. În municipiul Drobeta
Turnu Severin, USR Mehedinþi a
cei de la Goldman Sachs considerã consultate la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din strada
cã dolarul va fi unul dintre activele Bãile Romane, nr. 3 în zilele de luni pânã vineri între orele 8.00 –16.30. obþinut un scor ceva mai bun,
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
însã în judeþ a fost dezastru total
preferate în 2017.
deciziei
de
încadrare
în
termen
de
5
zile
de
la
data
publicãrii
pentru acest nou partid.
Analiza cuprinde perioada 14 –20
prezentului
anunþ.
decembrie.  Radu Georgescu
 Mircea Popescu

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare

OBIECTIV mehedinþean

sport

22.12. 2016 - 04.01.2017

pag. 15

Mehedinþiul ºi-a premiat campionii
Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Mehedinþi (DJST)
a premiat, sãptãmâna trecutã, cei
mai buni sportivi ai anului 2016,
care activeazã la cluburile din
judeþ. Exceptând-o pe canotoarea
originarã din Gorj, Raluca
Dinulescu (CSM Drobeta), restul
laureaþilor provin de la CSS
Orºova. Niciunul nu e originar din
Mehedinþi, iar pe primul loc s-a
clasat bãnãþeanul Marius Milu,
medaliat cu aur atât la Europenele
de la Plovdiv, cât ºi la Mondialele
de la Minsk, în proba de canoe 4 x
500 m, alãturi de Cãtãlin Chirilã
(CSM Danubius Tulcea), Gheorghe
Stoian (CSM Brãila) ºi Andrei
Nicolae (CS Dinamo Bucureºti). La
Europene, Milu a mai luat douã
medalii de argint, la canoe 1 x 500m
ºi canoe 2 x 1000 m. Podiumul la
Gala Sportului Mehedinþean a fost
completat de moldovenii Mihãiþã
Þigãnescu ºi ªtefan Berariu, care, la
Mondialele de la Rotherdam, au
devenit campioni mondiali în proba
de 4 rame, alãturi de Cosmin Paºcari
(CSM Fãlticeni) ºi Cristian Hîrgãu
(CSM Târgu Mureº). La Europenele
de la Trakai, aceeaºi ambarcaþiune
luase argintul. Sportivii clasaþi pe
locurile 6-12 au fost medaliaþi cu
bronz la Europenele de canotaj, în
proba de 8+1, atât la masculin, cât ºi
la feminin. Majoritatea dintre ei n-au
fost prezenþi la Gala Sportului
Mehedinþean, deoarece au încheiat
junioratul ºi nu mai reprezintã CSS
Orºova, din toamnã. E ºi cazul lui
Marius Milu, care s-a transferat la CS
Steaua Bucureºti. “Mã bucurã enorm
acest premiu. Nu mã aºteptam, dar
am avut un an de excepþie. Sper sã
am aceleaºi evoluþii ºi la seniori.
Obiectivul îl reprezintã Jocurile
Olimpice de la Tokio, din 2020. În
2017 mã aºteaptã Europenele ºi
Mondialele de Tineret, unde vreau
medalii, dar sper sã urc pe podium
ºi la seniori. Acum 5 ani, când am
fost adus de domnul antrenor
Bãnãduc la Orºova, care m-a selectat
din comuna mea natalã Cornereva,
din Caraº-Severin, nici nu ºtiam exact
ce înseamnã cu adevãrat kaiaccanoe”, a declarat Milu. Antrenorul

care l-a descoperit pe bãnãþean e
convins cã elevul sãu va prinde
Jocurile Olimpice ºi aºteaptã rezultate
mai bune în 2017, de la noul val de
sportivi crescuþi la Orºova. “Am
depãºit perioada grea din urmã cu 3
ani, când sportivii nu mai aveau nici
hranã la club. Avem iar fonduri, am
fãcut o nouã selecþie, din toatã þara, iar
rezultatele încep deja sã se vadã. În
2017, sunt convins cã vor fi mult mai
multe medalii la europene ºi mondiale,
în special la kaiac-canoe. Milu nu mai
e acum sportivul nostru, a plecat la
Steaua, fiindcã la Orºova sunt doar
secþii de juniori, dar sunt convins cãl vom vedea la Jocurile Olimpice, peste
4 sau 8 ani”, a precizat directorul CSS
Orºova, Ilie “Puiu” Bãnãduc. Pentru
performanþele sale, Milu a fost
recompensat cu 2500 lei, impozabili,
cea mai mare sumã pe care a acordato vreodatã Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Mehedinþi.
Gala Sportului Mehedinþean a avut
loc, la fel ca în precedenþii 3 ani, în
Sala de Spectacole a ªcolii Generale
nr. 7 “Theodor Costescu” din Drobeta
Turnu Severin, iar atmosfera a fost
întreþinutã de ansamblul Danubius.
“Mulþumim acestor sportivi, care fac
cunoscut judeþul nostru pe plan
intern ºi România pe plan
internaþional”, a spus directorul
DJST Mehedinþi, Gabriel Rãceanu.
Niciunul dintre politicieni nu a
fost prezent la eveniment!
În 2013 a fost ultima datã când o
sportivã originarã din Mehedinþi a
câºtigat Gala Sportului Mehedinþean.
Descoperitã în comuna Floreºti,
Elena Florida Ciutã devenea, la
vremea respectivã, campioanã

mondialã de juniori, în proba de
kaiac 2 x 500 m, alãturi de colega ei
de club, Elena Meroniac (originarã
din Suceava). Precedenta localnicã
laureatã la Gala Sportului
Mehedinþean fusese, în 2007, atleta
severineancã Ancuþa Bobocel, care

devenise în acel an vicecampioanã
europeanã de tineret, la 3000 m
obstacole. În rest, în ultimele decenii,
sportivul anului în Mehedinþi a fost
originar, de fiecare datã, din alt judeþ
ºi a provenit doar de la secþiile de
canotaj sau kaiac-canoe de la Orºova.

Topul celor mai buni sportivi ai
Mehedinþiului, în 2016

1. Marius Milu (kaiac-canoe)
2. Mihãiþã Þigãnescu (canotaj)
3. ªtefan Berariu (canotaj)
4. Florin Lehaci (canotaj)
5. Mãdãlina Moroºean (canotaj)

6-12. Mihai Chiruþã, Alexandru
Mihai, Bogdan Baitoc, Marin
Cristescu, Valentina Cornilã, Roxana
Anghel, Raluca Dinulescu (canotaj)

Gãzduit, în cele din urmã,
de municipiul Arad, turneul final al
Trofeului Gheorghe Ene, rezervat
copiilor nãscuþi în anul 2008, n-a
adus rezultatele scontate, pentru
ACS Luceafãrul Drobeta. Învinsã,
marþi, de CS Luceafãrul Cluj (3-1)
ºi Real Junior Vaslui (2-0), echipa
antrenatã de Alin Rapcea a dispus,
miercuri, cu scorul de 2-1, de FC
Dani Coman Piteºti ºi a terminat
grupa pe locul al III-lea. Din
cealalaltã grupã au fãcut parte
Atletico Arad, Galatic Bucureºti,
Academia Brãila ºi Inter Star Sibiu,

care va juca finala cu Luceafãrul
Cluj. “Din pãcate, deºi primisem
acordul verbal al FRF, nu am reuºit
sã organizãm turneul final. Aradul
a venit cu o ofertã de cazare mai
iefinã, dar condiþiile s-au dovedit a
fi mizerabile. Copiii au îngheþat de
frig în camere! Poate altele ar fi fost
rezultatele, dacã jucam acasã.
Rãmânem cu performanþa cã am
fost prima echipã din Mehedinþi
care s-a calificat la un turneu final,
între cele mai bune opt cluburi din
þarã”, a spus Alex Sitaru, managerul
clubului severinean.  M. O.

Au ratat podiumul

 M. O.
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Sucã ºi bilanþu de final de an pentru Severin,
împãrþeala unora ºi dezamãgirea altora

Mã fraþilor, mã cetitorii mei
deºtepþi de Obiectiv Mehedinþean,
dacã vine sfârºitu de an, fiecare îºi
face câte un bilanþ. Unii îl fac pe al
lor, alþii îl fac pe al altora, cã aºa-i
datina lãsatã pi la noi. Acuma, în
primu ºi în primu rând cã trecurã ºi
alegerile astea, iarã în al doilea rând,
cã într-un an de zile ºi noi alegãtorii
ne alesãrãm, se pare, cu gaura din
gogoºile ãlor de-i votarãm. În
Parlament trimesãrãm nume noi ºi
mehedinþeni pe deasupra, da Sucã
face pariu cã la fel de des îi vom vedea
ca ºi pe cei din legislativul trecut, care
nu prea erau de pe meleagurile
noastre. Iar de rezolvat or sã rezolve
ca ºi predecesorii. Noroc cu alegãtorii
care nu uitã ºi mai devreme sau mai
târziu întorc dorsalul, aºa cum fãcurã
ºi cu nea Bãlu ºi cu nea Palaºcã, care
prea umblau cu nasu pe sus. ªi uite
cum vine vremea sã-l lase în jos, cã
patru ani trec repede, nici nu-þi dai
seama cum vin iarã alegerile ºi te dau
oamenii jos de unde te-au urcat. Da
unii uitã prea repede ºi îºi aduc aminte
numai când au nevoie.
Aia e, cã dacã sã fârºirã alegerile,
începu sã vinã moºu. Numai cã fu
primit la ãi de câºtigarã alegerile în
Mehedinþi cu expirate. Iar dacã
vorbirãm de moº’, iote cã ajunsã ºi la
Ambulanþa Mehedinþi cu niºte asfalt
nou. Pãi da, cã în loc sã cadã zãpada,
la ceas de searã, cãzu asfaltu prin
curtea lor. Cât o þine om vedea, cã sã
zice cã ce e sub 0 grade se duce

repede… Sau poate asta se vrea.
Asfaltare dupã asfaltare,
pãnã la... reanimare!
Rãmasã ºi nea Traicu pe
tuºã, rãmasã ºi nea Daea pe
dinafarã, rãmasãrã ºi alþii, aºa
cã lor nu le ieºi prea bine la
bilanþ. Da sã nu ne îngrijim
prea tare, cã nu moare
vreunu de foame, cã de la
atâta agonisealã au obosit ºi
trebe sã sã odihneascã.
Mã fraþilor, vã amintiþi
dumneavoastrã, cã dupã
constituirea fiecãrui nou
consiliu local începe împãrþeala
bucãþilor de caºcaval pentru fiecare
consilier, inclusiv cu repartizarea
aleºilor ca reprezentanþi în CA-urile
ºcolilor din subordine. Aºa sã
întâmplã ºi la noi, la Severin, unde
ajunsãrã unii care fie habar nu au cu
ce se mãnâncã învãþãmântul, fie sunt
puºi pe aranjamente personale, ori
la ordinul vreunui ºef. Sucã nu vrea
sã comenteze prea mult, doar îl
întreabã pe consilierul Rapcea,
interesele cui le reprezintã la CA-ul
de la ºcoala unde a fost numit de
colegii consilieri? Sau poate o ºti
cineva din executivul primãriei?!
Da iote cã fu ºi ultima ºedinþã
ordinarã din acest an a CL-ului
Severinean ºi Sucã nu scãpã
spectacolul oferit de reprezentantul
firmei care face noua centralã termicã
pentru municipiu. Pã da, cã apãru
unul care se prezentã Rizea ºi zisã

tare la microfon, cã are de oferit
severinenilor neºte cãldurã. Mai în
glumã, mai în serios, unii consilieri îl
întrebarã dacã are ºi apã caldã sau la
centrala Playboy nu sã prevede?! Da

cã-ºi bate joc de ei, de consilieri
adicã. Iar la final, tanti Dobrotã lãsã
sã sã înþeleagã cã ar fi ultima ºedinþã
la care mai participã, cã s-a plictisit
de atâta politicã... nelucrativã. Aºa, mã

a mai înverºunatã împotriva
reprezentantului centralei adusã în
Severin, de chiar ºeful ei de partid, fu
tanti Dobrotã. Aºa bãrbãteºte, tanti
Gabriela Valentina îi strigã lu nea Rizea

fraþilor, începurãm bilanþu ºi-l
terminãm data viitoare. Adicã la
anu ºi La mulþi ani!
Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti.
 nea Mãrin

Mãsuri de fluidizare a traficului în punctele de frontierã pentru perioada Sãrbãtorilor de Iarnã
Apropierea sãrbãtorilor de
iarnã readuce în þarã mulþi dintre
cetãþenii români aflaþi în strãinãtate,
pentru a-ºi petrece aceste zile
împreunã cu familia ºi rudele, dar ºi
cetãþeni strãini care doresc sã-ºi
petreacã zilele de vacanþã în România.
Ca în fiecare an, în luna
decembrie, în punctele de trecere
de la frontiera mehedinþeanã se
prefigureazã o creºtere a traficului
de persoane ºi mijloace de
transport, atât pe sensul de intrare,
cât ºi pe sensul de ieºire din þarã.
Pentru evitarea aglomerãrilor,
structurile poliþiei de frontierã din
judeþul Mehedinþi au dispus toate

mãsurile aflate în competenþã
pentru reducerea timpilor de
aºteptare ºi asigurarea unui control
eficient ºi operativ.
În acest sens, au fost dispuse mãsuri
de suplimentare a personalului poliþiei
de frontierã pânã la capacitatea
maximã permisã de cele opt artere de
control ale Punctelor de Trcere Porþile
de Fier I ºi Porþile de Fier II, în funcþie
de dinamica valorilor de trafic.
De asemenea, va fi folositã la
maxim capacitatea punctelor de
trecere a frontierei ºi în cele mai
aglomerate se vor utiliza toate
arterele de control disponibile, în
limita configuraþiei acestora.

Pentru evitarea aglomerãrilor, Poliþia
de Frontierã Românã recomandã
participanþilor la trafic tranzitarea
tuturor punctelor de frontierã existente
la graniþã, astfel încât sã se
preîntâmpine apariþia suprasolicitãrilor
doar a unora dintre acestea, din cauza
unui numãr mare de cãlãtori, într-un
timp foarte scurt.
Menþionãm cã, la frontiera românosârbã din judeþul Mehedinþi sunt
deschise 2 puncte de trecere a
frontierei cu specific rutier si, în total,
sunt disponibile, atât pe sensul de
intrare în þarã, cât ºi pe sensul de ieºire,
câte 8 benzi de control pe sens.
Pe raza judeþului Mehedinþi:
P.T.F.

PF I- Djerdak I; P.T.F. PF II- Kusijak;
P.T.F. Port Orºova; P.T.F. Port Drobeta.
Reamintim participanþilor la trafic cã,
Poliþia de Frontierã Românã a
dezvoltat o aplicaþie on-line,
disponibilã pe pagina de internet
www.politiadefrontiera.ro. Aceastã
aplicaþie on-line prezintã o medie a
timpilor de aºteptare în punctele rutiere
de trecere a frontierei pentru anumite
intervale de timp. Timpii de aºteptare
sunt actualizaþi în timp real, fapt ce ajutã
utilizatorul sã-ºi reconfigureze traseul
cãtre un punct de frontierã ce
înregistreazã valori de trafic scãzute.
Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie Pera Valeriu

