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Misiune pe Dunãre,
printre sloiuri de gheaþã

Pariul pe
cai morþi

Care Cioloº, deºi susþinut
de liberali din rãsputeri, nu
s-a agitat mai deloc pentru
liberali. Putea sã fie mai
clar în opþiuni, mai ferm,
nu sã pozeze în tehnocrat
în condiþiile în care nu prea
mai conta. Ba cu USR, ba
cu PNL, zãpãceala e cale
sigurã spre eºec.
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Încã o misiune încheiatã cu bine pentru echipajul de pe ºalupa de patrulare ºi intervenþie a Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi. A fost un ger de crapã pietrele azi noapte (luni spre marþi-n.r.), dar membrii
echipajului au fost la datorie, pe Dunãre, la frontiera externã cu Serbia.

Slujbã de Boboteazã la malul Dunãrii.
Un scafandru s-a aruncat în apã dupã cruce

Cum a ajuns
Leo de la
Strehaia
vedetã la
DNA ºi
DIICOT
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Lupii sînt
slabi în
afara haitei
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Puþini severineni au înfruntat gerul de afarã faþã de
alþi ani ºi s-au încumetat sã vinã vineri în Portul din Drobeta
Turnu Severin ca sã ia parte la slujba de sfinþire a apelor.
PS
Nicodim, Domnului, preoþi ºi credinEpiscopul Severinului ºi cioºi din municipiul Drobeta
Strehaiei a binecuvântat Turnu Severin sã meargã în
mulþimea ºi a sfinþit apoi procesiune solemnã spre
apa din butoaiele pregãtite portul dunãrean, acolo unde
din timp. Pãrintele a coborât are loc slujba de sfinþire a
apoi pe malul Dunãrii unde Aghiasmei Mari.
a aruncat în apã Crucea
Dupã încheierea Sfintei
Bobotezei. Un scafandru de Liturghii în jurul orei 11.00,
la ISU “Drobeta” s-a grupurile de preoþi ºi
aruncat dupã ea în apele credincioºi au plecat în
reci ale Dunãrii.
mod organizat de la
A devenit deja tradiþie ca în bisericile din oraº cãtre
fiecare an la praznicul Botezului port. Continuare în pag. 5
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Editorial

Anul politic 2017 a debutat
sub semnul ironiei lansate de
preºedintele Klaus Johannis la
adresa lui Liviu Dragnea, ºi totodatã
la adresa întregului guvern
Grindeanu, cu ocazia ceremoniei de
investire de la palatul Cotroceni.
Unii au apreciat ironia lui Johannis,
alþii nu, dimpotrivã, considerând-o un
gest cel puþin deplasat. ªi adevãrul este
cã parcã nici momentul, nici locul nu
invitau la aºa ceva. Indiferent de
simpatiile sau antipatiile politice era
vorba de guvernul României, de
expresia ultimã a unui vot democratic.
Aºa zisa ironie a preºedintelui
Johannis a dat la nivel simbolic startul

social - politic
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de Sorin Vidan

Pariul pe cai morþi

unei noi stãri de beligeranþã, ca ºi cum
nu am fi fost deja sãtui de aºa ceva. În
loc sã tempereze lucrurile ºi sã rãmânã
o instanþã echidistantã, Johannis a luat
de unul singur lancea ºi a suit pe cal
angajându-se a la Don Quijote într-un
turnir la care era doar invitat ºi pe care
nu ºtie dacã-l poate duce pânã la capãt.
Ne amintim ce masive speranþe îºi
legau de actualul preºedinte forþele
de dreapta, cã se va implica (aºa
cum au fãcut-o Traian Bãsescu sau
Ion Iliescu) alãturi de ele, cã va
combate nestãvilit, pe fondul votului
semnificativ obþinut în bãtãlia cu
Victor Ponta. Din pãcate Johannis
þi-a dezamãgit comilitonii. S-a retras
rapid de pe câmpul de luptã. Luptã
pe care, acesta e adevãrul, nu ar fi
avut nicio ºansã sã o câºtige fãrã
sprijinul liberalilor, de exemplu.
Îmi amintesc de o imagine foarte
edificatoare în acest sens: Johannis
stând de vorbã într-un autocar de
campanie cu Vasile Blaga ºi alþii.
Fãrã Blaga ºi alþii Johannis nu ar fi
ajuns niciodatã preºedinte. Ponta îl
þinea pe la uºi când Crin Antonescu

se agita sã-l facã vicepremier. Apoi
Johannis le-a adus liberalilor altã
problemã, ºi altã viziune strategicã
eronatã: guvern aºa zis tehnocrat cu
Cioloº premier. Care Cioloº, deºi
susþinut de liberali din rãsputeri, nu
s-a agitat mai deloc pentru liberali.
Putea sã fie mai clar în opþiuni, mai
ferm, nu sã pozeze în tehnocrat în
condiþiile în care nu prea mai conta.
Ba cu USR, ba cu PNL, zãpãceala
e cale sigurã spre eºec.
ªi aici e tot vina lui Johannis care
nu a avut intuiþie politicã (aºa cum
avea Bãsescu) ºi nici viziune
strategicã, în condiþiile în care
lucrurile deveneau din ce în ce mai
confuze pentru liberali.
Abandonaþi ºi de preºedinte
(pentru care s-au zbãtut enorm) dar
ºi de Cioloº (pe care l-au susþinut
pânã în pânzele albe, deºi poate nul agreau) liberalii au ajuns unde au
ajuns, ºi asta pentru cã au pariat pe
cai morþi, cum se zice. Acum e cam
târziu pentru Johannis –târziu ºi
ridicol - sã se þinã de miºtouri prin
Cotroceni în faþa unui Liviu Dragnea

care i-ar putea fi tãtic în ale politicii.
Johannis trebuia sã urce pe cal
atunci când liberalii aveau nevoie de
el, în campanie. Sã umble prin þarã,
sã vorbeascã cu alegãtorii. Cioloº,
nu mai vorbim. Jucându-se de-a
tehnocratul imparþial prin Palatul
Victoria nu a fãcut decât sã-ºi
submineze viitorul politic.
Nu cred cã dacã ar fi ajuns premier
ar fi fost bine pentru PNL. Probabil
ar fi fãcut tot pe tehnocratul, aerian,
într-un joc care e eminamente
politic. PSD mãcar e corect din acest
punct de vedere (nu practicã ipocrizia
aceasta prosteascã): premierul lor e
politic ºi e expresia PSD.
Ca sã încheiem, venim acum cu
un sondaj de ultimã orã ce aratã cam
cât de jos au coborât Johannis ºi
Cioloº dupã alegeri: Liviu Dragnea
29% - salt spectaculos de la 9%;
Dacian Cioloº 9% - în picaj de la
21%;Traian Bãsescu 10% - în
cãdere. Înainte de alegeri era cotat
la 12%; Klaus Iohannis 20% - în
cãdere de la 30% înainte de alegeri.
Q.e.d.

Severinenii cu datorii ar putea rãmâne fãrã cãldurã

Blocurile care nu îºi vor achita la zi facturile curente pentru serviciul
de energie termicã vor fi defranºate de la reþeaua centralizatã în
perioada urmãtoare. Este avertismentul transmis luni, 9 ianuarie, de
Primãrie, în cadrul unei întâlniri cu administratorii asociaþiilor de
proprietari din Drobeta Turnu Severin.

Administratorii asociaþiilor
de locatari din Drobeta Turnu
Severin au fost convocaþi la
începutul acestei sãptãmâni la o
întâlnire cu conducerea Primãriei
ºi reprezentanþii Serviciului Public
de Alimentare cu Energie Termicã
(SPAET). A fost o întâlnire în care
conducerea primãriei a afirmat clar
cã facturile curente trebuie achitate
la zi, în alte condiþii SPAET fiind în
imposibilitate de a mai asigura
acest serviciu.
„Sunt obligat sã iau mãsuri drastice,

acolo unde nu se plãteºte. S-au fãcut
eforturi deosebite pentru a avea
cãldurã ºi acum toatã lumea trebuie
sã înþeleagã cã acest serviciu trebuie
plãtit. Rugãmintea mea este sã daþi
dovadã de înþelegere ºi de
responsabilitate”, a spus primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu.
„Dacã nu se plãtesc aceste
facturi, nu mai putem beneficia de
acest serviciu. Primãria nu are
capacitatea financiarã sã acopere
datoriile ºi nici nu ar fi legal sã o

facã”, a spus, la rândul sãu,
viceprimarul Daniel Cîrjan.
În cadrul discuþiilor purtate în
sala mare a Palatului Culturii
„Teodor Costescu”, administratorii
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Misiune pe Dunãre, printre sloiuri de gheaþã
Încã o misiune încheiatã cu bine pentru echipajul de pe
ºalupa de patrulare ºi intervenþie a Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi. A fost un ger de crapã pietrele azi noapte,
(luni spre marþi-n.r.) dar membrii echipajului au fost la
datorie, pe Dunãre, la frontiera externã cu Serbia.
Agent ºef adjunct Mladen format sloiuri de gheaþã
Pãtru, comandantul ambarcaþiei, extrem de periculoase
agent ºef Vizitiu ªtefan Bebe ajutor pentru navigaþie. Ai nevoie
comandant, agent ºef adjunct de multã experienþã, multe
Chiriac George, ºef mecanic, agent ore petrecute pe fluviu
ºef adjunct Basica Marius au pentru a evita un accident,
plecat ieri (marþi-n.r.) în misiune în mod special pe timp de
pe Dunãre. A fost o misiune de noapte, când aceste sloiuri
securizare a frontierei, de nu se vãd. Agent ºef
supraveghere a zonei, de principal Sacaliu Leon, ºef
monitorizare a traficului naval ºi mecanic
observarea evenimentelor din
„Sloiurile de gheaþã care
zona de competenþã. Misiunile se s-au format pot apãrea ºi
desfãºoarã la frontiera externã cu între ape ºi pot afecta corpul navei,
Serbia, iar acestea au o importanþã pot avaria instalaþia de guevrnare
deosebitã având în vedere ºi instalaþia de propulsie, în
actualul context internaþional. momentul în care suntem în marº”,
Dupã mai multe ore petrecute pe spune agentul ºef Leon Sacaliu.
Dunãre, poliþiºtii de frontierã- Dar la fel de importantã ca
marinari au fost aºteptaþi de experienþa este ºi pregãtirea
colegii de la nava- bazã cu ceai navelor pe timp de iarnã, atât a
fierbinte ºi cafea. Se observã celor care pleacã în misiune, cât
oboseala pe faþa lor, dar îºi salutã ºi a celor care sunt ancorate la
prieteneºte colegii care intrã în nava bazã din Drobeta Turnu
tura urmãtoare.
Severin. Fiecare navã trebuie sã
pluteascã ºi sã nu fie gheaþã în
Ger nãprasnic
jurul ei. „Este obligatoriu, sã
A fost una din cele mai friguroase menþii navele în stare de plutire în
nopþi din aceastã sãptãmânã, iar situaþia în care ai pod de gheaþã
membrii echipajului au trebuit sã facã pe apã. E o responsabilitate ºi o
faþã gerului nãprasnic care îþi pãtrunde provocare. Experienþa o
în oase. Dacã în oraº temperatura a dobândeºti instantaneu, dacã nu
fost de minus 12 grade, pe Dunãre o ai, eºti obligat de situaþie. ªi
aceasta ajungea la minus 16 –18 navele trebuie menþinute în
grade. „Temperatura resimþitã este cu siguranþã, trebuie spartã gheaþa în
cel puþin 6-7 grade mai scãzutã decât jurul lor cel puþin 30 cm pentru aîn mod normal. În primul rând trebuie i proteja corpul. Fiecare navã la
sã avem grijã de echipajul pe care îl rândul ei trebuie sã pluteascã ºi
avem în subordine, tabla devine foarte sã nu fie gheaþã în jurul ei”,
alunecoasã ºi oricând existã riscul sã explicã agentul ºef adjunct
te împiedici ºi chiar sã cazi peste George Chiriac.
bordul ambarcaþiunii. Vã imaginaþi ce
„În general instalaþia de încãlzire
înseamnã sã cazi în Dunãre acum. trebuie sã fie neapãrat pusã la
Chiar dacã ai vestã de salvare pe tine punct, sã nu aibã defecte pentru cã
în momentul în care ai luat contactul se pot produce daune la corpul
cu apa instantaneu intri sigur în navei. Legãturile trebuie sã fie
hipotermie în aceste condiþii”, spune urmãrite permanent pentru cã din
comandantul ambarcaþiei, agentul ºef cauza torsionãrii se pot rupe ºi pot
adjunct Pãtru Mladen.
duce la plecarea navei în derivã
provocând daune foarte mari”,
Pericolele de pe Dunãre
spune la rândul sãu agent ºef
De câteva zile pe Dunãre s-au adjunct Marius Basica.

Marinãria e frumoasã
Poliþiºtii de frontierã marinari
sunt conºtienþi de acest pericol, dar
îºi îndeplinesc misiunile cu mult
profesionalism ºi dãruire. Pânã la
urmã, ca în orice profesie este
nevoie de multã pasiune ca sã ai
succes. „Marinãria e frumoasã, dar
privitã de la distanþã. În realitate,
este o meserie destul de grea, care
necesitã multã dãruire ºi un risc
deosebit, pe care noi ni l-am
asumat. Eu sunt un îndrãgostit de
marinã, de Dunãre ºi mi-a plãcut
tot timpul ce am fãcut, din acest
motiv mi-am ales aceastã profesie.
Am ºi tradiþie în familie, tatãl meu
a fost constructor de nave”, spune
agentul ºef Bebe ªtefan Vizitiu, care
peste câteva zile, mai exact pe 15
ianuarie împlineºte 20 de ani ca
poliþist de frontierã-marinar.
Gerul ºi ninsoarea nu þin
contrabandiºtii la distanþã
La componenta navalã a Poliþiei
de Frontierã Mehedinþi ºi-a
desfãºurat activitatea mulþi ani ºi
comisarul ºef Valeriu Pera,
purtãtorul de cuvânt al instituþiei.
Mândru cã a activat în acest corp de
elitã al poliþiei de frontierã, Valeriu
Pera recunoaºte cã aceastã profesie
nu este deloc una uºoarã: „Eu
consider cã poliþiºtii de frontierã
marinari din componenta navalã a
Poliþiei de Frontierã Române au o
dublã meserie, în primul rând
vorbim de poliþistul de frontierã care

combate infracþionalitatea în zona de
frontierã ºi în al doilea rând de
profesia de marinar, care este foarte
importantã atât pentru siguranþa
ambarcaþiei, cât ºi pentru viaþa
marinarilor de la bord. Cine crede
cã profesia de marinar este una
uºoarã, se înºealã”. ªi pentru cã
gerul ºi ninsoarea nu þin departe
contrabandiºtii de graniþã, poliþiºtii
de frontierã din Mehedinþi au în
permanenþã în vedere suplinirea
dispozitivului la frontiera verde cu
elemente mobile terestre ºi cu
lucrãtori din compartimentul de
combatere a infracþionalitãþii
tranfrontaliere, astfel încât orice
acþiune de-a lor sã fie zãdãrnicitã.
Viaþa de marinar este grea ºi pe
navele comerciale, care navigã pe
fluviu în condiþii de furtunã ºi frig
extrem cum a fost în ultimele zile.
Costel Anghelescu, un marinar din
Portul Drobeta Turnu Severin,
spune cã în aceste condiþii
pericolele sunt la tot pasul. De la
pericolul de a se rupe parâmele
care þin nava în siguranþã la cheu,
de a îngheþa instalaþiile din cauza
frigului extrem, de a fi afectat
corpul navei din cauza ghetii,
pânã la pericolul de a aluneca ºi a
cãdea peste bord. Regula în
marinã este o mânã pentru tine, o
mânã pentru navã, dar în condiþiile
de ger din aceste zile mâna þi se
lipeste instantaneu de fierul navei
dacã nu ai mânuºi de protecþie.
 Alexia M.
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Cum a ajuns Leo de la Strehaia vedetã la DNA ºi DIICOT
Celebrul Leo de la Strehaia
pare sã fi devenit, în ultimele zile,
o incontestabilã vedetã a
denunþurilor bombã de la DIICOT,
unde ar fi început sã povesteascã
cum dãdea dumnealui ºpãgi de
milioane de euro unor procurori,
cu aproape un cincinal în urmã.
Cel puþin aºa susþine televiziunea
„regizorului” fugar Sebi Ghiþã.
Despre Leo de la Strehaia s-au
spus multe ºi s-au scris multe, mai
ales despre aventurile amoroase
cu Dana Criminala, intens
mediatizate la un kanal TV la care
ridicolul situaþiilor de Casanova
de Strehaia au depãºit orice fel de
aºteptãri. Oricum, nu contestãm
în nici un fel abilitãþile de cuceritor
de inimi zburdalnice ale
„frumosului ºi chiparosului” prinþ
al þiganilor, dar nici nu putem
rãmâne insensibili la excesele de
sinceritate ale acestuia, mai ales
când ele se consumã nu în
dormitor, ci în cabinetele de
audieri de la DIICOT. Deja treaba

devine destul de serioasã, iar
dacã televiziunea ce este ocupatã
acum
cu
capodoperele
telecinematecii fugarului Sebi
Ghiþã ºi cu „efectele negative ale
asupririi României de cãtre
binomul cel puternic”, îºi face
timp ºi pentru Leo de la Strehaia,
atunci înseamnã cã problemele
sunt grave de tot.
Aºa se face cã pe site-ul RTV
apare un articol cu dezvãluiri
ºocante, cum numai acolo poþi
gusta. Spun sursele celor de la
RTV cã Leo de la Strehaia s-ar fi
prezentat, marþi, 10 ianuarie 2017,
la DNA unde i-a fãcut plângere
procurorului ºef al DIICOT
Mehedinþi, pe motiv cã
numeroasa ºi „cinstita” sa familie
i-ar fi dat ºpagã procurorului un
milion de euro pentru a-i scãpa
de niºte dosare în care prejudiciul
era de vreo 3 milioane de euro.
Pânã aici, matematic vorbind,
situaþia e normalã: din 3 milioane
de euro, musai sã cheltui unul,

pentru a rãmâne cu liniºtea ºi
confortul a douã milioane de
euro. Doar cã, interesantã treabã,
nimeni nu ºtie de ce, dupã 4 ani
de la presupusa dare de mitã, Leo
a devenit brusc de o sinceritate
dezarmantã. O fi vreun blestem al
gagicilor iubite la duzinã, seduse
ºi abandonate sau o fi vreun semn
cã Leo se îndreaptã ºi vrea sã
devinã un cetãþean corect ºi
cinstit al patriei noastre mândre?
Greu de spus!
Aºadar, dacã ar fi sã luãm de bun
ce spune RTV, Leo de la Strehaia
ar fi fãcut un denunþ bombã la DNA,
despre o mitã de un milion de euro
datã de familia sa unui procuror ºef
al structurii teritoriale DIICOT
Mehedinþi. Cin’ sã fie, cin’sã fie?!
Denunþul se pare cã a fost fãcut la
DNA, unde Leo de la Strehaia a fost
audiat într-un dosar de dare de mitã.
„Prinþul þiganilor a dat declaraþii
într-un dosar în care acesta
denunþã un procuror ºef al DIICOT
Mehedinþi, pe care-l acuzã de
luare de mitã. Leo susþine cã în
2012, tatãl lui, Mihai Ion, ºi
unchiul lui, Ion Mihai Mituº, ar fi
dat ºpagã 1 milion de euro unui
procuror ºef DIICOT Mehedinþi,
care instrumenta mai multe
dosare ce priveau infracþiuni
economice comise de veriºorii sãi,
copiii lui Ion Mihai Mituº”, scriu
jurnaliºtii de la RTV.
„Am venit la DNA, am depus un
denunþ pentru cã tata ºi unchiul
meu Mihai Ion Mituº din Strehaia
au dat ºpagã la procurorul ºef al
DIICOT Mehedinþi, 1 milion de
euro. Unchiul meu are dosar la
DIICOT, au fost niºte arestãri ºi
pânã la urmã s-a ajuns la procuror
ºi prejudiciul era de peste 50 de
milioane ºi ca sã þinã dosarele sub
tejghea ca sã poatã sã dea clasare,
procurorul a cerut un milion de
euro ºpagã. Nu i-am dat eu banii,
ci tata ºi unchiul. Am fost ºi eu cu
ei la Drobeta Turnu Severin. Banii
au fost în bancnote de 100 de lei ºi
de 50 de lei, vreo 45 de miliarde...
ªtiþi foarte bine cã eu sunt cu
înregistrãrile, dar nu am dat eu
banii. Eu am fost acolo, dar n-am

discutat cu procurorul. Eu am fost
de faþã când procurorul a primit
banii. Acum sunt ameninþat de
unchiul meu cã mã omoarã dacã
depun plângere, dar eu nu mai
suport presiunea ºi nu vreau sã
mai fiu implicat în aºa ceva”, a
declarat Leo de la Strehaia la DNA,
citat de romaniatv.net
Despre ce vorbeºte Leo?
Ancheta vizeazã o afacere extrem
de complicatã a unei afaceri din
perioada 2010 –2012, prin care
grupul infracþional de la Strehaia
ar fi prejudiciat bugetul statului cu
peste 3 milioane de euro. Conform
rechizitoriului anchetei, în perioada
2010- 2012, clanul Mihai a format
un grup infracþional care, prin
intermediul mai multor firme, a
efectuat achiziþii intracomunitare de
produse agroalimentare (zahãr,
ulei) din Ungaria ºi Bulgaria, pentru
care a întocmit documente fictive
în vederea efectuãrii de operaþiuni
ilicite de import-export, ulterior
valorificându-le pe piaþa internã.
De asemenea, mãrfurile au fost
cumpãrate de la parteneri din
statele menþionate, fãrã achitarea
TVA, iar la comercializarea acestora
pe teritoriul României membrii
grupãrii au colectat TVA aferentã,
rezultând sume de bani pe care,
deºi aveau obligaþia sã le achite
cãtre bugetul de stat, ºi le-au
însuºit, folosindu-se de facturi
fictive, pe care le-au înregistrat în
evidenþele contabile, prejudiciind
astfel bugetul general consolidat
al statului cu suma de peste 3
milioane de euro. Membrii reþelei
sunt cercetaþi pentru constituirea
unui grup infracþional organizat,
aderarea sau sprijinirea sub orice
formã a unui astfel de grup,
folosirea de acte nelegale la
autoritatea vamalã, folosire de
acte falsificate la autoritatea
vamalã, evaziune fiscalã,
înºelãciune, nerespectarea
dispoziþiilor privind operaþiile de
import sau export ºi spãlare de
bani, fapte prevãzute ºi pedepsite
de Legea 39/2003 privind
combaterea
criminalitãþii
organizate.  Mihai Ionescu
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Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” la început de an

Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu”, instituþie subordonatã
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
încheiat anul trecut cu un bilanþ
pozitiv. Activitatea acestei
prestigioase instituþii de culturã de
altfel, este una extrem de vizibilã,
datoritã obiectului de activitate.
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
reprezentat de managerul Emilia
Mihãilescu organizeazã o paletã
largã de activitãþi culturale, fie cã
vorbim de evenimente dedicate
promovãrii artei scriitoriceºti, a
tradiþiilor, culturii ºi obiceiurile
populare sau a artiºtilor plastici, ºi

sprijinã, colaboreazã în acelaºi timp
cu toate instituþiile de culturã din
judeþul Mehedinþi, din municipiul
Drobeta Turnu Severin dar ºi
din diaspora.
Activitatea Centrului Cultural este
una extrem de vizibilã pentru public
ºi apreciatã. Parte integrantã din
aceastã instituþie sunt Secþia Arte,
cunoscutã mai mult sub vechea
denumire de ªcoala Popularã de
Artã, unde un colectiv de profesori
bine pregãtiþi, sub conducerea
profesoarei de canto, Doina Durdan
“Crizantemã de aur” ºlefuiesc
talente, le cãlãuzesc pe tãrâmul

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier organizeazã

Ziua Culturii Naþionale
Ziua Culturii Naþionale va fi
sãrbãtoritã de Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier printr-o serie de
acþiuni culturale la nivel local.
Vineri, 13 ianuarie, cu începere de
la orele 11:00, în sala de ºedinþe a
Casei Sindicatelor va avea loc
Colocviul interactiv „Personalitãþi
mehedinþene”, acþiune la care vor
participa reprezentanþi ai Direcþiei
Judeþene pentru Culturã Mehedinþi,
oameni de culturã ºi profesori.
De asemenea, Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier, prin secþia Muzeul
de Artã, organizeazã în parteneriat
cu Palatul Copiilor din Drobeta
Turnu Severin, duminicã, 15
ianuarie 2017, orele 10:00, cu
ocazia evenimentelor prilejuite de
Ziua Culturii Naþionale, atelierul de
artã plasticã, sub genericul Desene

ºi picturi inspirate din creaþia
eminescianã. La aceastã activitate
vor participa 20 de elevi cu
aptitudini plastice.
Evenimentul va avea loc la sediul
Palatului Copiilor ºi va fi coordonat
de profesorul Victor Lalu, din
partea Palatului Copiilor Drobeta
Turnu Severin, alãturi de
muzeografii Chirilã Enescu ºi
Mihaela Stãnciulescu din partea
secþiei Muzeul de Artã.
În cadrul atelierului de lucru,
dupã o scurtã prezentare
introductivã a vieþii marelui poet
român Mihai Eminescu ºi a
creaþiei sale, elevii vor desena sau
vor picta lucrãri inspirate din
gândirea poeticã eminescianã.
Manager,
Prof.Drd. Chircu Doiniþa Mariana

afirmãrii artistice.
Un rol extrem de important
îl are Secþia de Arte în
organizarea Festivalului
Naþional de Muzicã Uºoarã,
Iulian Andreescu, un festival
de tradiþie, care an de an a
cunoscut o creºtere
calitativã.
Laureaþii
Festivalului de–a lungul
timpului au devenit nume
sonore în plan naþional.
Orchestra Profesionistã
“Danubius” ºi dansatorii profesioniºti
sunt, poate cei mai apropiaþi de
publicul larg, reprezintã poate
interfaþa cea mai cunoscutã a
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
artiºti precum Anica Ganþu, Ionela
Bãdãlan, Angela ºi Ion Magheru,
Luciana Vãduva, Claudia Catanã fiind
extrem de apreciaþi de public.
Orchestra Profesionistã
“Danubius” este aceea care “face
muzica” sub conducerea maestrului
Adrian Luca la toate spectacolele, la
toate manifestãrile organizate de
Centrul Cultural, ea este aceea care
acompaniazã concurenþii la
festivalurile de muzicã popularã,
numeroase ºi de rãsunet, unele

organizate ºi de peste douãzeci de
ediþii. De la aceste concursuri de
interpretare, organizate de cãtre
Centrul Cultural, foºtii laureaþi, de
–
a lungul timpului au devenit ei
însãºi vedete ale cântecului popular,
cel mai elocvent nume în acest sens
poate fi Olguþa Berbec.
Secþia “Creeaþie” a Centrului
Cultural este de asemenea o
componentã importantã a instituþiei,
cunoscutã cu precãdere de scriitori,
de oameni de culturã implicaþi în ceea
ce þine de arta scrisului ºi a
cuvântului. Trebuie remarcat faptul cã
aici, cu tot respectul faþã de colectivul
de redacþie condus de profesorul
universitar Lascu, girat de cunoscutul
scriitor Jean Bãileºteanu, este locul
unde se “creioneazã” revista
“Rãstimp” revistã de culturã, tradiþii
ºi obiceiuri populare, una din
puþinele care existã, nu în judeþul
Mehedinþi ci în România.
Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” va continua ºi în viitor
proiectele culturale, asumate de
altfel prin proiectul de management
de Emilia Mihãilescu, pentru a
rãmâne aceeºi prestigioasã
instituþie de culturã.
 G. P.

Slujbã de Boboteazã la...
 urmare din pag. 1

Procesiunea a trecut mai întâi pe
la Catedrala Episcopalã, de unde sau adãugat alte câteva sute de
suflete, alãturi de soborul de
slujitori, în frunte cu ierarhul locului,
care a slujit Sfânta Liturghie la
Catedralã, începând cu ora 09.00.
Odatã ajunºi în port, credincioºii
au luat parte la slujba sfinþirii
Aghiasmei Mari, ce a fost sãvârºitã,
începând cu ora 11.30, de
Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim, într-un loc special
amenajat. Cu acest prilej au fost
sfinþite ºi apele fluviului, iar un
scafandru de la ISU “Drobeta” sa arucat în apã pentru a recupera
crucea floralã din Dunãre.
Jandarmii au acþionat pentru
protecþia participanþilor, prevenirea

aglomerãrilor de persoane ºi a
busculadelor în apropierea
zonelor de distribuire a apei
sfinþite, precum ºi pentru
rezolvarea situaþiilor care ar fi putut
sã aparã cu ocazia desfãºurãrii
manifestãrilor, iar o ºalupã a
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi a
supravegheat de pe Dunãre
întregul eveniment.
Boboteaza încheie ciclul celor
12 zile ale sãrbãtorilor de iarnã
care încep în Ajunul Crãciunului.
În aceastã zi ortodocºii
comemoreazã botezul lui Iisus în
râul Iordan, vãzutã ca o
manifestare cãtre lume a Fiului lui
Dumnezeu (Arãtarea Domnului).
Apa sfinþitã de Boboteazã se bea
timp de ºapte zile dimineaþa pe
stomacul gol.
 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Ne doare-n... tanenbaum
* Plãvanul din Deal s-a trezit
–pãzea! –din somnul cel de moarte.
În care-l azvârlirã, vorba cântecului,
duioºii de români, în urmã cu doi trei ani, când îl trimiserã, aºa, ca-n
transã, la Cotroceaua, nu de altceva,
dar sã mai scape de povara
meditaþiilor la fizicã ºi de cicãleala
nevesti-si, mereu nemulþumitã de
priceperea antrenorului de tenis.
Trezirea s-a produs (parþial, totuºi)
dupã ce, cu multe opinteli ºi
sughiþuri, bãiatul a fost nevoit sã
accepte guvernul propus de PSD ºi
ALDE. Bine, asta nu presupunea
niciun efort, doar o supunere strict
formalã faþã de prevederile Legii
fundamentale. Dar asta e o altã
problemã. Problema acestei noi
calamitãþi înºurubate în fruntea
Statului Român e aceea cã trãieºte
cu impresia, nu ºtiu de cine indusã,
cã România e moºia lu’ ta’su. Nu
este, bãi acesta, chiar dacã tot felul
de trupeþi atacã la fierãstrãu
(drujbã, mã rog) pãdurile patriei de
niºte ani încoace. ªi pe dumneata
te doare-n... tanenbaum.
* Episodul cel mai enervant s-a
consumat, însã, la Consiliul Suprem
al Magistraturii, unde cetãþeanul cu
pricina cicã s-a dus sã apere
independenþa Justiþiei, dar unde s-a
comportat precum ultimul mercenar
care ar fi atentat la subminarea
acesteia. Atacurile la care s-a dedat
avându-i drept þinte pe Liviu Dragnea
ºi pe Cãlin Popescu Tãriceanu nu au
avut echivalent nici în mârlãniile lui
Bãsescu. Bineînþeles, aceste atacuri

nu au nimic de-a face cu amestecul
în treburile Justiþiei. Du-te, maistre,
du-te ºi converseazã mai bine cu
capra neagrã, tot am vãzut cã-þi
plac Fãgãraºii...
* Dar nu, omul este perseverent ºi
pentru cã mãsurile în favoarea
cetãþeanului simplu din programul
electoral al PSD îi stãteau ca un nod
de... noduri în gât, l-a convocat pe
premierul Sorin Grindeanu la
Cotroceni, sã dea, auziþi ºi
dumneavoastrã, explicaþii cu privire
la sursele de finanþare a creºterilor
salariale ºi de pensii, a tãierii taxelor
º.a.m.d.. Ca ce (pardon de cacofonie!)
chestie, stimabile? Te dai moderator
între Guvern ºi populaþie? Cu scopul
de a convinge populaþia sã renunþe
la mãririle salariale ºi de pensii ºi la
tãierea taxelor? Sau cumva îi porþi de
grijã Guvernului Grindeanu sã nu-ºi
rupã gâtul? Da? Atunci, bine!
* Dezvãluirile lui Sebastian Ghiþã,
dincolo de superficia lor de
senzaþional, mister ieftin ºi noutate
derizorie, ascund o mare mizerie, o
mare mocirlã din zona vârfurilor aºazisului stat de drept din România,
mocirlã ºi mizerie care nu-i iartã pe
niciunul dintre protagoniºtii acestuia
–Florian Coldea, Laura Codruþa
Kovesi, Traian Bãsescu, Camelia
Bogdan, Livia Stanciu ºi pe alþii din
aceeaºi fãinã. Dacã asemenea
personaje, profund compromise,
profund nocive, fac legea astãzi în
România ºi, dupã toate dezvãluirile
fãcute (care, indiscutabil, conþin o
dozã considerabilã de adevãr, din

moment ce niciunul dintre ei nu le
contestã), nu îºi dau demisiile din
funcþiile deþinute, este limpede cã
starea de spirit a cetãþeanului român
plãtitor de taxe ºi aducãtor de voturi
nu va suferi o îmbunãtãþire, indiferent
care va fi rezultatul alegerilor viitoare.
Din pãcate, noi nu avem, astãzi, în
România, oameni care sã aibã tãria
de a-ºi pãrãsi posturile din care pot
decide soarta semenilor lor. Gustul
puterii este, se pare, mult prea
pãtrunzãtor. Din acest motiv, ºi
deciziile radicale, luate în numele
prezumtivei morale publice, sunt mai
greu de luat. Pentru asemenea
atitudini, societatea româneascã ar
mai trebui sã evolueze.
* Pentru mine, unul, Liviu Dragnea
rãmâne un important semn de
întrebare. Nu l-am simpatizat. Fie ºi
pentru rolul , nu tocmai limpede, pe
care l-a jucat în „decimarea” ordonatã
de Mircea Geoanã în PSD, inclusiv
în Mehedinþi, prin 2008-2009. În fine,
tempi passati. Ar mai fi ºi un anumit
tip de versatilitate, combinat cu un soi
de moromeþianism insuficient
asimilat. În sfârºit, ar mai fi ºi alte
imponderabile. Dar, dupã pãrerea
mea, Liviu Dragnea a avut, în

recentele împrejurãri politicoelectorale, o prestaþie remarcabilã,
oricât de pretenþioºi, de invidioºi ar
fi unii sau alþii. În momentul de faþã,
el este liderul de care PSD are
nevoie ºi care a reuºit, dupã pãrerea
mea, sã-l facã uitat pe Victor Ponta.
Pe Victor Ponta, nu însã ºi pe
Adrian Nãstase.
* Un cuvânt despre celebra Kovesi,
chematã pentru niºte discuþii
instituþionale, la Ministerul Justiþiei:
penibilã. Penibilã pânã la Dumnezeu
ºi retur, cum sunã o exprimare
contemporanã de... succes.
* Vor debuta, ca în fiecare an, „Zilele
Eminescu” la Drobeta Turnu Severin. Iar
Cimpoi? Iar clienþii tradiþionali din zonele
danubiene limitrofe? Întrebãm ºi noi...
* Iarna nu se dã plecatã (nici nu ar
fi cazul!), nici mãcar nu o lasã mai
moale, vai de capul nostru, vã
mãrturisesc cã nu am simþit un astfel
de ger, ca în aceste zile, în Turnu
Severin, în ultimii douãzeci-treizeci
de ani. Cred cã nu greºesc. Sper ca
autoritãþile locale sã ia în serios
aceastã realitate ºi sã facã tot ceea ce
este posibil pentru a rezolva definitiv
problema asigurãrii agentului termic
în acest oraº. Cerem prea mult?!
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PNL Mehedinþi ºi provocarea politicã din acest an

Pentru PNL Mehedinþi anul
electoral 2016 a fost un dezastru
total. Acest partid pãrea la începutul
anului trecut unul pe val, cu reale
posibilitãþi de impunere. Alegerile
locale din 5 iunie 2016 constituia
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 la
ultimul scrutin local doar 8 comune
ale judeþului, rezultat care este prea
puþin pentru un partid de o
asemenea anvergurã. Dupã ce a
pierdut în mod categoric scrutinul
local din vara anului trecut, 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.

O atitudine mai fermã
Actuala conducere a PNL
Mehedinþi va trebui sã facã o
analizã serioasã a ultimului an
electoral ºi, în mod sigur, sã adopte
o altã tacticã politicã datoritã
conjuncturii politice create la
nivelul judeþului dupã rezultatele
electorale de anul trecut. În noul
context politic, PNL Mehedinþi are
nevoie de o viziune realistã, astfel
încât sã identifice o strategie
politicã eficientã prin care sã se
relanseze în judeþ. Aceasta ar trebui
sã fie marea provocare politicã a
liberalilor mehedinþeni în acest an.
Este imperios necesar ca PNL
Mehedinþi sã adopte o atitudine
mult mai fermã, pragmaticã ºi
coerentã, pentru cã numai în felul
acesta poate reveni în forþã. Acest
partid se aflã, într-adevãr, în faþa
unui demers politic important,
raportat la scorul obþinut la alegerile
de anul trecut, însã are resurse
interne pentru a reveni.
Preºedintele PNL Mehedinþi, Virgil
Popescu, are misiunea politicã de
a adopta, alãturi de echipa de
conducere a acestui partid, o
strategie politicã prin care sã
demonstreze cã partidul pe care îl
conduce poate sã revinã în forþã la
nivelul judeþului.
Virgil Popescu ºi Daniel Cîrjan,
liderii PNL Mehedinþi
Virgil Popescu ºi Daniel Cîrjan

sunt în acest moment liderii PNL
Mehedinþi. Nu atât cã ei conduc
cele douã organizaþii politice ale
partidului (Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi,
Daniel Cîrjan, preºedintele PNL
Drobeta Turnu Severin), ci ºi
datoritã faptului cã ei deþin cele mai
importante funcþii publice alese.
Primul este deputat, singurul
parlamentar câºtigat de PNL
Mehedinþi la alegerile din 11
decembrie 2016, iar cel de-al doilea
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin. Lor le revine sarcina
de a încerca sã relanseze PNL
Mehedinþi în judeþ, în acest an.
Deocamdatã posibilitãþile acestui
partid sunt limitate, cel puþin la
nivel judeþean. În Drobeta Turnu
Severin partidul stã mult mai
bine, având în prezent cei mai
mulþi consilieri locali severineni.
O atitudine de veritabilã opoziþie
ar putea relansa PNL Mehedinþi în
judeþ în acest an, însã aceasta nu
poate fi fãcutã decât de liderul
partidului, deputatul Virgil

Popescu. Este puþin probabil ca în
municipiul Drobeta Turnu Severin,
PNL Mehedinþi sã fie o puternicã
voce de opoziþie în condiþiile în care
ºeful organizaþiei locale, Daniel
Cîrjan, este viceprimar, iar
formaþiunea sa parte a majoritãþii
legislativului local.
Ce vor face foºtii pedeliºti?
Este interesant ºi ce vor face
foºtii pedeliºti din interiorul PNL
Mehedinþi. Fostul senator, Marius
Bãlu, nu ºi-a putut pãstra mandatul
la alegerile din luna decembrie. Cu
un PNL Mehedinþi în opoziþie este
foarte greu de anticipat în ce
mãsurã foºtii pedeliºti, atâþi câþi au
mai rãmas sã activeze în rândul
liberalilor, se vor implica în partid
ºi vor milita pentru o opoziþie fermã
ºi constantã în urmãtorii ani. Mai
ales cã unii s-au orientat cãtre
partide ce le poate asigura”un
viitor”, aºa cum au mai fãcuto, iar
aþii, cei drept cam puþini, au ales
sã pãrãseascã politica.
 Mircea Popescu

Programul One World România la ªcoalã,
susþinut de Grupul CEZ în România, ºi-a
încheiat anul alãturi de 5200 de prieteni noi
formaþi din elevi ºi profesori din toatã þara
Grupul CEZ în România susþine programul One World România la
ªcoalã care în aceastã toamnã a oferit elevilor ºi profesorilor din
Oltenia ºi nu numai, 78 de activitãþi cu focus pe filme documentare
ca instrument educaþional, filme Sahia cu ºi despre adolescenþi ºi
luna.doc#3 sub motto-ul „Cycle. Recycle. Upcycle.”
Octombrie –luna dedicatã profesorilor
În luna octombrie, 170 de profesori din Curtea de Argeº, Câmpulung,
Piteºti, Balº, Slatina, Cãlãraºi, Buzãu ºi Râmnicu Vâlcea au participat la
ateliere interactive ºi au descoperit în documentare o metodã alternativã
de predare.
Profesorii au descoperit avantajele de a folosi filmul documentar în
procesul educaþional conform curriculumului ºcolar.
Materialele educaþionale prezentate în cadrul atelierelor conþin activitãþi
care ajutã la conºtientizare, aducând subiectul filmului mai aproape de
elevi. Documentare care abordeazã drepturile omului ºi istoria recentã
au fost prezentate profesorilor: „Aflaþi despre mine” de Adrian Sârbu,
care oglindeºte procesul de urbanizare din timpul comunismului, „Aici
... adicã acolo”, de Laura Cãpãtânã-Juller, povestea a douã surori, ai
cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate, la muncã, pentru o viaþã mai bunã.
„Dureri ascunse” de Michelle Kelso, „Înfruntând rinocerul” de Simcha
Jacobovici, „O caprã pentru un vot” de Jeoren van Velzen ºi „Paºaport
de Germania” de Rãzvan Georgescu completeazã lista documentarelor
ce au fost adaptate ca materiale educaþionale.  Continuare în pag. 8
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Lupii sînt slabi în afara haitei

Dacã Boc l-a demis prin S.M.S.
pe clovnul Baconschi, pe atunci,
ministru de Externe în cabinetul sãu,
cum sã rãmînã Iohannis de cãruþã?
Aflãm cã, în acelaºi profund dispreþ
faþã de români ºi de Constituþie, l-a
desemnat pe Grindeanu tot printr-un
S.M.S. Ce neruºinare! Cîtã sfidare!
Comportamentul preºedintelui a
devenit o realã problemã de
încredere, aºa cum el însuºi a devenit
o problemã pentru români. Nimic nu
mã umple de dispreþ decît nimicnicia
ca manifestare a mojiciei. Iohannis a
fãcut de atîtea ori proba imaturitãþii,
aroganþei, dispreþului, iresponsabilitãþii, rapacitãþii, lipsei de
înþelepciune, sfidãrii, cruzimii,
nepãsãrii, manipulãrii, iar acum, la
vremea seceriºului, culegem ce-au
semãnat credulii de serviciu cu votul
lor entuziast ºi negîndit din 2014.
Neplãcut este cã au de suferit toþi
românii. Iohannis e tot un Bãsescu,
dar mai înalt, mai parºiv, mai orgolios,
mai ranchiunos, fãrã chelie ºi cu
vorbele înþepenite între maxilare. Sã
ne amintim cã, în calitatea de

Preºedinte al României, s-a
manifestat pentru legalizarea
sodomiei ºi i-a acuzat pe creºtini de
fanatism religios, iar în campania
parlamentarelor s-a ocupat cu
parfumatul, coafatul ºi pudratul
penelului, ciocnindu-se tragic cu
legea fundamentalã! Sã sperãm cã nu
vom mai auzi curînd de Cioloº, de
Gorghiu sau de Pruna necoaptã, iar
lui Bãsescu, Koveºi, Coldea le va
suna la ureche zgomotul de cãtuºe.
Dezvãluirile lui Sebastian Ghiþã au
mitraliat ºi oripilat opinia publicã, dar
instituþiile statului de drept în faþa
serviciilor tac. Însã, lupii oricît de
fioroºi ar fi, în afara haitei sînt slabi.
Devin niºte potãi. Adicã ceea ce sînt
în realitate. Dacã Iohannis i-ar fi vrut
pe favoriþii sãi vãcsuitori sau uºieri
la palatul prezidenþial, nimeni n-ar
fi avut nimic cu el.
Dragnea i-a dat o lecþie lui
Iohannis
Sîntem cu ochii pe noul guvern, dupã
cum se prezintã, bine structurat pe un
program de guvernare la fel de bun, dar
cu cîþiva neofiþi pe fotolii. În ochi ne sare
Meleºcanu, care, la 76 de ani va face,
probabil, umbrã la Externe! ªtim cã ºia dovedit de cîteva ori inabilitãþile!
Normal ar fi, ca la 65 de ani, fie cã eºti
medic, judecãtor, profesor sau
politician, sã stai, domnule, acasã ºi sã
te bucuri de pensie! 2017 abia a plecat
la drum ºi nu ºtim ce are în sacul cu
merinde, cît va fi consumat, cît, subtilizat,
cît va fi dat sãracilor. Sperãm cã opoziþia
nu va face opoziþie la porunca lui

Iohannis sau de dragul opoziþiei vor
contesta totul, cã, astfel, poporul s-a
ars din nou. E necesarã colaborarea
dintre opoziþie ºi putere pentru interes
naþional. Vom vedea pe parcurs cum îi
va merge cetãþeanului român cu
premierul Grindeanu! Ori va fi grindinã
de bunãstare ori puþina bunãstare va fi
afectatã de grindinã! Dragnea, evident
a plecat cu dreptul, deºi primise de la
Iohannis o piedicã zdravãnã. Românii
au început sã-ºi vadã mai departe de
ale lor. Care cu serviciul prost plãtit, care
cu nepãsarea, care cu sãrãcia, care cu
înjurãturile adresate chiriaºului de la
Cotroceni sau lui Dragnea! Pãcat cã sa ratat ºansa opþiunii pentru
suspendare. Iohannis ar pierde apãsãtor
referendumul pentru suspendarea pe
care ar merita-o pentru încãlcarea, în
repetate rînduri a Constituþiei. Multor
români nu li s-a pãrut normal ca noul
premier sã jure pe Coran ºi nu pe Biblie,
acum cînd Europa este asaltatã ºi
terorizatã de musulmani. Tot respectul
pentru doamna Sevil ºi pentru conduita
sa profesionalã, dar vocea poporului...
Însã Dragnea i-a dat o lecþie lui
Iohannis, oferindu-i doamnei Sevil
fotoliile de Vicepremier ºi Ministru
al Dezvoltãrii.
Iohannis trebuie pus la punct cu
orice preþ
Unde mai punem cã Piratul Traian,
cu tupeul sãu inconfundabil, deºi abia
trecuse pragul electoral cu cîteva
procente, îi propusese lui Iohannis
un premier din podgoria pemepe.
Altã neruºinare! De parcã n-ar fi fost

de ajuns cã 10 ani ºi-a bãtut joc de
români tãindu-le salariile, pensiile ºi
alocaþiile mamelor, sau cã-l
promoveazã pe acoperitul obraznic
Turcescu, colonelul fãrã armatã, cã a
trimis-o pe mezinã la Parlamentul
European ca sã legalizeze
„succesurile” în consumul drogurilor
uºoare, marinãrelul îl propusese ca
premier, deºi la procentul obþinut în
alegeri n-avea voie sã se înfrupte cu
iluzii, pe Eugen Tomac, în prezent
verificat de procurori, privind modul
în care ar fi cheltuit sume mari de
bani, pe vremea cînd acest Tomac era
la Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni. Dupã pierderea
zdrobitoare suferitã de mult-iubitul
sãu partid P.N.L., care nu i-a dat
posibilitatea sã-ºi facã „guvernul lui”,
în continuare, cu de la sine puteri
sporite, Iohannis se poartã cu românii
tot ca la uºa cortului ºi trebuie pus la
punct cu orice preþ. Cu un preºedinte
care, din orgoliu ºi calcule secrete,
face cãrþile sale ºi ale Occidentului,
România, altãdatã, o þarã independentã
ºi cu sacul plin, va avea de suferit pe
mai departe. Vom sta mult ºi bine pe
la uºile strãinilor, iar fiii României,
sclavi, prin grajdurile ºi coteþele
Occidentului, dacã preºedintele nuºi bagã minþile în cap, iar noul guvern
nu-ºi va respecta programul, care,
teoretic este unul optimist ºi plin
de speranþa unei vieþi mai bune
pentru cetãþenii români.
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Programul One World România la ªcoalã, susþinut de Grupul CEZ ...
Noiembrie - Filme Sahia cu ºi despre
adolescenþi ºi luna.doc #3 sub mottoul “Cycle. Recycle. Upcycle”
Programul One World România la
ªcoalã, derulat de Asociaþia One World
România, în parteneriat cu Romanian
American Foundation ºi cu sprijinul
Grupului CEZ în România a introdus
în licee, pentru a doua oarã, filme
produse în Studioul Alexandru Sahia,
singurul studio de documentare din
România în perioada socialistã.
Timp de o sãptãmânã, liceenii au
vizionat ºi discutat pe tema copilului ºi
felul în care imaginea copilãriei este
construitã în regimurile autoritare, drept

o “resursã naþionalã”. Lista filmelor
supuse atenþiei elevilor a fost compusã
din „Absolvenþii” ºi „ªedinþã cu pãrintii”
de Paula ºi Doru Segall, „Adolescenta”
de Florica ºi Paul Holban, „Pe malul
Ozanei” de Copel Moscu ºi „ªcoala de
la Meri” de Jean Popovici.
Tot în noiembrie, luna.doc, ajunsã la
a treia ediþie, s-a bucurat de prezenþa
a 3500 de elevi care au participat la
discuþii pe tema reciclãrii creative a
materialelor considerate nefolositoare.
Deschiderea luna.doc ºi primul atelier
practic a avut loc la Craiova, la Colegiul
Naþional Fraþii Buzeºti, unde a fost vizionat
filmul documentar „Out of fashion” de

Jaak Kilmi & Lennart Laberenz.
Filmele din luna.doc#3, „Bristol Bike
Project” de Alistair Oldham, „La nord
de soare” de Inge Wegge, „Lumea
vãzutã de Ion B.” de Alexander Nanau
au fost urmate de ateliere de reciclare
creativã în care maculatura ºi
materialele textile au fost folosite pentru
a crea noi obiecte cu o valoare sporitã.
ªi cluburile de film documentar ºiau mãrit numãrul de fani în aceastã
perioadã, deschizându-se 3 cluburi
noi în Craiova, la Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti”, “Carol I” ºi “Elena
Cuza” ºi unul la Liceul Teoretic Lupeni.
Activitãþile ce au în centru pasiunea

pentru film ºi discuþiile despre
drepturile omului au ajuns ºi la elevii
din Bucureºti ºi judeþele Buzãu,
Cãlãraºi, Neamþ ºi Bacãu.
Grupul CEZ în România va sprijini în
continuareProgramulOne WorldRomânia
la ªcoalã, derulat de Asociaþia One World
România, în parteneriat cu Romanian
American Foundation, care aºteaptã sã
împãrtãºeascã pasiunea pentru film cu câþi
mai mulþi elevi ºi pe viitor.
Mai multe detalii despre Cluburile de
Film, puteþi gãsi aici:scoala.oneworld.ro/
ro/elevi/cluburi-de-film/.
Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing - CEZ România
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Dragnea, insul cu telecomandã de oameni
Liviu Dragnea ºi ai lui au
plecat la cumpãrãturi de români
pentru a le asigura complicitatea,
atunci când vor trece la modificãri
de legi pentru a scãpa de puºcãrie.
ªi ce îl doare pe Dragnea cel mai
mult, dacã nu cumva situaþia sa
penalã. Situaþia penalã a lui Liviu
Dragnea este una foarte proastã ºi
poate sã fie cu mult mai proastã.
Pe de altã parte politicienii acuzã
toþi, atunci când au parte de belele
penale, cã justiþia este comandatã de
adversari sau cã este pãrtinitoare sau
cã e pe mânã cu serviciile ºi
reprezintã interesele altor state.
Politicienii au atunci dosare ºi
condamnãri politice? Este posibil sã
aibã ºi dreptate unii dintre ei, dar
mulþi au stat cu mâna pânã la cot în
borcanul cu miere. Au sperat cã nu
îi prinde nimeni, cã nu se va sesiza
nimeni, cã nu va veni din urmã vreo
anchetã sau nu se va gãsi vreun
denunþãtor. Iar acum sunt la modã
denunþãtorii. Deocamdatã, pânã
când va apãrea ceva mai frumos, dar
ºi mai greu pentru procurori. Aºa, la

denunþãtor este mult mai simplu
pentru procuror. Vine prezumptivul
infractor, îl dã în gât pe fostul lui
partener de afaceri sau pe politicianul
pe care l-a cumpãrat sau pe
judecãtor sau pe altul ºi toarnã la
greu. Apoi poate mai prezintã ºi ceva
probe ºi ceva martori ºi ceva
documente. Adicã procurorul stã pe
spate mai sparge în dinþi o boabã
de strugure, mai suge un sirop de
zmeurã ºi, uite aºa, merge singurã
ºi ca unsã ancheta. Unsã neunsã,
ancheta ºi dosarul îþi cam terminã
viaþa de politician. Iar politicianul a
cam simþit în ultimele luni sau în
ultimii ani cum braþul legii îl cam
prinde de dupã gât. Politicianul, fie
cã îl cheamã Ponta, Dragnea, Ghiþã
sau Blaga sau Bãsescu se simte cam
sugrumat de braþul legii ºi mai vrea
un pic de relaxare. Poate una de pe
vremea lui Adrian Nãstase. Culmea
este cã Adrian Nãstase a fost înhãþat
de justiþia pe care el a conceput-o.
Nãstase a semnat pentru înfiinþarea
PNA, ulterior devenit DNA.
Dragnea ºi ai lui ºi nu strâmbã din

nas la o justiþie mai blândã ºi ceilalþi
politicieni vor mai multã blândeþe
când vine vorba de dosare penale.
Adicã dacã poporul i-a trimis pentru
patru ani la putere au drept de viaþã
ºi de moarte. Pot modifica legi dupã
bunul plac ºi dupã propriile interese.
Care sunt cele mai arzãtoare interese
ale politicianului: sã îºi salveze
libertatea sau sã se îmbogãþeascã.
Dragnea nu cred cã mai are
probleme cu îmbogãþirea, aºadar
libertatea îi este cea mai dragã.
Cum sã pui laba pe justiþie, fãrã
ca poporul sã iasã în stradã ºi sã
îþi cearã demisia? Ei bine este cel
mai potrivit sã îþi cumperi interesul.
Pensii ºi salarii mai mari, scutiri de
taxe, pânã când legislaþia penalã
devine una mai flascã ºi mai laxã
pentru politicieni. Adicã una mai
blândã, care este protectoare cu cei
care au dosare penale. Deci mai au
încã o ºansã la furat. Cum sã mai
comenteze cineva cã modifici
Codul Penal sau legea care îi
interzice lui Dragnea sã fumeze în
Palatul Victoria sau sã devinã
premier când mãreºti la toþi ºi dai
la toþi, fãrã numãr? Nimeni. Pentru
cã a primit o sutã de lei la pensie
românul nu o sã mai strâmbe din
nas cã Dragnea a modificat legea
pentru a putea fi premier. Adicã
pentru a fi mai presus de lege. ªi
toþi politicienii au avut instrumente

ºi alte cocote care i-au ajutat sã
îºi atingã þelul. Pe Dragnea îl ajutã
avocatul poporului. Nu e niciun fel
de problemã, zice Supicã de la
Avocatul Poporului, motivarea este
una beton ºi legea va fi modificatã.
Astfel, stãpânul sãu de la PSD va
putea sã îºi vadã visul cu ochii: sã
fie ºef ºi pe hârtie nu doar un ins
cu o telecomandã de oameni. Liviu
Dragnea are vocaþia tãtucului.
Crede cã este destul de deºtept sã
conducã naþiunea. Nici mãcar nu e
nevoie sã creadã. Omul zice cã e
legitimat de votul românilor, care
l-au dorit tartore peste cãprãrie.
Liviu Dragnea vrea sã fie ºi el liderul
suprem, cum a fost Ponta, Nãstase,
Bãse, Iliescu, Boc. Adicã sã alerge
o viaþã dupã scaunul de ºef ºi
istoria sã nu îl reþinã în galeria
premierilor sau a altor conducãtori.
Asta îl macinã pe Dragnea. Va face
totul pentru a-ºi croi legi dupã
chipul sãu, adicã strâmbe.
Strâmbe, strâmbe, dar în numele
poporului, cumpãrându-i bunul
simþ cu pensii ºi salarii mãrite. Se
poate doar mãririle salarii ºi fãrã o
justiþie pro-Dragnea? Sã îþi duci
mata dosarele în spate ºi sã îþi faci
ºi datoria faþã de þarã, cã nu te-a
obligat nimeni sã fii politician.
A fãcut rost Dragnea de
telecomanda poporului român?
 ªtefan Bãeºiu
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Istoricul ION MÃLDÃRESCU:

Globalizarea înseamnã pierderea identitãþii
personale ºi geografice (2)
Dialoguri privilegiate, Maria Diana Popescu, Agero
 urmare din numãrul trecut

De „luarea în primire” putem vorbi
„la trecut”. Din pãcate, dupã 1989,
cu ajutorul „vãtraielor” autohtone,
tãvãlugul globalizãrii a adus deja
România în pragul falimentului,
oferind condiþii optime dezastrului ºi
„viitorului globalizat” al omenirii.
MDP: Ce-au fãcut cu România
conducãtorii de dupã 1989?
Ion Mãldãrescu: Rãspunsul este pe
cât de simplu, pe atât de dureros:
conducãtorii postdecembriºti, unii
incompetenþi, alþii interesaþi doar de
propriul profit material ºi nu în ultimul
rând, cei „avizaþi” - cu toþii, nocivi ºi
cu influenþe nefaste asupra viitorului
României - au vândut aproape tot ce
se putea vinde. Faptul cã la nivelul
anului 2009, la douã decenii de la
evenimentele decembriste, ponderea
economicã a României se situeazã la
jumãtatea celui mai prost an
„ceauºist” (1989), demonstreazã mai
elocvent decât orice altã statisticã.
Dupã frustrãri prelungite ale
locuitorilor mioritici, „dictatorul” a
lãsat þara fãrã datorii, ba chiar cu
creanþe de recuperat ºi o economie
concurenþialã. „Postdecembriºtii”, au
deformat realitatea, au devorat
economia României sistematic, cu
lãcomia lãcustelor nesãþioase ºi au
demolat-o ireversibil, pas cu pas.
NATO ºi Occidentul ne-au pricopsit
cu „beneficiile” rãzboiului, împotriva
Serbiei, respectiv ale embargoului
impus, mãsurile discriminatorii fiind
aplicate, evident, în favoarea vesteuropenilor... „turcu’ plãteºte!” ...
Pentru cã am adus vorba de rãzboiul
împotriva Serbiei, permiteþi-mi o scurtã
divagaþie: Madeleine Korbel Albright
personal ºi fãrã a avea vreun scrupul,
a influenþat bombardarea Serbiei,
transformatã în poligon. Vã
reamintesc, cinismul „democraþiei”
contemporane: pe bombele lansate în
ziua de Paºti asupra oraºelor sârbeºti
era scris “Paºte Fericit!“. Dupã
încetarea ostilitãþilor, „aliaþii” nu au
putut ierta ºi uita faptul cã sârbii le-au
tras o mare pãcãlealã, „invitându-i

sã bombardeze ºosele din folie de
plastic, tancuri, baterii de tunuri din
carton sau din lemn ºi doborândule cele mai moderne avioane.
Revenind la subiect, „aliatul” de
conjuncturã al României, SUA,
dupã ce ºi-a vãzut sacii-n cãruþã, a
spus României sã-ºi ia adio de la
datoria irakianã. Fabricile,
întreprinderile, uzinele „comuniste”
au fost transformate în fier vechi,
apoi „lichefiate” ºi îndrumate spre
buzunarele „îmbogãþiþilor de
rãzboi”, sau concesionate pe durata
deceniilor în favoarea celor
generoºi cu comisioanele.
Vastele reþele de irigaþii, cândva
funcþionabile ºi eficiente pe
suprafeþe cumulând mii de hectare
fertile, s-au „volatilizat” iar peste
pãmântul Bãrãganului ºi al Olteniei
bate astãzi vântul deºertizãrii.
A patra flotã comercialã a lumii a
„intrat la apã”, dispãrând fãrã urmã,
asemenea enigmaticului „Zbor 19"
în raidul neterminat spre Bahamas,
din „Triunghiul Bermudelor”.
Armata României, care cândva
impunea respect, s-a metamorfozat,
efectivul acesteia reducându-se, în
prezent, la câteva regimente
„profesioniste” de mercenari în
slujba puterii mondiale. Restul
este legendã.
România mileniului trei are datorii
de peste 60 de miliarde de Euro ºi
conform filmului „crizei”, guvernanþii
autohtoni bat la uºa cãmãtarului
mondial FMI - demolatorul. Privind
retrospectiv, pe unde a trecut
„alizeul” FMI, a lãsat în urmã sãrãcia,
lacrimile ºi pustiul. „Ubi solitudinem
faciunt, pacem appelant!” (Unde fac
pustiu, ei numesc pace. Tacit, Viaþa
lui Agricola).
Gafele politicii externe promovate
de conducãtorii noºtri sfideazã orice
urmã de competenþã profesionalã, de
raþiune ori de demnitate naþionalã
(Adrian Cioroianu este, cred eu, un
exemplu mai mult decât edificator).
În cãutarea realizãrii materiale pe alte
meleaguri, românii au ajuns mânã

de lucru ieftinã. Existã state europene
unde astãzi, buni ºi rãi, la un loc,
românii sunt stigmatizaþi cu pecetea
fãrãdelegii ºi a crimei - numai
pentru cã sunt români. Pãstrând
proporþiile, la aceastã situaþie ºi-au
adus din plin „contribuþia” românii
certaþi cu legea ºi þiganii. (În ceea ce
mã priveºte, sunt sceptic, mã
îndoiesc cã cea mai mare parte a
þiganilor doresc integrarea realã în
societatea civilizatã, însã pânã una
alta, în percepþia strãinilor, ei sunt
tot români ºi Vestul s-a sãturat de
matrapazlâcurile lor).
Mediatizaþi agresiv ºi discriminatoriu
la televiziunile ºi presa scrisã din
acele þãri, (chiar ºi prin mijloacele
audio-vizuale din România), massmedia internaþionalã omite relatarea,
cu aceeaºi vehemenþã, a faptelor
comise de criminalii ºi violatoriii
„bãºtinaºi”, superiori numeric, dar...
la ei acasã. Consecinþele sunt
dezastruoase.
MDP: Dincolo de controverse ºi
prejudecãþi, unde aºezaþi în istorie
ziua de 23 August? Istoricii
contemporani ºi-au intensificat
dezbaterile pe aceastã temã.
Ion Mãldãrescu: De teamã, puþini se
încumetã sã spunã adevãrul despre acea
nefastã zi, a românilor. Excepþie fac
câþiva istorici oneºti, cu coloanã
vertebralã verticalã. Atunci când soarta
rãzboiului nu era încã hotãrâtã, fostul
suveran a trãdat poporul român, a
arestat, în plin conflict militar pe
conducãtorul - de facto - al Oºtirii
Române ºi l-a predat inamicului. „Un
mareºal al României ºi primul ministru
al þãrii au fost daþi pe mâna inamicului
cu aceeaºi uºurinþã cu care erau vânduþi
odinioarã negrii în târgurile americane”
(prof. univ. dr. ªerban C. Andronescu).
În cele ce urmeazã voi reda câteva
rânduri din volumul scriitorului
ªtefan Dumitrescu, „Delirul”,
(continuare a romanul omonim al lui
Marin Preda): „Aceia care l-au arestat
pe Mareºalul Ion Antonescu, pentru
cã, în infantilismul lor au crezut cã
pentru aceasta li se vor înãlþa statui,
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au sãvârºit una dintre cele mai mari
ticãloºii. Ei s-au mânjit pentru
totdeauna de sânge ºi dezonoare”.
Actul de la 23 August 1944,
asumat direct de regele Mihai dar
ignorat de URSS - declararea
unilateralã a armistiþiului, (de fapt o
capitulare necondiþionatã), s-a soldat
cu consecinþe catastrofale pentru
România: în intervalul 23 august 12 septembrie 1944, au fost luaþi în
prizonierat a unui numãr cuprins între
130.000 ºi 170.00 de ostaºi ºi ofiþeri,
români (menþiunea aparþine
evidenþelor Statului Major al Armatei
Române), puºi în situaþia de a nu se
putea apãra. Dintre ei, puþini au mai
revãzut locurile natale, cei mai mulþi
pierind în minele din Dombas, în
tundra siberianã sau în imensitatea
gulagului sovietic. Aproape 100.000
de români au fost deportaþi (20.000
de români ºi 72.000 de români de
origine germanã), 50% din efectivele
a 19 divizii au pierit în luptele angajate
alãturi de sovietici la care putem
adãuga pierderea libertãþii ºi
sovietizarea forþatã a þãrii.
„Procedându-se la arestarea
mareºalului ºi la capitularea întregii
armate înaintea semnãrii oricãrui
armistiþiu, am pierdut baza juridicã ºi
moralã a apãrãrii drepturilor
României ºi ne-am dezonorat
singuri, iar mareºalul în loc sã fie
tratat ca mareºalul Mannerheim al
Finlandei, ca un erou, a fost
considerat trãdãtor ºi criminal de
rãzboi”. (Cornel Nistoroiu „Privire
sub coroanã”, Ed. Carpatia Press).
Regele Mihai a trãdat România ºi
pe români, deschizând calea
tancurilor sovietice ºi facilitând
instaurarea unui regim-marionetã,
subordonat intereselor Kremlinului.
Gurile rele pomenesc ºi de posibile
contacte ale fostului suveran cu
serviciul secret sovietic (KGB), „cã
nu degeaba i-a acordat Uniunea
Sovieticã cea mai înaltã medalie” Victoria - pe care nu o purta decât Stalin
ºi care nu mai fusese acordatã decât lui
Roosevelt ºi lui Churchil”. Dacã acest
detaliu „jenant”, va fi cândva dat
publicitãþii, (dupã „desecretizarea”
arhivelor fostului ºi temutului KGB),
va demonstra dacã este vorba de
speculaþie ori de infamie.
 Continuare în numãrul urmãtor
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106 ani de demnitate

Jandarmii mehedinþeni ºi doljeni l-au sãrbãtorit luni 9
ianuarie a.c., pe generalul de brigadã în retragere
Titu Stoicheci, la împlinirea venerabilei vârste de 106 ani.
Domnul general ne-a întâmpinat
în uniforma militarã, ca la fiecare
întâlnire, ºi ne-a þinut cea mai
frumoasã orã de istorie ºi o adevãratã
lecþie de viaþã. Emoþionat ºi bucuros
de vizitã, ne-a povestit despre
momentele grele pe care le-a parcurs
în decursul vieþii dar pe care le-a
trecut de fiecare datã, cu fruntea sus.
,,Sã treceþi totul prin filtrul raþiunii
pure, sã vã pregãtiþi tot timpul, nu
numai teoretic, pentru a putea face
faþã noilor cerinþe” sunt doar
câteva dintre sfaturile pe care le-a
dat jandarmilor prezenþi.
La mulþi ani, domnule general!
Sunteþi un motiv de mândrie pentru
tânãra generaþie, ne-aþi demonstrat
încã o datã cã sunteþi un exemplu
viu de patriotism ºi dãruire pentru
noi, cã sunteþi demn de aura
respectului public.
Avem onoarea sã vã salutãm,
domnule general!
***
Generalul de brigadã în retragere
Titu Stoicheci, s-a nãscut în comuna
mehedinþeanã Husnicioara, pe data
de 9 ianuarie 1911. Dupã ªcoala
Normalã de Învãþãtori din Drobeta
Turnu Severin, a urmat ªcoala
Militarã de Ofiþeri de Infanterie de la
Ploieºti pe care a absolvit-o în anul
1933, iar în anul 1936 a fost avansat
la gradul de sublocotenent. Între anii
1936-1939 a pus condeiul în mâna
elevilor de la ªcoala Zegaia din
judeþul Mehedinþi. În anul 1939 a fost

concentrat în cadrul Legiunii de
Jandarmi Dolj, iar în anul 1941 a fost
trimis pe frontul de la Odessa. La
Stalingrad a fost cea mai grea
încleºtare din cel de-al doilea rãzboi
mondial, când a stat adesea cu
moartea în faþã fãrã însã a pune în
balanþã sacrificiul vieþii. În anul 1942
s-a întors de pe front, iar în luna martie
din anul 1943 a fost avansat la gradul
de locotenent ºi lãsat la vatrã. În luna
septembrie a aceluiaºi an a fost
concentrat în cadrul Legiunii de
Jandarmi Gorj având diferite etape de
concentrare ºi deconcentrare, pânã în
anul 1947, când a fost avansat pentru
rezultate excepþionale la gradul de
cãpitan ºi trecut în rezervã. În
perioada urmãtoare ºi-a continuat
profesia de învãþãtor la ªcoala de la
Zegaia unde a fost director pânã în
anul 1971, când a ieºit la pensie. Între
anii 1991-1995 a fost avansat la
gradul de maior ºi respectiv
locotenent colonel, iar în anul 2008,
cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române,
veteranul de rãzboi Titu Stoicheci a
primit gradul de colonel în retragere.
Începând cu anul 2013, prin decret
prezidenþial a fost avansat la
gradul de general de brigadã cu
o stea, în retragere, primind astfel
recunoaºterea naþionalã pentru
meritele sale.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul
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Jandarmii mehedinþeni
doneazã sânge

În aceastã perioadã, jandarmii desfãºoarã o campanie de donare
de sânge participând astfel la salvarea de vieþi ºi la ajutorarea celor aflaþi
în suferinþã.
Printre primii donatori care s-au prezentat la Centrul de Transfuzie
Sanguinã din Drobeta Turnu Severin se aflã ºi doi elevi, aflaþi în stagiul
de practicã la Jandarmeria Mehedinþi.
Campania de donare de sânge continuã pe tot parcursul lunii, prin
aceastã acþiune jandarmii doresc sã sensibilizeze cât mai multe
persoane care sã se alãture nobilului gest de a salva o viaþã.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Severinenii cu datorii...

dintre data emiterii facturii ºi data
comunicãrii, dat fiind cã dupã actuala lege penalitãþile curg de la data
emiterii acestor documente.
Primarul Marius Screciu a mai explicat cã Primãria Drobeta Turnu Severin
alocase suma de 2.000.000 de lei pentru schimbarea acestor contori dar
aceste fonduri sunt cheltuite acum pentru achiziþionarea pãcurinei, datã
fiind actuala situaþie în care se furnizeazã agent termic cãtre populaþie.
De asemenea, la sugestia preºedinþiilor de asociaþii, în cazul în care se
va trece la întreruperea furnizãrii agentului termic cãtre datornici, aceasta
sã se facã doar la scãrile cu datorii ºi nu la întreaga asociaþie.
URMARE DIN PAGINA 2

 Alexia M.

ANUNÞ PUBLIC
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICÃ,
aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu
Severin, cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina
Roºiori, nr. 1-3, solicitã Autorizaþie integratã de mediu pentru categoria
de activitate –„1. Industrii energetice: 1.1. Arderea combustibililor în
instalaþii cu o putere termicã nominalã totalã egalã sau mai mare de 50
MW” –conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013, privind emisiile
industriale, COD CAEN 3530 –Furnizare de abur ºi aer condiþionat,
pentru punctul de lucru situat în comuna Izvoru Bârzii, sat Halânga,
instalaþia IMA4.
SUGESTII ªI RECLAMAÞII SE PRIMESC LA AGENÞIA PENTRU
PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI, STR. BÃILE ROMANE NR. 3,
de luni pânã vineri, între orele 08 - 16.
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eveniment

Asociaþia pentru Dezvoltarea ºi Promovarea Spiritului Rural,
localitatea Dor-Mãrunt, judeþul Cãlãraºi
Consiliul local –primãria VÂLCELE
Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi
organizeazã
Concursul Naþional de Poezie (ºi pentru copii),
Epigramã, Prozã, Prozã satiricã, Eseu, Teatru, Reportaj
literar, Picturã, Fotografie artisticã
(VÂLCELE - Ediþia I-a, 2017)
FLORENÞA ALBU “Ediþia-I-a, 2017 (XII-2017)
(n.1 decembrie 1934, satul Floroaica, d. 3 februarie 2000 la Bucureºti
Începând cu data de 10.01.2017, puteþi trimite lucrãrile dumneavoastrã
cu tema: “UNIVERSUL SATULUI ROMÂNESC!”
REGULAMENT –CADRU
În condiþiile integrãrii þãrii noastre în Uniunea Europeanã, unele elemente
tradiþionale ale mediului sãtesc ºi ale sufletului românului sunt PERMANENT
în pericol de a cunoaºte mutaþii sau de a dispãrea. În scopul menþinerii, mãcar
în memoria creaþiilor artistice a acestui izvor de trãiri autentice - Revista
Literarã “DOR de DOR”, fondatã în urmã cu 11 ani, înfiinþatã ºi condusã de
scriitorul Marin Toma–ASOCIAÞIA PENTRU DEZVOLTAREA ºi
PROMOVAREA SPIRITULUI RURAL,LOCALITATEA DOR-MÃRUNT,
organizeazã cu sprijinul Consiliului Local VÂLCELE, Primãria VÂLCELE,
judeþul Cãlãraºi ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Cãlãraºi - Concursul Naþional de Poezie, Prozã, Prozã
satiricã, Teatru, Reportaj literar, Eseu, Epigramã, Picturã “FLORENÞA ALBU”
La acest concurs pot participa creatori din întreaga þarã, indiferent de
vârstã, membri ºi nemembri a unor Uniuni de creaþie, membri ai Uniunii
Scriitorilor ºi din Diaspora. Comisia de jurizare, formatã din critici literari
ºi de artã, poeþi, scriitori, artiºti de imagine, va acorda pentru fiecare
secþiune PREMII ºi MENÞIUNI - Premiile vor consta în “Diplome”, bani
ºi publicarea în Revista “Dor de Dor” din luna august, septembrie ºi
octombrie, 2017. Concurenþii vor trimite 5 poezii, 5 epigrame sau 2 proze
scurte (pot fi ºi satirice), o piesã de teatru scrisã pe maximum 8 pagini
în WORD –Font NEW ROMAN 12.
Data ultimã în care se primesc lucrãrile este 15 iulie, 2017.
Din 15-10 august are loc jurizarea lucrãrilor.
Dupã aceastã datã nu se mai înregistreazã participarea.
Dacã lucrãrile nu se înscriu în tema concursului, nu se vor juriza.
P.S.
Pictorii vor VENI CU unu, douã TABLOURI REPREZENTATIVE CARE
SE VOR DONA PRIMÃRIEI VÂLCELE. Din dorinþa noastrã de a menþine
vie flacãra culturii naþionale, în limita spaþiului dumneavoastrã acordat
acesteia, vã rugãm colegial, sã ne faceþi public acest Regulament-cadru
al concursului. Vã mulþumim ºi aºteptãm confirmarea primirii acestui
Regulament ºi participarea dumneavoastrã!
Cu respect, Marin Toma
Dacã lucrãrile literare, nu se încadreazã în tema stabilitã de regulament,
ele nu vor fi jurizate!
***
Revista Literarã “DOR de DOR”
MARIN TOMA Str. Albatros, nr. 1 Loc. Dor Mãrunt Jud. CÃLÃRAªI
Cod 917055
marintoma@gmail.com
dordedor@gmail.com
Revista Literarã “DOR de DOR”
www.dordedor.trei.ro
Centrul Cultural Judeþean
www.culturalcl.ro
RELAÞII LA TELEFON: 0242643722;0758010456;0787658808
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Programul ediþiei a XXVII-a a
Festivalului internaþional de literaturã
“M.Eminescu” din 12-14 ianuarie 2017
Organizatori: * Episcopia Severinului ºi Strehaiei *Consiliul Judeþean
Mehedinþi *Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” *Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin *Palatul Culturii “Teodor Costescu” *Direcþia
Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport *Primãria oraºului Orºova *Primãria
oraºului Bãile Herculane *Fundaþia Culturalã “Lumina”
Participã: Scriitori din România, Republica Moldova, Republica Serbia,
Macedonia, Turcia.
joi 12 ianuarie 2017, ora 9,30 deschidere oficialã la Palatul Culturii
din Drobeta Turnu Severin.
- decernarea premiilor Eminescu
- jerba de flori la monumentul lui Eminescu
+ Ziua Culturii la Biblioteca I.G. Bibicescu
- premiile I.G. Bibicescu
- simpozion Eminescu
vineri 13 ianuarie 2017, ora 9,30, Primãria Bãile Herculane
- deschiderea manifestãrii la Bãile Herculane, simpozion
- decernarea premiilor
+ jerbe de flori la monumentul lui Eminescu
ora 12, la Orºova
- jerba de flori la monumentul lui Eminescu
+ decernarea premiilor Eminescu
+ slujba de pomenire la Mãnãstirea Sf. Ana, Orºova
+ decernarea premiilor Pamfil ªeicaru.
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Horoscop
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Horoscop

Zodia Berbec

(23 Iulie - 22 August)

Vestea bunã este cã poþi percepe lucruri ascunse
multora; vestea neplãcutã este cã nu pari a avea toate
datele necesare pentru a înþelege. Nu este vorba de
facultãþile mintale, ci pur ºi simplu, de lipsa unui
nivel de energie crescut, aºa cum eºti obiºnuit sã ai.
Meditaþia, nu întotdeauna caracteristicã unui semn
de foc, ar putea fi o soluþie foarte bunã pentru tine,
în acest caz. Pe de altã parte, adunã-te, concentreazãþi atenþia pe un singur scop, altfel riºti sã te apuci de
mai multe lucruri în acelaºi timp ºi sã nu termini
nimic din ceea ce ai început.

Chiar dacã lucrurile par cã se miºcã greu pentru
tine, acum, încearcã sã nu pierzi timpul,
lamentându-te. Foloseºte aceste zile pentru a te
detaºa de tot ceea ce îþi consumã energia, fãrã un
scop precis, anihilând ºi eliminând cauzele
respective. Tempereazã-þi tendinþa de a crede cã
tot ceea ce zboarã se poate mânca, altfel riºti sã
cazi într-o capcanã amoroasã de toatã frumuseþea.
Fantezia este folositoare, atât timp cât nu te conduce
cãtre pierderea sensului. Fii cu bãgare de seamã
la cei din jurul tãu, se poate sã existe cineva care
sã îþi submineze atât autoritatea, cât ºi relaþiile cu
persoane influente sau autoritare.

(21 Martie - 20 Aprilie)

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Acceptã faptul cã existã puteri “supranaturale”; este
o perioadã în care Providenþa te copleºeºte cu daruri,
în acest sens. Protecþia Divinã este omniprezentã în
cazul tãu, însã, în cazul în care sistemul tãu de valori
rãmâne neschimbat, este imposibil sã observi ºi
laturile ascunse ale realitãþii obiective. Poate nu ar
strica ca, în aceastã sãptãmânã, sã te preocupi de
soarta celorlalþi, a celor nãpãstuiþi de soartã. Poartãle de grijã ºi acordã-le atenþie, s-ar putea sã vinã un
moment în care darurile îþi vor fi returnate înzecit,
atunci când te aºtepþi mai puþin.
Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Este esenþial pentru tine sã reuºeºti sã termini ceea
ce ai început, sau ceea ce ai lãsat intenþionat, de
izbeliºte, înainte de a demara noi proiecte. Revino cu
picioarele pe pãmânt ºi ancoreazã-te bine în realitate,
riscul ca imaginea sã îþi fie eronat perceputã este foarte
crescut. Elimina din viaþa ta legãturile care nu mai au
sens, renunþã la gândurile care nu îþi dau pace ºi
care sunt complet neproductive, alege un singur
drum pe care sã mergi de acum încolo ºi încearcã
sã fi cât mai eficient în relaþiile cu cei de la locul de
muncã. Rezistã, Soarele va ieºi ºi pe strada ta.
Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Mai ales dacã ai curajul sã spui lucrurilor pe nume
ºi sã nu te laºi copleºit de ceea ce se întâmplã în
jurul tãu, reuºeºti sã aduci calmul în viaþa ta. Oricât
de ocupat ai fi, oricât de stresante ar fi relaþiile tale
de la locul de muncã sau de acasã, puterea este de
partea ta, numai sã îþi gãseºti energia necesarã pentru
a acþiona. ªansele de a cãlãtori (fie ºi doar cu mintea,
visând cu ochii deschiºi) sunt foarte crescute, iar
capacitatea ta de a înþelege sensul ascuns al lucrurilor
este crescutã. Nu te mulþumi cu o primã explicaþie,
cãci lucrurile nu sunt ceea ce ar putea fi. Apar noi
oportunitãþi în viaþa ta, aºteaptã-te - printre altele sã întâlneºti un nou mentor.

Zodia Leu

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Oricât de fascinante ar pãrea persoanele care intrã
acum în viaþa ta, oricât de minunate simþi a fi
momentele petrecute împreunã cu acestea, încearcã
sã nu îþi iei angajamente pe termen lung vis-a-vis
de acestea. Restabileºte-þi graniþele ºi vizualizeazã
clar limitele care te separã de restul lumii, deoarece
spaþiul tãu personal este cât se poate de invadat.
Ar trebui sã fii mai precaut atunci când intri în dialog
(sau în orice formã de comunicare) cu ceilalþi riscul de a prelua ideile acestora ºi de a crede cã îþi
sunt potrivite, este situat la limite maxime.
Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Incredibil, dar momentele de inspiraþie maximã sau
situaþiile cele mai plãcute, care te fac sã te simþi stãpân
al lumii, intervin exact atunci când te aºtepþi mai puþin
ºi de la cine nu te aºtepþi. Elimini cu uºurinþã separarea
între muncã ºi plãcere ºi le îmbini cu rafinament atunci
când este cazul. Pregãteºte-te, pentru cã va veni un
moment (cât de curând, dealtfel) în care recunoaºterea
oficialã din partea celor din jurul tãu, va fi evidentã. De
data aceasta, este momentul sã te ocupi de tine ºi de
imaginea ta, lãsându-te inspirat de ceea ce þi se
întâmplã zi de zi. Bucuria ºi încântarea ar trebui sã fie
prezente în viaþa ta zilnicã.
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Mai mult decât oricând, zgomotele strãine ºi
responsabilitãþile publice te enerveazã, forþândute sã te retragi în liniºtea cãminului. Indiferent
lângã cine alegi sã te afli, liniºtea se pare cã o
gãseºti doar în intimitate. Este un moment
propice pentru a începe sã vindeci rãnile vehi,
pentru a cãuta ºi gãsi armonia, pentru a-þi hrãni
încrederea în propriile forþe ºi pentru a-þi stimula
imaginaþia. Profitã de ocazie ºi pregãteºte-te
pentru ceea ce va veni, cãci acum este un moment
foarte bun pentru introspecþie. În familie, încearcã
sã înþelegi ceea ce se întâmplã dând dovadã de
compasiune ºi acþionând în consecinþã.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Se întrevede o evoluþie majorã în carierã, în
ceea ce te priveºte. E o perioadã în care eºti
susþinut pentru a-þi continua ascensiunea,
mesajele primite inspirându-te ºi ajutându-te sã
descoperi noi moduri de rezolvare a problemelor
intervenite. Ai puterea de a schimba lumea,
pentru cã energia nu te pãrãseºte, iar hotãrârea
de care dai dovadã este cea mai bunã carte de
vizitã. Revizuieºte-þi atitudinea legatã de cãmin
ºi familie, poate cã este momentul sã schimbi
modul de comunicare cu membrii familiei tale.
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Îþi este uºor sã uiþi, dar îþi este foarte greu sã ierþi.
Probabil cã este momentul sã începi a face ºi acest
lucru, deoarece aceasta este cheia cãtre fericirea ta.
Mai romantic decât oricâd, eºti inspirat ºi motivat
pentru a lua deciziile corecte în ceea ce priveºte viaþa
ta amoroasã. Pe de altã parte, gãseºti elemente cheie ºi descoperi noi moduri de a-þi îmbunãtãþi
sursele de venit ºi de a le înmulþi. Creativitatea ta se
pare cã nu cunoaºte ºi nu respectã limite. Lasã-te
condus de imaginaþie, indiferent de situaþie, pentru
cã acesta este - în aparenþã, cel puþin - cel mai scurt
drum cãtre fericire.
Zodia Peºti

Zodia Scorpion

(19 Februarie - 20 Martie)

Reacþii intense, pasiuni arzãtoare ºi emoþii
necunoscute îþi invadeazã spaþiul personal,
amestecându-se într-un amalgam de trãiri noi,
nelimitate. Cu toate acestea, trãieºti cu intensitateaþi caracteristicã aceste momente, dând naºtere
contrastului, acolo unde acesta nu existã. Cel mai
simplu ar fi ca, acolo unde nu te simþi bine, sã nu
stai, plecând fãrã regret cãtre orizonturi mai potrivite
personalitãþii tale. Carismatic ºi neobosit, în special
când vine vorba de sentimentele de dragoste, nu
scapi, însã, de responsabilitãþi. Asumã-þi-le.

Visele tale încep sã prindã contur. Ceea ce
pentru alþii reprezintã o ameninþare, pentru tine
reprezintã o forþã. Zâmbeºti în liniºte, în sinea
ta, pentru cã ºtii cã totul este format din aceeaºi
energie ºi cã limitele, formele ºi convingerile,
prin extensie problemele ºi situaþiile dificile, nu
sunt definitive. Motiv pentru care ai putea folosi
cu bunã ºtiinþã energia acestei perioade pentru
a te reinventa, pentru a clarifica elementele
nepotrivite tabloului tãu personal ºi pentru a-þi
restabili autoritatea. Este momentul sã începi aþi construi viitorul.
Autor: AstroCafe.ro

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
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actualitate

Mort în urma unei explozii la Strehaia
Un mehedinþean de 53 de ani ºi-a
pierdut luni dimineaþa viaþa dupã o explozie
produsã la o centralã termicã de la fabrica de
confecþii din oraºul Strehaia. Ion Cojocaru era
angajat pe post de paznic, dar luni dimineaþa
trebuia sã facã ºi focul în centrala termicã
întrucât la ora 10.00 cele circa 100 de angajate
se întorceau la muncã ºi clãdirea trebuia cât de
cât încãlzitã. Explozia s-a produs în jurul orei
8.00, suflul acesteia împingând o parte din
acoperiº în sus. „Ca o bombã atomicã s-a auzit,
atât de tare a fost. Au ieºit tablele de la acoperiº,
au crãpat termopanele, pãcat de el cã era un
bãiat superexcepþional”, a spus un localnic.
Fabrica a fost închisã la sfârºitul sãptãmânii
trecute ºi, cel mai probabil, din cauza gerului
pe reþea s-au format dopuri de gheaþã. Astfel,
la pornire centrala a fost supra solicitatã, cred
cei mai mulþi dintre cei care îl cunosc pe
bãrbatul care ºi-a pierdut viaþa. „Sutã la sutã
toþi credem cã a îngheþat conducta, dar el a
trebuit sã facã focul pentru cã aºa i-au cerut

ºefii. A fost un dop de gheaþã undeva ºi de
aia s-a întâmplat nenorocirea asta. Plus cã,
dacã vedeþi, coºul de evacuare e o þevuºcã de
doar un metru. Nici la o sobã în curte nu ai
pune aºa ceva, dar apoi la o centralã termicã”,
a spus un prieten al mortului.
Pompierii sosiþi la faþa locului au precizat
cã explozia nu a fost urmatã ºi de un
incendiu. Bãrbatul ºi-a pierdut însã viaþa
imediat, medicii de la ambulanþã neputând
sã îl ajute în vreun fel. Moartea sa face
obiectul unei anchete penale, reprezentanþii
mai multor instituþii ale statului
deplasându-se la Strehaia pentru a face
cercetãri la faþa locului. Gelu Ionescu

12 -18.01.2017

Leul a recuperat
pierderile de la
sfârºitul lui 2016
Primele zile din 2017 au fost unele de bun augur
pentru leu, care s-a apreciat faþã de principalele valute.
Dacã anul trecut s-a încheiat la 4,5411 lei, la finalul
perioadei analizate media euro a coborât la 4,4971 lei,
nivel minim începând cu 26 octombrie trecu, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între 4,493 ºi 4,501 lei iar
cotaþiile de la închidere au fost de 4,492 –4,495 lei.
Aprecierea leului s-a datorat numirii noului cabinet PSD
de la Palatul Victoria, decizie care a calmat investitorii ce
întrezãreau o posibilã crizã politicã. Pe de altã parte,
reducerea aversiunii faþã de risc ºi încetinirea ritmului de
ieºire a capitalurilor speculative, au permis monedelor de
la marginea zonei euro, precum leul, sã se aprecieze.
Prognozele privind evoluþia raportului euro/leu converg
spre o medie anualã situatã în jurul lui 4,5 lei, proiecþiile
fluctuând între 4,46 ºi 4,51 lei. Analiºtii cred cã
principalii factori de corecþie vor fi cei externi, precum
Brexit-ul sau alegerile din Franþa ºi Germania.
De altfel, BNR a decis sã menþinã dobânda sa cheie
la 1,75%, nivel stabilit în mai 2015, ºi a pãstrat
rezervelor minime obligatorii pentru valutã la 10%,
respectiv la 8% pentru cele în lei.
Mãsurile indicã faptul cã pe termen scurt nu sunt de
aºteptat modificãri majore ale cursului, în condiþiile în care
guvernatorul Mugur Isãrescu a declarat cã rata anualã a
inflaþiei ar putea fi sub nivelul prognozat, de 2,1%.
Cursul dolarului american a înregistrat cea mai mare
scãdere, de la 4,3408, în prima ºedinþã a anului, la 4,2458
lei, la finalul perioadei, când cotaþiile din piaþã au fluctuat
între 4,229 ºi 4,262 lei.
Aceastã evoluþie oferã o gurã de oxigen celor care au
credite în dolari, având în vedere cã numeroase analize
anticipeazã atingerea paritãþii cu euro în prima jumãtate a
acestui an, în cazul în care Fed va respecta programul
sãu de creºtere a dobânzii din SUA.
Media monedei elveþiene a scãzut, la rândul sãu, de la
4,2210 la 4,1910 lei, în timp ce pe pieþele internaþionale
ea a fluctuat între 1,069 ºi 1,075 franci/euro.
Anul a început cu aprecierea dolarului la 1,0341,
nivel care nu a mai fost atins din 2013, însã la finalul
perioadei, când pieþele aºteptau prima conferinþã de
presã din acest an a preºedintelui ales Donald Trump,
el a scãzut faþã de euro pânã la 1,0627.
Este de aºteptat ca dolarul sã revinã pe apreciere,
dupã ce salariul orar s-a majorat în decembrie cu 10
cenþi, la 26,90 dolari, ceea ce se va reflecta în
creºterea inflaþiei, ceea ce va permite Fed sã continue
ridicarea dobânzii sale cheie, anul acesta fiind
programate trei astfel de mãsuri.

Analiza cuprinde perioada 3 – 10 ianuarie
 Radu Georgescu
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Severinul riscã sã nu
gãzduiascã meciurile
din februarie
Deoarece Stadionul Municipal
din Drobeta - Turnu Severin nu este
dotat cu instalaþie de încãlzire a
gazonului, LPF ar putea obliga CS
Pandurii Târgu Jiu ºi CS Universitatea
Craiova sã joace meciurile de acasã
pe o arenã care sã asigure o
temperaturã optimã suprafeþei de joc.
Acest criteriu de licenþiere a fost
introdus începând cu sezonul 20122013, iar nou-promovata în Liga I, de
la vremea respectivã, CS Turnu
Severin, a obþinut o derogare pentru a
putea juca ºi iarna pe propriul teren.
Echipa localã a retrogradat la finele
acelui campionat, iar la scurt timp sa ºi desfiinþat, astfel cã Primãria
Drobeta - Turnu Severin, cea care are
în administrare baza sportivã, n-a mai

investit peste
200.000 de euro
într-un sistem de
încãlzire subteran,
care sã permitã
desfãºurarea unui
joc de fotbal ºi pe
timp de iarnã, la
temperaturi sub
zero grade.
Din cauza terenului îngheþat, pe 16
decembrie 2016, în etapa a XXI-a,
jucãtorii de la CS Pandurii au refuzat
sã mai joace repriza a doua a
meciului de la Târgu Mureº, decizie
nemaiîntâlnitã în istoria primului
eºalon fotbalistic din România. În
etapa a XXII-a, programatã pe 4-6
februarie, atât echipa gorjeanã, cât ºi

Un severinean, în India
Fundaºul severinean
Dan Ignat a devenit al treilea
fotbalist român care joacã în
India, dupã Adrian Mutu
(Pune City) ºi Lucian Goian
(Mumbai City). Plecat din
România în 2014, fostul
jucãtor de la FC Drobeta a
trecut pe la Al Ramtha
(Iordania), Al Sohar (Oman)
ºi That Ras (Iordania), iar
acum va evolua la Shillong
Lajong (India). Ignat n-a jucat fotbal
în ultimele ºase luni, interval în care
a urmat cursurile ºcolii de antrenori,
fiind deja posesor al licenþei UEFA B.
“Un indian pe care l-am cunoscut în
perioada în care am fost în Oman mia propus recent aceastã variantã, am
negociat cu oficialii clubului respectiv
ºi ne-am înþeles asupra contractului.
Am semnat pe 6 luni, fiindcã doar
atât dureazã campionatul în India.
Dacã nu venea aceastã ofertã,
analizam propunerile din Iordania,
Irak, Thailanda sau Maldive. E o nouã
experienþã pentru mine, în India. Sper
sã las o impresie bunã ºi sã terminãm
sezonul pe podium”, a precizat Ignat.
Noul sãu antrenor e încântat de
transferul severineanului, pe care îl

considerã un jucãtor cheie în
defensivã. “Dan e un jucãtor
profesionist, care a jucat în diferite
ligi. Avem nevoie de experienþa lui în
apãrare. Sunt convins cã e un mare
câºtig pentru echipã”, a afirmat
tehnicianul Thanboi Singto. Acesta
mai are în lot alþi trei <<stranieri>>,
un brazilian, un japonez ºi un
camerunez.
Fost junior la GP Craiova,
severineanul Ignat a jucat, la seniori,
pentru Minerul Moldova Nouã (Liga
3), CS Severnav (Liga 3), FC Drobeta
(Liga 2), Farul Constanþa (Liga 2),
Viitorul Constanþa (Liga 2), FC Olt
Slatina (Liga 2), Gaz Metan Severin
(Liga 2) ºi CF Brãila (Liga 2).
 M. O.

cea doljeanã, au programate meciuri
pe propriul teren, cu CSM Poli Iaºi,
respectiv FC Voluntari. Sãptãmâna
trecutã a nins din abundenþã, iar
suprafaþa de joc a stadionului de pe
malul Dunãrii riscã sã fie înghetaþã
peste 3 sãptãmâni, la fel ca cea de pe
Stadionul Extensiv, unde, de
asemenea, nu existã instalaþie de
încãlzire a gazonului. Astfel, pentru a
evita un nou caz Pandurii, Liga
Profesionistã de Fotbal ar putea obliga
cele douã cluburi care joacã în
nocturnã la malul Dunãrii sã evolueze
pe un alt stadion. În aceastã situaþie,
CSU Craiova ar putea juca la Bucureºti,
iar Pandurii la Timiºoara. Mai existã ºi
varianta ca LPF sã programeze la ora
14 jocurile de pe Municipalul
severinean, când, teoretic, temperatura
e mai ridicatã decât cea de la ora 21. În
etapa a XXIV-a, din 18 februarie, CSU
Craiova va juca, în calitate de gazdã, cu
FC Steaua Bucureºti, iar CS Pandurii

va primi vizita Concordiei Chiajna.
Momentan, echipa gorjeanã nu ºtie
ce antrenor va avea pe bancã, la
reluarea Ligii I. Deoarece Petre
Grigoraº n-a acceptat reducerea
drasticã a salariului, de la 7500 euro/
lunar la doar 1500 de euro, cele douã
pãrþi s-au despãrþit în aceastã
sãptãmânã, iar tuturor jucãtorilor leau fost reziliate contractele. Pe lista
posibililor înlocuitori ai lui Grigoraº
se aflã ºi severineanul Flavius
Stoican, care a antrenat toamna
trecutã în Republica Moldova, pe
Zimbru Chiºinãu, timp de 9 partide
în campionat ºi alte 4 în preliminariile
Europa League. În CV-ul tânãrului
antrenor mai figureazã Minerul Valea
Copcii Mehedinþi (Liga 3), CSM
ªcolar Reºiþa (Liga 3), Dinamo II
Bucureºti (Liga 3), Chindia
Târgoviºte (Liga 2), CS Mioveni (Liga
2), Dinamo Bucureºti ( Liga 1) ºi FC
Voluntari (Liga 1).
 M. O.

Cetãþean sârb depistat cu
ºedere ilegalã în Mehedinþi

Poliþiºtii Inspectoratului General pentru Imigrãri - Biroul pentru Imigrãri
Mehedinþi, au desfãºurat, în ziua de 05.01.2017, o serie de acþiuni pe raza
de competenþã, pe linia prevenirii ºi combaterii ilegale a cetãþenilor strãini.
Cu aceastã ocazie a fost depistat cu ºedere ilegalã un cetãean din Serbia în
vârstã de 44 de ani, care, la expirarea dreptului de ºedere, nu a pãrãsit România.
Urmare a celor constatate, poliþiºtii de Imigrãri au emis, pe numele
acestuia o decizie de returnare prin care este obligat sã pãrãseascã þara
în termen de 15 zile. Totodatã, a fost sancþionat contravenþional cu amendã
în valoare de 400 de lei, conform prevederilor OUG 194/2002 privind
regimul strãinilor în România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Facem apel cãtre toþi cetãþenii strãini de pe raza judeþului ºi contãm pe
respectul dumneavoastrã faþã de legislaþia în domeniu, invitându-vã sã
ne contactaþi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale, la
sediul biroului sau vizitând site-ul public la adresa www.igi.mai.gov.ro
Biroul pentru Imigrãri al Judeþului Mehedinþi
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Sucã ºi otomobilu, nea Daea ministru de serviciu, nea
Buºoi zis viteazu ºi Hopa-Niticã din politica mehedinþeanã

Mã fraþilor, fusãi la spital! Ce
te miri aºa? Nu te uita cã mã vez
zdravãn ºi sãnãtos, cã dacã mã
vedeai cu fr’o douã zile în urmã
deºurupat, nu dai pe mine nici-un
praz degerat, auz? Pã’stai sã spui!
N-avusei de lucru ºi-i zeisei lu Veta
cã mã duc fro douã zile pi la
Bucureºti, pi la naºu Pantelicã.
- Pã ce caþi la naºu Pantelicã, taman
acuma, când e zãpada mai mare
decât casa?! Ce caþi, di ce te duci?!
- De aia mã duc, de aia!, zic io.
- E, dacã e de-aia, du-te, zâce ia, dute, dacã ie de-aia. Cã tot trebuie sã
treci pi la naºu Pantelicã, sã-i duci
hârdãiaºu cu murãturi, de am zis noi
cã i-l dãm, cã poate ºi-aduce ºi iel
aminte ºi ne dã maºina de cusut, pe
care a zis cã ne-o dã.
Zis ºi fãcut. Plecai, ajunsãi. Da’
când ajunsãi aci la Bucureºti, la naºu
Pantelicã, îi gãsîi pe toþ grãmadã-n
curte. Stau ºi sã uitau la un otomobil.
- Ce faceþi, mã fraþilor, acilea?
- Iote, n-avu de lucru Pantelicã,
vându maºina de cusut, ºi cu banii
de-i luã, jucã la loz în plic ºi câºtigã
maºina asta, cã chiar acuºica ne
pregãtim sã plecãm pi la Sinaia.
- Pã’ ce treabã aveþ voi la Sinaia, ce
cãtaþ voi la Sinaia?
- Pã n-avem nici-o treabã, da’ dacã
avem maºinã?
Asta aºa ie! Când are omu maºinã,
nu mai ie nevoie sã aibã fr’o treabã,
se mai duce ºi-aºa sã aibã de unsã-ntoarce. ªi plecarãm cu mine cu
toþ, da nu mai ajunsãrãm la Sinaia,
cã fãcurãm accident ºi ajunsãrãm la
urgenþã. Norocu fu cã scãpai cu neºte
coaste îndoite ºi fro trei copci, în

rest sunt bine sãnãtos. Ceea ce vã
doresc ºi dumnevoastrã, cetitori
de Obiectiv Mehedinþean.
Acuma, cã sã confirmã treaba cu nea
Daea ministru, probabel pentru alte
judeþe, cã din Mehedinþi l-au alungat
ai lui de la partid ºi nici nu poþi spune
cã au fãcut rãu, sã vezi ce-o sã curgã
lapte ºi miere pe toate
drumurile. Probabel de asta
sã pregãteºte Marghioala lu
Fleaºcã sã plece iarã în
vacanþã, cã nu mai trebe sã
munceascã, cã sã ocupã
nea Daea de toate.
Nea Palaºcã ar cam vrea
sã fie mãcar prefect, dacã
parlamentar nu-l mai vrurã
mehedinþenii, numai cã
nici nea Drãghiea nu sã
mulþumeºte sã stea
deoparte, cã ‘mnealui e
învãþat sã nu stea mult
deoparte de putere ºi de câte ori îl
lasã ãºtia pe tuºã, revine în teren mai
repede decât brancardierii. Un fel de
Hopa Niticã al politicii mehedinþene,
cum s-ar spune.
Mã nepoate, deºi pare incredibil,
iote cã unii sunt în stare sã devinã
ridicoli doar –doar or rãmâne pânã
la adânci batrâneþi pe niºte foncþii.
Aºa sã întâmplã cã la început de
sãptãmânã, dupã ce niºte
ºmecheraºi i-au convins cã ar putea
redeveni directori de ºcoli, câteva
zeci de foºti ºi actuali directori, de
mânuþã câte doi, au luat cu asalt
sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi, unii pentru aºi da demisia, alþii pentru a fi
reinstalaþi în foncþie. Pãi da, cã ãi

de pierduserã scaunul, au aflat cã sar fi dat o notã ministerialã prin care
directorii cu concurs luat puteau sã
renunþe la foncþie, iar conducerea
inspectoratului ar putea sã îi
renumeascã pe ei, pe poºtii
adicãtelea, ca directori de ºcoli. Da
cum au venit, aºa au plecat, pentru

antenã având parteneri de platou
moderatori cunoscuþi pentru
opiniile lor... social democrate. Ce
mai! Puþin a lipsit ca nea Buºoi sã
primeascã ºi o caftealã la propriu,
nu numai la figurat, da liderul liberal
nu s-a lãsat. Pentru asta Sucã îl
aºteaptã la Severin sã-i dea o bere,

cã IªJ Mehedinþi comunicase, în
timp util, conducerii MEN, cã toate
posturile de directori ºi directori
adjuncþi de instituþii de învãþãmânt
au fost ocupate fie prin concurs, fie
prin votul colegilor din consiliile
profesorale. ªi apropo, cum aþi putut
sã cãdeþi în ridicol, cerºind un post
pe care nu l-aþi putut obþine prin
concurs? Aþi dat ºi ºpagã
pentrunîmperechere? Penibil,
dar adevãrat!
Mã fraþilor, fãcu el ce fãcu nea
Buºoi, europarlamenterul liberal de
douã judeþe ºi gãsi ocazia sã iasã iar
în evidenþã. Da de data asta Sucã zice
cã o fãcu onorabil, dovedind cã
rãmâne un liberal bun la toate. Nea
Cristi Silviu sã dusã în emisiune la

da numai sã nu mai parcheze în faþa
Teatrului, cã ultima datã a ieºit cu
limuzina ºifonatã. La propriu.
Pãi cam anapoda parcã maºina ºi
un nea Gheorghe, în faþa porþii unui
severinean, ºi nu câteva minute cât
sã-i ia ceva de-ale gurii, ci ore bune.
Poliþiºtii veniþi la faþa locului au
verificat numãrul de înmatriculare ºi,
surprizã, numãrul MH-065477 era
expirat de anul trecut. Peste noapte
nea Gheorghe a venit sã mute
ototmobilu’ da, altã surprizã, a fost
oprit de oamenii legii ºi a primit ce
merita, aºa ca sã-i fie învãþãturã de
minte, ºi ‘mnealui ºi altor ºmecheri.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

