
România nu mai are nicio ºansã decât sã meargã pe calea cea dreaptã. Orice abatere, orice patã, orice
disfuncþionalitate majorã într-o þarã deja nefuncþionalã nu face  bine poporului în primul rând. O parte a
politicienilor ºi a aparatului de stat a furat destul pentru a avea de suferit dacã România va fi luatã la palme de
cãtre cei din jur sau de cãtre organele internaþionale. Dar mai ales astãzi, România îºi taie singurã creanga de
sub picioare, dacã se abate de la calea cea dreaptã. România are nevoie cu certitudine sã fie o þarã puternicã
ºi nu una slabã, în cazul în care se va întâmpla sã fie lãsatã singurã în calea amicilor ºi a inamicilor. Acesta
este ºi a fost cel mai mare pericol: rãzboiul româno-român. Doar cu Marea Neagrã...

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu
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ªeful secþiei politice a
Ambasadei Japoniei în
România a fost prezent marþi în
Mehedinþi unde a avut mai
multe întâlniri cu reprezentanþii
autoritãþilor locale. Situaþia
politicã tensionatã a fost unul
dintre punctele de discuþie
abordate în cadrul întâlnirii cu
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi
ºi liderul PSD Mehedinþi.

Japonia, îngrijoratã de tensiunile din România

 Continuare în pag. 5
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Am ascultat ºi eu, ca mulþi
alþii, discursul preºedintelui Klaus
Iohannis, dornic sã vãd, dupã zile
ºi zile de proteste naþionale de
amploare, cum vede preºedintele
ieºirea din aceastã crizã internã, din
acest iureº al dezbinãrii în care am
intrat cu toþii dupã ce s-a declanºat
scandalul Ordonanþei 13.  Cei care
aºteptau un discurs al împãcãrii, al
îndemnului la sobrietate ºi calm
social, au fost, desigur, tot atât de
dezamãgiþi pe cât de încântaþi au
fost cei aflaþi de partea
preºedintelui, comilitonii antiPSD,
înfrânþi în alegerile parlamentare
din decembrie trecut.  Iohannis a
venit în parlament nu pentru a da
un semnal de pace politicã, ci
pentru a rearunca pisica moartã la
poarta PSD, pentru a întãri starea

O Românie nervoasã
de beligeranþã dintre tabere: „Care
este marja de manevrã pentru a ieºi
din acest impas? Retragerea
Ordonanþei 13 ºi eventual
demiterea chinuitã a unui ministru
este cu certitudine prea puþin.
Alegeri anticipate, însã, sunt în
aceastã fazã prea mult. Asta este
marja de manevrã. Cine trebuie sã
vinã cu soluþia? Pãi, în mod natural,
cel care a creat problema: PSD-ul”
Rezultã cã  întreg PSD e vinovat de
producerea celebrei Ordonanþe
iritante, ºi cã e cazul sã facã nu
unul, ci doi trei paºi în spate,
ruºinat, dupã admonestarea publicã
de care a avut parte din stradã.
Iohannis a prins acest culoar
favorabil de discurs public ºi a
punctat, cu riscul de a deveni
partizan. De aici ºi reacþiile unor
voci din PSD care l-au acuzat cã
nu este preºedintele tuturor
românilor. ªerban Nicolae, de
exemplu, spunea: „Mi s-a pãrut un
discurs ruºinos ºi dezamãgitor. Am
crezut cã preºedintele va veni în
Parlament (care este definit de
Constituþie ca organ reprezentativ
suprem al poporului român) sã
transmitã un mesaj moderat, de
invitaþie la concordie ºi la gãsirea

unor soluþii comune, de deblocare
a crizei. Nicidecum n-am crezut cã
preºedintele va veni sã facã niºte
glumiþe destul de dubioase ºi
preocupat sã stârneascã râsete ºi
aplauze amuzate. Am crezut cã
preºedintele va face menþiuni
legate cu privire la toate protestele,
inclusiv cele de la Cotroceni, ºi nu
doar la unele dintre ele”. Dincolo
de toate aceste contre, normale ºi
previzibile, câteva chestiuni pot fi
concluzionate. Strada a reacþionat
exemplar, puternic ºi masiv, ºi a
fãcut-o dincolo de partizanate ºi
interese politice, amendând o
ordonanþã dubioasã, o procedurã
nefireascã pentru o democraþie
realã. Aceastã reacþie a strãzii, a
societãþii civice, ne aduce în prim
plan realitatea unei Românii care nu
mai are niciun chef sã înghitã tot
ce i se oferã din partea unui
guvern sau altul. O Românie
reactivã, nervoasã, gata sã revinã
în stradã, cu argumente ºi
vociferaþii împotriva a tot ceea ce
este anormal din punct de vedere
al valorilor democratice. Niciun
guvern de acum încolo nu mai
poate ignora strada. O altã
concluzie, evidentã, e aceea cã

guvernul nu prea a fost în apele
lui în momentul când a decis
chestiunea respectivei ordonanþe.
A ºi reacþionat greoi, nãucit ca sub
efectul unor pumni de pugilist,
sfârºind prin a se retrage în colþul
sãu. Ar fi putut remedia mult mai
repede chestiunea ordonanþei,
vizavi de reacþia tot mai consistentã
a societãþii civice. ªi nu a fãcut-o.
E limpede cã e un guvern slab, care
dezavantajeazã în primul rând PSD
ºi electoratul sãu. Nu toatã þara a
fost în stradã. Cei mai mulþi au votat
cu PSD, ºi au   stat în case, la tv,
încercând sã înþeleagã ce se
întâmplã. Guvernul Grindeanu era
dator faþã de acest electorat, masiv,
electorat care l-a adus la putere, sã
facã o figurã mai onorabilã ºi mai
fermã, nu sã provoace aceste
masive proteste stradale, ºi toatã
iritarea socialã.  Dacã s-ar fi petrecut
toate acestea într-un an electoral
(avem precedentul în anul 2012,
când cu Bãsescu-Boc) social-
democraþii ar fi intrat în alegeri ºi
ar fi ieºit fix prin uºa din dos.
Norocul PSD-ului e cã se aflã la
începutul mandatului de guvernare,
ºi nu spre finalul acestuia. ªi
ghinionul lui Iohannis, desigur.

Sâmbãtã, 28.01.2017, în
Sala Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin s-a desfãºurat Turneul
Internaþional “CUPA SEVERINULUI”,
ediþia a –VI-a, prima competiþie din
Calendarul Oficial al Federaþiei
Române de Judo, care a adunat la
start 480 sportivi de la 50 cluburi

Turneul Internaþional “CUPA SEVERINULUI”, ediþia a –VI-a

din 7 þãri: ROU, SRB, BUL, CRO,
UKR, KOS, Rep. MLD.
Sportivi de la CSM Drobeta au urcat
pe podium dupã cum urmeazã:
Loc I
- ARGINT DIANA -52 kg -U13
- STROE ANA MARIA -40 kg -U18
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U18

- NECULA LORENA -70 kg -
Seniori
- CHICIN ALEXANDRU -66 kg -U18
- COVACIU IASMINA -48 kg -U18
Loc II
- VÂLVOI ANDA -63 kg -Seniori
- VÂLVOI DENISA -40 kg -U13
- BIZGA CINTEZÃ ROBERT -28 kg
-Grupa specialã
Loc III
- DEMETRIO DANIELA -57 kg -U15
- BORTOª ANDREEA -57 kg -
Seniori
- TÃTAR KRISZTINA -48 kg -
Seniori
- DIACONESCU CHRISTIAN -50 kg -U15
- ANDRECA TIBERIU +100 kg -
Seniori
- BREBINARU ALEXANDRU -66 kg -U18
- BIZGA CINTEZÃ ªTEFAN -55 kg
-Seniori

- VLADU ANA MARIA -40 kg -15
Loc V
- BORONTIª ANDREEA -57 kg -
U18
- FILIMON DAVID -38 kg -U13
Loc VII
- AL-FLOARI MIHAI -46 kg -U18
- GÎRJOABÃ GABRIEL -46 kg -U18
   Toate aceste rezultate au urcat CSM
Drobeta pe cea de-a doua treaptã de
pe podium în clasamentul pe echipe.
   A fost o competiþie de verificare
reuºitã pentru sportivii noºtri care
îºi vor continua pregãtirea în
acelaºi ritm de antrenamente ºi
competiþii de verificare, pânã la
finalele campionatelor naþionale ce
vor urma în perioada urmãtoare.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin
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Sãptãmâna trecutã, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, a inaugurat prima
creºã construitã cu bani proveniþi
exclusiv din bugetul local, dupã mai
bine de 20 de ani. În municipiu,
urmeazã sã mai fie deschise douã
astfel de creºe, în urmãtoarele 18 luni.
   Nevoia acutã pentru locuri unde
îºi pot lãsa micþii, în timpul orelor
de lucru, a severinenilor nu a lãsat
autoritãþile indiferente. Dupã 6 luni
de mandat, primarul Marius
Screciu a reuºit sã deschidã o astfel
de unitate, la ªcoala Generalã

Primãria Drobeta Turnu
Severin a deschis prima creºã
cu fonduri din bugetul local

Numãrul 1. Creºa are un numãr de
46 de locuri, destinate copiilor cu
vârste cuprinse între 0 ºi 3 ani. Dat
fiind faptul cã numãrul solicitãrilor
este de 3 ori mai mare, încã 2 astfel
de unitãþi vor fi deschise în Drobeta
Turnu Severin, în urmãtoarele 18
luni, în zona Bisericii de Carton
ºi a blocurilor ANL.
   Condiþiile moderne fac ca noua
unitate sã se alinieze la cele mai înalte
standarde ºi sã corespundã cât mai
bine nevoilor micuþilor. Creºa a fost
dotatã cu mobilier, aparaturã
electrocasnicã, televizoare, iar douã

educatoare vor avea grijã de copii
în intervalul orar 06:00-18:00, a
precizat fostul director al Direcþiei de
Asistenþã Socialã Drobeta Turnu

Severin, Dorina Apetrei. Data
estimatã la care creºa îºi va începe
activitatea este 13 februarie, 2017.

Dumitru Mladin (77 de ani)
este ultimul practicant în Mehedinþi
al unei meserii uitate, dogãria.
Meºterul a învãþat meseria de la un
vecin în urmã cu 50 de ani.

   Singurul reprezentant al unei bresle
meºteºugãreºti importante pe vremuri
trãieºte acum în Drobeta Turnu
Severin, unde îºi primeºte clienþii.
Sunt oameni care ºtiu sã aprecieze
un lucru bine fãcut, dar cunosc ºi
faptul cã þuica sau vinul se pãstreazã
foarte bine în butoaie de lemn.
   Dumitru Mladin este de loc din
zona de munte a Mehedinþiului, de la

Meserii uitate: Ultimul dogar din Mehedinþi
Godeanu, acolo unde mulþi au învãþat
de-a lungul anilor meºteºugul
dogãriei. Acum, breasla sa a dispãrut
fiindcã rând pe rând reprezentanþii
acesteia s-au dus la cele veºnice, iar

tinerii nu s-au
înghesuit sã
înveþe tainele
acestei meserii.
   Nea Dumitru îºi
aminteºte cã a
furat meseria de la
un vecin din sat,
Iancu Armulescu:
   „Când vezi un
om cã face un
lucru, trebuie sã
te uiþi bine la el,
sã-l urmãreºte,

sã fii atent la el. Important este cã
trebuie sã ºtii bine mãsurile cã altfel
nu poþi sã faci vasul”.
   Îl privea ore în ºir cum modela
lemnul, cum potrivea cercurile, astfel
încât butoiul sã fie fãrã cusur. Nici nu
intra în discuþie ca vreun client sã fie
nemulþumit fiindcã asta ar fi fost
ruºine mare.
   La 16 ani a fãcut primul butoi cu

ajutorul vecinului sãu ºi cu sculele
acestuia. „Prima datã, lemnul trebuie
sã-l fasonezi, apoi sã-l tai la o anumitã
lungime. Când am învãþat eu nu erau
maºini de lucrat, ca acum. Atunci îl
ciopleam cu securea, pe urmã trãgeam
manual cu rindeaua ºi apoi îl fãceam
la dimensiunea la care trebuia fãcut
pentru a pune cercurile pe el. Dupã
aceea îl retezeam la capete, ca sã-l
faci rotund”, povesteºte meºterul.

„Meseria se furã, nu se învaþã”
Dumitru Mladin a plecat din sat în urmã

cu 45 de ani ºi s-a mutat în Drobeta
Turnu Severin, unde s-a angajat la
Secþia de Drumuri Naþionale. ªi-a dat
seama cã anii trec ºi cã la bãtrâneþe îi
va prinde bine ziua când îi va bate
poºtaºul la poartã cu pensia. Nu a
abandonat însã nicio clipã marea sa
pasiune pentru dogãrie ºi tâmplãrie,
ºi în timpul liber a continuat sã lucreze

pentru clienþii sãi.
   Regretã faptul cã nu mai gãseºte
tineri pe care sã-i înveþe secretele
dogãrie: „Meseria se furã, nu se
învaþã, sunt mulþi care ºtiu teorie,
dar practicã nu ºtiu. Am avut un
bãiat care a lucrat cu mine, fãcuse
o profesionalã de tâmplari ºi el nu
ºtia sã facã o fereastrã sau o uºã”.
E adevãrat însã ºi faptul cã din
meºteºugul acesta nu se poate trãi
în zilele noastre.

Lemnul trebuie uscat doi ani 
   Nea Dumitru spune cã pentru
realizarea unui butoi nu se foloseºte
material verde. Lemnul trebuie sã fie
uscat timp de minimum doi ani. Este
obligatoriu ca uscarea sã se producã
în mod natural, la soare ºi la vânt. Cel
mai bun lemn pentru vin este stejarul,
iar în cazul rachiului trebuie folosit
lemnul de dud.  Alexia M.

 Biroul de presã
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Finanþarea unitãþii  de
management al apei grele, stocate
la ROMAG PROD, rãmâne în
continuare sub semnul întrebãrii.
Vicepreºedintele Comisiei pentru
Industrii ºi Servicii, din Camera
Deputaþilor, deputatul Virgil
Popescu a susþinut în plen un
amendament, care a fost respins la
vot. În schimb, deputatul PSD Vlad
Bontea spune cã liberalii nu au
înþeles nimic ºi cã finanþarea
vine în scurt timp.
   „Din pãcate majoritatea
PSD+ALDE a respins ºi în plen
acest amendament”, scrie Virgil
Popescu pe contul sãu de
Facebook, dupã ce acuzã faptul cã
voturile nu s-au numãrat corect.
   Deputatul PNL de Mehedinþi, Virgil
Daniel Popescu, a postat pe contul
sãu de socializare, intervenþia din
plenul Camerei Deputaþilor în care ºi-
a susþinut amendamentul privind
alocarea sumei de 15 milioane de lei
unitãþii de management a apei grele,
de la Severin. Deputatul liberal, care
este ºi vicepreºedinte al Comisiei de
Industrii ºi Servicii din Camera

Stocul de apã grea,
subiect de dispute politice

Deputaþilor, susþine cã ºi senatorul
PSD Liviu Mazilu ar fi votat pentru,
dar votul sãu nu a fost numãrat
corespunzãtor de preºedintele de
ºedinþã. „Domnilor de la PSD, vã
rog votaþi acest amendament vital
pentru economia româneascã!”,
a spus Popescu de la tribuna
Camerei Deputaþilor.
   Deputatul liberal de Mehedinþi s-
a arãtat foarte critic faþã de atitudinea
de nepãsare a parlamentarilor ºi a
scris pe contul sãu de Facebook:
„Din pãcate majoritatea PSD+ALDE
a respins ºi în plen acest
amendament. Îi mulþumesc d-lui
senator Liviu MAZILIU care a votat
amendamentul cu toate ca
preºedintele de ºedinþã nu a dorit
sã numere votul dânsului la
voturi pentru. Este o bãtaie de
joc ce se întâmplã la dezbaterea
legii bugetului”.
   În schimb, deputatul PSD Vlad
Bontea spune cã va exista finanþare,
în maxim o lunã ºi jumãtate, pentru
unitatea de management a apei
grele, dar numai dupã ce se va
înfiinþa o autoritate care sã se ocupe
de apa grea de la ROMAG TERMO,
amendamentul depus de Virgil
Popescu neavând sustenabilitate.
   La ROMAG PROD se aflã stocatã,
în acest moment, o cantitate de apã
grea ce valoreazã circa 1,3 miliarde
de lei ºi care trebuie conservatã în
condiþii optime, pentru a nu se
deprecia. Mai mult, alocarea de bani
este vitalã pentru cei aproape 100
de salariaþi care au grijã de aceastã
avuþie a statului român.

COMUNICAT DE PRESÃ

Luni, 06 februarie a.c., a avut loc
ºedinþa de evaluarea a activitãþii
Inspectoratului pentru Situaþii de

Urgenþã „DROBETA” al Judeþului
Mehedinþi, pe anul 2016.

    Potrivit raportului prezentat, în
perioada 01.01 – 31.12.2016, în zona
de competenþã a inspectoratului,
pompierii militari au desfãºurat6121
de misiuni, în medie câte 17 pe zi, cu
2362 mai multe comparativ cu anul
trecut. Dintre acestea: 3891 au fost
cazuri de urgenþã asistate de
S.M.U.R.D. (63,57%), 287 incendii
(4,69%), 358 incendii de vegetaþie
uscatã (5,85), 121 cazuri pentru
asistenþã ºi salvare de persoane
(1,98%), 1259 acþiuni pentru protecþia
comunitãþii (20,56%) ºi 205 alte situaþii
de urgenþã (3,35%), reprezentând
misiuni pirotehnice, alunecãri de teren,
fenomene meteo periculoase,
înlãturarea efectelor inundaþiilor, avarii
la utilitãþi publice etc..
   Pe timpul desfãºurãrii misiunilor,
au fost salvate: 54 de persoane:
(46 adulþi ºi 8 copii), bunuri în

valoare de 20.608.300 lei, 124 de
animale ºi 51 de pãsãri, fiind
asistate medical 3.920 de persoane
(3.561 adulþi ºi 359 copii).
   Pe linia prevenirii situaþiilor de
urgenþã, în anul 2016, s-au
desfãºurat 1.423 de controale, cu
0,9% mai multe faþã de anul 2015,
constatându-se 6698 de deficienþe.
Dintre acestea 1623 au fost
înlãturate pe loc, 4614 fiind
sancþionate. Au fost aplicate 1024
de amenzi, în cuantum de
1381506 lei  ºi 3590 de
avertismente. Au fost emise 58
de avize ºi 84 de autorizaþii.
 Încadrarea cu personal a unitãþii
este asiguratã în proporþie de 92%.
Asigurarea climatului de siguranþã
la nivelul comunitãþii ºi crearea
culturii de securitate la incendiu
rãmân principale obiective ale
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „DROBETA” al Judeþului
Mehedinþi.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Plt. Raluca TÎRCÃ

Evaluarea activitãþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „DROBETA”

al Judeþului Mehedinþi, pe anul 2016

 R. C.

Ecluza românã de la hidrocentrala Porþile de Fier
I a intrat în funcþiune din data de 7 februarie, de la ora
17,00, cu navigaþia spre aval, anunþã Administraþia
Fluvialã a Dunãrii de Jos RA Galaþi.
   De asemenea, începând aceeaºi datã datoritã faptului cã
nu mai existã poduri de gheaþã, precum ºi a îmbunãtãþirii
condiþiilor hidrometeorologice, s-a deschis navigaþia pe
timp de zi a navelor ºi convoaielor fluviale de la barajul
Porþile de Fier pânã la kilometurl fluvial 480.
   Totuºi, reprezentanþii Administraþiei Fluviale atrag

atenþia cã deplasarea navelor ºi
convoaielor se va efectua pe rãspunderea
conducãtorilor de nave ºi convoaie având în vedere
faptul cã semnalizarea plutitoare a fost deplasatã de
pe poziþie de cãtre formaþiunile de gheaþã. Pânã la
instalarea în teren a semnalizãrii plutitoare de cãtre
Administraþie, se recomandã folosirea de cãtre
conducãtorii de nave ºi convoaie a hãrþii electronice
publicatã de cãtre AFDJ RA Galaþi pe site www.afdj.ro.
   Cãpitãniile de port pot opri navigaþia, dacã nu sunt
întrunite condiþiile de siguranþã a navigaþiei în zonã.

S-a reluat navigaþia pe Dunãre
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S-a intrat în linie dreaptã
pentru înfiinþarea unei filiale a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
în municipiul Orºova. Dupã
demersuri zbuciumate, care au
durat aproape doi ani, iniþiativa
înfiinþãrii acestei filiale prinde contur.
Managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, Doiniþa Mariana
Chircu, spune cã pânã la 1 iunie
muzeul va fi deschis. Primarul
Orºovei a declarat cã sprijinã
proiectul ºi va da toate avizele
necesare în cel mai scurt timp.
  O iniþiativã, pornitã în urmã cu
aproape doi ani de zile, de actualul
manager al Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, Doiniþa Mariana Chircu, prinde
contur la Orºova. Pânã la 1 iunie 2017,
aici va fi deschisã o filialã a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, care va avea
trei secþii. Hotãrârea de atribuire a unui
spaþiu a fost luatã pe 10 noiembrie
2016, printr-o hotãrâre a Consiliului
Local Orºova, dar abia acum va fi pusã
în aplicare de primarul Orºovei,
Marius Stoica. Vor fi create ºase locuri
de muncã, iar toate costurile angajate

Muzeul de la Orºova va fi înfiinþat pânã în iunie

vor fi în sarcina Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Muzeul de la
Orºova va avea trei secþii:
Arheologie – Istorie, ªtiinþele Naturii,
Etnografie ºi Artã Popularã.
Managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, Doiniþa Mariana
Chircu, spune cã realizarea unei
filiale a muzeului la Orºova este un
obiectiv al proiectului sãu de
management, care urmãreºte
extinderea reþelei muzeale în judeþul
Mehedinþi. Deschiderea filialei este
consideratã o prioritate pentru

Orºova, deoarece este un oraº ce
trebuie sã  devinã un important punct
de atracþie turisticã pe harta Europei.
Muzeul încã nu a primit spaþiu pânã
acum, dar se aºteaptã ca primarul sã
dea acest spaþiu printr-un proces
verbal de predare primire. De aici
înainte, Consiliul Judeþean va susþine
financiar proiectul ºi se va trece la
amenajarea filialei muzeale. Chircu
spune cã filiala ar putea fi deschisã
pe data de 1 iunie 2017.
  Dupã trei luni de la ºedinþa de consiliu

în care a fost aprobatã
atribuirea spaþiului, primarul
Orºovei, Marius Stoica, a
devenit interesat de punerea în
aplicare a deciziei ºi spune cã
în cel mai scurt timp va acorda
spaþiul ºi va face tot ceea ce
trebuie pentru înfiinþarea filialei
muzeale, ba chiar felicitã
iniþiatorul proiectului, pe
doamna Doiniþa Chircu.
 Istoria iniþiativei se leagã
implacabil de luna iunie. În
iunie 2015, Doiniþa Mariana

Chircu, înainteazã Consiliului Local de
la acea vreme, precum ºi primarului
Ion Manea, propunerea alocãrii
spaþiului în care a funcþionat Direcþia
Localã de Impozite ºi Taxe, pentru ca
aici sã fie amenajatã o secþie a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

Pe data de 5 iunie 2016, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier transmite o
notã de fundamentare Consiliului
Judeþean Mehedinþi, iar în iunie
2017, vom avea muzeu.

Marþi, 14 februarie, Teatrul Bulandra aduce pe scena
Palatului Culturii “Teodor Costescu” spectacolul
OTHELLO, pus în scenã de regizorul armean Suren
Shahverdyan. Vã aºteptãm la Teatru!
Marþi, 14 februarie, ora 19:00.
În premierã, la Turnu Severin, OTHELLO, de
William Shakespeare.

 urmare din pag. 1

Japonia, îngrijoratã de tensiunile din România
O misiune a

amabsadei Japniei în România a fost
prezentã în Mehedinþi unde oficialii au purtat
discuþii cu reprezentanþii autoritãþilor locale.
Aceºtia ºi-au manifestat îngrijorarea cu
privire la instabilitatea României în
contextul protesetlor masive.
„În cadrul întâlnirii au fost abordate, printre
altele, ºi teme politice, în special situaþia
politicã tensionatã din România, cãzându-
se de acord cã aceasta trebuie sã reintre
în normalitate, iar þara noastrã sã redevinã
factor de stabilitate în regiune. La rându-
mi, am þinut sã subliniez coerenþa ºi
consistenþa Programului de Guvernare al
României – apreciat ºi confirmat printr-un
vot masiv la scrutinul electoral din 11
decembrie – pentru a cãrui implementare
este nevoie de pace socialã”, a precizat
Aladin Gigi Georgescu, în cadrul unui
comunicat de presã.
Vizita oficialului japonez vine ºi în
contextul în care România traverseazã o
perioadã de instabilitate economicã ºi
pol i t icã aspect  care îngri joreazã
reprezentanþii companiilor cu capital
privat. Protestele masive din stradã i-a

determinat pe investitorii strãini sã se uite
cu îngrijorare la þara noastrã, mai ales cã
în Mehedinþi sunt douã investiþii majore
care au capital japonez, motiv suficient de
îngrijorare pentru diplomaþia japonezã.
Compania japonezã Sumitomo Bordneze
opereazã la Severin ºi a devenit principalul
angajator al judeþului, iar compania Takata
opereazã în municipiul Orºova.
„Cu toate acestea, judeþul nostru rãmâne
avid de investiþii ºi oportunitãþi de dezvoltare,
în condiþiile existenþei unui climat favorabil,
cu personal disponibil calificat, multiple
utilitãþi industriale, acces facil la transport
rutier, feroviar ºi naval, precum ºi potenþial
turistic ºi agricol deosebite. Aceste
oportunitãþi investiþionale le garantãm cu o
politicã transparentã, flexibilã ºi atractivã a
autoritãþilor judeþene ºi locale, pe fondul unui
program de guvernare predictibil ºi facil
pentru mediul de afaceri, în general”,a mai
precizat preºedintele Aladin Gigi Georgescu.
Reprezentanþii autoritãþilor locale ºi-au
reafirmat disponibilitatea, sprijinul ºi
deschiderea cãtre orice forme de colaborare,
care sã fie reflectate prin oportunitãþi de
dezvoltare ºi proiecte comune de investiþii.

 Romeo Dorian Crîºmaru
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Culmea mitocãniei, tupeului,
nesimþirii agresive, mârlãniei,
dispreþului faþã de naþiunea românã a
fost atinsã de aºa-zisul preºedinte al
României, marþi, în caricatura de discurs
pe care l-a rostit în faþa camerelor reunite
ale Parlamentului. Lumea credea cã
ipochimenul este animat de cele mai
bune gânduri, în sensul de a tempera
tensiunile din stradã, stârnite, practic,
de el însuºi ºi de a face un cât de timid
pas cãtre o coabitare cu un guvern
asupra cãruia nu a fãcut decât sã se
nãpusteascã bezmetic cu toate armele,
mai mult sau mai puþin constituþionale
de care dispune. Aº, de unde! Pretinsul
mesaj din Parlament a fost o lãbãrþatã
mitocãnie, croºetatã pe un scenariu
chinuit miºtocãresc, parcã împrumutat
din registrul birjarilor, care nu a fãcut
decât sã lãrgeascã prãpastia din
societatea româneascã. O prãpastie
parcã din senin iscatã, dacã avem în
vedere cã ea a survenit unui scrutin, cel
din 11 decembrie anul trecut, cu un
câºtigãtor mai mult decât categoric –
ceea ce acrediteazã ideea cã miºcãrile

Hai pe la „revuluþie”, hai pe la „ribiliune”...
de stradã, dar mai ales violenþa lor, sunt
rodul unor manipulãri oculte ºi ordinare.
E din ce în ce mai evident – ºi nu ne
trebuie prea multe argumente pentru a
demonstra asta – cã de-acum celebra
ordonanþã 13 nu a fost decât un pretext
extrem de subþire pentru declanºarea
protestelor, adevãratul scop fiind forþarea
demisiei Guvernului abia instalat. Un
guvern care nu era al cui trebuie.
   * Dar cât se poate de nostim e cã
respectiva ordonanþã, referitoare la
modificãrile Codului Penal, nu fãcea
decât sã... reincrimineze abuzul în
serviciu, care rãmãsese dezincriminat,
ca urmare a faptului cã articolul 297
din Codul Penal fusese abrogat tacit.
Asta nu pricepeau sau, mã rog, se
prefãceau a nu pricepe purtãtorii de
stindard ai moralitãþii din piaþã. Tot ca
o tristã comicãrie, ministrul Justiþiei,
Florin Iordache, preocupat mai mult
sã facã pe cocoºul cu reporterii („altã
întrebare!”), habar n-avea – ca ºi pupila
sa de circumstanþã, Oana Schmidt
Hãinealã, de altfel -  de acest lucru.
Aºa se face cã, prin retragerea, sub

presiunea strãzii, a Ordonanþei 13,
abuzul în funcþie este dezincriminat!
Ia-o ºi pe asta, dragã Cucuvea mov!
   * În semn de protest faþã de aroganþa
mitocãneascã din Parlament a Dulapului
Sãsesc, deputaþii ºi senatorii de la PSD
ºi ALDE au pãrãsit, la un moment dat,
sala de ºedinþe. Tocmai în momentul
când... oratorul, dacã pot sã-i spun aºa,
se simþea mai inspirat ºi când ºi-a adus
aminte de replica aceea care l-a fãcut
odios, mai ales în ochii cadrelor didactice
care mai fac câte o meditaþie doar pentru
ca sã-ºi mai ajusteze venitul meschin ºi
nu pentru a mai achiziþiona o casã –
„ghinion”! Ghinionul, aþi priceput,
este al nostru, cã un asemenea
ipochimen, port stindard ale unor
interese care nu sunt ale noastre, a
ajuns preºedinte al României! Vai de
soarta ºi de zilele noastre!
   * Vãd cã toatã presa (sau, mã rog, o
parte consistentã a ei) se
entuziasmeazã de numãrul „mereu
crescând” al participanþilor la
manifestaþii, evidenþiind dreptul la
opinie ºi la liberã exprimare, dar
trecând oarecum în plan secund
violenþele la care s-au dedat unii dintre
manifestanþi, câteva dintre aceste
violenþe evidenþiind, fãrã nicio
exagerare, atitudini ºi practici
fascistoid-teroriste. Sã difuzezi, tu
ziarist care te pretinzi cã eºti, pe
Facebook, adresele ºi numerele de
telefon ale miniºtrilor ºi liderilor PSD,
incitând indirect, dar cât se poate de
limpede, la violenþe împotriva acestora
ºi a familiilor lor denotã, clar ca lumina
zilei, mentalitãþi ºi ticuri teroriste. Se
poate toleera aºa ceva? Ne întoarcem
cu 60 – 70 de ani în urmã? Aºa de tare
s-au înrãdãcinat reflexele totalitare,
staliniste în minþile, în conºtiinþele
unora dintre compatrioþi, încât nu pot
fi, nici astãzi, eradicate?!
   * Ar mai fi apoi ideile unora de a-ºi
aduce plozii la protestele din piaþã, o
chestiune absolut iresponsabilã, ca sã
nu zic de-a dreptul respingãtoare,
despre care penibilul preºedinte de
þarã cu care ne-am procopsit în 2014
s-a exprimat cã ar fi o înaltã lecþie de
educaþie civicã. Vai de capul tãu de
zãltat! Ai uitat - ºi tu ºi cei în cauzã –
cã existã o lege prin care se interzice

acest lucru? Încã o dovadã cã, inclusiv
pentru politicienii noºtri de mucava,
Constituþia României este cartea cea
mai puþin cititã. De butoiul plin cu
borhot propagandistic din Dealul
Cotrocenilor, nu mai vorbesc. Dar el,
nu-i aºa, la fel ca predecesorul sãu în
funcþie, nu face parte din clasa politicã!
Cât îl vedeþi de plãvan, de stâncos, el
s-a nãscut din spuma mãrii!
   * Circulã un fel de curent de opinie,
cum cã „trebuie sã fii prost (cretin,
imbecil, troglodit etc.) ca sã crezi cã
atâtea zeci, sute de mii de oameni
care-ºi fac veacul ºi dau probe
de...creativitate pe caldarâm ar fi
manipulaþi”. Oh, dar cum sã credem
aºa ceva? Nu e vorba decât de spiritul
de turmã... Aºa e mai bine? Dar ºi mai
interesantã e o altã teorie: în Piaþa
Victoriei, s-ar afla  avangarda societãþii,
crema intelectualitãþii, chintesenþa
principia-litãþii militante, seva
creativitãþii româneºti (aþi vãzut ce
lozinci, ce distihuri, ce catrene – þâþã
de mâþã, muc ºi sfârc, stã pisi-n coadã
ºi mouse cântã la pian, ce mama mã-
sii!), în timp ce în faþa Palatului
Cotroceni s-au adunat drojdia
trogloditã, prostimea, clienþii
pomenilor electorale, pensionãrimea
senilã etc., etc. La fel ca în cazul
securiºtilor – ai noºtri sunt buni, ai
voºtri sunt rãi. Aºa  a lãsat sã se înþeleagã
ºi nedemnul preºedinte în mesajul sãu
din Parlament despre români: ai lui sunt
buni ºi frumoºi, restul sunt rãi ºi odioºi.
Hai, bãi, sifon de-aici, mai bine þi-ai fi
rezervat timpul, de pildã, pentru o analizã
a activitãþii SPP-istului ce are grijã la
Sibiu de madame Carmencita! Aveai
mãcar o ºansã de a-þi schimba
perspectiva evaluãrii...
   * Ca sã nu fie vreo problemã, de azi
înainte, lozinca (tot e vremea lozincilor!)
sub care va apãrea aceastã rubricã  va
fi JOS IOHANNIS!  ªi asta pentru cã
autorul ei – Bibicul, de! – este de
pãrere cã jubileul Centenarului Marii
Uniri de anul viitor nu trebuie sã ne
prindã cu aceastã jalnicã - dar
periculoasã - marionetã la Cotroceni.
Pânã atunci, noi, românii poate cã
avem lucruri mai serioase de fãcut
decât sã ne gãtim frumos, precum
conul Leonida ºi „rãposata” lui, ºi sã
mergem „pe la revuluþie”. Sau „pe la
ribiliune”, dupã zicerea unor florãrese
din „Delirul” lui Marin Preda...
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Interviu cu scriitorul
Sorin Vidan, noul manager al

Palatului Culturii „Teodor Costescu”
Drobeta Turnu Severin

Reporter: Domnule Sorin Vidan, sunteþi
noul manager al Palatului Culturii
„Teodor Costescu”. Ce reprezintã
pentru dvs. deþinerea unei astfel de
funcþii publice în domeniul culturii?
Sorin Vidan: O asemenea funcþie
reprezintã, înainte de toate, o
responsabilitate majorã. În primul rând faþã
de severineni, care aºteaptã de la Palatul
Culturii programe culturale de calitate.
Responsabilitatea privind protejarea
patrimoniului, unul inestimabil, în care s-
a investit enorm, dupã cum bine ºtiþi bine
de buna ºi corecta gestionare a  banului
public. Exigenþele  noastre vin dinspre
cetãþeni ºi dinspre autoritatea publicã,
reprezentatã de primar, viceprimari ºi
Consiliul Local, care au, e adevãrat, o
deschidere exemplarã pentru cultural, dar
sunt instanþe foarte riguroase în aceastã
privinþã. Prima atenþionare primitã din
partea autoritãþii locale, la investire, venitã
în mod direct ºi cât se poate de tranºant
din partea primarului municipiului, a fost
privitoare la grija ce trebuie avutã pentru
patrimoniul instituþiei, ceea ce mi s-a pãrut,
ca atitudine, foarte corect.
Reporter: Ce strategie aveþi din
aceastã funcþie pentru revigorarea
culturii severinene?
Sorin Vidan:Cultura e un organism viu.
Are nevoie de un mediu propice,
încurajator, ca sã existe ºi sã se manifeste.
În culturã sunt esenþiale instituþiile, mai
ales în provincie. Fie cã vorbim de forme
culturale asociative (revistã, cenaclu,
editurã, trupã de teatru, de dans, uniuni

„Datoria noastrã este sã transformãm atractivitatea de
acum într-o adevãratã seducþie culturalã”

de creaþie), fie cã vorbim de
creatori individuali, o instituþie
precum Palatul Culturii e
chematã sã joace acest rol
vitalizator de mediu propice, de
intercesor, de Centru care susþine
ºi promoveazã vocaþia, talentul,
pasiunea, autenticitatea ºi
valoarea.  Strategia de care mã
întrebaþi e simplã în aparenþã: e
de datoria noastrã sã fim în mod
constant o instituþie a porþilor
deschise, sã avem un dialog
cooperant cu  toate formele de

expresie culturalã. Misiunea asumatã de
Palatul Culturii are drept scop
fundamental asigurarea accesului tuturor
cetãþenilor la valorile, bunurile ºi serviciile
culturale ºi educative, protejarea,
consolidarea, impunerea valorilor
culturale autentice, acoperirea tuturor
cerinþelor cultural-educative ale
comunitãþii din care facem parte.
Reporter: Care sunt proiectele culturale
pe care doriþi sã le demaraþi în
municipiul Drobeta Turnu Severin?
Sorin Vidan: Un program la care vreau
sã mã refer, ºi care e de interes unanim,
este Scena deschisã. Vrem spectacole
în Severin, de bunã calitate, interesante,
fie cã vorbim de teatru, teatru de revistã,
balet, concerte camerale sau simfonice,
spectacole de folclor, dans modern. ªi
le vrem prezente în mod constant, bine
promovate, axate pe aºteptãrile
oamenilor. Aceasta este esenþa
Programului Scena deschisã. În varã,
vom veni cu un proiect nou: Nopþi de
blues ºi jazz la Severin, un concept pe
care-l dorim de duratã, prin care vom
putea aduce la Severin  atmosfera
muzicalã de bunã condiþie pe care o
puteam întâlni pânã acum doar la alþii.
Acest program  vrem sã devinã un reper,
sã intre în circuitul naþional al
manifestãrilor de acest gen. Apoi,
desigur, continuãm Festivalul Medieval,
ºi vrem sã ridicãm acest festival la
nivelul unui eveniment cultural de
impact naþional. Abia în lumina unor
manifestãri culturale autentice ºi de
bunã condiþie, oraºul nostru va atinge
strãlucirea pe care o meritã. Alãturi
de Programul Scena deschisã, de
exemplu,  includem ºi proiecte de teatru

ºi dans locale, susþinute ºi organizate
de noi. Un program important pentru
noi va fi cel de Rezidenþe Culturale,
prin care artiºti, scriitori, muzicieni,
istorici vor putea fi prezenþi la noi, în
sistemul de rezidenþã. Un alt Program,
în toamnã, va fi Conferinþele Palatului
Culturii, reluare a unei bune tradiþii
interbelice. Sunt destule de spus, ºi
mai ales de fãcut, vã asigur.
Reporter: În ce mãsurã consideraþi
cã municipiul Drobeta Turnu
Severin poate deveni un oraº atractiv
din punct de vedere cultural?
Sorin Vidan: Cum foarte inspirit se
menþioneazã în STRATEGIA
CULTURALÃ a Municipiului, 2014-
2020: „Drobeta Turnu Severin are
obligaþia faþã de trecutul sãu, dar ºi faþã
de viitor sã îºi regãseascã identitatea de
capitalã/metropolã culturalã regionalã,
ulterior naþionalã ºi europeanã” (acest
document a fost validat ºi asumat la nivel
comunitar prin HCL 93/1995).
Misiunea pe care trebuie sã ºi-o asume
instituþia Palatului Culturii „Teodor
Costescu” este aceea de a contribui la
transformarea vieþii culturale a
municipiului, sã acopere nevoile
culturale ale comunitãþii, sã-i conserve
diversitatea ºi sã îi asigure coeziunea
socialã. Municipiul nostru are, ºi acum,
o anume atractivitate din punct de
vedere cultural. Datoria noastrã este sã
transformãm atractivitatea de acum într-
o adevãratã seducþie culturalã.
Reporter: Intenþionaþi sã editaþi o
revistã de culturã a instituþiei pe
care o conduceþi?
Sorin Vidan: Intenþionez sã editez
Caietele Palatului Culturii, care sã reflecte
activitãþile instituþiei, proiectele ºi
dãruirea celor care lucreazã în aceastã
instituþie pentru actul autentic de culturã.
Vom sprijini însã, în mãsura în care
meritã ºi vor exista, proiectele revistice
locale, prin Programul editorial.
Reporter: Existã, din punctul dvs. de
vedere, posibilitatea înfiinþãrii unei
trupe profesioniste de teatru în
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi
cum credeþi cã ar fi posibil?
Sorin Vidan: Teatrul profesionist este
o instituþie distinctã, cu un cu totul ºi
cu totul alt statut, diferit de cel instituþiei

noastre. Înfiinþarea unui teatru e
posibilã, desigur, dar trebuie sã fie
decizia comunitãþii, a reprezentanþilor
ei. Palatul Culturii sprijinã ºi în
momentul de faþã  trupe de teatru de
amatori, locale, foarte valoroase,
entuziaste. Pe 13 februarie, de
exemplu, avem un astfel de spectacol.
ªi avem, slavã Domnului, spectacole
de teatru profesionist la Severin.
Reporter: Aveþi în vedere colaborarea
cu alte instituþii de culturã din þarã, poate
chiar ºi din strãinãtate ºi în ce ar costa
aceastã colaborare?
Sorin Vidan: Strategia noastrã
privitoare la rolul ºi funcþionalitatea
socialã a Palatului Culturii „Teodor
Costescu” pentru urmãtorii ani vizeazã
un aspect de duratã ºi de consolidare,
cu accent pe intercooperarea
instituþionalã, pe conturarea unor
parteneriate stabile cu ONG-uri cu profil
cultural, cu instituþii culturale naþionale,
dar ºi un aspect de funcþionalitate
directã, imediatã, referitor la
desfãºurarea ritmicã a unor programe
culturale ºi spectacole care sã capteze
interesul ºi aprecierea publicului larg.
În acest sens, cooperarea cu instituþii
similare e absolut fireascã ºi necesarã.
Reporter: Cum vedeþi o deschidere
culturalã a municipiului Drobeta
Turnu Severin, astfel încât sã existe
evenimente culturale de anvergurã
naþionalã ºi internaþionalã?
Sorin Vidan: Prin proiectul de
management ne propunem o integrare
constructivã ºi dinamicã în Strategia
culturalã a municipiului  (HCL 93/2005)
a cãrei devizã este urmãtoarea:Drobeta
Turnu Severin - Metropolã Culturalã,
ºi, pe lângã imperativul atragerii
turiºtilor, are drept obiectiv sã propunã
„propria Art de vivre, un stil de viaþã
specific care reprezintã identitatea sa în
plan naþional, european ºi mondial”. În
ecuaþia generalã a programelor culturale
desfãºurate de instituþie, (unele ciclice,
de tradiþie sau oficial-festive, dar cu
ecou local), este necesar sã impunem
proiecte culturale de impact naþional ºi
european, apte sã atragã turism,
notorietate, ºi prestigiu pentru instituþie
ºi pentru Severin. ªi asta vom face.

A consemnat Mircea Popescu
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„Strada nu e þara!”, spunea
Take Ionescu acum o sutã de ani!
Manifestanþii fãrã autorizaþie de pe
bulevardele Capitalei nu reprezintã
majoritatea! Nu reprezintã voinþa
poporului! Sînt, cu voie sau fãrã voie,
încãlcãtori de lege! Forþe
antiromâneºti, leºuri ale partidelor care
au murit înainte de intra în luptã,
securistoizi, grupaþi în jurul lui
Iohannis, þin în prelungire periculoasã
manifestaþiile din Bucureºti ºi, pe ici-
acolo, în þarã! Iohannis, în mod libertin
ºi liberal, supravolteazã propaganda
mincinoasã ºi asmute strada împotriva
guvernului legitim! Singurul guvern
din România postdecembristã care a
mãrit salariile, pensiile, salariul minim
ºi punctul de pensie, a anulat impozitul
ºi CAS-ul pensionarilor, a redus
drastic numãrul taxelor ºi impozitelor,
a dat gratuitate pe CFR studenþilor ºi
le-a mãrit bursele, singurul guvern
preocupat realmente de cetãþean ºi de
întoarcerea României în matcã!
Adevãraþii corupþi, cred cã, în acest
mod, vor distrage atenþia de la faptele
lor penale ºi vor scãpa de pîrnaie,
împreunã cu Koveºi! Jos Iohannis! Jos
Koveºi! Jos corupþii din S.R.I., D.N.A.
ºi C.S.M.! Iohannis incitã la violenþã
prin mesaje la fel de violente! ÂÂ O
parte a manifestanþilor din Piaþa
Victoriei sînt angajaþi ai
multinaþionalelor, obligaþi sã vinã, altfel
riscau sã-ºi piardã locul de muncã.
Patronii multinaþionalelor, disperaþi cã
modificãrile aduse Codului Fiscal de
Guvernul Grindeanu nu le vor mai
permite sã scoatã profitul în afara þãrii,
au trimis salariaþii în stradã! Profitul
multinaþionalelor nu va mai putea fi
externalizat în paradisurile fiscale sau
în þãrile lor de origine. Cînd impozitul

Jos Iohannis! Jos Koveºi! Jos corupþii
din S.R.I., D.N.A. ºi C.S.M.!

pe profit va fi de 16%, foarte mulþi bani
vor rãmîne în þarã, ºi vor fi investiþi în
ºcoli, spitale, autostrãzi, iar
multinaþionalele nu se împacã cu
pierderile uriaºe! Guvernul Grindeanu
a stopat conducta de bani spre
offshore-uri. Cele peste 40 de bãnci
strãine, cu miile de filiale, care
opereazã ºi cãmãtãresc cetãþenii
români, vor avea ºi ele de suferit!
Cealaltã parte, ºi cea mai periculoasã
a manifestanþilor, o reprezintã pierdanþii
alegerilor, oamenii lui Iohannis, dupã
cum acesta a declarat la Malta, întrebat
de jurnaliºti: „Am speranþe cã va fi bine,
pentru cã oamenii mei sînt în stradã”.
Gura acestui pãcãtos adevãr a grãit!
Oamenii lui Iohannis protesteazã
împotriva unui guvern legitim, un
guvern pentru care prioritatea numãrul
unu este cetãþeanul ºi Þara! Dar se pare
cã ºi lui Iohannis i-a sosit ceasul.
Colindãtorii, cîtã frunzã, cîtã iarbã, sînt
la poarta palatului Cotroceni sã-i cearã
socotealã ºi sã-i spunã „adio”!
ÂÂ României nu-i trebuie, acum,
tocmai acum, un preºedinte instigator,
încãlcãtor de legi, falsificator ºi
evazionist! La cererea lui Vosganian,
Fiscul a descins la Sibiu ºi a constat
cã Iohannis nu ºi-a plãti impozitul pe
meditaþii ºi nici pe zecile de mii de
dolari, obþinuþi anual din imobilul luat
cu acte false ºi închiriat unei bãnci ,
care la rîndul ei, sub aripa lui Isãrescu,
a fãcut camãtã cu populaþia
împrumutatã. Jos nedreptatea! Jos
Corupþii de stat! Jos minciuna ºi
manipularea unui dictator!

Maidanezii latrã frustrant pe
ton Iohannist!

   Cum tot legea dã dreptul liberei
exprimãri oricãrui cetãþean, Nicuºor
Dan, liderul aºa-zisului partid al
salvãrii României, vîsleºte cu mare zel
corabia manipulãrii! Atîta ºtie sau asta
i s-a cerut, potrivit posibilitãþilor sale
intelectuale: sã scoatã naivii ºi frustraþii
în stradã! Mitingul din ultimele zile
este supravegheat de dupã perdele de
Koveºi, Iohannis ºi securistoizi, iar
Iohannis a încãlcat legea în cel puþin
cinci articole ale Siguranþei Naþionale.
Tupeul maxim ºi sfidarea
nemaiîntîlnitã au venit din partea

maidanezilor cioloºiºti-sorosist-
pippidiºti ai ex-uzurpatorului guvern
tehnocrat, prezent în stradã prin Ionel
Dancã, fost consilier al lui Cioloº,
Raluca Prunã, mincinoasa de la
C.E.D.O., Dragoº Pîslaru, fostul
ministru al muncii, care susþinea cu
încrîncenare cã nu va fi posibilã nicio
mãrire de salariu, ºi Vlad Voiculescu,
fost ºef la sãnãtate, asupra cãruia
planeazã mai multe capete de acuzare.
Tehnocraþii cred cã, dacã le-a mers
prima datã cu focul din Colectiv, cînd
au luat puterea cu ajutorul strãzii,
reuºesc ºi acum sã punã gheara pe
putere. Întrebãrile fundamentale sînt:

De ce tace Ghiþã dintr-o datã,
dupã cãderea lui Coldea?

   De ce e liberã Codruþa Koveºi?
De ce Iohannis nu e suspendat?
Cine de cine se teme? Simplu: S.R.I.
locuieºte în concubinaj cu D.N.A. ºi
Iohannis ºi ºi-au mutat reciproc,
arme, bagaje ºi terminale. În D.N.A.
ºi S.R.I. sînt infractori care fabricã
infractori ºi ancheteazã alþi infractori.
Tãriceanu afirma la B1tv cã are
serioase dubii asupra modului în
care S.R.I. cheltuieºte banii de la
buget! Cã mai degrabã au fãcut
investiþii în vilele de protocol ºi casele
de vacanþã.

KWI, un ins periculos pentru
România!

  Un raport elaborat de Institutul
britanic Henry Jackson Society
semnaleazã cã existã îngrijorarea tot
mai mare cã serviciile de informaþii
ar fi implicate în coordonarea unor
activitãþi anticorupþie în România.
„Urmãrim cu mare preocupare
evenimentele din România, unde
ingerinþele serviciilor de informaþii ºi
ale actorilor politici în activitãþile
justiþiei nu pot decât sã submineze
credibilitatea justiþiei”, a declarat
Claude Moraes, preºedintele
Comisiei pentru Libertãþi civile,
Justiþie ºi Afaceri interne din
Parlamentul European. Lui Iohannis
nu i-au trecut deloc nervii ºi
zgârieturile de pe ochi în urma
eºecului P.N.L. de la parlamentare.
Ba mai mult dã semne de tra-la-la !
N-a revenit cu picioarele pe pãmînt

sau poate nu a fost niciodatã!
„Iohannis a sabotat statul de drept,
Iohannis a condus o nouã mineriadã,
Iohannis a dat startul unei lovituri de
stat”, a afirmat, în mod justificat,
Dragnea. Prin comportament ºi
mesajele sale, Iohannis a instigat la
violenþã. Aþi mai auzit cumva de
trîmbiþatul proiect de þarã a lui
Iohannis? Eu, nu! ªtiþi de ce! Iohannis
se ocupã cu creºterea tigrilor siberieni
în jungla noastrã, nu de bunãstarea
României! Nesocotitul ºi orgoliosul în
prostie chiriaº de la Cotroceni vrea cu
tot dinadinsul scurtcircuitarea coaliþiei
guverna-mentale, crearea unor fisuri,
pentru acapararea totalã a puterii ºi
ºubrezirea completã a legislaþiei
anticorupþie, el însuºi avînd pe rol
dosarul caselor obþinute cu acte false.
Iohannis nu doreºte o colaborare cu
noul guvern pentru o Românie
prosperã! El se aflã într-o opoziþie
dãunãtoare cetãþeanului român, de
care nu i-a pãsat nici cît negrul de sub
unghie! Iohannis, care urmeazã, pas
cu pas, stategia bãsistã, doreºte sã
slãbeascã unitatea noului guvern, ºi
mai rãu, unitatea naþionalã!
Suspendarea lui Iohannis este

o urgenþã!
  Cetãþenii români sînt pentru
Iohannis degetele unor mîini cu care
se scobeºte între dinþi ºi prin alte
pãrþi de resturi, punîndu-ne rãbdarea
la încercare. Aceastã alchimie a
haosului îi este necesarã
preºedintelui, din ea hrãnindu-ºi
încãlcãrile repetate ale Constituþiei,
abuzul de putere, ambiþiile, orgoliile
ºi bãtaia de jos la adresa guvernului
legitim al României, ales prin
zdrobitorul vot popular.
Totalitarismul, corupþii, trãdãtorii,
chiar ºi dupã autodenunþurile lui
Ghiþã, confirmate de ºeful S.R.I., sînt
de neclintit. Lumea Justiþiei scrie,
citez: „Suspendarea lui Iohannis este
o urgenþã! „Liderii coaliþiei de
guvernare, Liviu Dragnea ºi Cãlin
Popescu Tãriceanu, trebuie sã
declanºeze procedura de suspendare
a preºedintelui Klaus Iohannis,
pentru cã existã suficiente
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“Politicienii furã” pare sã fie
pleonasm. Chiar nu existã guvernare
în România în care sã nu se producã
un furt la scarã mai micã sau mai
mare. Proporþiile furtului în ultimii
27 de ani sunt însã gigantice. Furt
cu furt s-au adunat ºi au compus
un jaf de toatã frumuseþea. Unii îi
spun „România furatã”, alþii nu îi

mai spun nicicum, ci au preferat
sã o pãrãseascã.
   În ultimul an, viaþa politicã a þãrii
a devenit una extrem de agitatã ºi
extrem de spectaculoasã. Pare un
film prost regizat, dar interesant.
Pare cã se modificã ºi regizorii de la

Rãzboiul româno-român

 ªtefan Bãeºiu

o zi la alta. Un film cu politicieni
corupþi, mânjiþi, politicieni care au
dosare penale ºi care încearcã sã
scape de ele prin orice fel de
mijloace. Un film despre o þarã care
se afundã în mizerie ºi în sãrãcie ºi
care în o sutã de ani nu a reuºit sã
construiascã ºosele care sã uneascã
vechile provincii istorice. România

traverseazã o crizã prelungitã de
ani de zile. Fie cã este vorba de o
crizã moralã, politicã, economicã.
Apoi mai sunt crizele separate, pe
domenii. Românii par mai scindaþi
ca niciodatã. Înainte era mult mai
simplu, cã mergeau lucrurile mai

lent. Acum totul se modificã de la o
zi la alta. De la o orã la alta. Rãzboiul
tuturor contra tuturor. Se merge pe
principiul „Cine nu e cu mine e
împotriva mea!”. Se ceartã om cu
om, soþ cu soþie, bunicã ºi bunic.
Nepot ºi nepoatã.
   Sunt mulþi care încã aºteaptã
bunãstarea democraþiei româneºti.
Sunt puþini care au ºi gustat din
deliciile democraþiei. Este o
democraþie originalã ºi chinuitã. Au
crescut în aceastã democraþie, o
justiþie originalã, miliardari de
carton, politicieni corupþi, economie
originalã. O þarã plinã de lipsuri, cu
oameni sãraci, bolnavi, comunitãþi
cu bugete secãtuite, cu infrastructura
plinã de carenþe. Sunt probleme care
puteau sã fie rezolvate în ultimii 20
de ani, dacã se dorea.
   Politicienii au avut preocupãri
legate de rezolvarea problemelor
personale ºi nu pe cele publice. Este
ºi normal aºa ceva. Întâi trebuie sã le
fie lor bine, pentru a-ºi rezolva grija
zilei de mâine. Politicienii trebuie sã
îºi rezolve problemele lor ºi ale
familiilor, grupurilor cu probleme,
neamurilor, rudelor, partidului, mafiei
locale, personale. Sunt mari aºteptãri
ale anturajului politicienilor. Sunt
mulþi lipitori de afiºe care au nevoie
de rãsplatã. Atunci 27 de ani sunt
puþini pentru a le astupa foamea
tuturor celor faþã de care politicienii
sunt datori. Atunci nu ar trebui sã
ne mirãm de ce au prosperat

aceeaºi oameni de afaceri ºi
aceleaºi grupuri de politicieni
asupra cãrora planeazã corupþia.
  Justiþia a fost ºi ea ani la rând
instrument de rãzbunãri politice ºi a
pãrut cã încearcã sã scape de sub
jugul blând al politicului. Politicienii
s-au sãturat ºi ei pânã la urmã cã
cineva îi tot streseazã, indiferent dacã
sunt la putere sau în opoziþie. Lucrul
acesta nu mai are logicã. Adicã cei
de la putere erau obiºnuiþi ca justiþia
sã nu îi mai deranjeze ºi acum s-au
dat peste cap sã punã talpa pe
oamenii legii. Este nevoie de multã
educaþie ºi de culturã politicã.
   România nu mai are nicio ºansã
decât sã meargã pe calea cea dreaptã.
Orice abatere, orice patã, orice
disfuncþionalitate majorã într-o þarã
deja nefuncþionalã nu face  bine
poporului în primul rând. O parte a
politicienilor ºi a aparatului de stat
a furat destul pentru a avea de suferit
dacã România va fi luatã la palme
de cãtre cei din jur sau de cãtre
organele internaþionale. Dar mai ales
astãzi, România îºi taie singurã
creanga de sub picioare, dacã se
abate de la calea cea dreaptã.
România are nevoie cu certitudine
sã fie o þarã puternicã ºi nu una slabã,
în cazul în care se va întâmpla sã fie
lãsatã singurã în calea amicilor ºi a
inamicilor. Acesta este ºi a fost cel
mai mare pericol: rãzboiul româno-
român. Doar cu Marea Neagrã...
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Istoricul ION MÃLDÃRESCU:

Globalizarea înseamnã pierderea identitãþii
personale ºi geografice (5)

Dialoguri privilegiate, Maria Diana Popescu, Agero

 Continuare în numãrul urmãtor

 urmare din numãrul trecut

   Amintiþi-vã de filmele SF:
REÞEAUA, ROBOCAP, TERMI-
NATOR, DEMOLATORUL (le-am
numit pe cele mai cunoscute).
Creaþii le scenariºtilor ºi ale
regizorilor au prezentat o imagine
foarte apropiatã de cea a viitorului
umanitãþii.
   De douã decenii se urmãreºte
cu obstinaþie distrugerea naþiunii
române pe diverse cãi: biologic -
vaccinuri  infestante cu bol i
incurabile ºi alterarea ADN,
iradiere controlatã, intoxicare cu
alimente toxice (stabilizatori,
arome, E-uri ingerate în meniul
zilnic). Intoxicare mediaticã
promoveazã un standard
intelectual ºi moral deplorabil,
efectul  ei  soldându-se cu
compromiterea identitãþii umane
ºi alterarea ei, pânã la stadiul de
subanimalitate. Spectacolul de
circ mediatic servit din abundenþã
în ultima vreme la posturile
naþionale de televiziune ºi în
presa scrisã româneascã o
demonstreazã din plin.
   Sã fie o simplã coincidenþã faptul
cã dupã “agitaþia” vaccinului în
SUA, însãºi Madeleine Albright a
impus aplicarea vaccinului
„Silvergard” (Gardasil), aceastã
bombã cu efect întârziat,
adolescentelor din România?
   Diferenþã între ceea ce se doreºte
sã perceapã populaþia manipulatã ºi
intoxicatã, astfel încât sã primeascã
noile „descoperiri” ca pe un act de
progres tehnologic, cultural, civic
sau de respectare a sistemului
judiciar ºi realitatea obiectivã este
enormã.

Oculta mondialã deþine un
important potenþial uman ºi
tehnologic, ceea ce îi oferã
certitudinea atingerii scopului
propus, rapid ºi eficient: NOUA
ORDINE MONDIALÃ. Redau
câteva argumente care pledeazã în
favoarea celor afirmate:
David Rockefeller, “Patriarhul”

acestei ocul te,  fondator ºi
membru pe viaþã (din 1954) în
Consil iul de Conducere al
Bilderberg Group, declara: la 5
iunie 1991, referindu-se la
prestaþia presei “fidele” faþã de
deciziile Bilderberg: ”Suntem
recunoscãtori  conducerilor
publicaþiilor The Washington Post,
The New York Times, Time
Magazine ºi altor mari publicaþii
ai cãror directori au participat la
întâlnirile noastre ºi au respectat
promisiunea lor de discreþie pentru
ultimii 40 de ani. Ar fi  fost
imposibil pentru noi sã dezvoltãm
planul nostru global dacã am fi
devenit subiecþi ai luminilor presei
în toþi aceºti ani, dar lumea este
mult  mai sof ist icatã ºi  mai
pregãtitã acum sã înainteze spre
o guvernare globalã”.
   Acelaºi personaj rostea la 14
septembrie 1994, urmãtoarea
declaraþie, în Consiliul de Afaceri al
Naþiunilor Unite: “[...] Aceastã
fereastrã de ocazii, în care putem
construi o ordine mondialã
interdependentã, nu va fi deschisã
pentru mult timp. Deja sunt forþe
puternice care lucreazã ºi ameninþã
sã distrugã toate speranþele ºi
eforturile noastre de a ridica o
structurã rezistentã de
interdependenþã globalã”.
   George Sörös: “Lumea are nevoie
de o nouã ordine mondialã ºi vã
avertizez cã urmeazã o perioadã de
puternicã dezordine în întreaga
lume“  Se potriveºte, nu?
   O declaraþie de strictã actualitate,
aparþinând aceluiaºi David
Rockefeller este mai mult decât
edificatoare pentru zilele noastre:
„Tot ce avem nevoie este o crizã
majorã, iar naþiunile vor accepta
Noua Ordine Mondialã”.
   Un alt membru marcant al
Grupului Bilderberg, Henry
Kissinger susþinea, contând pe
naivitatea oamenilor: „...dacã li s-
ar spune cã existã o ameninþare
externã (o invazie extraterestrã, sau

de ordin terorist), fie ea realã sau
doar declaratã, care ar ameninþa
existenþa Americii [. ..] toate
popoarele lumii ne vor ruga sã îi
scãpãm de aceastã nenorocire.
Toatã lumea se teme de
necunoscut. Când le vom pune pe
tapet acest scenariu, drepturile
omului vor fi cedate de bunãvoie
în favoarea garantãrii bunãstãrii ºi
a siguranþei de cãtre Guvernul
Mondial“. (Aº întregi imaginea cu
“ºtirile” despre posibili tatea
existenþei extratereºtilor, emise
aproape simultan de: NASA,
Vatican ºi MI 5, spre sfârºitul anului
2008). Tot lui Henry Kissinger îi
aparþin cuvintele: “Depopularea
trebuie sã fie cea mai mare
prioritate a politicii externe pentru
lumea a treia“.
   La nivel mondial au fost
identificate noi tipuri de probleme,
printre care se regãsesc:
deteriorarea continuã a mediului, a
atmosferei, creºterea demograficã
acceleratã, dar ºi caracterul limitat
al resurselor naturale.
   Exploatând aceste constatãri, pe
una din pietrele din Georgia (USA),
monument ridicat de aceeaºi ocultã
globalistã, existã menþiunea cã
populaþia lumii nu trebuie sã
depãºeascã 500 de milioane! Da!
Am spus corect: 500 de milioane.
În acest sens indiferenþa birocraþilor
însãrcinaþi sã contabilizeze, sec,
“victimele colaterale”, aminteºte de
afirmaþia lui I.V. Stalin: “Uciderea
unui singur om este crimã, uciderea
a câteva milioane, este simplã
statisticã!”. Fãrã nici un fel de
îndoialã, existã elemente reale în
raþionamentul “iluminaþilor” dar ºi
numeroase fisuri, precum adevãrul
spus pe jumãtate. Deºi comparaþia
nu este un argument, cu un strop
de îngãduinþã ºi pãstrând proporþiile,
am putea compara situaþia
populaþiei umane cu cea a câinilor
vagabonzi din România: ºi unii ºi
ceilalþi sunt prea numeroºi. Dacã
incompetenþa autoritãþilor autohtone

nu a gãsit rezolvarea problemei
câinilor strãzii, pentru oameni, una
din soluþiile “iliminaþilor” este
practicarea eugeniei, ca sã nu
amintesc de masacrele umane din
diverse colþuri ale planetei, lãsate
deliberat la voia întâmplãrii,
“libere sã ucidã”.
   În prezent ne aflãm într-o etapã
avansatã a rãzboiului de,
subordonare totalã, a omenirii. Prin
ignorare, participãm supuºi, la
derularea unei evoluþii nefaste ºi abil
ocultate a umanitãþii, la trecerea sub
sclavie modernã a indivizilor umani
prin: psihologia clasicã,
parapsihologia psihotronicã,
sistemul psihotronic nepersonalizat
(telefonie mobilã, televiziune, radio,
industrie pornograficã, promovarea
homosexualitãþii, etc.), sistemul
psihotronic personalizat (cãrþi de
identitate ºi paºapoarte cu cip
biometric, conþinând: configuraþia
tridimensionalã a capului, clona
virtualã tridimensionalã a capului,
amprenta facialã, irisul, starea
medicalã, amprente prin sistemul
cu multiple surse laser de
încriptare ºi spaþializare
tridimensionalã. Toate acestea pot
constitui surse de energie
psihotronicã a sistemului PSI.
   Rezultatul final al aplicãrii
sistemului  descris se va
materializa prin controlul total
asupra subiectului uman, urmat
de depersonal izarea  º i/sau
alienarea acestuia, de apariþia
bolilor neurovegetative ºi/sau a
celor mentale. Prin mijloace ºi
percepþ i i  subt i le,  starea de
normalitate va putea fi substituitã,
cu o al ta ,  de conºt i in þa
psihoafectivã ºi intelectualã
alteratã, atfel încât orice iniþiativã
rebelã sã fie anihilatã din start.
   Ce se întâmplã cu mult
trâmbiþatele drepturi fundamentale
ale omului ºi de  încãlcarea lor de
cãtre potentaþii planetei? Cât ºtim
despre actele anticonstituþionale ºi
anti-democratice, care ne priveazã
de libertatea ºi intimitatea personalã?
Pot fi sfidate acestea prin ocultare?
Sunt întrebãri la care va trebui sã
rãspundã fiecare dintre noi, pânã nu
va fi prea târziu.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 9 - 15.02. 2017 pag. 11

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

Succesiunea celor patru
anotimpuri, întâlnitã în zona noastrã
temperatã, este legatã prin înþeles de
ciclul vegetal, în care plantele rãsar, se
dezvoltã, fac flori ºi fructe ºi sunt apoi
dãruite þãrânii. Iar ca viaþa florilor din
câmp este ºi viaþa noastrã. Cântecul
popular mehedinþean exprimã sintetic
ºi plastic starea de lucruri: “Floare fui,
floare trecui/ Pe faþa pãmântului”.
   Cunoaºterea lumii prin cãrþi,
fotografii ºi filme ne-a îmbogãþit cu
imagini ale unor locuri de pe glob unde
nu este niciodatã iarnã sau nu este
niciodatã varã. Parcã nici aºa nu e bine,
ar zice cârcotaºii. E bunã o climã nici
prea-prea nici foarte-foarte. Adicã nici
„nãmoluri grele, de asfalt” cum spunea
Arghezi, dar nici “zãpada cât gardul” a
lui Bacovia. Frumuseþile naturii au fost
cântate întotdeauna de scriitorii noºtri,
deºi G. Cãlinescu avea acest reproº
faþã de Coºbuc, spunând cã este un
“poet calendaristic”.
   Iarna a fost o atracþie irezistibilã pentru

mulþi scriitori. Cu siguranþã titlurile
volumelor de poezii care urmeazã sunt
amintiri plãcute cititorilor: Nichita
Stãnescu, “Mãreþia frigului”, Ion
Mureºan, “Cartea de iarnã”, Matei
Viºniec, “La noapte va ninge”. Poeþii,
mai ales, au fost cuceriþi de priveliºtile
alb-imense ale câmpurilor ninse, de
sentimentul straniu de singurãtate ºi de
posesiune pe care îl oferã perspectiva
pe care o ai din vârful unui munte
înzãpezit. Aceasta este partea
frumoasã, luminoasã, a iernii, pe care
se spune cã Alecsandri a cântat-o în
cartea sa de “Pasteluri” de la gura
sobei, stând confortabil în fotoliu. Ce
te faci însã când iarna te strânge cu
uºa, ca pe greier ºi te întreabã fãrã
menajamente ce-ai fãcut astã-varã?
   În evoluþia sa, omul a trebuit sã
gãseascã soluþii de supravieþuire mai
ales când schimbãrile de sezon l-au
obligat sã le caute. A intrat în peºterã
ascunzîndu-se de frica ploii ºi fulgerelor,
a aprins focul ºi a pus pe pielea lui chealã
îmbrãcãminte. Aici sã te þii spirit practic
ºi inventiv: Nevoia te învaþã. Se pare cã
tocmai comoditatea confortului
contemporan ne pune în situaþia de a
nu mai fi nici inventivi, nici
întreprinzãtori. Vrem ca alþii sã facã
pentru noi. N-are importanþã ce facem
noi, important e sã fim serviþi.
  Înþelepciunea popularã este plinã de
învãþãturi care mai de care mai adânci
în privinþa spiritului de prevedere de care
omul trebuie sã dea dovadã, folosind
experienþa întregii colectivitãþii cãreia îi
aparþine. Asta înseamnã “sã-þi faci vara
sanie ºi iarna car”, sã fii grijuliu cu tine
ºi cu ai tãi când ai timp, ºi nu sã
leneveºti, pentru cã umbra nucului sau

plita sobei te îmbie la somn. Bunicul
meu, Mihail Dobrescu, avea aceastã
vorbã: “Când o fi zãpada de un metru,
atunci vezi cât de gros ai turul
pantalonilor”. E drept, puþine ierni cu
aºa zãpezi au fost, dar au fost.
   Exilat la Tomis, poetul latin Ovidiu face
cunoºtinþã cu iarna teribilã de la malul
Pontului Euxin, când ºi apele fluviului
ºi valurile mãrii se transformã în gheaþã.
Venit din însorita Peninsulã Italicã îi
cunoaºte pe geþii îmbrãcaþi în piei de
oaie, cu pãrul lung ºi bãrbi mari în care
se prind þurþuri înfiorãtori. ªi are
imaginea imensei sale singurãtãþi în
poemul “Tristele”, considerându-se
barbar pe sine însuºi pentru cã nu-l
înþelege nimeni, nevorbindu-i limba...
   Un tablou  al iernii aspre îl face
Eminescu prin personajul sãu Dionis,
considerat un reprezentant al clasei
paupere, prilej pentru mulþi cititori sã-
l identifice pe poet cu personajul sãu:
“..Uh! ce frig... îmi vãd suflarea, - ºi
cãciula cea de oaie/ Pe urechi am tras-
o zdravãn – iar de coate nici cã-mi
pasã...”. O imagine mai bunã nu are
nici savantul din “Scrisoarea I”: “ªi de
frig la piept ºi-ncheie, tremurând,
halatul vechi/Îºi înfundã gâtu-n guler
ºi bumbacul în urechi”.
  Tot de iarnã se tem ºi personajele care
schimbã între ele scrisori în schiþa lui
Caragiale, “Urgent!...”. Directoarea unei
ºcoli reaminteºte în octombrie unei
primãrii cã nu s-a achitat de obligaþia
de a duce lemnele necesare pentru
încãlzirea ºcolii. Se agitã o lume
întreagã: inspectoratul ºcolar, ministerul
instrucþiunii publice, parlamentul, dar
lemnele nu sosesc ºi copiii petrec iarna
în frig. În capitala judeþului nostru

glonþul frigului a trecut ameninþãtor pe
la urechi tuturor, cetãþeni ºi autoritãþi, în
acestã toamnã, când abia târziu, în
noiembrie, s-a reuºit pornirea
termoficãrii oraºului. În astfel de cazuri
mecanismul social trebuie sã
funcþioneze repede, ori tocmai pasãrea
rãspunderii este  boala fãrã leac a
administraþiilor dintotdeauna. Fiecare
funcþionar se piteºte dupã o aprobare
pe care trebuie s-o dea alt funcþionar
într-un labirint birocratic fãrã sfârºit...
Mai e ceva de observat în înþelegerea
cotidianã a vieþii. Aproape cã nu ne vine
sã credem cã mai existã caniculã, cã
plouã abundent, cã este ger nãprasnic
ºi cã bat vânturi care se cheamã viscol
ºi crivãþ. Adicã astea sunt poveºti, noi
trebuie sã ne îmbrãcãm în trend cu
pantofi de lac ºi sã mergem neapãrat la
club. Ideea cã omul este totuºi slab în
faþa forþelor uneori stihiale ale naturii nu
ne este deloc convenabilã. Am vãzut
imagini ºi de la noi ºi din lume cu
reporteri pe care vântul îi acoperea cu
zãpadã în timpul transmisiei în direct.
ªi totuºi, destui cetãþeni cereau sã se
cureþe chiar atunci ºoselele, cã de-aia
se plãtesc impozite ºi taxe. Lipsa de
rãbdare nu este deloc un semn de bun
civism în asemenea situaþii.
   Se vorbeºte peste tot, ºi la radio, ºi la
televizor despre mãsurile de precauþie
pe care trebuie sã le luãm singuri iarna,
sã avem haine groase ºi încãlþãminte
adecvatã, sã evitãm deplasãrile care nu
sunt absolut necesare. Iar dacã suntem
automobiliºti sã punem în portbagaj
lanþuri, lopatã ºi nisip, pentru orice
eveniment neprevãzut. Puþini cetãþeni
iau în serios asemenea recomandãri,
considerând cã a purta cãciulã e cel
puþin caraghios, ºi cum sã ai lopatã în
portbagaj, cã doar nu eºti ºantierist...
   Cei mai bucuroºi iarna sunt copiii.
Derdeluºul, sania, patinele, schiurile,
omul de zãpadã sunt tot atâtea ºi ispite
ale anotimpului alb. Cum sã nu-þi faci
o “pozã” în zãpadã, cum sã nu arunci
cu bulgãri dupã prieteni, cum sã nu
te joci cu ceilalþi în aerul curat care
înroºeºte nãsucul ºi obrajii...
   Totuºi, imaginarul popular asimileazã
iarna vârstei înþelepciunii, a pãrului alb
de ani, a judecãþii reci ºi drepte. Odatã
patimile nãvalnice ale tinereþii
zãgãzuite, rãmâne meditaþia
senectuþii, cu amintirea mereu
frumoasã a “zãpezilor de altãdatã”...

URMARE DIN PAGINA 8

Jos Iohannis!...
motive pentru demararea

unei proceduri de suspendare. Nu geaca roºie pe care a
purtat-o Klaus Iohannis a deranjat, ci modul în care a cãlcat
în picioare Constituþia, cu fiecare pas pe care l-a fãcut în
Piaþa Universitãþii. ªi cu faptul cã a tãinuit ºi susþinut cîrdãºia
S.R.I.-D.N.A., devenind pãrtaº la transformarea României într-
o þarã terorizatã de poliþia politicã... Cer preºedinþilor celor
douã Camere sã punã capãt abuzurilor lui Iohannis!”, a
declarat Dãnuþ Pop, Preºedintele Partidului Ecologist Român.

Poate nu doar imunitatea i se va ridica,
ci va fi ridicat!

Iohannis a declarat rãzboi total guvernului instalat prin

voinþa poporului, Iohannis dezbinã ºi se aflã în grave erori
Constituþionale de la tribuna Palatului Cotroceni. Jos
Iohannis! Luat la bani mãrunþi la Strasbourg, a cotit-o ca la
Ploieºti în privinþa referendumului, dovadã cã Iohannis nu
cunoaºte Constituþia României, care interzice poporului sã
se pronunþe cu privire la graþiere ºi amnistie, aºa cum
afirmase cã va cere la referendum. Iohannis a devenit o
ruºine! Va cheltui alþi bani pe orgoliul unui referendum, în
disperata încercare de a-ºi cîrpi imaginea destrãmatã
complet! Sã vedem pe unde-ºi va scoate cãmãºoiul dupã
referendumul lui Dragnea, care va cere ridicarea imunitãþii
parlamentarilor, inclusiv, a lui Iohannis! Poate nu doar
imunitatea i se va ridica, ci va fi ridicat!
Maria Diana Popescu, Art-emis - www.art-emis.ro/editoriale
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Domnule Ministru,

Vã transmitem toatã
documentaþia referitoare la apelul
nostru disperat cãtre toate autoritãþile
competente – locale, judeþene ºi
naþionale – apel care are ca unic scop:
stoparea desfiinþãrii ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazu”, din localitatea
Strehaia, judeþul Mehedinþi, ca unitate
ºcolarã cu personalitate juridicã,
implicit cu autonomie financiarã.
     Cronologic, în primele zile ale
anului 2017, fiind încã în vacanþã,
am aflat cã, la iniþiativa domnului
Primar al oraºului Strehaia,
Consiliul  Local Strehaia ar fi
adoptat, în ultima zi lucrãtoare a
anului 2016 – 30 decembrie – douã
hotãrâri: HCL 122 ºi HCL 123, prin
care ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazu” este desfiinþatã ca unitate
ºcolarã cu personalitate juridicã
(Ulterior am „descoperit” cã
respectivele HCL-uri sunt încã
proiecte de HCL, neavând, la data
adoptãrii, avizul conform al
Inspectoratului ªcolar Judeþean).
     În data de 09 ianuarie 2017, în
prima zi a reînceperii cursurilor
ºcolare, la finalul Consiliului
Profesoral, convocat pentru
anunþarea noii conduceri a unitãþii
de învãþãmânt, am interpelat-o pe
doamna inspector ºcolar de zonã,
prezentã la CP, dacã ºtie de cele douã
HCL-uri ºi dacã IªJ Mehedinþi ºi-a
dat sau nu avizul conform, fãrã de
care HCL-urile sunt nule de drept.
Doamna inspector a negat cã ar ºti
ceva, ºi cã sunt doar zvonuri. I-am
adresat rugãmintea de a o anunþa pe
doamna Inspector ªcolar General al
IªJ Mehedinþi de a fi anunþat ºi

Revenim asupra
solicitãrilor salariaþilor de la ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazu”
Strehaia ca – în baza prerogativelor
cu care sunteþi învestit prin Legea
nr. 340/2004, privind prefectul ºi
instituþia prefectului, republicatã ºi
actualizatã, ºi a prevederilor art.
115 alin (7) din Legea nr. 215/
2001, legea administraþiei publice
locale, republicatã ºi actualizatã –
sã nu acordaþi avizul de legalitate
pentru H.C.L. nr. 3/25.01.2017,
adoptatã de cãtre Consiliul Local
Strehaia, prin care instituþia de
învãþãmânt mai sus menþionatã îºi
pierde personalitatea juridicã ºi,
implicit, autonomia financiarã.
      În completarea demersurilor
noastre cãtre toate autoritãþile
competente în a ne rezolva favorabil
solicitãrile: autoritãþi locale –
Consiliul Local ºi Primãria Strehaia,
autoritãþi judeþene – Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi, autoritãþi
guvernamentale – Ministerul
Educaþiei Naþionale (memoriile
comitetelor de pãrinþi), demersuri pe
care vi le-am prezentat în cadrul
ºedinþei Comisiei de Dialog Social
din data de 26.01.2017, vã rugãm sã
analizaþi ºi incidenþa art. 46 alin. (1)
ºi (2) din Legea nr. 215/2001, legea
administraþiei publice locale,
republicatã ºi actualizatã, sub care
considerãm cã se aflã atât iniþiatorul
H.C.L. nr. 3/25.01.2017 – primarul,
cât ºi o parte dintre consilierii care
au votat pentru adoptarea
respectivei hotãrâri.
Cu stimã,
Preºedinte al Sindicatului Liber din
Învãþãmânt „Alianþa Strehãianã”

Constantin Cazacu
06.02.2017

JOS LABELE DE PE ªCOALA GIMNAZIALÃ

chemat – în calitate de preºedinte al
unui sindicat reprezentativ – la
ºedinþa Consiliului de Administraþie
al IªJ Mehedinþi  în care se va da
sau nu avizul conform. Acest lucru
nu s-a petrecut.
     Încercãrile conducerii ºcolii de a
primi xerocopii ale HCL-uri nu au dus
la niciun rezultat (a se vedea
înregistrarea solicitãrii). Motivarea
refuzului a fost cã HCL-urile sunt
afiºate pe site-ul Primãriei/
Consiliului Local (lucru neadevãrat,
ce se poate verifica).
     În aceeaºi zi – joi 12 ianuarie
2017 – directorul ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazu”, a solicitat oficial
stoparea de cãtre IªJ Mehedinþi a
acordãrii avizului conform, lucru ce
nu s-a întâmplat.
     În ziua de vineri, 13 ianuarie
2017, am solicitat sprijinul Federaþiei
Sindicatelor din Educaþie „Spiru
Haret” (federaþie la care este afiliat
sindicatul pe care îl reprezint), pentru
a întreprinde toate diligenþele cãtre
Ministerul Educaþiei Naþionale/
Departamentul Reþea ªcolarã –
pentru retragerea avizului conform
acordat de cãtre IªJ Mehedinþi.
     Luni, 16 ianuarie 2017, cu ocazia
ºedinþei Comisiei Paritare: IªJ
Mehedinþi – sindicate reprezentative (la
care am fost, în sfârºit, invitat!?!) am
prezentat ºi înregistrat un Memoriu al
salariaþilor de la ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazu”, prin care solicitam IªJ
Mehedinþi sã revinã asupra deciziei ºi
sã retragã avizul conform. Acest lucru
nu s-a întâmplat. Am cerut sprijinul
celorlalþi colegi sindicaliºti (U.S.L.I.
Mehedinþi, CSDR-filiala Mehedinþi)
pentru convocarea Comisiei de Dialog

Cãtre,
Instituþia Prefectului
Judeþului Mehedinþi
Domnului Prefect

prof. Nicolae Drãghiea

Social de pe lângã Prefectura
Mehedinþi.
     Marþi, 17 ianuarie 2017, am
solicitat sprijinul filialei judeþene a
C.N.S.L.R. – FRÃÞIA, confederaþie
la care F.S.E. „Spiru Haret”, implicit
sindicatul  pe care îl reprezint,
suntem afiliaþi.
     La solicitarea filialei judeþene a
C.N.S.L.R. – FRÃÞIA, în sfârºit, joi
26 ianuarie 2016, ora 10.00

, la sediul
Prefecturii Mehedinþi (unde se va
depune un alt Memoriu al
salariaþilor, cu mult mai multe
semnãturi) va avea loc multaºteptata
ºedinþã a Comisiei de Dialog Social.
Numai cã, cu o zi înainte, pe 25
ianuarie 2017, Consiliul Local
Strehaia se va întruni pentru a da
forma (ºi numãrul !!!) finalã a HCI,
legitimatã de aceastã datã ºi de
avizul conform al IªJ Mehedinþi.
     Iatã de ce, pentru toate cele
petrecute (ºi transmise dumneavoastrã
întru înºtiinþare), suntem îndreptãþiþi sã
avem, fãrã putinþã de tãgadã,
convingerea (ºi nu doar suspiciunea
rezonabilã) cã, atât Primãria ºi
Consiliul Local Strehaia, cât ºi IªJ
Mehedinþi au acþionat ºi acþioneazã –
fãrã consultarea partenerilor sociali
(aºa cum cere legea) – abuziv ºi
netransparent, cu bunã ºtiinþã ºi rea-
credinþã, pentru desfiinþarea ªcolii
Gimnaziale „Mihai Viteazu” Strehaia ca
unitate ºcolarã cu personalitate
juridicã (deºi unitatea are un numãr
de peste 1.000 de elevi).
     Domnule Ministru,
     Apelãm la dumneavoastrã ca la
persoana cea mai autorizatã din
Ministerul Educaþiei Naþionale în a
rezolva favorabil solicitarea noastrã.
Menþionãm cã la demersurile noastre
s-au alãturat – aºa cum demonstrãm
– zeci de colective de pãrinþi de la
toate ciclurile de învãþãmânt
preºcolar, primar, gimnazial.
     Considerãm cã încã se poate
stopa din faºã aceastã decizie
abuzivã a Consiliului Local
Strehaia, vã mulþumim anticipat
pentru sprijin.
Cu stimã,
Preºedinte al Sindicatului Liber din
Învãþãmânt „Alianþa Strehãianã”
Constantin Cazacu
23.01.2017
Domnului Liviu Marian Pop,
Ministru Secretar de Stat

“MIHAI VITEAZU” STREHAIA



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Au o sarcinã importantã, aceea de a-ºi evalua
viaþa, alegerile, drumul potrivit . Ei sunt
înflãcãraþi, au foarte multã energie, vor sã
recupereze timpul pierdut, plesnesc de pasiune,
elan creator, iubire. Se trezesc la viaþã, ies în
lume cu acte de eroism, fie cã se aruncã în vreo
poveste de iubire demonstrativã, fie în alte
acþiuni care cer asumarea unor riscuri mari.
Berbecul acum îºi schimbã traiectoria total, se
transformã, o ia de la capãt, îºi ia viaþa în mâini.
Schimbare de macaz favorabilã, cu aportul
conºtient al lor, acela de a simþi bine ce au de
ales, spus, fãcut la momentul potrivit.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii sunt într-o etapã de stagnare extrem de
folositoare, pentru cã îºi pot regândi strategia
de afirmare, cu discreþie, în intimitatea lor, fãrã
a face prea mult caz de neîmplinirile lor. Taurii
acum au de conºtientizat, intuit, distins... ce
drum pot îmbrãþiºa pe viitor în cariera lor, astfel
încât sã nu taie din ei foarte mult, sã nu se
dezechilibreze energetic ºi sã aibã mai multã
siguranþã poate, mai multã stabilitate ºi bucurie
lãuntricã. Ei au de asemenea de fãcut corecþii
ale lentilelor prin care îºi privesc relaþiile, nu
doar cariera.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Gemenii sunt într-un fel forþaþi de experienþele
pe care le trãiesc, mai ales la nivel de relaþii,
sã-ºi schimbe convingerile, sã fie mai atenþi la
ce spun, cum spun, sã fie ceva mai discreþi în
ce priveºte amestecarea în vieþile altora ºi sã fie
mai clari în comunicare. De asemenea, planetele
din Vãrsãtor îi ajutã sã lãrgeascã puþin cadrul ºi
sã vadã imaginea de ansamblu a unei situaþii.
Pe de altã parte, se deschid multe drumuri
pentru ei , vin oportunitãþi  prin prieteni,
cunoscuþi, oameni care îi inspirã, îi invitã în
diverse locuri ºi e posibil ca o veste primitã spre
finalul sãptãmânii sã schimbe în sens favorabil
ºi nesperat, o traiectorie, un plan...

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Nativii Rac sunt extrem de acaparaþi de
interpretãrile în forul lor interior, ale unor situaþii
care au avut loc în ultimele sãptãmâni. Ei sunt
interesaþi de înþelesuri mai profunde, nu se
mulþumesc cu concluzii superficiale ºi sunt
extrem de intuitivi acum. Rãspunsurile pe care
le primesc, înþelegerile pe care le au îi ajutã sã
elibereze toxicitatea din corp, emoþional ºi/sau
fizic, cu ajutorul unor tehnici dar mai ales cu
ajutorul unor scheme de gândire benefice. Este
pentru o oportunitate de a pune ordine în
raporturile sale din mediul de afaceri ºi financiar.
Primesc ºansa de a echilibra balanþa financiarã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Leii au revelaþii preþioase în aceastã
sãptãmânã. Sunt într-o fierbere interioarã care-
i ajutã sã schimbe în final energia ºi atitudinea.
Realizeazã cã încheie o etapã ºi cã pentru a
merge mai departe, e necesar sã se delimiteze,
dezveleascã ºi rupã de un trecut relaþional care
îi þine blocaþi sau de anumite persoane care îi
lasã fãrã energie ºi putere, prin prezenþa ºi
atitudinea lor. Leii schimbã abordarea. Încep din
nou sã strãluceascã ºi o vor face cu ajutorul
câtorva oameni. Cineva le poate oferi o ºansã la
care nu au sperat, le deschide o uºã sau le oferã
ceva foarte valoros pentru parcursul lor de acum
încolo.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

 O sãptãmânã în care Fecioarele nu acþioneazã
la vedere, sunt discrete, fie se tem de ceva, fie
simt pur ºi simplu cã e riscul prea mare ºi atunci
aleg sã se adreseze unor cercuri mai retrânse.
Au de vindecat ceva, sunt într-o perioadã de
purificare ºi poate de regândire a unor planuri
profesionale sau de stil de viaþã. Îºi dau seama
cã anumite obiceiuri trebuie schimbate. Eclipsa
de Lunã în Leu vine într-o zonã de maximã
discreþie ºi foarte subtilã în harta lor, semn cã
aceºti nativi pot primi sprijin providenþial, cã o
ºansã care picã din cer, un rãspuns, o
îmbunãtãþire a sãnãtãþii, un mesaj care vine în
mod surprinzãtor ºi inedit.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Aceºti nativi sunt într-una din cele mai creative
perioade din acest an, în care ideile strãlucite
îºi pot face loc pe scena vieþii ºi pot sã le aducã
succes, aplauze ºi chiar beneficii materiale. Cei
care sunt înþelepþi, sunt dispuºi sã facã un pas
în spate pentru a privi contextul mai larg al unor
situaþii tensionate, vor gãsi rãspunsuri ºi soluþii
foarte bune. Relaþiile se clarificã, o relaþie
sentimentalã care era tensionatã sau neclarã,
poate lua o întorsãturã favorabilã. O surprizã
plãcutã pot avea Balanþele în dragoste sau în
relaþia cu copiii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Scorpionii intrã într-o perioadã de evaluare
atentã atât a sãnãtãþii cât ºi a tuturor tiparelor
de gândire care nu le mai sunt de folos. Pe de
altã parte, aceastã sãptãmânã este despre
carierã, profesie, rol  social, recunoaºtere.
Muncesc mult, iau iniþiativã la locul de muncã,
îºi asumã responsabilitãþi mari. Au foarte multã
energie dar se ºi pot irita foarte uºor intrând în
lupte dure. O întorsãturã fericitã poate fi generatã,
spre finalul sãptãmânii, când fie au o revelaþie,
fie o veste bunã, fie o situaþie se întoarce în
favoarea lor, profesional vorbind.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

 Pentru Sãgetãtor, Eclipsa de Lunã este un
punct-pivot în viaþa lor. Îºi regândesc în mod
substanþial viitorul, prioritãþile dar mai ales
filozofia de viaþã. Au momente de înþelegere a
imaginii de ansamblu ºi asta îi ajutã sã-ºi
schimbe sau sã-ºi consolideze poziþia într-un
cadru (eventual juridic), folosindu-se de detalii
pe care abia acum le iau în seamã. Relaþiile lor
cu strãinãtatea îºi gãsesc o cale de înflorire ºi
fructificare. Pot acum sã-ºi extindã activitatea,
sã-ºi gândeascã niºte paºi de lucru pe viitor.
Veºti bune pot veni în mod neaºteptat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 Capricornii primesc un dar, fie la propriu, fie
la figurat, în sensul cã se lumineazã pur ºi
simplu apropo de ce este de fãcut pentru a
echilibra balanþa în viaþa lor financiarã ºi nu
numai. E momentul sã ºi primeascã ºi poate cã
trebuie sã înveþe sã ºi cearã. Totuºi, de data asta
nu trebuie sã facã ceva anume, ceva li se întoarce,
o recompensã, o recomandare, o întoarcere a
favorurilor/serviciilor fãcute cuiva în trecut. Ar
fi bine sã fie discreþi, chiar secretoºi cu privire
la intenþiile lor ºi la informaþiile pe care le deþin
ºi sã aºtepte momentul potrivit pentru a se
exprima ºi a acþiona.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Vãrsãtorii sunt într-o perioadã extrem de
dinamicã, efervescentã, cu mare impact în zona
relaþionalã ºi a proiectelor în colaborare cu alþii.
Îi vizeazã în mod direct, energia descãrcându-
se în zona partenerului dar ºi a imaginii publice,
a felului în care sunt percepuþi de cei din jur. S-
ar putea ca o experienþã anume sã-i ajute sã-ºi
dea seama cã e nevoie sã schimbe atitudinea,
sã fie mai deschiºi, receptivi ºi poate mai calzi.
De asemenea, unii Vãrsãtori vor avea parte de
experienþe fericite relaþionale ºi de imagine.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Peºtii au o ºansã minunatã, de a se recrea
de  l a  t e me l i e ,  p r i n  c onº t i e n t i z a r ea  º i
disponibilitatea de a elibera tot ceea ce nu le
mai foloseºte ºi de a transforma programele
tox i ce  d in  min tea  lo r,  mai  a l es  ce l e  de
vict imi zare.  Peºt i i  conºt i enþ i  de energ ia
fabuloasã care li se pune la dispoziþie, îºi pot
regândi sistemul de credinþe ºi îºi pot face
setãr i  sãnãtoase care î i  vor  or ienta spre
succes pe multe paliere. Au parte de surprize
plãcute la locul de muncã.
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Leul a avut în perioada analizatã o evoluþie
agitatã faþã de principalele valute, în timp ce alte monede
din regiune s-au apreciat faþã de euro.
   Cursul monedei unice a crescut la 4,5337 lei, în data de 2 februarie,
nivel care nu a mai fost atins de la finalul anului trecut, într-o ºedinþã
în care cotaþiile au urcat pânã la 4,553.
Deprecierea leului s-a datorat temerilor investitorilor faþã de
situaþia explozivã din þarã, dupã ce sute de mii de români au
protestat împotriva ordonanþei de urgenþã privind
modificarea Codurilor penale.
   La finalul perioadei media euro a coborât la 4,4916 lei, minim
al ultimelor trei luni. Piaþa valutarã s-a deschis la un maxim de
4,506 lei ºi a coborât pânã la 4,4880 lei.
   Starea economicã pozitivã ºi nivelul ridicat al dobânzii-cheie,
BNR menþinând-o la 1,75%, comparativ cu cea practicatã de
BCE, ar trebui sã asigure leului stabilitate ºi chiar posibilitatea
aprecierii faþã de euro. Însã, menþinerea spectrului unor derapaje
ale celor aflaþi în prezent la conducerea þãrii ar putea readuce
românii în stradã, provocând, din nou, deprecierea leului.
   De altfel, în ultima perioadã Finanþele s-au confruntat cu
creºterea nivelului costurilor la care se pot împrumuta. Astfel,
Trezoreria a fost nevoitã sã accepte un randament mediu de
3,31% în cazul plasãrii de titluri de stat cu scadenþa în 19
decembrie 2022, faþã de 4,14% în urmã cu o lunã.
   Dolarul american a avut o evoluþie ascendentã, cursul sãu urcând
de la 4,1935, la începutul perioadei, la 4,2113 lei, la finalul ei, într-o
ºedinþã în care cotaþiile din piaþã au fluctuat între 4,188 ºi 4,217 lei.
   Moneda elveþiana a arãtat în ultima perioadã o tendinþã
de apreciere, ea fluctuând în perioada analizatã între 1,064
ºi 1,071 franci/euro. Pe acest fond, media ei s-a miºcat
între 4,2139 ºi 4,2444 lei.
 Perechea euro/dolar a scãzut de la 1,0819 pânã la 1,0656 dolari,

evoluþia din pieþele internaþionale fiind influenþatã de alegerile
prezidenþiale din Franþa ºi cele parlamentare din Germania.
   Spectrul unei victorii la prezidenþialele din Franþa a candidatei
de extremã dreaptã Marine Le Pen, ca o consecinþã a
scandalului politic în care a fost implicat principalul ei
contracandidat, François Fillon. Fostul prim ministru ar fi angajat-
o fictiv pe soþia sa, care ar fi obþinut astfel, între 1988 ºi 2013,
venituri de peste 800.000 de euro, dar ºi pe doi dintre copii sãi,
care ar fi obþinut 84.000 de euro între 2005 ºi 2007.
   În cazul unei victorii, d-na Le Pen a promis referendumuri pe tema
ieºirii Franþei din Uniunea Europeanã, implicit din zona euro.
   La rândul ei, premierul german Angela Merkel nu este
sigurã cã va rãmâne la putere, în condiþiile în care social-
democraþii conduºi de Martin Schulz au devenit tot mai
populari, la fel ca ºi populiºtii de dreapta din AfD.
Analiza cuprinde perioada 1 – 7 februarie. 2017

 Radu Georgescu

Leul se apreciazã, iar euro dã semne
de slãbiciune în faþa dolaruluiUniunea Naþionalã a Patronatului

Român (UNPR) solicitã tuturor factorilor
responsabili, decizionali ai României sã
foloseascã cea mai eficientã variantã de
rezolvare a oricãrui diferend, indiferent de
dimensiunea acestuia. Numai printr-un dialog
real, sincer, situaþia actualã din România poate
fi rezolvatã înspre binele poporului român.
   Mediul de afaceri românesc trebuie sã devinã
unul sãnãtos, bazat pe principii corecte ºi pentru
acest lucru mediul politic ºi nu numai, trebuie sã
manifeste transparenþã ºi dorinþã de colaborare prin
consultãri sau prin invitarea tuturor reprezentanþilor
acestuia de a participa la actul decizional.
   Am salutat ºi susþinut toate demersurile unei
instituþii locale, naþionale sau a unui minister,
indiferent de cine erau ºi sunt conduse atunci
când au manifestat transparenþã ºi dorinþã de
colaborare cu organizaþiile patronale.
   O spunem cu tãrie ºi fãrã echivoc, în România
nu va exista o evoluþie corectã ºi sãnãtoasã a
mediul economic fãrã ca organizaþiile patronale
sã nu fie implicate cu adevãrat în aceastã evoluþie.
   Ne-am manifestat disponibilitatea clarã de a

Dialogul – singura soluþie viabilã
veni în sprijinul tuturor instituþiilor de stat
bazându-ne pe o realitate de netãgãduit: în
rândurile organizaþiilor patronale sunt cel puþin
la fel de mulþi ºi buni specialiºti pe domenii de
interes ca ºi-n aceste instituþii.
   Suntem dispuºi ºi acum sã ne aducem aportul
pentru ca o astfel de situaþie ca cea actualã sã
nu mai existe. Mediul de afaceri, în totalitatea
sa, are cu siguranþã un interes major în a exista
stabilitate, transparenþã, dialog ºi cooperare între
toþi factorii decizionali din România.
   Facem apel la Preºedinþia României, Parlamentul
României, Guvernul României, reprezentanþii
instituþiilor importante ale statului, ai mediului de
afaceri ºi ai societãþii civile sã deschidã urgent
porþile dialogului dintre ele ºi cu siguranþã în acest
fel va fi conturatã cea mai bunã soluþie pentru ca
România sã  revinã la normalitate.
   Dialogul trebuie purtat între toþi pilonii
existenþiali României: societatea civilã, mediul
politic, mediul de afaceri ºi nu în ultimul rând
mediul academic.

Ioan LUCIAN, Preºedinte
Uniunea Naþionalã a Patronatului Român

Organizeazã concurs în data de 24.02.2017, orele
10.00, pentru ocuparea unui post vacant de
consilier juridic definitiv.
Relaþii la telefon: 0252-317970.

anunþDIRECÞIA SILVICÃ
MEHEDINÞI
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Încã de la prima competiþie
oficialã din 2017, secþia de lupte
libere de la CSM Drobeta a avut
reprezentate pe podiumul de
premiere. Medaliile au fost cucerite
la Campionatul Naþional rezervat
seniorilor,  de la Reºiþa, deºi clubul

Preluatã de severineanul Flavius Stoican, CS
Pandurii Târgu-Jiu a remizat cu CSM Poli Iaºi, în primul
meci oficial din 2017. Pe Stadionul Municipal din
Drobeta - Turnu Severin, oaspeþii au deschis scorul în
minutul 60, prin Vasile Gheorghe, iar Sergiu Negruþ a
egalat pe finalul partidei, la care au asistat doar 150 de
mehedinþeni. S-a încheiat 1-1, iar echipa gorjeanã a bifat
un punct important în lupta pentru salvarea de la
retrogradare. “Am avut emoþii, fiindcã a fost primul meu
meci oficial ca antrenor pe stadionul din oraºul natal ºi
sunt bucuros cã nu am pierdut. Am întâlnit cea mai bunã
echipã din zona play-off-ului, care are omogenitate ºi
jucãtori experimentaþi. Este un rezultat de moral pentru
noi. Acest egal ne dã încredere”, a declarat Stoican.
   Echipa sa va juca etapa viitoare, la Ovidiu, cu liderul
Ligii I, FC Viitorul Constanþa. Confruntarea echipelor
care au în componenþa loturilor cei mai tineri jucãtori
din campionat este programatã luni, de la ora 17:30. Pe
19 februarie, CS Pandurii va primi vizita Concordiei
Chiajna. “Aºtept  mai mulþi spectatori în tribune, însã
doar jocul nostru bun ºi rezultatele pozitive îi vor readuce
pe spectatori în tribune”, a conchis Stoican

Legitimatã la CSS Drobeta, Aurelia
ªtefania Florescu a uimit, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, întreaga suflare atleticã din
România. La doar 12 ani, severineanca
descoperitã de Marin Istrate a înregistrat, la
Campionatul Municipiului Bucureºti, un
timp mai bun decât al junioarelor I ºi chiar al
unor senioare, în proba de 1500 m, pe care a
alergat-o în 4:49, 81 minute. Antrenorul de la
CSS Drobeta sperã Florescu sã-i calce pe
urme fostei sale eleve Ancuþa Bobocel, în
prezent la CSU Craiova, care a participat deja
la trei ediþii ale Jocurilor Olimpice.
   “Florescu e o sportivã care va face carierã,
dacã vom avea grijã de ea. Rezultatele ei au atras
deja atenþia tuturor! Cu  siguranþã, la finala
Campionatului Naþional pentru  copii I, care va
avea loc în luna aprilie, va câºtiga, fãrã
probleme, medalia de aur. Are un timp care
rivalizeazã chiar cu al senioarelor”, a precizat

 M. O.

Junioarele lui Dobrescu
au confirmat ºi la seniori

severinean a mizat doar pe junioare.
Prezent cu 3 sportive în concurs,
CSM Drobeta  a cucerit o medalie
de aur ºi una de bronz. Surpriza
începutului de an a furnizat-o
severineanca Mihaela Denisa
Bãrbulescu, care, la nici 19 ani, a

devenit campioanã naþionalã de
seniori, la categoria 53 kg.
   “Sunt foarte bucuroasã de acest
rezultat. Sincer, nu credeam cã pot
sã iau medalia de aur. Am avut trei
meciuri, în care am învins sportive
de la cluburile din Mangalia, Bacãu
ºi Jimbolia. Toate erau, mult mai
mari, ca vârstã, decât mine”, a
precizat eleva lui Marin Dobrescu.
O evoluþie remarcabilã a avut ºi
colega ei de club Larisa Maria Niþu
(75 kg), sportivã de nici 18 ani.
   Campioana naþionalã de cadeþi, din
2016, a prins ultima treaptã a
podiumului la Naþionalele de seniori,
de la Reºiþa, în timp ce Denisa Breazu
(48 kg) s-a clasat pe locul al V-lea.
   “E pentru prima datã când lupt la
seniori ºi a fost destul de greu. Am

avut patru meciuri ºi am câºtigat
douã dintre ele, rezultate care mi-au
adus medalia de bronz. Nu mã
aºteptam sã fiu pe podium, þinând
cont cã am fost cea mai micã
sportivã din concurs”, a declarat
Niþu. Peste douã sãptãmâni, la
Timiºoara, severinencele vor lupta
pentru noi medalii, la Campionatul
Naþional de Tineret (U23).
   “La Naþionalele de seniori de la
Reºiþa, am avut cele mai mici fete
din concurs ºi am învins sportive
consacrate.  Am început anul cum
nu se putea mai bine ºi vreau sã
continuãm în aceeaºi  notã.
Aºtept noi medalii, la Naþionalele
de tineret”, a spus antrenorul secþiei
de lupte de la CSM Drobeta, Marin
Dobrescu.

Istrate a descoperit-o pe viitoarea Bobocel Punct de moral,
pentru Pandurii

Istrate.  Acesta îºi pune speranþe ºi în atleþii de
16  ani, Doiniþa Victoria Oana Hamat ºi Silviu
Gheorghe Matei, care, la etapa de calificare a
Campionatului Naþional în salã, rezervat
juniorilor II, s-au clasat pe locul 2, respectiv 3,
în proba de 3000 m. Dacã Hamat a trecut linia
de sosire dupã  11:13.67 minute, Matei a scos
timpul de 9:46.04 minute. De remarcat, cã la
1500 m, Hamat a trecut linia de sosire dupã
5:09.03 minute, timp cu aproape 20 de secunde
mai slab decât al mezinei Florescu!
   „Hamat ºi Matei au obþinut rezultate foarte
bune la 3000 metri, care ne dau speranþe
pentru finala care se va desfãºura luna
viitoare, la Bacãu. Ambii sunt într-un vizibil
progres. La aceastã etapã de calificare, care
a avut loc la Bucureºti, ºi-au îmbunãtãþit
timpii cu peste 10 secunde! Din pãcate, nu
prea avem condiþii de pregãtire la Severin”,
a  precizat Istrate.  M. O.  M. O.
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Mã nepoate, data de trecu îþi
spusei de nea primarele di la Orºova,
de intrã în primãrie nu prea ºtie cum,
cã trecurã alegerile pe lângã el, ca
apa prin gâscã ºi ieºi dupã câteva
zile cu limuzinã la scarã. Cã
secretara nu sã mai pune, cã a venit
la pachet cu funcþia. ªi dupã ce-ºi
luã amendã di la Garda de Mediu,
cã lãsã oraºu plin de gunoaie, zisã
cã trebe sã facã ºi ‘mnealui ceva, sã
rãmânã în istorie. Zis ºi fãcut. Sã
gândi cu mai mulþi ºi, dupe ce refuzã
la început, zisã singur cã dacã e de
istorie trebe sã facã muzeu. ªi anunþã
cã face muzeu. De care ºi cum, sã
mai gândeºte, da sã mai vorbeascã
o datã. Mã nepoate, acuma ce nu
înþeleg eu, da poate sunt mai de
neînþeles. Pã la câte probleme are
oraºu ãla, de nu ajunge nici
Dunãrea sã le acopere, matale
tocmai muzeu îþi trebuie?! Muzeu
de pus gunoaiele, probabel, cã ºi
aºa sufocaserã oraºul.
   Da apropo de Garda de Mediu, îmi

 nea Mãrin

Sucã, Orºova-oraºul muzeu, Strehaia - oraºu fãrã
ºicoli ºi scaunu’ clãtinat al unora din CL Severin

zisã al lu Zbanghiu cã ce fãcu nea
Tutilescu junior ar fi, pe lângã exces
de zel, de care nu duce lipsã, ºi ceva
abuz în serviciu. Adicã sã pui matale
alþi operatori sã presteze neºte
lucrãri pentru care nu au contract cu
municipalitatea respectivã, numai
legal n-ar fi. Da rãmâne de vãzut

cum e cu treaba asta.
   Între timp, primaru’ di la Strehaia,
nea Giura cu ºcoala de ºoferi, sã pare
cã e pus pe fapte mari. Acuma,
rãmâne de vãzut pentru cine, pentru
‘mnealui sau pentru comunitate!? Cã
cicã pe consoartã o stabili la ºcoalã,
pe sorã la grãdiniþã, sau vice-versa,
adicã un fel de trinom, cã binomu e
la capitalã. Iar acuma nea primaru’ e
în plin scandal, cu desfiinþatu’ ºcolii
din Strehaia, veche de neºte sute de
ani, unde a învãþat ºi ‘mnealui, da ºi
ãi de au votat cu încãlcarea legii ºi a
firii. Mingea cu ceas, asta cu
desfiinþarea ºcolii, a ajuns pãnã la
urmã pe masa lu nea Drãghiea, zis
ºi prefectu’ “Ordine ºi Disciplinã”,
care ar putea sã rezolve cum trebe
situaþia, numai sã nu þinã cont de
politicã. Cam greu cu treaba asta.
Pãnã una, alta, sã dusã comisie din
ordin prefectural di la Direcþia de
Sãnãtate Publicã, di la Inspectoratu’
ªcolar, di la Pompieri, da ºi omu
lu’ nea prefectu’, sã vadã ce ºi
cum. Da furã aºteptaþi de sute de
pãrinþi ºi profesori nemulþumiþi,
încât nu mai ºtiurã cum sã facã
repede cale întoarsã.
   Acuma, la Strehaia, ar mai fi ºi alte
probleme, cã sã pare cã cei care au
votat în Consiliul Local ar cam fi fost
în conflict de interese. Aºa cã nea
Drãghiea are mai mult ºi mai multe
de verificat, ca sã ia o decizie bunã.
Aºa cã, la Strehaia, dupã pedeliºtii

ce au desfiinþat spitalu’, pesediºtii sã
apucã sã desfiinþeze ºcoli. Cã la ce
bun, dacã nu ai sãnãtate, ce-þi mai
trebuie ºi ºcoalã?! Pãi nu!?
   Mã fraþilor, da ca ºi la Orºova ºi
Strehaia, ºi la Severin sunt
probleme, cã s-ar putea sã asistãm
la o reconfigurare în Consiliul
Local, ºi sã cam clatinã scaunu’
unora. Da, pãnã atuncea, musai sã
sã facã jocurile ºi nea prefectu’ sã
aibã timp sã sã documenteze ºi sã
scrie, cã are cu ce.
   ªi atenþie când sã dã drumu iarã
la Castelu Artelor, de-a fost Castel
de Apã, c-aºa sã aude, unde mai
trebe ceva mobile, sã nu pãþeascã
cum au pãþit cu liftu. Cã au adus
liftu din Italia ºi era mai mare decât
trebuia. ªi du-l înapoi ºi alþi bani,
altã distracþie. Da la nea Gherghe
mergea, cã unde merge suta,
merge ºi mia.
   Cam aºa, ca la nea Dunãrinþu, cã
ºi la Baia de Aramã merg lucrurile
ca pe roate, primaru’ propune ºi
ceilalþi executã. Numai cã sã supãrã
pe neºte jurnaliºti de casã ºi-i luã
peste picior. Da numai pãnã intrã
în limuzinã, cã atuncea sã liniºti,
c-avea aier condiþioner. Pã da, cã
‘mnealui când e mai tulburat îºi
schimbã ºi maºina, ca sã-i schimbe
starea. Aia e, mã nepoate, aºa-ºi
schimbã unii starea.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


