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Zilele trecute,
la Colegiul Naþional
“Traian” din Drobeta
Turnu Severin s-a
desfãºurat o activitate
inclusã în campania
“Un pomiºor pentru
viitor”. Elevii colegiului
ºi voluntarii CORA au
plantat 5 pomi fructiferi,
un pas mic pentru un
el mare: o viaþã mai
responsabilã ºi mai
sãnãtoasã într-un mediu
mai curat ºi mai
prietenos.

Prof. Elisabeta Hruby,
Colegiul Naþional “Traian”

“Un pomiºor pentru viitor”

Cine a pus mâna pe banii lui Ghiþã e prãjit
Poate cã Ghiþã are

vreo nuclearã în privinþa
serviciilor sau a madamei
Koldea, cum le place
pesediºtilor sã scrie. În acest
caz trebuie înþeles ºi apelul lui
Traian Bãsescu când spunea
cã Ghiþã are nevoie de
protecþie, dacã ar avea ceva
de spus. Adicã omul nu ar fi
în siguranþã, dacã se apucã sã
toarne. Siguranþã fizicã,
desigur. De parcã ºtie cineva
care e mai valoros pentru
Bãsescu: un Ghiþã viu sau
unul mort. Nu ºtim niciodatã
ce trece cu adevãrat prin capul
unui politician care are mai
mulþi stãpâni ºi nu doar o
stãpânã, respectiv þara pentru
care a jurat sã presteze chiar
ºi cu preþul vieþii. Un astfel de
specimen este ºi Bãsescu. Mai
sunt ºi alþii: Dragnea, Iliescu,
Nãstase, Ponta, Ghiþã. Pânã la
urmã, cei mai mari duºmani
ai românilor s-au dovedit a fi
tot românii.

„Orice ºi-ar
pune o
româncã,
nimic nu-i stã
mai bine
decât cu o ie”
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Golani notorii ºi jigodii patentate

Va mai reveni Romulus Vâlcu
în politica severineanã?

Eibenthal. Satul cehilor din munþii
de pe Clisura Dunãrii unde
Dumnezeu îºi face concediu
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Editorial                                  de Sorin Vidan

În ultima vreme am discutat
cu multe persoane interesate la
modul real ºi onest de situaþia
Severinului mai ales, dar ºi de cea
generalã, a judeþului. Discuþiile
noastre s-au învârtit în jurul unor
teme îndeobºte cunoscute de noi toþi,
accesibile ºi vizibile: despre
precaritatea infrastructurii industriale,
de exemplu; despre ce a mai rãmas
din forþa economicã a acestui oraº
dupã ieºirea din schemã a RAAN-
ului (Romag ºi Termo), cea mai
mare unitate economicã a judeþului
decenii ºi decenii la rând.
   Comparativ cu 1990, industria
severineanã de azi, ce a mai rãmas
din ea, pare o biatã adiere de vânt. E
o realitate cu care deja ne-am
obiºnuit, ºi care ne depãºeºte. Ce
putem face noi, simpli cetãþeni, într-

Între mânie ºi speranþã
un context macroeconomic a cãrui
amplitudine, adesea cinicã, nu þine
cont de dorinþele sau necesitãþile
noastre? Mai nimic. Încercãm sã
mergem mai departe, sã
supravieþuim sub impactul legitãþilor
economiei de piaþã. Oricum, ideea e
cã nici nu mai putem opera, în
judecãþile de azi, cu eschive
nostalgice, cu vãicãreli, cu invocarea
unui trecut care eclipseazã prezentul
cel puþin sub aspect cantitativ (aveam
mult mai multe unitãþi industriale
funcþionale, e perfect adevãrat).
   Dacã vrem sã ieºim din impas,
dacã vrem sã ieºim cu adevãrat, cum
procedãm? Ce e de fãcut? Discuþiile
de care vorbeam nu s-au purtat între
savanþi sau inºi cu soluþii salvatoare
în buzunarul de la piept, ci doar între
oameni obiºnuiþi, care încearcã sã
înþeleagã ce se întâmplã în jurul lor.
ªi adevãrul e cã în ultimii ani s-au
întâmplat destule. Nu e vorba doar
despre criza RAAN, care este cea mai
gravã, e vorba ºi despre uriaºul
fenomen de depopulare la care
asistãm de ani ºi ani. Mii de
mehedinþeni au plecat sã munceascã
în strãinãtate. Un prieten, profesor
într-o comunã, îmi spunea cã aproape
toþi elevii lui au pãrinþii plecaþi „afarã”,

copiii rãmânând în grija bunicilor
sau fraþilor mai mari. ªtim cu toþii
acest fenomen. Ceea ce nu ºtim încã
sunt consecinþele ce le va avea acest
fenomen în realitatea socialã a
viitorului imediat. Nu ºtim ce vor
înþelege aceºti copii de azi din
lumea în care trãiesc. Cu ce ne
vom alege noi toþii, la final,
Dumnezeu ºtie. Probabil cu o
generaþie extrem de frustratã, cu
o Românie rãnitã ºi furioasã.
   Aºadar, impasul de care vorbesc nu
e doar economic, e cu mult mai
profund. Observãm cã nu sunt locuri
de muncã, observãm cã tinerii pleacã.
Observãm cã nu prea reuºim sã ne
raportãm la o realitate asupra cãrei nu
mai avem niciun control. Severinul a
devenit încet încet un oraº mai
degrabã sedentar, bugetar. Un oraº
provincial, ieºit de pe harta circuitelor
industriale majore. Un oraº care se
redimensioneazã, de treizeci de ani
încoace, din punct de vedere
demografic ºi economic. ªi aceastã
redimensionare nu ne-a fost niciodatã
pe plac, cãci a însemnat dispariþia a
mii de locuri de muncã, o insecuritate
socialã crescândã, disoluþia cel puþin
momentanã a familiilor. Dar cu toate
acestea Severinul e un oraº care are o

perspectivã ºi are un potenþial de
creºtere cum puþine oraºe îl au. În
primul rând pentru cã este un oraº de
graniþã, iar posibilitatea integrãrii
Serbiei în UE (deºi se discutã despre
destrãmarea UE, sper sã se rãmânã
doar la stadiul de discuþii) ar însemna
pentru noi oportunitãþi semnificative,
în primul rând comerciale. Ne-a þinut
mult în loc, în margine, rãzboiul din
fosta Iugoslavie ºi consecinþele sale,
din acest punct de vedere. Se vede
cã a contat dacã am avut graniþã cu
o þarã membrã a UE sau nu.
   Poate cã în deceniile ce vor veni nu
vor veni peste noi mari investitori,
constructori de combinate sau fabrici,
dar putem deveni un oraº dinamic, de
tranzit comercial, atractiv din punct de
vedere turistic-cultural. Un oraº de
deschidere europeanã, cochet ºi
primitor, cu un climat social plãcut.
Avem multe atuuri în acest sens. Una
peste alta, avem destule motive sã
privim înapoi cu mânie ºi dezamãgire,
dar avem ºi motive sã fim încrezãtori,
mãcar pe jumãtate. Experienþa amarã
a acestor decenii de democraþie ºi
capitalism haotic ºi pervers a fost o
prãpastie peste care am trecut, cu
greu, dar am trecut, ºi acest lucru e
un merit al comunitãþii noastre.

În ultimele douã sãptãmâni
leul a ales o nouã direcþie, cea de
apreciere, dupã un martie în care euro
a testat chiar ºi pragul de 4,57 lei.
   Volumele de tranzacþionare au
fost mai reduse, tendinþã normalã
înainte de Sãrbãtorile de Paºte, iar
cererea de lei s-a menþinut,
investitorii strãini fiind interesaþi de
achiziþia de titluri de stat româneºti.
   Sub aceste auspicii favorabile,
cursul euro a fluctuat între 4,5133,
minimul ultimei luni ºi jumãtate, ºi
4,5231 lei. La finalul perioadei,
atunci când tranzacþiile s-au realizat
între 4,516 ºi 4,537, media a fost
stabilitã la 4,5188 lei.
   Volatilitatea mai mare a cotaþiilor a fost
provocatã de premierul Theresa May
care a anunþat ieri convocarea pe 8 iunie
a alegerilor parlamentare anticipate în
Marea Britanie, ca o reacþie la

Euro s-a înþepenit la 4,52 lei
împotrivirea pe care o cunoaºte în
Parlament în privinþa Brexit.
   Se observã cã media euro s-a
instalat în jurul pragului de 4,52 lei,
însã primul tur al alegerilor
prezidenþiale din Franþa ar putea
afecta acest parcurs, în cazul în care
Marine Le Pen sau Jean-Luc
Mélenchon, candidaþii de extremã-
dreapta, respectiv extremã-stânga
vor intra în cursa finalã spre Élysée.
Conform analiºtilor o astfel de
eventualitate ar creºte aversiunea
faþã de risc ºi o scãdere a euro spre
paritatea cu dolarul.
   Revenind la piaþa obligatarã
localã, cererea se menþine ridicatã,
ceea ce a permis Finanþelor sã se
împrumute cu 690 milioane lei
pentru o scadenþã de cinci ani,
profitând de cererea bãncilor care
s-a ridicat la aproape 1,65

miliarde lei. Randamentul mediu
la care au fost plasate obligaþiunile
a scãzut de la 3%, la precedenta
licitaþie, la 2,77%.
   Cursul dolarului american a
scãzut la 4,2611 la 4,2404, la
finalul perioadei, într-o ºedinþã în
care cotaþiile au fluctuat între
4,229 ºi 4,261 lei.
   Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale
între 1,066 ºi 1,07 franci/euro, a
crescut de la 4,2267 la 4,2377 lei
pentru ca la sfârºitul intervalului

cursul sã fie stabilit la 4,2281 lei.
   Perechea euro/dolar a fluctuat
între 1,057 ºi 1,0684 dolari,
maximul fiind atins la sfârºitul
perioadei.
   Deprecierea monedei americane a
fost provocatã de preºedintele Trump
care a declarat cotidianului Wall Street
Journal cã pentru a susþine
economia, ar prefera ca Rezerva
Federalã sã lase dobânzile la un nivel
scãzut pentru mai mult timp, ceea ce
ar frâna aprecierea dolarului.
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Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier din Drobeta Turnu Severin
valorificã azi un patrimoniu de peste
11.000 de bunuri cu semnificaþie

Repere etnografice
mehedinþene

enograficã. Una dintre metodele de
valorificare a acestora este expoziþia,
mijlocul fundamental de exprimare
muzeograficã.

   Subsumatã unui
parteneriat încheiat în anul
2017 între muzeul
severinean ºi Muzeul
Judeþean Gorj Alexandru
ªtefulescu din Târgu Jiu,
expoziþia itinerantãRepere
etnografice mehedinþene.
Costumul popular
prezintã publicului gorjan
în perioada 13 aprilie –
04 mai 2017 un numãr

de 10 ansamble vestimentare
reprezentative pentru arealul
mehedinþean, 10 costume de
sãrbãtoare cu ajutorul cãrora am

adus în discuþie ºi patrimoniul
material mehedinþean, tradiþii ºi
obiceiuri din perioada prepascalã,
atât de încãrcatã de semnificaþii în
zona etnograficã Mehedinþi.
   Dialogul muzeografilor etnografi
mehedinþeni ºi gorjeni a subliniat
importanþa educaþiei þãrãneºti ºi rolul
sãu în menþinerea ºi desãvârºirea
artisticã a costumului popular ºi s-
au analizat particularitãþile,
originalitatea, unicitatea ºi modul în
care costumul mehedinþean se
încadreazã în unitatea de ansamblu
a costumului popular românesc.
Muzeograf, Florentina Pleniceanu

În comuna Sviniþa existã
un obicei de Paºt i:  bãtutul
ouolor, obicei foarte vechi,
pãstrat din satul vechi.
   În ziua de Paºti, dupã Înviere, se
adunã lumea în centrul satului ºi
se face bãtutul ouãlor.
  Un copil pune oul pe un loc

drept ºi un altul “bate oul” cu o
monedã specialã, cu marginile
ascuþite (special fãcutã pentru
aceastã operaþie).
   Se mãsoarã doi- trei paºi distanþã
de la ou, la locul de unde cel care
þinteºte, îºi gãseºte poziþia potrivitã
pentru a nimeri oul cu banul.
   De câte  ori  bate º i  nu
nimereºte oul, îi dã posesorului
bani, la înþelegere, se spune “un
leu la cãzãturã”. Când nimereºte
oul cu banul, adicã moneda se

Obiceiuri de Paºti
înfige în ou, este luat ºi
plãteºte numai de câte ori
n-a nimerit.
   Acesta poate sã dea altuia
sã batã acelaºi ou, dar cu
preþ mai scãzut, cã este déjà
o datã lovit. Oul întreg
(nelovit) este mai scump.
   Semnificaþia acestui obicei
este urmãtoarea: ouãle roºii
reprezintã sângele lui
Cristos rãstignit pe cruce,
care a picurat ºi a colorat
ouãle, iar banul metalic
reprezintã obiectele metalice
(cuie,  lance) cu care
necredincioºi i l-au lovi t pe
Mântuitor când l-au rãstignit.
   Bucuria copiilor este sã aducã cât
mai multe ouã colorate de acasã
pentru bãtut ºi sã câºtige mulþi bani

de la cei care “bat oul” cu banul.
   Pentru pãstrarea obiceiului în
Sviniþa, primãria organizeazã un
concurs: “Zlatna vanika”, unde se
premiazã cei mai iscusiþi þintaºi de ouã.
   Anul acesta, câºtigãtori la
concursul “Zlatna vanika” au fost:

- Locul I: Giurici  Ioa
- Locul II: Iovanovici  Radu
- Locul III: Filipovici Sima.
   Acest obicei este foarte frumos,
un prilej de a se aduna oamenii ºi
de a se distra împreunã, tineri ºi
mai în vârstã, bãieþi ºi fete.

A devenit deja o tradiþie, de
mai mulþi ani, ca, în perioada
sãrbãtorilor de Paºte, poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni ce-ºi desfãºoarã
activitatea în zona de frontierã a
judeþului Mehedinþi sã fie alãturi de cei

Poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni, alãturi de cei

aflaþi în dificultate!

 Continuare în pag. 14

Haine, alimente, dulciuri ºi alte produse de strictã necesitate în valoare
de peste 3000 lei, au fost  distribuite de poliþiºtii de frontierã

mehedinþeni, unor persoane aflate în dificultate, bãtrâni sau persoane
nevoiaºe, cu prilejul Sãrbãtorilor de Paºte.

aflaþi în dificultate, instituþionalizaþi sau
la o vârstã înaintatã, nu numai cu
gândul ci ºi cu faptele.
    Astfel, în apropierea Sãrbãtoririi
Paºtelui, reprezentanþi ai poliþiºtilor de
frontierã
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Vicepreºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a României
(CCIR), Nicolae Tudorescu, care
este ºi preºedinte al Camerei de
Comerþ ºi Industrie Mehedinþi, a
declarat miercuri, în cadrul unei
conferinþe de presã, cã mediul
privat este îngrijorat de creºterile
salariale din sectorul public care
au început deja sã provoace
efecte economice.
   Pentru a acoperi cheltuielile la buget,
Guvernul a gãsit diferite soluþii, iar
primele care au avut de suferit au fost
companiile profitabile ale statului.
Mediul privat se teme însã cã
lucrurile nu se vor opri aici, iar cea
mai bunã soluþie ar fi o creºtere a
productivitãþii economiei, în viziunea
lor. Venitul mediu a crescut în ultimii

Vicepreºedintele CCIR, Nicolae Tudorescu:
Creºterile salariale din sectorul public provoacã deja efecte economice

12 ani de trei ori, deºi productivitatea
doar de douã ori, lefurile românilor
sunt de 5 ori mai mici decât media
europeanã, doar bulgarii câºtigã mai
puþin decât noi. În România
productivitatea nu a þinut pasul cu
majorãrile salariale. Patronii se tem
de un exod al specialiºtilor din privat
în sectorul public. Ca reprezentant al
mediului de afaceri, sunt conºtient
de necesitatea unor creºteri salariale
pe anumite zone, dar ele nu trebuie
sã provoace discrepanþe prea mari
între privat ºi public, trebuie totuºi
controlate aceste creºteri salariale, sã
fie în pas cu productivitatea muncii.
   Sã nu uitãm totuºi cã cei mai
importanþi oameni ai comunitãþii sunt
oamenii de afaceri. Cine îi sprijinã?
Firmele româneºti fac cu greu faþã
concurenþei cu multinaþionalele, care
au o productivitate de 3 ori mai mare,
datoritã investiþiilor pe care le fac în
tehnologie. Asta în condiþiile în care
firmele care au capital integral strãin
reprezintã doar 8 % din numãrul de
companii din România. Investiþiile
reprezintã soluþia, dar nu doar cele
strict materiale, în drumuri, în
dezvoltare regionalã ci ºi investiþiile
în oameni. S-ar reduce astfel numãrul
celor care sunt plãtiþi cu minimul pe
economie. Sunt un milion ºi jumãtate
acum din cei peste 6 milioane de
salariaþi câþi sunt în total. Soluþia

idealã ar fi ca statul sã colecteze mai
mulþi bani din taxe ºi impozite, mai
ales cã România este codaºa Europei
când vine vorba de încasãri. Anul
trecut au fost 26 % din PIB, este
enorm de puþin, cele mai scãzute din
Uniunea Europeanã. Pe plan extern,
România tot face emisiuni de
obligaþiuni pentru a atrage bani. În
fapt, e doar un împrumut, unul din
ce în ce mai scump, dupã cum aratã
ultimele cifre. Statul este de zece ori
mai îndatorat acum faþã de zece ani
în urmã. România are a patra cea mai
mare datorie publicã din Europa. Ne
împrumutãm pentru cã nu producem
destul. Nu destulã valoare adãugatã.
ªtim însã sã importãm, mai ales
alimente ºi mai ales la costuri mai
mari decât dacã ni le-am fi produs
noi. Euro se aflã la cel mai mare nivel
din ultimii 5 ani. Chiar dacã sunt mai
ieftine, produsele importate de noi
finanþeazã firmele din strãinãtate.
Ironia sorþii, unele cumpãrã materie
primã chiar din România. Noi

producem pentru strãini la costuri
mici, nu producem pentru noi, nu
investim în economia localã.
Mehedinþiul este judeþul cu cea
mai slabã putere economicã din
þarã, 2,5 miliarde lei afaceri, oare
cine o fi de vinã?
   Dupã ce încasãrile Fiscului au fost
în primele 2 luni ale anului sub cele
de anul trecut, rezultatele bune din
luna martie aduc media primelor trei
luni din acest an peste primul
trimestru din 2016. ANAF a colectat
50,4 miliarde de lei în primul
trimestru, cu 1,3 % mai mult faþã de
aceeaºi perioadã din 2016.
   Forþa de muncã din România s-a
transformat mult în ultimii 10 ani. 450
de mii de locuri au dispãrut din
industrie. În schimb, au apãrut
80.000 de posturi noi în IT. ªi în
administraþia publicã s-a înregistrat
o creºtere  de 200.000 de joburi.
   La capitolul firme, România e la
jumãtate faþã de media europeanã –
22 la mia de locuitori.

Marþi, 18 aprilie a.c., la ora
1000, prefectul judeþului, domnul

Nicolae DRÃGHIEA, a participat la
adunarea festivã dedicatã  Biroul de presã

Adunare festivã dedicatã aniversãrii a 125 de ani de
la înfiinþarea fostului Regiment 9 „TRAIAN”

aniversãrii a 125 de ani de la înfiinþarea
fostului Regiment 9 „TRAIAN”.
   Întâlnirea s-a desfãºurat în douã
etape, una, la ora 1000, la  sediul
Instituþiei Prefectului, unde domnul
Nicolae DRÃGHIEA a înmânat
diplome de participare la eveniment
ºi cea de-a doua, la ora 1200, la
Palatul Culturii „Teodor Costescu”,
unde au fost prezentate alocuþiuni de
omagiere ºi amintire a Regimentului
de Artilerie 9 “TRAIAN”.
   În cuvântul sãu, domnul Nicolae
DRÃGHIEA a arãtat cã unitatea
militarã omagiatã a avut un traseu
tumultuos, purtând bãtãlii ºi victorii

în cele douã rãzboaie mondiale, dar
mai apoi participând ºi la refacerea
economiei naþionale de dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial.

Totodatã, domnul Nicolae
DRÃGHIEA a mulþumit cadrelor
militare în rezervã pentru participarea
lor la scrierea istoriei Regimentului 9,
istorie care va rãmâne veºnicã ºi le-a
mulþumit ºi pentru ideea organizãrii
evenimentului de aniversare.
   Adunarea s-a încheiat cu
pãstrarea unui moment de
reculegere în memoria celor cãzuþi
la datorie în cadrul Regimentului 9
“TRAIAN”.
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Ion Dumitraºcu
deþine o colecþie impresionantã,

de peste 300 de costume
naþionale din zona de munte a

Mehedinþiului. Sunt piese extrem
de valoroase, pe care

mehedinþeanul le pãstreazã cu
mare sfinþenie pentru cã cea mai

mare parte din ele sunt
moºtenire de familie.

   „Aceste costume sunt o parte a
sufletului meu”, spune Ion
Dumitraºcu (66 de ani), un român
adevãrat din zona de nord a
Mehedinþiului, acolo unde la
adãpostul munþilor ºi al codrilor s-a
pãstrat ºi s-a dezvoltat o culturã
popularã, a cãrei obârºie o descifrãm
coborând în milenii de viaþã.
Pãstreazã vie amintirea mamei sale
îmbrãcatã în costum popular pe
uliþele satului, alãturi de celelalte femei
din localitate. Pentru colecþionarul de
la Mehedinþi nimic nu înnobileazã
mai mult femeia româncã decât ia.
„Ia este foarte practicã, este frumoasã
ºi în acelaºi timp ascunde niºte
defecte ale corpului, aºa cum numai
ea ºtie sã o facã. Alte bluze indiferent
cât ar fi de scumpe ºi cum ar fi croite
nu fac aºa ceva. Ia româneascã are
specificul ei ºi nu ºtiu cum se întâmplã,
dar orice ºi-ar pune o româncã nimic
nu-i stã mai bine decât cu o ie”, este
de pãrere Ion Dumitraºcu.

Au viaþa lor
    A strãbãtut România cu colecþia sa
impresionantã de costume populare,
aceste comori de simþire româneascã,
a cãror valoare nici nu poate fi
cuantificatã. De altfel, mehedinþeanul
de la Ludu se supãrã atunci când
cineva îl întreabã cât costã vreo piesã
din colecþia sa. „Peste tot au fost
deosebit de admirate, dar m-a durut
puþin atunci când toþi cei care le-au
vãzut m-au întrebat cât costã ºi dacã
le vând. Cum sã vã spun, simt cã mi-
aº vinde o parte din suflet pentru cã
ele au avut viaþa lor aºa cum au avut ºi
bãtrânii noºtri”, spune Ion Dumitraºcu.

Zestre a familiei
   Interpret de muzicã popularã ºi
pãstrãtor al tradiþiilor româneºti, Ion
Dumitraºcu a avut grijã încã dinainte

Colecþionar de costume populare:
„Orice ºi-ar pune o româncã, nimic nu-i stã mai bine decât cu o ie”

de 1990 sã pãstreze ºi sã
conserve aºa cum trebuie
aceste costume, care sunt
pânã la urmã adevãrate
documente de viaþã. Pe
acest tãrâm sensibil,
iniþitiativa lui Ion
Dumitraºcu de a pãstra
aceste valori rãmâne una
dintre cel mai strãlucite
confirmãri ale faptului cã
pentru români, actul de
creaþie înseamnã, dincolo
de finalitatea lui imediatã,
un mod frumos ºi adevãrat
de a fi. „Din 1988 eu am
conºtientizat valoarea pe
care o am acasã, poate
chiar mai demult, dar atunci am
început sã le pun în valoare. Sunt
practic o zestre a familiei noastre, este
ce am moºtenit de la pãrinþii mei, de
la socrii ºi de la o bunicã a soþiei
mele”, spune colecþionarul din
Mehedinþi. În timp, în colecþia sa au
ajuns ºi costume populare de la
bãtrânele  satului, care i le-au dãruit
din toatã inima pentru cã ºtiau cã
doar în felul acesta sunt pãstrate aºa
cum trebuie: „Am mai primit în ultimii
ani de la bãtrânele satului, care ºtiu
ce înseamnã un costum popular ºi
care mi-au zis <<Ia-l mumã ºi þine-l
la tine cã ºtiu cã tu îl pãstrezi ºi nu se
ºtie dupã ce oi muri prin ce râpã ar
ajunge ori pe foc>>”.

Cum au fost salvate
  Colecþia lui Ion Dumitraºcu numãrã
peste 300 de costume populare, pe
care le pãstreazã în casa sa de la Ludu,
un sat din zona Baia de Aramã. Fiecare
piesã are povestea ei, multe din aceste
costume fiind salvate de la pieire cu
mari sacrificii de înaintaºii
colecþionarului. Mehedinþeanul de la
Ludu spune cã aceste costume au
avut “trei cumpene mari”. În 1917,
când Oltenia era sub ocupaþia austro-
ungarã ºi nemþeascã ºi nemþii luau tot
din casa românului pentru front,
sãtenii din Ludu au avut grijã sã
ascundã lucrurile de valoare ºi în felul
acesta au fost salvate ºi costumele
populare ale familiei sale. „Fiind
cocoþaþi în vârfurile de deal din Baia

de Aramã, bãtrânii noºtri au auzit ce
se întâmplã prin alte sate ºi o parte din
aceste frumuseþi au stat ascunse în
lãzi într-o peºterã aproape 8 luni.
Familiile înstãrite au ascuns ºi
clopotele de la bisericã, au fugit cu
animalele prin pãdure, au lãsat în sate
doar animalele bolnave sau bãtrâne”,
povesteºte Ion Dumitraºcu.

„Fala cãºii nu mi-o dau”
   Câþiva ani mai târziu, în 1946-1947,
în acea perioadã cumplitã de foamete
peste România, tatãl sãu s-a gândit sã
vândã costumele populare pãstrate în
lada de zestre a familiei pentru a
cumpãra alimente. Bunica sa nici nu a
vrut sã audã de aºa ceva ºi nu i-a permis
acestuia sã facã un asemenea
sacrilegiu: „Tatãl meu mergea dupã
grâu ºi dupã porumb la Timiºoara.
Acolo a vãzut cã aceste lucruri au
cãutare, a venit la bunica mea acasã ºi
i-a spus <<Mumo, dã-mi sã aduc ce
trebuie pentru casã, iar bunica i-a spus
<<puteþi sã vã umflaþi de foame, dar fala
cãºii nu mi-o dau>>. ªi atunci au
scãpat, nu s-au vândut”. ªi costumele
familiei Dumitraºcu nu au fost înstrãinate
nici în primii ani dupã Revoluþie, când
mulþi români preferau sã dea unor strãini
aceste costume în schimbul unor
lucruri banale, precum o fustã de blugi,
de exemplu. „Eu am pus piciorul în
prag ºi am refuzat, deºi tatãl meu spunea
cã sã le dãm. Eu ºtiu câtã muncã este
pentru confecþionarea unei astfel de ii,
am cântat muzicã popularã ani de zile,

am vãzut la viaþa mea multe costume,
ºtiu colegele mele în ce se îmbrãcau ºi
întotdeauana fãceam o comparaþie cu
ceea ce am eu acasã. ªi atunci am spus:
nu”, zice Ion Dumitraºcu.

Din ce se compune costumul
popular din Mehedinþi

  Costumul femeiesc de Mehedinþi se
încadreazã, prin structura sa, atât în
tipologia costumului cu vâlnic, cât ºi
a costumului cu catrinþe. Costumul
cu vâlnic reprezintã costumul þinutei
de sãrbãtoare, dar serveºte în mod
practic ºi ca îmbrãcãminte de iarnã,
pe când costumul cu catrinþe este
purtat mai mult în þinuta de muncã ºi
reprezintã totodatã costumul de varã.
În ambele formule, costumul
femeiesc se compune din:
îmbrãcãmintea capului, cãmaºa
(pusã direct pe corp), brâul ºi betele
încinse la mijloc, iar de la talie în jos,
prinse de mijloc, fie vâlnicul, fie
catrinþele (una în faþã ºi alta în spate,
în picioare. Ca toate fenomenele de
culturã materialã, costumul popular
este supus unei continue evoluþii.
Legãtura sa strânsã cu viaþa socialã
îl face sã aparã ca un fenomen în
continuã transformare, adaptându-
se condiþiilor mereu schimbate de
viaþã. În general, costumul, pornit
iniþial de la cele mai simple forme, s-
a perfecþionat ºi complicat însuºindu-
ºi, pe lângã funcþiunea sa de ordin
practic ºi atribute estetice.

 Alexia M.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 20 - 26.04. 2017pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*  Nu ºtiu de când, de Paºti, a
mai fost o vreme ca de Crãciun,
precum anul acesta. Sã tot fie vreo
douãzeci de ani sau poate chiar mai
bine de-atât. Dupã câte ne spun
meteorologii, vor veni mai mult de trei
nopþi în care temperaturile vor scãdea
sub 10 grade Celsius. Naivii de
serviciu aºteaptã ca, în aceste foarte
constrictive condiþii meteorologice,
severinenii noºtri sã primeascã, din
nou, agent termic. O, sancta
simplicitas! Mãcar de-ar pune ai noºtri
ca brazii de-un...foc pentru a menþine
caldã vatra de la Halânga pentru la
iarnã. Dar tare mã tem cã vom repeta
experienþa ultimilor doi-trei ani, când
noi, iubiþii severineni ai cui doreºte,
tremurãm numai la gândul cã vom...
tremura. Vai de mãmicuþa noastrã!
   * Telenovela politico – sereistã cu
accente DNA - iste Sebastian Ghiþã
continuã, încercând sã trezeascã
interesul din ce în ce mai scãzut al
opiniei publice faþã de acest caz. Unii
vãd în acest Ghiþã un fel de erou
naþional (!?), alþii îl minimalizeazã
pânã la grotesc, vreme în care
„adevãrul rãtãceºte prin ziare” (acelea
care mai sunt) sau prin creierele golite
de substanþa cenuºie ale atâtor aºa-
ziºi formatori de opinie de prin
televizii. Trist este cã românilor li se
rãtãcesc, în mod deliberat, minþile,
capacitatea de discernãmânt ºi alte
nobile însuºiri intelectuale, cu
asemenea scenarii de prost gust ºi
cu asemenea „actori” necarismatici,
fãrã pricepere chiar ºi în materie de
banale travesti-uri. Perioada

Golani notorii ºi jigodii patentate
„Commediei dell’arte” era infinit
superioarã în materie de procedee,
proceduri, ba chiar (sau mai ales) în
materie de expresivitate. Aºa, însã, ne
descoperim martori la reprezentaþiile
unor golani cu ifose ºi pretenþii. Ori
de asemenea specimene ne-am
sãturat, am ajuns sã ne fie o greaþã
greu de contracarat cu mijloace
obiºnuite. Ajunge, mãi bãieþi, ajunge!
   * ªi, pentru cã tot suntem în zona
scenariilor tardive ºi de prost gust,
sã amintim ºi de cel privitor la
fraudarea alegerilor prezidenþiale din
2009 (ºtiþi, Mihaela, dragostea mea
etc), declanºat de niºte declaraþii ale
unui profitor al tuturor regimurilor,
jigodia patentatã Dan Andronic.
Care a zis cã, în seara anunþãrii
rezultatelor de la prezidenþialele cu
pricina, Kovesi ºi Coldea chefuiau
cu bãuturi scumpe în sufrageria lui
Gabriel Oprea. Punând Þara la cale,
evident. În aºa fel încât sã iasã

prezident omul care trebuie. Care
trebuia, mã rog. Acum s-a pus ºi de-
o comisie parlamentarã care sã

descâlceascã tevatura de atunci. Da,
cum sã nu, dupã ce alesul acelui
moment a terorizat România cu
regimul lui  mafiot ºi cu gaºca lui
de gealaþi vreme de douã mandate,
de nu ne mai trezim nici azi din acel
coºmar. Un fel de „mortul de la
groapã nu se mai întoarce”. Mai în
ordinea firii era sã se cerceteze prin
ce mijloace Klaus Werner Iohannis
a remontat, în turul al doilea al
prezidenþialelor din 2014, diferenþa
uriaºã care-l despãrþea de Victor
Ponta, ba chiar a luat un avans
ameþitor, egal cu diferenþa care l-ar
fi trimis acasã, în mod normal, încã
din primul tur. Dar cine sã se ocupe
de asemenea... delicate operaþiuni
(anchete)? Sau, mai bine zis, cine
are curajul necesar pentru aºa ceva
în aceastã suprastructurã de moluºte
ºi euglena viridis?
   * Acum, liniºtit dinspre partea asta,
bãiatul – Dulapul Sãsesc, de! – ºi-a

luat consoarta ºi, dupã Paºti, a plecat
într-o vizitã privatã în Spania. Obosiþi
oamenii, de atâta muncã, ce sã-i

faci!? Ne-a atras atenþia un titlu care
circulã insistent pe reþelele de
socializare, i-auziþi acilea:
„Carmencita ºi-a luat boul ºi l-a dus
în Þara Taurilor. Olee, Espania!”.
Mai degrabã, oleleu!
 * Calitatea unora dintre emisiunile
postului de televiziune Antena 3 a
scãzut îngrijorãtor. Nu o spun cu
satisfacþie, pentru cã ºtiu câte eforturi
au depus cei de acolo, de-a lungul
anilor, sã ajungã în vârful audienþelor,
doborând record dupã record. Nu-mi
dau seama ce se întîmplã. Cauza nu
o constituie doar cele câteva plecãri
importante din colectivul redacþional,
ci o anumitã schimbare de atitudine,
pe care nu pot s-o definesc în
momentul de faþã. O serie de concesii,
fãcute unei pãrþi a politicului,
neagreate pânã acum sau, poate,
chiar prostului gust jurnalistic.
Singurii care mai þin steagul sus sunt
Mircea Badea ºi Mugur Ciuvicã.
Restul – sã avem pardon! Pãcat!
   * Legea salarizãrii unitare pare sã
fie urmãritã de un blestem fãrã sfârºit.
Deºi, la voinþa lui Liviu Dragnea, ea a
stat „la dospit” în perioada
Sãrbãtorilor Pascale, ea nu a fost
depusã încã în Parlament la revenirea
în activitate a aleºilor. ªi probabil cã
nici pânã la sfârºitul acestei
sãptãmâni nu va fi depusã, dacã e sã
ne luãm dupã liderul grupului PSD
din Camera Deputaþilor, Ciolacu.
   * Echipele din Madrid fac din nou
legea în Liga Campionilor. Real a scos-
o din competiþie pe aroganta Bayern
Munchen (2-1 ºi 4-2, d.p.), iar Atletico
pe Leicester (1-0 ºi 1-1). Când veþi citi
ziarul, veþi ºti ºi pe celelalte douã
semifinaliste. Sã aºteptãm!
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Eºecul lamentabil de la scrutinul
local de anul trecut

   Romulus Vâlcu a fost candidatul
ALDE pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin
la alegerile locale de anul trecut din
data de 5 iunie. La momentul
respectiv aceastã soluþie a pãrut sã
fie singura variantã pentru aceastã
formaþiune politicã. Deºi înaintea
campaniei electorale se pãrea cã nu
poate rata intrarea în Consiliul Local,
dupã consumarea scrutinului local s-
a demonstrat cã rezultatul a fost un
dezastru atât pentru Romulus Vâlcu,
cât ºi pentru formaþiunea politicã pe
care acesta o reprezenta. Romulus

Va mai reveni Romulus Vâlcu în politica severineanã?

 Mircea Popescu

Romulus Vâlcu a fost un politician important ºi activ în ultimii ani pe scena politicã mehedinþeanã. Fost
consilier local în mai multe rânduri ºi viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin, Romulus

Vâlcu pãrea sã-ºi construiascã, încet, dar sigur, o carierã politicã de perspectivã. Totul a mers relativ
bine pentru fostul viceprimar pânã la scrutinul local de anul trecut, alegeri în urma cãrora Romulus
Vâlcu a fost scos din jocul politic local. În actualul context se pune întrebarea în ce mãsurã va mai

reveni Romulus Vâlcu în politica severineanã, dar mai ales în ce formulã politicã ar putea sã o facã.
Vâlcu a obþinut, în calitate de
candidat pentru funcþia de primar,
doar 1.116 voturi, un numãr foarte
mic raportat la aºteptãrile sale ºi
ale ALDE Drobeta Turnu Severin
ºi insuficient pentru ALDE
Severin sã atingã pragul electoral.
Frustrarea a fost nu atât cã ALDE
Drobeta Turnu Severin nu a

obþinut niciun consilier municipal, ci
faptul cã, dacã ar fi obþinut fie ºi doi
consilieri locali, Romulus Vâlcu ar fi
fost în mod sigur ales viceprimar al
Severinului. Aceastã alegere era
iminentã, întrucât ºi la Consiliul
Judeþean a fost aleasã în funcþia
de vicepreºedinte Renata Nanciu,
aleasã consilier judeþean pe lista
ALDE Mehedinþi, deºi Alianþa
PSD+UNPR Mehedinþi deþinea
majoritatea consilierilor.

      O evoluþie politicã bunã

   Eºecul suferit în municipiul
Drobeta Turnu Severin la alegerile
locale de anul trecut l-a scos, într-o

mare mãsurã, din prim-planul
politicii locale pe fostul lider
severinean al ALDE. Romulus Vâlcu
are o lungã experienþã ca politician
ºi ales local. S-a afirmat în PNL
Mehedinþi fiind timp de trei
legislaturi consecutive consilier
municipal din partea liberalilor. A
deþinut ºi o bucatã bunã de timp
funcþia de viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. În anul
2008, atunci când PNL Mehedinþi a
candidat singur la alegerile locale a
fost foarte aproape sã fie desemnat
candidatul acestui partid pentru
Primãria Severin. S-a renunþat în
cele din urmã, optându-se pentru
candidatura lui Constantin Sãceanu,
care, la vremea aceea, era directorul
general al defunctei RAAN, cea mai
mare unitate economicã a judeþului.
S-a considerat cã era o variantã care
aducea mult mai multe voturi ºi aºa
a ºi fost, pentru cã atunci PNL
Drobeta Turnu Severin a obþinut un
scor foarte bun. Romulus Vâlcu nu

a renunþat însã la ideea de a candida
pentru Primãria Drobeta Turnu
Severin, însã la scrutinul urmãtor,
din anul 2012, partidul sãu a fost
parte a alianþei politice ºi electorale
USL Mehedinþi, iar candidatul
acesteia a fost desemnat Marius
Screciu, actualul primar al
Severinului. În anul 2013 Romulus
Vâlcu era exclus din PNL Mehedinþi.
În anul urmãtor se alãtura
proaspãtului partid înfiinþat în judeþ,
PLR Mehedinþi. Acest partid, alãturi
de PC Mehedinþi, au devenit ALDE
Mehedinþi, iar Romulus Vâlcu se
profila ca lider al celei mai mari
organizaþii locale, ALDE Drobeta
Turnu Severin. Eºecul surprinzãtor
ºi lamentabil înregistrat la scrutinul
din 5 iunie 2016 poate pune capãt
unei cariere politice, care pãrea
una promiþãtoare, ºi pe care
Romulus Vâlcu a vrut sã ºi-o
construiascã în Drobeta Turnu
Severin.

Generalul de brigadã Adrian
Soci a încetat din viaþã chiar în noaptea
de Înviere, dupã ce, cu o sãptãmânã
în urmã, suferise un atac cerebral ºi
intrase în comã. Fostul comandant al
Brigãzii 9 Mecanizate de la Constanþa
a fost internat la Spitalul Militar Central,
unde însã medicii nu au mai putut face
nimic pentru a-i salva viaþa. Adrian
Soci avea doar 52 de ani ºi o carierã
militarã de invidiat. Apropiaþii spun
cã era sãnãtos tun  ºi cã niciun semn
nu a prevestit nenorocirea care avea
sã se întâmple.
   Trupul neînsufleþit al generalului
a fost adus la o capelã privatã din
Drobeta Turnu Severin ºi o gardã

Generalul Adrian Soci, condus pe ultimul drum
cu onoruri militare la Drobeta Turnu Severin

Trecut în nefiinþã fulgerãtor ºi mult prea devreme, generalul Adrian Soci a  fost condus miercuri, 19 aprilie a.c.,
pe ultimul drum de familie, rude, prieteni, dar ºi de camarazii sãi care au þinut sã îºi ia rãmas bun aºa cum se

cuvine, de la un om de înaltã þinutã. Înmormântarea a avut loc la Drobeta Turnu Severin, localitatea de domiciliu
a generalului de brigadã.de onoare formatã din patru militari

a fãcut de strajã zi ºi noapte.
   Efectivele din garda de la sicriu au
purtat þinuta specificã misiunilor din
Afganistan, iar pe mâneca stângã,
deasupra cotului, banderola de
doliu. Comandantul gãrzii la sicriu
a organizat, miercuri, ultimul
schimb de onoare format din patru
generali ai Armatei Române. Pe
capacul sicriului s-a fixat ºapca ºi
drapelul României, iar sicriul a fost
aºezat pe un afet de tun.
   La Drobeta Turnu Severin a plouat
fãrã întrerupere miercuri de parcã
generalul Adrian Soci ar fi vrut sã-ºi
arate astfel regretul cã a plecat mult

prea devreme din aceastã lume. Dacã
de undeva, din Ceruri, a putut privi,
generalul a vãzut însã cã toþi camarazii
sãi din toatã þara, Bucureºti, Buzãu,
Craiova, Constanþa, Brãila,  Galaþi  ºi,
bineînþeles, Drobeta Turnu Severin au
þinut sã fie prezenþi la înmormântare.
   Amintim aici pe generalul Nicolae-
Ionel Ciucã, ºeful Statul Major General
împreunã cu o delegaþie de ofiþeri,
generalul de brigadã Virgil-Ovidiu
Pop, comandantul Diviziei 4 Infanterie
Gemina, general-maior Petricã-
Lucian Foca, comandant al Diviziei 2
Infanterie Getica, generalul de brigadã
Daniel Petrescu, comandantul Brigãzii

2 Infanterie Rovine Craiova, colonelul
Laurenþiu Mandocescu,
comandantul Centrului Militar
Judeþean Mehedinþi ºi mulþi alþii.
   De la orele 13:00, cortegiul funerar
a pãrãsit capela funera pentru a merge
la Biserica Catolicã „Sfântul Anton“,
unde de la orele 14:00 a fost oficiatã
slujba religioasã, iar în jurul orelor
15:30,  Continuare în pag. 11



reportajOBIECTIV mehedinþean 20 - 26.04. 2017pag. 8

Existã un loc, în
România, în care oamenii
vorbesc o limbã ciudatã,
nemaiauzitã în þara noastrã. De
aproape douã veacuri, într-o
vãgãunã din Munþii Almajului
– care se sparg în Clisura
Dunãrii – pe valea Tisoviþei, o
comunitate trãieºte aproape
autarhic. Sunt o insulã
lingvisticã nealteratã de
neologisme. Au trecut peste
oamenii aceºtia trei rãzboaie,
din care douã mondiale ºi au
fost, pe rând, supuºi ai
Imperiului Habsburgic,
cetãþeni ai României Mari, apoi ai
României Socialiste ºi au ajuns acum
în capitalismul Uniunii Europene.
Nimic nu le-a alterat credinþa, stilul
de viaþã ºi, mai ales, limba în care
vorbesc. Numai cã lucrurile se
schimbã, implacabil. Pânã de curând
erau peste 900 dar, în prezent, au mai
rãmas în jur de 300. Nimeni nu ºtie
cifra exactã. Media de vârstã e undeva
pe la 70 de ani. Þinutul lor, aflat la
480 de metri altitudine, aratã ca un
decor din filmele cu Harry Potter. N-
au vrãjitoare ºi dragoni care scuipã
foc, dar au, în schimb, o droaie de
mistreþi, lupi ºi ºacali în pãdurile
aproape virgine din jurul vetrei
satului. Locul se numeºte Eibenthal
în germanã, sau Tisove Udolt în
limba lor. În româneºte înseamnã:
Valea Aninului. Se numesc pemi ºi
au venit la noi din Bohemia. Sunt cehi.

Constelaþia ceheascã
din Munþii Almajului

   Puritatea etnicã a cehilor din
Eibenthal, sat aparþinãtor de comuna
Dubova, judeþul Mehedinþi, de pe
Clisura Dunãrii, este de 99%. “Sunt
cam 150 de gospodãrii locuite de
circa 320 de oameni”, explicã Emil
Flaºcã, de 48 de ani, ceh pursânge,
nãscut în Eibenthal, fost viceprimar
ºi vicepreºedinte al Uniunii
Democrate a Slovacilor ºi Cehilor din
România. Liderul ceh spune cã, în

Eibenthal. Satul cehilor din munþii de pe Clisura Dunãrii
unde Dumnezeu îºi face concediu

zonã, mai sunt cinci sate ceheºti,
Bigãr, Sfânta Elena, Gârnic, Ravensca
ºi ªumiþa: “Dar Eibenthal e singurul
unde nu prea au fost cãsãtorii mixte.
S-a pãstrat fondul genetic al
înaintaºilor noºtri”. Spusele sale sunt
întãrite de Tiberiu Vasilcan fost
profesor ºi director, timp de 14 ani,
la Eibenthal: “Predarea se face în
limba românã, dar copiii au ca
profesor de limbã maternã, în urma
unui acord cu statul ceh, un profesor
din Cehia”. Dealtfel ºi ºcoala din sat
a fost reconstruitã cu 70% din bani
veniþi direct de la Praga. Emil Flaºcã
ofteazã: “Ai noºtri nu au fãcut mai
nimic pentru noi. Nici mãcar
deputatul nostru, din Parlament”.

Scouting-ul imperial
   Colonizarea acestui colþ de þarã a fost
în mai multe valuri, spune Emil Flaºcã,
principalele fiind în 1826 ºi 1828: “La
anul se împlinesc 190 de ani de când
primele 35 de familii de cehi din
Bohemia au ajuns la Moldova Nouã”.
Le promisese Împãrãþia Austro-Ungarã
cã cei care vor merge în Banatul sudic
nu vor fi înrolaþi în armatã ºi, mai mult,
fiecare familie va primi patru creiþari ºi
pãmânt pentru casã ºi gospodãrie. “Era
o zonã pustie, total nelocuitã, iar
austriecii vroiau sã-ºi asigure graniþa
cu cetãþeni fideli Imperiului”, povesteºte
pofesorul Tibi Vasilcan. Aºa cã au
început un fel de scouting ºi pemii din

Bohemia au muºcat momeala. “Au
reuºit, pânã la un punct. Cã una a
promis împãrãþia ºi alta a primit cehul
odatã ajuns aici… I-au abandonat în
mijlocul pãdurii! <<Descurcaþi-vã!>>,
le-au zis soldaþii cehilor veniþi cu
pluta, pe Dunãre”, ofteazã etnicul
pem Emil Flaºcã (foto).

Apogeul micii
comunitãþi de pemi

Dacã, la început, coloniºtii cehi au
fost tãietori de lemne, în a doua
decadã a secolului XX a început
exploatarea cãrbunelui pe verticalã.
Cã prin galerii orizontale se scotea
încã din 1848. “Cehii din România
de azi au fost mineri vreme de un
secol ºi jumãtate. Dar minerit nu mai
e…”, dã din umeri, trist, liderul
cehilor din România. Dupã anul
2000 – când s-a închis ºi ultima
minã, de la Baia Nouã, un cãtun la
trei kilometri de Eibenthal – tineretul,
în majoritatea sa, a emigrat în Cehia.
“Au rãmas doar bãtrânii, care trãiesc
din pensia de miner ºi din creºterea
animalelor”, conchide Emil Flaºcã.
Populaþia din Eibenthal a fost la
apogeu în 1990. Atunci 900 de
oameni trãiau în valea de pe malul
Tisoviþei. “Sunt oameni foarte
gospodari ºi þin ºi acum la cultura
lor ºi la educaþia primitã de la austro-
ungari”, îl completeazã profesorul

Tiberiu Vasilcan, acum director la
un liceu din Orºova.

Cehii, neologismele ºi
comuniºtii

   În ºcoala din Eibenthal învaþã, astãzi,
25 de copii, cu tot cei opt preºcolari, de
grãdiniþã. “Când am venit eu la ºcoalã
erau peste 15 elevi în fiecare clasã, de la
clasa I pânã la a VIII-a”, povesteºte
directorul Vasilcan. Cu toate cã au
profesor ceh, de la mama lui,
descendenþii pemilor din Bohemia
stabiliþi pe meleaguri bãnãþene au
anumite particularitãþi în graiul lor. “Ei
spun cã vorbim o cehã veche, nealteratã
de neologisme. Vedeþi, izolarea a pãstrat
tradiþiile, obiceiurile, dar mai ales
limba!”, e mândru Emil Flaºcã.
   Comuniºtii au vrut sã se bage peste
cehii de pe lângã Clisurã, dar nu le-a
ieºit. “N-au putut face colectivizare, cã
e zonã de munte. Norocul nostru! Plus
cã eram mineri cu toþii ºi þãrii îi trebuia
cãrbune!”, adaugã cehul. Adevãrat este
cã oamenii erau înstãriþi biniºor. ªi din
banii frumoºi ai muncii grele de miner,
dar ºi din crescutul animalelor. Micul
trafic de frontierã, specific zonei, nu
intra în preocupãrile pemilor. ªi dacã
pânã în 1968, înainte de reorganizarea
teritorialã, Eibenthal-ul era o comunã
de sine stãtãtoare, dupã aia a intrat sub
tutela Dubovei, sat cu români ºi sârbi.

Dupã ce ai ieºit din Orºova, pe drumul cãtre Moldova Nouã ºi
ai trecut de comuna Dubova, la câþiva kilometri dupã Cazanele Mari

ale Clisurii Dunãrii se face un drum îngust, pe mâna dreaptã. Urci pe
el în serpentine în ac de pãr ºi, dupã ºapte kilometri, dai de un sat ca

în Bohemia. Aici e Tisove Udolt, leagãnul puþinilor cehi care mai
sãlãºuiesc în România. Un loc învãluit în mister. Iar ceaþa care se

prelinge spre pârâul Tisoviþa te înfrigureazã, la fel ca pe cehii ajunºi
aici, acum 190 de ani.

 Mihnea Pãtru Pârvu continuare în numãrul urmãtor
Teodor Abagiu
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Întrebarea este dacã Ghiþã
mai poate trage dupã el pe careva?!
Depinde dacã este Ghiþã
Rãzbunãtorul sau va fi un simplu
deþinut. Nu conteazã cã va rãmâne ani
de zile în Serbia sau în altã parte sau
dacã va ajunge în puºcãrie în
România. Problema legatã de Sebi
Ghiþã este dacã e sau nu o scofalã
legat de capul sãu sau doar a încercat
sã îºi prelungeascã un verdict pe care
îl aºtepta toatã lumea, inclusiv el:
puºcãria. E ceva mai mult decât
spectacol RTV sau are ceva informaþii
bombã Sebi Ghiþã sub scalpul sãu. Îi
spun Sebi Ghiþã pentru cã aºa este
alintat de Sultanul Dragnea în spaþiul
public. Chiar pe vremea când Ghiþã
era o himerã RTV care scuipa venin
pe la ceas de searã ºi când lumea
tremura sã afle ce veºti mai apar în
serialul produs de Ghiþã în prime time.
Pânã la urmã serialul s-a rãsuflat. Din
înregistrãri au rezultat doi duºmani
mari ºi tari ai lui Ghiþã: Codruþa ºi
Coldea. Darã dacã va scãpa de ei nu
înseamnã cã îi vor dispãrea ºi faptele
penale. Dacã a picat în plasa
serviciilor trebuie sã meargã la
puºcãrie, în cazul în care va fi
condamnat definitiv. Dacã Ghiþã s-a
crezut spion fãrã sã aibe acte în regulã
atunci suferã de prostie. Mai este ºi
varianta în care Ghiþã este un spion
aruncat peste bord sau poate este încã
un spion aflat în misiune ºi îºi face

 ªtefan Bãeºiu

Cine a pus mâna pe banii lui Ghiþã e prãjit
datoria faþã de stãpân sau faþã de
angajator, la vedere, cu scandaluri
publice. Oricum ar fi Ghiþã a avut ceva
putere în România ultimilor ani ºi nu
a reuºit singur sã facã afaceri de sute
de milioane de euro. Nu a reuºit fãrã
sã „ungã” diferite mecanisme din
mediul de afaceri, din politicã, din
administraþie, din servicii, justiþie,
poate din ce vreþi dvs. Acesta este as-
ul probabil sau posibil din mâneca
lui Sebi Ghiþã. Dacã nu a jucat pe
cartea aceasta este un simplu
puºcãriabil ºi atât. Dacã doar a fãcut
un spectacol ieftin pentru ratingul
televiziunii sale de senzaþie atunci e
chiar un mare fraier.
   Sebi Ghiþã nu este chiar atât de
prost, deºi un analist zice pe bloguri
cã pe vremuri lui Ghiþã i se spunea
„prostul serviciilor”. Adicã, bãieþii ºi-
au fãcut treaba cu el ºi l-au aruncat
peste bord. Acum Ghiþã se cautã pe
sub pat ºi prin seifuri sã vadã ce
informaþii a pus deoparte sã îºi
negocieze libertatea. Dacã a fost aºa,
înseamnã cã Ghiþã chiar e „prostul
serviciilor”. Chiar dacã e „prostul
serviciilor” Ghiþã ar putea sã fie
periculos dacã a pãstrat în seif dovezi
certe, adicã audio ºi video sau
înscrisuri care atestã cã a cumpãrat
politicieni de rang înalt. Din acest
motiv Ghiþã este extrem de periculos
ºi cei care se ºtiu cu musca pe cãciulã
îºi vor da arama pe faþã în zilele

urmãtoare. Poate. Poate vor
dori sã stea cât mai mult
timp la umbrã sã nu fie
vocali sau poate cã vor sãri
în apãrarea lui Ghiþã pentru
a-l scoate de la bulãu.Poate
cã ºi Ordonanþa 13 era cu
dedicaþie pentru indivizi
precum Ghiþã, deºi este greu
de crezut cã Ghiþã va scãpa
fãrã puºcãrie, având în
vedere dosarele extrem de
grele pe care le are. Nu îmi dau seama
ce poate sã ofere la schimb pentru a
scãpa de puºcãrie. Poate ceva ºefi de
stat ºi premieri îi vor asigura libertatea.
   Doar câteva nume grele cu dovezi
palpabile l-ar putea salva pe Ghiþã.
Printre ele se aflã urmãtoarele: Traian
Bãsescu, Victor Ponta, mai ales,
Liviu Dragnea ºi alþii mai de jos.
Poate un Tãriceanu.
   Poate cã Ghiþã are vreo nuclearã în
privinþa serviciilor sau a madamei
Koldea, cum le place pesediºtilor sã
scrie. În acest caz trebuie înþeles ºi
apelul lui Traian Bãsescu când spunea
cã Ghiþã are nevoie de protecþie, dacã

ar avea ceva de spus. Adicã omul nu
ar fi în siguranþã, dacã se apucã sã
toarne. Siguranþã fizicã, desigur. De
parcã ºtie cineva care e mai valoros
pentru Bãsescu: un Ghiþã viu sau unul
mort. Nu ºtim niciodatã ce trece cu
adevãrat prin capul unui politician care
are mai mulþi stãpâni ºi nu doar o
stãpânã, respectiv þara pentru care a
jurat sã presteze chiar ºi cu preþul vieþii.
Un astfel de specimen este ºi Bãsescu.
Mai sunt ºi alþii: Dragnea, Iliescu,
Nãstase, Ponta, Ghiþã. Pânã la urmã,
cei mai mari duºmani ai românilor
s-au dovedit a fi tot românii.
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) aduce la cunoºtinþã
producãtorilor agricoli cã în data de 12 aprilie 2017
a fost publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 253, Hotãrârea nr. 211/2017 privind
distribuirea unei sume pentru producãtorii de lapte
din suma stabilitã în anexa la Regulamentul delegat
(UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016
de prevedere a unor ajutoare de adaptare
excepþionale destinate producãtorilor de lapte ºi
fermierilor din alte sectoare de creºtere a animalelor.

Ajutorul financiar se acordã producãtorilor de
lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF),
persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi
individuale (II), ºi intreprinderi familiale (IF) care
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a. Deþin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 ºi
maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate ºi
înregistrate în Registrul Naþional al Exploataþiilor
(RNE) la data depunerii cererii;
b. Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în
perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
c. Sã deþinã Registrul Individual al Exploataþiei
(RIE) cu cod ANSVSA;
d. Produc ºi livreazã/vând direct lapte la data
depunerii cererii.
   Producãtorii de lapte care deþin un efectiv de vaci de
lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete
nu beneficiazã de prevederile prezentei hotãrâri.

Cererile pentru aceastã schemã de ajutoare

Proba scrisã a examenului naþional de
definitivare în învãþãmânt, sesiunea 2017, se
desfãºoarã joi, 20 aprilie, începând cu ora 10:00,
în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare
judeþ ºi în municipiul Bucureºti). Sunt aºteptaþi
sã participe cei 6.417 candidaþi care au îndeplinit
condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare. În
aceastã sesiune, examenul naþional pentru
definitivare în învãþãmânt se organizeazã la 90 de
discipline.

Proba scrisã conþine itemi din domeniul disciplinei
de specialitate ºi al metodicii predãrii/didacticii
acesteia. Spre deosebire de anul trecut, nivelul de
competenþã didacticã este evaluat ºi prin portofoliul
profesional, elaborat conform precizãrilor din
programa de pedagogie ºi psihologie ºcolarã
corespunzãtoare funcþiei didactice ocupate.
   Candidaþii vor avea acces în sãli cel mai
devreme la ora 8:00 ºi cel mai târziu la ora 8:45,
pe baza unui act de identitate valabil. Dupã
primirea subiectelor, durata de redactare a
lucrãrilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi
depãºit doar în cazul candidaþilor cu nevoi
speciale care au solicitat acest lucru.

Subiectele, traducerea acestora (pentru candidaþii
care au solicitat susþinerea lucrãrilor în limba maternã)
ºi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul
National de Evaluare ºi Examinare ºi vor fi publicate,
dupã susþinerea probei scrise (ora 16:00), pe
subiecte.edu.ro Lucrãrile scrise vor fi evaluate în 6
centre organizate la nivel naþional. Atât programele
de examen, pentru toate disciplinele, cât ºi modele de
subiecte ºi bareme pentru disciplinele de examen au
fost postate pe definitivat.edu.ro ºi subiecte.edu.ro

Nota minimã de promovare a examenului este
8. Cadrele didactice care promoveazã examenul
dobândesc dreptul de practicã în învãþãmântul
preuniversitar. Examenul certificã ºi faptul cã un
cadru didactic debutant care a optat pentru aceastã
carierã dispune de pregãtirea necesarã pentru
exercitarea profesiei didactice ºi poate intra pe o rutã
de profesionalizare ascendentã, având dreptul de a
deveni titular în sistemul de învãþãmânt preuniversitar
ºi de a participa ulterior la susþinerea examenelor
pentru obþinerea gradelor didactice.

Primele rezultate vor fi afiºate marþi, 25 aprilie,
la centrele de examen ºi pe http://definitivat.edu.ro/
. Contestaþiile vor fi depuse în centrele de examen,
conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie,
dupã afiºarea rezultatelor, ºi 26 aprilie. Rezultatele
finale se afiºeazã la centrele de examen ºi pe site-
ul examenului duminicã, 30 aprilie. Transmiterea
la nivel central a tabelelor nominale cu candidaþii admiºi
ºi validarea rezultatelor examenului prin ordin de
ministru are ca termen-limitã data de 22 mai.

Peste 6.400 de candidaþi sunt
aºteptaþi joi, 20 aprilie, la proba
scrisã a examenului naþional de

definitivare în învãþãmânt,
sesiunea 2017

 Biroul de presã

Ajutoare pentru producãtorii de lapte
de adaptare excepþionalã destinatã producãtorilor
de lapte se depun la Centrele APIA pânã la data
de 2 mai 2017, inclusiv, însoþite de urmãtoarele
documente (care se prezintã ºi în original):
a. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoanã fizicã;
b. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului în cazul
persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
c. Copie de pe paºaportul fiecãrei vaci de lapte
existente în exploataþie la data depunerii cererii;
d. Copie de pe prima ºi ultima paginã din RIE, din
care sã rezulte numãrul de vaci existente în
exploataþie la data depunerii cererii;
e. Extras din RNE care atestã numãrul de vaci de
lapte identificate ºi înregistrare la data depunerii
cererii detaliat pe crotalii;
f. Dupã caz copii de pe facturi sau de pe fila din
carnetul de comercializare sau copie de pe avizul
de însoþire a mãrfii ºi/sau de pe dispoziþia de
încasare pentru producãtorii care efectueazã
vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care
sã se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone
lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;
g. Dupã caz:
- copie de pe cel puþin un contract cu un prim-
cumpãrãtor, încheiat pe o perioadã de minimum 6
luni, valabil la data depunerii cererii, însoþitã de copii
de pe cel puþin o facturã sau cel puþin o filã din
carnetul de comercializare a produselor din sectorul
agricol, datatã în anul 2017;

- copie de pe fila/filele din carnetul
de comercializare a produselor din
sectorul agricol, pentru vânzarea
direct datatã în anul 2017;
- copie de pe cel puþin un aviz de
însoþire a mãrfii ºi de pe cel puþin
o dispoziþie de încasare a valorii/
documente fiscal aferente laptelui
comercializat în anul 2017;
- copie de pe cel puþin o facturã de
vânzare directã a laptelui în anul
2017, prin PFA, II, IF, PJ;
h. Dovadã cont bancar activ
bancã/trezorerie.
Suma  alocatã pentru acest tip de
ajutor excepþional este de
24.284.644,98 lei, echivalent a
5.448.041,5 euro, care se asigurã
din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA), prin bugetul
Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale pe anul 2017.
Plãþile pentru ajutoarele de adaptare
excepþionale destinate producãtorilor
de lapte ºi fermierilor din alte sectoare
de creºtere a animalelor se efectueazã
pânã la data de 30 iunie 2017.
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cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul
Catolic din Drobeta Turnu Severin.
   Generalul Adrian Soci a fost un
militar extrem de apreciat. Acesta s-a
remarcat în special în misiunile externe
la care a luat parte, în Afganistan, în
2005 ºi 2008, el fiind ºi decorat pentru
meritele sale deosebite de preºedintele
României, de ºeful Statului Major
General, dar ºi de Organizaþia Tratatului
Atlanticului de Nord.
   Din octombrie anul trecut,
generalul Adrian Soci devenise
locþiitorul comandantului Diviziei 2
Infanterie „Getica“ din Buzãu.
   Adrian Soci era absolvent al
Academiei Forþelor Terestre de la
Sibiu ºi urmase numeroase
cursuri de specializare în domeniul
militar atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. Din 2010, generalul era
doctor în ºtiinþe militare.
   Generalul de brigadã Adrian Soci
era cãsãtorit ºi avea un copil.

CV-ul generalului
Adrian Soci

   Generalul Adrian Soci s-a nãscut
la 25 martie 1965, în localitatea
Sãboani, judeþul Neamþ.
Absolvent al ªcolii Militare de Ofiþeri
activi “Nicolae Bãlcescu” Sibiu
(1986) ºi al Facultãþii de Comandã ºi
Stat Major Trupe de Uscat (AISM) din
cadrul Universitãþii Naþionale de
Apãrare (UNAp) (1994), ofiþerul de
carierã Adrian Soci a absolvit mai
multe cursuri de specializare în þarã
ºi în strãinãtate: Curs de perfecþionare
a pregãtirii ofiþerilor pe linie
mobilizare, personal ºi evidenþã
efective la Corpul 3 Armatã “Mihai
Viteazu” (iulie 1998); Curs de
perfecþionare a abilitãþilor de
comunicare în limba englezã,
organizat de Canadian Force
Language School —  (Det.) Borden
—  Ontario (Canada) (ian.-iun. 2006);
Curs postuniversitar de conducere în
Managementul Educaþional al
Resurselor Apãrãrii ºi Achiziþiilor în
cadrul UNAp (oct. 2008 —  febr.
2009) ºi Colegiul de Apãrare NATO
de la Roma (Italia) (febr.-iul. 2009),
potrivit www.jointphq.ro.
   În 2010, a obþinut titlul de doctor
în ºtiinþe militare.

Generalul Adrian Soci, condus...

   A îndeplinit, pe rând, funcþiile:
comandant pluton ºi comandant
companie la U.M. 01027 Piatra Neamþ
ºi U.M. 01630 Drobeta Turnu Severin
(1986-1992); comandant batalion în
cadrul Regimentului 114 Mecanizat
Rahova (1994-1995); ºef birou
pregãtire pentru luptã în Batalionul 115
Infanterie/Brigada 114 Infanterie Moto
(1995-1997); ºef stat major la
Batalionul 115 Infanterie/Brigada 114
Infanterie Moto (1997-2000); ºef al
personalului în Comandamentul
Brigãzii 114 Infanterie Moto (2000-
2002); ofiþer 2 Birou planificare
operaþii/Secþia operaþii/
Comandamentul Corpului 1 Armatã
Teritorial “Ioan Culcer” ( 2002-2004);
comandant al Batalionului 300
Infanterie Mecanizat “Sfântul Andrei”
(1 mart. 2004 —  1 oct. 2009);
comandant Batalion Manevrã,
misiunea ENDURING FREEDOM TO
Afganistan (ian.-iul. 2005); comandant
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Batalion Manevra, misiunea ISAF III
TO Afganistan (ian.-iul. 2008); ºef de
stat major al Brigãzii 9 Mecanizatã
“Mãrãºeºti” (1 oct. 2009 —  5 dec.
2013); Comandant al Brigãzii 9
Mecanizatã “Maraºeºti” (5 dec. 2013
—  26 oct. 2016). Din 26 octombrie
2016, îndeplinea funcþia de
împuternicit locþiitor al comandantului

Diviziei 2 Infanterie “Getica”, potrivit
sursei www.jointphq.ro.
   Pentru merite deosebite, generalul
de brigadã dr. Adrian Soci a fost
decorat cu mai multe ordine, medalii
ºi diplome: Semnul onorific în
Serviciul Patriei pentru 20 de ani de
activitate, conferit prin Decretul nr.
1214 din 1 noiembrie 2006; Virtutea
militarã în grad de cavaler, Decretul
nr. 1091 din 15 august 2004 (cu
însemne pentru militari); Emblema de
Merit a Forþelor Terestre, Decretul nr.
504 din 5 august 2008; Bronze Medal
a SUA, în 2005, oferitã de
comandantul Brigãzii “BRONCO”,
col. Petersen Jason; Virtutea militarã
în grad de cavaler, Decretul nr. 745
din 27 iulie 2008 (cu însemne pentru
rãzboi); Medalia “NATO —  non
article five”, acordatã în Afganistan,
2008; Emblema de Onoare a SMG
conform SPD 22 din 8 octombrie.

În data de 13 aprilie 2017,
un numãr de 14 persoane private
de libertate care executã pedepse
privative de libertate în regim
deschis ºi semideschis, de la
secþia exterioarã Vînjuleþ au fãcut
o bucurie celor 21 de vârstnici
aflaþi în centrul de bãtrâni din
comuna Vînjuleþ.
   Persoanele private de libertate au
oferit câte o felicitare cu temã
pascalã realizatã în cadrul
activitãþilor artistice derulate în
penitenciar, precum ºi cadouri
constând în produse alimentare
specifice perioadei, achiziþionate de
cãtre aceºtia de la marketul unitãþii.
    Activitatea se înscrie în seria

 Alexia M.

“Desfãºurarea de activitãþi caritabile”

de activitãþi derulate în cadrul
proiectului de activitate
“Învierea lui Isus Hristos,nãdejdea

Învierii noastre”.
Valericã Ciocea

Comisar ºef de penitenciare
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La data de 14.04.2017, sunt
oferite persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã din judeþul
Mehedinþi 530 de locuri de muncã
vacante, din care 17 pentru persoanele
cu studii superioare, oferte care au fost
prezentate ºi în cadrul bursei generale
a locurilor de muncã care s-a
desfãºurat în data de 07.04.2017.
   Pentru depistarea acestora, încã de
la începutul lunii martie 2017 salariaþii
AJOFM Mehedinþi au contactat peste
230 de agenþi economici, iar dintre
aceºtia 67 au trimis ofertele de locuri
de muncã vacante în diferite domenii
de activitate precum industria
prelucrãtoare, uºoarã, bancar,
asigurãri, construcþii, comerþ,
alimentaþie publicã, turism,
transporturi, diverse activitãþi de
prestãri servicii.
   Aceste locuri de muncã vacante sunt
într-o gamã foarte diversificatã de
profesii ºi meserii, existând locuri de
muncã atât pentru persoanele calificate
cât ºi pentru cele necalificate.
   În vederea asigurãrii reconversiei
profesionale prin organizarea de cursuri
de calificare/recalificare în diverse
profesii ºi meserii, astfel încât ºomerii
înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi (indemnizaþi ºi neindemnizaþi)

Locuri de muncã vacante ºi cursuri de
formare profesionalã la AJOFM Mehedinþi

sã dobândeascã noi aptitudini ºi
competenþe profesionale care sã-i ajute
sã-ºi gãseascã mai repede ºi mai uºor
un loc de muncã, în anul 2017 vor fi
organizate mai multe cursuri de formare
profesionalã în urmãtoarele meserii ºi
specialitãþi: administrator pensiune
turisticã, barman, brutar, bucãtar,
cameristã, coafor, cofetar-patiser,
comerciant-vânzãtor mãrfuri alimentare,
constructor montator structuri metalice,
dulgher-tâmplar-parchetar, fierar-betonist
montator prefabricate, formator, frizer,
mecanic întreþinere ºi reparaþii, lucrãtor
în comerþ, lucrãtor în creºterea
animalelor, lucrãtor în cultura plantelor,
manager proiect, manichiurist-
pedichiurist, ospãtar/chelner, sudor,
zidar-pietrar-tencuitor ºi zugrav-
tapetar-ipsosar-vopsitor.
   Practic, orice ºomer înregistrat în
bazele noastre de date se poate înscrie
la unul din cursurile menþionate mai
sus, iar în momentul în care grupele
de participanþi vor fi formate, vor fi
demarate activitãþile de instruire
teoreticã ºi practicã.
  Informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin,
bd. Carol I nr 3, telefon 0252/319029,
e-mail: ajofm@mh.anofm.ro.

România a intrat în ultimul an
al mandatului 2014-2017 de membru
al Consiliului de Administraþie al
Organizaþiei Internaþionale a Muncii
(OIM). Membrã încã din anul 1919 a
acestei agenþii a Naþiunilor Unite,
România duce o muncã susþinutã de
implementare a celor patru politici
declarate ale OIM: instituirea ºi
apãrarea dreptului tuturor lucrãtorilor
de a se asocia în mod liber ºi de a
negocia colectiv, desfiinþarea muncii
forþate ºi impuse, oprirea exploatãrii
prin muncã a copiilor ºi lupta
împotriva discriminãrii neloiale în
rândul lucrãtorilor.
   OIM a lansat în 2015, sub egida
Naþiunilor Unite, Agenda de Dezvoltare
Durabilã pentru 2030. Pentru
implementarea acesteia este nevoie de
o cunoaºtere detaliatã a stãrii globale
de fapt, ceea ce presupune colectarea
ºi analiza unui volum imens de date
privind SSM. Acesta este ºi scopul
campaniei OIM iniþiate la începutul
anului 2017. În cadrul acestei acþiuni,
fiecare þarã trebuie sã stabileascã
sisteme eficiente de colectare
organizatã (cu acoperire relevantã, cu
precizie cât mai mare ºi caracterizate
de comparabilitate ºi de
promptitudine) a informaþiilor legate
de accidentele de muncã ºi de bolile
profesionale, astfel încât sã se poatã
defini corect pericolele ºi riscurile noi
ºi emergente, precum ºi pentru a se
identifica sectoarele ºi ocupaþiile cu
potenþial periculos pentru lucrãtori.
Toate acestea vor conduce, în final, la
posibilitatea dezvoltãrii de politici,
sisteme ºi programe la toate nivelurile
(internaþional, naþional ºi
întreprindere) care sã sprijine
prioritãþile definite pe baza celor 4
obiective majore ale OIM ºi care sã
poatã mãsura progresul obþinut
prin implementarea acestor politici,
sisteme ºi programe.
   Vorbind despre statistica
indicatorilor SSM la nivelul
României, se constatã o stagnare a
acestor indicatori începând cu anul
2012, dupã cum urmeazã: numãrul
de zile pierdute pe accident de muncã
- 50, numãrul de accidente de muncã
fatale la 100000 de lucrãtori - 4,1,
numãrul de accidente de muncã

COMUNICAT DE PRESÃ
nefatale la 100000 de lucrãtori –
79, numãrul de inspectori la 10000
de lucrãtori - 1,9. Cu mici variaþii
aceste valori au fost înregistrate în
ultimii 4 ani, stagnarea fenomenului
accident putând fi acceptatã drept
un control coerent al acestuia,
terenul fiind astfel pregãtit pentru
implementarea politicilor din
Agenda de Dezvoltare Durabilã. Mai
mult, aceastã stagnare a valorilor
statistice va permite promovarea
unei creºteri economice durabile,
în care sã fie consistent cuprinse ºi
segmentele de populaþie
defavorizate de tipul migranþilor,
persoanelor cu dificultãþi de
învãþare, persoanelor cu deficienþe
motorii sau persoanele fãrã
calificare sau cu monocalificare în
domenii care au cunoscut o cãdere
în cãutarea pe piaþa muncii în ultimii
ani. Acþiunile de promovare a unei
astfel de economii vor trebui însoþite
de acþiuni strict legate de protejarea
drepturilor lucrãtorilor, de
asigurarea unui mediu de lucru
sigur ºi sãnãtos, care sã þinã cont
de sensibilitãþile diverselor grupuri,
cum ar fi migranþii ºi în special
femeile migrante sau persoanele cu
forme precare de angajare.
   Sunt deziderate ale OIM pentru anul
2017, specialistii OIM elaborând
diverse elemente de promovare ºi
instrumente relevante pentru buna
derulare a acestor activitãþi.
   Pe plan local, Inspectoratul Teritorial
de Muncã Mehedinþi îºi continuã
implicarea în fluxul activitãþilor OIM,
iar pentru celebrarea zilei OIM, 28
aprilie, ora 11:00, Inspectoratul
Teritorial de Muncã  va organiza mese
rotunde pentru popularizarea
campaniei OIM ºi pentru
conºtientizarea factorilor relevanþi
(angajatori, potenþiali viitor angajaþi,
sindicate, etc.) cu privire la importanþa
procesului de colectare a
informaþiilor ºi a procesului de
implementare a viitoarelor politici
privind asigurarea unui loc de
muncã sigur ºi sãnãtos pentru fiecare
membru al societãþii.

Nicea Mergeani, Inspector ªef
Aurora Mãdãlina Gîrlea,

Consilier C.C.R.P



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se anunþã situaþii complexe ºi decizii
importante, notabile ºi greu de luat, în aceastã
sãptãmânã. Pe de altã parte, se poate ca vechi
situaþii cãrora nu le gãseai soluþii sã se rezolve
de la sine. În oricare dintre cazuri, acceptã
numai deciziile pe care le iei de unul singur,
exilând sfaturile primite gratuit ºi vorbele auzite
pe la colþuri. Nu te lãsa pradã temerilor, în
definitiv, dacã ai grijã de tine (ºi de posesiunile
tale), nu ai nimic de pierdut.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

   Primeºti un amalgam de informaþii în
aceastã perioadã, însã ia în calcul ºi posibilitatea
de a nu ºti cum sã jonglezi cu acestea. Unde
mai pui ºi faptul cã acum poþi afla ce se gãseºte
în mintea celor cu care ai de-a face, doar
urmãrindu-le acþiunile. S-ar putea sã fii
bulversat de ceea ce observi, deci pregãteºte-te
pentru a remarca lucruri care nu îþi fac plãcere.
Sunt posibile rupturi de relaþii. Cântãreºte-þi
cuvintele înainte de a te pronunþa.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Se pãstreazã atenþionarea în ceea ce priveºte
sãnãtatea, deci concentreazã-te în continuare pe
acest sector al vieþii tale. Cautã ajutor specializat
ori de câte ori simþi cã este nevoie ºi nu lãsa pe
mâine ce poþi face astãzi. Este indicat sã te ocupi
de proiectele pe care le ai acum, fãrã sã le amâni
rezolvãrile pe ultima sutã de metri. În orice caz,
ia în calcul faptul cã, indiferent de natura
problemelor care pot interveni, calitatea ta
de a fi adaptabil oricãrei situaþii îºi va spune
cuvântul.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Prieteni, distracþie, evenimente deosebite,
toate acestea se anunþã pentru a-þi face
sãptãmâna frumoasã. Mai mult încã, atenþia ta
este îndreptatã cãtre persoana iubitã sau cãtre
copii, decizii majore legate de aceºtia trebuind
a fi luate. Fie un nou început, fie o rupturã pot
interveni în ceea ce priveºte relaþia de dragoste.
Se pare cã Universul încearcã sã te atenþioneze
cã, indiferent de natura situaþiei, este momentul
sã te ridici ºi sã mergi mai departe.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Starea ta generalã nu pare a fi una demnã de
admirat. Sunt probleme cãrora nu le dai de cap,
legate în special de tine însuþi. Probabil cã nici
în cãmin lucrurile nu stau foarte bine; te îndoieºti
de capacitãþile tale, ai senzaþia cã toatã lumea
îþi stã împotrivã ºi nu vrei cu nici un chip sã
crezi cã vor veni ºi zile mai bune. Succesul
personal nu va apãrea imediat (sau va întârzia
destul de mult), cel puþin nu pânã când nu îþi
vei fi rezolvat propriile probleme.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este posibil sã aparã anumite inconveniente
în calea evoluþiei tale personale. Probabil cã þi
se atrage atenþia asupra faptului cã trebuie sã
mai încetineºti puþin ritmul, sã observi ce anume
te face sã stagnezi ºi sã încerci a aprofunda
ideile care þi se comunicã sub formã de sfaturi.
Nici câºtigurile imediate nu vor sã aparã, iar
senzaþia cã munceºti de douã ori mai mult decât
de obicei nu îþi va fi strãinã. Concentreazã-te pe
un singur lucru, atunci când ai ceva de fãcut,
evitând pierderea inutilã a energiei.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este momentul pentru autoevaluare ºi se pare
cã situaþia materialã sau rezultatele afacerilor pe
care le faci îþi aduc în prim plan acest lucru.
Probabil cã ºi dispute legate de costuri sau
cheltuieli vor interveni în relaþiile parteneriale,
fie cã este vorba de relaþia de cuplu, fie cã este
vorba de cele de afaceri. Asigurã-te cã îþi achiþi
la timp datoriile ºi încearcã sã nu dai bani (sau
obiecte de valoare) altora, cu împrumut. În cazul
în care ai de semnat acte, alege ziua de miercuri
pentru acest demers.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã în care toate problemele de
cuplu, nerezolvate, vor ieºi la suprafaþã într-un
fel sau altul. O perioadã de timp în care pasiunea
nu este atât de prezentã în viaþa ta, nu aºa cum
deja te obiºnuisei. Totuºi, este bine de ºtiut cã
acum este momentul sã te gândeºti la tine însuþi,
la ceea ce îþi doreºti de la viaþa ºi la cum aratã
viitorul tãu. Existã posibilitatea de a pierde
parteneriate valoroase, însã doar pentru a te
reîntoarce la cel mai bun aliat al tãu: tu însuþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se poate ca secrete bine tãinuite pânã acum
- propriile-þi secrete, adicã - sã fie expuse atunci
când îþi este lumea mai dragã. În principiu, este
vorba de a-þi gãsi puterea pentru a-þi înfrunta
propriile temeri ºi de a-þi gãsi liniºtea interioarã,
mulþumindu-te cu mai puþin, chiar dacã trebuie
sã munceºti de douã ori mai mult pentru
acestea. Planul psihologic este cel mai
ameninþat în aceastã sãptãmânã, deci pãstreazã-
þi serenitatea ºi fii temperat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Decât sã te ridici în sferele înalte,
nepãsându-þi de cei din jurul tãu, poate cã þi-ar
fi mai bine dacã ai participa activ la viaþa agorei,
dând dovadã de creativitate ºi demonstrându-
le tuturor cã în sufletul tãu se aflã un copil
perfect. Este momentul sã îþi consolidezi relaþiile
de prietenie, transformându-te în cea mai
agreabilã companie pentru ceilalþi. Eºti inspirat
ºi poþi comunica foarte uºor cu cei din jurul tãu,
foloseºte atuu-ul acesta cu iscusinþã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

De ce þi-e fricã nu scapi. Deci fie laºi spaimele
de-o parte, fie te împaci cu soarta pe care o ai,
pasiv, asemeni unui sclav. Cel mai bine ar fi sã îþi
înfrunþi „duºmanul” (indiferent ce numeºti aºa)
cu tãria de caracter tipicã þie, luptând pentru a lua
cea mai importantã decizie din viaþa ta. Situaþie
valabilã în special în ceea ce priveºte cariera sau
imaginea ta publicã. În acelaºi timp, asigurã-te
cã nu le faci viaþa amarã celor de acasã. Lasã la
intrarea în casã încordarea ºi problemele.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 Dacã nu ai fãcut nici o miºcare ºi nu ai luat
nici o decizie - vis-a-vis de viitorul tãu - în
sãptãmâna care tocmai a trecut, ar fi bine ca în
aceastã sãptãmânã sã rãmâi calm, rãbdãtor ºi
chibzuit, deoarece totul pare a fi îngreunat. Fie
cã este vorba de plecãri în strãinãtate, fie cã este
vorba de educaþie sau studii superioare ori
comunicarea cu Divinitatea, a fi prevãzãtor ºi a
judeca la rece situaþiile intervenite reprezintã cea
mai bunã strategie pe care o poþi adopta.
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 Urmare din pag. 2        Însã este de aºteptat ca
Fed sã înãspreascã politica sa monetarã, în condiþiile
în care rata inflaþiei din SUA s-a menþinut peste 2%.

Euro s-a înþepenit la...    Aversiunea ridicatã faþã de risc, provocatã de
situaþia încordatã dintre SUA ºi Siria, respectiv
Coreea de Nord dar ºi rezultatul incert al primului
tur al alegerilor prezidenþiale din Franþa, a avut ca

efect creºterea preþului unciei de aur, în piaþa
specializatã londonezã, la aproape 1.300 dolari.
Analiza cuprinde perioada 11 – 18 aprilie.

 Radu Georgescu
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   Festivalul – Concurs „Primãvara albastrã” are drept scop
descoperirea, stimularea ºi promovarea creaþiei literare a tinerilor cu
vârste cuprinse între 14 ºi 35 de ani, nemembri ai vreunei uniuni sau
asociaþii scriitoriceºti, respectându-se libertatea democratã a exprimãrii
literare, marcatã de o relevantã valoare esteticã ºi ideaticã.
Condiþii de participare:
- tinere  talente literare  cu  vârstele  între de 14-35 ani
- sã  nu  fie membri ai Uniunii Scriitorilor sau a altor forme asociative
scriitoriceºti
Concursul este organizat pe urmãtoarele secþiuni:
Poezie - (5 lucrãri)
Prozã - (3 lucrãri a 3 pagini)
Teatru scurt - (2 piese de un act)
Jurnalism - (reportaj; 2 lucrãri a 4 pagini)
Istorie ºi criticã literarã (eseu; 2 lucrãri a 4 pagini)
Lucrãrile vor fi expediate pânã la 15 mai 2017, data poºtei, cu precizarea
„pentru concurs” - pe urmãtoarea adresã:
luminitagogioiu@yahoo.com sau LUMINIÞA GOGIOIU
 Biblioteca “Gh. N. Costescu” Pucioasa, str. Fântânelor, nr. 7, oraº
Pucioasa – Jud. Dâmboviþa.
Lucrãrile vor purta un motto, iar într-un plic închis vor fi trecute acelaºi motto,
numele ºi prenumele concurentului, data ºi locul naºterii, adresa, telefon.
   Juriul concursului va fi alcãtuit din membri ai:
- Uniunii Scriitorilor din România;
- Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni;
- Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România;
- Centrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa;
- Bibliotecii Judeþene  “I. H. Rãdulescu”  Dâmboviþa
- Bibliotecii Orãºeneºti “Gh. N. Costescu”  Pucioasa
Vor fi acordate:
- Trofeul „Primãvara albastrã”
- Premiile  I, II, III - la fiecare  secþiune
- Menþiuni la fiecare secþiune
Premii speciale
- Premiul special “Dumitru Stancu”acordat de Primarul oraºului Pucioasa
- Premiul special  «George Coandã» acordat de  preºedintele  Festivalului
- Premiul special „I.H.Rãdulescu” oferit de Biblioteca Judeþeanã “I. H.
Rãdulescu’’
- Premiul “Mircea Horia Simionescu” al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni;
- Premiul special al Editurii “Bibliotheca’’;
- Premiul special al revistei  “Izvoare de timp’’;
- Premiul special al revistei “Eroica’’;
- Premiul special al revistei “ProArme’’;
- Premiul special al ZVEN PRINT-Editura & Tipografie
- Premiul special al Complexului Naþional Muzeal “Curtea Domnescã’’;
- Premiul special acordat de Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România-
filiala Târgoviºte
- Premii ale  unor instituþii de culturã ºi ale unor ziare, reviste, posturi de
radio ºi televiziune.
Manifestãrile din festival vor avea loc în oraºul Pucioasa.
Relaþii suplimentare la telefon: 0734450877
Director Festival- Ionuþ Lascaie
Preºedintele Festivalului - prof. dr. George Coandã
Director executiv - ªef Compartiment Culturã Bibliotecã –
jr. Luminiþa Gogioiu

REGULAMENT
FESTIVALUL – CONCURS NAÞIONAL DE CULTURÃ ªI LITERATURÃ

„PRIMÃVARA ALBASTRÃ”
Seria a II-a - Ediþia a XIV-a

17 - 19 Mai 2017; oraº Pucioasa - Judeþul Dâmboviþa

A N U N Þ
DIRECÞIA SILVICÃ MEHEDINÞI

organizeazã concurs în data de 04.05.2017, orele 9.00, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi:
- 1 post pãdurar la Ocolul Silvic Corcova;
- 1 post pãdurar la Ocolul Silvic Strehaia.
Relaþii la telefon: 0252-317970.

DIRECTOR, Ing. Nicolicioiu Cristian Sorin

ANUNÞ CONCURS –
FUNCÞIONAR PUBLIC

Unitatea Administrativ - Teritorialã Comuna CORCOVA cu sediul
în: loc. Corcova, jud. Mehedinþi, în baza HG 188/1999, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post vacant pe perioadã
nedeterminatã pentru funcþie publicã:
Denumirea postului - INSPECTOR DEBUTANT

Condiþii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: studii superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: nu este cazul.
   Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
   Proba scrisã: data de 24.05.2017, ora. 10.00, la sediul UATC
CORCOVA
   Interviu: data de 26.05.2017, ora 10.00, la sediul UATC CORCOVA
   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituþiei în  termen  de
20 de zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial.
Date contact: tel.:  0252-383464, email:primariacorcova_mh@yahoo.com

Primar, Ing. DURAC ADAM
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Poliþiºtii de frontierã...
au fost prezenþi în mai multe localitãþi
din zona de frontierã în care semenii
noºtri aflaþi în dificultate sau fãrã nici
un sprijin, au primit din partea
acestora mai multe cantitãþi de
alimente, îmbracãminte, dulciuri ºi alte
produse de strictã necesitate.
     În acest an ajutorul oferit de
poliþiºtii de frontierã, prin
contribuþia benevolã în valoare de
peste 3000 de lei s-a îndreptat spre
25 de familii aflate în dificultate sau
cu venituri modeste, din localitãþile
Vrata, Gârla Mare, Porþile de Fier
II, Drobeta Turnu Severin, Orºova,
Eºelniþa ºi ªviniþa.
    Un gest de nobleþe sufleteascã
a fost fãcut de poliþiºtii de frontierã
din cadrul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi care
impresionaþi de greutãþile materiale
prin care trece  o familie  care are
în întreþinere doi copii minori au

hotãrât sã organizeze o colectã de
strîngere de haine ºi produse
alimentare de strictã necesitate
pentru ajutorarea acestora.
    Este un gest prin care, poliþiºtii
de frontierã mehedinþeni au
încercat sã aducã în aceastã
perioadã a sãrbãtorilor pascale
puþinã bunãstare ºi bucurie în
familiile celor aflati în dificultate
din zona de frontiera.
    Prin aceste fapte poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni au dorit sã
aducã puþinã luminã în viaþa
acestora, sã contribuie la
asigurarea unui minim necesar
acelor care nu au parte numai de
bucurii sau care sunt lipsiþi, în
aceste zile, de dragostea si cãldura
unei familii sau a celor dragi.

Purtãtor de cuvânt al
Serviciului Teritorial al

Poliþiei de Frontierã Mehedinþi
Comisar ºef de politie Valeriu PERA
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În acest week-end, cele douã
reprezentante ale Olteniei în Liga I vor evolua,
din nou, pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Dacã CS Pandurii Târgu Jiu joacã
vineri, de la ora 20:30, în play-out, cu FC
Botoºani, CS Universitatea Craiova va întâlni
Dinamo Bucureºti, sâmbãtã, tot de la ora 20:30,
în play-off. Pentru a rãmâne, cu ºanse reale, în

Junioarele III de la CSS Drobeta vor participa,
zilele acestea, la primul turneu semifinal din cadrul
Campionatului Naþional de handbal feminin, care va
avea loc la Sânnicolau Mare. Fetele pregãtite de
Petronela Naum au fost repartizate în seria a VII-a,
alãturi de CSS Constanþa, CS Danubius Galaþi, LPS
Iaºi, CS Cugir ºi CS Unirea Sânnicolau Mare, iar

   Organizatã în Sâmbãta
Paºtelui, cea de-a VII-a
ediþie a Cupei Drobeta la
lupte libere a adunat, în Sala
Polivalentã, 130 de sportivi,
de la 20 de cluburi.
Competiþia de la malul
Dunãrii s-a desfãºurat  la 2
categorii de vârstã, juniori III
(copii nãscuþi în anii 2003-
2005) ºi cadeþi (2000-
2002), iar CSM Drobeta
Turnu Severin ºi-a adjudecat

Liga I - Play-off

Etapa a VII-a
Sâmbãtã, ora 17.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj
Sâmbãtã, ora 20.30: CSU Craiova - Dinamo
Luni, ora 20.30: Steaua - Viitorul Constanþa

Clasament

1. Steaua Bucureºti 6    4 1    1 9-4 37
2. Viitorul Constanþa 6    2 2    2 6-4 34
3. Dinamo Bucureºti 6    3 2    1 7-4 32
4. CFR Cluj 6    2 2    2 7-7 30
5. CSU Craiova 6    1 2    3 3-8 27
6. Astra Giurgiu 6    1 1    4 6-11 26

Play-out - Etapa a VII-a

Joi, ora 17.30: Poli Timiºoara - Gaz Metan Mediaº
Vineri, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari
Vineri, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoºani
Luni, ora 18.00: Poli Iaºi - ASA Tg. Mureº

Clasament

1. Poli Iaºi 6    4 2    0 8-2 29
2. Gaz Metan Mediaº 6    2 3    1 8-6 29
3. FC Botoºani 6    2 2    2 8-5 24
4. FC Voluntari 6    1 3    2 5-8 21
5. Poli Timiºoara 6    3 2    1 6-3 18
6. Pandurii 6    1 3    2 4-7 16
7. Concordia Chiajna 6    0 3    3 4-8 16
8.  ASA Târgu Mureº 6    1 2    3 3-7 11

Un nou episod <Craiova -
Dinamo>,  pe Municipal

lupta pentru evitarea
retrogradãrii, echipa
gorjeanã, antrenatã de
severineanul Flavius
Stoican, nu-ºi permite o
nouã înfrângere, dupã ce
a pierdut precedentele 2
jocuri, cu ACS Poli

Timiºoara ºi Gaz
Metan Mediaº, cu
scorul de 3-1. Ieºitã
din lupta pentru titlu, dupã ce a fost învinsã
etapa trecutã, la Piteºti, cu 3-1 de Astra
Giurgiu, CSU Craiova mai poate spera doar
la ultima treaptã a podiumului. Pentru a
pãstra ºanse la locul al III-lea, echipa
pregãtitã de Gheorghe Mulþescu este obligatã
sã învingã Dinamo Bucureºti, de care o
despart momentan 5 puncte. În urmã cu 3
sãptãmâni, CSU Craiova ºi Dinamo au jucat,

tot pe Municipalul severinean, în sferturile de
finalã ale Cupei României, iar oltenii s-au impus
cu 6-5, dupã loviturile de departajare, spre
bucuria celor peste 10.000 de spectatori prezenþi
în tribune. Echipa lui Mulþescu s-a calificat astfel
în semifinalele competiþiei, unde va întâlni FC
Voluntari. Manºa-tur va avea loc joi, 27
aprilie, ora 20:30, pe Stadionul Municipal
din Drobeta - Turnu Severin.

Verificare utilã, în Polivalenta severineanã

14 medalii. Astfel, de la clubul severinean, pe
primul loc s-au  clasat Patricia Manofu,
Georgiana Zãrescu, Oana Vânturache, Valentina
Ungureanu, Cristina Ungureanu, Elena Buºoi,
Roxana Capezan, Darius Ungureanu, Mihai
Mãrgãrit ºi Mãdãlin Praja, Larisa Cercel, Andrei
Bãrbulescu ºi Adelin Cureteu au pierdut finala,
iar Andrei Breazu a prins ultima treaptã a
podiumului de premiere. “Competiþia ºi-a atins
scopul, deoarece au fost prezenþi mulþi luptãtori
medaliaþi la naþionale. N-au lipsit cluburi
importante, precum Craiova, Sfântu Gheorghe,
Deva, Hunedoara, Petroºani, Reºiþa, Târgu Jiu,
Steaua sau Rapid Bucureºti. Meciurile au fost
puternice ºi ne dau speranþe cã vom cucerii, ºi
anul acesta, foarte multe medalii la
Campionatul Naþional de cadeþi, care va avea
loc în luna iunie, la Botoºani”, a declarat
antrenorul secþiei de lupte libere de la CSM
Drobeta, Marin Dobrescu.

 M. O.

Severinencele cautã drumul spre finalã
primele douã clasate se calificã în faza
urmãtoare a competiþiei. CSS Drobeta
atacã turneul cu: Andreea Vlãdinoiu,
Cristina ªipoteanu, Alexandra Priboi -
Raluca Bãghinã, Ariana Cercel,
Alexandra Adam, Gabriela Istratie, Denisa
Iordache, Amalia Butaliu, Mãdãlin Perju,
Alexandra Sfia, Ani Baroga, Adelina
Mitroi ºi Dalia Fetica.
   “Deºi echipa mea este cu un an mai
mic faþã de vârsta de bazã a acestei

competiþii, sper sã facem jocuri frumoase, astfel încât
fetele sã îºi punã în valoare calitãþile motrice ºi sã câºtige
experienþa necesarã pentru ca anul viitor sã ajungem
în finala pe þarã, la nivelul junioarelor III. Am foarte
mare încredere în elevele mele ºi ºtiu cã vor face tot
posibilul sã se claseze pe un loc fruntaº, la Sânnicolau
Mare”, a spus antrenoarea Petronela Naum.  M. O.
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 nea Mãrin

Sucã la bãi, treptele lu nea Cîrjan, poveþele lu nea
Orban ºi mãmãliga lu nea Daea

Mã nepoate, zisei sã fiu ºi io în
rându lumii ºi sã mã duc la bãi, de
sãrbãtori, sã nu rãman numai io
aasã, cã ºi aºa Veta plecasã cu
nerodu de nepotu-miu pi la
Capitalã, la naºa Reta ºi zisei sã le
fac o surprizã, când sã întorc. Sã
sã opreascã direct la bãi. Zis ºi
fãcut, numai cã la otel când ajunsei,
se detese ºi camera de o
rezervasem, pe motiv de
înghesuialã. Pã da, cã de sãrbãtori
sã cazeazã cine ajunge primu, auzi
explicaþie. Pãnã la urmã, mã sfãtui
unu, zisã sã chitesc un Grigorescu
ºi sã-l pun pe buletin ºi sã rezolvã.
Mã fraþilor sã vezi minune, sã
eliberã camera instant, ba o deterã
ºi cu odicolon, mirosa de ziceai cã
e primavrã de-adevãratelea. ªi aºa
fãcurãm sãrbãtorile la bãi, da
acuma ne întorserãm la ale noastre,
cã ne aºteptau.
   Pã da, numai nea Cîrjan nu mai
aºteptã, plecã cicã din þarã, taman
când veni nea Orban sã fie susþinut

la ºefia PNL. Acuma, dacã
ãsta micu o fi plecat cu nea
Buºoi, cã-s de-un leat ca
staturã ºi sã deosebesc
numai dupe ochelari, s-ar
putea sã-l supere pe nea
Ludovic ºi sã facã
antecamerã mai abitir
decât pãnã acuma. Pã veni
nea Orban la Severin
hotãrât, zisã cã mnealui
crede în susþinerea
oamenilor, de parcã putea
sã creadã ºi în susþinerea
lucrurilor. Ori mai ºtii. ªi
cã în politicã, cicã trebuie
sã urce treaptã cu treaptã. Aºa aflã
Sucã, de ce sã mai împiedica nea
Cârjan, cã vroia sã sarã câte douã
trepte, ca sã ajungã la primãrie. ªi
ajunsã, da al doilea, cã-l lãsarã
picioarele pe final.
   Acuma, dacã unii dintre liberalii
mehedinþeni au plecat peste hotare,
ãi de rãmasãrã acasã zisãrã cã nici
nu mai are rost sã mai ducã ouã

roºii, pascã ºi cozonac, ca altãdatã,
pi la bãtrâni, pi la copii, sã mai
aparã pi la ºtiri, ori pin ziare. ªi
fãcurã ºi economii. Îi lãsarã pe
pesedei, care sã întrecurã în pozat
cu plase, care mai de care mai
colorate. Acuma, cã trecurã ºi
sãrbãtorile astea, poate sã apucã de
chemat ºi neºte investitori, ceva, sã
sã mai miºte lucrurile în Mehedinþi,
cã doar maºinile bãieþior deºtepþi
ce asfalteazã mai miºcã. ªi pe bani
mulþi, mulþi, mulþi.
   Unde mai pui, cã nea Ionut
Popescu, di la Casa Naþionalã de
Pensii Publice a controlat ºi ar fi
stabilit o gaurã de 7 miliarde lei la
Casa de Pensii Mehedinþi. ªi asta,
dupã cum sã aude, fãrã ca cei ce
conduc instituþia, sa aibã vreo
greutate, fiind mai preocupaþi de
încasarea dividendelor de la diverse
fonduri de investiþ ii : SIF
VOLTINVEST, MECANICA Orºova,
ELIGARI DTS, OIL TERMINAL
Constanþa, SIF 3 TRANSILVANIA

Braºov, PLACO Craiova, ROMGAZ
Mediaº.... sau fonduri di la APIA...
Acuma, sã vedem ce zice Prefectura
Mehedinþi de ºefu supozitor, dacã
sã face ordine ºi pi la CAS?, cã-s
prea multe nemulþumiri pi la
Pensii! Nu-i aºa, nea Drãghiea,
mai muncim ºi noi câte ceva?!
   Cã-n rest ,  nea Daea ne
vorbeºte în continuare de
porumb, ca despre un minunat
furaj ,  de z ic i  cã a inventat
mamaliga anu’ trecut, nu altceva.
Numai sã nu explodeze mamaliga
ºi sã sã rãsuceascã creatoru’
agriculturii di la ªiºeºti, nea Petre!

Da vorba lu Marioara lu Pistriþu:
mai muncim ºi noi, cã tot trecurã
sãrbãtorile?! Pã di ce sã ne
aucãm, cã încep zilele oraºului,
aºa cã o lãsãm pe data viitoare.
Mã fraþilor, cicã sã faci treabã, da
dacã ai ºi cu cine.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti.


