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Sãrbãtorirea Imnului Naþional al
României la Drobeta Turnu Severin

În cei 13 ani de presã am publicat în câteva ziare
importante, atât la nivel local, cât ºi central. Însã, cea mai

In ziua de 29 iulie 2017, prefectul judeþului, Nicolae DRÃGHIEA împreunã cu
Aladin GEORGESCU – preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, au participat la
manifestãrile prilejuite de sãrbãtorirea Imnului Naþional al României.

La mulþi ani, Obiectiv mehedinþean!
frumoasã perioadã din cariera mea
de jurnalist a fost cea petrecutã la
“Obiectiv mehedinþean” ºi
“Oglinda Mehedinþiului”.
   Într-o perioadã grea pentru presã,
cu presiuni, ameninþãri, procese
etc, am învãþat cã loialitatea,
profesionalismul ºi seriozitatea sunt
argumente pentru a reuºi.
   Vã mulþumesc, dragii mei, pentru
perioada frumoasã petrecutã împreunã,
grea, ce-i drept, dar frumoasã.

La mulþi, mulþi ani de
acum înainte!

Cu respect, Marian Popescu

continuare în pagina10
Mulþumim tuturor celor care, în aceste

zile, ºi-au fãcut timp sã ne transmitã o urare
pentru majorul “Obiectiv mehedinþean”.
   Au trecut 18 ani de muncã, de eforturi ºi, am
vrea sã vã mãrturisim, cã odatã cu trecerea
timpului ºi redacþia “s-a maturizat”, dar cu
acelaºi elan aduce la cunoºtinþã cititorilor cele
mai importante evenimente de pe aceste
meleaguri. Dacã luãm colecþia ziarului de la
primul numãr ºi pânã în prezent putem face o
adevãratã istorie a Mehedinþiului din ultimii 18
ani, fiindcã în paginile lui au fost surprinse cu
obiectivitate, la momentele respective, atât
aspecte din viaþa politicã, cât ºi din viaþa
noastrã de zi cu zi, cu bunele ºi relele ei...

 Redacþia

Deputatul PNL
Virgil Popescu

(vicepreºedinte al
Comisiei pentru

industrii din forul
legislativ inferior)

ameninþã cu
moþiunea simplã dacã

ministrul Energiei,
Toma Petcu, continuã

sã neglijeze Regia
Autonomã pentru
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Editorial                                  de Sorin Vidan

 Biroul de presã

Deputatul PNL Virgil
Popescu (vicepreºedinte al
Comisiei pentru industrii din

forul legislativ inferior)
ameninþã cu moþiunea
simplã dacã ministrul

Energiei, Toma Petcu,
continuã sã neglijeze Regia

Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN)

„O sã mã gândesc la o moþiune simplã,
pentru cã mi se pare cã nimeni din Guvern nu
se mai intereseazã de stocul de apã grea ºi e
pãcat de ceea ce se întâmplã cu Regia de
Activi tãþi Nucleare din Drobeta-Turnu
Severin”, a afirmat Popescu.
   În altã ordine de idei, vicepreºedintele PNL de la
nivel naþional a subliniat cã pânã acum i-a trimis deja
ministrului Energiei, Toma Petcu, douã întrebãri
parlamentare cu privire la soarta apei grele de la RAAN,
iar rãspunsul a fost acelaºi: cã pânã la finele anului
2017 ministerul de resort va rezolva problema.

Recent, Doru Viºan (secretar de stat în Ministerul
Energiei) a fost la Primãria Drobeta-Turnu Severin,
ca sã discute cu primarul ºi cu mine
despre încãlzirea oraºului, ºi acelaºi rãspuns mi-a
dat domnul secretar de stat: cã se lucreazã. Domnul
Viºan m-a asigurat cã anul acesta se va face
unitatea de management al apei grele. Nu mã voi
opri din întrebat ºi presat Ministerul Energiei pânã
când ea se va face! Acolo vorbim despre apã grea
în valoare de 1,3 miliarde de euro. Ar fi culmea ca
acest stoc de apã grea sã-ºi piardã calitãþile, iar
banii sã fie aruncaþi pe apa sâmbetei!
   Eu mi-aº dori ca banii necesari unitãþii de
management sã fie prinºi în rectificarea bugetarã
care va avea loc în luna august. Acum: dacã
domnul prim-ministru spune cã va fi o rectificare
pozitivã, dar banii nu vor fi prinºi, înseamnã cã e
rea-voinþã. Ministerul Energiei susþine cã e
prioritate zero; ori, dacã e prioritate zero ºi nu aloci
bani, înseamnã cã e rea-voinþã – înseamnã cã nu
vrei sã faci treabã!”, a mai spus Virgil Popescu,
deputat mehedinþean.Pe data de 1 august2017, la ora 10,00

prefectul judeþului  Nicolae DRÃGHIEA a convocat
ºefii instituþiilor cu atribuþii în prevenirea  ºi
gestionarea situaþiilor de urgenþã generate de
incendii la vegetaþia uscatã, miriºti ºi culturi
agricole, precum ºi de protecþie a mediului.
   Motivul întâlnirii l-a constituit numãrul alarmant
de mare al incendiilor de vegetaþie uscatã, miriºti
ºi culturi agricole izbucnite în judeþ
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a arãtat cã numãrul
incendiilor este inacceptabil de mare ºi cã trebuie

Gestionarea situaþiilor de urgenþã generate de
incendii la vegetaþia uscatã în atenþia prefectului

concentrate eforturile pentru
diminu-area lor. În acest
sens, prefectul a solicitat o
analizã concretã a
incendiilor, pe cauze, zile ºi
ore de vârf, precum ºi pe
zonele de manifestare, în
vederea luãrii celor mai
bune mãsuri de prevenire a
lor. Totodatã, a solicitat
conducãtorilor instituþiilor

participante sã colaboreze cu autoritãþile
administraþiei publice locale
ºi sã sprijine serviciile
voluntare pentru situaþii de
urgenþã în activitãþi de
informare ºi conºtientizare
a populaþiei în ceea ce
priveºte utilizarea focului
deschis pentru igienizarea
terenurilor.

De când a debutat programul cultural
„Severinul estival”, o iniþiativã foarte bunã a
primarului Marius Screciu susþinutã de Palatul
Culturii „Teodor Costescu” cu toatã energia, am
constat cu toþii, sper, o realã ºi beneficã înviorare a
principalei zone de promenadã a oraºului, ºi anume
cea situatã în sfera Fântânii cinetice-Teatru,
cuprinzând mai cu seamã parcul central ºi
terasele adiacente.
   Searã de searã o mulþime de severineni se preumblã
în cãutarea unei raze de rãcoare, ceea ce este explicabil
þinând cont de canicula din aceste zile, copleºitoare.
De fapt aceastã zonã, sã o numim a Teatrului, a devenit
principala atracþie sezonierã a municipiului. Jocul de
lumini ºi ape al Fântânii, frumuseþea vegetalã a parcului
central, impozanta ºi majestuoasa clãdire a Teatrului,
iluminatã discret ºi cu gust – totul face din aceastã
zonã una de mare interes pentru noi toþi.
   În plus, în vara aceasta am mai avut (ºi vom mai
avea) spectacole stradale, artistice, aºa cum sunt

Verile culturale
în marile oraºe ale Europei. Nu am verificat dar
sunt sigur cã zona pietonalã Criºan a rãmas,
fatalmente, în umbrã, nefiind prea frecventatã. Pe
cãldura din aceastã varã nici nu e de mirare cã s-ar
întãmpla una ca asta, cãci pe str Criºan nu prea ai
unde sã te adãposteºti de soare. A fost o zonã
amenajatã pripit, fãrã o viziune edilitarã specialã.
Respectiva zonã pietonalã nu e, cu certitudine, una
potrivitã sezonului estival, ci doar celui de iarnã,
cel mult. Pentru verile toride avem pãdurea
Crihala, zona Fântânã-Teatru, parcurile
Dragalina, Cetatea ºi faleza, atât cât e ea.
   Programul „Severinul cultural” a demonstrat în
primul rând, dincolo de aceastã clarã delimitare a
zonelor de promenadã ale oraºului, ºi o nevoie
uriaºã a oamenilor pentru divertisment de calitate.
Serile de varã severinene au devenit dintr-odatã mult
mai colorate, mai pline de sunet, de bunã-dispoziþie,
ceea ce e cum nu se poate mai bine. E pentru prima
datã când Severinul experimenteazã un astfel de
fenomen urban. Sunt sigur cã pe viitor politicile
culturale desfãºurate la nivelul oraºului vor lua în
calcul nevoia severinenilor de culturã ºi artã,
redimensionând verile, transformând promenada
într-un exerciþiu urban din ce în ce mai plãcut.
   Cel mai bun lucru e acela cã tinerii, ºi cei foarte tineri
chiar, se obiºnuiesc deja sã vadã cã ºi în oraºul nostru
se pot întâmpla lucruri cultural artistice de calitate,
inedite, spectaculoase. Sunt sigur cã, având în spate
aceastã experienþã, verile noastre vor arãta din ce în
ce mai interesante din punct de vedere cultural.

 Biroul de presã
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ªcoala de varã continuã cu cea de-a
doua serie de cursanþi. Copii cu vârste între
5 si 11 ani, dornici de cunoaºtere ºi distracþie
în acelaºi timp s-au reunit în ceea ce au
denumit chiar ei “aventura verii”.

Luni , Secþia Etnografie a fost
responsabilã cu organizarea activitãþilor
pentru prichindei. Florentina Pleniceanu,
ºef secþie Etnografie a precizat: “Cadrul ºi
obiectul de patrimoniu sunt doi factori care
asigurã succesul în acþiunile pe care muzeul
le desfãºoarã cu ºi pentru copii. De la o
vreme avem cadrul, ne strãduim sã
readucem la luminã patrimoniul ºi dacã al
treilea factor este bunãvoinþa, obþinem ce
vedem în poze, învãþãm câte ceva cu drag
(jucându-ne), fãrã nicio constrângere ºi
cu dorinþa exprimatã ca ªcoala de varã sã
nu se încheie curând”.
   Pe langã nelipsitele ateliere de lucru,
nu a lipsit buna dispoziþie, distracþia,
dansul ºi muzica.

Marþi, Secþia de Conservare ºi
Restaurare, sub îndrumarea ºefului de secþie,

Succes al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier

Cunoaºtere ºi distracþie la
ªcoala de varã

Manuela Pãtruþescu, a pus la dispoziþia
elevilor o serie de activitãþi inspirate din munca
restauratorilor.S-au reprodus decoruri de pe
produse tradiþionale ºi vase din ceramicã.
O atracþie aparte a reprezentat-o modelarea
lutului, având ca modele piese de ceramicã,
activitate foarte apreciatã de copii. Munca
restauratorului în textile ºi poveºti
interactive, care s-au transformat în desene
pe hârtie, iatã ingredientele unei zile
reuºite pentru elevii ªcolii de varã.

Miercuri, în cea de-a treia zi a
cursurilor, elevii s-au întâlnit cu Secþia
ªtiinþele Naturii, pentru o nouã Poveste a
Porþilor de Fier. S-au creat poveºti în care
elementele naturale - plante ºi animale - au
fost transformate în personaje de poveste,
pentru a fi cât mai uºor înþelese de copii. Au
urmat ateliere de desen ºi creaþie de costume,
tematica fiind prinþese ºi prinþi. De fapt, aceºtia
erau plante ºi animale rare, protejate, din
Parcul Natural Porþile de Fier.

Dupã primele ateliere s-a vizitat castrul roman
ºi, bineînþeles, nelipsita fotografie de grup.
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Monahul Dimitrie de la
Mãnãstirea Vodiþa a fost prohodit

În ziua de 29 iulie, a trecut
la Domnul monahul Dimitrie
Nicolãescu de la Mãnãstirea Vodiþa.
   Om cu inimã de muntean blând,
smerit ºi cu fricã de Dumnezeu a
venit pe lume în comuna
Godeanu din judeþul Mehedinþi,
în Anul Domnului 1932, pe 26
ale lunii august.
   S-a cãsãtorit cu Maria
Nicolãescu cu care a avut ºase
copii. Doi dintre ei au rãposat de
mici, iar cei trei bãieþi dintre cei
patru copii rãmaºi ºi-au închinat

În fiecare an, pe data de 25
iulie, Biserica noastrã prãznuieºte
Adormirea Sfintei Ana, mama Maicii
Domnului. Este o zi specialã ºi pentru
Mãnãstirea Sfânta Ana din Orºova,
care îºi sãrbãtoreºte ocrotitoarea. Sute
de credincioºi au venit în data de 25
iulie la hramul Mãnãstirii „Sfânta Ana”

HRAMUL MÃNÃSTIRII SFÂNTA ANA – ORªOVA

din Defileul Dunãrii, la Orºova. Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie a fost
sãvârºitã de un ales sobor de arhierei,
preoþi ºi diaconi. Alãturi de ierarhul
locului, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a fost prezent ºi
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului.

   Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie a
început în jurul orei 9 la altarul de varã
al Sfântului aºezãmânt monahal.
Rãspunsurile la stranã au fost date de
membrii grupului psaltic al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin.
   La finalul Sfintei Liturghii cei doi
ierarhi au sãvârºit o slujbã de pomenire
pentru ctitorii Sfintei Mãnãstiri ºi au
citit rugãciuni de dezlegare ºi pentru
sãnãtatea celor prezenþi la Sfânta
Liturghie din ziua hramului Sfântului
Aºezãmânt monahal.
   Aºezatã pe coama „Dealului
Moºului”, ce dominã Orºova ºi
împrejurimile sale, de unde privitorul
poate admira pitorescul golfului Cerna
cu potcoava noului oraº ce se ridicã
în jurul malurilor sale, dar ºi o parte a
imensului lac de acumulare pânã la
„Porþile de Fier” ale bãtrânei Dunãri,
Mãnãstirea „Sfânta Ana” þine sã
aminteascã celor care-i trec pragul cã
aceste locuri sunt încãrcate de istorie
ºi cã aici a reînviat viaþa monahalã, cu
îndemnul sacru al vieþii moral-creºtine.
   Înãlþarea cinstitului aºezãmânt
constituie o mulþumire adusã lui
Dumnezeu de cãtre ctitorul Pamfil
ªeicaru pentru cã l-a ocrotit pe toatã
durata rãzboiului, de la Orºova la
Mãrãºeºti, pentru cã i-a salvat viaþa în
timpul grelelor lupte duse pe acest deal
în vara ºi toamna anului 1916. Atunci
a fost îngropat chiar pe aceastã coamã
de deal, într-un tranºeu, de explozia
unui obuz, împreunã cu prietenul ºi
camaradul sãu de arme Petre
Gãvãnescu. Scãpând cu viaþã, Pamfil
ªeicaru s-a legat sã ridice în acest loc,

atunci când va avea posibilitãþi
materiale, o mãnãstire în spiritul
tradiþiilor noastre româneºti.
   Construcþia mãnãstirii s-a desfãºurat
între anii 1936 ºi 1939, dupã un proiect
al arhitectului bucureºtean ªtefan
Peterneli, execuþia lucrãrilor fiind
condusã de inginerul Gheorghe
Betelevici. Ridicarea vetrei monahale
a fost precedatã de tãierea prin pãdure
a unui drum de acces pietruit, numit
iniþial „Drumul Eroilor”, ce urca din
centrul vechii Orºove, ºerpuind printre
dealuri, ºi care pe parcursul sãu de
1.500 metri era strãjuit de ºapte troiþe
cu bãnci de popas, sculptate din lemn
de stejar masiv. Pe fiecare troiþã erau
sãpate dedicaþii pentru fiecare regiment
ce a participat la luptele de la Alion,
Cerna ºi eliberarea Orºovei în acele zile
fierbinþi din august-noiembrie 1916.
   Odatã încheiate lucrãrile,
mãnãstirea trebuia târnositã, cu
hramul Sfintei Ana, dupã numele
mamei ctitorului, ºi introdusã în
circuitul monahal ca aºezãmânt de
maici. Din pãcate, Episcopul Vasile
Lãzãrescu, viitorul Mitropolit al
Banatului, a refuzat târnosirea,
motivându-ºi opoziþia prin aceea cã
lucrãrile de construcþie nu au fost
precedate de acordul episcopiei. În
acest fel, sfinþirea mãnãstirii a fost
mult întârziatã din cauza izbucnirii
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Situaþia a rãmas fãrã schimbare odatã
cu instaurarea regimului comunist.
Slujba de sfinþire a avut loc abia la
data de 2 decembrie 1990, fiind
oficiatã de Preasfinþitul Damaschin
Severineanul, fost Episcop-vicar
al Mitropoliei Olteniei.
   Complexul monahal iniþial a fost
alcãtuit dintr-o bisericã de lemn, cu
elemente de stil tradiþional românesc
ºi chilii pe ambele pãrþi, ansamblul
având forma literei “U”. În ultimul
deceniu, a mai fost construitã
clopotniþa cu un altar de varã ºi un fost
bloc de alimentaþie publicã în care
funcþioneazã actualmente Muzeul
memorial Pamfil ªeicaru, biblioteca,
trapezã ºi un atelier de croitorie.
   În prezent obºtea Mãnãstirii
Sfânta Ana este condusã de
Stavrofora Iustina Popovici.

Pr. Giginã Marian Alin

viaþa slujirii lui Dumnezeu, urmând
calea monahismului: Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim Nicolãescu,
Episcop al Severinului ºi Strehaiei,
Arhimandrit Pavel Nicolãescu,
stareþ al Schitului Topolniþa ºi
Arhimandrit Ioanichie Nicolãescu,
stareþ al Mãnãstirii Vodiþa.
   Dupã plecarea la cele veºnice a
soþiei Maria, în anul 1999 este
închinoviat la Mãnãstirea Vodiþa
unde a fost tuns în monahism de
cãtre Înaltpreasfinþitul Teofan,

 Continuare în pag. 14



actualitateOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.08. 2017 pag. 5

Din punct de vedere cultural luna lui
cuptor a fost cât se poate de ”fierbinte”! în fiece
vineri seara, începând cu data de 14 iulie, la ora
19.00, copiii, alãturi de pãrinþi sau bunici, au
avut parte de cãlãtorii de neuitat!
Au pornit, alãturi de Delia
Rîmniceanu, din Hawaii, au dat o
turã culturalã prin Mexic, au
trecut graniþa în America iar
ocolul acestei lumi magice face
un popas ºi în India! Vineri, 4
august, ora 19.00 la Fântâna
Cineticã putem deveni, pentru
douã ore, indieni!
   Dar, sã nu cumva sã credeþi cã
adulþii au fost uitaþi! ªi spun asta,
gândindu-mã la cei care au fost
plecaþi în concediu sau din
diverse motive nu au putut
ajunge la spectacolele stradale
de excepþie. Totul a început cu
Filarmonica din Novi Sad, care ne-a vizitat ºi
ne-a oferit tuturor un spectacol de neuitat! De la

Agenda culturalã
Timiºoara am avut invitaþi care ne-au
încântat sufletele: Carmen Paulescu ºi
prietenii. Aplauzele celor prezenþi, la
aceastã întâlnire cu muzica clasicã au

rãsplãtit talentul
interpreþilor. Cu
pãlãriile lor mari,
cu instrumente
care îþi capteazã
atenþia, cu muzica
lor care te face sã-þi miºti
mereu trupul ºi te face sã
te gândeºti la iubire,
Mariachi Band
Sombreros au fãcut
spectacol de spectacol!
Nu puteam sã încheiem
luna iulie fãrã dans! O
searã de sâmbãtã, plinã
de muzicã, culoare,
oameni dornici de dans

ºi stare bunã de frumos ºi încântare! Alãturi de
trupa de dans profesionist magnum team

Timiºoara, severinenii au trãit 2 ore de vibraþie
ºi frecvenþe înalte! O lunã de calitate culturalã! O
lunã de spectacole stradale, care mai de care
mai frumoase! Toate oferite cu drag de Consiliul
Local, Primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi palatul Culturii “Teodor Costescu”!
   Cãlãtoria noastrã culturalã continuã ºi în
august! Pânã una alta, trupa de umor a Palatului
Culturii, ”Cascadorii Râsului”, participã, în
perioada 12-13 august la ”Festivalul
Internaþional de umor sãtesc” Macea, 2017! Le
dorim succes! Þineþi aproape ºi fiþi obiectivi! De
aici aflaþi toate informaþiile!

   “Secþiune în 2” se intituleazã
expoziþia de picturã a artistului
Victor Gingiu, care va putea fi vizitatã
în fiecare zi la Castelul Artelor pânã
în data de 20 august a.c.
   „Iatã-ne din nou în faþa unei
expoziþii  la Castelul Artelor,
<<Victor Gingiu – Secþiune în 2>>,
o expoziþie cu totul ºi cu totul
aparte. Se poate observa cu
uºurinþã vigoarea incredibilã a
culorilor, acest mesaj fremãtãtor
absolut spectaculos. Îi invit ºi îi rog
pe iubitorii de frumos sã vinã
pentru cã au privilegiul în aceste
douã sãptãmâni sã se întâlneascã

Vernisaj expoziþie de picturã la
galeriile Castelului Artelor,

Victor Gingiu “Secþiune în 2”

 Alexia M.

Luna august a debutat la Galeriile Castelului Artelor cu vernisajul unei
expoziþii semnate de Victor Gingiu, un pictor din noua generaþie, bine
cotat, originar din Drobeta Turnu Severin, lector la Facultatea de Arte

din Timiºoara.
cu aceastã aparte ºi cu totul
specialã vibraþie a artei autentice”,
a declarat Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii “Teodor
Costescu”.
   Tematica principalã a expoziþiei
este iubirea, ideea de cuplu,
lucrãrile fiind realizate de artist
în 2016 ºi 2017.
 „Este un subiect destul de
periculos care poate da foarte uºor
cãtre chitch, dar lucrãrile expuse nu
intrã în zona telenovelelor, a
dulcegãriilor ºi vin cu o abordare
nouã, cu o tehnicã personalã. Nu
este prima expoziþie care o realizez
la Turnu Severin, sunt la a 16-a
expoziþie personalã, chiar anterior
am organizat expoziþia Facultãþii de
Arte ºi Desing din Timiºoara. Invit
publicul severinean sã vinã sã vadã
expoziþia”, a spus Victor Gingiu,
care a expus în sute de galerii
din România.

SPECTACOL, sâmbãtã de la ora 19.00 la ora 21.00, la
Fântâna Cineticã din Drobeta Turnu Severin

Organizatori: Consiliul Local ºi Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin ºi Palatul Culturii “Teodor Costescu”

 M.V.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Scandalul pensiilor
speciale este departe de a se fi
încheiat. Ce se vede ºi se aude pe
toate posturile de televiziune este
greu de descris. Taberele pro ºi
contra seamãnã cu douã plutoane
de  berbeci care se iau în coarne în
ideea de a-ºi zdrobi reciproc
tãrtãcuþele. Cu efecte imediate de
naturã sângerie.  Cu efecte pe
termen lung de facturã grãtarofilã.
În sensul cã ovinele cu capetele
zdrobite de care vorbirãm nu mai
sunt bune nici mãcar de sãmânþã,
prin urmare devin optime pentru
grãtare, vorba aia, încinse. Dar sã
nu ne îndepãrtãm. Nu cred cã
societatea româneascã a mai fost
în aºa mãsurã polarizatã aºa cum
este acum pe tema pensiilor
speciale. Unii le ziceau ºi încã le
zic nesimþite. Adevãrul e cã, atunci
când auzi de pensii de sute de
milioane de lei vechi de care
beneficiazã unii foºti angajaþi ai
statului, parcã þi se-ncreþeºte pielea
ºi-þi  ia mintea razna, cu cãlduri de
furnal. Adevãrul e cã „pensii
speciale” au fost dintodeauna în
România, dar parcã nu au fost atât
de mult bãgate în seamã ca acum.
Spun asta pentru cã multã lume nu
ºtie cã militarii ºi poliþiºtii, de
pildã, îºi primesc banii de pensie
nu din fondul naþional de pensii, ci
din fondurile ministerelor de resort,
Ministerul Apãrãrii, respectiv
Ministerul de Interne. Totuºi,
discrepanþele create, prin ultimele
(chiar, ultimele?!) reglementãri

Efectele sângerii ºi grãtarofile ale cãldurii...
sunt prea mari pentru o þarã
sãracã ºi cu probleme multiple ca
România ºi numai de situaþii
tensionate de acest gen nu aveam
acum nevoie. Nu doresc sã fac
acum comparaþii între pensia unui
cadru universitar, de pildã, ºi cea a
unui lucrãtor oarecare în nu ºtiu ce
minister de forþã. Nu doresc ºi
pentru cã mã doare, dar ºi pentru
cã nu vreau sã contribui, prin
gestul meu, la acutizarea stãrii de
lucruri din România acestor zile.
   * A  venit ºi celebra A.C. Milan
în Severin. Sã joace – auziþi ºi
dumneavoastrã! - cu CSU Craiova.
A mai vãzut strãvechea Drobetã aºa
ceva? Acum, nici CSU nu mai este
Craiova Maxima, campioana unei
mari iubiri, dar nici A.C. Milan nu
mai era marele Milan al lui Gullit ,
Van Basten ºi Rijkaard care
spulbera pe Steaua în finala Cupei
Campionilor Europeni de la
Barcelona din 1989. Prin urmare,
s-a întâmplat cã, deºi a pierdut cu
1-0, Craiova s-a luptat de la egal
la egal cu mult mai titraþii ei
adversari, ba chiar ar fi putut sã-i
batã, cu doar foarte puþinã ºansã.
În sfârºit, oltenii noºtri au rãmas
optimiºti ºi sperã sã facã o figurã,
nu-i aºa, frumoasã pe celebra
arenã milanezã San Siro. Sã zicem
ºi noi ca ei.
   * În vara asta, observãm cã
autoritãþile locale se întrec în a
organiza tot felul de manifestãri, de
party-uri, mã rog, prin centru,
pentru copii. Unele sunt inspirate.

Altele, mai trase de pãr. Aºa cum
mi se pare a fi aceastã ªcoalã de
Varã de la Muzeu ºi de la Castelul
Artelor (am zis corect?). Mã rog, nu
contestãm bunele intenþii ale
unora sau ale altora, dar parcã
avem ceva dubii cu privire la
eficienþa educativã a acestor „ºcoli
de varã”. S-ar putea ca sã ne
situãm noi în greºealã, nu zicem
nu. În fine, vom mai urmãri.
   * La 5 august, deci peste numai
douã- trei zile, se împlinesc 95 de

ani de la naºterea lui Marin Preda,
cel mai important, mai valoros,
prozator român de dupã ultimul
rãzboi mondial. Mulþi se întreabã
cum ar fi arãtat Monºerul la aceastã
vârstã. Sã fiu iertat, dar o asemenea
întrebare poþi sã þi-o pui doar în
legãturã cu un poet (poeþii având,
se ºtie, þâþâna mai... sensibilã), în
niciun caz cu un prozator de talia
lui Marin Preda, care dã
sentimentul cã se aflã dincolo de
Timp, stãpânindu-l  ºi aºezându-l

în albia cea mai favorabilã curgerii
vieþii omeneºti. Ne lipseºte, azi,
Marin Preda? Sigur cã ne lipseºte.
Nouã, tuturor. Dar el lipseºte, mai
ales, vieþii literare, literaturii
române contemporane, unde ºi-au
fãcut loc – cu coatele, portbagajele
etc. – tot felul de pigmei, de
neaveniþi, care, în afarã de faptul cã
se pricep sã-njure, chipurile literar,
însã fãrã strop de înzestrare, de
talent, nu sunt în stare de nimic,
sunt vai de mama lor. Unii chiar s-

au înrolat, temporar sau
definitiv, în batalioanele
postrevoluþionare de
contestatari ai marilor
valori româneºti.  Preda se
cautã ºi se vinde astãzi la
fel de bine ca acum 35 sau
40 de ani. Secretul acestui
adevãr cred cã trebuie
cãutat în substanþa intimã
a cãrþilor sale, axate, în
totalitatea lor, pe analiza
condiþiei umane, în
momentele de delir ale

istoriei mai ales, pe raporturile atât
de complexe între individ ºi istorie,
dar atrãgãtoare, în egalã mãsurã, ºi
datoritã perspectivei auctoriale, al
inconfundabilei maniere prediste
de a scrie. Moromeþii, Marele
singuratic, Delirul, Cel mai iubit
dintre pãmânteni, Viaþa ca o
pradã – iatã doar câteva dintre
cãrþile devenite, graþie geniului lui
Marin Preda, veritabile coloane
de rezistenþã ale templului
literaturii române.
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 Virgil Popescu – singurul
parlamentar al dreptei politice

mehedinþene
   Pentru PNL Mehedinþi anul
electoral 2016 a fost un dezastru total.
Acest partid a reuºit sã câºtige la
ultimul scrutin local doar 8 comune
ale judeþului, rezultat care este prea
puþin pentru un partid de o asemenea
anvergurã. PNL Mehedinþi a suferit
de asemenea ºi la scrutinul
parlamentar din luna decembrie a
anului trecut o mare înfrângere
electoralã. Dupã ce a pierdut în mod
categoric scrutinul local din vara
anului trecut, PNL Mehedinþi a
înregistrat un nou eºec ºi la alegerile
parlamentare. Cu toate acestea PNL
Mehedinþi a reuºit sã obþinã un
mandat de deputat, acesta
revenindu-i preºedintelui
organizaþiei judeþene, Virgil
Popescu, în timp ce Marius Bãlu,
senator în funcþie la data alegerilor
parlamentare, ºi-a pierdut mandatul
într-un mod surprinzãtor ºi
neaºteptat. Deputatul Virgil Popescu
este singurul parlamentar obþinut de
PNL Mehedinþi la scrutinul
parlamentar de anul trecut. Totodatã,
acesta este ºi singurul parlamentar
al dreptei politice mehedinþene, fiind,  Mircea Popescu

Dreapta politicã mehedinþeanã, între
dezamãgiri ºi speranþe

practic, ºi liderul ei ca urmare a
demnitãþii publice pe care o deþine.
În noul context politic judeþean,
deputatul Virgil Popescu are
importanta misiune de a consolida
ºi relansa PNL Mehedinþi. Demersul
nu este unul uºor, datã fiind
conjunctura politicã a judeþului. PNL
Mehedinþi, în frunte cu deputatul
Virgil Popescu, are nevoie de un
suflu nou, de o activitate intensã ºi
susþinutã pentru a se impune la
nivelul judeþului. De asemenea, este
imperios necesar ca PNL Mehedinþi
sã adopte o atitudine mult mai fermã,
pragmaticã ºi coerentã. Acest partid
se aflã, într-adevãr, în faþa unui
demers politic dificil, raportat la
rezultatele electorale obþinute la cele
douã tipuri de alegeri care au avut
loc anul trecut, însã PNL Mehedinþi
are resurse interne pentru a reveni.
Deputatul Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi, are
capacitatea politicã de a adopta,
alãturi de colegii sãi, o nouã strategie
politicã prin care sã demonstreze cã
partidul pe care îl conduce poate sã
se consolideze la nivelul judeþului.

PMP Mehedinþi – o formaþiune
ca ºi inexistentã

   PMP Mehedinþi a trecut printr-o
perioadã destul de dificilã dupã
alegerile locale de anul trecut.
Înainte de fuziunea cu UNPR
Mehedinþi de anul trecut, PMP
Mehedinþi a obþinut în urma votului
din data de 5 iunie 2016 un numãr
de 2 consilieri municipali. UNPR
Mehedinþi a candidat la alegerile
locale în alianþã cu PSD, iar în urma
distribuirii mandatelor i-a revenit 6
funcþii de consilieri municipali, restul

de 5 mandate fiind atribuite social-
democraþilor. Dupã fuziunea dintre
cele douã partide, PMP Mehedinþi
a ajuns sã deþinã în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin un total de 8
mandate de consilieri, ceea ce
plaseazã partidul pe locul 2 dupã
PNL Mehedinþi, care are 10
consilieri. Chiar ºi aºa, noua
conducere la acea datã a PMP
Mehedinþi, în frunte cu Constantin
Gherghe ºi Gabriela Dobrotã, nu a
manifestat o activitate politicã
intensã, prin aleºii sãi severineni,
menitã sã reafirme ºi sã consolideze
partidul. Deºi deþinea o poziþie
politicã extrem de favorabilã, având
reale posibilitãþi de afirmare politicã,
PMP Mehedinþi a devenit o
formaþiune care nu mai conteazã
aproape deloc pe scena politicã
localã. Din acest punct de vedere,
perspectivele politice ale PMP
Mehedinþi sunt unele incerte,
formaþiunea fiind lipsitã de forþã ºi
acþiune. De asemenea, PMP
Mehedinþi a realizat ºi o premierã în
politica localã, acest partid fiind
condus în mai puþin de un an de
zile de cãtre 4 preºedinþi. Preºedinþii
care s-au succedat la conducerea
PMP Mehedinþi au fost: Eugen
Golea, Gabriela Dobrotã, Constantin
Gherghe, Cãtãlin Voinea Mic. PMP
Mehedinþi devine pe zi ce trece un
partid tot mai slab, fãrã nicio
posibilitate de afirmare politicã la
nivelul judeþului. Noul preºedinte
interimar al PMP Mehedinþi, Cãtãlin
Voinea Mic, nu a adus ceva notabil
în activitatea politicã a partidului pe
care îl conduce ºi este departe de a
relansa PMP Mehedinþi în judeþ.

Principalele partide politice locale de dreapta din
judeþ, PNL ºi PMP Mehedinþi, sunt douã formaþiuni
politice care au avut evoluþii politice diferite, oscilând
de la momente de realã afirmare, la perioade de
decãdere. PNL Mehedinþi a rãmas singurul partid de
dreapta care mai conteazã în judeþ în acest moment.
Acest partid, chiar dacã nu mai este aºa de puternic
cum era în alte perioade, are totuºi ºanse sã revinã,
fie ºi numai datoritã faptului cã este singura
formaþiune care reprezintã cu adevãrat dreapta

politicã localã. Transformãrile care au avut loc în PNL
Mehedinþi, evoluþia sa politicã, dar mai ales ultimele
rezultate electorale aratã cã partidul a scãzut mult ca
forþã politicã ºi reprezentare prin aleºii locali.
Singurul lider care poate relansa PNL Mehedinþi
ºi, implicit, dreapta politicã mehedinþeanã este
deputatul Virgil Popescu. De partea cealaltã, PMP
Mehedinþi, deºi un partid cu mulþi aleºi locali
severineni, este o formaþiune fãrã lider ºi fãrã vreo
posibilitate de afirmare în viitorul apropiat.

Utilizatorii reþelei de drumuri
naþionale pot achita uºor ºi sigur

rovinieta ºi taxa de pod de la Feteºti
– Cernavodã (peaj) prin intermediul

aplicaþiei de mobil e-rovinieta.ro
Utilizatorii reþelei de drumuri

naþionale pot achita uºor ºi sigur
rovinieta ºi  taxa de pod de la
Feteºti – Cernavodã (peaj) prin
intermediul aplicaþiei de mobil e-
rovinieta.ro, dezvoltatã de Uniunea
Naþionalã a Transportatori lor
Rutieri din România (UNTRR).
   Aplicaþia de mobil e-rovinieta.ro 
poate fi descãrcatã gratuit din Google
Play ºi Apple Store.
   Totodatã, utilizatorii reþelei de drumuri
naþionale pot cumpãra online rovinieta
prin intermediul platformei www.e-
rovinieta.ro. Indiferent de modalitatea
aleasã, pe site sau prin aplicaþia mobilã,
utilizatorul poate plãti rovinieta ºi pleca
la drum în doar 3 minute.
   Odatã ce rovinieta a fost plãtitã,
clienþii primesc confirmare de livrare
prin SMS ºi email, iar pentru
rovinietele de peste 30 zile
cumpãrãtorii sunt avertizaþi din timp
de data de expirare.
   Rovinieta poate fi comandatã la
orice orã, 24/7, ºi poate fi plãtitã cu
cardul online, prin iTransfer (ordin de
platã cu confirmare ºi emitere instant
de la BCR sau Banca Transilvania)
sau prin ordin de platã tradiþional la
orice bancã (emiterea va fi efectuatã
dupã confirmarea sumelor în cont).
   Tariful de trecere pentru podul de la
Feteºti – Cernavodã de pe Autostrada A2
poate fi achitat ºi online prin intermediul
www.taxa-pod-fetesti.ro. Pentru a achita
online tariful online, utilizatorul trebuie sã
se înregistreze pe platforma www.taxa-pod-
fetesti.ro, sã adãuge o comandã ºi sã
completeze datele pentru peajul dorit. Plata
se poate realiza atât prin intermediul
procesatorului securizat de carduri
bancare, cât ºi prin bancã cu ordin de platã.
   Dupã confirmarea plãþii se emite
peajul, iar clientul primeºte prin e-mail
factura ºi datele peajului ºi gratuit prin
SMS datele peajului emis. Comenzile,
peajele emise ºi facturile se vor putea
accesa oricând în cadrul contului de
pe platformã. În felul acesta, ºoferii
scapã de cozile de la staþiile de taxare
de la Feteºti ºi benzinãrii.
   Vã reamintim cã trecerile de pod de
la Feteºti – Cernavodã pot fi achitate
anticipat sau dupã ce aþi trecut de
staþiile de taxare, dar pânã la ora 23:59
a zilei urmãtoare efectuãrii trecerii.
   Prin achitarea online a rovinietei
sau a trecerilor de pod prin
intermediul www.e-rovinieta.ro ºi
www.taxa-pod-fetesti.ro sau a
aplicaþiei de mobil e-rovinieta.ro,
clienþii nu au niciun cost suplimentar,
aceºtia urmând sã achite tarifele
conform legislaþiei în vigoare.
 Biroul de presã al UNTRR
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Tratatul România-Ucraina ratificat în 1997, un act de
Înaltã Trãdare Naþionalã (3)

Redactia ART-EMIS

 urmare din numãrul trecut

4 . În anii ‘90, românii au reuºit
sã piardã înfãptuirea Unirii între
cele douã state româneºti
   Roadele formidabilei miºcãri
naþionale de la Chiºinãu nu au putut fi
culese datoritã lipsei de anvergurã,
clarviziune ºi coerenþã a clasei politice
de la Bucureºti precum ºi datoritã
apatiei civice a þãrii în problemele de
interes naþional major. În perioada
marilor reaºezãri statale din Europa
de Est, când porþile istoriei ne-au fost
deschise pentru realizarea cu riscuri
minime a Unirii ºi a recuperãrii
Teritoriilor Româneºti Ocupate,
orizontul politic al Bucureºtiului nu
depãºea, de o parte ºi de alta,
perimetrul Pieþii Universitãþii. Þara
era în rãzboi civil rece; antrenaþi într-
o luptã fratricidã, românii au pierdut
momentul Unirii.
   Momentul istoric fiind pierdut, a
trebuit sã ne repliem: a doua etapã,
defensivã, a început în 1991 ºi a durat
pânã în 1997. În 1991, Republica
Ucraina, principala beneficiarã a
rapturilor teritoriale ale Uniunii
Sovietice dupã cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, este în plinã crizã de
legitimitate: ea deþine de facto teritorii
care au aparþinut tuturor statelor
învecinate: Polonia, Cehoslovacia,
România ºi, foarte important, Rusia.
Rada Supremã proclamase
independenþa Republicii Ucraina la 24
august 1991. Conºtienþi, de la bun
început, de dificultãþile Ucrainei „de a
supravieþui, de a se legitima ºi defini
ca identitate”, ucrainenii revin, peste
o jumãtate de an, plusând cu
referendumul pentru legitimarea pe
plan intern a independenþei. Ucraina
este singura fostã republicã unionalã
care organizeazã referendum în
problema independenþei.
   În 1991, Parlamentul României
reacþioneazã prompt, barând calea
ofensivei pentru legitimitate a
ucrainenilor care, în ceea ce ne
priveºte, însemna o ofensivã pentru
uzurparea drepturilor noastre asupra
Teritoriilor Româneºti Ocupate. În
Declaraþia, Parlamentul României din
28 noiembrie 1991, adoptatã cu
unanimitate de voturi în ºedinþa

Camerelor reunite, se spune:
„Parlamentul României, luând
cunoºtinþã de hotãrârea autoritãþilor
de la Kiev de a organiza la 1
decembrie 1991 un referendum
asupra independenþei Republicii
Ucraina, declarã solemn cã
referendumul organizat de autoritãþile
de la Kiev în teritoriile româneºti
încorporate cu forþa în cadrul fostei
U.R.S.S. - respectiv Bucovina de
Nord, þinutul Herþa, þinutul Hotin
precum ºi în judeþele din sudul
Basarabiei - este nul ºi neavenit,
precum ºi consecinþele acestuia, cere
parlamentarilor ºi guvernelor tuturor
statelor care vor recunoaºte
independenþa Ucrainei sã declare
expres cã aceastã recunoaºtere nu se
extinde ºi asupra teritoriilor
româneºti menþionate solicitã
Guvernului þãrii sã înceapã de urgenþã
negocieri cu autoritãþile de la Kiev în
problema teritoriilor româneºti
anexate cu forþa de U.R.S.S.”.
5. Spiritul Actului Final de la
Helsinki
   Tot în acest sens, în aprilie 1993,
Guvernul Român notificã Guvernului
Ucrainean faptul cã, urmare a
dispariþiei Uniunii Sovietice ºi a
apariþiei la frontiera de est a României
a douã noi state independente -
Ucraina ºi Republica Moldova -
Tratatul privind regimul frontierei de
stat româno-sovietice, colaborarea ºi
asistenþa mutualã în problemele de
frontierã, încheiat în 1961, a devenit
caduc. Se afirmã, de asemenea,
disponibilitatea Pãrþii române de a
începe negocierea cu Partea
ucraineanã a unui acord în acest
domeniu. Tratatul din 1961 confirma
frontiera sovieto-românã impusã prin
Tratatul de Pace de la Paris din 1947
ºi Protocolul Groza-Molotov din
1948, în condiþiile ocupaþiei sovietice,
sfera sa de reglementare limitându-
se, desigur, la problemele regimului
de frontierã ºi ale colaborãrii ºi
asistenþei mutuale. Notificarea
caducitãþii Tratatului din 1961 cu
Uniunea Sovieticã, ca urmare a
dispariþiei acesteia ca subiect de drept
internaþional, ºi exprimarea
disponibilitãþii de negociere cu noul
stat apãrut la frontiera de est a

României - Republica Ucraina - era
un act menit sã deschidã câmpul
discuþiei problemei frontierei dintre
România ºi Ucraina, în spiritul
Actului Final de la Helsinki. Pânã în
1997, negocierile privitoare la
încheierea Tratatului de bazã cu
Republica Ucraina au avut un
caracter echilibrat.
6. Preºedintele Emil
Constantinescu nu a consultat nici
poporul român, prin referendum,
nici Parlamentul României
   Dupã câºtigarea alegerilor de cãtre
Convenþia Democratã, politica
externã a României în privinþa
contenciosului teritorial cu Ucraina
devine capitulardã. Imediat dupã
investiturã, la reuniunea de la Davos
din ianuarie 1997, preºedintele
Constantinescu lanseazã ideea
„sacrificiului istoric”. Într-un interviu
acordat postului privat de radio
ucrainean Nova Mova, în februarie
1997, preºedintele Constantinescu
declarã: „Suntem dispuºi sã
recunoaºtem graniþele actuale.
Aceastã recunoaºtere a realitãþii va
forma, într-adevãr, baza tratatului”,
menþionând de asemenea cã „Insula
ªerpilor este teritoriu ucrainean”. În
februarie 1997 preºedintele
Constantinescu nu avea mandat
pentru avansarea ideii „sacrificiului
istoric”. Nu consultase poporul
român, prin referendum, nu
consultase nici mãcar Parlamentul
þãrii. În continuare întreaga
diplomaþie româneascã este pusã sã
lucreze în favoarea consolidãrii
statalitãþii „tânãrului stat ucrainean”.
7. Principalii artizani ai tratatului
au fost: preºedintele Emil
Constantinescu, preºedintele
Senatului Petre Roman ºi Ministrul
de Externe, Adrian Severin
   Primul implicat a fost Ministerul
Afacerilor Externe. La 7 martie apare
stupefiantul comunicat al M.A.E.:
„Ministerul Afacerilor Externe nu va
ceda în privinþa intereselor legitime
ale României. În acest context,
subliniem încã o datã cã securitatea
României e legatã de independenþa,
stabilitatea ºi integritatea teritorialã

a Ucrainei, pe care nu e suficient doar
sã le recunoaºtem, ci chiar sã le
susþinem prin toate mijloacele
politice ºi juridice care ne stau la
îndemânã”.
   Semnarea Tratatului cu Ucraina din
1997 a fost rezultatul unei
extraordinare campanii de manipulare
a opiniei publice ºi a parlamentarilor.
Principalii artizani ai acestei acþiuni sunt
preºedintele Emil Constantinescu,
preºedintele Senatului Petre Roman ºi
ministrul de externe din acea perioadã,
Adrian Severin. Dincolo de perdeaua
de fum a explicaþiilor celor care au
participat la redactarea ºi validarea
tratatului, dincolo de toate precauþiile
ºi de reuºita redactãrii tratatului în
termenii Actului Final de la Helsinki,
esenþa tratatului este achiesarea,
acceptul liber consimþit al României,
la actuala frontierã cu Ucraina. Ucraina
a apãrut ca subiect de drept
internaþional în 1991. Tratatul întrerupe
linia contestãrii drepturilor Ucrainei
asupra Teritoriilor Ocupate, începutã
prin Declaraþia din noiembrie 1991 a
Parlamentului României, ºi, în 1997,
România face cadou Ucrainei
recunoaºterea actualei ei frontiere de
sud-vest. Recunoaºterea actualei
frontiere de stat între România ºi
Ucraina este explicitã în Schimbul de
Scrisori între cei doi miniºtri ai
Afacerilor Externe (aºa-numitul
„Acord Conex”) prevãzut la art. 2.2 al
Tratatului. Iatã care este conþinutul
acestui Schimb de Scrisori:
  1. Guvernul României ºi Guvernul
Ucrainei vor încheia, în cel mult doi
ani, un Tratat privind regimul frontierei
dintre cele douã state, pe baza
principiului succesiunii statelor în
privinþa frontierelor, potrivit cãruia
proclamarea independenþei Ucrainei
nu afecteazã frontiera de stat existentã
între România ºi Ucraina, aºa cum a
fost definitã ºi descrisã în Tratatul din
1961 privitor la regimul frontierei de
stat româno-sovietice ºi în
documentele de demarcare cores-
punzãtoare valabile la 16 iulie 1990,
data adoptãrii Declaraþiei privind
suveranitatea statalã a Ucrainei.
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Ce a reuºit Valeriu Stoica pe
vremea în care mãrea lefurile ºi statutul
magistraþilor reuºeºte ºi Liviu Dragnea,
de o viaþã lucrãtor la stat. ªi în
Guvernarea Dragnea se reuºeºte
construirea unei clase de privilegiaþi.
Este vorba de rândaºii din
administraþia publicã. Marea familie a
administraþiei publice locale. Noua
legislaþie pusã la cale de Liviu Dragnea
ºi compania a lãrgit cadrul legal pentru
mãrirea lefurilor pentru funcþionarii
publici cu funcþii de conducere ºi cu
funcþii de execuþie, precum ºi pentru
personalul contractual. Se ajunge ca
un secretar de Consiliu Judeþean, la
un judeþ mititel sã primeascã un salariu
de bazã de peste 10.000 de lei.
   Un viceprimar nu prea rãsãrit, de
municipiu, de mãrime medie pleacã ºi
el acasã cu vreo 11.000 de lei. Un
secretar de primãrie de municipiu se
învârteºte ºi el între 7.000 ºi 10.000 de
lei. ªi nu mai pomenesc lefurile
directorilor de regii sau de societãþi sau
de direcþii. Unii le aveau chiar mai mare
decât ce se propune acum. Nu li se taie
în carne vie, dar salariile respective nu
vor putea sã fie sub ceea ce primeºte

 ªtefan Bãeºiu

Boºii din administraþie, lefuri mai mari ca în privat
un viceprimar, de exemplu.
   Este o frenezie ºi o veselie în a creºte
lefurile din administraþie, înainte de a
face o evaluare a locului ºi a stadiului
în care se regãseºte administraþia
publicã localã. Cât este de performantã,
cât este de plictisitã, cât este de bazatã
pe nepotisme ºi pile. Nimeni nu a
purces la o testare, la o evaluare, la
stabilirea unor criterii de eficienþã. S-a
mers pe creºtere de lefuri ºi ºtim foarte
bine cu toþii cum au fost fãcute
angajãrile la stat în ultimii ani de zile.
Poate cã la fel au stat treburile ºi în
companiile publice. Se produce un fel
de jaf cu legea în mânã. Vã aduceþi
aminte de o companie publicã din þarã
care achiziþiona ºurubul cu o sutã de
lei? Problema este cã în administraþie
nu se produce nimic. Nici mãcar un act
administrativ eficient ºi performant. Nu
ai cum sã creºti salariile peste noapte
ºi sã nu propui obiective clare de
performanþã. Atunci care este diferenþa
între funcþionarul de ieri ºi cel de azi.
Doar de câteva sute sau mii de lei. El îºi
face treaba la fel. Era nevoie de o
motivare pentru a spori dezvoltarea
localitãþilor ºi de a atrage cât mai multe

miliarde de euro în comune ºi în oraºe.
Administraþia o poate face pentru
dezvoltarea infrastructurii.
   Este cel mai simplu aºa, fãrã nicio
temã pentru funcþionar. El înoatã printre
hârtii ºi timpul trece, acum merge bine
ºi leafa. Am vãzut destui funcþionari la
stat cu leafã de o mie de euro. Este
bine, faþã de cei din mediul privat care
nu beneficiazã de mai nimic. Ori în
mediul privat ºi mã refer la firmele
autohtone amãrâte, traiul de la o zi la
alta a devenit o regulã. Nimeni nu ºtie
exact dacã de mâine va mai exista firma
respectivã sau dacã îºi va restrânge
activitatea. Dacã va da afarã un om sau
dacã îi va da afarã pe toþi. Rolul
administraþiei este de a genera cadrul
legal de dezvoltare pentru economia
þãrii, fie cã este vorba de companiile
de stat, fie cã este vorba de agenþii
economici privaþi. Nu este rãu cã au
fost mãrite lefurile, ci cui au fost mãrite
lefurile. Mulþi funcþionari sunt rude de

primari sau de viceprimari sau de foºti
primari sau de foºti viceprimari. Unii
au câºtigat concursurile poate primind
o sugestie de la vreo pilã. De aceea
am avut în trecut concursuri unde se
prezenta un singur candidat, pentru cã
se cunoºtea încã de la început cã
nimeni nu are niciun fel de ºansã,
pentru cã postul trebuia sã fie ocupat
de nepotul primarului.
   Aºadar, cui i-a mãrit Dragnea lefurile
de bazã ºi ce aºteptãri are de la nepoþii
politicienilor? Suntem sãraci, dar e bine
sã cheltuim eficient bruma de bani pe
care îi are aceastã þarã. Nu spune nimeni
sã rãmânã în continuare sãraci, dar pe
prostie nu se poate construi nimic. În
mediul privat mai existã cazuri în care
un prost ajunge foarte bogat, dar un
funcþionar prost ºi cu leafã mare este
un pericol pentru siguranþa statului. Nu
era mai simplu sã mãrim lefurile la
funcþionãrime, în funcþie de merite ºi de
performanþe?
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   Un adevãrat maraton de graþie ºi
eleganþã în faþa Palatului Culturii
Teodor Costescu. S-a dansat cha cha,
vals lent, jive, rumba, samba, vals
vienez, passo-doble, tango ºi nu
numai, spre deliciul spectatorilor veniþi
în numãr mare sã vadã aceºti sportivi
de calibru ai României.
   „Pe cartea noastrã de vizitã stã un
impresionant titlu de campion
mondial, un titlu de campion
european, un titlu de vicecampion
mondial ºi sperãm noi cã vor curge
mai departe aceste titluri pentru care
muncim de mai bine de 12 ani. Noi
credem în performanþã, dar în acelaºi
timp credem cã dansul este pentru
toatã lumea, aºa acum am încercat în
Turnu Severin sã arãtãm oamenilor
cã atâta timp cât ºtii sã mergi ºtii ºi
sã dansezi. Publicul mi s-a pãrut
puþin timid la început, dar dupã
aceea a fost primitor pentru acest
gen de manifestare”, a declarat la
finalul spectacolului, Diana Avram,
antrenor ºi vicepreºedinte la
Magnum Team Timiºoara.
   Organizatorii evenimentului au fost

   Primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, a
fost cel care a înmânat cele douã
distincþii, dupã ce consilierii locali
au votat în ºedinþa de vineri, 28 iulie
a.c., conferirea titlului de cetãþean
de onoare post-mortem generalului
de brigadã Adrian Soci ºi
plutonierului în rezervã Marian
Alecu Boboruþã.
   La eveniment au fost prezenþi
soþia generalului Soci împreunã
cu mai multe rude ºi prieteni,
precum ºi plutonierul în rezervã
Marian Alecu Boboruþã.
   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.  Originar din judeþul

Generalul de brigadã Adrian Soci
a primit post-mortem titlul de

cetãþean de onoare al Severinului
Generalul de brigadã Adrian Soci, care a încetat din viaþã anul acesta

chiar în noaptea de Înviere, dupã ce a suferit un atac cerebral, a primit
titlul de cetãþean de onoare al municipiului Drobeta Turnu Severin.
Aceeaºi distincþie a fost acordatã ºi plutonierului în rezervã Marian

Alecu Boboruþã, rãnit în timpul unei misiuni în Irak.

Neamþ, generalul de brigadã se
stabilise împreunã cu familia sa la
Drobeta Turnu Severin, unde de
altfel vroia sã trãiascã dupã ce se
retrãgea la pensie.
   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.
   Cu emoþie a primit titlul de cetãþean
de onoare din partea municipalitãþii
ºi plutonierul în rezervã Marian Alecu
Boboruþã. Acesta a fost rãnit în timpul
executãrii unei misiuni de patrulare
în teatrul de operaþiuni din Irak, iar
ulterior a fost încadrat în gradul II de
invaliditate ºi trecut în rezervã.

Spectacol de dans sportiv la
Palatul Culturii “Teodor Costescu”
Show excepþional sâmbãtã searã la Drobeta Turnu Severin. Mai

multe perechi de dansatori sportivi de la Clubul Magnum Team
din Timiºoara, unul din cele mai mari cluburi de dans din

România, au încântat publicul severinean.

Primãria Drobeta Turnu Severin ºi
Palatul Culturii “Teodor Costescu”
ºi face parte dintr-o serie de
manifestãri ce vor avea loc sub
egida “Severinul estival”.
   „Este o searã ineditã pentru Severin,
o searã de dans cu prezenþa uneia
dintre cele mai bune ºcoli de dans
din Timiºoara, cu tineri dansatori
olimpici, campioni naþionali ºi
europeni. Este un moment absolut
pitoresc ºi interesant pentru publicul
severinean, sper sã fie un început
pentru serile estivale severinene”, a
spus Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
   Clubul de dans sportiv Magnum a
luat fiinþã în anul 2005 din pasiunea ºi
visul celor doi antrenori fondatori,
Diana ºi Raul Avram.
   Activitatea clubului a fost orientatã încã
de la început atât spre dansul ca activitate
recreativã pentru copii, tineri ºi adulþi,
cât ºi spre latura de performanþã a acestui
sport. Palmaresul clubului a fost ºi
este bogat, cu numeroase titluri ºi
medalii naþionale ºi internaþionale.

 Alexia M.

 urmare din pag. 1

 Biroul de presã

Sãrbãtorirea Imnului Naþional...
La festivi tatea

desfãºuratã în Piaþa Drapelului au fost prezenþi Victor
NEGRESCU – ministru delegat pentru afaceri
europene, Liviu MAZILU - senator, alte personalitãþi
politice ºi administrative, comandaþi ºi ºefi ai
instituþiilor publice din judeþul Mehedinþi.
   În discursul sãu, prefectul Nicolae DRÃGHIEA  a
reiterat ataºamentul sãu faþã de valorile ºi simbolurile
naþionale subliniind cã, “Astãzi, 29 iulie, ºi noi,

cetãþenii Mehedinþiului, cântãm IMNUL cu mândrie,
ca un gest de solidaritate naþionalã ºi respect faþã
de þarã. Am convingerea cã împreunã vom învinge
toate obstacolele, simþindu-ne împlinite destinele.
Ziua IMNULUI este pentru mine, ca prefect al
judeþului Mehedinþi, un prilej de a reafirma puternic
hotãrârea de a munci împreunã, fiind mândri de
istorie ºi tradiþii, fiind conºtienþi cu toþii de
problemele prezentului”.
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

În sprijinul cetãþenilor

Jandarmii mehedinþeni alãturi
de colegii pompieri au asigurat astãzi,
28 iulie, transportul pachetelor cu
alimente pentru 40 de familii cu
posibilitãþi financiare reduse din
localitãþile Vînju Mare ºi Nicolae
Bãlcescu, judeþul Mehedinþi.
      Produsele de primã necesitate
au fost oferite de voluntarii Crucii
Roºii, filiala Mehedinþi ºi au fost

colectate prin intermediul
proiectului Banca de Alimente.
    Jandarmii au participat de-a
lungul timpului la numeroase
acþiuni voluntare ºi acþiuni
umanitare de distribuire a
alimentelor cãtre populaþie,
rãspunzând “prezent” la fiecare
solicitare ºi oferind o mânã de
ajutor la nevoie.

Opt universitãþi organizeazã 20 de
programe de varã de tip punte dedicate

liceenilor, prin Schema de Granturi
Competitive pentru

universitãþi din Proiectul privind
Învãþãmântul Secundar / ROSE

Opt instituþii de învãþãmânt superior din sistemul public
deruleazã, în perioada iulie - septembrie 2017, 20 de programe de
varã de tip punte pentru mai mult de 1.000 de elevi, prin Schema de
Granturi Competitive pentru universitãþi din cadrul proiectului ROSE.
Beneficiari sunt elevi din liceele de stat eligibile pentru obþinerea de
granturi în cadrul Schemei de granturi pentru licee, de preferinþã cei din
clasele terminale de liceu care provin din grupuri dezavantajate. Mai exact,
sunt vizaþi elevii aflaþi în situaþie de risc: trãiesc în familii cu venituri
mici, aparþin minoritãþilor naþionale (inclusiv romi), locuiesc în zone rurale
sau alte zone în care nu existã ºcoli în proximitate, au unul sau ambii
pãrinþi în strãinãtate sau au cerinþe educaþionale speciale.
   Activitãþile organizate în special în campusuri oferã acestor elevi o experienþã
universitarã timpurie, menitã sã îi familiarizeze cu mediul academic ºi sã iniþieze
o dezvoltare a abilitãþilor relevante pentru succesul în învãþãmântul superior.
   Cu acest prilej, elevii pot participa la ateliere de lucru, vizite de studiu,
competiþii sportive, evenimente culturale etc., adicã atât activitãþi legate
direct de viaþa universitarã ºi de specificul facultãþilor implicate, cât ºi
activitãþi prin care sã cunoascã oraºul în care ar urma sã îºi continue
studiile. Durata este cuprinsã între douã ºi trei sãptãmâni. Este important
de menþionat cã se acordã o atenþie deosebitã siguranþei ºi securitãþii
liceenilor participanþi. Astfel, spre exemplu, este solicitat acordul scris al
pãrinþilor/tutorilor legal instituiþi, iar elevii sunt informaþi ºi instruiþi în
legãturã cu regulile ce trebuie respectate.
   Informaþii detaliate despre cele 20 de programe de varã pot fi obþinute de
la universitãþile beneficiare folosind urmãtoarele coordonate: Universitatea
Politehnica Timiºoara (0256/403.291,etcsi@upt.ro), Universitatea de Vest
din Timiºoara (0256/592.694, tiberia.lazarut@e-uvt.ro), Universitatea de
ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timiºoara (0256/277.441, 0256/277.069, ccoc@usab-
tm.ro), Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca (0264/405.300 int.
5116, rose.sv@ubbcluj.ro), Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca (0264/
401.328, electrosummerutcn@gmail.com), Universitatea „Dunãrea de Jos”
din Galaþi (0336/130.108, stefan.balta@ugal.ro), Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi (0232/201.293, radu.robota@uaic.ro) ºi Universitatea
din Craiova (0251/413.102, roseucv@incesa.ro).
   Pânã la finalul Schemei de Granturi Competitive pentru universitãþi -
Programe de Varã (SGU-SV) din cadrul proiectului ROSE (2020), se
estimeazã un numãr de peste 10.000 de elevi - beneficiari prin intermediul
a 640 de programe de varã de tip punte. Apelul la propuneri de subproiecte
din runda a II-a va fi lansat în luna noiembrie a acestui an, urmând ca
activitãþile sã se desfãºoare în perioada mai - septembrie 2018.
   Proiectul privind Învãþãmântul Secundar (Romania Secondary
Education Project/ROSE), în valoare totalã de 200 de milioane de euro,
este finanþat integral de Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului
de Împrumut (Proiectul privind învãþãmântul secundar) între România ºi
Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la
Washington în 17 aprilie 2015, ºi se desfãºoarã în intervalul 2015 - 2022.
   Informaþii suplimentare despre Schema de Granturi pentru universitãþi sunt
disponibile pe site-ul http://www.pmu.ro sau pot fi solicitate la adresa de e-
mail granturi.universitati@pmu.ro ºi la numãrul de telefon 021/305.59.99.

BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE BUCUREªTI

Elevii români participanþi la a XXVIII-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Biologie, desfãºuratã în perioada 23-30 iulie la
Warwick University din Coventry (Anglia), au obþinut o medalie de
argint, o medalie de bronz ºi o menþiune.
   Rareº Streza (Colegiul Naþional „Emil Racoviþã” din Cluj-Napoca)
este câºtigãtorul medaliei de argint, iar Gabriel Vlad Sîmbotin (Liceul
Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” din Vaslui) este deþinãtorul medaliei
de bronz. George Maier (Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-
Napoca) a intrat în posesia unei menþiuni. Din echipa României a fãcut
parte ºi Alexandru Adam (Colegiul Naþional „Emil Racoviþã” din Iaºi).
Lotul olimpic a fost însoþit ºi coordonat de doamnele Georgiana Duþã-
Cornescu (profesor/Facultatea de Biologie - Universitatea Bucureºti)
ºi Adelhaida Kerekes (profesor/inspector ISJ Cluj).
   România participã la Olimpiada Internaþionalã de Biologie din 1997,
olimpicii români fiind o prezenþã constantã pe lista medaliaþiilor.
   Ediþia din acest an a reunit peste 260 de concurenþi din 68 de þãri.

BIROUL DE COMUNICARE

Trei premii pentru lotul României
la Olimpiada Internaþionalã

de Biologie, 2017
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Corneliu-Mihail Lungu, Fãuritori ai
Marii Uniri, 2003, Bucureºti,

Editura Elion, 295 p.

În anul premergãtor
centenarului Marii Uniri din 1918
supunem atenþiei o ediþie de
documente întocmitã cu ceva timp în
urmã consacratã acestui eveniment
astral din istoria românilor.
   Propunând lucrarea cu titlul de mai
sus, autorul ediþiei, profesorul
universitar Corneliu-Mihail Lungu,
fost director general al Arhivelor
Naþionale ale României, a pornit de la
convingerea cã este absolut necesar
„sã ne facem cunoscuþi nu numai în
Europa, ci în întreaga lume, aºa cum
am fost, cu cele bune ºi cu cele rele.
Iar atunci când vorbesc alþii despre
trecutul nostru, prezentându-l
neadevãrat, inducând în eroare opinia
publicã, sã nu intrãm în polemicã cu
cei care ne mistificã istoria, ci sã
spunem cu tãrie adevãrul ºi sã-l
demonstrãm pe baza documentelor pe
care le avem la dispoziþie, unele dintre
ele provenite chiar din arhivele þãrilor
care nu cunosc mai nimic despre
istoria realã a Românilor”.
   În cartea de faþã, aceastã profesiune
de credinþã se sprijinã pe 70 de
documente din perioada 1908-1937
identificate în Arhivele Istorice Centrale,
pe care editorul le publicã sub un titlu
un pic înºelãtor. Cei familiarizaþi cu
subiectul s-ar putea aºtepta, în primul
rând, sã afle ºtiri noi despre marii fãuritori
cunoscuþi ai Unirii – basarabeni,
bucovineni, ardeleni ºi regãþeni. Or, chiar
dacã rãspunde ºi acestei aºteptãri, în
realitate, lucrarea aduce în faþã nu atât
personaje, cât aspecte esenþiale ale
problematicii Unirii, susþinute pe
mãrturii inedite ºi alese pe criterii de
greutate în economia evenimentelor, de

forþã paradigmaticã ºi de propensiune
în actualitatea contemporanã româ-
neascã. Dintre personalitãþi, Iancu
Flondor ºi Vasile Stoica sunt de departe
în prim plan. În legãturã cu ei ori în
împrejurãri distincte, documentele îi fac
protagoniºti ºi pe I.I.C. Brãtianu, Mihail
Moruzov, Atanasie Gherman, dr. C.
Angelescu, Teodor Sarãu, Tit
Comoroºan, Paul Brãtãºanu, W.
Wilson, Al. Vaida-Voievod, Paul
Negulescu, I.Th. Florescu, Henry White,
N. Blându, Ion Buceoschi, D.
Drãghicescu, I. Lunguleac, C.
Mãrculescu, Ioan N. ªufanã ºi nu în
ultimul rând pe Regii Române,
Ferdinand I ºi Maria.
   A vorbi aici despre toate cele ce
meritã ºi sunt dezvãluite de documente
ar echivala, într-un spaþiu limitat, cu o
abordare nerealistã a materialului
propus de editor. Asupra unora se
cuvine sã ne oprim însã, fie ºi în treacãt.
E de subliniat în aceastã ordine cã
mãrturii de o mare varietate evidenþiazã
o datã în plus starea de spirit
prounionistã împãrtãºitã cvasiunanim
de întreaga românitate, din Basarabia
ºi Bucovina pânã în valea Timocului.
Aºteptata alipire a noilor provincii la
trupul þãrii a fost întâmpinatã, de aceea,
cu entuziasm în Vechiul Regat –
dovadã, între altele, scrisoarea din 17/
30 noiembrie 1918 adresatã de
Senatul Universitãþii din Bucureºti lui
Iancu Flondor. Pânã la acest moment,
s-a lucrat încordat ºi pe toate fronturile.
Aºa, bunãoarã, în 1916-1917 ostaºii
moldoveni organizaþi în comitete
intenþionau sã punã aceste instituþii în
serviciul apãrãrii drepturilor
moldovenilor ºi al luptei lor pentru
emancipare naþionalã. Situaþia
Basarabiei era însã în 1917 ºi
îndeosebi în 1918 ºi 1919 extrem de
complexã. Un raport din 12 martie
1918 întocmit de Mihail Moruzov,
viitorul ºef al Siguranþei române, acum
ofiþer al acestui serviciu în Delta
Dunãrii, consemna cã în Basarabia
curentul unionist avea oponenþi
îndãrãtnici în bulgari, evrei ºi ruºi,
fiecare din aceste minoritãþi dorind
altceva decât unirea cu România, de
la autonomia în cadrul Federaþiei Ruse
pânã la apartenenþa necondiþionatã la
acest uriaº conglomerat, în linia

tradiþiei instituite cu peste 100 de ani
în urmã.Din acest motiv, Moruzov era
de pãrere cã instalarea autoritãþii
româneºti la est de Prut ºi mai ales
în zona nord-dunãreanã trebuia
fãcutã cu grijã, fermitate ºi într-un
spirit nou, care sã atragã populaþia
sau, oricum, sã atenueze pornirile
antiromâneºti ale minoritãþilor.

Este interesant cã lucrarea aduce mai
puþine mãrturii asupra planurilor Rusiei
de a zãdãrnici unirea basarabenilor cu
România – fostul imperiu având acum
propriile-i ºtiute greutãþi – ºi mai multe
asupra intenþiilor la fel de ignobile ale
Ucrainei. Socotindu-se succesoarea
Imperiului Þarist, în 1918-1919 aceasta
a încercat infinit mai mult decât Rusia
sã se impunã între Prut ºi Nistru, pe cãi
variate, de la propaganda ziarelor de
limbã rusã, mai ales cele din Odesa, la
acþiunile de spionaj, diversiunile
minoritãþilor ºi bolºevicilor ºi pânã la
proiectele militare, în contextul unei
plãnuite integrãri a unei pãrþi a ofiþerimii
în armata lui Denikin. Conºtienþi de
pericol, în iulie 1919 reprezentanþii
judeþelor Cahul, Cetatea Albã ºi Bãlþi
trimiteau de la Chiºinãu delegaþiilor
marilor puteri la Conferinþa Pãcii scrisori
pentru a exprima „glasul sincer al
poporului basarabean de a fi unit pe
vecie cu fraþii lor de un sânge din
România”. În sens contrar, în
septembrie acelaºi an, Ucraina a
declanºat campania de presã la Odesa
prin articole antiromâneºti, cerând
„Stãruinþi pentru deschiderea frontierei
Basarabiei” ºi chemând la „Mitingul
pentru Basarabia”. Serviciul român de
informaþii a monitorizat cu atenþie
desfãºurarea evenimentelor, înregis-
trând manifestãrile ostile ale Partidului
comunist, ale Bundului general evreiesc
ºi evoluþia intenþiilor lui Denikin de
reconstrucþie a Rusiei pe baze
monarhice ºi realipind toate provinciile
foste cândva pãrþi ale Imperiului Þarist.
Þintind sã obþinã recunoaºterea
internaþionalã definitivã a unirii cu
România, la 16 noiembrie 1919
parlamentarii basarabeni se vor adresa
Consiliului suprem al Conferinþei de
Pace „sã dezlege pentru totdeauna soarta
Basarabiei ºi sã-i facã sã înþeleagã pe
tiranii de ieri cã nu vor putea subjuga
poporul Basarabiei”. Cã acest deziderat

n-a fost împlinit este un fapt larg
cunoscut. Editorul publicã în aceastã
privinþã un document din 19 ianuarie
1920, emis la Tiraspol, din care rezultã
implicarea pe faþã a structurilor
comuniste din acest oraº ºi din Bender
în acþiuni separatiste ºi antiromâneºti,
ceea ce nu constituia decât începutul
unei astfel de politici, de duratã în
perioada interbelicã ºi valorificatã, din
pãcate, în aceeaºi regiune, cu titlu de
model în desfãºurarea geopoliticã a
ultimelor douã decenii.
În lumina unor asemenea documente,

se desprinde cu claritate cã Marea Unire
nu s-a realizat atât de uºor pe cât au
lãsat sã se vadã anumite lucrãri apãrute
de-a lungul timpului pe aceastã temã.
Dacã Basarabia a constituit obiectul
disputei acerbe între România ºi cele
douã state succesoare ale fostului
Imperiu Þarist – Rusia ºi Ucraina –
situaþia n-a evoluat sensibil diferit nici
în cazul Bucovinei ºi Transilvaniei. În
aceastã privinþã, cartea are meritul de a
aduce mãrturii noi asupra înþelegerii
corecte pe care fruntaºii românilor au
avut-o în legãturã cu pericolele apãrute
la adresa înfãptuirii nãzuinþelor lor, cu
factorii obiectivi ce se impuneau aºezaþi
la temelia viitorului stat român, cu
premisele favorizante ºi cu acþiunile ce
se înscriau în ordinea valorificãrii
depline a acestora în interesul visatului
edificiu naþional-statal românesc. Încã
înainte ca Unirea sã devinã realitate,
românii au înþeles cã legitimarea
dezideratelor proprii ºi soliditatea
viitorului lor stat depindeau într-o mare
mãsurã de recunoaºterea internaþionalã
ºi de un sprijin extern larg, atitudini
preþioase în mãsura în care ar fi venit
din partea unor centre de influenþã
respectate. Sub acest aspect, lucrarea
pune la dispoziþie informaþii noi despre
un asemenea centru de influenþã, mai
puþin cunoscut pânã astãzi, cel puþin la
nivelul publicului. Este vorba despre
acþiunile lui Vasile Stoica în S.U.A.,
subiect asupra cãruia istoriografia
româneascã a mai stãruit ºi care este
nuanþat sensibil de Corneliu-Mihail
Lungu cu ºtiri inedite asupra diligenþelor
patriotului român pe pãmântul þãrii care
va deveni curând putere mondialã.

Corneliu-Mihail Lungu - Fãuritori ai Marii Uniri

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

prof. dr. Tudor Rãþoi



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã în care eºti preocupat de cheltuieli
comune cu alþii ºi de achitarea datoriilor. Cei dragi
ºi copiii îþi pot solicita sprijin material consistent,
de aceea fii prudent. Unii chiar ar fi tentaþi sã
exagereze privitor la distracþii ºi aventuri
costisitoare. De asemenea cãlãtoriile pot întâmpina
neplãceri. Selecteazã prioritãþile, alege-þi cu grijã
vorbele ºi evitã suprasolicitarea nervoasã. La sfârºit
de sãptãmânã vei fi înconjurat de multã lume, fie
la serviciu, fie în plan personal în familie.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii ai de-a face cu
partenerul de viaþã sau cu cei de afaceri. Este posibil
sã-þi redefineºti noþiunea de cooperare, pentru cã
unii te vor provoca mult ºi vei fi nevoit sã decizi în
consecinþã. Gândeºte-te în primul rând, ce condiþii
te avantajeazã pe tine, fie cã este vorba despre relaþia
matrimonialã, fie despre cea profesionalã. Financiar
se contureazã cheltuieli comune cu alþii, discuþii
referitoare la investiþii, moºteniri, partaje sau privitor
la veniturile colaterale. Se recomandã prudenþã,
discreþie ºi evitarea luãrii deciziilor majore. Sunt zile
tensionate, astfel cã mentalul este rãscolit, eºti
predispus la activitãþi culturale deosebite.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai multe ºi mãrunte de fãcut la serviciu în
primele zile ale sãptãmânii. Este posibil sã resimþi
obosealã sau sã-þi dea bãtãi de cap niscai afecþiuni
ale sistemului uro-genital sau ale gâtului. Sunt
momente pasagere, astfel cã te poþi îngriji cu puþinã
bunãvoinþã. Relaþiile colegiale sunt anoste,
deoarece comunicarea este deficitarã. Alege cu grijã
vorbele, gesturile ºi evitã discuþiile contradictorii.
Mare forfotã în plan partenerial, astfel cã o relaþie
matrimonialã poate lua turnuri nebãnuite sau pur
ºi simplu se finalizeazã fãrã explicaþii. Dar ºi o
relaþie profesionalã îºi va schimba modul de
desfãºurare. Gândeºte-te strict la nevoile tale
personale ºi profesionale pe termen lung.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Te implici foarte mult emoþional în treburile celor
dragi, mai ales dacã este vorba de copii. Totuºi în
fundal este vorba ºi despre cheltuieli care se
întrezãresc vizavi de aceste persoane. Fii precaut ºi
chibzuieºte fiecare cheltuialã, deoarece existã o
tendinþã pãguboasã la a cheltui peste mãsurã. La
serviciu este mult de lucru, iar relaþiile colegiale lasã
de dorit. Evitã discuþiile contradictorii ºi lucrul în
salturi. Planificã-þi atent sarcinile de lucru! Sãnãtatea
este deficitarã, astfel încât ai nevoie de odihnã
regulatã, dietã potrivitã ºi plimbãri uºoare în aer liber.
Finalul sãptãmânii aduce rezolvãri parteneriale, atât
cu partenerul de viaþã, cât ºi cu partenerii de afaceri.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte domestice,
respectiv curãþenii generale, reparaþii sau achiziþionarea
unor bunuri. Existã animozitãþi între tine ºi membrii
familiei, pe care numai tu le poþi gestiona cu bine.
Eºti combativ ºi nerãbdãtor, astfel cã în orice moment
poþi declanºa conflicte. Controleazã-þi stãrile sufleteºti
ºi reacþiile, pentru cã existã riscul sã oboseºti ºi sã
aparã afecþiuni pe sistemul circulator, inimã în mod
special ºi pe coloana vertebralã. Relaþiile amoroase
sunt animate, însã se vor lãmuri neplãcerile. Intrã în
discuþie ºi relaþiile cu copiii. În plan profesional este
rost de sarcini de lucru noi, dar ºi de modificarea
condiþiilor de muncã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Întâlniri ºi discuþii cu persoanele din anturajul
apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva
diverse probleme personale ºi profesionale! Se
recomandã prudenþã, deoarece în fundal existã
tensiuni care îþi pot da peste cap planurile propuse
pentru fiecare zi a sãptãmânii. Acasã în familie se
animã atmosfera, fiind rost de discuþii aprinse ºi de
activitãþi comune cu membrii familiei. Pe de altã parte
se pot avaria instalaþiile de foc ºi de aer din spaþiul
locativ, deci fii prudent ºi verificã, reparã tot ce trebuie.
Unii membrii ai familiei îþi pot solicita sprijinul în
chestiunile lor personale. Finalul sãptãmânii este
favorabil activitãþilor recreative alãturi de cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian! Cei
dragi îþi pot oferi cadouri deosebite, care sã-þi fie utile
ºi mai ales care sã-þi bucure sufletul. Relaþiile cu
anturajul apropiat sunt importante, deoarece se vor
crea contexte care sã ducã la discuþii lãmuritoare. Existã
tensiuni majore între tine ºi persoanele care alcãtuiesc
acest anturaj, bine fiind sã pãstrezi constant o distanþã
clarã. Cãlãtorii pe distanþe scurte, fie de agrement, fie
pentru a rezolva diverse probleme personale ºi
profesionale. Ultimele zile ale sãptãmânii te îmbie sã
stai acasã pentru a te ocupa de casã ºi familie.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, implicându-te în tot soiul
de activitãþi mai mult sau mai puþin personale sau utile
þie. Selecteazã prioritãþile ºi dozeazã-þi eforturile, pentru
cã existã riscul sã oboseºti ºi sã se manifeste afecþiunile
vechi. Segmentul financiar este foarte rãscolit, astfel cã
este bine sã-þi dozezi cheltuielile, sã verifici constant
bugetul veniturilor ºi cheltuielilor, dar ºi documentele
financiare. Sunt posibile pierderi ºi cheltuieli nefondate,
deci fii foarte prudent. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile te
provoacã mult, astfel cã s-ar putea sã fii nevoit sã iei
decizii importante privitoare la statutul tãu socio-
profesional ºi la imaginea ta publicã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti puþin observabil ºi implicat în peisajul cotidian
la începutul sãptãmânii. Ai nevoie de odihnã, detaºare
de cotidian ºi a sta de vorbã cu tine însuþi. Sunt posibile
niscai afecþiuni care sã-þi dea peste cap programul
propus, de aceea ia în calcul ºi îngrijirea corpului tãu.
Energia vitalã fluctueazã pe parcursul întregului interval
analizat, de aceea planificã-þi activitãþi uºoare ºi, la
nevoie, cere sprijinul celor apropiaþi ºi de încredere.
Evitã, pe cât posibil, semnarea documentelor ºi luarea
deciziilor majore, pentru cã mentalul este rãscolit ºi
astfel ceva mai dificil sã te concentrezi pe subiecte
importante. Este vremea sã te gândeºti serios la tine
ºi la planurile tale pe termen lung.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna prin discuþii ºi propuneri
de activitãþi comune cu impact pe termen lung. Se pare
cã subiectele aduse în prim-plan privesc obþinerea unor
venituri pe care le puteþi obþine împreunã din colaborãri
comune. Fii prudent, deoarece existã detalii ascunse, total
nepotrivite þie ºi intereselor tale, pe care le vei descoperi
peste ceva vreme. Se recomandã odihnã, retragere din
forfota cotidianã ºi activitãþi uºoare. Sãnãtatea este
vulnerabilã, putând reveni afecþiuni vechi destul de
supãrãtoare. Îngrijeºte-te conºtient ºi lasã grijile deoparte!
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar nu
forþa nota. Traseazã noi planuri de viitor.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Vei fi nevoit sã socializezi cu multã lume în prima parte
a sãptãmânii, atât la serviciu în plan profesional, cât ºi
acasã cu membrii familiei ºi neamurile. Sunt posibile
controverse ºi discuþii aprinse pe teme de larg interes. Fii
prudent, atent la ce þi se spune ºi mai ales controleazã-þi
vorbele ºi gesturile. Este o perioadã în care gândirea ºi
comunicarea sunt deficitare, astfel cã transmiterea ºi
înþelegerea informaþiei se realizeazã ceva mai lent. Intervin
discuþii importante cu prietenii ºi cu susþinãtorii din
segmentul socio-profesional. Ar fi bine sã nu acorzi prea
multã încredere în sfaturile sau propunerile lor. Rezervã
momente de odihnã ºi pentru a sta de vorbã cu tine însuþi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cãlãtorii pe distanþe lungi, relaþii cu strãinãtatea,
planuri de studii ºi documentare, acestea reprezintã
teme importante pentru întreaga sãptãmânã. Cumva
existã o legãturã între cãlãtorii, studii ºi segmentul
profesional, în sensul cã este posibil sã cãlãtoreºti
sau sã studiezi ceva necesar la locul de muncã. Totuºi
dincolo de forfota cotidianã rezervã momente ºi
pentru odihnã. Ai nevoie sã-þi reorganizezi programul
ºi activitãþile, astfel încât sã te ºi relaxezi alãturi de
cei dragi. Multã animaþie se contureazã în segmentul
socio-profesional. Prudenþã ºi discernãmânt, pentru
cã relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt tensionate.
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Raportul euro/leu a avut o
evoluþie liniºtitã în perioada analizatã,
moneda naþionalã profitând de
conjunctura din regiune dar ºi de
creºterea vânzãrilor de valutã din
partea celor interesaþi sã cumpere
titluri de stat româneºti.
   Euro a început perioada cu o medie
de 4,5628 ºi a încheiat-o la 4,5577
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat între 4,555 ºi 4,561 lei,
cu închiderea la 4,558 – 4,561 lei.
   Marele perdant a fost francul
elveþian al cãrui curs a coborât de la
4,1008 lei, la debutul intervalului la
3,9976 lei, la finalul acestuia, mai jos
cu aproape 17 bani comparativ cu
începutul lunii iulie.

Francul a scãzut astfel la un minim
care nu mai fost atins de la jumãtatea
lui ianuarie 2015, atunci când Banca
Naþionalã a Elveþiei (BNS) a decis sã
renunþe la plafonarea cursului de
schimb, care menþinea o valoare
minimã de 1,2 franci/euro, în
condiþiile în care el este vãzut drept
un refugiu în perioadele când creºte
aversiunea faþã de risc.
   Pe pieþele internaþionale euro a
crescut pânã la 1,145 franci. Analiºtii
pun aceastã miºcare pe seama
faptului cã preºedintele BNS,
Thomas Jordan, a atras atenþia
asupra supraaprecierii francului,
ceea ce creeazã probleme
semnificative exportatorilor.
   Cursul dolarului american a scãzut
de la 3,9248 lei, la începutul
perioadei, la 3,8569 lei, medie care
nu a mai fost atinsã de la începutul

Dolarul ºi francul ºi-au
amplificat pierderile

lui mai 2016. Cotaþiile din ultima
ºedinþã a intervalului au fluctuat între
3,851 ºi 3,861 lei. Comparativ cu
începutul lunii trecute deprecierea
monedei americane este de
aproape 15 bani.

Pe pieþele internaþionale euro ºi-
a accelerat aprecierea faþã de
moneda americanã, atingând în 1
august un maxim de 1,1845
dolari, nivel care nu a mai fost atins
de la începutul lui 2015.
   Avansul luat de euro se poate pune
pe seama faptului cã investitorii se
grãbesc sã îl cumpere atâta vreme
cât BCE mai þine dobânzile aproape
de 0%, pentru a achiziþiona acþiuni
ºi obligaþiuni europene.
  La scãderea dolarului au
contribuit ºi creºterea, consideratã
modestã, a economiei americane
cât ºi scãderea luna aceasta a
moralului gospodãriilor din SUA,
ceea ce a fãcut ca pieþele sã nu
mai fie atât de sigure pe faptul cã
Fed va decide sã majoreze
dobânda sã fie cheie încã o datã
pânã la finalul anului.

Demiterea lui Anthony
Scaramucci, directorul de
comunicare de la Casa Albã, dar
ºi creºterea PIB-ului din zona
euro, cu 0,6% în al doilea
trimestru, comparativ cu aceeaºi
perioadã a anului trecut, au
reprezentat alte motive de
apreciere pentru euro.
Ana l i za  cupr i nde  pe r ioada
26 iulie – 1 august.

 Radu Georgescu

În weekend-ul 28-
30.07.2017 în Grecia la
THESSALONIKI s-a desfãºurat
Campionatul Balcanic pentru copii,
U15, individual, masculin ºi feminin,
la care au participat 230 sportivi din
toate cele 10 þãri balcanice.
  Din Lotul României care a participat
la aceastã ediþie de Campionat
Balcanic a fãcut parte ºi sportiva
VLADU ANA MARIA -40 kg,
legitimatã la CSM Drobeta Turnu
Severin, care a reuºit sã se claseze
pe cea de a doua treaptã a podiumului

Campionatul Balcanic
pentru copii, U15

cucerind astfel medalia de argint.
   A fost o competiþie care s-a întins
pe durata a 11 ore în prima zi de
concurs ºi deloc uºoarã, accesul
cãtre podium fiind dificil pentru
sportivii participanþi.
   Urmeazã un cantonament la
mare cu toþi sportivii din grupa de
performanþã ºi înaltã performanþã
a secþiei de Judo, care au început
deja pregãtirea pentru sezonul
competiþional de toamnã.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei,
pe atunci Mitropolit al Olteniei. A fost
luat sub mantie de Preasfinþitul
Lucian, Episcopul Caransebeºului.
Toatã viaþa a fost un rugãtor cãtre
Dumnezeu, atât acasã, cât ºi la
slujbele Bisericii la care participa cu
multã evlavie. Ca monah la prima
ctitorie a Sfântului Nicodim de la
Tismana s-a rugat mult pentru
familie, rude, consãteni, cunoscuþi,
atât vii, cât ºi rãposaþi.
   Trupul neînsufleþit a fost depus
în biserica Mãnãstirii Vodiþa,
duminicã, 30 iulie, dupã Sfânta
Liturghie iar luni 31 iulie, a avut loc
slujba de prohodire.
   Slujba de înmormântare, a fost
precedata de Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie oficiatã de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim

Monahul Dimitrie de la Mãnãstirea...
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
având alãturi un ales sobor.
   La prohodire, începând cu orele
10:00, au slujit patru arhierei:
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
Preasfinþitul Pãrinte Gurie
Episcopul Devei ºi Hunedoarei,
Preasfinþitul Pãrinte Andrei
Episcopul Covasnei ºi Harghitei ºi
Preasfinþitul Pãrinte Emilian
Criºanul Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Aradului, având
alãturi rugãtori ºi un numãr de
aproape 100 de preoþi. La
înmormântare au luat parte câteva
sute de persoane care au dorit sã îl
conducã pe ultimul drum pe
monahul Dimitrie Nicolãescu.

Bunul Dumnezeu sã-l
odihneascã ºi cu drepþii sã-l
numere întru Împãrãþia Sa!

 Urmare din pag. 4
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Legitimatã la CSM Drobeta
Turnu Severin, Roxana  Capezan
(60 kg) ºi-a adjudecat medalia de
bronz la Campionatul European de
Lupte pentru cadeþi, desfãºurat la
Sarajevo. Lotul feminin al României
a mai cucerit în
Bosnia&Herþegovina o medalie de
aur, prin Roxana Tif (43 kg; CSM
Lugoj), una de argint, prin Beatrice
Ferenþ (46 kg; CSM Bacãu) ºi încã
una de bronz, prin Nicoleta Durac
(38 kg; CSM Buzãu).
   Deºi s-a aflat la prima sa

Judoka Ana - Maria Stroe
(CSM Drobeta) ºi atletul Valentin
Dãnuþ Lãpãdat (CSS Drobeta) n-au
reuºit sã urce pe podiumul de
premiere la cea de-a XIV-a ediþie a
Festivalului Olimpic al Tineretului
European (FOTE), desfãºurat la Gyor,
în Ungaria. Dacã Stroe s-a clasat pe
locul al V-lea în limitele categoriei 40
kg, Lãpãdat a încheiat cursa de 2000
m obstacole pe poziþia a VII-a, cu
timpul de 6:24.42 minute.
   “Din pãcate, am scos un timp mai
slab, cu vreo 70 de sutimi de
secundã, decât la Naþionalele de la
Piteºti, unde am luat aurul. Eram
pregãtit pentru FOTE, dar, în ultimele
zile, nu m-am simþit aºa bine, din

Pentru prima datã, în
ultimele 3 decenii, CSS Orºova n-
a reuºit sã obþinã nicio medalie
internaþionalã, la kaiac-canoe.
Dupã eºecul de la Campionatul
European de juniori, gãzduit, în
luna iunie, de capitala Serbiei,
Belgrad, clubul orºovean a clacat
ºi la Mondialele desfãºurate,
sãptãmâna trecutã, la Bascov, lângã
Piteºti. De altfel, CSS Orºova a fost
reprezentat la recentul  campionat
mondial doar de maramureºeanca
Natalia Bodnariuc, sportivã clasatã
pe lotul al IX-lea, cu ambarcaþiunea
de kaiac 4 x 500 m. Nici delegaþia
României n-a strãlucit la Bascov,
unde a obþinut doar o medalie, de
argint, la juniori, în proba de k 2 x
500 m, formatã din Laura Pleºca ºi
Adriana Mihai. Rezultatul i-a adus
þãrii noastre de-abia locul al XVI-
lea în clasamentul general, la mare
distanþã de câºtigãtoarea Ungaria,

 M. O.

Capezan a smuls bronzul european
participare în
c o m p e t i þ i i l e
c o n t i n e n t a l e ,
severineanca  a dat
dovadã de maturitate
pe sufrafaþa de luptã
ºi a dispus  în primul
tur, cu scorul de 11-
0, de cehoaica Valerie
Pragacova, iar  în
optimile de finalã a
trecut, cu 8-6, de
poloneza Patrycja
Dudek. În sferturi,
Capezan a fost
învinsã cu 10-5 de
estona Viktoria
Vesso, care avea sã
cucereascã ulterior
argintul. Intratã în
recalificãri,  sportiva,

pregãtitã, la CSM Drobeta, de Marin
Dobrescu ºi Nicoleta Bogasieru, a
dispus, cu scorul de 8-2, de
germanca Elena Sell, succes care
i-a dat posibilitatea sã lupte pentru
bronz. În meciul decisiv, Capezan a
învins-o, în ultimele secunde, pe
ucraineanca Karyna Kolesnik.
   “A fost foarte greu. Am avut 5
meciuri, din care am câºtigat 4.
Dupã ce am trecut în recalificãri de
sportiva din Germania, care luase
argint anul trecut la Europene, am
avut un meci foarte solicitant, pentru

bronz. Dupã prima reprizã eram
condusã cu 6-0, dar am revenit, iar,
în ultimele secunde, am reuºit o
acþiune care mi-a adus locul al III-
lea. Sunt foarte bucuroasã de acest
rezultat, dar nu vreau sã mã opresc
aici. Îmi doresc sã iau medalie ºi la
Mondialele de cadeþi, care vor avea
loc la începutul lunii septembrie, la
Atena”, a spus Capezan, încântatã
ºi de faptul cã a izbutit sã aducã o
nouã medalie continentalã pentru
CSM Drobeta Turnu Severin,
dupã o pauzã de 3 ani.

   Ultima luptãtoare a clubului
severinean care urcase pe podiumul
de premiere  fusese, în 2014, Suzana
ªeicariu, la Mondialele de Juniori de
la Samakov (Bulgaria), unde a cucerit
bronzul. În 2013, ªeicariu, care, de
2 ani, reprezintã CS Steaua Bucureºti,
luase argintul la Europenele de
cadeþi, de la Bar (Muntenegru). Prima
medalie continentalã pentru CSM
Drobeta fusese adusã de Bianca
Iancolovici, în 2007, la Europenele
de juniori, de la Belgrad, în Serbia,
unde a cucerit argintul.

CSS Orºova, fãrã medalie
la kaiac-canoe

Severinenii au ratat
podiumul la FOTE

 M. O.  M. O.

cauza unei rãceli. Parcã nu mai
aveam energie”, a motivat Lãpãdat.
La Gyor, România a fost reprezentatã
de 77 de sportivi ºi a cucerit 5
medalii de aur ºi 3 de bronz.
   La ediþia precedentã, desfãºuratã
în 2015, la Tbilisi, România a mizat
pe 66 de sportivi ºi a obþinut  3
medalii de aur, 4 de argint ºi 2 de
bronz. În Georgia, Severinul fusese
reprezentat de înotãtoarea Claudia
Gâdea (CSM Drobeta), care a
obþinut aurul în proba de 400 m
mixt. De un an, sportiva
descoperitã de Cãtãlin Becheru nu
mai reprezintã clubul de la malul
Dunãrii, deoarece s-a transferat la
CS Steaua Bucureºti.

care a cucerit 5 medalii de aur,  5
de argint  ºi 1 de bronz. “Dacã, la
ediþiile precedente, sportivii de la
Orºova aduceau majoritatea
medaliilor pentru România, am
ajuns în prezent sã mai avem doar
un singur junior în lotul naþional.
Din pãcate, culegem roadele de
acum  4 ani, când la Orºova nu s-
au mai fãcut selecþii, iar sportivilor
rãmaºi li s-au tãiat banii pentru
hranã. Acum se creºte o nouã
generaþie la Orºova, care cu
siguranþã va aduce rezultate la
ediþiile viitoare”, a declarat Ilie
“Puiu” Bãnãduc, fost director al
CSS Orºova, pânã în acest an. În
2011, secþia de kaiac-canoe de la
Orºova cucerea o medalie de aur,
2 de argint ºi 2 de bronz la
Mondiale de la Branderbung, iar
la Europenele de la Zagreb obþinea
nu mai puþin de 5 medalii de aur, 1
de argint ºi 5 de bronz!



publicitateOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.08. 2017pag. 16

pa
m
fle
t

Gata, mã nepoate, Sucã sã
face bugetar. Cicã acolo e acuma
bine, cã la cât cresc salariile ºi la cât
e munca unora, e numai bine de
stat la umbrã ºi pe salariu bun. Zisã
cã nu are pretenþii, poate sã fie ºi pi
la Baia de Aramã sau pi la Ponoare,
ori pi la Strehaia, cã cicã nu-i bai.
Bine, acuma sã mai certarã pi la
Ponoare, pi la Severin, aºa de ochii
lumii, sã dea bine, da pãnã la urmã
votarã cu douã mâini. ªi la Strehaia
fu liniºte, cã sã ceartã numai dacã
nu e bine pentru ‘mnealor. Aºa cã
sã nu vã miraþi dacã vã întâlniþi cu
Sucã, pi la vreun ghiºeu, pe undeva.
Cã al lu’ Zbanghiu zisã cã nu sã
bagã, deocamdatã, cã trebe sã
culeagã via la toamnã, cã zaibãru
nu sã face singur ºi are cicã
producþia deja antamatã.
 Mã fraþilor, când e vreo sãrbãtoare
de asta ceva, sã mai adunã ºi ai
noºtri laolaltã. Fac poze, zâmbesc
unii la alþii, numai de bine, ce mai
încoace ºi încolo. Acuma, cã unii
zâmbesc pe sub mustaþã ºi alþii pe
sub ochelarii de soare, asta
e cu totul altceva. Cum altceva
e ºi treaba asta cu
pensionãrile peste noapte, pi
la instituþii importante, unele
pentru cã aºa trebuie, altele
pe motive de leafã.
  Revenind la ale noastre din
orãºelu’ reºedinþã de judeþ, fu
ceva scandal pe Valea lu’ nea
Dinu, între conselerii locali.
Sã mai aprinsãrã spiritele, cã
probabel era prea mult aer
condiþionat în salã, mai ales din
partea lu’ nea Budulan, care dupã

Sucã ºi salariul de bugetar, bâlbâiala lu nea Budulan,
afacerile din Valea lu nea Dinu ºi schimbãrile de specialiºti

cum se ºtie le are
pe ale ‘mnealui.
Adicã di ce Valea lu’
nea Dinu ar fi mai
pricopsitã decât
ºtrandu’ din buricu’
târgului?! Una peste
alta, degeaba fu
preºedinte de
ºedinþã, cam
bâlbâit ce-i drept,
cã ºcoala nu e
pentru toþi, cã
afacerea cu Valea
lu’ nea Dinu nu fu
stopatã. Ce-o fi cu ea, ce s-o-
ntâmpla, om mai vedea. Pãnã ºi
colegii lu’ nea Budulan furã de
acord cu proiectu, aºa cã ºi
contestataru’ fu nevoit s-o lase aºa.
Pe principiu: aia e... numa stelele
sã nu le chiardã nea Budu.
 ªi dacã tot începurã
pensionãrile, începurã ºi
schimbãrile. Pi la drumuri, de
pildã, sã înlocuirã ai noºtri cu ai
lor, cu ai di la Giurgiu, cicã neºte

prieteni de-ai lu’ nea Dragnea, cã
cicã sunt mai specialiºti în
vãmuire. Cã nea Dragnea are mulþi
prieteni. Care vãmuire nu sã ºtie

de ce fel e, da probabel cã
specialiºti i  din vamã ºt iu
‘mnealor mai bine.
  Mã fraþilor, da sã produsã
minunea la Casa Judeþeanã de
Pensii Mehedinþi, dupã luni de
scandaluri ºi cancanuri. Fu dat la
o parte chiar directoru executiv.
Nea Ionuþ Popescu, cel care a
fãcut multe controale ºi a gãsit totul
în regulã, a preluat conducerea ºi...
trebuie sã astupe haosul cu multe

dosare ºi solicitãri ale
p e n s i o n a r i l o r
mehedinþeni. Da al
mai important este sã
decripteze bãtãlia
pentru arhiva Casei ºi
legãtura cu Fântâna
Roºiori. Care sperãm
sã nu aibe legãturã cu
imobilul dintre 2
strãzi, cã atunci e cazul

sã intervinã organele abilitate. Ca
ºi în cazul mult votatelor vacanþe
profesionale pi la mare ºi pin
Deltã, cu încãlcarea legii din câte  nea Mãrin

se pare de cãtre conseleri i
judeþeni ºi locali. Adicã, conflict
de eneterse pe faþã, ce mai!
   Cam cum este ºi la DSVSA
Mehedinþi, une o tanti, dupã ce
ajunse directoare, sã apucã sã
aprobe deconturi de sute de
milioane ºoþului, prin cabinetul
medical al socrului octogenar.
Asta ar fi partea conflictului de
enterese a lu’ tanti Adriana, iar
partea penalã e cã serviciile
veterinare nu au prea fost prestate.
Da poate aflã ºi nea Daea,
ministru, cã tot vrea sã facã ordine,
înaintea preºedintelui ANSVSA sau
a organelor abilitate. Mai ºtii?!

Cã-n rest avem de toate, di la
mici la bere, de la soare la mare
ºi pãnã la Valea lu’ nea Dinu ºi
Fântâna Roºiori .  Da despre
toate astea om mai vorbi, cã
doar e vacanþã.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi, optimiºti ºi La mulþi
ani OBIECTIV MEHEDINÞEAN!


