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Urmãtorul numãr al ziarului apare pe data de 4 ianuarie 2018.

Se apropie Crãciunul,
iar glasurile grupurilor de
colindãtori au început sã

Colindele au rãsunat la sediul Poliþiei de Frontierã

3
pag.

rãsune ºi la sediile
structurilor Ministerului
Administraþiei ºi Internelor

din judeþul Mehedinþi.
    Miercuri, 20 decembrie,
poliþiºtii de frontierã au fost

gazdele  Corului Kinonia al
Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei.
   Membrii Corului Kinonia al
Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei au adus poliþiºtilor
de frontierã vestea Naºterii
Mântuitorului ºi au încântat
auditoriul prin colindul cald
ºi pãtrunzãtor.
   Colindãtorii  au fost
rãsplãtiþi cu aplauze ºi daruri.
Noul ºef al Serviciului
Judeþean al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi, Irinel
Coman, a þinut sã fie prezent
la eveniment ºi sã-i
primeascã împreunã cu
colegii sãi pe colindãtori.

Crãciun
fericit
ºi Un An
Nou plin de
realizãri ºi
sãnãtate,
dorim
tuturor
cititorilor
noºtri.
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Festival de colinde
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ce vom avea
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Adrian Duicu,
condamnat la

1 an ºi 6 luni de
închisoare cu

suspendare

 Alexia M.

Colindãtori la Primãria
Drobeta Turnu Severin
Colindãtori la Primãria
Drobeta Turnu Severin
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Sfârºitul de an ne prinde
iarãºi în plin iureº al disputelor.
   Ecranele televizoarelor, paginile
ziarelor ºi mediul online sunt doldora
de accese de furie ºi neliniºte socialã.
Printre toate chestiunile, mai degrabã
negative, care ne brãzdeazã orizontul
de atenþie ºi interes, iatã ºi una care
ne bucurã: în fine, apar ºi la noi, la
modul concret ºi clar, vaucherele de
vacanþã. Aºa se face cã salariaþii din
instituþiile ºi autoritãþile publice vor
beneficia, pânã la 30 noiembrie 2018,
de o indemnizaþie de vacanþã, sub
formã de vouchere, în cuantum de

2017, la final1.450 de lei pentru fiecare salariat,
potrivit unei hotãrâri de aprobare a
normelelor metodologice de aplicare
a ordonanþei de urgenþã privind
acordarea voucherelor de vacanþã,
citim pe un site de ºtiri. Mai mult,
Beneficiarii au dreptul sã îºi aleagã
unitatea afiliatã pentru achiziþionarea
serviciilor turistice. Sigur, în cauzã
sunt doar bugetarii, dar cum
ponderea acestora e destul de
însemnatã, vestea ca atare ar trebui
sã determine un val de optimism
pentru anul ce vine. Nu e cine ºtie ce
sumã, dar e, indiscutabil. În plus,
mulþi vor pleca în concediu ºi împinºi
de la spate de aceastã oportunitate.

Nu avem o culturã a relaxãrii prea
bine dezvoltatã. Cei mai mulþi dintre
noi suntem obiºnuiþi sã tragem ºi sã
tot tragem, pânã când putem ºi
suntem pe picioare. Mereu ne-am
uitat cu jind la strãini, care au o
practicã a concediilor mult mai bine
conturatã. Mãsura aceasta a acordãrii
tichetelor de vacanþã are ºi o
pronunþatã laturã de psihologie

pozitivã: e plãcut sã ºtii cã la un
moment dat, pe parcursul anului,
trebuie sã pleci în concediu, fie cã te
duci la mare, fie cã te duci la munte.
ªi cã în ponderea cheltuielilor pe care
le vei face, inevitabil, o bunã parte vin
dinspre aceste vauchere. Te poþi
gospodãrii altfel, îþi poþi face planuri
mai bine. Sigur cã, privind în
ansamblul temelor mari ºi
zgomotoase din aceste zile, tema
vaucherelor de vacanþã poate pãrea,
unora dintre noi, una superficialã.
Însã parcã e de preferat sã încheiem
acest an într-un ton mai încrezãtor,

mai plin de optimism, chiar dacã nu
gãsim prea multe pretexte în jur.
   A fost un an dificil pentru mulþi dintre
noi ºi pentru noi toþi laolaltã. Cu bune,
cu rele, cu reuºite, cu impasuri. Cu toþii
ne regãsim acum, la finalul lui 2017,
purtând povara de efort ºi obosealã pe
care acest an ne-a lãsat-o. Purtând însã
ºi povara de mulþumire ºi bucurie, dar
ºi de încredere ºi speranþã.

Vã dorim tuturor ca Sfintele
sãrbãtori ale Crãciunului sã vã
gãseascã sãnãtoºi, alãturi de cei
dragi dumneavoastrã, iar noul an
sã vã aducã bucurie ºi împlinire.

La mulþi ani!

La cumpãna dintre ani, când
Sfintele Sãrbãtori ale
Crãciunului ºi Anul Nou ne aduc luminã ºi pace în suflete,
Biblioteca Judeþeanã “I.G.Bibicescu” Mehedinþi adreseazã
tuturor utilizatorilor ºi colaboratorilor sãi urãri de sãnãtate
ºi multã prosperitate împreunã cu tradiþionalul

LA MULÞI ANI!
Graf Raluca ªtefania,

Manager Biblioteca Judeþeanã Mehedinþi

Sfintele Sãrbãtori ale iernii îmi oferã plãcutul
prilej de a vã adresa cele mai sincere ºi cordiale
urãri de sãnãtate, liniºte ºi luminã sufleteascã,
multe bucurii ºi împliniri în tot ceea ce
intreprindeþi!

Sãrbãtori Fericite!
         La mulþi ani!

Av. Aladin Georgescu,
Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi

Bucuria sãrbãtorilor de iarnã sã vã gãseascã
alãturi de cei dragi! Sã aveþi parte de sãnãtate

ºi împliniri!

Farmecul zilelor de Crãciun sã vã însufleþeascã ºi sã
vã lumineze toatã fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata
semnificaþie a acestei sãrbãtori alãturi
de toþi cei pe care îi iubiþi!

Sorin VIDAN,
Manager al Palatului Culturii
“Teodor Costescu”

Sãrbãtori fericite!
Mariu SCRECIU,
Primar al Municipiului Drobeta Turnu Severin 
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Bucureºti, 14 decembrie 2017:
Carrefour România a premiat talentul
celor mici, prin tragere la sorþi, pentru a
doua oarã anul acesta, din peste
325.000 de elevi înscriºi la cea de-a 32-
a ediþie a deja tradiþionalului Concurs
de Desene tematic. Desenele care au
reuºit sã ilustreze cel mai bine tematica
ediþiei de Crãciun, Lumea Rubbiz,  au
fost rãsplãtite cu premii ºi surprize
inedite, oferite de Carrefour, alãturi de
partenerii proiectului. Astfel, marii
câºtigãtori ai ediþiei de Crãciun vor avea
parte de o excursie la una dintre cele
mai neobiºnuite locaþii de poveste -
Shreck’s Adventure -  unde vor avea
ocazia sã trãiascã pe pielea lor experienþa
realã a personajelor Rubbiz.
   Ediþia cu numãrul 32 a reunit peste
325.000 de elevi din clasele 0-8, din peste
700 de ºcoli din cele 20 de oraºe în care
Carrefour îºi desfãºoarã activitatea:
Bucureºti, Braºov, Ploieºti, Constanþa,
Iaºi, Cluj, Brãila, Suceava, Piteºti,
Focºani, Oradea, Sibiu, Buzãu, Drobeta,
Botoºani, Galaþi, Târgu Jiu, Timiºoara,
Piatra Neamþ ºi Râmnicu Vâlcea.
   „Ne bucurãm sã vedem cum
entuziasmul copiilor de a picta sau de
a realiza colaje tematice creºte de la
an la an.  Acest lucru ne motiveazã nu
numai sã continuãm acest proiect, dar
ºi sã aducem în atenþia lor teme cât
mai actuale, încurajându-i astfel sã îºi
exprime talentul într-un mod distractiv.
Astãzi i-am premiat pe micii artiºti ai

Îmbrãcaþi în haine populare, mai mulþi elevi de la
ºcolile gimnaziale au pornit zilele acestea în colindat, alãturi
de pãrinþi ºi profesori. Cei mai mulþi au trecut pragul Primãriei
Drobeta-Turnu Severin. “Am primit sute de colindãtori atât
la Primãrie, cât ºi la Palatul Culturii “Teodor Costescu”.
Felicitãri copiilor, profesorilor ºi educatorilor, dar ºi pãrinþilor
pentru modul în care au ºtiut sã punã în valoare portul
popular ºi sã pãstreze tradiþiile” a precizat Marius Screciu,
primarul muncipiului Drobeta-Turnu Severin.
   În colindat la Primãria Municipiului Drobeta-Turnu Severin
s-au aflat ºi elevii corului Vox Dunaris al Liceului de Artã
I.ªt. Paulian, care s-au întors recent de la Viena, acolo unde
au cântat la Concertul de Crãciun.

Carrefour România a premiat câºtigãtorii celei de-a 32-a ediþii a
Concursului de Desene, din peste 325.000 de elevi înscriºi

De 17 ani, Carrefour îi invitã pe cei mici sã-ºi scoatã culorile din
penare ºi sã-ºi exerseze talentul pe planºele distribuite gratuit

în ºcoli. Premiul cel mare al acestei ediþii: 20 de excursii la
parcul de distracþii „Shreck’s Adventure” din Londra

Colindãtori la Primãria Drobeta Turnu Severin

ediþiei de Crãciun, care se vor
putea bucura de o experienþã
realã alãturi de personajele
reinterpretate de ei în aceste
planºe. Vom expune aceste
lucrãri atât în magazinele
noastre din þarã, cât ºi pe site-ul
concursului de desene, în
varianta online.” a declarat
Cãtãlin Samara, Director Marketing,
Digitalizare ºi IT Carrefour România.
   Concursul s-a desfãºurat timp de o
lunã, în perioada 6 noiembrie – 6
decembrie, în ºcolile generale din
proximitatea hipermarketurilor
Carrefour din întreaga þarã, dar ºi pe
platforma online dedicatã concursului
(https://carrefour.ro/concurs-desene/),
unde planºa a putut fi desenatã pe site
sau înscrisã direct, fãrã a fi necesarã
imprimarea acesteia.
   Ediþia de Crãciun 2017, i-a invitat pe
cei mici sã-ºi punã la încercare talentul
ºi creativitatea, explorând Lumea Rubbiz
pentru a câºtiga unul din cele peste 3.600
de premii puse în joc. Premiul cel mare
al concursului este oferit de Carrefour ºi
constã în 20 excursii la parcul de distracþii
„Shreck’s Adventure” din Londra, unde
copiii din oraºele în care Carrefour este
prezent vor avea ocazia sã petreacã o
experienþã unicã alãturi de familia lor, în
compania celor mai îndrãgite personaje
din desenele lor animate preferate.

Cele peste 3.600
de premii puse în joc:

   Pentru elevii care participã la
concursul din ºcoli, premiile, prin
tragere la sorþi, sunt urmãtoarele:
- Premiul I - 20 excursii de 3 zile ºi
2 nopþi, pentru câºtigãtori ºi familiile
lor (2 copii ºi 2 adulþi) la „Shreck’s
Adventure” din Londra;
- Premiul II -  20 laptopuri (1 premiu/oraº);
- Premiul III - 33 de biciclete (1
premiu/magazin);
- Menþiuni clasele V-VIII – 33 de
tablete (1 premiu/magazin);
- Menþiuni clasele 0-IV – 33 de
smartphone-uri (1 premiu/magazin);
- Menþiuni speciale – 200 de
cupoane de cumpãrãturi Carrefour
în valoare de 100 lei;
- Premii colective – 3.300 de premii
pentru fiecare hipermarket participant
(100 de premii / hipermarket).
   Cu peste 4.565 de planºe înscrise,
în concursul online se oferã prin
tragere la sorþi urmãtoarele premii,
pentru primele 3 locuri:
- Locul 1 - Laptop Apple MacBook
Air, Display 11 inch, 4GB Ram si
128 GB SSD;

- Locul 2 - Apple iPad Pro, Wifi, 16
Gb, culoarea negru;
- Locul 3 - Apple Watch Sport, 38mm,
brãþarã sport, culoarea negru.
   Planºele care nu vor fi
câºtigãtoarele marilor premii ale
concursului online, vor avea ºansa
de a fi premiate cu unul dintre cele
20 de vouchere de cumpãrãturi în
valoare de 300 RON, valabile în toate
hipermarketurile Carrefour, indiferent
de numãrul de voturi acumulat.
   Lista câºtigãtorilor va putea fi
consultatã pe site-ul Carrefour
România: www.carrefour.ro.
   Mai multe informaþii, atât despre
regulamentul concursului tradiþional ºi
online, cât ºi paºii de înscriere sunt
disponibile pe site-ul http://
carrefour.ro/concurs-desene/.
   Premiile sunt oferite de Carrefour ºi
partenerii sãi: Savcom, Colgate
Palmolive, DHS Distribution, RTC,
Canson, APLI, Stabilo, Poieni, CMP
Morocolor, Leerdammer, Kores,
Edding, Danone, Lecolor ºi Timbark.

 Continuare în pag. 12



felicitãriOBIECTIV mehedinþean 21.12.2017 - 03.01.2018pag. 4

Lumina Naºterii Domnului
Iisus se întinde de la o casã la
alta, de la o inimã la alta, iar
cãldura ºi bucuria Crãciunului
ne aduce pe toþi mai aproape!
Crãciun Fericit ºi un An Nou
plin de satisfacþii!

La Mulþi Ani!

Sãrbãtorile albe sã vã
gãseascã veseli, fericiþi ºi
multumiþi de realizãrile din
acest an! Vã doresc ceea
ce-mi doresc ºi mie:
SÃNÃTATE,
cã-i mai bunã decât toate!

Alexandru BORUGÃ,
Primarul Comunei BROªTENI

La Mulþi Ani!

Radu PASÃRE,
Primarul Comunei FLOREªTI

Fie ca spiritul blând al
Sfintelor Sãrbãtori sã
ningã asupra voastrã
doar bucurie ºi senin,

prosperitate, veselie ºi
sãnãtate în anul ce vine!

Sãrbãtori Fericite!
La Mulþi Ani!

Ionicã NEGRU,
Vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Mehedinþi

Vã doresc ca
Sãrbãtorile de
iarnã sã vã
aducã
sãnãtate ºi
fericire,
împlinirea tuturor
dorinþelor ºi
sãnãtate celor dragi.
La mulþi ani!

Cosmin Gabriel DURAC,
Director Executiv al AFP MehedinþiFie ca aroma de

brad, portocala,
colindele, cozonacul
cald ºi mirosul de
iarnã sã vã umple
inimile de bucurie ºi
sufletele de liniºte.
Crãciun Fericit!
Viorel SPUZÃ,
Primarul Comunei VLÃDAIA

Cu colinde de Crãciun,
vã doresc un an mai bun
ºi cu dragostea creºtinã,
sã primiti în dar luminã,
zurgãlãi de flori de gheaþã,
mult noroc s-aveti în viaþã.
La Multi Ani cu Sãnãtate!

Adam DURAC,
Primarul Comunei CORCOVA

În prag de sãrbãtori, cu
pace, luminã ºi cãldurã în
suflet, vã doresc sã aveþi

parte de zile minunate,
de un Moº Crãciun

darnic ºi bun.
Crãciun fericit ºi

La multi ani!

Dragoº TARNIÞÃ,
Director Executiv al APM Mehedinþi

Sfânta sãrbãtoare a
Crãciunului sã vã
gãseascã sãnãtoºi ºi
bucuroºi alãturi de cei dragi,
iar în noul an sã pãºiþi cu
încredere ºi speranþã!
Societatea SECOM SA

LA
MULÞI

ANI!

Sãrbãtori Fericite în jurul
pomului de iarnã ºi în
mijlocul celor dragi!

Crãciun fericit ºi
La multi ani!

Claudiu DUMITRACHE,
Consilier Judeþean

ALDE Mehedinþi

Fie ca viaþa
dumneavoastrã sã fie
coloratã, îmbelºugatã
si veselã asemenea
unui… brad de
Crãciun!
Sãrbãtori fericite!

Sorin NICOLICIOIU,
Director al Direcþiei
Silvice Mehedinþi
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       Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” condus de managerul
Emilia Mihãilescu, subordonat
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
reprezintã o instituþie de referinþã, nu
numai pentru judeþul nostru. Prin
paleta largã a activitãþilor ºi
complexitatea “obiectului de
activitate” se înscrie cu succes în
spaþiul cultural naþional fie cã vorbim
de pãstrarea, cercetarea   tradiþiilor
populare, de promovarea scriitorilor,
dar ºi editarea lucrãrilor acestora, de
susþinerea reprezentanþilor artelor
plastice, de sprijinirea  tinerelor ºi
maturelor talente din domeniul artei.
   O manifestare deosebitã este
organizatã în fiecare an, sub denumirea
genericã de “Gale ale Centrului Cultural”
la care sunt premiaþi cu premii de
excelenþã colaboratorii instituþiei, tinere
talente, personalitãþi care au marcat viaþa
culturalã a judeþului, sau care s-au
remarcat prin o activitate de

GALELE CENTRULUI CULTURAL „NICHITA STÃNESCU”
excepþie în plan cultural.
   Ediþia din acest an s-a desfãºurat
la Pavilionul Expoziþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
un spaþiu extrem de generos ºi
primitor pentru acest fel de
manifestãri.
   Laureaþii din acest an au fost cu
diplome de excelenþã: Biblioteca
“I.C. Bibicescu”, Muzeul Regiunii
Porþile de Fier, Palatul Culturii
“Teodor Costescu”. Pe lista
personalitãþilor premiaþi au fost:
Ioan Lascu, profesor universitar,
redactorul ºef al Revistei“Rãstimp”;
Cornel Boteanu, pentru cercetãrile
etnologice; Tudor Rãþoi, directorul
Arhivelor Judeþene; scriitorii Florian
Copcea ºi Ileana Roman,  pentru
promovarea culturii scrise; Mihaela
Ciuculescu, pentru întreaga activitate
desfãþuratã în domeniul artei; Nicolae
Pãcuraru, cel care a înfiinþat ºi
coordonat Ansamblul Profesionst

“Danubius”; Georgeta Corlan Enache.
De asemenea, au fost douã premii
speciale pentru presa scrisã: unul
obþinut de publicaþia „Obiectiv
Mehedinþean”, ºi celãlalt de cãtre
„Cronica de Severin”.
   Douã premii speciale au fost
acordate tinerelor talente. Astfel cã
Andra Nicoleta Iancu ºi Andrada

Anul acesta , Festivalul
Colindelor, organizat de Palatul
Culturii si Primãria Drobeta-Turnu
Severin, s-a desfãºurat ca o poveste,
spre deliciul colindãtorilor si
spectatorilor. Organizatorii au creat un
decor magic si personaje din
“Omãtania , þara cristalelor de gheaþã“

Festival de colinde româneºti,
pe scena Palatului Culturii „Teodor Costescu”

Omãtania,
Þara Cristalelor de Gheaþã

pentru entertainmentul copiilor
prezenþi. Santa Claus, Elsa ºi Prinþesa
de Gheaþã, precum si Magicianul Adi
Olteanu (actor la Teatrul Elvira
Godeanu din Târgu Jiu), au redat
magia fulgilor de nea ºi spiritul
Crãciunului într-un mod inedit. Efectele
speciale, baloane ºi cadouri pentru mii

de zâmbete de copil.
   Marius Screciu, primarul
Municipiului Drobeta
Turnu Severin, a deschis
Festivalul si a mãrturisit cã
Tradiþiile de Crãciun trebuie
perpetuate, iar micuþii
colindãtori ºi profesorii
acestora au fost felicitaþi
pentru portul popular ºi
pentru colindele prezentate.
Toþi copiii au primit
diplome de participare ºi
pachetele oferite de
Primãria Municipiului
Drobeta Turnu Severin ºi
Consiliul Local.
   Efectele mãºtii de zãpadã
ºi trucurile Magicianul au

 G. P.

Creþu, ambele cu rezultate
excepþionale  în acest an, au fost
recompensate ca recunoaºtere a
talentului ºi a muncii care au condus
la acele rezultate extraordinare.
   De asemenea, a fost acordat un
premiu special post-mortem
regretatului jurnalist George
Bureþea.

fost deliciul tuturor copiilor, care s-
au distrat ºi au plecat bucuroºi de
daruri. Sania trasã de reni, munþii
de zãpadã, copii la sãniuº, brazi,

oameni de zãpadã, îngeraºi, cãsuþe
ºi spiriduºi au compus un decor
de excepþie pentru “Omãtania, þara
cristalelor de gheaþã”.

Din lumina Sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranþa
ce însoþeºte Noul An,
gânduri bune ºi urãri
de sãnãtate,
împliniri ºi
bucurii
tuturor!

Liviu MAZILU,
Senator PSD Mehedinþi

 D.R.
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În data de luni 11 decembrie
2017, ora 12, preºedintele Filialei
ANBPR Mehedinþi a convocat
Adunarea Generalã a membrilor
filialei, pentru ºedinþa anualã.

În cadrul acestei întâlniri au fost
atinse mai multe puncte de interes
pentru bibliotecarii din judeþul nostru.
   Ca noutate pentru bibliotecile
publice comunale a fost prezentat
Programul Naþional EduCab România
fiind încurajaþi sã aplice în numãr cât
mai mare pentru implementarea

ªedinþa anualã ANBPR Mehedinþi

 Biroul de presã

acestuia în comunitãþile lor.
   EduCab România este un proiect
prin care se doreºte stimularea ºi
construcþia capacitãþii educaþionale
din bibliotecile din România, în
special cele din zona ruralã.

Ce este aceastã iniþiativã? Iniþiatorii
îºi doresc ca aceasta sa fie prima
reþea naþionalã inter-instituþionalã,
inter-sectorialã, pentru creºterea
capacitãþii educationale ºi de
implicare comunitarã a bibliotecilor
publice din România.

   Programul vizeazã lãrgirea ºi
înnoirea fondului de carte ºi a
materialului educaþional, inclusiv a
calculatoarelor, sprijinirea intervenþiilor
la nivel de infrastructurã fizicã
(mobilier, amenajãri), programe
educaþionale (schiþarea ºi
implementarea unor iniþiative pe
termen scurt ºi mediu) în 626 de
biblioteci din mai multe judeþe, printre
care ºi Mehedinþi.

Pentru început programul se va
implementa în 3 biblioteci publice
locale: Biblioteca Orãºeneascã Vînju
Mare, Biblioteca Publicã Corcova ºi
Biblioteca Publicã Opriºor, urmând
a se extinde la cât mai multe biblioteci
publice din judeþul nostru.
   Urmãtorul punct l-au constituit
discuþiile pe marginea continuãrii
Programelor Naþionale BaniIQ ºi
BaniipeNet.

Întâlnirea a continuat cu bilanþul
colectei de carte iniþiatã de cãtre
Biblioteca Judeþeanã „I.G.Bibicescu”
Mehedinþi. Numãrul mare de
volume primite acoperã toate
domeniile cunoaºterii ºi  cãrþile
primite au îmbogãþit  colecþiile
bibliotecilor publice din 18 localitãþi
mehedinþene: Vînju Mare, Strehaia,
Obîrºia Cloºani, Opriºor, Salcia,
Izvorul Bîrzii, Corcova, Devesel,
Gogoºu, Hinova, Poroina Mare,
Iloviþa, Malovãþ, Dîrvari, Dumbrava
de Jos, Ponoarele, Sviniþa, ªimian.
   Pentru o mai bunã ºi rapidã
comunicare între membrii filialei s-
a propus crearea unui grup închis
pe Facebook sau WhatsApp.

Adrian Duicu,
condamnat la 1 an ºi 6

luni de închisoare cu
suspendare

Adrian Duicu, fost preºedinte
al Consiliului Judeþean Mehedinþi, a
fost condamnat miercuri, 20
decembrie, de Curtea de Apel Bucureºti
la un an ºi ºase luni închisoare cu
suspendare, într-un dosar în care a fost
trimis în judecatã de DNA pentru mai
multe fapte de corupþie.
   Potrivit deciziei instanþei, Adrian
Duicu a fost condamnat la un an ºi
ºase luni închisoare cu suspendare
pentru sãvârºirea infracþiunii prevãzute
la art. 12 lit.b din Legea nr.78/2000 -
“folosirea, în orice mod, direct sau
indirect, de informaþii ce nu sunt
destinate publicitãþii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate
la aceste informaþii”. Decizia a fost
datã de judecãtoarea Viorica Costiniu
de la Curtea de Apel Bucureºti ºi poate
fi atacatã cu apel la Curtea Supremã.
   Judecãtorii au dispus un termen de
supraveghere de doi ani, timp în care
Duicu nu are voie sã pãrãseascã teritoriul
României, fãrã acordul instanþei, ºi trebuie
sã presteze muncã neremuneratã în
folosul comunitãþii pe durata a 60 de zile
în cadrul Primãriei Municipiului Orºova.
   În schimb, el a fost achitat pentru
celelalte infracþiuni pentru care a fost
trimis în judecatã - trafic de
influenþã, cumpãrare de influenþã,
trei infracþiuni de folosire a influenþei
ºi autoritãþii de o persoanã care
deþine o funcþie de conducere într-
un partid politic în scopul obþinerii
pentru sine de foloase necuvenite,

 Continuare în pag. 16
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PSD Mehedinþi – principala forþã
politicã a judeþului

   PSD Mehedinþi a continuat sã fie
ºi în anul 2017 principala forþã
politicã a judeþului. Partidul condus
de Aladin Georgescu a avut o evoluþie
constantã, demonstrând cã este o
formaþiune politicã puternicã ºi unitã.
PSD Mehedinþi a avut o activitate
susþinutã în acest an mai ales prin
intermediul aleºilor sãi, fie cã a fost
vorba de reprezentaþii sãi din
administraþia publicã judeþeanã ºi
localã, fie de parlamentarii pe care îi
are. Din acest punct de vedere, PSD
Mehedinþi a obþinut rezultate notabile
în acest an pe linia administraþiei
publice locale. De asemenea, PSD
Mehedinþi a reuºit, tot în acest an,
sã câºtige alegerile locale parþiale
din comunele ªimian ºi Godeanu.
   Aladin Georgescu, preºedintele
PSD Mehedinþi ºi al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, a continuat ºi în
acest an procesul de modernizare al
judeþului, prin derularea unor proiecte
importante pentru judeþ, dar ºi prin
atragerea unor importante fonduri,
îndeosebi guvernamentale. Primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, ºi-a asumat pe

Anul politic 2017
în judeþul Mehedinþi

Anul 2017 în judeþul Mehedinþi nu a fost un an prea intens din punct de vedere
politic, iar aceasta în primul rând datoritã faptului cã, spre deosebire de anul

precedent, nu a fost un an electoral. Cu toate acestea, partidele mehedinþene
au avut diverse activitãþi, în judeþ existând ºi alegeri parþiale în douã comune.

deplin calitatea de primar,
dovedindu-se un edil implicat,
responsabil ºi cu iniþiativã, un ales
local care îºi cunoaºte foarte bine
atribuþiile ºi care este permanent
interesat de dezvoltarea municipiului
Drobeta Turnu Severin, unde
încearcã ºi reuºeºte sã gãseascã
soluþii la probleme punctuale.

PNL Mehedinþi – o revenire
sesizabilã

   PNL Mehedinþi a avut în acest an o
evoluþie ceva mai susþinutã. Dupã
eºecul lamentabil de anul trecut,
liberalii mehedinþeni au încercat în
acest sã mai revinã pe scena politicã
localã atât ca activitate politicã, dar ºi
ca mesaj politic. Preºedintele PNL
Mehedinþi, deputatul Virgil Popescu,
a fost în acest an un politician activ
atât ca lider de partid, cât ºi ca voce a
opoziþiei parlamentare în judeþ. De
asemenea, ºi Daniel Cîrjan,
viceprimarul municipiului Drobeta
Turnu Severin ºi liderul liberalilor
severineni, a fost foarte prezent în
spaþiul public. În cadrul organizaþiei
judeþene a PNL Mehedinþi au avut loc
în acest an anumite alegeri interne,
menite sã întãreascã partidul.

Alegeri locale parþiale

   La data de 11 iunie 2017 în
judeþul Mehedinþi au avut loc
alegeri parþiale în douã comune ale
judeþului, respectiv ªimian ºi
Godeanu. În comuna ªimian, cea
mai mare comunã a judeþului,
scrutinul electoral a fost câºtigat în
mod categoric de cãtre Constantin
Truºcã, candidatul PSD Mehedinþi,
cu un procent de peste 90%. Astfel,
Constantin Truºcã ºi-a redobândit
calitatea de primar al comunei
ªimian dupã ce timp de 6 luni a
fost deputat. În comuna Godeanu,
alegerile au fost câºtigate tot de
cãtre candidatul PSD Mehedinþi,
Adrian Nicolãescu, cu un procent
de puþin peste 50% din numãrul
mic de alegãtori prezenþi la urne.

Rãzvan Roºca – noul preºedinte
al PMP Mehedinþi

   Singurul partid din judeþ în care în
anul 2017 au avut loc alegeri pentru
funcþia de preºedinte al organizaþiei
judeþene a fost PMP Mehedinþi.
Preºedinte intermar al acestei
formaþiuni politice era din primãvara
anului Rãzvan Roºca, acesta preluând

funcþia de la Cãtãlin Voinea Mic, cel
care a condus ca preºedinte interimar
filiala judeþeanã pentru câteva luni. În
cadrul conferinþei judeþene judeþene de
alegeri, desfãºuratã la sfârºitul acestui
an, Rãzvan Roºca a fost ales în funcþia
de preºedinte al PMP Mehedinþi.
Rãzvan Roºca este consilier municipal
severinean ºi doreºte din funcþia
politicã pe care o deþine statutar sã
relanseze PMP Mehedinþi în judeþ
în perioada urmãtoare.

Alina Teiº, noul parlamentar
al judeþului

   Tot în anul 2017 în judeþul
Mehedinþi un nou parlamentar ºi-
a preluat atribuþiile. Este vorba
despre Alina Teiº, care a devenit
pentru prima datã deputat. Ea a
ajuns deputat PSD de Mehedinþi în
locul lui Constantin Truºcã, reales
primar al comunei ªimian dupã
scrutinul din data de 11 iunie 2017.
În scurta perioadã de când este
deputat PSD de Mehedinþi, Alina
Teiº a dat dovadã de suficientã
implicare ºi multã deschidere în
relaþia cu cetãþenii din municipiul
Drobeta Turnu Severin ºi din judeþ.

 Mircea Popescu

Sfintele Sãrbãtori de
Crãciun ºi Anul Nou sã
vã aducã sãnãtate,
putere de muncã ºi
multe satisfacþii alãturi
de cei dragi.

La Mulþi Ani!

Andrei STÃNIªOARÃ,
Subprefect al judeþului Mehedinþi Mehedinþi

Cu ocazia Sãrbãtorilor
de iarnã, vã transmit

cele mai bune gânduri
pentru o viaþã fericitã,
împlinitã, sãnãtate ºi
multe clipe minunate

alãturi de cei dragi!
La mulþi ani!

Cu drag,
Deputat Alina TEIª

Din Lumina Sãrbãtorii
Naºterii Domnului ºi din
speranþa ce însoþeºte

Noul An,
gânduri bune ºi urãri de

sãnãtate, împliniri ºi
bucurii tuturor!

Sãrbãtori Fericite!

ROªCA Emanoil-Rãvan,
Preºedinte PMP Mehedinþi

Virgil POPESCU,
Deputat PNL Mehedinþi

Fie cã Sãrbãtoarea
Crãciunului sã vã umple

sufletul de bucurie, sã vã
aducã pace ºi liniºte în

suflet, iar lumina lui
minunatã sã vãi lumineze

în continuare paºii în viaþa.
Crãciun Fericit!
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Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi a organizat vineri, 15
decembrie 2017, o conferinþã de
presã de lansare a proiectului
„Întãrirea capacitãþii autoritãþilor
române ºi sârbe de a reacþiona în caz
de inundaþii ºi cutremure”, derulat în
cadrul Programului IPA de cooperare
transfrontalierã România - Republica
Serbia, care a avut loc la  Sala Virgil
Ogãºanu a Palatului Culturii “Teodor
Costescu”.
   Proiectul va fi implementat de cãtre
Ministerul de Interne al Republicii
Serbia – Sectorul pentru
Managementul Situaþiilor de Urgenþã,
în calitate de beneficiar lider de proiect,
ºi Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, în calitate de Partener 2.
   Proiectul va fi implementat pe o
perioadã de doi ani, având prevãzut un
buget total de 2.020.605,30 euro, din

„Întãrirea capacitãþii autoritãþilor române ºi sârbe
de a reacþiona în caz de inundaþii ºi cutremure”

care suma de 982.947,00
euro revine Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Drobeta” al judeþului
Mehedinþi.

Proiectul are ca obiective
specifice:
- Îmbunãtãþirea capacitãþii
autoritãþilor din zona
transfrontalierã de a gestiona
situaþiile de urgenþã generate
de inundaþii ºi cutremure;
- Îmbunãtãþirea cooperãrii
transfrontaliere între cele
douã pãrþi, în scopul reducerii efectelor
inundaþiilor ºi cutremurelor;
- Creºterea rezilienþei populaþiei locale
prin însuºirea acþiunilor ºi regulilor de
urmat în caz de inundaþii ºi cutremure.
 În cadrul proiectului, inspectoratul nostru
va achiziþiona urmãtoarele echipamente:
- un camion pentru intervenþii la
accidente colective ºi calamitãþi;
- un camion de sprijin logistic

(pentru organizarea unei tabere
pentru sinistraþi sau a unei baze de
operaþiuni – 70 persoane);
- un camion pentru transportul
materialelor de intervenþie la locul
intervenþiei;
- douã microbuze (16+ 1 persoane);
- bãrci de salvare;
- echipamente de protecþie individualã
pentru intervenþia în caz de inundaþii

ºi cãutare-salvare sub dãrâmãturi.
   Proiectul va acorda o atenþie
deosebitã creºterii gradului de
conºtientizare a populaþiei, în special
în rândul elevilor, cu privire la
mãsurile de prevenire ºi la modalitãþile
de a reacþiona în situaþii speciale
provocate de inundaþii ºi cutremure.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI

RELAÞII PUBLICE

Miercuri, 18 decembrie,  angajaþii muzeului au fost
gazde primitoare pentru copiii grãdiniþelor nr. 20 si 22 din
Drobeta Turnu Severin. Voioºi, energici ºi bucuroºi, copiii
au colindat angajaþii muzeului ºi au prezentat un frumos
program artistic.
   Managerul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier, Doiniþa
Chircu, le-a adresat micuþilor cuvinte de suflet în prag de
sãrbãtori: “Sunteþi toþi foarte frumoºi. Sã îi ascultaþi pe pãrinþi
ºi pe educatori, pentru cã ei vã picurã luminã în ochi ºi în
suflet. Vã aºteptãm sã ne colindaþi ºi la anul ºi dorim multã
sãnãnate pãrinþilor, bunicilor ºi întregii familii”. Dupã ce au
primit daruri din partea conducerii muzeului, micuþii au
participat la un atelier de creaþie specific sãrbãtorilor de iarnã.

Colindãtori la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier

De sfintele Sãrbãtori sã
deschidem uºa pentru oaspeþi
dragi, ºi inima pentru speranþã,
bucurie ºi luminã. Sã fim mai
buni ºi sã privim înainte cu
încredere. Sãrbãtori fericite!

Ec. Cristian MURÃ,
Director Executiv SGA Mehedinþi

ing. Cornel FOLESCU,
Viceprimar al Municipiului

Drobeta Turnu Severin

Ionuþ SIBINESCU,
Senator ALDE Mehedinþi

De Crãciun, s’aveþi brad încãrcat, 
bogat, pahar închinat, vin curat,
gând luminos ºi împliniri.

Crãciun Fericit!

Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului ºi
Noul An sã vã aducã, bucurie în
case, mult noroc ºi sãnãtate alãturi
de cei dragi! La multi ani!
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Sã ne bucurãm de ce a mai
rãmas din acest an ºi de lucrurile vechi
ºi de cele neschimbate încã în rãu.
Este o stare rea cãtre care se îndreaptã
lumea ºi problema este cã vrem nu
vrem noi vom face parte din ea. Cu
fiecare zi care trece facem parte dintr-
o altã lume care nu seamãnã cu nimic
din ce a fost pânã acum. Reþelele de
socializare, de exemplu, distrug lumea
aºa cum a fost ea pânã acum ºi o vor
modifica ºi schimba definitv. Un
instrument care ai spune cã este
benefic pentru cã aduce împreunã
oameni din toate colþurile lumii. Lumea
începe sã nu mai existe în afara
spaþiului virtual de pe internet. Sã ne
închipuim ce s-ar întâmpla dacã vom
închide telefoanele ºi calculatoarele
pentru o secundã sau pentru zece
minute sau pentru o sãptãmânã. Oare
ce s-ar întâmpla cu fiinþele umane? Ar
trebui sã iasã din casã ºi sã se îndrepte
unele cãtre celelalte. Nu mai existã
lumea în afara reþelelor de socializare.
Devenim niºte zombie umblãtori.
Poate cã trãim în vremuri critice ºi nu
mã refer la timpurile politice, ci la
transformãrile sociale.
   La nivel global trãim o crizã profundã.
Trãim într-o lume care îºi erodeazã
fundaþia. Oare o sã putem trãi fãrã
reþelele de socializare ºi fãrã telefon. Cum
vom putea ieºi din aceastã închisoare.
Oare cât de singuri vom fi dacã vom
renunþa la micile închisori pe care le
purtãm cu noi peste tot. Când vom ieºi

din pânza de pãianjãn în care am intrat?
Este o reþea care ne-a transformat în
prizoneri. Probabil cã vor fi mai fericiþi
cei din închisori care vor trãi
libertatea de altã datã.
   Cel mai greu este sã fii prizonier în
libertate. Prizonierul slãbiciunilor tale.
Ce se va întâmpla cu poporul global de
sclavi care sunt acum încolonaþi de
reþelele sociale ºi de tehnologie. Indivizii
sunt tot mai conectaþi, dar tot mai izolaþi
ºi singuri în realitate. Avem mii de
„prieteni” pe reþele de socializare, dar
nu ºtim dacã cunoaºtem cu adevãrat
unul sau doi dintre ei.
   Trãim vremurile de trecere cãtre o erã
a rãului ºi nu a iubirii, a morþii ºi nu a
religiei. Societatea pe care am
cunoscut-o nu va mai exista.Ne
îndreptãm cãtre o lume de stãpâni ºi
de sclavi. Stãpânii vor fi cei care vor
deþine tehnologia ºi care vor exploata
masele. Tehnologia va fi noul stãpân
al lumii. L-am ucis pe Dumnezeu,
vorba lui Nietzsche, ºi acum îl înlocuim
cu altcineva sau cu altceva. Problema
este cã nu vom mai fi capabili sã fim
stãpânii noºtri ºi ai lumii noastre, nu
vom mai alege între bine ºi rãu.
Altcineva va alege pentru noi.
   Sã trãim cu gândul cã am apucat
lumea de ieri, pentru cã lumea de ieri a
fost mai bunã decât lumea de azi ºi cea
de azi va fi mai bunã decât cea de mâine.
La cum evolueazã societatea, ne
îndreptãm cãtre un moment zero, dacã
nu vom gãsi o soluþie pentru umanitate.

Tot ce am avut e mai bun decât ce vom avea
   Uciderea lui Dumnezeu nu
înseamnã cã nu mai crezi în nimic, ci
în orice. Tot Nietzche zicea asta. Atunci
care este calea pe care o vom urma.
Care este scopul nostru. Pacea
interioarã? Dincolo de orice realizãri
în plan material, lipsa pãcii interioare
ne va mâna mereu cãtre altceva.
Andre Marlaux spunea profetic faptul cã
Secolul XXI va fi religios sau nu va fi
deloc. L-am ucis pe Dumnezeu ºi nici
mãcar nu l-am înlocuit cu nimic, ci cu
orice. Umanitatea este într-o tranziþie cãtre
o zonã din care cu greu va ieºi, fãrã sã
treacã printr-un moment zero. Un început.
Este o crizã clarã în care am intrat ºi în

care aproape cã ne aºteptãm la orice.
Cred cã nu ne-ar surprinde dacã am afla
cã mâine ar veni Sfârºitul Lumii. Cumva
ne aºteptãm sã se întâmple lucrul acesta.
Conºtient, subconºtient sau inconºtient
am depãºit pragul maximal absolut al
fiinþei noastre. Ne aºteptãm la orice. Nu
mai avem rãbdare. Totul se deruleazã cu
o vitezã ameþitoare. Nu mai existã
satisfacþie. Nimic nu mai este suficient.
Când o sã ne regãsim în societatea care
îºi schimbã în rãu înfãþiºarea. Ne opunem
sau ne schimbãm? Cu va arãta mâine?
Oamenii de ºtiinþã vor gãsi o soluþie. Care
ne va salva sau care ne va ucide.

Profesori ºi elevi de la ªcoala Postlicealã Sanitarã - cu daruri la
Cãminele de la Gura Vãii

A devenit tradiþie ca, la sfârºit de an, elevi ºi profesori de la ªcoala
Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin sã meargã cu daruri la cele douã
cãmine de la Gura Vãii. “Colindãtorii” au fãcut primul popas la Cãminul de
bãtrâni oferind, preþ de câteva zeci de minute, o atmosferã de sãrbãtoare pentru

cei aflaþi aici, prin colindele interpretate de elevi ºi darurile aduse de Moº
Crãciun. Cu aceeaºi bucurie “Colindãtorii” au fost primiþi ºi la Cãminul
de copii instituþionalizaþi. Copiii i-au întâmpinat pe oaspeþi cu poezii ºi
cântece ºi au primit în schimb cadouri ºi îmbraþiºãri.
   La rândul lor, “colindãtorii” de la ªcoala Sanitarã au primit colindul
de la o grãdiniþã din municipiu, oferind în schimb cadouri de la Moºu.

 ªtefan Bãeºiu
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Expoziþia “Familia Regalã pe
Frontul Marelui Rãzboi (1916-1918)”,
alcãtuitã din 77 de panouri foto
documentare, este realizatã de Muzeul
Naþional Cotroceni, în colaborare cu
Arhivele Naþionale ale României,
Biblioteca Academiei Române, Muzeul
Naþional de Istorie a României, Muzeul
Municipiului Bucureºti, Muzeul Militar
Naþional “Regele Ferdinand I”, Arhivele
Diplomatice - Ministerul Afacerilor
Externe, Arhivelor Militare Naþionale
Române, Arhiva Naþionalã de Filme,
colecþionari particulari.  Expoziþia a fost
realizatã pentru a marca 100 de ani de
la victoriile înregistrate de Armata
Românã la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz.

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
este primul muzeu care gãzduieºte
aceastã expoziþie care se doreºte a fi
itineratã atât în þarã, cât ºi în strãinãtate
pe întreg parcursul anului 2018.
   Aceasta îºi propune sã readucã în

Expozitie de excepþie la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
Familia Regalã pe Frontul Marelui Rãzboi (1916-1918)

atenþia publicului
aspectele esenþiale ale
implicãrii regelui
Ferdinand, reginei Maria
ºi copiilor lor în actele
decizionale, alãturi de
personalitãþi, membri ai
Guvernului, generali,
ºefii misiunilor militare
în acþiunile efective de
rãzboi de-a lungul
participãrii românilor la
Primul Rãzboi Mondial.
   La vernisajul expoziþiei au participat
cele douã co-organizatoare, dr.
Stefania Dinu, director general adjunct
al Muzeului Naþional Cotroceni ºi dr.
Mariana Lazar.
   Un moment aparte l-a constituit
momentul artistic susþinut de Corul
Kinonia al Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei care, la finalul vernisajului, a
oferit un moment coral de cântece

ostãºeºti ºi colinde.
   Managerul muzeului, Doiniþa
Chircu, a precizat: “Expoziþia se
constituie din 77 de panouri
fotodocumentare ºi reprezintã un
omagiu adus bravei armate române
pentru victoriile obþinute în marile
bãtãlii de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi
Oituz ºi aduce în atenþia românilor

aportul familiei regale prin decizii ºi
fapte în ceea ce ce numim noi
zestrea pãstratã de la familia regalã:
independenþã, unitate ºi libertate
pentru naþiunea românã.”

Expoziþia va fi expusã în cadrul
Pavilionului Multifuncþional în
perioada 18.12.2017 - 17.01.2018.

Organizaþia de Femei a Partidului Naþional Liberal, filiala Mehedinþi
a primit colindãtori. Lângã bradul împodobit, au cântat micuþii de 4-5
ani, care au fost rasplãtiþi de gazde cu dulciuri ºi jucãrii, aºa cum este
obiceiul. O prezenþã importantã este cea a Nicoletei Iancu, cea care a
impresionat întreaga Românie cu vocea ei deosebitã. Daniel Cîrjan,
preºedinte PNL Drobeta Turnu Severin, ne-a declarat cã Sãrbãtoarea
Naºterii lui Iisus Hristos este o sãrbãtoare a familiei ºi a copiilor.
   “În Drobeta Turnu Severin se aflã foarte mulþi copii despãrþiþi de pãrinþi.
Forþaþi de împrejurãri sã pãrãseascã þara ºi sã munceasca în strãinatate,
mulþi parinþi îºi vãd copiii doar în aceastã perioadã a sãrbãtorilor de
iarnã. Îmi doresc ca aceste familii sã se reuneasca ºi sã revinã în oraºul
natal, pentru a-ºi creºte copiii ºi pentru a se bucura de ei. Voi face tot ce
îmi stã în putinþã sã înlesnesc un trai mai bun pentru aceste familii, la ele
acasã. Un moment de liniºte, de reapropiere de cei dragi, miros de brad
ºi cozonaci, iar, pe fundal, colinde. Un sentiment de speranþã ºi încredere
în viitor. Acesta este Crãciunul pe care îl doresc severinenilor”.

La mulþi ani!”

 Biroul de presã

Miercuri, 20 decembrie,
Prim-vicepreºedintele PNL
Mehedinþi, Daniel Cîrjan a þinut o
conferinþã de presã cu privire la
modificãrile pe care coaliþia PSD-
ALDE vrea sã le facã asupra legilor
justiþiei, în special cu privire la
modificãrile aduse Codului de
Procedurã Penalã.  Acesta susþine cã
„modificãrile ºi completãrile care se
preconizeazã sã fie fãcute Codului
penal ºi Codului de procedurã penalã
vor avea un efect „devastator”  asupra
anchetelor penale, eliminând
instrumentele legale indispensabile
prin care organele de anchetã pot
investiga infracþiunile. Un exemplu în

Daniel Cîrjan a þinut o conferinþã de presã cu
privire la modificãrile pe care coaliþia PSD-ALDE
vrea sã le facã asupra legilor justiþiei

acest sens: Un
criminal în serie
tocmai a comis o
nouã crimã odioasã,
iar singurele indicii
sunt o maºinã gri ºi
bãrbatul care a fost
vãzut lângã ea.
Procurorii au nevoie
de ajutorul publicului

pentru a gãsi fãptaºul: ar vrea sã dea
publicitãþii anumite amãnunte ce ar
permite identificarea mai rapidã a
autorului ºi prevenirea altei crime.
Dacã ar da publicului informaþii
din dosar, procurorii ar comite o
infracþiune conform noilor
reglementãri. Acesta este un
exemplu concret din care reiese cã
în forma propusã de PSD-ALDE, un
infractor ar scãpa nepedepsit. Partidul
Naþional Liberal va folosi toate
pârghiile legale pentru a stopa
mutilarea legilor justiþiei, inclusiv
prin atacarea acestora la Curtea
Constituþionalã”, a declarat Daniel
Cîrjan.

Sãrbãtoarea Naºterii lui Iisus Hristos
este o sãrbãtoare a familiei ºi a copiilor

Sãrbatorile Crãciunului ºi
Anului Nou sã vã aducã tot
ce-i mai bun pe lume, multã
iubire, fericire ºi
prosperitate.

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar al
Municipiului

La mulþi ani!

Drobeta Turnu Severin
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MEHEDINÞIUL ÎN ANII 1916-1918 (3)
dr. Tudor Rãþoi,

director Arhivele Naþionale Mehedinþi

CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

urmare din numãrul trecut

3   La rândul sãu, profesorul de muzicã Vasile I.
Buicã declara cã fusese luat ostatic de germani ºi de
bulgari, potrivit unei judecãþi ”dinainte hotãrâte“,
întrucât compusese marºul “La Turda”, regimul de
detenþie fiind unul foarte prost15. În chip asemãnãtor,
maiorul Ion Curiþã a fost arestat ºi dus în captivitate
la germani, care l-au fãcut prizonier. Ulterior “a fost
extrãdat ungurilor spre a fi judecat de trãdare, înaltã
trãdare, omor ºi jaf pe câmpul de luptã, în urma unui
denunþ fals”. Cercetarea fãcutã de unguri la tribunalele
militare nu i-a gãsit nici o vinã ºi, fãrã sã fie judecat,
a fost pus în libertate. În închisorile ungureºti a fot
rãu tratat ºi înfometat. A fost þinut în celulã singur,
pãzit la uºã de santinelã ºi nu i s-a permis sã
vorbeascã cu nimeni. Concomitent, casele din
Orºova i-au fost ocupate de trupele austro-ungare,
devastate ºi ruinate. Numai deteriorarea mobilierului
ºi obiectelor casnice era evaluatã la suma minimã
de 6.500 de lei. Totodatã, soacra maiorului a fost
maltratatã, înfometatã ºi condamnatã la 8 luni de
închisoare, iar soþia arestatã timp de 5 zile ºi dusã la
Seghedin sub escortã16.
   O experienþã nefericitã ºi nedreaptã a trãit ºi tânãrul
matematician Petre Sergescu. Acestuia i s-a aplicat
arestul de cãtre germani la 20 martie 1917, când a
fost ridicat din clasa unde fãcea lecþii la Liceul „Traian”
ºi internat la hotelul omonim, în regim celular. ”Dupã
7 luni petrecute în închisori în România ocupatã
(Hotel „Traian” în Severin, Mãnãstirea Tismana,
Cercul militar din Bucureºti) – declara la sfârºitul
rãzboiului Sergescu -, am fost transportat în Bulgaria,
la 20 septembrie 1917. Acolo am avut de îndurat
cele mai neauzite maltratãri în lagãrul de pedeapsã
al întregii Bulgarii: la Golemo - Konare. Repatriat la
7 iunie 1918, am fost menþinut arestat la ªcoala de
Poduri din Bucureºti pânã la 20 iunie 1918. În total
am avut 485 zile de chin, care mi-a ruinat sãnãtatea,
provocându-mi un reumatism violent, o anemiere
foarte accentuatã ºi o debilitate generalã (am pierdut,
de exemplu, 28 de kg din greutatea trupului meu,
greutate din care n-am câºtigat pânã acum nici 3
kg). În afarã de aceasta, am avut cheltuieli de peste
15.000 lei ca sã-mi pot salva viaþa. Pentru aceastã
nemaiauzitã cãlcare a dreptului internaþional ºi pentru
cãutarea sãnãtãþii cer despãgubiri de la germani.
Hotãrârea adunãrii ostaticilor ºi internaþilor politici
din decembrie 1918 a fixat la 1000 lei pe zi
despãgubirile ce avem de cerut, ceea ce revine la
485.000 lei“. Motivul internãrii, conform deciziei
poliþiei germane, au fost sentimentele contrarii
Puterilor Centrale. În urma pronunþãrii acestei decizii,
a fost expediat în Bulgaria, fãrã a fi fost judecat de
vreun tribunal militar german. Pe lângã rechiziþiile
fãrã bon fãcute de ocupant la casele familie din Turnu

Severin, fratele matematicianului, Barbu
Sergescu,  sublocotenent în Batalionul 18
Pionieri, a plãtit 100 lei amendã pentru cã a fãcut
observaþie unui soldat german sã nu vorbeascã
necuviincios cu ofiþerii români17.
Germanii l-au internat ºi pe dirigintele poºtei, Vasile
Ionescu, la 7 februarie 1917, þinându-l în detenþie 9
luni în þarã ºi 9 luni în Bulgaria, deoarece, prin natura
funcþiei de diriginte ºi ºef al cenzurii din Mehedinþi, a
înþeles sã-ºi respecte serviciul, iar familia sa era
cunoscutã pentru aversiunea faþã de Puterile Centrale.
Dupã arestare, locuinþa i-a fost devastatã, îndeosebi
mobilierul ºi lucrurile casnice, la o valoare estimatã
de circa 30.500 de lei. De asemenea, asupra familiei
s-au exercitat “cele mai josnice umilinþe ºi ameninþãri”,
expunând-o zilnic hãrþuirii poliþiei germane18.
   O mãrturie copleºitoare pentru regimul ocupaþiei
asupra Severinului ºi judeþului Mehedinþi este ºi
memoriul din 30 decembrie 1918 al profesorului
Ion Boceanu. Acesta pãrãsise garnizoana Severin
cu Batalionul de miliþieni Mehedinþi din care fãcea
parte. ”În ziua de 23 noiembrie 1916 – îºi amintea
Boceanu - am cãzut prizonier cu Grupul Cernei,
cãruia îi fusese ataºatã unitatea mea. Din  Ungaria,
unde am fost þinut douã luni, am fost trimis în
Germania, unde am stat pânã la 13 iunie 1918, când
am fost repatriat. În trecere prin Moldova, de unde
m-am întors la începutul lui octombrie a.c., mi-am
vãzut casa jefuitã ºi ocupatã de 2 ofiþeri germani.
   Soþia mea, în urma bombardãrii Severinului din
ziua de 15 august 1916, s-a refugiat la Strehaia. Iar
de aici, la începutul lui noiembrie 1916, a plecat la
Botoºani. În pribegia ei n-a putut lua decât foarte
puþine lucruri de îmbrãcãminte de-ale ei ºi de-ale
mele, pe care n-a putut sã le ducã în Moldova ºi le-
a lãsat, într-un cufãr, la pãdurarul Frunzã de la
Strehaia, unde au fost prãdate de germani.
  Mobila ºi celelalte lucruri ce aveam au rãmas
închise în cele douã camere ºi bucãtãria ce ocupam:
jumãtate din apartamentul ce aveam închiriat, fiind
închiriatã de mine doamnei Siþa Policrat, pânã la 9
noiembrie 1916, când au intrat germanii în oraº.
Atunci, aceºtia, forþând uºa dormitorului, au pãtruns
înãuntru ºi, forþând încuietorile, au deschis dulapurile
de haine, dulapul de la spãlãtor, cutiile de la masa
de toaletã ºi au luat: lenjeria de corp ºi de pat, saltelele
de lânã ºi de paie, o plapumã, apoi din camera
cealaltã: aproape toate cãrþile, o vioarã, douã
mandoline, douã servicii de ceai, veselã, tacâmurile.
Trecând în bucãtãrie au luat din vase. Odatã cu
acestea mi-au luat proviziile de zahãr, unturã, sãpun
ºi au ars ºi un stânjen de lemne de cer ºi stejar ce le
aveam tãiate în ºopronul din curte. Toate aceste
lucruri au fost luate cu violenþã. Fãrã bonuri.
  Puþinele lucruri ce mai am ºi pe care le pãstrez ca
amintire au fost adunate a doua zi de decedatul
meu socru, Zaharia I. Zaharia, care rãmãsese singur

sã înfrunte vijelia duºmanã, toþi copiii, pânã ºi soþia-
i, fiind plecaþi, care pe front la datorie, care în
pribegie, ºi închise într-una din camere. ªi, puþin
în urmã, în ianuarie 1917, au fost luate ºi pãstrate
de soacrã-mea, care se întorsese de la Craiova,
întrucât, dupã plecarea soldaþilor, camerele au fost
ocupate fãrã întrerupere de 2 ofiþeri germani, pânã
în noiembrie 1918. În acest interval mi s-a luat
pianul la un casino, de unde l-am ridicat foarte
deteriorat, în ajunul trupelor de ocupaþie.

Pagubele ce mi s-au adus le evaluez la suma
de 8.011 lei.
   Chiria pentru jumãtate din apartament,
complet ocupat, se urcã, de la noiembrie 1916
pânã la noiembrie 1918, la suma de 1.200 lei,
socotind anual 600 lei din 1.200 cât prevede
anual contractul“19.
   Într-un fel asemãnãtor a fost tratat ºi profesorul de
desen de la Liceul “Traian”, Al. Resmeriþã. Din
declaraþia datã de acesta la 31 decembrie 1918,
rezultã cã a fost luat ostatic de cãtre germani în ziua
de 7/20 februarie 1917 ºi þinut închis sub cheie
pânã la 1 mai, când a fost dus la mãnãstirea Tismana,
unde i s-a spus cã tratamentul ce urma sã-l
primeascã împreunã cu ceilalþi deþinuþi avea sã
depindã de acela pe care guvernul român de la Iaºi
îl va aplica ostaticilor Puterilor Centrale. Dar, la 12
iunie, adus iar la Turnu Severin cu alþi ostatici, a fost
þinut închis, sub cheie, pânã la 30 septembrie când,
dupã o aºa-zisã judecatã a unui sergent de poliþie
militarã germanã pentru faptul cã, înainte de rãzboi,
scrisese articole în ziarele din Bucureºti contra
Puterilor Centrale, cum ºi din cauzã cã fãcea parte
din Partidul Liberal, i s-a citit o condamnare de
pierderea libertãþii pe tot timpul duratei rãzboiului,
semnatã de guvernatorul Tüelf von Tcheppe. Apoi
cu alþi 11 internaþi, la Bucureºti, la Cercul Militar, a
fost supus la închisoare celularã, precum criminalii.
La 22 octombrie 1917 a fost deportat în Bulgaria, în
aºa-zisul lagãr  de pedepsire din Golemo - Konare
ºi þinut închis, cu alþi deportaþi, în magazia
întunecoasã ºi umedã a unei mori, fãrã cãldurã. Iar
hrana era 2 ½ kg fasole pentru 100 (o sutã) de
oameni pe zi. La 18 iulie 1918 a fost eliberat în
Bucureºti cu alþi 94, în schimbul libertãþii obþinute
de la guvernul român pentru o sutã de spioni
germani condamnaþi. Din maltratarea suferitã în
detenþie a rãmas cu sãnãtatea zdruncinatã pentru
totdeauna. Jumãtate din casã i-a fost rechiziþionatã
2 ani pentru ofiþerii germani ºi austro-ungari. I s-au
luat, de asemenea, un porc gras, 7 curcani de 20
kg, sãpun, fãrã bon, iar la Pruniºor i s-au devastat,
dintr-un vagon, douã lãzi cu 240 bucãþi lenjerie de
trusou, 90 bucãþi tacâmuri de argint, rochii ºi haine.
Deschiderea vagonului ºi spargerea s-au fãcut de
o patrulã germanã20.15 Ibidem, f. 230;16 Ibidem, f. 283;17 Ibidem, f. 254;

18 Ibidem, f. 223;19 Ibidem, f. 201-202 20 Ibidem, f. 221.
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În perioada analizatã raportul
euro/leu a avut un parcurs apreciativ,
în  condiþiile în care vânzãrile de valutã
au crescut, companiile profitând de
cursul mai ridicat pentru a obþine banii
necesari pentru taxele ºi impozitele
la bugetul de stat sau bonusurile de
final de an ale angajaþilor.

Cursul euro a scãzut de la 4,6346 la
4,6210 lei, la sfârºitul perioadei, minim
al ultimelor ºase sãptãmâni.
   Tranzacþii le de la finalul
intervalului s-au realizat între 4,615
ºi 4,623 lei, cotaþiile de la închidere

Euro ºi-a temperat creºterea pe final de an

 Radu Georgescu

fiind de 4,619 – 4,622 lei.
   Volatilitatea dolarului american
a fost mai mare, media coborând
de la 3,9431 la 3,9130 lei, la
finalul perioadei, când cotaþiile s-
au miºcat între 3,906 ºi 3,919 lei.

Moneda elveþianã s-a miºcat pe
pieþele internaþionale între 1,161 ºi
1,17 franci/euro, iar cursul a avut un
minim de 3,9642 ºi un maxim de
3,9757 lei. La sfârºitul intervalului
media a fost stabilitã la 3,9715 lei.
   Odatã depãºit pragul de 2%, tendinþa
de creºtere a indicilor ROBOR a

încetinit, existând chiar semne timide
de scãdere. La finalul perioadei
indicele la trei luni se situa la 2,10%,
nivel mai mult decât dublu comparativ
cu începutul lui septembrie. De altfel,
acest indicator este acela care dã
frisoane românilor care au ales
creditarea în lei, în funcþie de el fiind
stabilitã valoarea ratelor lunare.

Indicele la ºase luni se situa la
2,31%, cel la nouã luni la 2,33% iar
cel la 12 luni la 2,36%.
   Scurtul interludiu de calm s-ar
putea modifica în urmãtoarele

sãptãmâni, având în vedere majorarea
preþurilor din ultimele luni. INS a
anunþat o creºtere a inflaþiei anuale
în noiembrie de  3,23%, cel mai înalt
nivel din august 2013, dupã ce în
octombrie majorarea a fost de 2,63%.
   Evoluþia dobânzilor îngrijoreazã
majoritatea companiilor, aºa cum o arata
sondajul privind accesul la finanþare al
companiilor nefinanciare din România
care a fost realizat de BNR. ”O creºtere
de pânã la 3 puncte procentuale a ratei
dobânzii la lei ar afecta semnificativ
activitatea companiei ºi/sau capacitatea
de rambursare a creditului în rândul a
57% dintre firmele respondente. Firmele
care au contractat împrumuturi în euro
se finanþeazã în mare parte (46%) la o
ratã de dobândã cuprinsã între 2% ºi
4%. În cazul acestora, o majorare de
pânã la trei puncte procentuale a ratei
dobânzii la euro ar afecta 60% dintre
companiile îndatorate în aceastã
monedã”, se aratã în sondaj.
   Perechea euro/dolar a fluctuat pe
pieþele internaþionale între 1,1730 ºi
1,1848 dolari. La finalul perioadei
cotaþiile erau de 1,1777 – 1,1832 dolari.
   Majorarea de cãtre Rezerva Federalã
americanã a dobânzii sale de politicã
monetarã la 1,25 – 1,50%, a treia din
acest an, nu a influenþat parcursul
dolarului, aceastã mãsurã fiind deja
prinsã în curs de pieþe. Oficialii Fed
au anunþat cã iau în calcul trei majorãri
de dobânzi pentru anul viitor.
Analiza cuprinde perioada 13 – 19
decembrie.

 urmare din pagina 3
Despre Carrefour:

Cu peste 10.100 de magazine în 34 de
þãri, Grupul Carrefour este al doilea retailer
mondial ºi numãrul unu în Europa. De
peste 50 de ani, Carrefour este un partener
pentru viaþa de zi cu zi. În fiecare zi, acesta
primeºte în magazinele sale peste 10
milioane de clienþi din lumea întreagã,
oferindu-le o gamã largã de produse ºi
servicii la preþuri echitabile.
   În România, Grupul Carrefour
numãrã 311 magazine dintre care 33
hipermarketuri ‘Carrefour’, 225
supermarketuri (209 magazine
‘Market’ si 16 magazine’Express
Orange’), 42 magazine de proximitate
‘Express’, 10 magazine de proximitate
‘Contact’, un magazin de comerþ
online: www.carrefour-online.ro.

Carrefour România a...



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu strãinãtatea
în aceste zile. Este rost de cãlãtorii îndepãrtate,
de discuþii cu persoane strãine sau de planuri
în acest sens. Se deschide o etapã deosebitã
vizavi de relaþiile cu strãinãtatea, evidenþiindu-
se totodatã ºi o dorinþã de rafinare sufleteascã.
Îþi este favorizatã participarea la cursuri,
seminarii, conferinþe ºi activitãþile culturale.
Mentalul este destul de rãscolit, astfel cã îþi poate
fi dificil sã menþii o conversaþie importantã sau
sã iei decizii de anvergurã. Rezumã-te la strictul
necesar ºi relaxeazã-te! Reuniuni profesionale,
discuþii cu ºefi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se deschide un nou capitol financiar, mai ales
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se
recomandã prudenþã, deoarece sunt ºanse de a se
încurca lucrurile destul de mult. Pe de o parte apar
câºtiguri suplimentare, dar pe de altã parte tinzi sã
investeºti în diverse. Ar fi bine sã laºi deciziile ce
privesc cheltuielile pentru sãptãmânile urmãtoare,
când se limpezesc gândurile ºi comunicarea se
poate desfãºura armonios. Planuri de cãlãtorii în
strãinãtate sau de studii pe termen lung. Este
posibil sã fii nevoit sã reiei unele secvenþe de
învãþare sau de evaluare necesare în plan
profesional. Sarcini de lucru oferite de cãtre ºefi
ºi dezbateri colegiale furtunoase.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã,
deschizându-se un nou capitol. Sunt ultimele
frãmântãri în relaþia cu partenerul de viaþã sau în
relaþia cu cei de afaceri. Acordã atenþie sporitã
acestor relaþii ºi opereazã acele schimbãri de care
ai nevoie pentru bunãstarea ta viitoare. Financiar,
sunt posibile cheltuieli comune cu alþii, separãri
de bunuri patrimoniale, discuþii legate de
moºteniri ºi partaje specifice unui divorþ.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Evitã implicarea în
datorii, credite sau în a te oferi sã plãteºtu tu pentru
alþii. Activitãþile culturale îþi vor bucura sufletul
în a doua parte a sãpãtmânii. Participã activ la
ele ºi lasã-te purtat de feeria lor.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se deschide o nouã etapã profesionalã la locul
de muncã. Se vor revizui anumite sarcini de
muncã, vei primi altele de mare anvergurã, iar
eforturile tale vor fi rãsplãtite din plin. Implicã-
te cu încredere în tot ce se iveºte, pentru cã te
vei descurca excelent. Relaþiile parteneriale sunt
umbrite ºi se contureazã încet, sigur ºi discret
schimbãri de anvergurã. Observã ºi reþine ceea
ce se discutã ºi ceea ce se petrece între tine ºi
partenerul de viaþã, colaboratori, parteneri de
afaceri. Sunt adieri subtile privitoare la ceea ce
va urma. Cheltuieli comune cu alþii pe facturi,
servicii de care beneficiaþi împreunã, planuri
financiare importante.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti foarte creativ în aceastã sãpãtmânã ºi
dornic de a-þi schimba planurile de viaþã, mai
ales cele care privesc segmentul sentimental.
Sunt ultimele retuºuri în ceea ce priveºte relaþia
cu persoana iubitã ºi relaþia cu copiii. Stabileºte
clar ce anume vrei în contiuare sã se petreacã în
viaþa ta amoroasã ºi ai încredere cã aºa va fi.
Decii, fii foarte atent ce îþi doreºti! La serviciu
se deschide o nouã etapã, care anunþã sarcini
de lucru interesante, de mare anvergurã. Totuºi,
climatul profesional este tensionat ºi umbrit,
astfel cã este bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã te
implici numai în ceea ce simþi tu cã îþi este de
folos ºi îþi bucurã sufletul. Îngrijeºte-þi sãnãtatea!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Segmentul domestic ºi relaþiile familiale intrã
într-o nouã etapã. Schimbãri de domiciliu,
chestiuni privitoare la moºteniri, planuri
domestice, discuþii de anvergurã cu neamurile.
Ceea ce se stabileºte acum pe tot ce þine de casã
ºi familiei va avea efecte pe termen lung. Se
animã mult segmentul amoros. relaþiile cu
persoana iubitã ºi relaþiile cu copiii se vor
reconfigura încet, sigur ºi discret, acum în aceastã
sãptãmânã fiind un preambul la ce va urma.
Prudenþã ºi circumspecþie! Este rost de discuþii
aprinse, însã se vor lãmuri multe ºi mãrunte. Mult
de lucru, atât la serviciu, cât ºi acasã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se contureazã multe controverse în relaþiile cu
anturajul apropiat. Discuþii aprinse, aflarea unor
secrete personale ale unor apropiaþi ºi de aici este
posibil sã revizuieºti toate relaþiile în care eºti
implicat. Renunþã la cei care te consumã prea mult,
pentru cã vor veni alþii în preajma ta de o mai bunã
calitate. Evitã sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
despre intenþiile tale de viitor. Unii te vor percepe
greºit ºi îþi pot crea neplãceri. Noutã-þi în plan
domestic ºi în relaþiile familiale. Se vor pune în
discuþie aspecte privitoare la moºteniri, la reparaþii,
curãþenii generale, dar poate fi vorba ºi despre
mutarea într-o altã locaþie. Rãscoliri sentimentale
ºi controverse în relaþiile cu copiii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Planuri financiare noi pe termen lung! Dispar
blocajele din calea obþinerii veniturilor din
munca desfãºuratã, astfel cã poþi cheltui liniºtit
pe tot ce ai nevoie sau pe cadouri ºi mofturi
personale. Se contureazã întâlniri ºi dialoguri
multe cu persoanele din anturajul apropiat.
Cumva mentalul este umbrit, astfel cã va persista
senzaþia de mers în gol ºi senzaþia discuþiilor
sterile. Este bine sã abordezi subiecte banale,
cotidiene fãrã a povesti despre tine, intenþiile
tale ºi fãrã a emite judecãþi ºi opinii personale.
Treburi domestice de anvergurã alãturi de
membrii familiei, discuþii  privitoare la
îmbunãtãþirea condiþiilor din spaþiul locativ.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se deschide o nouã etapã personalã, în care
te vei orienta spre cu totul alte valori morale ºi
spirituale. Este bine sã-þi stabileºti planuri noi
de mare anvergurã, gândindu-te la cum þi-ai dori
sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo. Stãrile
tale de spirit sunt fluctuante, astfel cã de aici ºi
relaþiile cu ceilalþi se desfãºoarã anevoios. Fii
prudent ºi controleazã-þi reacþiile, pentru cã
existã riscul sã strici relaþii ºi situaþii bune!
Segmentul financiar primeºte raze luminoase
începând cu aceastã sãpãtmânã, dar vor ieºi la
ivealã nemulþumirile profunde legate de raportul
muncã-plata aferentã. Ai încredere cã totul se
desfãºoarã spre binele tãu suprem.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai nevoie de multã odihnã ºi detaºare de
cotidian în prima parte a sãptãmânii. Se pot
evidenþia afecþiuni ale ficatului, ºoldurilor,
coapselor, dar ºi afecþiuni specifice aparatului
respirator. Îngrijeºte-te pe îndelete! Pe de altã
parte sunt momente bune de a te gândi la relaþiile
ºi situaþiile în care eºti implicat. Revelaþii
obþinute vor fi de mare anvergurã ºi de un real
folos. Personalitatea ta începe un proces de
reconfigurare care se va desfãºura pe termen
lung ºi în care stãrile tale de spirit vor fluctua
mult. Stabileºte scopuri precise, învaþã de la toþi
cei din preajma ta, amintindu-þi cã viaþa este un
film în care trebuie sã joci diverse roluri.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Schimbãri de proporþii în relaþiile cu prietenii
ºi cu susþinãtorii din segmentul profesional! Te
vei desprinde de unii, te vei apropia de alþii, însã
gustul dulce-amar predominã. Este vremea
marilor revizuiri ale tuturor relaþiilor ºi planurilor
în care eºti implicat. Ai nevoie de odihnã ºi
meditaþie interioarã. Se pot evidenþia afecþiuni ale
sistemului osos ºi articular. Fii prudent ºi
îngrijeºte-te serios cu ajutorul specialiºtilor în
sãnãtate. Dialogurile tãinuite cu oameni dragi de
încredre. Reþine ce afli în aceste zile, pentru cã
sunt informaþii preþioase ºi foarte utile pe termen
lung. A doua parte a sãptãmânii îþi rezervã acþiuni
diverse, pentru cã te vei simþi mult mai bine.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Noutãþile socio-profesionale abundã în aceastã
sãptãmânã, astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru
orice. Se deschide o nouã etapã la locul de muncã,
în care este posibil sã primeºti sarcini de lucru
noi direct din partea unor ºefi ºi autoritãþi sau
chiar poþi obþine o funcþie de conducere. Totuºi
analizeazã bine despre ce este vorba ºi spune nu
acolo unde constaþi cã ar fi prea dificil sã rezolvi
sau sã-þi asumi. Foarte delicate sunt relaþiile cu
prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-
profesional. Unele relaþii se vor finaliza definitiv.
Este puþin probabil sã legi noi relaþii în aceastã
perioadã, de aceea fii prudent ºi nu-þi divulga
pãrerile ºi intenþiile.
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În perioada 15 -
16.12.2017, la Bãile TUªNAD, s-a
desfãºurat Concursul “Stânca
ªoimilor’’ care a strâns la start 250
de sportivi pentru vârste mici U10,
U9, U8, masculin ºi feminin.
   Cu acest prilej micuþii Judoka
care fac parte din “Gaºca Mea de
Pici Atomici” au debutat la o
competiþie serioasã ºi s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc I
- CHIRICÃ DAVID -26 kg -U8
- BULAI DARIUS -21 kg -U8
Loc II
- IANCU AMALIA -36 kg -U9

Concursul “Stânca ªoimilor’’
s-a desfãºurat la Bãile TUªNAD

Loc III
- PREDUÞ CÃTÃLINA -38 kg -U8
- SUCIGAN ALBERT -24 kg -U8
Loc V
- BADEA BOGDAN -34 kg -U8
- BIZGA CINTEZA BOGDAN -30 kg
–U9
   A fost un concurs cu multe
întrebãri din partea micuþilor, multe
descoperiri, multe ambiþii ºi
promisiuni cã se vor pregãti ºi vor
mai participa la competiþii pentru
cã este frumos.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Comunicat de presã
În ºedinþa din 14 decembrie, la propunerea Ministerului Energiei,

Guvernul României a adoptat Hotãrârea pentru aprobarea Regulamentului
de Organizare ºi Funcþionare a Centrului Naþional de Management al Apei
Grele ºi a unor mãsuri necesare pentru asigurarea securitãþii obiectivului.
C.N.M.A.G. a fost declarat unitate de interes strategic, iar statutul sãu
juridic este acela de instituþie publicã de interes naþional.
   Atribuþiile principale ale Centrului, aºa cum sunt prevãzute ºi în Ordonanþa
Guvernului nr. 29/2017, sunt de pãstrare a inventarului de apã grea ºi
preluarea ºi pãstrarea arhivei R.A.A.N. Cheltuielile curente ºi de capital vor
fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei iar
conducerea instituþiei va fi asiguratã de cãtre un director general ºi un
director general adjunct, numiþi, în condiþiile legii, de ministrul Energiei.
   Înfiinþarea ºi organizarea Centrului reprezintã o mãsurã ce vine în
concordanþã cu  politicile de  creºtere a eficienþei energetice, aºa cum
sunt ele menþionate în strategia pe sectorul energetic, prezentatã în
programul de guvernare PSD-ALDE ºi asumatã de Executiv.
   Pentru judeþul Mehedinþi, aceastã decizie reprezintã nu doar o
promisiune îndeplinitã, ci ºi consolidarea rolului pe care acest judeþ îl
are pe harta energeticã a þãrii. Totodatã, înfiinþarea Centrului este ºi un
pas spre progres, dat fiind faptul cã este avutã în vedere realizarea de
investiþii în tehnologii noi ºi licenþe, pentru modernizarea capacitãþilor
existente, precum ºi pentru noi obiective.
   Mulþumesc ministrului ALDE, domnul Toma Petcu, pentru interesul
arãtat faþã de o temã importantã pentru dezvoltarea judeþului Mehedinþi.

Ionuþ SIBINESCU, Senator ALDE Mehedinþi

Anunþ
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare R.A. – în faliment,

prin Lichidator Judiciar Euro Insol SPRL propune tuturor Asociaþiilor de
proprietari din Drobeta Turnu Severin care au debite neachitate cãtre RAAN
reprezentând energie termicã (altele decât cele aflate pe rolul executorilor
judecãtoreþti),  încheierea unei tranzacþii având ca obiect plata eºalonatã
a debitului principal restant  pe o perioadã de 12, 24, 36 de luni în funcþie
de valoarea debitului ºi renunþarea la platã a penalitãþilor datorate de
cãtre asociaþie, sub condiþia respectãrii în întregime a graficului de plãþi,
în condiþiile prevãzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei.

În masura în care nu se va da curs acestei propuneri pânã cel
târziu în data de 31.01.2018, Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
prin lichidator judiciar Euro Insol va demara procedura de executare
silitã în vederea recuperãrii în întregime a creanþei (debit principal,
penalitãþi, cheltuieli de judecatã, cheltuieli de executare).

Pentru orice informaþii ºi lãmuriri RAAN vã stã la dispoziþie.
Tel: 0758279521, e-mail: office@raan.ro

PRIMÃRIA COMUNEI VRATA
JUDEÞUL MEHEDINÞI

ANUNÞ

 PRIMÃRIA COMUNEI VRATA, JUDEÞUL MEHEDINÞI organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale, vacantã, de
FUNCÞIONAR, din cadrul Compartimentul administrativ-gospodãresc;
     Condiþii de participare:
     - Studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã;
     - Certificate de participare la cursuri operare pe calculator (Word,
Excel, Internet);
     - Condiþii de vechime în muncã minim 10 ani;
     - Concursul se organizeazã la sediul Primãriei comunei Vrata,
judeþul Mehedinþi, în  perioada: 26.01.-29.01.2018.
     Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant
candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale, conform art. 3
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286
din 23 martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Dosarele de înscriere se depun la sediul instituþiei în termen de 10
zile de la publicarea anunþului.
     Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul Primãriei comunei Vrata.
      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Primãria comunei Vrata,
telefon 0252/393435.

PRIMAR, DAN CÃPRARU

PRIMÃRIA PRUNIªOR - JUDEÞUL MEHEDINÞI

ANUNÞ
Primãria comunei Pruniºor, judeþul Mehedinþi, organizeazã

concurs, în baza HG 286/2011 ºi HG 1027/2014, la sediul Primãriei
Pruniºor, din comuna Pruniºor, judeþul Mehedinþi, în data de
25.01.2018 ora 10,00 proba scrisã ºi în data de 30.01.2018 ora 12,00
interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de cadastrist, în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pruniºor.
   Condiþii de participare la concurs: studii de specialitate îin domeniu,
vechime minimum 5 ani.
   Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primãriei comunei
Pruniºor.
   Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia stabilitã, se afiºeazã
la sediul Primãriei din comuna Pruniºor, judeþul Mehedinþi.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei Pruniºor, judeþul
Mehedinþi ºi la telefon  0252-339013.

Primar, Covlea Nandi



sportOBIECTIV mehedinþean 21.12.2017 - 03.01.2018 pag. 15

Dupã secþia de box de la CSM
Drobeta Turnu Severin, în municipiul
de la malul Dunãrii a mai apãrut un
club al sportului cu mãnuºi. Din luna
iulie a acestui an, într-una din sãlile
amenajate în incinta Polivalentei
severinene, Box Club Drobeta
pregãteºte viitorii pugiliºti ai
Mehedinþiului. Dacã secþia de la CSM
Drobeta Turnu Severin, coordonatã de
Dumitru Cipere, s-a axat în ultimii ani
doar pe box feminin, clubul înfiinþat de
antrenorul Sorin Gherghescu iniþiazã
tineri boxeri. Deºi au doar câteva luni
de antrenamente, micuþii de la Box
Club Drobeta au izbutit sã obþinã deja
rezultate. Astfel, pe 8-9 decembrie, la
Turneul Internaþional Cupa Revoluþiei,
de la Timiºoara, la care au participat 7

Cea de-a patra ediþie a
Trofeului Moº Crãciun la fotbal a fost
adjudecatã de clubul organizator ACS
Luceafãrul Drobeta, atât la U9, cât ºi
la U8. La competiþia defãºuratã în Sala
Polivalentã au participat 18 de echipe,
din 7 judeþe, iar câºtigãtoare la ambele
categorii de vârstã a fost clubul
patronat de arbitrul Marian Balaci.
Astfel, în finala de la U9, copiii pregãtiþi
Alin Rapcea au dispus cu 5-0 de CSJ
‘tiinþa Craiova, iar, la U8, puºtii
antrenaþi de Ovidiu Pãtrulescu au
învins, cu 3-0,  Acadamia Gheorghe
Hagi. La acceaºi categorie de vârstã,
pe locul 3 s-a clasat Viitorul Arad, care
a trecut cu 3-2, dupã loviturile de la 7
m, de MCA Drãgãneºti-Olt, iar, la
grupa 2008, Pro Junior Craiova a
dipus în finala micã, cu 3-0, de

Boxul masculin, revigorat
de Gherghescu

 M. O.

cluburi din România, douã din
Serbia ºi unul din Slovenia,
Elvis Epuran (copii; - 40 kg) a
obþinut medalia de argint, Raul
Dãescu (cadeþi; - 54 kg) a
cucerit aurul, dupã ce a câºtigat
ambele meciuri prin abandonul
adversarilor, în repriza a doua,
iar juniorul Dragoº Bobei a
pierdut finala la +80 kg, în
care a întâlnit un adversar cu o
greutate superioarã.
   Pe 17 decembrie, la Cupa Lugoj,
Epuran ºi Dãescu au pierdut finalele
la puncte, iar, la seniori, severinenaul
Ionuþ Sârbu ºi-a învins adversarul
prin KO. “Am reuºit sã pun bazele
acestui club, sã ofer copiilor din judeþ
condiþii decente pentru practicarea

boxului, sã putem face performanþã.
Suntem la început de drum, dar avem
deja un numãr însemnat de elevi care
vin cu regularitate la antrenamente.
Au apãrut ºi primele rezultate! in sã
le mulþumesc copiilor pentru munca
pe care o depun, pentru încredere ºi
dãruire, iar pãrinþilor pentru cã ºi-au
educat copiii sã iubeascã ºi sã
practice sportul. Totodatã,
mulþumesc celor care sunt alãturi de
mine ºi care cred în visul meu, acela

de a duce boxul mehedinþean acolo
unde a fost odatã, la loc de cinste (n.r
- în 1980, la JO de la Moscova,
pugilistul Dumitru Cipere aducea
singura medalie olimpicã, de bronz,
pentru sportul severinean)”, a declarat
Sorin Gherghescu. Acesta a luat
contact cu lumea boxului în 1995, la
CS Meva Drobeta Turnu Severin, sub
îndrumarea lui Alexandru Istratescu,
dupã care a lucrat cu maestrul emerit
Constantin Drãghici.

Transferat în varã de Academia
de Fotbal Gheorghe Hagi, de la ACS
Luceafãrul Drobeta, severineanul
Eduard Radaslavescu a fost desemnat
cel mai bun jucãtor la categoria sa de
vârstã, U14. Acesta a fost recompendat
cu un voucher în valoare de 900 lei,
care poate fi folosit la magazinul Nike,
sponsorul tehnic al Academiei Hagi ºi
al clubului FC Viitorul. “Ne bucurã cã
un jucãtor lansat de noi a ajuns sã fie
cel mai bun jucãtor al celei mai
prestigioase academii de fotbal din
România ºi, poate, din Sud-Estul
Europei. An de an, Academia
Gheorghe Hagi câºtigã aproape toate
compeþiile naþionale rezervate copiilor
ºi juniorilor, iar, mai nou, ºi pe cea de
seniori. Acolo sperãm sã ajungã ºi
fostul nostru jucãtor Eduard
Radaslavencu, dar ºi ceilalþi severineni
care au fost cooptaþi de Viitorul
Constanþa. Nu e uºor sã ajungi cel mai
bun jucãtor al academiei, la categoria
ta de vârstã, fiindcã acolo sunt aduºi
cei mai buni fotbaliºti din þarã. E foarte
greu, în primul rând, sã ajungi sã
semnezi cu Viitorul. Edi a demonstrat
cã se poate sã faci performanþã ºi dacã
provii de la Severin, iar acest premiu
ar trebui sã-i motiveze pe toþii copiii

Trofeul Moº Crãciun a rãmas la organizatori

Academia Flavius Stoican Drobeta
Turnu Severin.  Premiile individuale
au revenit lui Albert Miþaru (ACS
Luceafãrul Drobeta) - pentru cel mai
bun jucãtor la U9, în timp ce David
Preduþ (ACS Luceafãrul) a fost
desemnat cel mai bun portar, la aceeaºi
categorie de vârstã. La U8, Alexandru
Rãduicã (ACS Luceafãrul) a fost
desemnat cel mai bun jucãtor, iar
coechipierul sãu Ianis ogoe a primit
premiul pentru cel mai bun portar. “A
fost un nou turneu reuºit, cu echipe
foarte valoroase. Au venit cluburi din
7 judeþe. Chiar ºi Academia Gheorghe
Hagi, cu care avem un parteneriat, ne-
a onorat cu prezenþa”, a declarat
Alexandru  Sitaru, managerul clubului
organizator, ACS Luceafãrul Drobeta.

 M. O.  M. O.

Severinean premiat de “Rege”

de la Luceafãrul”, a declarat Alexandru
Sitaru, manager la Luceafãrul Drobeta.
În varã, de la clubul patronat de
arbitrul Marian Balaci a fost
achiziþionat de academia lui Hagi ºi
severineanul Emanuel Martinovici,
iar în urmã cu 18 luni  fusese
transferat coechipierul sãu David
Olaru, ambii nãscuþi în anul 2004,
la fel ca Radaslavescu. Tot în 2016,
de la AS Sport Kids Drobeta au
plecat la Constanþa Sebastian
Stancu, Denis Curea ºi David Dincã.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 21.12.2017 - 03.01.2018pag. 16

pa
m
fle
t

Mã frate-miu, ãl bãtârn a lu’
al bãtârn, când îl întrebam io de
viaþã, zâcea “mã nepoate, fusã, fusã
ºi se dusã”. Aºa trecu ºi 2017. Fu
un an bunicel, de ce sã zâc! Fusãi
sãnãtos... Veta sãnãtoasã, copiii,
nepoþii, sãnãtoºi, grâu se fãcu,
porumb se fãcu, vin se fãcu, ce mai,
n-ai de ce te plânge.
   Acuma, cã trecu aproape anu,
veni ºi timpu sã facem o urare, aºa
cum e datina lãsatã. Cã altfel nu
merge bine ºi anu’ care vine. Aºa
cã e vremea sã strigãm

Pluguºorul:
Aho, aho, copii ºi fraþi,
Staþi puþin ºi nu mânaþi,
Lângã noi v-alãturaþi,
Pluguºorul ascultaþi!
Mâine anul se înnoieºte,
Severinul se porneºte,
ªi nimeni nu-l mai opreºte.
O sã fie plin de bine, de fabrici ºi
de uzine,
De locuri de muncã pline.
Magazine mii ºi mii, strãzi cu
asfalt pentru copii,
Gaze în apartamente, apã caldã-n

Sucã ºi Pluguºorul lui 2017
robinete.
Ia mai mânaþi mãi flãcãi, hãi, hãi

...
Iarna-i grea, omãtu-i mare,
Semne bune anul are.
De cãldurã o s-avem parte,
frigul o sã stea departe.
Nea Cîrjan cu voie bunã, o
sã stea-n concediu o lunã.
Iar apoi cu bucurie, va mai
sta la comedie.
Între timp s-aºterne omãtu,
Nea Folescu e cumãtru.
Dã cu sare ºi nisip, dã puþin ºi
din buric,
Iarã neaua se topeºte, pãnã vicele
clipeºte.
Ia mai mânaþi mãi flãcãi, hãi, hãi

...
Peste toþi vegheazã-n zare, al
nostru primare mare,
Cã de-un an îi zicem plin:
Mariusicã di la Severin.
E pe strãzi, pin cartiere, pi la
case, pi la blocuri,
Nu mai ºtii în câte locuri.
Dac-o þine tot aºa, devine un fulg
de nea.
Acum anul se înnoieºte, Nea

Aladin se îndrãgosteºte,
ªi la muncã tot sporeºte.
Adunã bani cu gãleata ºi-i dã
primarilor cu lopata.
Oamenii sunt mulþumiþi, numai
unii sunt mai fripþi,
Cã la ei nu a ajuns, fir de-asfalt
pe unde-a pus.
Ia mai mânaþi mãi flãcãi, hãi, hãi

...
Iarã nea Mazilu strigã, de la
tribuna aia micã,
Cã pe el l-au cam uitat, pe acolo
pin Senat,
Dar îºi ia revanºa-ndatã, face-o
lege deochiatã,

Mehedinþiu sã-nfloreascã ºi
nimeni sã nu-l depãºeascã.
Ia mai mânaþi mãi flãcãi, hãi, hãi

...
De urat am mai ura, Da-n curând
se va-nsera,
ªi aici am încheia.
Sã vã fie anul plin, cerul ºi el mai senin.
Casa sã vã fie casã, masa sã vã
fie masã,
Cu bucate-mbelºugate, vinuri
scumpe ºi de toate.
Obiectivu sã trãiascã, nimeni sã
nu-mbãtrâneascã,

La Anu ºi La Mulþi Ani!
 nea Mãrin

 urmare din pag. 6
 douã infracþiuni de dare de mitã,
douã infracþiuni de efectuare de
operaþiuni financiare, ca acte de
comerþ, incompatibile cu funcþia.
Sentinþa
   În acelaºi dosar, fostul ºef al
Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Mehedinþi, Constantin Ponea,
avocatul Cristian Damian Stãnoiu,
preºedintele casei judeþene de
asigurãri de sãnãtate Mehedinþi ,
Elisabeta Zenovia Rolea (fostã

Adrian Duicu, condamnat... Neagoie), consilier principal în
cadrul casei judeþene de asigurãri de
Sãnãtate Mehedinþi, Grigoriþa Feraru
(fostã Cozma), administrator al unei
societãþi comerciale, Valentina
Drãghia (fostã Docea) ºi afaceristul
Constantin Popescu au fost achitaþi.
   Doina Borugã (fostã Giurcan),
manager al Spitalului judeþean de
urgenþã Mehedinþi a fost
condamnatã la 1 an închisoare cu
suspendare, iar Daniela Delia
Popescu (fostã Ciorângan-
Popescu), director executiv în

cadrul consiliului judeþean
Mehedinþi ºi preºedinte al
consiliului de administraþie al
Spitalului judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, a fost
condamnatã la de 8 luni închisoare.
   Potrivit minutei instanþei, Duicu a
fost reþinut în acest caz în data de 03
aprilie 2014 ºi arestat preventiv din 4
aprilie 2014 pânã în 16 octombre
2014, datã de la care s-a aflat în arest
la domiciliu, iar din 1 aprilie 2015 a
fost pus sub control judiciar, revocat
la data de 11 noiembrie 2016, mãsurã

rãmasã definitivã prin decizia penalã
a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
Constantin Ponea ºi Constantin
Popescu au fost reþinuþi în data de 3
aprilie 2014 ºi arestaþi preventiv la
data de 4 aprilie 2014 pânã la data
de 16 octombrie 2014 datã de la care
s-au aflat în arest la domiciliu, iar din
1 aprilie 2015 puºi sub control
judiciar pânã la revocarea definitivã
a acestei mãsuri la 21 iunie 2016,
potrivit deciziei penale nr. 953/
4.07.2017 a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie.  Alexia M.


