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Performanþã la Spitalul Municipal Orºova

Spitalul din Orºova face paºi
repezi spre modernitate. În ultima
perioadã, calitatea serviciilor medicale,
aparatele medicale performante, dar ºi
tot mai multi medici specialiºti au dus
Spitalul din Orºova în topul celor mai
bune spitale din þarã, iar lucrurile nu

În cadrul simpozionului „Sãnãtatea orºoveanã ºi comunitatea localã”,
s-a fãcut un bilanþ al Spitalului Municipal din Orºova. Datele prezentate

aratã o evoluþie spectaculoasã, atât în ceea ce priveºte reducerea
datoriilor, cât ºi în ceea ce priveºte noile dotãri ºi înfiinþarea de noi

secþii. Mai mult, medicii tineri vin cu plãcere sã lucreze aici.

se vor opri aici, întrucât echipa
managerialã doreºte o extindere a
paletei de servicii.
   „Am reuºit sã mãrim numãrul de
paturi, în special la Fizioterapie ºi
Kinetoterapie, unde solicitãrile sunt
din ce în ce mai mari. Avem o secþie

de primiri-urgenþe ultramodermã,
cabinete de specialitate dotate ºi tot
mai mulþi specialiºti care vin sã
lucreze aici cu noi”, a precizat
managerul Spitalului Municipal
Orºova, Adrian Cican.
   Municipalitatea din Orºova a
înþeles nevoia de dezvoltare a
unitãþii spitaliceºti ºi de aceea
investeºte tot mai mult aici.
   „Spitalul ºi sãnãtatea reprezintã
prioritãþi pentru mandatul meu de
primar. Voi sprijini activitatea de aici,
iar ultima analizã a managementului
de la Spitalul Municipal mi-a dat o
imagine foarte bunã ºi am decis sã

investesc mai mult ºi sã sprijin echipa
managerialã”, a declarat ºi primarul
Orºovei, Marius Stoica.
   De altfel, edilul orºovean, prezent la
simpozion, a fãcut douã anunþuri care
au surprins, dar care sunt cât se poate
de fireºti. Primarul a anunþat public cã
a prelungit contractul de management
al managerului Adrian Cican, dupã
care a anunþat faptul cã unul dintre cei
mai buni medici orºoveni, doctorul
Lucian Vãdãstreanu, omul sub
conducerea cãruia, cu ani în urmã, a
început dezvoltarea ºi modernizarea
spitalului, va fi declarat cetãþean de
onoare al municipiului Orºova.
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Sfârºitul sãptãmânii trecute a fost unul foarte
încãrcat pentru deputata PSD de Mehedinþi, Alina Teiº.
În prima sãptãmânã de vacanþã parlamentarã, Alina

Teiº a avut un program foarte încãrcat atât la cabinetul
parlamentar, cât ºi în judeþ. De altfel, a fost prima
sãptãmânã în care parlamentarul social-democrat
mehedinþean a avut vineri program prelungit la
cabinetul parlamentar, de la 8.00 la 12.00.
   De la cabinetul parlamentar deputata Alina Teiº s-a
deplasat apoi în comunele Braniºtea ºi Ponoarele, în
cadrul unor evenimente, unde a avut, de asemenea,
întâlniri ºi discuþii cu mai mulþi cetãþeni ai judeþului.
   „Aºa cum am spus, am mãrit programul de
audienþe la cabinetul parlamentar pe perioada
vacanþei parlamentare, acesta fiind în fiecare vineri
între orele 8.00 – 12.00. Am putut astfel sã stau de
vorbã cu mai mulþi oameni ºi mã bucurã faptul cã tot
mai mulþi cetãþeni vin la cabinetul meu parlamentar.
Pentru fiecare în parte încerc sã gãsesc soluþii la
problemele lor. Evident, nu toate aceste probleme þin
de competenþa unui parlamentar, dar încerc sã îi ajut
cât ºi cum pot. Ceea ce vreau sã ºtie locuitorii judeþului
este cã fac tot ce pot pentru a-i ajuta. Am fost apoi în
comunele Braniºtea ºi Ponoarele, la invitaþia primarilor
acestor douã comune. ªi în aceste comune am avut
posibilitatea sã discut atât cu reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, dar ºi cu simpli cetãþeni. Le-am spus cã în calitatea
mea de parlamentar voi sprijini orice proiect care are în
vedere dezvoltarea localã. Aº mai vrea sã mai adaug cã,
datoritã faptului cã este vacanþã parlamentarã, voi merge
în mai multe localitãþi ale judeþului, pentru cã vreau sã
am discuþii cu mai mulþi primari ºi cetãþeni ai judeþului,
iar în mãsura în care pot sã-i ajut sã le fiu de folos”, a
declarat Alina Teiº.

Deputata Alina Teiº:
„Mã bucurã faptul cã tot
mai mulþi cetãþeni vin la

cabinetul meu parlamentar”

 Mircea Popescu

Am participat la începutul acestei
sãptãmâni la o ºedinþã a Consiliului local
municipal. Eram interesat de un proiect de
hotãrâre privitor la Palatul Culturii (o
rectificare de buget în baza cãreia putem
organiza ediþia a lll-a a Festivalului Medieval,
undeva la finele lunii august, începutul lui
septembrie). Dar toatã atenþia mi-a fost captatã
de problemele grave ce au fost aduse în
discuþia consilierilor locali, probleme care ne
privesc pe toþi cei care trãim în acest oraº.
   Prima dintre acestea s-a referit la cãldura
din apartamente, în sezonul rece (nu mai e
chiar aºa mult pânã atunci, deja am intrat în a
doua jumãtate a anului).
   A doua problemã majorã pusã pe tapet a
fost situaþia racordãrii la gaze. Toate celelalte
puncte de pe ordinea de zi a ºedinþei au trecut
imediat în plan secundar, iar toate eforturile
retorice ale consilierilor ºi primarului s-au
concentrat pe tema cãldurii ºi gazelor.
   Au fost discuþii destul de aprinse, purtate
pe un ton ferm, cu un simþ de rãspundere fãrã

Marile teme locale
cusur. Am vãzut dintr-odatã o solidaritate ce
a trecut dincolo de apartenenþe politice ºi
idiosincrasii. Cei de la compania de gaze au
fost pur ºi simplu trimiºi acasã sã-ºi facã
temele ºi sã revinã cu ele fãcute.
   Mi-a plãcut foarte mult intransigenþa
consilierilor locali ºi a primarului vizavi de
compania de gaze. A sunat foarte bine într-un
climat în care chiar cã e nevoie de
responsabilitate ºi simþ critic.
   În privinþa încãlzirii, la iarnã, e ºi o veste
bunã: s-a câºtigat procesul cu firma care ne
promisese o nouã termocentralã dar nu a
reuºit decât sã schiþeze ceva absolut
neconvingãtor. Acest lucru deschide automat
calea unor proiecte, sperãm noi, mai viabile.
Cred cã ºi în aceastã iarnã vom avea agent
termic cam în aceiaºi formulã de anul trecut,
cu costuri apreciabile dar inevitabile, în fond.
   În privinþa gazelor ar fi ºanse bune ca un
cartier precum Schela Cladovei sã fie racordat
la gaze, dacã lucrurile se miºcã mai repejor.
Mi-a plãcut implicarea consilierilor locali
severineni pe aceste teme sensibile, ºi faptul
cã au tratat tranºant situaþia. Pânã la urmã ºi
gazele (cred cã suntem singurul oraº reºedinþã
de judeþ din þarã fãrã aºa ceva) ºi încãlzirea pe
timpul iernii þin de confortul primar, de un grad
minimal de civilizaþie, ºi e normal sã ne dorim
sã atingem ºi noi acest prag minimal.
   De la anul intrãm în logici electorale, taberele
se vor despãrþi ºi mai abrupt dar cu toate
acestea marile teme locale, presante, vor avea,
sper, darul sã ne solidarizeze, în sensul
rezolvãrii lor. Nu sunt probleme de ieri de azi,
dar sunt ale noastre, azi, ºi de mâine încolo.

În aceste zile s-a împlinit un an de când
Rãzvan Emanoil Roºca a preluat în mod statutar
funcþia de preºedinte al PMP Mehedinþi. Acesta
era preºedinte interimar al partidului din
primãvara anului 2017, când a preluat funcþia
de la Cãtãlin Voinea Mic, cel care a condus ca
preºedinte interimar filiala judeþeanã pentru
câteva luni.
   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.
   Promovarea lui Rãzvan Roºca în funcþia de
preºedinte al PMP Mehedinþi a survenit într-
un moment în care aceastã formaþiune politicã
era într-o situaþie politicã nu tocmai favorabilã
la nivelul judeþului. Dupã preluarea funcþiei,
noul preºedinte al PMP Mehedinþi ºi-a propus
sã consolideze ºi sã relanseze partidul la nivelul

Rãzvan Emanoil Roºca – un an în fruntea
PMP Mehedinþi

judeþului. Rãzvan Roºca a
gestionat foarte bine
activitatea din partid, ca
organizator în teritoriu.
   Astfel la propunerea sa, la
scrutinul local parþial din vara
anului 2017, candidatul
pentru funcþia de primar al
 continuare în pag. 4
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Sâmbãtã, 21 iulie 2018, în
cea mai frumoasã ºi binecuvântatã
zonã a judeþului nostru, unde tradiþiile
sunt pãstrate cu sfinþenie, iar credinþa
este neîntreruptã de grijile ºi
problemele acestei societãþi, cu harul
ºi cu purtarea de grijã a Preasfintei
Treimi sosit-a ceas de prãznuire ºi de
bucurie duhovniceascã pentru toatã
obºtea creºtinilor din nordul judeþului
Mehedinþi. Cu emoþie în suflet ºi cu
dragoste întru Hristos Domnul, a avut
loc un mare eveniment prilejuit de
sfinþirea bisericii cu hramul Sfântul
Cuvios Nicodim de la Tismana din
localitatea Ponoarele, aºezatã într-un
loc binecuvântat cu peisaje unice, în
vecinãtatea Podului lui Dumnezeu.
Astfel, la peste ºase veacuri de când
locuitorii de atunci ai acestor plaiuri
au alungat pe Cuviosul Nicodim, în
aceste zile, locuitorii de astãzi îl
readuc pe sfânt în mijlocul lor,
dãruindu-i un locaº de o frumuseþe
admirabilã, ca semn al împãcãrii.
Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de
cãtre ÎPS Dr. Irineu, Mitropolit al
Olteniei, ÎPS Iosif, Mitropolit al
Europei Occidentale ºi Meridionale,
PS Nicodim, Episcopul Severinului
ºi Strehaiei ºi PS Siluan, Episcopul
ortodox român al Ungariei ºi locþiitor
al Episcopiei Daciei Felix, înconjuraþi
fiind de un ales sobor de preoþi ºi
diaconi. În cuvântul de învãþãturã
rostit de Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, le-a fost
explicat tuturor celor prezenþi despre
rolul bisericii ºi despre conduita pe

Zi de mare sãrbãtoare pentru credincioºii parohiei Ponoarele

care trebuie sã o aibã creºtinii, atunci
când merg la bisericã. În cadrul
acestei mari sãrbãtori, dupã sfânta
slujbã, întreaga suflare creºtineascã
s-a bucurat de o ocazie poate unicã
în viaþã: atât bãrbaþii, cât ºi femeile
au intrat în Sfântul Altar ºi au trecut
prin faþa Sfintei Mese pe care au
sãrutat-o, alãturi de Sfânta Evanghelie
ºi Sfânta Cruce.
   În semn de preþuire ºi deosebit
respect, la sfârºitul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, a
înmânat Gramate de recunoºtinþã
pentru ctitorii acestui sfânt lãcaº, iar
pãrintelui paroh, Preacucernicului
Pãrinte Victor Martinescu, i-a fost
acordat titlul de iconom-stavrofor.

Locul cu multe legende

   Se spune cã pe aici a trecut la un
moment dat ºi Sfântul Nicodim, care
se nevoia în cãutarea cascadei ce i se
arãtase în vis ºi deasupra cãreia trebuia
sã construiascã o mãnãstire. Aºa s-a
oprit la Ponoarele, chiar în locul de
unde izvorãºte râul Bulba, gândind la
lãcaºul pe care urma sã-l ridice în
slujba Domnului. Douã familii foarte
înstãrite, lipsite de credinþã ºi de orice
legãturã cu Dumnezeu, l-au ademenit
ºi, în timp ce se odihnea, au luat cuþitul
de tãiat pâine al sfântului ºi au tãiat cu
acesta o gãinã pe care ulterior i-au
strecurat-o în traista pe care o avea
asuprã-i. În urma acestui vicleºug l-
au acuzat de furt, scoþându-i gãina din
traistã ºi fãcându-l de ruºine în faþa
tuturor. Ruºinat ºi cu durere în suflet,
Sfântul Nicodim a plecat în cãutarea

unui alt loc în care sã ridice mãnãstirea
visatã, care astãzi este sfânta
Mãnãstire Tismana. Coborând pe
Valea Gãinii, s-a oprit pe marginea
râului Bulba, care curgea prin partea
stângã a vãii, ºi privind abãtut spre apa

limpede cu miros de ferigã, a
blestemat-o ca aceasta sã fie
zbuciumatã pe veci, lipsitã de peºti ºi
sã o înghitã pãmântul.
   Sãtenii povestesc înfioraþi cum cã
acest blestem s-a împlinit, având în
vedere zbuciumul creat de cele opt
mori existente pe cursul râului. Nici
peºtii nu trãiesc în râu, exact cum a
hãrãzit sfântul, iar pe timp de secetã,
vara, apa dispare înghiþitã de
pãmântul însetat, ºi asta pentru cã
traiectoria albiei sale trece peste o
peºterã. Din cauza secetei, apa intrã
brusc în cavitatea subteranã, dând
impresia cã a fost înghiþitã de pãmânt.
   O altã legendã spune cã acum
multe veacuri aici locuia necuratul,
chiar în peºtera de la Ponoarele. Mult
rãu pricinuia diavolul oamenilor,

motiv pentru care toatã suflarea a
început sã se roage lui Dumnezeu sã-
i scape de nenorocirile pe care acesta
le pricinuia localnicilor. Dumnezeu ar
fi lovit cu palma tavanul peºterii, astfel
încât acesta s-a prãbuºit peste intrare.
Cu toate astea, diavolul s-a strecurat
pe cãi numai de el ºtiute ºi a ieºit pe
sub deal, pe cealaltã gurã a peºterii,
cea care duce spre lacul Zãtonul Mare.
Vãzându-se învins, acesta a început
sã se agaþe cu ghearele de vârful
Dealului Peºterii, în furia sa formând
ºanþuri în formaþiunile calcaroase ºi
ajungând în câmpiile de lapiezuri
Afrodita ºi Cleopatra. Legenda mai
spune cã necuratul s-ar fi urcat apoi
pe stânca numitã a diavolului, din
locul acela observând oamenii care
intrau în peºterã ºi pe care de multe
ori a încercat sã îi înece în lacul
Zãtonul Mare.
   Pe aceste meleaguri, oamenii cred cu

tãrie cã toate legendele lãsate de
strãmoºii lor sunt reale. ªi când ajungi
lângã lac, n-ai cum sã nu observi cã în
tot universul acesta mirific nu existã nici
o fãrâmã de viaþã. Sãtenii sunt oameni
gospodari, cu fricã de Dumnezeu ºi se
roagã de veacuri pentru rãscumpãrarea
acelei nelegiuiri, care i s-a întâmplat
sfântului, dorindu-ºi cu ardoare ca într-
o bunã zi în apa de la Ponoarele sã
miºune peºtii ºi alte vietãþi. Pentru cã
visul Sfântului Nicodim a fost ca în locul
acela sã înalþe un lãcaº de-nchinãciune,
oamenii locului au hotãrât ca aici, în
imediata apropiere a Podului lui
Dumnezeu, sã construiascã o bisericã,
spre a ridica blestemul, fapt ce s-a ºi
realizat, iar astãzi blestemul s-a dezlegat
prin slujba de târnosire.
Reporter: Marian Gherghinescu 
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Sfârºitul de sãptãmânã a fost
unul încãrcat de evenimente pentru

Centrul Cultural „Nichita Stãnescu”,
instituþie de culturã aflatã în
subordinea  Consiliului Judeþean

Spectacole folclorice extraordinare susþinute de Ansamblul Profesionist,
                                                      în Mehedinþi ºi în Serbia

Mehedinþi, care este  condusã de
managerul Emilia Mihãilescu.

   Astfel Consiliul Judeþean Mehedinþi,
Primãria ºi Consiliul Local Bala ºi
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu” au

organizat Festivalul “Plaiul
Cloºanilor”, festival de tradiþie care se
desfãºoarã la Bala.
 Ansamblul Profesionist
„Danubius” orchestra ºi dansatorii
au susþinut un adevãrat regal
folcloric pentru locuitorii comunei
Bala, dar ºi pentru turiºtii aflaþi în
numãr mare în staþiune.
   La sãrbãtoare au participat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu ºi
secretarul de stat în Ministerul
Dezvoltãrii, Alin Chirilã. Cu acest
prilej atât preºedintele Consiliului
Judeþean, Aladin Georgescu cât ºi
Alin Chirilã s-au adresat locuitorilor
comunei, ºi i-au asigurat cã, în
continuare, aceºtia vor putea
beneficia de tot sprijinul pentru
realizarea de proiecte pentru
comunitate.
   Trebuie remarcatã implicarea
primarului Valentin Ohima, care cu
sprijinul Consiliului Judeþean ºi cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii a
finalizat chiar cu aceastã ocazie o

investiþie extrem de necesarã ºi foartre
bine venitã pentru dezvoltarea
comunei, care înseamnã amenajarea
unui spaþiu utilat corespunzãtor,
prevãzut cu parcare ºi scenã, pentru
desfãºurarea de manifestãri culturale
dar ºi comerciale.
   Tot la sfîrºitul sãptãmânii trecute,
Ansamblul Profesionist “Danubius”
a susþinut ºi un spectacol folcloric
extraordinar, la Kladovo, Serbia, în
cadrul unui proiect european ºi
relaþiei de bunã colaborare cu
instituþiile similare din Serbia. Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi
managerul Emilia Mihãilescu au
dezvoltat de-a lungul timpului legãturi
foarte bune cu comunitãþile
româneºti din diaspora, inclusiv
Serbia dar ºi cooperãri cu oamenii
de culturã, scriitori, pictori, artiºti
sârbi, programe comune de
dezvoltare ºi sprijin.
   La Bala ºi în Serbia, publicul a fost
încântat de Orchestra Profesionistã
„Danubius” dirijatã de maestrul Adrian
Luca, de soliºtii vocali ºi instrumentiºti
dar ºi de dansurile din toate zonele
þãrii prezentate de dansatorii
Ansamblului.

Guvernatorul statului Georgia,
Nathan Deal, a emis o proclamaþie
oficialã de felicitare a României, cu
ocazia sãrbãtoririi Centenarului Marii
Uniri de la 1918. În textul proclamaþiei
se aratã cã “la 1 decembrie 2018,
americanii cu origini româneºti ºi
românii din întreaga lume sãrbãtoresc
a o suta aniversare a consolidãrii
statului modern al României. Ziua Marii
Uniri a României marcheazã unificarea
Transilvaniei, Basarabiei ºi Bucovinei
cu Regatul României”.
   În document sunt subliniate relaþiile
apropiate dintre România ºi Statele
Unite, bazate pe valori comune. De
asemenea, este remarcatã contribuþia
generaþiilor de româno-americani la
cultura ºi economia naþiunii americane.
   Ambasadorul României în Statele
Unite ale Americii, George Cristian
Maior, a salutat proclamaþia statului
Georgia, apreciind mesajul
guvernatorului Nathan Deal. “Marea

Guvernatorul statului Georgia a emis o proclamaþie
oficialã de felicitare a României, cu ocazia sãrbãtoririi
Centenarului Marii Uniri de la 1918

Unire de la 1918 este onoratã de cãtre
statul Georgia, prin proclamaþia
emisã de cãtre guvernatorul Nathan
Deal, aceasta fiind una dintre multele
proclamaþii prin care statele
americane felicitã România cu ocazia
Centenarului. Nu trebuie sã uitãm cã
momentul de la 1918 nu ar fi fost
posibil fãrã ajutorul preºedintelui
SUA de atunci, Woodrow Wilson, ºi
a românilor din America”, a declarat
ambasadorul George Cristian Maior.

Informaþii suplimentare:
   Statul Georgia, iniþial colonie
britanicã fondatã în 1733, face parte
dintre cele 13 colonii care ºi-au
declarat independenþa faþã de Marea
Britanie. În capitala statului, Atlanta, s-
a nãscut în 1929, Martin Luther King
Jr., unul dintre cei mai cunoscuþi
activiºti pentru drepturile civile din
Statele Unite ale Americii, cel mai tânãr
laureat al premiului Nobel pentru Pace,
în 1964, pentru lupta împotriva

segregaþiei ºi discriminãrii rasiale.
   În Atlanta funcþioneazã
Consulatul Onorific al României în
statul Georgia, unul dintre cele mai
vechi din SUA. De asemenea,
capitala Georgiei, Atlanta, este
înfrãþitã cu Bucureºtiul.
   Mediul asociativ românesc este
reprezentat de Uniunea Internaþionalã
a Femeilor Române, preocupatã de
promovarea culturii ºi limbii române.
Tot în Georgia îºi are rãdãcinile o altã
asociaþie româneascã, Consiliul
Mondial Român. Un factor de
coeziune al comunitãþii româneºti este
reprezentat de bisericã, fiind înfiinþate
un numãr semnificativ de parohii
ortodoxe în principalele oraºe ale
statului. De asemenea, în Georgia
existã una din cele mai numeroase
comunitãþi baptiste româneºti de
pe teritoriul SUA.

Ambasada României
în Statele Unite ale Americii

 Urmare din pag. 2
comunei Godeanu din partea PMP
Mehedinþi, Romicã Achimescu, s-a
clasat pe locul 2, cu 120 de voturi,
respective 26,3 %).
   ªi în calitate de consilier local
Rãzvan Emanoil Roºca a avut pânã
în prezent o activitate intensã, fiind
de altfel prezent la toate ºedinþele de
Consiliu Local. Rãzvan Roºca a fost
co-iniþiator al regulamentului privind
închirierea unui loc de parcare în
municipiu cu tarifare orarã, adoptat
în acest an. Acest proiect a început
încã din luna august a anului 2017,
când consilierul PMP Mehedinþi
Rãzvan Roºca a demarat un proiect
prin care sã se înfiinþeze registrul de
evidenþã a locurilor de parcare în care
s-a fãcut inventarierea acestora, urmat
apoi de adoptarea unui regulament,
acesta fãcându-se cu sprijinul
Executivului Primãriei severinene.

Rãzvan Emanoil Roºca...
 G. P.

 Mircea Popescu
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În perioada 12.06.2018 –
15.11.2018, Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier, având ca parteneri
Centrul ªcolar de Educaþie Incluzivã
Constantin Pufan, Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi ºi Cepeºi Gh.
Marius Daniel Întreprindere
Individualã, implementeazã
proiectul cultural “100 de file de
istorie din Cartea Unirii”, proiect
cofinanþat de Administraþia Fondului

100 de file de istorie
din Cartea Unirii

Cultural Naþional.
   Scopul proiectului cultural “100
de file de istorie din Cartea Unirii”
este cunoaºterea procesului
complex al Unirii de la 1918 de cãtre
persoanele defavorizate cultural ºi
promovarea în comunitatea localã a
filelor de istorie din Cartea Unirii,
prin abordãri interculturale ºi
multidisciplinare.
   Miercuri, 18 iulie 2018, a avut loc
lansarea acestui proiect cultural, la care

au participat reprezentanþi ai instituþiilor
partenere, dar ºi ai instituþiilor
colaboratoare, iar în data de 19 iulie
2018 a fost organizatã o lecþie
interactivã “Ce ºtim despre Unire?”.
   La acest eveniment cultural au
participat copiii de la Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia

Copilului Mehedinþi. Prin intermediul
metodelor interactive, participative,
nonformale, neconvenþionale, copiii au
primit informaþii privind procesul
complex al Unirii de la 1918.
   La finalul întâlnirii, participanþii
s-au prins în Hora Unirii.

 Biroul de presã

Manifestãrile prilejuite de
aceastã mare sãrbãtoare au început
încã din seara zilei de marþi, când
a fost sãvârºitã slujba privegherii,
de cãtre o delegaþie trimisã din
partea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, prin purtarea de grijã a
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim 
   În dimineaþa zilei de miercuri a
fost sãvârºitã slujba de sfinþire a
Agheasmei Mici, Sfânta Tainã a
Maslului, Acatistul Sfintei Ana, iar
mai apoi fiind sãvârºitã Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie, de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
împreunã cu Preasfinþitul Pãrinte
Galaction, Episcopul Alexandriei ºi
Teleormanului ºi Preasfinþitul
Pãrinte Paisie Logojanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Timiºoarei,
înconjuraþi fiind de un ales sobor
de preoþi ºi diaconi, dintre care doi
diaconi au fost trimiºi din partea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,

Hramul mãnãstirii mehedinþene
“Sfânta Ana” - Orºova

Miercuri, 25 iulie 2018,
când Biserica Ortodoxã serbeazã Adormirea Sfintei

Ana, mama Maicii Domnului, Mãnãstirea Sfânta Ana -
Orºova a îmbrãcat straie de sãrbãtoare.

care din motive
binecuvântate nu a
putut sã fie prezent în
mijlocul nostru 
   Rãspunsurile din
timpul Sfintei Liturghii
au fost asigurate de
cãtre psalþii Catedralei
Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.
   Mãnãstirea Sfânta
Ana este situatã în
oraºul Orºova pe defileul Dunãrii,
unul dintre cele mai frumoase locuri
naturale din þara noastrã. Ea este
aºezatã pe coama Dealului Moºului,
care dominã oraºul Orºova.
   A fost ctitoritã de cãtre ziaristul
interbelic Pamfil ªeicaru, care a
luptat în zona Orºovei în calitate de
sublocotenent al Regimentului 17
Infanterie în Primul Rãzboi Mondial.
   În 1935 a fost construit un
drum de acces pietruit ºi lung de
un kilometru ºi jumãtate ce urca
din centrul Orºovei pânã în

Dealul Moºului. Drumul a fost
numit Drumul Eroilor ºi era
strãjuit de ºapte troiþe sculptate
din lemn de stejar masiv, aceste
troiþe erau închinate regimentelor
care au luptat în zonã în Primul
Rãzboi Mondial . Troiþele au
dispãrut prin anii 1960.
   Mãnãstirea Sfânta Ana a fost
construitã între anii 1936 ºi 1939,
perioada în care ªeicaru era director
al ziarului Curentul ºi deputat în
Parlamentul României 
   Mãnãstirea, care trebuia sã

poarte hramul Sfânta Ana (dupã
numele mamei lui Pamfil ªeicaru),
nu a fost sfinþitã imediat dupã
încheierea lucrãrilor de construcþie.
   Dupã anul 1945, odatã cu
venirea comuniºtilor, clãdirea a
fost transformatã în restaurant.
   În anul 1990, Mãnãstirea Sfânta
Ana a fost preluatã de Mitropolia
Olteniei ºi la 2 decembrie 1990 a
fost  sfi inþi tã de episcopul
Damaschin Severineanul, vicar al
Mitropoliei Olteniei.
Reporter: Marian Gherghinescu 
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Un iulie atipic face ca mai
toatã lumea sã fie bulversatã. În plan
fizic, dar ºi psihic, profesional sau
social. Singurul lucru pozitiv – sau,
mã rog, cât de cât profitabil – este cã
nu am avut parte de canicula de-a
dreptul insuportabilã din, sã zicem,
iulie trecut. Altminteri, oscilaþiile
termice sau cele privind cãderile de
precipitaþii creeazã mari perturbaþii în
orice tip de activitate umanã. Mai ales,
în planificarea ºi efectuarea
concediilor. Fiindcã, deh, e sezonul lor.
Bineînþeles cã bãieþii vigilenþi au
început sã arate cu degetul spre... ruºi.
Cã ei ar fi declanºatorii acestor
fenomene perturbatoare! Da, mã rog!
Fenomenul cu adevãrat grav e legat
de inundaþiile tot mai dese,
provocatoare de distrugeri serioase,

atât în gospodãriile oamenilor cât ºi
în zona amenajãrilor rutiere, feroviare
etc. Numeroase poduri de piatrã s-au
sfãrâmat, a venit apa – ca-n jocurile
copilãriei – ºi le-a luat. Din pãcate,
efectele sunt departe de a fi, ca în
jocurile copilãriei, gratuite ºi bine
rimate, ele sunt dramatice pânã la
tragism ºi se traduc în zeci de localitãþi

Un iulie atipic
izolate de restul lumii ºi în sute de
oameni evacuaþi ºi obligaþi sã plece
în bejenie cu doar o bocceluþã
sãrmanã în spinare, în schimb, cu o
casã de copii de crescut... Dramele
societãþii româneºti de atât amar de
ani, cãrora nimeni nu pare a fi în stare
sã le dea de capãt!...
   * În anii „de tristã amintire”,
îndrãznesc sã spun cã sentimentul de
solidaritate umanã era mult mai
dezvoltat. Am amintit de repetate ori
– ºi o voi face ori de câte ori voi simþi
necesar – de episodul când, studenþi
fiind, la Universitatea din Craiova, am
luat  - noi, studenþii! – hotãrârea sã
amânãm sesiunea de examene din
varã pentru a merge pe aliniamentul
Bechet -  Dãbuleni sã-i sprijinim pe
locuitorii acestor mari comune din

Sudul judeþului Dolj, în faþa Dunãrii
învolburate ºi ieºite agresiv din albie,
care luase deja tributul a zeci de vieþi
omeneºti ºi de suflete de  animale
nevinovate. A fost prima noastrã
armatã, de care niciunul dintre noi nu
s-a plâns vreodatã. Ne-am întors,
dupã o lunã de zile, la Craiova, ca
niºte eroi. Nu ne-a ridicat nimeni

statuie, nu am fost favorizaþi la
examen, ne-am petrecut vacanþa
rãmasã pe apucate, dar ne-am întors,
toamna urmãtoare, în amfiteatre
parcã mai proaspeþi ca niciodatã.
Ar mai fi astãzi posibil aºa ceva? Ei,
iatã o întrebare!
   * În vremea asta, berbecii din
politicã cicã îºi ascut sãbiile, în
vederea viitoarelor bãtãlii. ªtiþi ce? Dar
parcã am cam obosit, tot asistând la
aceastã operaþiune, la urma urmei,
primitivã. Care continuã, canonic, fãrã
vreun efect notabil, de atâta amar de
ani. Acum, o frãsunealã în plus este
în jurul desemnãrii noului ºef al DNA.
Ca ºi cum aceasta ar fi o problemã
de importanþã mondialã! Ca ºi cum
crearea acestor structuri anticorupþie
nu ar fi altceva decât rezultatul
jocurilor de interese al marilor  puteri,
interesate în destabilizarea economiei
româneºti, în destructurarea/
necoagularea capitalului autohton.
Aceastã stare de lucruri face ca, de
fapt, clasa politicã aleasã spre a ne
conduce, de fapt, sã nu ne conducã!
Fie pentru cã se ºtie cu niscaiva muºte
pe cãciulã, fie cã, pur ºi simplu, se
simte timoratã, având adânc inoculat
complexul unei vinovãþii, cum sã-i
zic, aproape ancestrale. Putem ieºi
din aceastã... dilemã? Sincer, nu
cred cã se va întâmpla prea curând.
Agitaþia de ultimã orã a
ambasadelor cu... pricina spune ºi
ea destul de multe  despre aceastã
stare de lucruri. Bãieþii fie nu mai
au rãbdare, fie simt ei cã s-ar putea
întâmpla ceva neplãcut (deºi nu vãd
ce anume!) la nivelul superior al
deciziei politice din România.

   * Revenind la numirea noului ºef
al DNA, sã notãm faptul absolut...
emoþionant cã unul, dacã nu chiar
trei, din cei patru candidaþi înscriºi
are dosar penal întocmit de... DNA!
Tare, tare de tot, nu-i aºa? România,
un tãrâm esenþialmente avangardist!
   * Tragedie de proporþii în Grecia,
una din þãrile preferate de români
pentru concediile lor estivale! Zeci
de oameni au murit carbonizaþi în
urma unor incendii izbucnite la
periferia capitalei elene, Atena, din
cauze, pânã acum, nu tocmai clare.
Odatã cu ei, au ars ºi maºini ºi case
ºi numeroase alte dotãri ºi bunuri.
Imaginile sunt, cum se spune cu un
termen devenit cliºeu, apocaliptice.
Din pãcate, cuvântul acoperã, de
data aceasta, perfect realitatea. Un
gând pios ºi o fierbinte rugãciune
pentru sufletele celor morþi în atât
de dureroase împrejurãri!
   * La ultima ºedinþã ordinarã a
Consiliului Judeþean Mehedinþi a
fost desemnatã persoana care va
reprezenta instituþia în Consiliul de
Administraþie al Bibliotecii Judeþene
I.G. Bibicescu. Persoana cu pricina
este nimeni alta decât ºeful de
cabinet al preºedintelui Aladin
Georgescu, Alin Isuf (ºi nu Iusuf,
cum vãd cã i se spune!), bãiat plin
de calitãþi, desigur, dar care are în
comun cu (cu-cu!) cultura
(literatura) exact cât are subsemnatul
(Bibicul, de!) cu fizica atomico-
molecularo-cuanticã ºi cum o mai
fi ea. Dar, vorba nemuritorilor
protagoniºti ai serialului B.D., „ne
recalificãm!”. Chiar aºa, de ce sã mai
bãgãm ºi noi beþe-n roate?!



socialOBIECTIV mehedinþean 26.07 - 01.08.2018 pag. 7

Echipa Sinaptica ºi mai mulþi
voluntari au documentat în

Podiºul Mehedinþiului procesul
de ardere a varului, o activitate

care încã se mai pãstreazã în
acest colþ al Mehedinþiului. În

plus, o casã bãtrânã a fost
refãcutã, pentru ca mai apoi sã

poatã gãzdui turiºti.
   Asociaþiei SINAPTICA –
Mehedinþi, în parteneriat cu
Primãria Podeni din judeþul
Mehedinþi, Complexul Muzeal
Naþional Astra din Sibiu ºi Institutul
Naþional al Patrimoniului
desfãºoarã la Podeni în perioada
iulie – noiembie 2018 proiectul
cultural “Piatrã ºi foc” co-finanþat
de Administraþia Fondului Cultural
Naþional, parte din programul
„Gazde bune în case bãtrâne” al
Asociaþiei Sinaptica.
   Proiectul “Piatrã ºi foc” este un
proiect de revitalizare a
meºteºugului vãrãritului, care se va
derula în comuna Podeni din judeþul
Mehedinþi, în comunã Blãjeni din
judeþul Hunedoara ºi în Muzeul
Civilizaþiei Populare Tradiþionale din
Sibiu. Reconstituirea cuptoarelor de
ars varul ºi repararea caselor
tradiþionale se vor realiza în timpul
a douã tabere de voluntariat, în
perioadele 16 - 25 iulie 2018 ºi 3 -
12 septembrie 2018.

Se reparã o casã veche
   Este pentru prima datã când la
Podeni se deruleazã un astfel de
proiect. Localnicii i-au primit cu
braþele deschise pe voluntari, îi
admirã pentru ceea ce fac, dar nu
pun mâna sã ajute. ªi asta în timp
ce voluntarii, oameni cu diverse
joburi ori studenþi, lasã deoparte
pentru câteva zile activitãþile lor
curente pentru a veni în aceastã
zonã, care are nevoie de ajutor.
   “Sunt uºor surprins neplãcut de
faptul cã existã o implicare pur
demonstrativã din partea sãtenilor,
care zic <Bravo, este frumos!>,
astfel cã avem podul plin de
felicitãri, dar de ce nu vin alãturi
de noi în toate proiectele noastre,
mãrturisesc cã îmi scapã explicaþia.
Nu pot sã îmi dau seama ce îi
opreºte sã facã pasul acela de la

 Alexia M.

Frumuseþile necunoscute ale Mehedinþiului, scoase la luminã
printr-o acþiune de voluntariat

sincera admiraþie, dar o admiraþie
pur teoreticã, la implicare directã
în acþiunile noastre fiindcã de fapt
ce facem rãmâne aici, nu pleacã cu
noi la Bucureºti”, spune Ionicã
Pîrvu, managerul de proiect.
   Proprietarul casei tradiþionale,
veche de peste 100 de ani, din satul
Podeni, ºi-a dat acordul ca
voluntarii sã o prindã în proiect.
Cinci ani de acum înainte nu va
avea voie sã îi schimbe destinaþia.
   “Este o casã care are la 100 ºi
ceva de ani, reparatã, curãþatã,
dichisitã, astfel încât la anul,
împreunã cu alte case pe care le-
am fãcut în Isverna ºi le facem ºi
vara asta într-un alt proiect, sã
putem avea patru case vechi, cu
paturi de paie, pentru a primi turiºti
în Mehedinþi, un turism rural, puþin
mai liniºtit decât cel de pensiune.
Sunt niºte locuri care aºteaptã sã
le dai viaþã, simþi cã nu mai este o
casã pãrãsitã, simþi cã s-a luptat sã
trãiascã pânã acum, a trecut prin
istorie, prin rãzboaie, cutremure, tot
felul de lucruri ºi nu aºteaptã decât
sã-i deschizi uºa, sã o mãturi, iar
ea va trãi în continuare”, mai spune
Ionicã Pîrvu.
   În schimb, Primãria Podeni a
realizat importanþa acestui proiect,
faptul cã este un bun început ºi cã
pe viitor astfel de acþiuni ar putea
schimba viitorul acestei zone, prea
puþin cunoscutã de turiºti. Primãria
ajutã voluntarii atât din punct de
vedere organizatoric, cât ºi cu
localnicii care explicã “de ce se face
ceva aºa ºi nu altfel”.

Un meºteºug multimilenar,
încã viu

   Pe durata
proiectului va fi
reconstituit ºi un
cuptor de ars varul.
Metoda de producere
a varului prin arderea
calcarului era
cunoscutã ºi utilizatã
cu peste 2000 de ani
în urmã. Prin aceasta
metodã se putea
obþine atât varul
obiºnuit, folosit

pentru mortare ºi zugrãveli, cât ºi
varul hidraulic, despre care existã
informaþii cã ar fi fost folosit de
constructorii romani pentru
ridicarea podului de la Drobeta
Turnu Severin. Aceastã metodã
arhaicã mai este încã utilizatã în
unele zone montane din România,
cum sunt cele din Mehedinþi ºi
Hunedoara. Aici mai pot fi vãzute
numeroase ruine ale unor astfel de
cuptoare ºi un numãr foarte
restrâns de cuptoare funcþionale.
   Dupã terminarea taberelor, pe
baza experienþei dobândite în
timpul acestora, membrii echipei
de proiect care au participat la
tabere vor coordona, respectiv
realiza în mod direct, operaþiunile
necesare pentru a realiza un cuptor
de ars piatrã de var, în interiorul
Muzeului Civilizaþiei Populare
Tradiþionale din Sibiu. Publicul
general al muzeului va avea ocazia
sã participe la aceste activitãþi.

„Mehedinþiul, o Românie în
miniaturã”

   Ionicã Pîrvu are o experienþã de

peste 15 ani în proiecte de voluntariat.
Stabilit în Bucureºti de peste 20 de
ani, dar originar din Mehedinþi,
evident cã nu avea cum sã ocoleascã
acest judeþ. Mehedinþiul este
spectaculos de la Dunãre pânã în
zona montanã, dar îi lipseºte totuºi
ceva crede Ionicã Pîrvu:
   “În câteva ore parcurgi de la sud
de la Dunãre pânã aici în zona de
munte ºi vezi totul, o Românie în
miniaturã. În zona de Podiº avem un
peisaj cultural conservat foarte bine,
care nu este distrus aºa cum putem
vedea în alte zone. Oamenii trãiesc
vizibil dupã alte ritmuri ºi toatã
aceastã varietate de locuri ºi de
spaþii îl fac sã fie un judeþ special.
ªi în afarã de naturã ºi de o culturã
tradiþionalã încã vie avem ºi repere
culturale, monumente istorice unicat
pe plan mondial. Ceea ce lipseºte
însã este implicarea oamenilor în
propria lor viaþã, înþelegerea faptului
cã nu trebuie sã þi se aducã ca sã
trãieºti bine, poþi sã trãieºti bine
folosind inteligent ceea ce ai”.
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„Adevãrata educaþie nu este numai
ºcoala cãrþii, ci ºi ºcoala Neamului!”

Deasupra pãdurilor retezate de
bandele austriece s-au strâns norii
puhoaielor. Grânarul Þãrii din Insula
Mare a Brãilei a fost scos la mezat ºi
arvunit pentru mai mult de un deceniu
emirilor. Plâng miile de hectare de
pãmânt dac vândute strãinilor -
„Îndrãgi-i-ar ciorile ºi spânzurãtorile!”.
Din strãfunduri se aude, încã nu prea
tare, glasul lui Coºbuc: „Sã nu dea
Dumnezeu cel Sfânt, sã vrem noi
sânge, nu pãmânt!”.
   Strãbãtând hârtoapele drumurilor
neîncepute ºi neterminate ale Þãrii
ajunsã paraginã ºi obiectul bãtãii de

joc, neisprãviþii ipocritului Occident
nu ne lasã sã uitã cã suntem
„cetãþeni iuropeni de viteza n’ºpea”.
Celor ce-au venit sã cearã „pãmânt

ºi apã”, infatuaþilor ambasadori
doritori sã dea lecþii de ceea nu pot
face acasã la ei, dar ºi românilor aflaþi
în anul Centenarului ignorat ºi
sabotat de autoritãþi, Eminescu, mai
actual chiar decât pe vremea lui, le
aminteºte: „De la Nistru pân’ la Tissa/
Tot românul plânsu-mi-s-a,/ Cã nu
mai poate strãbate/ De-atâta
strãinãtate.[...] Curg duºmanii în
puhoi/ ªi s-aºeazã pe la noi;/ Numai
umbra spinului/ La uºa
creºtinului.[...] Codrul - frate cu
românul -/ De secure se tot pleacã/
ªi izvoarele îi seacã -/ Sãrac în þarã
sãracã![...] Cine-au îndrãgit strãinii,/
Mâncã-i-ar inima câinii,/ Mânca-i-ar
casa pustia,/ ªi neamul
nemernicia![...] Îndrãgi-i-ar ciorile...”.
Ion Antonescu : „Adevãrata
educaþie nu este numai ºcoala
cãrþii, ci ºi ºcoala Neamului!”
   „Primul împuºcat” - cel din ’46 - a
sfidat cu anticipare prevederile
nelegiuitei fãrãdelegi Nãstase 2002 -
Crin-Florian 2015-Vexler 2018:

„Familia, ªcoala, Biserica,
Justiþia, bogãþiile
pãmântului nostru ºi toatã
aºezarea Statului, trebuie
reîntemeiate, înrãdãcinate
de-a-pururi în duhul ºi
rostul nostru de viaþã
româneascã. Sãteanul
aºteaptã ridicarea,
muncitorul vrea mulþumire,
ostaºul vrea onoare,
orãºanul vrea siguranþã.
Nu putem întemeia nimic
dãinuitor dacã nu
respectãm legile omeniei
ºi ale vieþii. Viaþa omului,
cinstirea avutului,
respectarea muncii ºi casei
altuia sunt valori pe care
veacuri de civilizaþie le-au
împietrit în fiinþa
popoarelor, iar când

acestea s-au dãrâmat în datinile
unui Neam, Neamul s-a stins. Un
popor care nu respectã trecutul ºi
datina creºtineascã, un popor care

îºi pierde credinþa, un popor care
nu cultivã iubirea pentru morþii sãi,
este un popor condamnat. Trebuie
deci sã reluãm firul întrerupt ºi sã
cãlcãm pe drumul pe care au cãlcat
strãmoºii noºtri”[1].
„Mããã.... Io acasã, am copii !”
Un român neaoº a grãit adevãrul
trist... Oare cui se plânge ºi nu-l aude
nimeni? Îi puteþi auzi glasul, trist,
revoltat, dar demn cum nu sunã cel
al „aleºilor” din Casa Neamului, pre
numele domniei sale, badea
Cãpãlniºan. Sã-l cinstim cu citire,
atenþie ºi ascultare:
   „Au, vã crepe Dumnezãu, (iacã-
tã cã-m’ fac pãcace), Merg pã drum
ºî vorbesc sângur! Inimia nu v-ar
mai bace! Pleac-ai voºtri, vin ai
voºtri! Da’ a’ noºci’ când or vini?
   Curvilor ce v-aþ’ vindut lã Sãtana pã
sâmbri ! Gi-aº’ pucea, grãmadã-n foc,
Io v-aº strânge! Tãþ’ poºor !
Pedeapsa io sã v-o dau, gin plânsu’
românilor ! Auzâi, ºî nu o datã, tãtã
zâuã asta ºciþ’, Cã iarã aþ’ început
pensii mari sã vã tomniþ’ ! Darã
pensia lu’ Tata, când o creºceþ’? EL
nu mâncã?
   Gi-aþ’ avea în foale-un munce! Unu’
mare, sã v-ajiungã! Zâceþ’ cã io tre’ sã
dau banii pentru pensia lui, Da, aºa-
i, aveþ’ dreptace, da’ nãroc cã-º’
cresce-un pui! Da, îl creºce (º-un
purcel) cã gin ce io tãt v-am dat, I-aþ’
lãsat ... un leu ºcirbit! Voi cu-a’ voºci,
tãþ’ i-aþ’ mâncat!
   N-aveþ’ bani gi manuale, iar-alea gi
le-aprobaþ’, Am aflat, crepa-v-ar
capu’, cu prosti cã le spurcaþ’! Nu mai Ion Mãldãrescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale

[1] Extras din Testamentul politic al Mareºalului Ion Antonescu, redat prin cuvintele acestuia,
din scrierile: „Îndemnuri româneºti” ºi „Cãtre români” - http://www.art-emis.ro/analize/1621-
catre-romani.html
[2] Ascultaþi-l pe Badea Cãpãlniºan: https://www.facebook.com/capalnasanv/videos/
1177469328985037/

Vlad Capalnisan

scrieþ’ gi istorie! Pentru ce ar trãbui?
Le spuneþ’ cum sã fac pruncii ! Mi’
ruºâne gi copii!
   Umblu drumurile þãrii, alþî ... Europa-
ntreagã, Pentru cã s-aveþ’ voi pensii?
Au, periv-ar rasa-ntreagã! Gi-aia
plâng copiii mei ? (mã vãd tri zâle pã
lunã !) Ca s-aveþ’ voi ce fura? Gându’
meu pã tãþ’ vã tunã!
   Gând am zâs, cã nu pot zâce tãt ce-
n mine-acuma zace! Doamne, nu îm’
da pucere, cã prãpd în ei aº face!
Plânge tatã, plânge mamã, plânge
nevastã, ... Copii! Da’ nu plâng numa
a’ mei, plâng a-ntregii Românii!
   Cum gi nu v-o luat v-o boalã, gi lã
curentu’ fãcut, Gi-ãi bãtrâni ce sã
rãsuc, gi ruºâne, su’ pãmânt ? I-aþ’
trãdat pã ãia care, în tranºee or perit,
Aprându-º’ þãriºoara! Ãia pentru
ce-or murit? Ca sã vingeþ’ tãt ce
Ceriu, lã români le-o dãruit?
   Nimica nu mai avem! Nici pã sus
nici su’ pãmânt ! Lupii-s îngeri p-
ingã voi! Atacã numa gi foame! Un
trãznet v-ar sãtura? Harãneºce-i, Ce
rog, Doamne! Oare s-o schimbat
socoata dupã care calculaþ’, Pensiile-
alea gi-acuma, tãþ’ grãmadã, vi le daþ?
   Dupã ºcinþa mea umilã, penzi-ar
trãbui sã fie, Dupã cât contribuiº’, într-
o viaþã, gin sâmbrie! Darã voi, (zâceþ’
cã nu !), tãt ce ca salari’ aþ’ luat, Io,
vecinu’, mama, tata, ca ºi proºcii vi
i-am dat ! V-am plãcit salariu (cât
gi proºci am putut fi), ªî acuma
cereþ’ pensii ?!
Mããã.... Io acasã, am copii !”[2]
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Pesediºtii sunt în corzi,
liberalii galbeni sunt în corzi. ªi unii
ºi alþii au probleme: mai multe.
Pesediºtii au problema eternã a
alegerilor prezidenþiale pe care nu le-
au mai câºtigat din anul 2000.
Momentan, cu tot circul legat de
justiþie, corupþie, ºefia DNA, Klaus
Iohannis este preferat de cea mai mare
parte a participanþilor la sondajele mai
bune sau mai puþin bune, deºi nu mai
riscã nimeni sã arunce pe piaþã date
false, mai ales dacã vrea sã reziste ºi
sã fie plãtit în continuare pentru
sondaje fãcute pe bune. Social-
democraþii au aflat cã actualul ºef de
stat ar obþine lejer al doilea mandat
dacã ar fi alegeri prezidenþiale anul
acesta. Varianta Liviu Dragnea ar fi una
sinucigaºã pentru PSD, mai ales în
condiþiile în care social-democraþii
chiar cred în câºtigarea alegerilor
prezidenþiale.
   O altã problemã a PSD este cã unul
din cei mai bine cotaþi candidaþi este
Arafat. Palestinianul Arafat. Nu se ºtie
dacã acesta ar accepta o candidaturã la
prezidenþiale sub umbrela lui Dragnea.
Oricum nu ºtie nimeni ce se va întâmpla

 ªtefan Bãeºiu

Dulãul e pe turnantã în PNL. Dragnea ar putea avea ceva ºanse
la prezidenþiale, dacã se va vota ca în Teleorman

cu ºeful PSD peste un an sau peste ºase
luni. Cert este cã pesediºtii au o
problemã mare: lipsa unui candidat
credibil pentru alegerile prezidenþale.
Este posibil sã îl gãseascã în
urmãtoarele luni, dar ar trebui sã se
grãbeascã, mai ales dacã vor sã aibe ceva
ºanse anul viitor. ªi nu mai este chiar
atât de mult pânã în toamna anului viitor.
Iohannis este în funcþie, iar un preºedinte
în funcþie este greu de bãtut, chiar ºi de
cãtre PSD, în regatul PSD.
   PSD mai are problema candidatului
Cãlin Popescu Tãriceanu. Acesta a
ridicat de mai multe ori coadã pentru a
candida la prezidenþiale ºi are ceva aºi
în mânecã. În ciuda curvãsãriei în care
se aflã cu PSD de câþiva ani, Tãriceanu
încã mai adunã voturi, în special din
partea celor de pe partea dreaptã,
nemulþumiþi de cum aratã acum PNL,
cu Ludovic Orban în frunte. Aºadar,
Tãriceanu este unul dintre jucãtorii de
pe eºicherul politic de care trebuie sã
se þinã cont. Este în poziþia de a avea
un partid în spate, de a deþine a doua
funcþie în stat. Este practic omul care
conduce þara, în cazul suspendãrii
preºedintelui în funcþie, potrivit

Constituþiei.
   Cãlin Popescu Tãriceanu ar putea
pretinde postul de candidat PSD-ALDE
la alegerile prezidenþiale, însã este greu
de crezut cã îl va ºi obþine. Stânga are o
sete imensã de Palatul Cotroceni ºi nu
va renunþa sã îºi plaseze un candidat
de la partidul majoritar în cursa pentru
cel mai râvnit post în stat. Pe de altã

parte Tãriceanu ºtie cã se mai aflã în
postura de a nu candida, pentru cã
aceasta îi conferã un avantaj ºi în relaþia
cu PSD ºi în relaþia cu PNL. Tãriceanu
poate încurca PNL la prezidenþiale, dacã
va strânge voturi de pe partea dreaptã.
În acest fel ar putea ajuta PSD, sã îºi
creascã propriul candidat. Nu va
candida ºi va ajuta PNL. Nu ar fi însã o
surprizã sã îl vedem însã pe Tãriceanu
în turul al doilea cu Iohannis, mai ales
dacã PSD va continua sã scadã în
sondaje. Totul depinde ºi de orgoliul
baronului ºef Dragnea ºi pe cine va
trimite în cursa pentru prezidenþiale. Iar
Dragnea ar putea avea ceva ºanse la
prezidenþiale, dacã se va vota ca în

Teleorman. ªi morþii voteazã, nu-i aºa?
   Liberalii, pe de altã parte au ºi ei mai
multe probleme. Iohannis nu este un
candidat care sã fie sculat tot timpul
anului ºi te poþi trezi cu el cã intrã în
lungi perioade de letargie politicã.
Problema în ograda PNL este Ludovic
Orban ºi liberalii portocalii. Se vehicula
cã se încearcã propulsarea lui Emil

Boc drept candidat la alegerile
prezidenþiale. Aripa dulãului Vasile
Blaga pare sã fie din ce în ce mai bine
conturatã. Politicianul Blaga este cu
mult peste inconsistentul ºi
anacronicul Orban care mai mult
þopãie pe muzica lui Iohannis, decât
sã propunã o partiturã proprie.
   Lucrurile pot deveni extrem de volatile
în urmãtorul an ºi cel mai bine se va
vedea la alegerile europarlamentare,
unde sunt câteva posturi grase la care
aspirã mulþi pesediºti ºi liberali laolaltã.
Lupta pentru ciolan va fi una extrem de
mare ºise va vedea atunci cel mai bine
cum sunt conturate taberele în cele
douã partide.
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Joanne Rowling,
cunoscutã ca J.K. Rowling, s-a
nãscut în data de 31 iulie 1965,
la Yate, Marea Britanie. A fost
eleva ºcolii primare St Michael.
La nouã ani, familia s-a mutat
în Tutshill, unde Joanne a
frecventat liceul Wyedean.
Dupã o încercare nereuºitã de
a intra la Oxford, în 1982,
urmeazã cursurile Universitãþii
Exeter pânã în 1986.
   Primul volum din seria
care a fãcut-o celebrã, Harry
Potter, l-a terminat de scris în 1995
ºi avea sã fie publicat doi ani mai
târziu, în 1997, într-un tiraj de
numai 500 de exemplare.
   J.K. Rowling este câºtigãtoarea a
numeroase premii pentru volumele
din seria Harry Potter, iar milioanele
de exemplare în care cãrþile ei s-au
vândut au transformat-o într-unul
dintre cei mai influenþi oameni din
lume ºi susþinãtoare a numeroase
cauze umanitare prin fundaþiile pe
care le-a înfiinþat.
   În octombrie 1998, Warner Bros a
cumpãrat drepturile pentru film pentru
primele douã romane. O versiune
cinematograficã pentru Harry Potter
ºi Piatra Filozofalã a fost lansatã pe
16 noiembrie 2001 ºi pentru Harry
Potter ºi Camera Secretelor pe 15
noiembrie 2002. Ambele au fost
regizate de Chris Columbus. Pe 4
iunie 2004 a fost lansatã versiunea de
film pentruHarry Potter ºi Prizonierul
din Azkaban, regizat de Alfonso

J.K.Rowling autoarea seriei
fenomen Harry Potter

Cuarón. Al patrulea film,Harry Potter
ºi Pocalul de Foc, a fost regizat de alt
regizor, Mike Newell, ºi a fost lansat
în data de 18 noiembrie 2005. Harry
Potter ºi Ordinul Phoenix a fost
lansat pe 11 iulie 2007. David Yates a
regizat, iar Michael Goldenberg a scris
scenariul, preluând poziþia de la Steve
Kloves. Harry Potter ºi Prinþul
Semipur a fost lansat în data de 15
iulie 2009. David Yates a regizat din
nou ºi Kloves s-a întors ca scenarist.
Harry Potter ºi Talismanele Morþii
a fost filmat în douã segmente, prima
parte fiind lansatã în noiembrie 2010
ºi a doua parte în iulie 2011.Yates a
regizat din nou ambele filme.
   Warner Bros a þinut cont de
dorinþele ºi gândurile lui Rowling la
semnarea contractului. Una dintre
principalele ei dorinþe a fost ca filmul
sã fie filmat în Marea Britanie de cãtre
o echipã de filmare britanicã, iar
aceasta a fost respectatã cu stricteþe.

Concurenþii ºi fanii
evenimentului au parte la a XV-a
ediþie de o experienþã vizualã complet
diferitã faþã de anii trecuþi. Pachetul
grafic ºi site-ul www.simfest.ro au fost
realizate de studioul INOVEO. Noul
brandbook îºi propune sã evidenþieze
poziþia SIMFEST în rândul
festivalurilor media de top din Europa,
dar ºi sã evoce tradiþia unui eveniment
cultural cu un istoric de 15 ani.
   “Publicul SIMFEST a fost de-a
lungul timpului sursa noastrã
principalã de inspiraþie ºi energie. În
fiecare an am vrut sã oferim prietenilor
noºtri ceva în plus faþã de ediþiile
precedente, iar acest obicei ne-a pus
mereu în faþa unor noi provocãri.
Pentru ediþia de anul acesta am hotãrât
sã dãm festivalului o imagine
modernã, complet schimbatã ºi mai
agresivã. Cred cã ne-am câºtigat cu
multã muncã un loc în rândul celor
mai prestigioase festivaluri din
Europa, iar acest statut impune o

Echipa SIMFEST România a lansat
noul concept grafic al festivalului

þinutã vizualã pe mãsurã”, spune Ioan
Ceauºescu, Preºedintele SIMFEST

Festivalul SIMFEST este un
eveniment care se desfãºoarã în
fiecare an la sfârºitul lunii august la
Târgu Mureº. SIMFEST este o
competiþie deschisã tuturor
realizatorilor de televiziune,
reporterilor, cameramanilor ºi
producãtorilor de televiziune din þarã
ºi din strãinãtate, dar ºi realizatorilor
independenþi (freelanceri), studen-
þilor ºi corespondenþilor teritoriali ai
televiziunilor centrale, caselor de
producþie, precum ºi tuturor
creatorilor multimedia.  
   Din 2007, SIMFEST organizeazã
în zilele festivalului ºi o ªcoalã de
varã, în cadrul cãreia se desfãºoarã
cursuri de jurnalism, traininguri ºi
workshopuri, susþinute de profesori
ºi personalitãþi din industria media.

SC COTTONTEX SRL Drobeta-Turnu Severin
companie producãtoare de
echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI
CONFECÞIONERI
Cerinþe: bune cunoºtiinþe de utilizare a maºinii de cusut;
Descrierea jobului:
- salariu net motivant;
 - tichete de masã;
- condiþii de muncã la nivelul standardelor UE
Pentru cei din afara localitãþii (Orºova, Motru, Floreºti
etc.) se asigurã transportul.
CV-urile se depun la sediul firmei din
Drobeta-Tr. Severin, (vis-a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

 Simona Boantã
PR Manager

SIMFEST România
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile
cu strãinãtatea. Îþi poþi planifica unele cãlãtorii în
þinuturi îndepãrtate, dar se pare cã cele în apropierea
casei au mai mult succes. Alþii se pot ocupa de forme
de instruire necesare locului de muncã. Se pare cã
ai ceva restanþe la capitolul studii, aºa încât ocupã-
te pe îndelete de acest sector. La serviciu ai multe
de fãcut, însã selecteazã prioritãþile. Fii prudent în
relaþiile colegiale. Ceilalþi nu privesc cu ochi buni
succesul tãu. În zilele de 26 ºi 27 Iulie pot apãrea tensiuni
în relaþiile cu ºefii. Aceºtia îþi pot face reproºuri, dar vei
reuºi sã depãºeºti totul cu bine. Explicã-þi acþiunile ºi
atitudinea în cuvinte puþine. În a doua parte a sãptãmânii,
astrele îþi trimit în ajutor prietenii ºi protectorii. Poþi afla
informaþii interesante legate de o relaþie sentimentalã
înfiripatã de curând. Nu lua de bun chiar tot ce auzi.
Organizeazã o micã petrecere pentru cei dragi ºi lasã
grijile deoparte.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În cazul tãu, astrele recomandã pentru
începutul sãptãmânii chestiunile financiare. Este
vorba despre achitarea taxelor, impozitelor sau
datoriilor de orice fel. Atenþie la salariul primit de
la un loc de muncã! Este posibl ca acesta sã întârzie
sau sã se diminueze. Provocarea majorã a
urmãtoarelor zile constã în gãsirea echilibrului între
valorile materiale ºi cele spirituale. Pentru cã nivelul
energiei vitale fluctueazã, ocupã-te doar de treburile
uºoare. Se va accentua dorinþa de rafinare sufleteascã.
Vizitarea galeriilor de artã, a muzeelor, vizionarea
pieselor de teatru sau participarea la seminarii pe teme
spirituale sunt cele mai potrivite. La finalul intervalului
analizat apar situaþii conflictuale în plan profesional.
Fii prudent! Cheful tãu de distracþii ºi aventuri îi poate
nemulþumi pe cei din jur. Pentru alþii, copiii ºi
problemele lor sunt în centrul atenþiei.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii, astrele îþi
recomandã sã te ocupi de relaþiile parteneriale ºi
de colaborãrile în care eºti implicat sau vrei sã te
implici. Se pare cã eºti nemulþumit de modul cum
au evoluat lucrurile într-un proiect comun, însã
problema este doar la tine. Intervalul 25 – 27 Iulie
îþi aduce în atenþie aspectele financiare legate de
banii ºi bunurile altora. Achitã-þi taxele,
impozitele, datoriile de orice fel sau verificã, dacã
este cazul, situaþia documentelor bancare sau a
celor specifice moºtenirilor. Este nevoie de atenþie
la ce se petrece acasã ºi cu membrii familiei.
Comunicarea este deficitarã, una se gândeºte ºi
alta se spune. Este posibil ca un membru al familiei
sã aibã probleme de sãnãtate sau de altã naturã ºi
sã fii nevoit sã acorzi ajutor. Pentru ultimele zile
ale intervalului analizat orienteazã-þi eforturile cãtre
activitãþi culturale.

(26 iulie - 1 august 2018)
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Horoscop

Guvernul României a alocat în
ºedinþa de Guvern din data de 12 iulie
2018, suma de 1 600 000 lei
Consiliului Judeþean Mehedinþi, bani
care vor fi folosiþi pentru refacerea unor
drumuri afectate de calamitãþi, în prima
parte a anului 2018.
   Astfel, în urma evaluãrilor efectuate de
comisia de specialitate întrunitã prin
Ordinul Prefectului Judeþului, s-a
constatat cã pe DJ 606B, în satele Corzu,
Bîcleº ºi Podu Grosului, din comuna
Bîcleº ºi pe DJ 607B, în satul Brezniþa
Ocol, comuna Brezniþa Ocol, fenomenele
hidrometeorologice au dus la producerea unor

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI A PRIMIT 1,6
MILIOANE LEI DE LA GUVERN PENTRU REFACEREA

UNOR DRUMURI AFECTATE DE CALAMITÃÞI

 Continuare în pag. 14

alunecãri de teren care au afectat carosabilul.



Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Treburile de la serviciu deschid sãptãmâna
pentru tine. Relaþiile colegiale lasã mult de dorit,
fiind posibile neplãceri destul de tot felul.
Dozeazã-þi eforturile, întrucât organismul tãu este
obosit. Evitã consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirugicale în prima parte a
sãptãmânii. Sunt posibile dialoguri aprinse cu
partenerul de viaþã, acesta îþi poate reproºa faptul cã
în ultima vreme eºti mai mult plecat sau cã rezolvi
treburile altora în detrimentul celor familiale. Te poþi
ocupa ºi de studii, poate chiar de unele în afara
graniþelor þãrii. Totuºi examenele, interviurile ºi
capacitatea de asimilare a cunoºtinþelor nu sunt
susþinute în aceastã perioadã. Bine este sã abordezi
cu prudenþã segmentul educaþiei ºi sã încerci sã eviþi
deciziile majore. Relaþiile cu anturajul apropiat sunt
bune, dar existã ºi neînþelegeri, deoarece mentalul
cotidian se aflã într-un con de umbrã. La finalul
sãptãmânii se întrezãresc chestiuni financiare.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Începi sãptãmâna vesel ºi bine dispus.
Eºti pus pe ºotii, însã ceilalþi nu au chef de glumele
tale. În privinþa prietenilor se vor repune în
discuþie chestiuni mai vechi ce nu au fost înþelese
corect sau au rãmas nerezolvate. De unii prieteni
s-ar putea sã te îndepãrtezi ºi sã te apropii de
alþii. Dacã eºti implicat în organizaþii umanitare
s-ar putea sã descoperi lucruri neplãcute ºi sã
încerci sã te detaºezi. Sau existã ºi varianta sã
aderi la alte grupuri ale cãror mentalitãþi sau
scopuri sunt mai apropiate de sufletul tãu.
Relaþiile sentimentale cunosc suiºuri ºi
coborâºuri, dar recomandabil este sã nu le dai
atenþie. Totuºi, fii prudent, întrucât dreptatea este
de partea celorlalþi. Zilele de 26 ºi 27 Iulie îþi aduc
multã forfotã la serviciu. Relaþiile colegiale sunt
tensionate, dar bine ar fi sã te ocupi doar de treburile
tale ºi sã nu rãspunzi la provocãri. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentul inimii. Evitã consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale, pe cât
posibil. Odihneºte-te mai mult ºi foloseºte doar
remedii naturiste. Spre sfârºitul sãptãmânii, astrele
îþi recomandã sã te ocupi de relaþiile parteneriale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

 Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc în atenþie
treburile gospodãreºti. Sunt momente bune pentru
curãþenii generale, reamenajãri interioare sau
reparaþii curente. Relaþiile cu membrii familiei sunt
tensionate, deoarece acorzi prea mult timp
activitãþilor de la serviciu. În domeniul profesional
se vor repune în discuþie situaþii ce nu au fost
depãºite corect în alte etape de viaþã. Poate interveni
o restricþionare a îndatoririlor sociale sau relaþiile
cu ºefii sã intre într-un con de umbrã. Atenþie cã
imaginea ta în ochii celorlalþi ar trebui îmbunãtãþitã.
Mentalul cotidian este destul de confuz, aºa încât
fereºte-te sã iei decizii de orice fel. Poate exersarea
lecþiei tãcerii ar fi cea mai indicatã pentru perioada
traversatã. Relaþia cu persoana iubitã poate
cunoaºte ceva fluctuaþii, dar sunt pasagere. Spre
finalul sãptamânii se întrezãresc treburi de rutinã.
Îngrijeºte-þi sãnãtatea!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe
drumuri. Este posibil sã-þi planifici cãlãtorii atât
în interes de serviciu, cât ºi personale. Totuºi,
rãsturnãrile de situaþie pot fi frecvente, aºa încât
verificã atent toate detaliile aferente. Relaþiile cu
strãinãtatea devin ostile, putându-se reitera
situaþii trecute ce nu au fost soluþionate sau
înþelese corect. S-ar putea sã afli veºti neplãcute
legate de cineva drag, dar nu lua de bun chiar tot
ce auzi. Gândirea ºi comunicarea sunt deficitare,
aºadar evitã deciziile sau concluziile. În zilele de
25 ºi 26 Iulie, cele mai indicate activitãþi sunt
cele casnice. Poþi face cu succes curãþenii generale,
reamenjãri interioare sau te poþi gândi la achiziþionarea
unei locuinþe noi. Sfãtuieºte-te cu membrii familiei
în privinþa stãrii tale de spirit. Sufletul tãu are nevoie
de introspecþie ºi multã liniºte. Creativitatea este la
cote înalte, iar arta ºi personajele ei te pot destinde
foarte mult.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare. Te
poþi ocupa de cumpãrãturile cotidiene sau de
verificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli.
Cadourile ºi recompensele pot fi frecvente. Se
pot repune în discuþie chestiuni financiare legate
de taxe, impozite sau datorii de orice fel. Verificã
atentã documentele ce vizeazã bani ºi bunuri,
deoarece ai putea descoperi nereguli. Redefinirea
scãrii valorilor morale ºi materiale este una dintre
lecþiile actuale. Zilele de 26 ºi 27 Iulie îþi aduc în
atenþie rudele ºi prietenii apropiaþi. Dialogurile
cu aceºtia te pot nemulþumi, dar sunt importante.
Ai mulþi susþinãtori în toate demersurile tale, dar
existã ºi unele persoane false în jurul tãu. Discerne
pe îndelete sfaturile ºi îndemnurile primite.
Acþioneazã numai dupã ce eºti ferm convins cã
te îndrepþi în direcþia doritã. Pentru ultimele zile
ale sãptãmânii, astrele îþi recomandã treburile
gospodãreºti. O reuniune de familie sau rãsfoitul
unui album cu poze îþi poate aduce multã liniºte
ºi voie bunã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începutul acestei sãptãmâni te aduce în
atenþia tuturor. Eºti vesel, plin de energie ºi cu
mult chef de a rezolva totul. Recomandabil este
sã-þ i canalizezi  eforturile cãtre relaþi ile
parteneriale ºi colaborãrile în care eºti implicat
sau vrei sã te implici. Se pare cã în aceste zone
se vor repune în discuþie etape rãmase
nerezolvate sau, dacã doreai sã lucrezi la un
proiect, posibil sã te rãzgândeºti. Relaþia cu
partenerul de viaþã poate cunoaºte turnuri
deosebite. Sunt posibile cadouri, recompense sau
cumpãrãturi necesare traiului zilnic. Pe de altã parte
se apropie schimbãri importante ale remuneraþiei
primite de la un loc de muncã. În plan profesional
existã în continuare multã forfotã. Poziþia ta socialã
este controversatã, iar ceilalþi î þi urmãresc
îndeaproape fiecare pas. În a doua parte a sãptãmânii
se întrezãresc multe drumuri pe distanþe scurte.
Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii
apropiaþi pot fi la ordinea zilei. Nu te baza pe
informaþiile primite în aceastã perioadã, deoarece
una se gândeºte ºi alta se spune, iar adevãrul este
foarte departe.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti retras ºi orientat
doar cãtre treburile tale. Unele probleme de
sãnãtate se pot accentua, în special cele legate
de sistemul respirator ºi ficat. Fii atent la toate
semnalele organismului ºi consultã medicul de
specialitate. La serviciu se pare cã unele activitãþi
trebuie reluate, întrucât nu au fost rezolvate
corect. Relaþiile colegiale devin tensionate, dar
încearcã sã nu rãspunzi la provocãri. Pe 26 ºi
27 Iulie te vei simþi bine, strãlucind în mijlocul
celorlalþi. Gândirea ºi comunicarea sunt umbrite,
recomandabil fiind sã eviþi deciziile majore sau
discuþiile în contradictoriu. Foarte interesantã
este în aceastã perioadã relaþia ta cu strãinãtatea.
S-ar putea sã fii nevoit sã cãlãtoreºti departe de
þarã în scopuri turistice sau pentru studii. În a
doua parte a sãptãmânii pot apãrea chestiuni
legate de bani. Sunt posibile cadouri,
recompense sau îmbunãtãþiri ale salariului
primit de la un loc de muncã. Pentru odihnã ºi
revigorare, pleacã într-o micã excursie alãturi
cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Prietenii ºi protectorii îþi sunt alãturi încã
de la începutul sãptãmânii. Sunt posibile
neînþelegeri, veºti alarmante legate de bani, dar
fii prudent ºi selecteazã informaþiile ce vin cãtre
tine. Mentalul cotidian este la cote scãzute, aºa
încât vorbeºte cât mai puþin ºi strictul necesar.
Hotãrârile importante lasã-le pentru o perioadã
mai bunã. Relaþiile sentimentale pot cunoaºte
turnuri deosebite. S-ar putea ca o relaþie mai
veche sã se strice definitiv. Capitolul financiar
este foarte accentuat de cãtre astre. Beneficiezi
de noroc ºi deschidere la banii ºi bunurile altora,
însã nu încerca sã forþezi nota. Moºtenirile ºi
partajele specifice divorþului sunt alte subiecte
ce îþi pot atrage atenþia. În zilele de 25 ºi 27 Iulie,
dorinþa de retragere din forfota vieþii este la cote
înalte. Sãnãtatea devine vulnerabilã. Nu se
recomandã consultaþii, analize medicale ºi
intervenþii chirurgicale, decât în cazuri speciale.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþii mai bine,
revenind în mijlocul celorlalþi cu mult entuziasm.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Domeniul profesional deschide sãptãmâna
pentru tine. Sunt posibile dialoguri aprinse cu
un ºef, însã sunt momente pasagere. Se pare cã
vei fi nevoit sã-þi orientezi eforturile în sectorul
casei ºi familiei. Existã chestiuni legate de bunuri
patrimoniale ce nu au fost soluþionate corect în
trecut, iar acum începe o perioadã bunã de a le
rezolva. Un membru al familiei poate avea
probleme de sãnãtate. Acordã-i ajutorul, dar
ocupã-te mai întâi de treburile tale. Relaþiile
parteneriale sunt interesante ºi ai putea primi oferte
bune de colaborare. Deciziile majore lasã-le pentru
o perioadã mai bunã. Zilele de 26 ºi 27 Iulie sunt
potrivite pentru întâlniri ºi dialoguri cu prietenii. Reþine
sfaturile ºi îndemnurile primite, deoarece te mulþumesc.
Spre sfârºitul sãptãmânii, astrele îþi recomandã odihnã
ºi introspecþie. Se pot accentua problemele legate de
sistemul circulator. Foloseºte doar remedii naturiste
pentru îmbunãtãþirea stãrii tale generale.

OBIECTIV mehedinþean 26.07 - 01.08.2018 pag. 13Horoscop

Autor: AstroCafe.ro

URMARE DIN PAGINA 12



OBIECTIV mehedinþean 26.07 - 01.08.2018 pag. 14diverse

Media perechii euro/leu a avut o tendinþã
descendentã, la care a contribuit creºterea ofertei de valutã
venitã din partea exportatorilor, care se pregãteau sã achite
taxele ºi impozitele la bugetul de stat, dar ºi a intrãrilor
mai mari de la nivelul caselor de schimb.
   Optimismul guvernanþilor privind evoluþia economiei
din acest an a primit un scurt duº rece din partea Comisiei
Naþionale de Prognozã.
   În ultima Prognozã pe termen mediu (varianta de varã
2018) a fost revizuitã în scãdere creºterea economiei
româneºti (PIB) din acest an la 5,5%, dupã ce la începutul
anului se prognoza un avans de 6,1%.
   Nici inflaþia nu se lasã mai prejos, media anualã fiind estimatã la
4,7%, de la 4,3%, cât se anticipa în prognoza de iarnã.
   În cazul leului, Comisia ºi-a menþinut prognoza pentru
cursul mediu anual al euro la 4,65 lei, estimarea pentru
2019 fiind de 4,62 lei iar pentru 2020 de 4,60 lei.
   În schimb, ultimul raport al CFA România anticipeazã pentru
orizontul de ºase luni un curs al euro de 4,7210 lei iar pentru cel
de 12 luni estimarea este de 4,7929 lei, dupã ce precedentul
raport prognoza valori de 4,7046 lei, respectiv 4,7603 lei.
   În cazul dolarului american mediile anuale estimate de CNP
sunt de 3,91 lei pentru 2018 ºi 3,88 lei pentru 2019.
   Cursul euro a scãzut de la 4,6562 la 4,6367 lei, la
sfârºitul perioadei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,636 ºi 4,649 lei.

Analiºtii vãd euro la 4,8 lei în iulie 2019

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Firu Cosmin Constantin ºi

Firu Lucia Oana, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Ardeal, nr.
41, judeþul Dolj, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã
de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului Construire casã de locuit P+1E, anexã foiºor parter,
puþ forat, bazin septic vidanjabil ºi împrejmuire teren, comuna Dubova,
CF nr. 51051, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 16.07.2018.

Beneficiar

 I N F O R M A R E
             Aceastã informare este efectuatã de cãtre S.C. ROUTE CENTER
CONSTRUCT S.R.L., strada Pãcii, nr. 3, bl. O2, sc. 4, et. 1, ap. 5,
judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia Naþionalã
“APELE ROMÂNE” RA - ABA JIU, aviz de gospodãrire a apelor la
obiectivul Exploatarea nisipului ºi pietriºului din perimetrul „VIILOR”
situat în extravilanul comunei Gruia, sat Izvoarele, judeþul Mehedinþi.

Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al procesului de producþie nu vor rezulta ape uzate menajere.

   Nu existã ape uzate tehnologice.
   Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul la
adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau la telefon:  0752 /
081.545. S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL

ANUNÞ PUBLIC
Privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

     BÃRBULESCU CONSTANTIN  I. F anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE PLATFORMÃ BETONATÃ“ propus a fi amplasat în
intravilanul comunei Corcova, sat Corcova, jud. Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3, ºi la sediul
titularului, în zilele de luni pânã vineri, între orele 8.00 – 14.00.
  Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi strada Bãile Romane nr. 3.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

ªTEFÃNESCU I. ADRIAN CÃTÃLIN P.F.A. anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia de
Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul platforma gunoi de grajd
proiect propus a fi amplasat în comuna Ponoarele, sat Proiteºti, judeþul
Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul A.P.M. Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-14 ºi
la adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii ºi observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data prezentului anunþ.

 Radu
Georgescu

Media dolarului american a crescut la 4,0128 lei dar a
coborât la finalul intervalului la 3,9677 lei, ca o consecinþã
a declaraþiilor preºedintelui Trump.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,16 ºi 1,167 franci/euro, iar cursul ei s-a miºcat între
3,9911, medie stabilitã la sfârºitul perioadei, ºi 4,0078 lei.
   Membrii CFA România estimeazã o creºtere a inflaþiei pentru orizontul
de 12 luni la 4,85%, ceea ce face ca prognoza pentru rata medie a
indicelui ROBOR la trei luni sã urce pentru acelaºi orizont la 3,85%.
   Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a atins cel mai
ridicat nivel începând cu februarie 2014 de 3,42%.
   Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a crescut la 3,52%, cel mai ridicat nivel din martie 2014. La rândul
lor, indicii la nouã ºi 12 luni au urcat la 3,56%, respectiv la 3,62%.
   Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1595 la1,1750 dolari,
urmare a criticilor aduse de preºedintele Trump la adresa
Rezervei Federale americane referitoare la majorarea
dobânzilor dar ºi a atacurilor la adresa Uniunii Europene ºi
Chinei cã îºi depreciazã propriile monede.
   Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg a
încheiat perioada la 7.989,92 dolari, peste 5.000 de dolari
peste nivelul înregistrat în iulie 2017.
Analiza cuprinde perioada 18 – 24 iulie.

 Urmare din pag. 12
   În urma proiectului de
hotãrâre semnat de
preºedintele CJ Mehedinþi,
Aladin Georgescu ºi prefectul
Nicolae Drãghiea, Consiliului
Judeþean Mehedinþi i-a fost
alocatã suma de 1 600 000 lei,
banii provenind din Fondul de
Intervenþie al Guvernului.
   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi  a
dispus ca în perioada
urmãtoare sã înceapã
procedurile pentru refacerea
celor trei porþiuni de
drumuri judeþene afectate,
astfel încât, locuitorii ºi
participanþii la trafic sã nu
aibã de suferit.

Oana Buzatu,
Compartimentul pentru

Relaþia cu Mass - Media

CJ MEHEDINÞI A
PRIMIT...
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Nou-promovatã în Liga a III-
a, FC U Craiova 1948 a câºtigat,
marþi, de o manierã categoricã
primul amical al verii, scor 11-0 pe
terenul echipei din Liga a IV-a Gorj,
Jiul Rovinari. Jucãtorii pregãtiþi de
ªtefan Stoica ar fi trebuit sã dispute
vineri un nou test, cu divizionara
secundã ACS Energeticianul Târgu
Jiu (fostã ACS ªirineasa), pe
Municipalul severinean, stadion pe
care Adrian Mititelu a anunþat cã
echipa pe care o patroneazã îºi va
disputa partidele de pe teren
propriu în noul sezon. Oficialii
clubului din Liga a III-a au decis în
cele din urmã sã anuleze aceastã
partidã de verificare ºi sã se
concentreze pe rãzboiul cu
autoritãþile locale din Bãnie, care nu

Severineanca Aurelia - ªtefania

Eleva lui Istrate n-a mai forþat la juniori III
Florescu a obþinut medalia de
bronz la Campionatul Naþional
de Atletism rezervat juniorilor III,
desfãºurat pe Stadionul Iolanda
Balaº-Soter din Bucureºti.
   Consideratã una dintre cele
mai promiþãtoare atlete din
România, sportiva legitimatã la
CSS Drobeta Turnu Severin
cucerise, la sfârºitul lunii
februarie, douã medalii de aur
la Campionatul Naþional în Salã,
de juniori III, de la Bacãu, în
probele de 800 m ºi 1500 m. La
Bucureºti, eleva pregãtitã de
Marin Istrate a încheiat cursa de
800 m doar pe locul al III-lea,
cu timpul de 2:16.88 minute,
fiind depãºitã de Larisa -

Paraschiva Tãlpiº (CSS Bârlad/

CSM Bistriþa, 2:16.51 minute) ºi de
Maria Talida Sfârghiu (CSM
Suceava, 2:15.92 minute).
   Timpul înregistrat de Florescu
la Naþionalele de salã de la Bacãu
fusese de 2:15.00 minute. În
urmã cu 3 sãptãmâni ,  la
Campionatul Naþional de Juniori
I,  gãzduit de Stadionul Nicolae
Dobrin din Piteºti, severineanca
cucerea argintul atât în proba de
800 m, pe care a încheiat-o cu
timpul de 2:12.51 minute, cât ºi
la 1500 m (4:38.11).
    “Aurelia a acuzat unele dureri la
picior ºi din cauza aceasta nu a
putut alerga la parametri normali.
Era favoritã sã ia aurul la juniori III,
þinând cont cã luase argintul atât la
juniori II, cât ºi la juniori I, unde a

concurat cu sportive mai mari ºi cu
5 ani decât ea. Practic, nu am dat
prea mare importanþã acestui
concurs de la juniori III. La 1.500
m nici nu am mai înscris-o, fiindcã
nu avea rost sã forþeze o
accidentare. Aurelia e în lotul
naþional, dar nu a împlinit încã 14
ani ºi  nu poate participa la
Europene, deºi avea baremul
îndeplinit. A luat anul acesta vreo
9 medalii. Urmeazã o binemeritatã
vacanþã pentru ea. În toamnã va
participa la câteva competiþii de
cross”, a explicat antrenorul
Marin Istrate.
   Eleva sa a fost singura atletã care
a reprezentat judeþul Mehedinþi la
Naþionalele de Juniori III de la
Bucureºti!

Echipa lui Mititelu ºi-a amânat amicalul de la Severin

au permis ca FC U Craiova 1948
sã evolueze pe Stadionul Ion
Oblemenco. Finanþatorul Adrian
Mititelu ar fi vrut sã plãteascã suma
de 37.100 lei/meci, stabilitã de CL
Craiova pentru încheierea arenei,
însã cererea sa a fost respinsã.
   “O sã depunem o plângere penalã
pe numele fãptuitorilor, respectiv
Genoiu Mihai - primar al
Municipiului Craiova ºi Gâlea Ionuþ
– consilier juridic, pentru
sãvârºirea a douã infracþiuni de
abuz în serviciu ºi a unei infracþiuni
de fals intelectual. Astfel cu
încãlcarea gravã a atribuþiilor de
serviciu, cei doi au prejudiciat
interesele legitime, garantate de
constituþie ºi de lege, producând
societãþii o pagubã certã, ce se

perpetueazã în timp.
Mai mult, în aceeaºi
rezoluþie infracþionalã
ce doi au produs
Municipiului Craiova
o pagubã certã cu
vãtãmarea gravã a
intereselor publice
(neîncasarea de cãtre
Municipiu a unei
sume de bani
importantã) ºi care se
perpetueazã în timp.
Cei doi, în opinia
noastrã, se fac

vinovaþi ºi de inducerea în eroare a
consilierilor locali cu privire la
obiectul ºi regimul cereri depuse
de U Craiova 1948, falsificând
starea de fapt ºi de drept. Vom cere
bineînþeles procurorilor sã emitã
ordonanþã pentru instituirea
mãsurilor asigurãtorii, pentru
prejudiciul creat.
   Toate aceste lucruri sunt certe,
dovedite ºi nu pot fi combãtute”, a
declarat Adrian Mititelu. Fosta sa
echipã FC
Universitatea Craiova,
jucase, înainte sã se
desfiinþeze, în 2013, pe
Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu
Severin. FC U Craiova
1948 s-a înfiinþat vara

trecutã ºi a câºtigat Liga a IV-a Dolj
fãrã sã cunoascã gustul înfrângerii.
Noua echipã a lui Mititelu n-a avut
emoþii nici la barajul pentru
promovarea în Liga a III-a, unde
trebuia sã întâlneascã AS Gloria
Corneºti. Jocurile programate pe
16/23 iunie nu s-au mai disputat,
deoarece reprezentanta judeþului
Dâmboviþa avea statut de asociaþie
sportivã ºi nu club sportiv, cu CIS
eliberat de MTS, aºa cum prevede
regulamentul FRF pentru a putea
participa la barajul pentru
accederea în eºalonul terþ.
   Sezonul 2018-2019 din Liga a III-a
debuteazã pe 25 august. Componenþa
celor 5 serii va fi stabilitã de FRF în
perioada urmãtoare.
   Pâna la prima etapa din
campionat, FC U Craiova 1948 va
juca pe 1 august, cu Internaþional
Baleºti,  în turul I al Cupei României.
Meciul eliminatoriu se va disputa
pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, cu începere
de la ora 17:30.

 M. O.

 M. O.
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Mã nepoate, degeaba vorbim
cã tot la fel sã întâmplã lucrurile pi la
noi. Sã apucarã iarã sã facã liste ºi sã
încerce sã îl dea jos pe nea Aladin di
la conducerea partidului, ºtiþi, final
judeþ, cã nu prea se descurcã, cicã.
Ori cã sã descurcã, da mai mult
pentru ‘mnealui, decât pentru
‘mnealor. Acuma, uitaþi cum stã
treaba: ori lãsam omu’ sã îºi termine
mandatu’, ori o þinem aºa pãnã vin
alegerile ºi dupã aia sã plâng unii cã
nu le-a ieºit pasenþa. Pã da, cã pãnã
ºi Tanþa lu’ Pecingine s-a sãturat sã
tot audã scandal ºi nemulþumiri la
PSD Mehedinþi. Nu cã la ceilalþi ar fi
mai bine, da fiecare s-a descurcat aºa
cum a putut. Sau or fi uitat de listele
di pe vrea lu’ nea Stelicã, nea Eugen
ºi nea Adi?! Mai ºtii!
   Mã fraþilor, da sunt unii în vacanþã
continuã, pesemne e directivã de
serviciu, sã sã dea mai mult în bãrci
decât în birouri. Ori pi la mare, ori pi
la munte, ori pi la Dunãre, numai sã
nu se plictiseascã.
   Ete, nea directoraºu di la Mediu, sã
îl vezi mã nepoate pe Malu Gârlei, cum
sãrea sã deschidã portiera la tanti diva
de veni sã cânte ºi sã-i încânte pe
petrecãreþii de pe Malu Dunãrii. Sãri
în vreo trei paºi, mai sãri sã sã pupe,
apoi sã conducã alaiul, de ziceai cã e
conducãtor de vedete, nu de instituþie
publicã. Da în ºort ºi ºlapi nu prea ai
cum sã conduci instituþii, vorba lu’ al
lu’ Zbanghiu. ªi la asta vorba e vorbã,
nu jucãrie. Chiar, nu sã face!
   Mã nepoate, sã dete alarma de TBC
la ªcoala Bala. Elevii au fost aduºi
pentru testare, dar nu au fost decât
25 de doze, deºi veniserã peste 100

Sucã ºi vacanþierii din Mehedinþi, californienii di la Orºova ºi
conducãtoru’ de alai di la garda de Mediu

de elevi. A fost ca în povestea cu Ion
ºi lupu la oi. Acuma, nea Aladin aici
ar trebui sã sã implice mai mult, pi la
ºcolile din comune, cã de acolo
pleacã multe. ªi bune ºi rele.
   Da îmi spusã nerodu de Sucã, cã
locuitorii din zona Banoviþa au primit,
în trecuta Campanie Electoralã,
promisiuni cã drumul va fi reabilitat
ºi cã nu-ºi vor mai rupe maºinile în
douã. Au venit asfaltatorii, da acuma
au fost reclamaþii cã au fãcut lucru de
mântuialã. Adicã au asfaltat cu...
gropi, spre disperarea celor din zonã.
Probabel trebuie sã le intre bine
gropile în minte, sã nu le uite prea
repede. Dacã aºa stau lucrurile, e
simplu de verificat ºi de rezolvat: ori
sã remediazã situaþia, ori sã dã o
amendã de þinut minte.
   Acuma, cã tot e o zi caldã, una rece,
sã nu se plictiseascã, ANAF-iºtii au
dat iama pin BAZAR-urile severinene,
da numai aºa ca sã mai bifeze o
acþiune. Asta pentru cã bazar-iºtii au
aflat dintimp ºi au pus lacãtu’ pe
tarabe ºi s-au aºezat la un suc, sub
privirile arogante ale preceptorilor. Sã
nu se plictiseascã singuri, probabel.

   Mã fraþilor, când vã spuse Sucã, cã
sã apucã nea Stoica de treabã, ziceaþi
cã e aºa, de ochii lumii. Mai nou,
locatarii din blocul California, din
centrul municipiului Orºova, vor fi
mutaþi într-un bloc tip ANL la
marginea urbei. Apoi, zice nea
primarele Stoica, blocul ruºine al
oraºului va fi dãrâmat pentru ridicarea

unui al doilea ANL, dacã nu o apãrea
o altã URGENÞÃ. Un mall, ceva. Ce
mai, nea Mariusicã ieste pus pe fapte
mari. Sã nu oboseascã.
   Da, mã nepoate, apãrurã iarã
blocaje de circulaþie pe E 70, din  nea Mãrin

cauza reparaþiilor la drum, în zona
viaductelor. Da asta se întâmplã de
câþiva ani, spre disperarea ºoferilor
care sunt nevoiþi sã aºtepte cu zecile
de minute la coadã. Iar când ajung în
dreptul lucrãrii, constatã cã NIMENI
nu este la muncã, cã aºa e pi la noi.
Mã fraþilor, s-a convins de tãrãºenie
însuºi ºefu drumarilor di la Bucureºti,

nea Narcis, da digeaba... drumaru’ tot
drumar rãmâne.
   Aºa cã, atenþie la drumuri ºi la
cine vã însoþeºte! Pãnã data viitoare,
hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


