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A fost sfinþit un monument în
an centenar dedicat eroilor satului Jirov

 CONTINUARE ÎN PAGINA 4

Marþi, 30 octombrie, localitatea Jirov din judeþul Mehedinþi a fost gazda unui eveniment dedicat anului centenar.
Începând cu orele 14.00, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei a sfinþit un monument aflat
în curtea bisericii din localitate, înãlþat în memoria eroilor din primul rãzboi mondial, purtând numele de „Cartea jertfei
1918-2018”. Monumentul este realizat din marmurã ºi are la bazã o carte deschisã din spatele cãreia se înalþã un
obelisc terminat cu o cruce. Pe paginile cãrþii sunt încrustate numele celor peste 50 de eroi din localitatea Jirov care
ºi-au dat viaþa pe câmpurile de luptã din primul rãzboi mondial.pag. 14

Pesta porcinã africanã este aproape de judeþul Mehedinþi, judeþ care pânã
acum a fost ferit de cumplitul virus. Virusul a fost confirmat în comuna

doljeanã Secu, într-un sat aflat la circa 20 de kilometri de comuna
mehedinþeanã Bîcleº. Directorul DSVSA, Irina Zoican, a luat primele mãsuri.
Patru filtre de protecþie au fost amplasate la Smadoviþa, Dumbrava, Brezniþa-

Motru ºi Butoieºti, localitãþi aflate la graniþa cu judeþul vecin.
   Virusul pestei porcine africane a fost deja confirmat, încã de ieri, în
comuna doljeanã Secu, satul Comãnicea, localitate aflatã chiar la graniþa
cu localitatea Smadoviþa, arondatã comunei Bîcleº din Mehedinþi.
Autoritãþile locale ºi cele sanitare veterinare au intrat în aceastã dimineaþã
în alertã maximã. Dupã o întâlnire fulger cu subprefectul de Mehedinþi,
Octavian Tuþu, echipa de la Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi de Siguranþa
Alimentelor, condusã de directorul Irina Zoican au plecat în punctele
fierbinþi de la graniþa cu judeþul Dolj,

Pesta porcinã se apropie de Mehedinþi. Autoritãþile în alertã
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Criza care
bate la uºã
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De joi, 1 noiembrie,
parcare cu platã în
mai multe zone din
Drobeta Turnu
Severin
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România, ciuca
bãtãilor în
„Imperiului Haosului
European” - unica
soluþie salvatoare:
RoExit!

România are
nevoie de
democratizarea
partidelor politice
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Strehãianca
Cleonia Rîciu
cucereºte bronzul
la Campionatul
Mondial de Judo
Juniori
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De la începutul anului
urmãtor, în þara noastrã se va
întâmpla un lucru mult aºteptat. Vom
avea parte de o premierã în România,
prin care ne vom afirma ºi vom putea
demonstra cã suntem capabili sã
îndeplinim sarcini importante. Mã
refer aici la preluarea preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene.
   La 12 ani de la aderarea sa la
Uniunea Europeanã, România va
prelua, începând cu 1 ianuarie 2019,
pentru ºase luni, responsabilitatea
Preºedinþiei uneia dintre cele mai
importante instituþii – Consiliul
Uniunii Europene. Þara noastrã se va
afla în centrul procesului decizional
european ºi va avea un rol important
în consolidarea cooperãrii între
statele membre ale Uniunii.
   E un eveniment istoric. Iar eu cred
cã þara noastrã va reuºi sã
demonstreze cã poate sã facã faþã
unei asemenea provocãri. Acest
lucru a fost afirmat inclusiv de cãtre
premierul României, doamna Viorica
Dãncilã, în intervenþiile pe care le-a
avut în ultima perioadã.
   Doamna prim-ministru a vorbit la
Conferinþa la nivel înalt organizatã de
Ministerul Fondurilor Europene „O
politicã de coeziune incluzivã pentru
o Uniune mai aproape de cetãþeni”
despre faptul cã România trebuie sã
ia exemplul celorlalte state membre
ale Uniunii Europene, privind
existenþa unui consens pe perioada
Preºedinþiei Consiliului U.E. Pentru
cã avem nevoie ca, în aceastã
perioadã, sã fie liniºte. ªi mai avem
nevoie sã punem pe loc secund
disputele politice. Pentru cã,
primordial este acest obiectiv, acest
examen greu pe care România
trebuie sã-l dea.
   Þara noastrã va avea, pe parcursul
preluãrii preºedinþiei, o agendã plinã

România, pregãtitã sã preia conducerea
Consiliului Uniunii Europene

de evenimente: aproape 300,
evenimente pentru care ne-am
pregãtit deja. Existã un logo, un motto,
o identitate vizualã, ºi mai avem ºi
peste 1.500 de experþi formaþi ºi
pregãtiþi în acest sens.
   În plus, avem o prezenþã consistentã
la Bruxelles. Mai ales cã România a
exercitat deja acest rol de preºedinþie
din umbrã. A participat la grupurile de
lucru de la Bruxelles sau din alte zone
ale Europei într-o manierã consistentã,
exact prin cei care vor face acest lucru
pe perioada mandatului.
   Pe lângã aceste lucruri, trebuie sã
menþionãm ºi alt aspect care ne leagã
de Uniunea Europeanã ºi care, cred eu,
e binevenit în contextul preluãrii
preºedinþiei Consiliului U.E. Mã refer
aici la fondurile europene pe care
România a reuºit sã le atragã. ªi pe care
chiar ministrul Fondurilor Europene,
Rovana Plumb, le-a prezentat.
   În actualul exerciþiu financiar 2014
- 2020, þara noastrã a primit 11
miliarde de euro, adicã 25,6% din
total de alocare pentru România, de
43 de miliarde de euro. De asemenea,
prin Politica de Coeziune, România
a primit pânã în prezent 6,3 miliarde
de euro. Ceea ce reprezintã 20,3%
din total de alocare pentru fondurile
europene structurale, în condiþiile în
care media europeanã este de 22%.
   România contribuie la bugetul
Uniunii Europene cu 16,5 miliarde de
euro ºi primeºte 48,6 miliarde de
euro, ceea ce înseamnã cã are un
beneficiu net de 32,1 miliarde de euro.
În ciuda criticilor apãrute, þara noastrã
reuºeºte sã profite de faptul cã se aflã
în Uniunea Europeanã ºi de faptul cã

Zilele acestea cel mai sensibil
subiect al momentului a fost
comemorarea victimelor de la
“Colectiv”, o tragedie fãrã precedent,
îngrozitoare, al cãrei spectru încã
planeazã asupra unei Românii ºi aºa
greu încercatã de vremi, ºi ale cãrei
rãni se închid greu sau deloc. Mai
ales în condiþiile în care nici pânã
astãzi nu s-au gãsit vinovaþii ºi nu s-
au stabilit, în clar, vinovãþiile. ªi
dincolo de vinovãþii, cel mai trist ºi
absurd lucru, dupã toate cele ce s-au
întâmplat, rãmâne situaþia spitalelor,
starea lor, groaza cã oricând se mai
pot petrece asemenea tragedii ºi
sistemul sanitar de la noi e depãºit.
   Alt subiect sensibil, ºi unul care ne
afecteazã în imediat, este micul rãzboi
al declaraþiilor vizavi de execuþia
bugetarã pe septembrie. A venit
primul ministru Viorica Dãncilã ºi a
declarat cã respectiva execuþie
bugetarã pe primele nouã luni ale
anului aratã, vezi Doamne, atenþia
acordatã investiþiilor ºi onorãrii
angajamentelor guvernului de a
creºte veniturile populaþiei. Sunã
onorabil, nimic de zis, ºi nimic de
contrazis. Se pare, dacã ar fi sã-i dãm
crezare Vioricãi Dãncilã, cã investiþiile
sunt cu 25,7% mai mari faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut. “În
aceste nouã luni au intrat în economie
9,4 miliarde lei din fonduri europene,
cu 20% mai mult faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut”.
   Pânã aici toate bune ºi frumoase.
Veniturile populaþiei au crescut, odatã
cu noua lege a salarizãrii (în sectorul
bugetar se stã destul de bine) doar
cã în aceiaºi mãsurã a crescut ºi
inflaþia, preþurile, deci costurile vieþii.
Aºa cã nu totdeauna nivelul ridicat al
veniturilor exprimã ºi o creºtere a
nivelului propriu zis de trai.

Criza care bate
la uºã

   Totuºi am fi dispuºi sã-i dãm crezare
Vioricãi Dãncilã ºi sã privim lucrurile
printr-o lentilã mai roz, doar cã vine
senatorul liberal Florin Cîþu ºi ne stricã
imaginea idilicã despre investiþii ºi
buget pe care ne-a creat-o primul
ministru, ºi zice cã execuþia bugetarã
amintitã mai sus aratã „o economie în
derivã”, susþinând toate datele ºi cifrele
vor duce în 2019 la un buget de
austeritate, deci de crizã.
   „Situaþia este neplãcutã ºi m-a
surprins neplãcut aceastã execuþie din
mai multe motive, dar este clar cã
avem confirmarea, acum dupã 9 luni
de zile, cã acest Guvern Dãncilã este
cel mai slab guvern în perioada
postdecembristã, dupã Revoluþia din
’89. Mai multe lucruri aº vrea sã
amintesc, nu vã dau toate cifrele, dar
dupã 9 luni de zile veniturile la buget
sunt mai mici cu 12 miliarde decât erau
programate, ca sã aveþi o imagine
asupra situaþiei execuþiei bugetare”, a
declarat parlamentarul.
   Mã rog, opoziþia criticã, e menirea
ei, ºi poate cã declaraþiile senatorului
liberal trebuie privite sub aceastã
specie, a opoziþiei care se manifestã.
Dar totuºi, ceva-ceva tot e, ceva-ceva
tot se simte în atmosfera de azi. Prea
multã bâlbâialã ºi nesiguranþã la
nivelul deciziilor guvernamentale (cu
pensiile, cu salariul minim diferenþiat)
ca sã nu te simþi cam nesigur în
propria ta þarã. Criza se apropie ºi o
simþim cu toþii, deºi nu o putem foarte
clar defini. Dar simþim cã e ceva putred
la nivelul economiei ºi al felului în care
intervine factorul guvernamental.
Dãncilã ºi Dragnea numai siguranþã
de sine nu inspirã. Nu o fi cel mai slab
guvern din epoca postdecembristã,
cum zicea senatorul liberal, dar cu
siguranþã nu se numãrã nici printre
cele mai liniºtitoare, printre cele mai
bune. Criza bate la uºã, deocamdatã
doar încetiºor.

 continuare în pag. 3
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Parcarea în centrul
municipiului Drobeta Turnu
Severin se va face doar dupã plata
unei sume care se poate achita prin
SMS, dar ºi prin parcomat.
Parcarea publicã cu platã va

De joi, 1 noiembrie, parcare cu platã
în mai multe zone din Drobeta Turnu Severin

funcþiona în baza unui orar
prestabilit, în zilele lucrãtoare ale
sãptãmânii, fãrã plata vreunei taxe
în zilele de sâmbãtã ºi duminicã:
- Luni – Vineri, 08:00 – 16:00
regim parcare, CU PLATÃ;

- Sâmbãtã – Duminicã, 00:00 –
24:00 regim parcare, FÃRÃ PLATÃ;
   ”Odatã cu data de 1 noiembrie
2018, locurile de parcare din zona
centralã a oraºului vor fi cu platã.
Existã o atenþionare pentru cine
parcheazã în aceastã zonã cã
parcarea se face cu platã. Încercãm
prin aceastã metodã sã aducem
bani la buget, dar ºi sã
decongestionãm zona centralã
unde marea majoritate a angajaþilor
instituþiilor publice din zonã-inclusiv
angajaþii primãriei, vin cu maºinile
ºi blocheazã, timp de 8 ore cât stau
la serviciu toatã aceastã zonã, iar
cetãþenii care au treabã la instituþiile

statului nu au unde sã parcheze”.
   A precizat Marius Screciu,
primarul Municipiului Drobeta
Turnu Severin.
   Parcare cu platã va fi în zona
palatului administrativ, pe strãzile
Smîrdan/Cicero, Smîrdan, Th.
Costescu, I.G. Bibicescu, Alex.
Bãrcãcilã, Unirii/Smochinului,
Bãrcãcilã/Dr. Saidac, Averescu/
Horia, Horia/Unirii, Averescu/Numa
Pompiliu, Saidac/Horia, Smîrdan/
Rahovei, Averescu/Traian. De
asemenea va fi parcare cu plata ºi în
zona Pieþei Mircea, unde parcarea
cu platã se va menþine ºi în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã.

Aladin Georgescu, pus la
zid în Consiliul Judeþean de un

consilier al opoziþiei! I s-a tras de la
douã proiecte de hotãrâre prin care

Georgescu aducea la cunoºtinþa
consilierilor decizia instanþei cu

privire la situaþia vânzãrii spaþiului
de la parterul policliniciii de stat

cãtre firma ROMRAD RMN deþinutã
de Adrian Duicu, fostul preºedinte

al Consiliului Judeþean ºi
propunea în acelaºi timp vânzarea
spaþiilor de la partenerul policlinicii

de stat. Dana Trancotã (PNL) l-a
atenþionat pe Georgescu referitor la

faptul cã îºi rezolvã anumite
favoruri prin influenþa pe care o are

ca preºedinte al Consiliului
Judeþean.

   Un proiect de hotãrâre controversat
cu privire la cabinetul de RMN a lui
Duicu de la partenerul policlinicii a
ajuns pe masa consilierilor judeþeni ºi
l-a aruncat pe Georgescu în corzile
consilierilor opoziþiei! Dana Trancotã
l-a avertizat pe Georgescu de faptul cã
îºi rezolvã anumite favoruri politice prin
intermediul funcþiei pe care o deþine,

ALADIN, FAVORURI PENTRU DUICU

iar ceea ce presa a prezentat încã de
la mijlocul lunii august, ºi anume
împãcarea dintre Duicu ºi Aladin
Georgescu, în favoarea mijlocirii de
cãtre acesta din urmã, a cumpãrãrii
parterului policlinicii, s-a adeverit la
mai puþin de douã luni distanþã:
   ”Dumneavoastrã, cu o maximã
generozitate propuneþi sã îi dãm banii
înapoi domnului Duicu pentru
contractul acela de vânzare-cumpãrare,
anulat de instanþã, în condiþiile în care,
din punctul meu de vedere, mult mai
corect ar fi fost sã îi calculãm chiria
pentru cã instanþa îl repune în calitatea
de chiriaº ºi de zece ani de zile domnia
sa ar fi trebuit sã plãteascã o chirie ºi nu
suntem în situaþia de a da din banii
judeþului ca sã facem noi un cadou
cuiva. Constat cã aici este o problemã,
poate personalã între dumneavoastrã ºi
domnul Duicu”.
   În fapt, instanþa de judecatã a cerut
rezilierea în urmã cu doar câteva luni a
contractului prin care Consiliul
Judeþean Mehedinþi aprobase vânzarea
parterului policlinicii cãtre firma
patronatã de Adrian Duicu. Acest spaþiu

se pare cã ar fi fost ºi
trocul politic prin care
Georgescu ºi-a
cumpãrat ºtiri pozitive
la televiziunea lui
Duicu, aºa cum
televiziunea localã,
RTS  a anunþat încã
din 21 august, atunci
când am anunþat cã

Georgescu a bãtut palma cu Adrian
Duicu:  „Aladin Georgescu îºi doreºte
ca Duicu sã încerce sã convingã câþiva
primari sã renunþe la iniþiativa de
schimbare a sa, dar ºi ca televiziunea
patronatã de familia Duicu sã renunþe
la ºtirile negative la adresa sa. La
schimb, Duicu ar urma sã primeascã,
din nou, spaþiul din Policlinica
Judeþeanã unde funcþioneazã RMN-ul
sãu, instanþa de judecatã reziliind, în
urmã cu câteva luni, contractul de

 Biroul de presã

vânzare-cumpãrare al acestui spaþiu”.
   Consilierul liberal, Dana Trancotã l-
a mai avertizat public pe Georgescu
sã nu încurce bunurile consiliului
judeþean cu propria moºie ºi sã nu
încerce sã îºi rezolve chestiunile
politice cu ajutorul consilierilor:
   “Pãrerea mea este cã dumneavoastrã
special aþi fãcut aceastã hotãrâre în
acest fel, cu atâtea bube-pentru cã eu
nu vã pot bãnui de lipsã de
profesionalism. Eu vã pot bãnui în
schimb de lipsa fermitãþii în a lua
o decizie. Dumneavoastrã încurcaþi
mereu lucrurile administrative cu
cele politice”.

Pânã la urmã, Dana Trancotã a fost
singurul consilier care a refuzat sã voteze
proiectul. Pe de altã parte, liberalii nu
au dorit sã facã parte din comisia care
se va ocupa de vânzarea parterului
policlinicii. Sursa: RTS

 Urmare din pag. 2România, pregãtitã...
poate atrage fonduri europene. ªi demonstreazã ºi prin faptul cã România
va trimite Comisiei Europene, anul viitor, studiile de fezabilitate pentru cele
trei spitale regionale care se vor construi în Iaºi, Craiova ºi Cluj.
   Suma alocatã spitalelor regionale din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, este de 150 de milioane de euro. Aceasta este suma dinspre Uniunea
Europeanã prevãzutã în acordul de parteneriat ºi în programul operaþional, la
care se adaugã contribuþia României de 150 de milioane de euro.
   Toate aceste lucruri nu ne aratã decât cã progresãm. Cã mergem pe un
drum bun ºi cã vom reuºi ca, în viitor, þara noastrã sã fie vãzutã mai bine
prin ochii Uniunii Europene, iar cetãþenii acestei þãri sã se poatã considera
ºi cetãþeni europeni ºi sã aibã de câºtigat de pe urma faptului cã, în anul
2007, România a aderat la Uniunea Europeanã.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi Prof. Alina Teiº
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Consiliul Judeþean Caraº
Severin desfãºoarã în aceste zile  în
parteneriat cu Centrul Cultural
Nichita Stãnescu, Colocviile
internaþionale ale revistei „Nedeia”
- Banatul Viu la 2018, la Bãile
Herculane.

Colocviile internaþionale Nedeia – „Banatul Viu la 2018" Ediþia a IV-a

   Manifestarea este una de mare
amploare, la aceasta fiind prezenþi
invitaþi din Statele Unite ºi toatã
Europa, din Serbia, oameni de
culturã, profesori universitari,
specialiºti ai instituþiilor de culturã,
jurnaliºti, personalitãþi care de-a

lungul timpului au fost
recunoscute pentru
activitatea lor.
   Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu” este partener
la acest eveniment extrem
de important pentru viaþa
culturalã de la prima
ediþie,  fiind cunoscute, de
asemenea ºi interferenþele
culturale care leagã cele
douã judeþe limitrofe, ºi
mai ales pentru

însemnãtatea  manifestãrii.
   Din programul manifestãrii
trebuie menþionate sesiunea de
comunicãri susþinute sub
denumirea  „Identitate culturalã în
anul Centenarului” - trecut ºi
prezent”, la care a susþinut ºi Emilia

Mihãilescu, managerul  Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu” o
prezentare, ca ºi  etnologul Cornel
Boteanu,   Florentina Pleiniceanu
(Muzeul Regiunii Porþilor de Fier).
   Ultima zi a manifestãrilor este
dedicatã unei excursii tematice în
judeþul Mehedinþi, la care participã
toate personalitãþile prezente la
manifestare, din þarã ºi strãinãtate.
Invitaþia a fost fãcutã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, ºi Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu”,
organizatori pentru aceastã
secþiune a „Colocviilor
Internaþionale „Nedeia” Herculane
– Drobeta Turnu Severin, pe un
itinerar care cuprinde cele mai
importante obiective culturale ale
judeþului Mehedinþi.  G. P.

Pe spatele monumentului se
gãseºte o altã inscripþie care
aduce aminte de toþi eroii din
„Jirovu, plai de statornicie
româneascã binecuvântatã de
Sfântul Nicodim de la Tismana, ce
a fost prin fii sãi, mereu prezent
în tumultoasa istorie a neamului”.
De la strãmoºul Bîrta Petru ºi
pânã la credinciosul apropiat al
lui Mihai Viteazul, marele
paharnic Lupu Mehedinþeanul din
Jirov, de la pandurii lui Tudor
Vladimirescu ºi pânã la
regimentele, batalioanele ºi
diviziile de dorobanþi ºi calãraºi,
fiii Jirovului cu preþul vieþii au
apãrat pamântul sfânt al patriei”.
  De proiectarea monumentului s-a
ocupat un fiu al satului, Gologan
Ionicã, iar ridicarea monumentului
s-a fãcut din donaþii ale altor fii ai
satului, ale Primãriei Jirov ºi ale
Primãriei din Drobeta Turnu Serverin.
   Tot în cadrul slujbei Preasfinþia
sa a sfinþit ºi o cruce care va fi
aºezatã pe biserica satului Jirov.
   La finalul slujbei de sfinþire au fost
depuse coroane de flori din partea
autoritãþilor locale, din partea
Jandarmeriei ºi din partea mai
multor instituþii care s-au implicat
în construirea acestui monument
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A fost sfinþit un monument în an
centenar dedicat eroilor satului Jirov

În Duminica a XXIV-a
dupã Rusalii, pe 28 octombrie,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
s-a aflat în mijlocul credincioºilor
din parohia mehedinþeanã
Comanda. Vizita chiriarhalã a fost
prilejuitã de hirotonia unui nou
preot pentru comunitatea localã.
   Preasfinþitul Pãrinte a fost
întâmpinat cu dragoste de cãtre
credincioºii prezenþi, care i-au
mulþumit pentru purtarea de grijã de
a le rândui un nou pãstor de suflete.
   Ziua de sãrbãtoare a început cu
sãvârºirea Utreniei ºi a Sfintei
Liturghii, la care au luat parte în
numãr mare fiii satului. La
ceremonia religioasã au slujit alãturi
de Pãrintele Episcop, câþiva preoþi din
satele învecinate. Bunii creºtini s-au
putut ruga lui Dumnezeu, bucurându-
se de atmosfera duhovniceascã
întreþinutã de cântãrile bisericeºti
executate cu profesionalism de grupul
psaltic de la Catedrala episcopalã din
Drobeta Turnu Severin.
   În cadrul Sfintei Liturghii, pãrintele
diacon Arnãutu Marian Constantin a
primit Taina Hirotoniei întru preot pe
seama bisericii cu hramul “Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”. Actul de instalare
ca paroh a fost citit înaintea
credincioºilor de cãtre protoiereul

Hirotonia unui nou preot pentru
comunitatea localã din Comanda

precum ºi din partea donatorilor ºi a
enoriaºilor acestei parohii.
   Dupã acest moment solemn elevii
ªcolii Jirov au suþinut un moment
artistic pentru a aminti celor prezenþi
memoria ostaºilor românii cãzuþi
pe câmpurile de luptã pentru
apãrarea ºi reîntregirea þãrii între anii
1916-1918.
   La final domnul Colonel Bãiaºu
Constantin a transmis mesajul
instituþiei pe care o reprezintã dar ºi
domnul Victor Alexandru
Bãrbulescu, profesor de istorie de la
ªcoala Jirov, a þinut sã reaminteascã
celor prezenþi momentele petrecute
în anul 1918 ºi desfãºurarea
evenimentelor pânã la Marea Unire
din 1 decembrie 1918.
   Pãrintele ªtefan Cameniþã a
multumit tuturor donatorilor care
s-au implicat pentru construirea
acestui monument care marcheazã
ºi pentru satul Jirov în an centenar
memoria eroilor satului.
   La final Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim le-a vorbit
credincioºilor prezenþi despre
greutãþile aduse de rãzboi în
familiile eroilor ºi durerea lãsatã
în inimile celor care au avut un
tatã, un soþ sau un frate care nu
s-a mai întors acasã de pe câmpul
de luptã. Pr.  Marian Giginã

protopopiatului Strehaia, Pr. Popescu
Gheorghe-Claudiu. Ierarhul mehedin-
þean i-a dãruit apoi tânãrului preot, o
cruce, cheia ºi Evanghelia bisericii, ca
însemne ale slujirii sale.
   La finalul Sfintei Liturghii,
proaspãtul hirotonit a mulþumit celor
prezenþi pentru cãldura primirii,
rugându-i pe enoriaºi sã îi fie alãturi
în lucrarea sa pastoralã. Pãrintele
Arnãutu a mulþumit ºi Chiriarhului sãu
pentru încrederea acordatã, arãtându-
ºi râvna ºi dorinþa de a depune eforturi
spre propãºirea duhovniceascã a
comunitãþii locale.   Pr  Marian Giginã
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a primit joi, 25
octombrie 2018, premiul la Secþiunea servicii de
sãnãtate, în cadrul ediþiei a XIV-a a Galei
Administraþie.ro, pentru proiecte derulate de
administraþiile locale din þarã, desfãºuratã la
Braºov. Proiectul câºtigãtor este “Reabilitare/
modernizare pentru creºterea eficienþei energetice
la Pavilionul Psihiatrie I ºi II”, derulat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi pe Programul Operaþional
Regional 2014 - 2020.
   ”A fost o muncã asiduã în ultimii doi ani, la
Consiliul Judeþean Mehedinþi, în ceea ce priveºte
infrastructura de sãnãtate, cãreia i-am acordat o
atenþie deosebitã ºi am considerat cã Programul
Operaþional Regional ne oferã cele mai bune
posibilitãþi pentru a accesa fonduri europene,
motiv pentru care am depus mai multe cereri de
finanþare, ultima ºi poate cea mai importantã
urmând sã fie depusã luni (n.r. 29 octombrie
2018), pentru reabilitarea Spitalului Judeþean din
Drobeta Turnu Severin. Alte proiecte pentru

Consiliul Judeþean Mehedinþi premiat la GALA ADMINISTRAÞIE.RO

Ca urmare a rezultatului obþinut la concursul organizat de
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în luna octombrie, domnul
colonel Daniel Manolea a fost numit în funcþia de inspector ºef la
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean  Mehedinþi.
   Învestirea în funcþie a avut loc într-un cadru festiv în prezenþa primului adjunct
al inspectorului general ºi ªef al Statului Major, domnul colonel Sebastian
Cucoº. Cu aceastã ocazie a fost înmânat ºi noul drapel de luptã al unitãþii. La
eveniment au participat  membrii din comisia de apãrare, ordine ºi siguranþã
publicã,  reprezentanþii administraþiei publice locale ºi judeþene ºi  ºefii
structurilor instituþiilor cu care Jandarmeria Mehedinþi coopereazã.
   Domnul colonel Daniel Manolea îºi desfãºoarã activitatea la Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi din anul 1990, din data de 15.06.2006 a
fost numit adjunct al inspectorului ºef, fiind împuternicit pe funcþia de
inspector ºef în  perioadele: 04.01.2017 - 04.07.2017 ºi 06.07.2017 -
06.01.2018, datã de la care a fost desemnat la conducerea inspectoratului.
   Colonelul Daniel  Manolea  are 51 de ani, este cãsãtorit ºi are un copil.

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
Compartimentul INFORMARE  RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL

Colonelul Daniel Manolea, numit
inspector ºef la Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi

infrastructura de sãnãtate se referã la
reabilitarea Ambulatoriului, a Unitãþii de
Primiri Urgenþe ºi a Secþiei Psihiatrie,
Pavilionului I ºi II, pentru care am ºi semnat
contractual de finanþare.  Premiul este unul
simbolic, venit la capãtul muncii susþinute
depusã de întreaga echipã din cadrul
Consiliului Judeþean Mehedinþi pentru toate
proiectele pe care le gestioneazã în slujba
mehedinþenilor”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
   Valoarea proiectelor gestionate de
Consiliul Judeþean Mehedinþi, în prezent,
este de peste 24 milioane euro.
   În cadrul Galei Administraþie.ro de anul
acesta au fost premiaþi lideri ai instituþiilor
administraþiei publice româneºti: preºedinþi
ºi vicepreºedinþi de consilii judeþene, primari,
viceprimari, prefecþi ºi subprefecþi, proiectele fiind
analizate de un juriu alcãtuit din personalitãþi
reprezentative din cadrul instituþiilor administraþiei

publice, al asociaþiilor profesionale din
administraþia publicã ºi al mediului universitar.

Oana Buzatu, Compartimentul pentru
Relaþia cu Mass – Media

Ceremonialul militar
dedicat Zilei Armatei României a
fost deschis, la Drobeta Turnu
Severin, prin acordarea onorului
militar de primire domnului
Nicolae DRÃGHIEA, prefectul
judeþului Mehedinþi.
   Dupã primirea onorului, salutul
drapelului ºi formaþiei militare,
prefectul a rostit un cuvânt evocator
la adresa armatei române ºi faptele
de vitejie ale eroilor cãzuþi pe
câmpurile de luptã.
   În cadrul ceremonialului,
prefectul judeþului, însoþit de ºefii
serviciilor deconcentrate, a depus
o coroanã de flori la monumentul
eroilor ºi a asistat la defilarea
blocului militar.

ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI

 Biroul de presã

ANUNÞ
Angajãm pentru Restaurant în
Drobeta Turnu Severin:
- Pizzer;
- Ospãtar;
- Bucãtar.
Relaþii la numãrul de telefon:
0733 751 577

   La manifestãrile dedicate acestei
zile au participat senatori ºi
deputaþi din Parlamentul
României, autoritãþi ale
administraþiei publice locale,
reprezentanþi ai instituþii lor
publice ºi serviciilor
deconcentrate din judeþ, membri
ai partidelor politice ºi un public
numeros.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Victor Ponta vrea sã-l dea
în judecatã pe procurorul Jean
Uncheºelu, cel care i-a întocmit
rechizitoriul ce avea sã fie infirmat
(mai exact, fãcut praf!) de completul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
ceea ce a condus, firesc, la achitarea
fostului prim-ministru al României.
Numai cã fostul prim-ministru al
României doreºte sã-l acþioneze în
judecatã pe abuzivul procuror
Uncheºelu ºi solicitã, legitim, de la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
motivarea deciziei. Dar aºa ceva nu
se poate! De ce? Pentru cã – auziþi
ºi dumneavoastrã! – procesul s-a
judecat cu uºile închise! Da? ªi ce
dacã? Procesul s-a rezumat cumva
la un troc ordinar ºi stimata opiniune
publicã nu trebuie sã afle? În acest
caz, una dintre pãrþi, cea care vrea
sã o dea în judecatã pe cealaltã, ar
trebui sã dea dovadã de mult, foarte
mult tupeu. Cine sã mai înþeleagã
ce se întâmplã?
   * Concomitent, aceeaºi foarte
Înaltã Curte de Casaþie ºi Justiþie
l-a achitat definitiv pe fostul primar
al municipiului Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutãu, dupã ce tot ea îl
condamnase la niºte ani grei de
puºcãrie, obligându-l sã-ºi caute
dreptatea pe la CEDO, unde, de
fapt, ºi-a ºi gãsit-o. Bun, o sã zicã
toatã lumea “mai bine mai târziu
decât niciodatã”. Dar cu anii de
viaþã ai acelui om, irosiþi abuziv prin
puºcãrii ºi instanþe diverse, cu
cheltuieli imense, imposibil de
recuperat, cum rãmâne? Cine-i dã
acelui om anii înapoi ºi toatã
agoniseala irositã? Cine vindecã

traumele sale ºi ale familiei sale,
ale soþiei, pãrinþilor ºi copiilor sãi?
Cine? Madam Livia Stanciu, cãreia
Statul Român, adicã noi,
contribuabilii de rând, îi plãtim
lunar scaunul de judecãtor al Curþii
Constituþionale, oferit cadou de
Iohannis, cu sute de mii de lei ºi o
pensie aºijderea? Cât timp li se va
mai permite unor inºi plãtiþi sã facã
dreptate sã se creadã niºte
Dumnezei pe pãmânt, sã taie ºi sã
spânzure dupã bunul lor plac ºi sã
nu dea socotealã nimãnui pentru
destine umane ºi carierele
profesionale distruse? Nu pot ºti ce
plãcere diabolicã ar trebui sã simþi
zdrobind destine umane cu o
simplã loviturã de ciocãnel de la
înãlþimea…onoratei instanþe, dar,
nici mãcar cu trecerea timpului, nu
te ajung din urmã remuºcãrile?
Nici mãcar curgerea implacabilã a
timpului nu reuºeºte sã-þi
deblocheze, þie magistratule, simþul
empatic, disponibilitatea de a
judeca lucrurile ºi dintr-o altã
perspectivã, nu doar din
perspectiva ta, care, la o adicã, nu
ar putea fi decât o banalã idee fixã,
la fel ca atâtea altele?!
   * Cât priveºte situaþia primarului
din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu,
lucrurile devin de manual, dacã e sã
vorbim despre abuzurile din Justiþie,
despre acurateþea actului de justiþie.
Omul a fost bãgat la închisoare
nevinovat de însãºi preºedinta Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, celebra
Livia Stanciu (foto), despre care aflãm
cã a fost preocupatã ºi motivatã sã
îndeplineascã ordinele fostului

preºedinte, Traian Bãsescu. Acesta,
dacã e sã dãm crezare declaraþiilor
lui Mircia Gutãu (ºi nu avem niciun
motiv sã nu le dãm crezare!) i-a cerut
explicit madamei Stanciu sã-I bage
la închisoare pe Dan Voiculescu,
Adrian Nãstase ºi Sorin Ovidiu Vântu
ºi, ca sã nu se spunã cã-ºi alege
puºcãriabilii doar dintr-o tabãrã
politicã, l-a bãgat la pachet ºi pe
dumnealui, Mircia Gutãu, membru e
vazã al PDL, dar din provincie, pentru
o infracþiune care s-a dovedit
inexistentã, deci, pur ºi simplu,
inventatã. Aºa ceva? Da, iar noi, la
vremea respectivã, am atras atenþia
asupra unei astfel de manevre, de un
cinism sinistru, menit
doar sã adoarmã
vigilenþa adversarilor
politici, însã cine sã
ne ia în seamã? Sigur,
asemenea mizerii ies,
într-un târziu, la
ivealã, dar doar dupã
ce nenorocesc
oameni, familii,
cariere…
   * Obiºnuitã cu
asemenea urâte
practici, madame Livia Stanciu a
închis ochii ºi la dosarul de
incompatibilitate al lui Klaus
Iohannis, permiþându-i acestuia sã
acceadã la Cotroceaua Mov. Mai
mult decât atât, dumneaei ºi-a luat,
vorba aceea, ºi tainul, primind
scaunul de judecãtor, pe nouã ani,
la Curtea Constituþionalã a
României, contra unui salariu ºi a
unei pensii uriaºe. Aºa se scrie pe
la noi istoria! Aºa se fac marii

oameni politici! Of, Doamne!
   * Ministrul de resort, déjà
celebrul ºi déjà intratul în folclor
Tudorel Toader lasã impresia cã s-
a contaminat grav de nãravurile
vieþii politice autohtone, faþã de care
fãcea figura unui technocrat. Fãcea.
Fiindcã de când cu scandalul cu
dosarul lui Iohannis închis, prezent
în mapa profesionalã a (încã)
procurorului general Augustin
Lazãr, dumnealui – de dl Tudorel
Toader facem vorbire! – þine, se
pare, cu tot dinadinsul sã ne
schimbãm pãrerea despre
dumnealui. Adicã sã-l considerãm
un fel de circar, de jolie-jocker. De

om profund neserios. În loc sã dea
detalii opiniei publice despre
natura documentului descoperit în
mapa lui Lazãr, dumnealui a amânat
la nesfârºit momentul, ca ºi cum
cine ºtie despre ce loviturã de teatru
ar fi fost vorba! Ultima amânare a
fost pentru dimineaþa zilei de
miercuri. Când trimitem acest
material în redacþie, evenimentul
încã nu se petrecuse. Sperãm
mãcar sã merite aºteptarea…

D’ale Justiþiei dâmboviþene...
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Români americani cu activitãþi deosebite, premiaþi în cadrul Galei
„100 pentru Centenar”, organizatã la Ambasada României din Washington(2)

“Centenarul Marii Uniri
reprezintã un moment unic în istoria
modernã a României. Iar pentru
românii americani el are o semnificaþie
în plus. Sã ne aducem aminte cã Pacea
de la Paris a fost definitã de idealurile
transmise atunci cu mare putere de
cãtre preºedintele american Woodrow
Wilson. Idealismul sãu de atunci a
permis popoarelor dreptul la
autodeterminare, ceea ce a fãcut ca
actul de la Alba Iulia sã fie ratificat ºi la
nivel internaþional. De aceea, suntem
legaþi de America ºi prin acest gest
extraordinar al unui preºedinte
american” a declarat ambasadorul
României, George Cristian Maior.
   În acest context, George Cristian
Maior a amintit de iniþiativa
comunitãþii românilor-americani din
urmã cu o sutã de ani, care au reuºit
sã promoveze cauza unitãþii
naþionale, adunând toþi membrii sub
o unicã Ligã naþionalã a românilor
din SUA. În 1918, la Philadelphia,
oraºul simbol al independenþei
Statelor Unite, românii au proclamat
ideea unirii Transilvaniei cu restul
þãrii. Ambasadorul român a þinut sã
aminteascã numele cãpitanului
transilvãnean Vasile Stoica,
preºedintele Ligii Naþionale Române,
cel care a susþinut un discurs în cadrul
evenimentului de la Philadelphia ºi
s-a întâlnit la Casa Albã cu
preºedintele Woodrow Wilson pentru
a susþine cauza României unite.
“Dupã ce a luptat ºi a contribuit
semnificativ la realizarea marii uniri,
Vasile Stoica a murit ulterior în
închisorile comuniste, jertfã

extraordinarã ºi un destin tragic”, a
subliniat ambasadorul român.
  George Cristian Maior i-a felicitat pe
laureaþi pentru distincþiile primite ºi
pentru faptul cã pãstreazã în continuare
o legãturã puternicã cu România.
   La rândul sãu, ministrul Natalia-Elena
Intotero a remarcat cã românii de
pretutindeni reprezintã un tezaur al
României. “Prin ce aþi creat aici, în þara-
simbol a libertãþii, promovaþi identitatea
naþionalã ºi valorile româneºti”, a
declarat Natalia-Elena Intotero.
   Gala „100 pentru Centenar” s-a
încheiat printr-un moment artistic
asigurat de interpreta Laura Bretan,
finalistã a concursului „America‘s Got
Talent” ºi câºtigãtoare a concursului
„Românii au talent”.
Vã prezentãm biografiile laureaþilor:

Rodica Bãrãnescu
   Dr. Rodica Bãrãnescu a fost pânã la
31.08.2016 profesor la University of
Illinois at Chicago, la facultatea de
Inginerie Mecanicã ºi Industrialã.
Pregãtirea sa de bazã este Mecanica,
specialitatea Maºini Termice. A obþinut
diploma de inginer ºi doctoratul la
Universitatea Politehnicã Bucureºti
unde ulterior a lucrat ca profesor timp
de 13 ani, înainte de a emigra în SUA.
A fãcut studii doctorale ºi post
doctorale la French Institute of
Petroleum în Paris, Franþa ºi la
University of Wisconsin la Madison,
USA. În anul 2000 i-a fost acordat titlul
de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii din Piteºti, România.
   În SUA a lucrat ca inginer ºef la
Divizia de Cercetãri în Motoare ºi ca
manager în cadrul companiei
Navistar, una dintre întreprinderile

americane de frunte care fabricã
vehicule comerciale ºi motoare cu
ardere internã. A publicat numeroase
articole cu conþinut tehnic în domeniul
motoarelor diesel, cu referire la
optimizarea emisiilor, simularea
proceselor de ardere din motoare,
optimizarea statisticã a proiectãrii
motoarelor, etc.
   Este membrã Fellow a SAE
International (Societatea Inginerilor
de Automobile) din anul 1980 ºi a
fost aleasã Preºedinte al SAE în anul
2000, fiind prima femeie preºedinte
al SAE ºi prima preºedintã nãscutã
în afara Statelor Unite. În urma unei
donaþii substanþiale, SAE a instituit
în anul 2012 ”Rodica Bãrãnescu
Award for Technical Excellence and
Leadership” (premiul pentru rezultate
excelente în tehnicã ºi leadership)
pentru a celebra succesul femeilor
inginere într-o profesie încã dominatã
de bãrbaþi. Din anul 2005 pânã în
2016 Rodica Bãrãnescu a lucrat ca
profesor la University of Illinois at
Chicago, predând cursul de Motoare
Termice ºi conducând lucrãrile de
cercetare ale studenþilor.
   În anul 2001 a fost aleasã membrã
a National Academy of Engineering,
cea mai înaltã organizaþie
profesionalã în domeniul ingineriei
din SUA. Ca membrã a secþiei de
Inginerie Mecanicã a Academiei,
participã activ în comitete tehnice
naþionale, care evalueazã tehnologii
viitoare pentru reducerea consumului
de combustibili ºi pentru reducerea
emisiilor poluante la autovehicule.

Adrian Bejan
   Adrian Bejan este profesor universitar
la Duke University, Departamentul
Inginerie Mecanicã ºi ªtiinþa
Materialelor ºi este cunoscut pentru
contribuþiile sale remarcabile din
domeniul termodinamicii, precum ºi ca
autor al teoriei constructale privind
proiectarea ºi evoluþia în naturã.
   S-a nãscut la Galaþi ºi la vârsta de
19 ani a primit o bursã la MIT, unde
ºi-a continuat studiile, iar în 1975 a
obþinut titlul de doctor. Dupã un
stagiu la University of California,
Berkeley ºi o încadrare la University
of Colorado, a devenit profesor la
Duke University în 1984, având deja

la acea datã contribuþii majore în
domeniul ºtiinþelor termale.
   Este membru de onoare al
Academiei Române - Secþia de
ªtiinþe Tehnice ºi membru de onoare
al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
A primit titlul de Doctor Honoris
Causa din partea a 18 universitãþi, a
publicat numeroase cãrþi ºi sute de
lucrãri ºtiinþifice ºi este membru în
diverse asociaþii profesionale,
organizaþii sau instituþii academice.
Cea mai recentã recunoaºtere a
activitãþii sale o reprezintã Medalia
“Benjamin Franklin”, acordatã de
Institutul Franklin din Statele Unite.
            Adrian Bot
   Cercetãtor în domeniul ºtiinþelor
biomedicale, Adrian Bot, MD, Ph.D.
este vicepreºedintele medicinii
translaþionale la Kite, o companie de
biotehnologie care a dezvoltat o
terapie geneticã de prima generaþie
pentru cancer. Are peste 20 de ani
de experienþã în cercetarea ºi
dezvoltarea biomedicalã.
   Adrian Bot a obþinut licenþa la
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Timiºoara, România ºi
doctoratul în ºtiinþele biomedicale de
la ªcoala de Medicinã din Mount
Sinai, New York. Ulterior, a fost
invitat ca om de ºtiinþã la Institutul
de Cercetare Scripps din La Jolla ºi
ca cercetãtor principal ºi director de
cercetare în domeniul imunologiei
la Alliance Pharmaceutical Corp.
din San Diego.
  În noiembrie 2002, dr. Bot s-a
alãturat companiei Allecure
Pharmaceuticals, care a devenit
MannKind Corp, unde a fost director
de cercetare ºi dezvoltare. A deþinut
numeroase alte funcþii la MannKind:
director senior al medicinii
translaþionale, vicepreºedinte al
conducerii ºtiinþifice ºi vicepreºedinte
al cercetãrii, înainte de numirea în
funcþia de ºef adjunct ºtiinþific ºi apoi
vicepreºedinte al medicinii translaþionale
la Kite. Dr. Bot are mai multe brevete în
domeniu, peste 150 de prezentãri la
congrese ºi publicaþii, a fãcut parte din
comisii editoriale ºi organizaþii
prestigioase precum Societatea de
Imunoterapie pentru Cancer.
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Dincolo de orice orientãri
politicianiste, adevãrul trebuie rostit cu
glas tare ºi cu fermitate. Dupã
experienþa devastatoare a afilierii la U.E.
(a se citi Imperiul Haosului European),
România anului 2018 a ajuns o jalnicã
epavã a navei „ceauºiste”. Pe durata a
aproape trei decenii a fost jefuitã ca-n
codru, a fost ºi este stigmatizatã, pusã
la colþ de fiecare „ciumete”, uns
membru al Parlamentului European
„cu « renumeraþie » nesimþitã... Coane
Fãnicã”. Rând pe rând, la pupitrele de
comandã ale Þãrii s-au perindat -
conform nefastului algoritm politic -
un melanj dezastruos de incompetenþi,
corupþi ºi trãdãtori de Neam ºi Þarã.
Au furat cât au putut, încurajaþi ºi
susþinuþi de ipocriþii „tunari” occidentali.
Astãzi, România nu mai este þarã
suveranã, ci o colonie corporatistã din
care bogãþiile românilor sunt ºterpelite
„la vedere” de „Imperiul Haosului
European” cu sprijinul samsarilor ºi
rechinilor autohtoni.
   Îndobitocirea sistematicã prin
drogul-televizor, a fost ºi a rãmas
principala armã de distrugere în masã
a populaþiei României, scopul fiind
atingerea zicerii lui Petre Þuþea... „un
popor de idioþi”, uºor de controlat,
uºor de condus, uºor de jefuit! Am
plecat în ’89 cu „Ne-am trezit din
hibernare/ ªi-am strigat cât am putut:/
Sus Cutare! Jos Cutare!?”... Occidentul
ne-a dat brânci, reuºind sã ne
convingã cã noi am vrea - chipurile -
sã ne înjugãm de bunã voie ca animale
de povarã la cãruþa „Imperiului
Haosului European”. Dupã sacrificii
incomensurabile, ne-am aliniat
regulilor occidentale, precum glãsuia
Constantin Tãnase: „Ia corupþia

România, ciuca bãtãilor în „Imperiului Haosului
European” - unica soluþie salvatoare: RoExit!

amploare,/ Cum nicicând nu s-a
vãzut,/ Scoatem totul la vânzare?/ ªi
cu asta ce-am fãcut?// [...] Pentru-a
câºtiga o pâine,/ Mulþi o iau de la-
nceput,/ Rãtãcesc prin þãri strãine?/ ªi
cu asta ce-am fãcut?”...
   Modus-ul operandi al impostorilor
autointitulaþi politicieni a îngãduit
instaurarea unui fenomen distructiv:
exportul materiei cenuºii, al
experienþei ºi priceperii profesionale,
al specialiºtilor de înaltã calificare,
efect nociv al escrocheriei numitã
pompos „privatizare” ºi soldatã cu
vânzarea sau distrugerea întreprinderilor
româneºti ºi - sine die - a locurilor de
muncã. Dovadã cã istoria se rãzbunã,
repetându-se este situaþia politico-
economicã din România, care nu diferã
prea mult de cea din timpul marelui actor.
   Luna august a fost, pentru români,
o lunã de foc: 23 august 1939 - Pactul
Hitler-Stalin, 23 august 1944 -
Trãdarea regelui Mihai... ºi, revenind
în actualitate, 10 august 2018 -
tentativa ratatã a loviturii de stat.
Scenariul de la „Colectiv” ºi cãderea
„Guvernului meu”, acþiuni care au atins
cote ale performanþelor eºuate greu de
atins, un anume personaj nu ºi-a mai
putut regãsi liniºtea navetei
sãptãmânale. Escapadele „spontane”
pe alte meleaguri nu-i dau pace
„antiromânului perfect”, cum îl numea
recent cineva, convenabilã dovedindu-
se însã pâra la Înalta Poartã.
   Constatãm cã cine îndrãzneºte sã
prezinte - pe bazã de documente -
adevãrul, e pus la colþ, riscând sã
poarte haine vãrgate „cu executare” -
vezi cazul istoricului Ioan Scurtu,
amendat ºi pus sã-ºi retragã un articol
publicat în februarie 2017, în ziarul
„Cotidianul”. De asemenea, pentru
afirmaþiile publice, Darius Vâlcov a fost
amendat de C.N.C.D. cu 2.000 de lei,
iar Liviu Pop a primit avertisment. Sã
ne amintim, în aprilie 2018, ziarul
israelian de limba englezã „The
Ierusalem Post” titra: „How can
Romanian President Klaus Werner
Iohannis, who for 23 years was also
the president of the Democratic Forum

of Germans in Romania, which claims
to be the legal successor to a former
Nazi organization, be a friend of Israel?
Last Friday, Iohannis expressed his
opposition to the government’s
proposal to move the country’s
embassy to Jerusalem”[1] (Cum poate
preºedintele Klaus Werner Iohannis -
care timp de 23 de ani a fost ºi
preºedinte al Forumului Democrat al
Germanilor din România, ce se
pretinde a fi succesorul legal al unei
foste organizaþii naziste - sã fie un
prieten al Israelului?).
   Rezultatele slugãrniciei sunt vizibile.
Dupã ce U.E. a declarat cã România
trateazã minoritãþile cu o generozitate
neântâlnitã în nicio þarã europeanã,
recent, vreo 20 de parlamentari
europeni din Germania, Suedia,
Polonia, Ungaria, Elveþia ºi Lituania au
semnat un proiect de rezoluþie prin
care cer luarea unor mãsuri urgente
pentru a solicita României protejarea
minoritãþilor naþionale. „Intensitatea ºi
frecvenþa defãimãrilor colective venite
din cercurile guvernului ºi eºecul altora
de a se distanþa în mod public din
acestea sunt motive de îngrijorare.
Adunarea Parlamentarã ar trebui sã
investigheze implementarea protecþiei
minoritãþilor naþionale în România ºi
sã solicite urgent României sã-ºi
respecte îndatoririle pentru a proteja
minoritãþile naþionale - în acest caz
protejarea minoritãþii germane”[2]. Nu
este greu de dedus cã în spatele
operaþiunii s-ar fi putut afla o
„persoanã importantã, nu spui cine!”.
   De parcã n-ar fi fost de ajuns,
reprezentanþii „drapelului celor 12
stele” aplicã dupã propriile criterii,
propriul slogan „Unitate în diversitate”,
prefãcându-se cã nu observã cum
hoarda destrãmãrii României. Dintre
ei nu puteau lipsi Satana în sutanã -
eternul inamic al românilor - ºi ãl de
s-a sãturat de România. O reeditare a
„Declaraþiei de la Budapesta” din 1989,
ediþie revãzutã, adãugitã ºi bântuitã de
iredentism desuet ºi nociv. O nouã
sfidare la adresa sãrbãtoririi de cãtre
români a înfãptuirii României Mari
adãugatã doliului maghiar cu prilejul
Zilei Naþionale a României - 1
Decembrie. Perfidia alambicatã a

separatiºtilor îºi revarsã veninul cu
puþine zile înainte de 1 Decembrie
2018 definind-o „100 de ani de
neîmpliniri”. Semnatarii: Gabriel
Andreescu, Tõkés László, Lucian
Nastasã-Kovacs, Szilágyi Zsolt,
Marius Tabacu, Bodó Barna, Cristian
Sandache, Toró T. Tibor, Radu Raileanu,
Bakk Miklós, Sabin Gherman, Dávid
László, Ramona Bãluþescu, Liviu
Antonesei, Eckstein Kovács Péter,
Florian Mihalcea, Kolumbán Gábor,
Mircea Toma, Molnár Gusztáv, Ovidiu
Pecican, Szilágyi Ferenc, Cristian
Pîrvulescu, Kincses Elõd. Marea mea
mirare este lipsa cel puþin a unei
semnãturi - o posibilã scãpare a
iniþiatorilor: Lucian Boia.
Textul declaraþiei anti-România -

C.N.C.D. sã se autosesizeze !
„Transilvania a fost ºi poate sã devinã

un spaþiu de complementaritate ºi
poate sã devinã un model de pluralism
cultural ºi religios. Promovarea
identitãþilor ºi tradiþiilor care dau
specificul Transilvaniei este în folosul
ºi al românilor, ºi al maghiarilor.
Condiþiile securitãþii ambelor
comunitãþi naþionale sunt frontierele
stabile ºi respectarea drepturilor
minoritãþilor. Nu existã niciun
element care sã opunã, astãzi,
interesele românilor ºi maghiarilor.
Aspiraþiile maghiarilor la autonomie
culturalã ºi teritorialã sunt
dezideratele unei mai bune organizãri
ºi servesc deci tuturor. Alimentarea
confuziei dintre autonomie ºi
independenþã reflectã uneori
neînþelegere, alteori intenþia rea a
manipulãrii. Nu existã nimic care sã
opunã, astãzi, interesele României ºi
Ungariei. Conducerile de stat actuale
pot sau nu sã corespundã idealurilor
societãþilor noastre; pot face ce
trebuie sau pot greºi ºi în privinþa
problematicii interetnice. Criticile la
adresa lor, venind din interiorul sau
din afara þãrii, nu au de ce sã afecteze
raporturile pe termen lung dintre cele
douã popoare. Conducerile sunt
oricum schimbãtoare, cãci venirea ºi
plecarea lor de la putere, la un
moment dat, rezultã din chiar natura
sistemelor democratice în care trãim.[1] https://www.jpost.com/Opinion/Why-is-Romanias-president-refusing-to-relocate-the-

embassy-to-Jerusalem-552769
[2] https://evz.ro/zeci-de-parlamentari-europeni-iohannis-discriminare-valcov-liviu-pop.html  continuare în pagina 11
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Partidele politice din
România nu sunt organizaþii de tip
mafiot, ci instrumente ale
democraþiei. Pluripartidismul
adevãrat este un indicator al unui
sistem democratic. Partidele, deºi
sunt în sine organizaþii private, au
încã un rol major în viaþa publicã a
societãþilor din ziua de astãzi. Din
cauza faptului cã nu au reuºit sã se
reformeze, sã se modernizeze, sã
propunã modele noi, lideri noi, sã
propunã o agendã cât mai apropiatã
de cea a alegãtorilor, partidele clasice
încep sã piardã din ce în ce mai mult
teren (vezi cazul recent al Germaniei).
   În democraþiile mai puþin avansate,
partidele sunt conduse nu autoritar,
ci autoritarist, iar apucãturile liderilor
se transmit ºi în viaþa administrativã
ºi publicã. Acelaºi model de a
conduce, format pe tipologia
„conducãtor ºi conduºi” sau chiar
„supuºi”. Un sistem de recompense
sau frica sunt elementele care îl ajutã
pe liderul autoritar sã îºi conserve

România are nevoie de democratizarea partidelor politice
puterea în partid ºi în administraþie
sau în stat.
   Este cazul lui Liviu Dragnea. Acesta
a reuºit sã se impunã dupã mai mulþi
ani în politicã, la vârf, iar când a reuºit
sã devinã preºedintele celei mai mari
formaþiuni politice din þarã a venit nu
cu o modernizare, ci cu un proiect de
antireformã: promovarea pe cumetrii
sau pe alte criterii în afara celor legate
de performanþã sau eficienþã în
profesie. Astfel, România s-a trezit cu
unul din cele mai slabe guverne din
istorie, la nivel de capacitãþi ºi posibil
cu unul din cei mai slabi premieri. De
altfel, construcþia politicã în România
este realizatã în aºa fel încât guvernul
nu este decât o marionetã în mâna
grupului de putere din PSD, condus
de Liviu Dragnea ºi Darius Vâlcov. Din
câte se aude, cei doi lideri chiar
locuiesc împreunã, deci relaþia este
una profundã. Din toate punctele de
vedere, Dragnea ºi Vâlcov ºi-au
subordonat puterea executivã ºi pe cea
legislativã ºi acum vor sã o aibe la

îndemânã ºi pe cea judecãtoreascã.
Ramura Administraþiei
Prezindenþiale din Puterea
Executivã le mai lipseºte pentru a
controla ºi manipula total statul.
   Din acest motiv sunt importante
alegerile prezindenþiale pentru PSD
ºi din acest motiv vor face totul sã
trimitã un candidat propriu la
Cotroceni. Dorinþa de a controla
profund societatea româneascã în
toate structurile sale. Totuºi, România
tinde sã fie un stat democratic,
ancorat în valorile cel puþin formale
promovate în democraþiile
occidentale ºi în UE.
   Chiar dacã Dragnea vrea sã îl
copieze pe Orban din Ungaria este
mult mai greu, având în vedere cã
nu are substanþa politicã ºi greutatea
liderului ungar. Dragnea nu poate
trece peste profilul de lider local, de
Teleorman, ºi peste eticheta de baron.
Cel mai mult, Dragnea poate
funcþiona ca ºef al baronilor locali.
Dacã ar deveni preºedintele þãrii, cel
mai probabil va fi preluat sub aripa
unui Erdogan sau a unui alt ºef de
stat care sã îl coordoneze.
   România nu îºi permite sã nu fie
una democraticã ºi sã îºi susþinã în
acelaºi timp interesele. Dar nu printr-
o clasã politicã ºchioapã ºi
analfabetã, aºa cum pretinde
Dragnea, ci printr-una profesionistã
ºi  dominatã de interesele României.

   Oricât ar pretinde Liviu Dragnea
cã poate conduce din umbrã
guvernele ºi oricât de abil ar fi în
mânuirea firelor care o conduc pe
Dãncilã, pânã la urmã premierul se
relevã în toatã deplinãtatea sa, când
are loc un contact direct cu alþi ºefi
de guverne sau de state.
   România e perceputã, dupã cum
este perceput ºi premierul, ºchioapã
intelectual ºi analfabetã pe toate
planurile.
   De asemenea, domnia legii trebuie
sã prevaleze, indiferent cât de mult
îºi doresc politicienii sã scape de
trecut ºi de dosarele penale ºi chiar
de condamnãrile definitive care le
îngrãdesc accesul la funcþii publice.
Regulile în democraþie sunt
dureroase uneori, dar aici pare cã
existã cea mai multã libertate raportat
la restul sistemelor politice. Dar cea
mai importantã este libertatea izvorâtã
din respectarea legii. Poate este
necesarã o îmbunãtãþire a cadrului
legislativ, dar în niciun caz o abolire
a legii în interes politic ºi mai ales
politicianist. Un pas înapoi de la
democraþie ar fi o catastrofã pentru
România. Mai mult ca oricând þara
are nevoie de o reformare profundã a
clasei politice, care sã se scuture de
vechile modele ºi cliºee ºi de
analfabeþi. Poate ºi prin justiþie, dacã
politicienii venali, corupþi ºi analfabeþi
au greºit.  ªtefan Bãeºiu

Daniel Cîrjan, Viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin

Au demarat lucrãrile pentru realizarea sistemului de iluminat
arhitectural la Cetatea Medievalã a Severinului, aºa cum pânã acum deja
s-a întâmplat la alte obiective turistice ºi culturale din oraº, printre care
Palatului Culturii “Teodor Costescu” ºi “Castelul Artelor”.
   Sistemul de iluminat arhitectural va consta în montarea a 80 de proiectoare în
jurul cetãþii, precum ºi în zona interioarã, toate acestea cu rolul de a pune în
valoare acest obiectiv turistic, termenul de finalizare fiind data de 1 decembrie.
   În anul 2019 se va realiza iluminat arhitectural la Liceul “Traian”, Biserica
Catolicã ºi Biserica Grecescu, toate aceste proiecte pe linie de iluminat
fãcând parte din contractul încheiat de Primãria Drobeta Turnu Severin în
anul 2011 cu firma care gestioneazã iluminatul public la nivelul municipiului.
   Pentru mine dezvoltarea turismului istoric ºi cultural este o prioritate ºi
voi fi susþinãtorul oricãrui proiect care sã conducã la promovarea mai
eficientã a obiectivelor turistice din municipiului Drobeta Turnu Severin.

Cetatea  Medievalã - iluminatã
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     Premiera spectacolului „All
inclusive”, cea mai nouã producþie
regizatã de Vlad Zamfirescu, a avut loc
la Palatul Naþional al Copiilor, cu casa
închisã. Medeea Marinescu, Marius
Manole, Mirela Opriºor, Vlad Zamfirescu
ºi Diana Roman au oferit un adevãrat
regal al comediei în faþa unei sãli
arhipline. S-a râs pe sãturate, la o piesã
jucatã în vervã ºi presãratã cu situaþii de
o ironie comicã ºi replici de tot hazul.
La final aplauzele furtunoase ce au durat
minute în ºir au încununat lansarea la
apã a unui nou spectacol de succes.
   Acþiunea graviteazã în jurul familiei
formate din Maurice (Marius Manole),
Margaret (Medeea Marinescu) ºi fiica lor
Adele (Diana Roman). Ajunºi în preajma
vârstei de 40 de ani, cu o fiicã de 20, cei
doi pãrinþi par sã fie într-o cãutare perpetuã
a unui ideal nedefinit, tânjind mereu dupã
altceva decât ceea ce le-a oferit viaþa pânã
în acel moment. Existenþa lor ia o turnurã
neaºteptatã atunci când Adele, tânãrã
studentã, anunþã cã trãieºte o poveste de
dragoste ºi aºteaptã un copil de la nimeni
altul decât profesorul ei Vincent (Vlad
Zamfirescu). Iar tatãl Adelei, Maurice
(Marius Manole) traverseazã criza vârstei
de mijloc crezând cã îºi va gãsi fericirea
chiar în braþele veselei Monique (Mirela
Opriºor), sora iubitului fiicei sale. Ce se
întâmplã când protagoniºtii acestui
scenariu ajung faþã în faþã veþi descoperi
asistând la spectacol.

   Nu pierdeþi întâlnirea cu nume
reprezentative ale noii generaþii de aur
a teatrului românesc, în aceastã nouã
comedie spumoasã în care hohotele de
râs se împletesc cu trãirea autenticã ºi
cu momentele de mare tensiune
emoþionalã. Regia spectacolului este
semnatã de Vlad Zamfirescu, iar
scenografia de Mãdãlina Marinescu.
Titlu: All inclusive
Regie: Vlad Zamfirescu
Distributie:
Margaret - Medeea Marinescu
Maurice - Marius Manole
Monique - Mirela Opriºor
Vince - Vlad Zamfirescu
Adele - Diana Roman
Scenografie: Mãdãlina Marinescu
    Biletele sunt puse în vânzare la
Agenþia Teatralã, situatã la intrarea în
sala de spectacole a Palatului Culturii
”Teodor Costescu”.
   Programul Agenþiei Teatrale este
urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-
11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-
13:00
    Preþul unui bilet este
de: 80 lei (parter salã) ºi
60 lei (balcon).
Informaþii ºi rezervãri, de
luni pânã vineri, între
orele 08:00-16:00, la tel.
0733/033071

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-Turnu Severin, (vis-a-vis de
Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

Sylvia Plath s-a nãscut la 27
octombrie 1932, în Boston,
Massachusetts. Mama ei, Aurelia
Schober, a fost studentã la Universitatea
din Boston, când l-a cunoscut pe tatãl
sãu, Otto Plath, profesor.
   În 1940, când Plath avea opt ani, tatãl
ei a murit ca urmare a complicaþiilor
datorate diabetului. Mama sa, Aurelia,
a trebuit sã o creascã singurã, împreunã
cu fratele ei mai mic. Poeta i-a dedicat
poemulDaddy.
   Talentul literar al Sylviei s-a fãcut
remarcat de timpuriu, prima poezie
fiindu-i publicatã la vârsta de opt ani.
   În vara anului 1953 se înscrie la o
colaborare voluntarã de patru
sãptãmâni la revista de modã
Mademoiselle din New York.
   A absolvit Smith College în 1955 cu
summa cum laude ºi a plecat în Anglia,
la Cambridge, cu o bursã Fulbright
unde, între 1955-1957 a urmat studiile
la Newnham College. Acolo l-a
cunoscut pe poetul britanic Ted Hughes,
care era cu 2 ani mai mare decât ea, cu
care s-a cãsãtorit în iunie 1956.
   În 1958, Sylvia Plath se decide sã
urmeze o carierã de scriitoare liber
profesionistã. În decembrie 1959 se
întoarce cu soþul sãu la Londra,
unde naºte în aprilie 1960 o fiicã ºi
în ianuarie 1962 un fiu.
   Urmeazã despãrþirea de Ted
Hughes. Sylvia se scula în fiecare
dimineaþã la ora 4 pentru a avea
suficient timp sã scrie.
   La începutul anului 1963 când, sub

Sylvia Plath
pseudonimul Victoria Lucas, i-a
apãrut romanul autobiografic „The
Bell Jar”, care nara despre un coleg
al sãu care s-a sinucis. Situaþia
Sylviei era disperatã. Mariajul îi
eºuase, ea ºi copiii erau mãcinaþi de
boalã ºi, locuind într-un apartament
neîncãlzit, aveau de înfruntat cea mai
cruntã iarnã a secolului. În zorii zilei
de 11 februarie 1963, la Londra, s-a
sinucis dând drumul la gazele de la
maºina de gãtit, în timp ce copiii sãi
dormeau în camera alãturatã.
   În revista de carte New York Times,
Joyce Carol Oates a descris-o pe
Plath drept “unul dintre cei mai
celebri ºi controversaþi poeþi de dupã
rãzboi scris în limba englezã”.
   În anul 1981 a apãrut volumul
Collected Poems, iar în 1982, Sylvia
Plath a primit, postum, Premiul
Pulitzer pentru acest volum. În anul
2002 s-au început filmãrile pentru
filmul artistic “Sylvia”, în regia lui
Christine Jeffs, având în rolul
principal pe Gwyneth Paltrow.
Filmãrile au durat peste zece
sãptãmâni, în Londra, Cornwall ºi
Noua Zeelandã.

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie
producãtoare de

echipament sportiv

Angajeazã
ªef formaþie în confecþii

textile
cu experienþã

Descrierea jobului:
- salariul motivant;
CV-urile se depun la sediul firmei
din Drobeta-Turnu Severin, (vis-
a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520
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Noul ciclu de creºtere a dobânzilor
interbancare a determinat BNR sã intervinã în
piaþa monetarã, împrumutând bãncile comerciale,
printr-o operaþiune de tip repo, cu 16,7 miliarde
lei (circa 3,6 miliarde euro), la o dobândã de 2,5%,
egalã cu cea de politicã monetarã.
   Suma injectatã a fost cea mai mare din ultimii cinci
ani ºi jumãtate. Cel mai masiv împrumut a fost
efectuat de BNR în februarie 2013, atunci când bãncile
au „înghiþit” nu mai puþin de 38,5 miliarde lei.
   Intervenþia bãncii centrale s-a fãcut imediat simþitã
în piaþã, iar indicii ROBOR au început sã scadã.
   La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a scãzut la 3,32%,
iar indicele la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, la 3,53%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie
de rata dobânzii plãtitã la creditele atrase de
cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, ºi cel
la 12 luni au scãzut la 3,59%, respectiv la 3,64%.
   Media dolarului american a urcat de la 4,0919
la 4,1080 lei, un nou maxim al ultimelor 16 luni.
Trebuie remarcat faptul cã cursul dolarului a
depãºit, dupã mult timp, pe cel al francului elveþian.
   Cursul euro a crescut de la 4,6590 la 4,6665,
la sfârºitul intervalului, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,666 ºi 4,669 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,134 ºi 1,142 franci/euro, iar cursul ei a
fluctuat între 4,0919 ºi 4,1024 lei, cel de la finalul
intervalului fiind stabilit la 4,0986 lei.
  Perechea euro/dolar ºi-a continuat evoluþia
descendentã, conturându-se un trend pe termen
lung, datoritã diferenþialului mare dintre dobânzile
de politicã monetarã de pe cele douã maluri ale
Atlanticului. Unele analize prognozeazã o scãdere
a euro pânã la 1,11 dolari, în ciuda dorinþei
administraþiei de la Casa Albã de a avea o monedã
slabã, care sã avantajeze exporturile americane.
   Rezerva Federalã americanã a majorat anul acesta de
trei ori dobânda sa cheie, la 2 – 25%, ºi pregãteºte încã
una pentru decembrie, precum ºi alte trei în 2019, în
condiþiile în care PIB-ul american a crescut în trimestrul
al treilea cu 3,5%, dupã o majorare de 4,2% în al doilea.
În schimb, BCE a menþinut joi dobânda la 0%, nivel
care se va menþine cel puþin pânã în primãvara viitoare.
   Pe acest fond, euro a scãzut de la 1,1476 la
1,1336 dolari, minimul ultimelor douã luni, iar
tranzacþiile de la sfârºitul perioadei se realizau
între 1,1346 – 1,1383 dolari.
   Indicele compozit al bitcoin calculat de
Bloomberg se plasa la finalul intervalului în jurul
valorii de 6.250 dolari, urmare a aprecierii
monedei americane.
Analiza cuprinde perioada 24 – 30 octombrie.

BNR a împrumutat bãncile
cu 16,7 miliarde lei urmare din pag. 8

   Maghiarii din aceastã þarã sunt cetãþeni ai statului
român având drepturi egale ºi inalienabile de a
propune modelele de reconstrucþie a statului-patrie
comun. Distanþa luatã de ei faþã de celebrarea
Centenarului aduce la luminã o temã fundamentalã
pentru istoria celor 100 de ani: ce a însemnat veacul
care a trecut din perspectiva comunitãþii maghiare?
Vorbind în numele ei, liderii politici au semnalat repetat
ceea ce cvasitotalitatea maghiarilor percep drept „100
de ani de neîmpliniri”. Or, este firesc sã facem din
acest an unul de bilanþ ºi sã întâmpinãm dezideratele
neîmplinite ale minoritãþii, acestea necontravenind
intereselor generale, permiþându-i sã se simtã
confortabil în România, deci în propria ei þarã.
   Centenarul Unirii Transilvaniei cu România oferã
românilor ºi maghiarilor ocazia de a resuscita idealul

România, ciuca bãtãilor în...

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

promis în anul 1918: sã fim o patrie a românilor,
maghiarilor ºi a celorlalte minoritãþi constitutive ale
unui stat devotat împlinirii aspiraþiilor fiecãrei
comunitãþi. Este un obiectiv care nu poate fi realizat
peste noapte. Dar putem transforma acest ideal într-
un proiect de þarã al anilor ce vin. Apelãm la
compatrioþii noºtri ºi la autoritãþile publice sã onoreze
Centenarul refuzând incitarea naþionalistã ºi
conflictul, favorizând construcþia ºi speranþele”.
   Oare care ar fi „speranþele” semnatarilor?
Domnilor guvernanþi, tãcerea echivaleazã cu
trãdarea ºi trãdarea vine de la Bruxelles. Singura
ºansã de supravieþuire a statului naþional român
este RoExit! Cu asumarea tuturor urmãrilor... cã
de pãgubiþi, am fost destul. Ajunge!

 urmare din pag. 1

Pesta porcinã se apropie de Mehedinþi.
Autoritãþile în alertã

pentru montarea filtrelor de protecþie ºi pentru asigurarea
zonei. Prima oprire a avut loc în zona satului Smadoviþa,
din comuna Bâcleº, localitatea aflatã practic cel mai
aproape de focarul din Comãnicea. Aici s-a montat primul
covor de protecþie, pe drumul cãtre Dolj. Primarul comunei
Bîcleº, Lucian Coandã a venit la faþa locului ºi a lãsat un
reprezentant care va supraveghea permanent zona,
împreunã cu un alt reprezentant al DSVSA ºi unul de la
Poliþia Localã. Maºinile care intrã în Mehedinþi sunt
controlate ºi au fost interzise transporturile de animale
sau produse din carne prin zonã. Alte trei filtre de protecþie
au fost montate la Dumbrava, Butoieºti ºi Brezniþa-Motru.
   Directorul DSVSA Mehedinþi face apel la populaþie ca
aceasta sã nu intre în panicã, deoarece pesta porcinã
africanã nu a ajuns în Mehedinþi ºi vor fi luate toate
mãsurile necesare pentru ca situaþia sã rãmânã sub control.
De asemenea, populaþia trebuie sã respecte toate indicaþiile
medicilor veterinari ºi sã evite transportul de suine.

   „La noi în Mehedinþi nu avem pestã porcinã la
aceastã orã, mãsurile pe care le luãm sunt doar de a
preveni difuzarea acestei boli, fac apel ca toatã lumea
sã rãmânã liniºtitã, sã nu intre în panicã. Trebuie sã
anunþãm orice suspiciune de transport de animale,
în special din specia suine, la DSVSA, la un telefon
non-stop, avem permanenþã la filtrele instalate, sã
anunþe de îndatã DSVSA în cazul îmbolnãvirilor
sau în cazul cã descoperã animale moarte”, a precizat
dr. Irina Zoican, director DSVSA Mehedinþi..
   Comuna Bîcleº ar putea fi consideratã ca fiind cea
mai expusã din judeþul Mehedinþi, deoarece focarul
descoperit în judeþul Dolj este la aproape 20 de
kilometri de satele Corzu ºi Smadoviþa. Cu toate
acestea, autoritãþile locale se vor reuni de urgenþã joi
în Comitetul Judean de Urgenþã pentru Combaterea
Bolilor ºi se vor dispune mãsurile necesare. Pânã
atunci, alerta rãmâne maximã!  R. C.

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în
primele zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii
familiei sunt tensionate, dar se pot depãºi
neplãcerile cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 1
ºi 2 noiembrie eºti vesel, pus pe ºotii, dorindu-
þi aventuri ºi distracþii. Fii prudent în relaþiile
sentimentale ºi în cele cu copiii. Unele relaþii se
pot rupe definitiv. Depun eforturi conºtiente sã-
þi temperezi extravaganþele în materie de amor
ºi petreceri. Bine ar fi sã-þi orientezi energia ºi
eforturile cãtre prieteni ºi protectori, deoarece
îþi pot strica multe planuri. În relaþiile
profesionale apar cotroverse, dar ºi lãmuriri ale
unor situaþii jenante. În weekend, odihneºte-te mai
mult.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi mai
mult pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu
neamurile ºi prietenii apropiaþi vor fi frecvente
ºi de folos. S-ar putea ivi neînþelegeri în discuþii,
dar se vor aplana foarte bine pentru toatã lumea.
Pe de altã parte va fi nevoie sã-þi îndrepþi atenþia
ºi spre treburile gospodãreºti pe 1 ºi 2
noiembrie. Verificã sursele de aer ºi de foc din
spaþiul locativ. Membrii familiei te pot provoca
la discuþii pe seama colaborãrilor în care eºti
implicat sau plãnuieºti sã te implici. Rãbdare ºi
prudenþã! Sfârºitul sãptãmânii aduce distracþii
ºi aventuri alãturi de cei dragi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna.
S-ar putea sã primeºti cadouri, recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã te bucure. Energia
vitalã va fi la cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Zilele de 1
ºi 2 noiembrie te-ar putea pune pe drumuri. Este
vorba de mici cãlãtorii sau excursii. Întâlnirile
ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi
pot fi frecvente. Existã nemulþumiri în acest
segment de viaþã, iar discordia pândeºte din
umbrã totul. La finalul sãptãmânii, fii alãturi de
familie ºi de problemele ei.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

      La începutul sãptãmânii eºti plin de
energie, iar dorinþa de a te implica în tot ºi toate
este la cote mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi
eforturile doar cãtre treburile tale, pentru cã
ceilalþi s-ar putea sã fie deranjaþi de elanul tãu.
Sunt momente bune pentru vizite la saloanele
de întreþinere corporalã sau pentru înoirea
garderobei. Miercuri ºi Joi sunt momente bune
pentru cumpãrãturile zilnice. S-ar putea sã
primeºti cadouri, recompense sau veºti legate
de modificarea condiþiilor de la locul de muncã.
Weekend-ul propune dialoguri ºi plimbãri lungi,
alãturi de persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte
ºi bine ar fi sã-i dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele din
viaþa ta. În zilele de  joi ºi vineri te vei simþi mai
bine, iar pofta de viaþã îi va molipsi ºi pe cei din
jurul tãu. Totuºi, fii prudent, deoarece tendinþa
de a fi prea combativ sau de a-þi exagera talentele
îþi poate crea neplãceri. La finalul sãptãmânii se
întrezãresc chestiuni bãneºti. Poþi primi cadouri,
recompense sau veºti legate de condiþiile de
muncã de la un serviciu. Multe cheltuieli.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

        Prietenii îþi deschid sãptãmâna.
Întâlnirile ºi dialogurile cu aceºtia sunt
minunate, deosebite, aducându-þi noutãþi legate
de propria ta dezvoltare personalã. Ia aminte la
ce þi se spune, chiar dacã uneori nu îþi place ce
auzi. Controversele vor fi la ordinea zilei, dar
tocmai acestea vor constitui farmecul perioadei.
Zilele de joi ºi vineri îþi vor aduce dorinþã de
introspecþie ºi retragere în mijlocul naturii.
Sufletul tãu are nevoie de liniºte ºi de o
reevaluare a drumului vieþii. Sunt posibile
insomnii, vise ºi viziuni premonitorii, dar ºi
revelaþii de excepþie. În weekend te vei simþi
excelent.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de
cariera profesionalã ºi de imaginea ta în ochii
celorlalþi. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt
conflictuale, deocamdatã. Fii prudent, deoarece
undeva în fundal existã nemulþumiri majore
legate de domeniul profesional. Gândirea ºi
comunicarea sunt destul de umbrite, astfel încât
ar fi bine sã vorbeºti cât mai puþin ºi strict la
obiect. Zilele de joi ºi vineri accentueazã relaþiile
cu prietenii ºi protectorii. Sunt posibile dialoguri
aprinse, situaþii controversate pe care le vei
putea depãºi cu atenþie ºi discernãmânt. În
weekend, detaºeazã-te de toate ºi priveºte partea
frumoasã a vieþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru
vizitarea galeriilor de artã, vizionarea unor filme
deosebite sau pentru participarea la seminarii
pe teme spirituale. Relaþiile cu strãinãtatea
cunosc rãsturnãri de situaþie, dar sunt în
favoarea ta, chiar dacã pe moment aceste lucruri
te pot necãji. Pe 1 ºi 2 noiembrie, ºefii te pot
chema la raport. Discordia pândeºte în acest
segment de viaþã ºi activitate. Fii la curent cu
tot ce se petrece sau se întrezãreºte în domeniul
profesional. Finalul sãptãmânii este potrivit
dialogurilor ºi întâlnirilor cu prietenii, dar ºi
odihnei ºi relaxãrii în naturã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Chestiunile financiare sunt subiectul
principal al debutului sãptãmânii. Sunt momente
bune pentru achitarea facturilor, taxelor,
impozitelor sau datoriilor de orice fel. Beneficiezi
de multã energie astralã, dar atenþie la gândire
ºi comunicare. Evitã semnarea actelor
importante, deciziile majore sau promisiunile.
Rãzgândirile pot fi frecvente. Zilele de joi ºi
vineri îþi aduc veºti legate de strãinãtate. Unele
relaþii cu persoane aflate dincolo de graniþele
þãrii se pot rupe definitiv. Pentru sfârºitul
sãptãmânii se întrezãreºte forfotã în domeniul
socio-profesional.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile
profesionale te vor preocupa încã de la începutul
sãptãmânii. Sunt zile bune pentru discuþii ºi
reconfigurãri de poziþie în cadrul activitãþilor
comune cu ceilalþi. Se pot ivi neînþelegeri sau
dialoguri contradictorii, astfel cã prudenþa ºi
discernãmântul sunt binevenite. Pe de altã parte
fii atent la partenerul de viaþã, care îþi poate
reproºa faptul cã îþi petreci timpul mai mult cu
prietenii. Conflictele de la serviciu sunt în toi,
în special cele ascunse de ochii tãi. La sfârºitul
sãptãmânii se întrezãresc aspecte legate de studiile
pe termen lung ºi de relaþii cu strãinãtatea. Pe de
altã parte, bucurã-þi sufletul cu plimbãri în aer liber.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens,
pentru cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur,
dar priveºte partea frumoasã a lucrurilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului digestiv ºi pe cele ale sistemului
osos. Recomandabil este sã eviþi, pe cât posibil,
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale în intervalul 2 – 3 noiembrie. Spre
finalul sãptãmânii poþi primi cadouri deosebite,
veºti despre moºteniri sau bani de la autori
necunoscuþi. Însã, uneori nu e ceea ce pare.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai dovadã
te vor face remarcat în anturaj încã din primele zile
ale sãptãmânii. Creativitatea este la cote înalte ºi
bine ar fi bine sã-i laºi ºi pe ceilalþi sã se bucure de
creaþiile ºi ideile tale. Relaþiile sentimentale sunt
umbrite ºi foarte uºor se pot isca neînþelegeri.
Ascultã doleanþele celor dragi ºi fii mai deschis la
nevoile lor. Joi ºi vineri se întrezãresc multe treburi
la serviciu, dar ºi acasã în mediul familial. Agitaþia
ºi nemulþumirea te poate obosi destul de mult. La
sfârºitul sãptãmânii, implicã-te în activitãþi comune
cu alþii.
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   În perioada 26-28.10.2018, în
Slovenia, la KOPER, s-a desfãºurat
Cupa Europeanã de cadeþi, masculin
ºi feminin, la care au participat 316
sportivi Judoka din 26 de þãri, România
fiind una din þãrile participante.
   Sportivii legitimaþi la CSM Drobeta
Turnu Severin, care au reprezentat
cu cinste România la aceastã
competiþie de nivel european ºi s-

Cupa Europeanã de cadeþi

au clasat pe podium sunt:
Loc II -COVACIU IASMINA -48 kg
Loc III -VLADU ANA MARIA -44 kg
Loc V -TOPALÃ VLAD -81 kg
   Fiecare dintre aceºti valoroºi sportivi
cadeþi au urcat în Ranking-ul
European, confirmându-ºi valoarea ºi
aspirând cãtre podiumul mondial.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Judoka Cleonia Rîciu, a cucerit
bronzul la Campionatul Mondial de
Judo Juniori desfãºurat în Bahamas.
  Descoperitã ºi formatã de profesorul
Ilie Gîdea, la Cercul de Judo al
Palatului Copiilor - Filiala Strehaia,
judoka Cleonia Rîciu a fost transferatã
la Liceul cu program sportiv din
Craiova, în urma obþinerii titlului de
campioanã naþionalã de copii, la
Bistriþa (2010), dupã ce a învins în
finalã o sportivã a CS Dinamo
Bucureºti. În urmãtorul an a fost
selecþionatã la Lotul de Cadete de la
Deva, apoi în Lotul de junioare ºi
tineret de la Cluj, reuºind prin muncã
ºi seriozitate sã se impunã în lumea
judo-ului mondial.
   Actualmente e studentã la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport din Cluj,
unde îºi desfãºoarã antrenamentele în
cadrul lotului Naþional de Judo. Cleonia
a adus singura medalie pentru
România, situând astfel România pe un
loc eligibil în elita Judoului mondial la
nivel de juniori. Dupã întoarcerea din
Bahamas a participat la Campionatul
Naþional pe Echipe Juniori ºi Ne-Waza

Strehãianca Cleonia Rîciu
cucereºte bronzul la Campionatul
Mondial de Judo Juniori

desfãºurat la Deva unde a reuºit încã
douã performanþe naþionale: medalie de
aur la Ne-Waza în cadrul categoriei de
63 kg ºi medalie de aur cu echipa de
Judo CSM Deva (a).
   Un alt rezultat obþinut tot de o judoka
de la Strehaia, componentã de un an
a lotului Naþional de cadete de la Deva
ºi care calcã constant pe urmele
Cleoniei, este al Annei-Marie
Brebinaru care a obþinut locul V la
Ne-Waza ºi Medalie de bronz cu
echipa de cadeþi CSM Deva (C).
   Ne mândrim cu aceste sportive, mai
ales cã Anne-Marie a fãcut parte din
echipa de cadeþi a României care în varã
a obþinut bronzul la Campionatul
European de Cadeþi desfãºurat la
Sarajevo. Cele douã sportive crescute
cu muncã ºi pasiune la Palatul Copiilor
- F. Strehaia constituie exemple demne
de urmat pentru cei 90 de tineri Judoka
ce se antreneazã la Strehaia, cu speranþa
cã în viitorul apropiat vor urca ºi ei pe
podiumul marilor competiþii ºi, dupã
felul cum se antreneazã, credem cã au
ºanse mari. La mai multe rezultate
Judoka strehãieni!

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
Tineri cu aptitudini spre mecanica finã

Descrierea jobului:
- salariul motivant; CV-urile se depun la sediul firmei din Drobeta-Turnu
Severin, (vis-a-vis de Hotel CONDOR) Relaþii la Tel.: 0720.530.520

 I.G.M.

Anunþ public
 privind decizia etapei de încadrare

ORAªUL STREHAIA anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul  “modernizare strãzi din oraº Strehaia, judeþul Mehedinþi”
proiect propus a fi amplasat în oraºul Strehaia, strãzi: Decebal, Siret, 1
Mai, Negru Vodã, Lotrului, Horia, ªtefan cel Mare, Vlad Þepeº, Fabricii,
Cerna, Câmpul Motrului, Smârdan, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã joi între orele 800-1600, vinerea între orele 800-1400 ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data  prezentului anunþ.

Anunþ public
 privind decizia etapei de încadrare

ORAªUL STREHAIA anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul  “construire amenajare trotuare” proiect propus a fi amplasat
în oraºul Strehaia, strãzile: Decebal, Siret, 1 Mai, Negru Vodã, Lotrului,
Horia, ªtefan cel Mare, Vlad Þepeº, Fabricii, Cerna, Câmpul Motrului,
Smârdan, judeþul Mehedinþi.
     Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã joi între orele 800-1600, vinerea între orele 800-1400 ºi la
urmãtoarea adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data  prezentului anunþ.
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F C U
Craiova a fost
învinsã, marþi
dupã-amiaza,
pe Stadionul
Municipal din
Drobeta Turnu
Severin, de
Astra II,  în
meciul-restant contând pentru etapa a 8-a din
seria 3 a Ligii a 3-a. “Satelitul” echipei din
Giurgiu s-a impus cu 3-2, dupã ce a fost
condusã cu 2-1. Jocul a fost unul spectaculos,
cu ritm alert ºi numeroase ocazii. Dacã meciul
anterior, disputat vinerea trecutã, tot pe

În etapa a IX-a din Liga a V-
a Mehedinþi, Pandurii Cerneþi a fost
învinsã cu 4-1 în deplasarea de la
Dierna Orºova ºi a suferit prima
înfrângere stagionalã. Oaspeþii au
deschis scorul, în minutul 19, prin
Alexandru Bologa, dar Alin
Negoiþescu (26, 89), Leonard
Balaban (36) ºi Tiberiu Pãtãºanu
(51) au întors rezultatul. Dupã acest
prim eºec, Pandurii  a cãzut de pe 2
pe 4 în clasament, fiind depãºitã de
Recolta Dãnceu ºi CS Strehaia, care
s-au impus cu 5-1, respectiv 2-0,
în deplasãrile de la Pristol, respectiv
Obârºia de Câmp. Pentru echipa lui
Mircea Danciu au marcat Costel
Pontu (53) ºi Andrei Enea (63).
   Lider, precum ºi singura echipã
neînvinsã, a rãmas Viitorul ªimian,
care a dispus cu 2-0 de Inter Salcia,

Pandurii, fãrã replicã la Dierna
prin golurile lui Eduard Popescu
(45) ºi Marius Breazu (82).
   Scorul rundei l-a izbutit Decebal
Eºelniþa, care a trecut cu 10-0 de
tânãra echipã din Cujmir. Georgian
Cherescu (9, 25), Adrian Tomescu
(19, 52, 68), Claudiu Fulga (24, 29),
ªtefan Ianculovici (27, 43) ºi Emanuel
Stancu (51) au înscris pentru gazde.
În schimb, AS Turnu Severin a suferit
o nouã înfrângere, scor 1-2, pe
Stadionul Termo, cu Victoria Vânju
Mare ºi a coborât pe antepenultimul
loc în Liga a IV-a Mehedinþi.
   Etapa viitoare, se joacã
derby-ul CS Strehaia - Viitorul
ªimian. Meciul este programat
sâmbãtã, cu începere de la ora
14:00, pe Stadionul Orãºenesc
din Strehaia.

Liga a IV-a, etapa a IX-a
Dierna Orºova - Pandurii Cerneþi 4-1 (2-1)
AS Turnu Severin - Victoria Vânju Mare 1-2 (1-1)
AS Obârºia de Câmp - CS Strehaia 0-2 (0-0)
Viitorul ªimian - Inter Salcia 2-0 (1-0)
Dunãrea Pristol - Recolta Dãnceu 1-5 (0-3)
Decebal Eºelniþa - Viitorul Cujmir     10-0 (7-0)
Clasament
1. ªimian 9   7 2   0 37-3 23
2. Dãnceu 9   7 1   1 25-10 22
3. Strehaia 9   6 0   2 24-9 21
4. Cerneþi 9   6 2   1 27-12 20
5. Orºova 9   5 0   4 16-19 15
6. Eºelniþa 9   4 2   3 20-9 14
7. Pristol 9   3 1   5 14-24 10
8. Vânju Mare 9   3 0   6 9-27 9
9. Salcia 9   2 0   7 12-17 6
10. Tr. Severin 9   1 3   5 14-23 6
11. Cujmir 9   1 1   7 9-48 4
12. Obârºia 9   1 0   8 8-22 3
Liga a V-a, etapa a IX-a
Coºuºtea Cãzãneºti - Inter Crãguieºti 2-2 (1-0)
AS Dârvari - Real Vânãtori 3-5 (2-3)
Voinþa Vrata - Viitorul Floreºti              0-4 (0-1)
Avântul Bistriþa - ASG Hinova 1-2 (0-1)
Voinþa Opriºor - ªtiinþa Broºteni 1-1 (1-0)
Dunãrea Hinova - Unirea Gârla Mare (reprogramat)
Clasament
1. Crãguieºti 9   7 1   1 34-17 23
2. Floreºti 9   5 3   1 24-12 18
3. Vânãtori 9   5 2   2 33-28 17
4. Cãzãneºti 9   4 3   2 18-12 15
5. Broºteni 9   4 2   3 22-16 14
6. Opriºor 9   4 1   4 18-21 13
7. Gârla Mare 8   4 0   4 33-20 12
8. D. Hinova 8   3 1   4 20-19 10
9. Vrata             9   3 0   6 17-25 9
10. ASG Hinova            9   3     0   6       19-43 9
11.Bistriþa             9   1     3   5       17-25   6
12. Dârvari      9   2     0   7        21-38  6

 M. O.

Una caldã, una rece!

Municipalul severinean, în etapa a X-a, cu CSFiliaºi,
a fost câºtigat din 2 ocazii, cu scorul de 1-0, prin
reuºita lui Olivian Surugiu, din minutul 24, FCU
Craiova s-a jucat cu ºansele de gol, în partida cu
Astra II Giurgiu. Golurile au fost înscrise de Florin
Costea (19) ºi Mihai Dina (34), respectiv Robert

Vâlceanu (29), Bebeto Lupuleþ
(54) ºi Dragoº Gheorghe (87).
   Înaintea meciului cu CS Filiaºi,
de vinerea trecutã, s-a þinut un
moment de reculegere în
memoria lui Ilie Balaci, iar jucãtorii
celor douã echipe au afiºat un
banner cu inscripþia  ”Ilie, Ilie, ce
dor o sã ne fie!”. În tribune s-au
aflat doar 250 de severineni! Chiar
ºi la intrarea în incinta stadionului
au fost depuse flori. În sezonul
1989-1990, Balaci a fãcut primii
paºi în antrenorat, la AS Drobeta,
cu care s-a clasat pe locul
secund în Divizia B, la 4 puncte
sub Rapid Bucureºti.
   Vineri, FCU Craiova va
juca, pe Stadionul Extensiv,
cu CSU II Craiova, în etapa
a XI-a.

Foto: Iustin Stãvaru

 M. O.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 01 - 07.11.2018pag. 16

pa
m
fle
t

Mã nepoate, îºi aruncã al lu’
Zbanghiu pisica de pe casã, cã
nãroada sã urcasã sã-l ajute sã
repare acoperiºu’ ºi vecinu-meu
ãsta nu are toate þiglele pe casã,
aºa cã sã înfurie cã-i arunca
motanu’ cuiele de la înãlþiimea unde
sã urcase. Pã cam aºa ºi pin
consiliu’ judeþean pi la noi, aruncã
pisica unii la alþii mai ceva ca al lu’
Zbanghiu. Da cin s-aseamãnã, s-
adunã! Aºa grãieºte o vorbã a
nemuritorului nea Gambeta. Pãi,
aºa sã adunã nea Georgescu cu
tanti Mosoarcã. Primu’ vru sã
cumpere o MAªINÃ DE TÃIAT
FRUNZE pentru CJ Mehedinþi.
Doamna primar vru un al doilea
buldoexcavator pentru Greci, deºi
mai avea unu. Ambii furã blocaþi
de conseleri. Bine cã mãcar s-au
înþeles la asfaltarea de drum. Mãcar
sã ºi finalizeze lucrarea ºi dupe aia
sã nu împartã asfaltu’, sã o ia fiecare
pe un alt drum... politic. Mai ºtii!
   Mã fraþilor, da veni nerodu de Sucã
într-un suflet, cã cicã sã nu mai parcãm
maºinile pin centru, cã trebe sã plãtim,
cã nu mai e gratis. Cã o vãzu pe Tanþa
lu Pecingine cum sã plângea cã trebe
sã plãteascã prin SMS ºi nu mai avea
minute incluse ºi trebui sã sã ducã pi
la marginea centrului sã îºi lase
otomobilu’. Pã da, acuma sã vedem
cum plãtesc angajaþii di la instituþiile
publice din centru parcarea, cã dacã
nu, atuncea numai maºinile lor o sã
ocupe parcãrile. Cum s-o rezolva cu
riveranii piloºi. Da, urmãrim
spectacolu’ ce urmeazã.

 nea Mãrin

Sucã ºi pisica lu al lu Zbanghiu, Tanþa ºi parcarea prin SMS ºi
tricoloru’ inversat di la Castelu’ de Apã

   Mã nepoate, urcatu’ Tricolorului pe
Castelul Artelor din Severin, fostu’
Bazin cu Apã, a fost zilele trecute o
adevaratã aventurã pentru cei de la ISU.
Dupã urcare, s-a dat ordin de
scoborâre de la manageru Centrului
de Promovare Turisticã...., din motive
de inversare a culorilor steagului....Ce
mai, a fost CIRC ºi nervi. ªi dacã tot
vorbirãm de Centrul respectiv, sã
spune cã neºte obiecte de inventar s-
ar fi descoperit acasã pi la neºte
angajaþi. Aºteptãm autosesizarea
conducerii Centrului, da ºi a
executivului primãriei, sã vedem ce
iese la suprafaþã, da ºi cine sã face
vinovat de ce se ‘ntâmplã pe-acolo.
   Bine, bine, da sã vezi la Centrul
Maternal “Sf. Ana”, din subordinea
CJ Mehedinþi, care pare a fi locul unde
se preparã bunãtãþile pentru diverse
chermeze. Aºa sã bârfºte, cu juma de
gurã cã-i vorba de ºefi, cã s-a
întâmplat ºi în ziua de Sfântul
Dumitru, pi la ora douã dupã-amiazã.
O maºinã  marca Opel, cu numãrul
MH28CXM, a venit ºi a fost încãrcatã
cu preparate, chiar de angajaþii
centrului aflaþi la muncã, dupã cum
confirmã ºi imaginile trimise de un
cititor fidel. Cu explicaþiile de rigoare.
Nu le dezvãluim pãnã nu aflãm ºi
parerea conducerii Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Parol.
   Aia ie mã fraþilor, când am zîs cã
imaginea instituþiei numitã Poliþia
Românã o face poliþistu’ di la
Rutierã nu am greºit deloc. Cã
plãtitoru’ de taxe sã inerveazã ºi
înjurã Poliþia când are de a face cu

un lucrãtor arogant. Pãi aºa pãþi
nepotu miu Sucã când, dupã ce
salutã regulamentar un poliþist di la
Rutierã, sã prezentã: sunt Sucã
nepotu.... Fã paºi, chiar dacã eºti
nepotu lu nea Mãrin.... Mãcar de ai
fi vreun scriitor la ziar, sau ginerele
vreunui jmecher.... Aºa cãtrãnit veni
de mi povesti Sucã ce comportament
avu nea Fundeanu. Aºa o fi când
când eºti în Polo cu insemnele
MAI, ai haina cu trese pe umeri, iar
caracteru’ ºi educatia se bazeazã pe
aroganþã. Poate sã autosesizeazã
ºefii di la Poliþia Rutierã Severin sau
di la Judeþeanã. Mai ºtii! Iar dacã
doresc amãnunte îl trimit pe Sucã
îmbrãcat corespunzator ºi cu
legitimaþia de ziarist la vedere. Asta

aºa, pentru respectu’ reciproc.
   Între timp, o parte dintre ai noºtri
ne mai fãcurã de miru lumii, cã furarã
de pi la fracezi utilaje ºi unelte,
probabel vroiau oamenii sã sã apuce
de agriculturã ºi nu ºtiau cum. Numai
cã acuma trebuie sã o lase baltã cã-i
prinsãrã ºi ne mai râd ºi francezii de
ce apucãturi avem. Da norocu e cã
suntem împrãºtiaþi pin toatã lumea,
cã la un moment dat o sã ajungem
jumate pin judeþ ºi jumate pin
strãinãtate, cel mai probabel. Aia e,
mã nepoate, bucuroºi le-om duce
toate, aºa ca timpu probabel, cã tot
sã anunþã vreme frumoasã toamna
asta. Cât o mai fi.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


