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Miercuri, 7 noiembrie 2018, a avut loc o întâlnire
de lucru între prefectul judeþului Mehedinþi, Nicolae
Drãghiea, preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu ºi reprezentanþii Nantes Métropole,
Sainte - Luce ºi ai Ambasadei Franþei în România.

Vizitã la nivel înalt la Prefectura Mehedinþi

Ameninþarea pestei porcine africane
pare sã fi trecut fãrã urmãri pentru
judeþul Mehedinþi, dar autoritãþile

sanitare veterinare au rãmas în
alertã ºi monitorizeazã situaþia în

permanenþã. Practic, focarul de la
Comãnicea-Dolj nu s-a mutat în

judeþul nostru, dar am fost la un pas
de a trece la sacrificarea porcinelor

din Brezniþa Motru, dupã ce un
sãtean adusese doi porci taman

de la Secu.
   Autoritãþile sanitare veterinare din
judeþul Mehedinþi reamintesc
populaþiei faptul cã pericolul pestei

Pesta porcinã a trecut, alerta rãmâne
 CONTINUARE ÎN PAGINA 12

   La întâlnire au mai participat reprezentanþi ai Direcþiei
de Sãnãtate Publicã, Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului, Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi ai primãriilor Gîrla Mare, Punghina, Bãlãciþa.

porcine africane a trecut. Deºi
aproape cã ne-a trecut glonþul pe la
ureche, lucrurile sunt sub control, iar
oamenii nu mai trebuie sã se
grãbeascã sã îºi sacrifice porcii.
Conducerea Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi de Siguranþã a
Alimentelor vine cu precizãri noi,
dupã o sãptãmânã de foc în care s-
au miºcat foarte bine ºi foarte rapid.
   Directorul DSVSA, Irina Zoican,
povesteºte despre provocãrile ºi
momentele grele ale primei
confruntãri cu ameninþarea celui
mai cumplit virus ce a lovit

România în acest an.
   „În acele zile, un gospodar
din Brezniþa Motru a adus
tocmai din localitatea Secu,
unde era confirmatã pesta
porcinã africanã, doi porci în
propria gospodãrie. Am decis
uciderea preventivã a celor doi
porci, nu ne permiteam sã
aºteptãm douã zile rezultatele
analizelor, pentru cã în acest timp
boala se putea difuza în toatã
localitatea Brezniþa Motru. Din pãcate,
o spun cu tristeþe, existã ºi oameni
inconºtienþi pentru cã datoritã acelui

om puteam sã sacrificãm toþi porcii
din comunã”, a precizat dr. Irina
Zoican, directorul executiv al DSVSA.
   Zoican a mai precizat cã pericolul
imediat a trecut, dar asta nu înseamnã
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De foarte multã vreme -sã
tot fie un deceniu, de pe vremea
guvernului Boc- nu am mai deprins,
în timp, dar constant, soiul acesta
de dezamãgire sorã cu furia vizavi
de un guvern. Chiar ºi guvernul
Cioloº, deºi îl gãseam enervant ºi
fãrã vreo strãlucire, nu a reuºit sã
mã facã sã-mi doresc  din toatã
inima ca un guvern sã cadã, sã
scãpãm odatã ºi sã o putem lua de
la capãt, sã avem ºansa unui nou
început, a unui aer mai proaspãt,
chiar ºi a altor iluzii ºi aºteptãri.
   Ei bine, cu guvernul de azi,
condus de o doamnã care e þinta
tuturor ironiilor ºi miºtourilor pe
seama inabilitãþilor dumneaei în
comunicarea publicã, simt cã m-
am sãturat pânã peste cap, deºi nu
a tãiat salarii ºi pensii, ba zice cã
dimpotrivã. Cu toate acestea e un
guvern þinut pe poziþii artificial, prin
voinþa unei majoritãþi parlamentare
uniforme, fãrã niciun relief, aºa, în
virtutea unei inerþii de prost augur.
   ªi rãul nu vine neapãrat din
prestaþ ia doamnei Viorica
Dãncilã, cât din imaginea pe care
dumneaei a tot lãsat-o în urmã,
din aparenþa nefericitã de simplã
marionetã sucitã dupã bunul plac
al lui Liviu Dragnea pe marea
scenã a politicii noastre. Rãul e
chiar Dragnea care, deºi nu ocupã
nicio funcþiºoarã în guvern,

Un personaj de
tristã actualitate

decide peste capul tu turor
miniºtrilor, jucând un rol de capo
di tutti capi, arþãgos ºi rigid.
Genul  de l ider  vremelnic
încremenit în proiectul lui de mic
dictator.
   Trecem peste protestele masive
legate de OUG 13, trecem de toate
protestele, de povestea eºuatã a
referendumului, de problemele pe
care ni le-am creat la nivelul
comunitãþii europene cu legile
justiþiei. Trecem de toate. Dragnea
a rezistat cu succes, mai bine ca o
chicã datã cu celebrul fixativ taft. Dar
povestea aceasta cu valiza e de un
hilar fãrã pereche.
   Scandalul Dragnea-Teldrum ar fi
fãcut pe orice lider sã se retragã din
poli ticã pânã ce se clari ficã
lucrurile. Dragnea, nimic. Mai
mult, vine în faþa camerelor ºi se
þine de glume cu valize, cu
Johannis. Un circ ieftin ºi prost,
cãci Dragnea nu are simþul umorului
ºi nici situaþia nu invitã la umor.
   A venit ºi Johannis ºi din infractor
nu l-a scos pe Dragnea. Cam dur, e
adevãrat. Tristã þarã în care
preºedintele îl face infractor pe
preºedintele Camerei Deputaþilor.
   Din toatã povestea aceasta cu iz
de hilaritate ne-ar scoate un gest
demn ºi curajos: demisia lui
Dragnea. În absenþa acestui gest,
PSD care-l þine în braþe pe Dragnea
va pierde fãrã niciun dubiu, deja e
târziu ºi semnele decãderii se simt,
cãci nimeni nu ar mai putea
cauþiona, prin vot, un astfel de
personaj politic. ªi niciun guvern nu
poate avea vreun dram de
credibilitate atâta timp cât e condus,
mai din umbrã, mai la vedere, de un
asemenea personaj, cu asemenea
scandaluri în spate.

Egalitatea de ºanse între
femei ºi bãrbaþi reprezintã un
principiu fundamental al drepturilor
omului. Este, de asemena, o valoare
fundamentalã a Uniunii Europene ºi
un drept care a fost consacrat încã
din anii ’50, prin Tratatul de la Roma,
care cuprindea o prevedere privind
egalitatea de remunerare.
   Tratamentul nediferenþiat dintre
femei ºi bãrbaþi, indiferent unde se
aplicã el, este o dovadã a evoluþiei
societãþii. ªi cred cã statele care
îºi trateazã egal cetãþenii, indiferent
de sexul lor, sunt mai democratice,
mai mature, mai prospere.
   Am ales sã vorbesc despre acest
subiect ºi datoritã faptului cã, luna
aceasta, pe 2 noiembrie, Uniunea
Europeanã a marcat ziua egalitãþii
salariale între bãrbaþi ºi femei. ªi,
dacã ne uitãm la datele care au fost
publicate pânã acum, vedem cã
femeile din Uniunea Europeanã
câºtigã cu 16,2%, în medie, mai
puþin decât bãrbaþii. Cu toate astea,
þara noastrã a reuºit sã înregistreze
cel mai mic decalaj, de 5,2%. De
altfel, în România, decalajul salarial
între femei ºi bãrbaþi s-a micºorat
în ultimii ani. Astfel, de la 8,8% în
2010, a coborât la 5,8% în 2015,
respectiv 5,2% în 2016, conform
datelor Eurostat. Aºadar, munca
femeilor este apreciatã, iar salariile
femeilor, atât la stat, cât ºi în mediul
privat, sunt aproape egale cu cele
ale bãrbaþilor.
   Iar în ceea ce priveºte acest aspect,
Partidul Social Democrat are meritele
lui. Promoveazã acest principiu,
înscriind în statut ºi în alte
documente de bazã obiective care sã
conducã la egalitatea de ºanse dintre
bãrbaþi ºi femei. De altfel, anul acesta
a fost adoptatã ºi o strategie naþionalã
privind promovarea egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi. Iar printre
obiective se prevede creºterea
gradului de conºtientizare a copiilor
ºi tinerilor cu privire la prevederile
legale din domeniul egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi ºi
combaterea stereotipurilor de gen în
rândul tinerilor. În ceea ce priveºte
piaþa muncii, obiectivele sunt
încurajarea antreprenorialului în
rândul femeilor ºi tinerilor proveniþi
din medii defavorizate, îmbunãtãþirea
situaþiei femeilor pe piaþa muncii ºi
concilierea vieþii profesionale cu
viaþa de familie ºi cea privatã. Dar
strategia se mai referã ºi la creºterea
nivelului de participare a femeilor la

procesul de decizie ºi la introducerea
perspectivei de gen în politicile
naþionale.
   Partidul Social Democrat
promoveazã egalitatea de ºanse. Iar
acest lucru se vede dacã ne uitãm la
faptul cã, pentru funcþii importante, au
fost alese femei. Congresul Partidului
Social Democrat din data de 10 martie
anul acesta a adoptat modificãri de
reprezentare egalã între bãrbaþi ºi femei
pentru funcþia de vicepreºedinte, în
cele opt regiuni. Iar în funcþia de
preºedinte-executiv al partidului a fost
aleasã tot o femeie, respectiv Viorica
Dãncilã, prim-ministru al României.
   Congresul a ales atunci femei
vicepreºedinte printre care: Carmen
Dan, Lia Olguþa Vasilescu, Natalia
Intotero, Doina Panã, Roxana
Mînzatu, Mirela Furtunã.
   Femeile ºi-au fãcut simþitã
prezenþa ºi în Parlament, în Guvern,
dar ºi în administraþia publicã localã.
În Parlament, existã peste 50 de
femei care ocupã funcþii de deputat
sau senator. La nivelul Guvernului,
prim-ministrul este femeie, sunt opt
femei ministru ºi peste 20 de femei
secretar de stat, ºefi de agenþii de
nivel naþional. În administraþia localã
ºi în Parlament, 87 de femei ocupã
funcþia de primar, 89 de viceprimar,
104 sunt consilieri judeþeni ºi peste
trei mii consilieri locali.
   Partidul Social Democrat susþine
egalitatea de gen. Acest lucru se vede
ºi va continua sã se vadã, din ce în
ce mai mult în societatea româneascã,
în instituþii de prestigiu, în companii
mari, în ºcoli, spitale, în administraþia
publicã, dar ºi cea privatã. Femeile
reuºesc sã demonstreze, pe zi ce
trece, cã nu sunt mai prejos. Cã pot fi
puternice, inteligente, cã se pot
impune ºi cã pot lua decizii bune.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi,
un principiu de bazã al democraþiei
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Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu, a anunþat cã de joi, 8
noiembrie, cetãþenii vor avea cãldurã
în calorifere. Miercuri s-au pornit
cazanele termocentralei de la
Halânga, iar pornirea instalaþiilor se
va face pe punctele termice, urmând
ca întreg procesul sã se deruleze
pânã la sfârºitul acestei sãptãmâni.
   Ca în fiecare an, prioritate vor
avea ºcolile ºi unitãþile medicale,
iar pânã la sfârºitul acestei
sãptãmâni toate caloriferele
severinenilor se vor încãlzi:
   “Mâine dimineaþã (miercuri, n.r.)
vom porni primul cazan, vom

 Biroul de presã

Severinenii vor avea cãldurã din
aceastã sãptãmânã

funcþiona o perioadã doar cu
cazanul nr. 8 pentru cã ne asigurã
numãrul de gigacalorii necesar
acestei perioade în care
temperaturile nu sunt foarte
scãzute, urmând ca atunci când
temperaturile scad sã pornim ºi al
doilea cazan” a declarat Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Asigurarea agentului termic
cãtre severineni se face cu un
uriaº efort financiar, cãci anul
acesta primãria a fost nevoitã sã
apeleze ºi la un împrumut pentru
achiziþia combustibilului. Pe de
altã parte, pe raza municipiului sunt

ºi asociaþii de proprietari unde
furnizarea cãldurii nu va începe din
cauzã cã s-a refuzat plata facturilor

de încãlzire, iar o listã în sensul
acesta urmeazã sã fie publicatã.

Se amânã pentru o lunã de zile
regulamentul parcãrilor cu platã

din zona centralã a SEVERINULUI

Primãria Drobeta Turnu Severin anunþã cetãþenii municipiului cã
amânã regulamentul parcãrilor cu platã amenajate în zona centralã a
oraºului, care trebuia sã intre în vigoare de la 1 noiembrie, pentru o
lunã de zile, din considerente obiective, perioadã în care se vor pune
la punct toate detaliile legate de regulament.

Alãturi de consilierii locali
liberali am iniþiat un proiect pentru
aprobarea Galei de Excelenþã
“Copiii – Viitorul Severinului”
privind premierea tinerilor merituoºi
care au obþinut rezultate deosebite
pe parcursul unui an ºcolar.
   Într-o perioadã în care societatea
româneascã, în ansamblul ei, pare
preocupatã de mai degrabã de
promovarea nonvalorilor, considerãm
cã este nevoie de o mult mai mare
promovare a copiilor merituoºi care
reprezintã viitorul comunitãþii noastre.
   Astfel, Gala de Excelenþã „Copiii –
Viitorul Severinului” ar putea constitui
o oportunitate pentru comunitate de a-
ºi recompensa ºi promova tinerii
valoroºi care obþin rezultate deosebite
atât la învãþãturã, cât ºi în diferite domenii
precum sportul, cultura, etc.

Gala de Excelenþã „Copiii –
Viitorul Severinului” ar urma sã
aibã 4 secþiuni, în funcþie de vârsta
participanþilor:
Secþiunea A: elevi de liceu;

Gala de Excelenþã
“Copiii – Viitorul Severinului”

Secþiunea B:  elevi din ciclul
gimnazial;
Secþiunea C: elevi din ciclul primar;
Secþiunea D - “Prichindei”: copii
din ciclul preºcolar din cadrul
grãdiniþelor de stat ºi particulare.
   Mai mult, Gala de Excelenþã
„Copiii – Viitorul Severinului” ar
urma sã aibã, în funcþie ºi de secþiunile
de mai sus, urmãtoarele categorii
pentru care sã se acorde premii:
Ambasador pentru Severin; Social;
Arte, ansambluri; Arte, individual;
Sport de echipã; Sport individual;
IT; ªtiinþe; Mediu; Inovaþie.
   Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin va încheia protocoale
de colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi, cu
ONG-uri sau cu orice altã instituþie
care poate contribui la promovarea
tinerilor noºtri valoroºi.

Daniel  Cîrjan, Viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin

cã s-au înlãturat toate
mãsurile de protecþie ºi mai ales nu s-a slãbit vigilenþa.
Oamenii trebuie sã ºtie cã nu au voie sã transporte
animale ºi mai ales cã au obligaþia sã anunþe imediat
orice suspiciune de îmbolnãvire observatã la porcine.
   Chiar dacã imediat dupã confirmarea focarului de
pestã porcinã africanã în judeþul Dolj, mulþi
mehedinþeni au intrat în panicã ºi s-au apucat de
sacrificarea animalelor, DSVSA face apel la calm ºi le
recomandã oamenilor sã aºtepte.

Pesta porcinã a trecut, alerta rãmâne
„Eu le doresc tuturor sã aibã liniºte, sã-ºi pãstreze

calmul ºi sã parcurgem ºi aceastã lunã noiembrie,
ca sã ne bucurãm de sãrbãtori ºi de pomana porcului
în decembrie”, a mai precizat dr. Irina Zoican,
directorul executiv al DSVSA.
   Pesta porcinã africanã nu se transmite la om, ci
doar atacã animalele ºi produce pagube mai mult
de naturã economicã.

Din fericire, nici cele 7 ferme de porci din judeþul
nostru nu au avut de suferit.

 Urmare din pag. 1
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Robert Louis Stevenson s-a
nãscut la 30 noiembrie 1850 în oraºul
Edinburgh. „Eram copil unic ºi, poate
tocmai de aceea, deopotrivã inteligent
ºi bolnãvicios”. Conform tradiþiilor
familiei, Robert Louis urmeazã ºcoala
de ingineri; abandoneazã însã curând
aceastã muncã ºi începe studii juridice.
Învãþãmântul universitar nu îl atrage nici
de data aceasta. Stevenson începuse
însã sã simtã chemarea scrisului.
   În 1873 Robert Louis cunoaºte pe
Fanny Sitwell, pentru care nutreºte o
pasiune ce avea sã se transforme cu
timpul în prietenie, ºi pe Sidney Colvin,
viitorul soþ al acesteia, care urma sã fie
principalul editor ºi corespondent al lui
Stevenson. Ei sunt primii care preþuiesc
talentul ºi îl îndeamnã sã scrie. În 1873,
Stevenson publicã într-o revistã primul
sãu eseu, Drumuri. Îi urmeazã alte eseuri
ºi articole de criticã literarã, apãrute în
diverse reviste din Londra ºi Edinburgh.
Se împrieteneºte cu poetul ºi publicistul
W. E. Henley, din figura cãruia se inspirã
când îl creeazã pe Long John Silver
(Comoara din insulã); ºi în colaborare
cu el scrie patru piese de teatru.
   Pentru a-ºi îngriji plãmânii bolnavi,
Robert Louis face repetate cãlãtorii în
Franþa, a cãrei climã îi era mai prielnicã.
Frecventeazã Cartierul Latin la Paris,
colonia artiºtilor de la Barbizon, îndrãgeºte
pãdurea de la Fontainebleau. În 1876
întâlneºte aici o americanã, pe Fanny Van
de Grift Osbourne, femeie cãsãtoritã ºi cu
doi copii. La vârsta de 25 de ani,
Stevenson se îndrãgosteºte de aceastã
doamnã cu 11 ani mai vârstnicã, mamã
a unei fiice de 17 ani.

 În Franþa, Stevenson
este un turist autentic.

   Între timp Fanny Osbourne plecase în
California. Stevenson aflã cã este  Biroul de presã

Robert Louis Stevenson
nefericitã, bolnavã ºi pãrãsitã de soþ.
Stevenson traverseazã Atlanticul pe un vas
de emigranþi; plãteºte o cabinã de clasa a
II-a ca sã poatã dispune de o masã de
scris ºi tot timpul cãlãtoriei îºi noteazã
impresiile despre oamenii ºi viaþa de pe
bord. Ajuns în America, scriitorul îºi
continuã cãlãtoria pe uscat, într-un tren de
emigranþi, în condiþii care îi zdruncinã
sãnãtatea. Se cãsãtoreºte cu Fanny
Osbourne în mai 1880.
   În toamna anului 1880 revine în Scoþia
cu soþia sa ºi fiul acesteia, Lloyd. Pãrinþii
scriitorului o îndrãgesc pe Fanny.
   Urmeazã o perioadã grea pentru
sãnãtatea lui Stevenson; încearcã sã ºi-o
refacã în Elveþia, la Davos, ori în sudul
Franþei. Etapa de suferinþã fizicã coincide
însã cu una de rodnicã activitate creatoare.
În 1881 publicã primul volum de eseuri,
Virginibus Puerisque; acesta este urmat
de un al doilea, Studii despre fiinþe ºi
cãrþi cunoscute. Începând din octombrie
1881 apare, sub formã de foileton, într-un
periodic pentru tineret, Comoara din
insulã, romanul de aventuri care îi aduce
notorietatea. În 1884 avea sã fie publicat
în volum. Stevenson a început romanul
în joacã: pentru a-l distra pe Lloyd, fiul
soþiei sale, desenase harta unei insule
imaginare, „Insula comorii“; alãturi de
ea, o altã insuliþã se numea, pitoresc,
„Insula scheletelor”.
   Cãlãtorind pe continent pentru a-ºi
îngriji plãmânii, Stevenson trece de la
atmosfera scoþianã, asprã ºi întunecatã,
la clima blândã mediteraneanã. Contactul
cu douã medii atât de diferite aduce parcã
în opera sa douã unde deosebite: pe de
o parte, fantezia lui genereazã forme
bizare, supranaturale ºi apãsãtoare, ca în
nuveleleCiudatul caz al doctorului Jekyll
ºi al domnului Hyde (1886), Bãieþii
veseli (1886), Markheim ºi Otalla, în
Noile nopþi arabe (1882) sau înAlte nopþi
arabe (1885), pe de altã parte.

Între 1881 ºi 1887 se defineºte ºi se
impune personalitatea literarã a lui
Stevenson. Comoara din insulã îl scosese
din anonimat; Ciudatul caz al doctorului
Jekyll îi aduce popularitatea.
   Cãrþile lui, mai populare în America decât
în Anglia, îl transformaserã într-un fel de
vedetã; i se cer interviuri, este solicitat sã
colaboreze la diverse publicaþii.   În 1894,
o hemoragie cerebralã l-a rãpus în douã
ore. Bãºtinaºii l-au îngropat pe vârful
muntelui Vaea.

„Când mã gândesc la viaþa mea ºi la tot ce mi s-a-ntâmplat în 25 de ani, ºtiu cã sunt cel mai
norocos om din lume. ªi totuºi, sunt doar primii 25...”, spune Horia Brenciu, referindu-se la tot
ceea ce au însemnat pentru el cei 25 de ani de carierã: 7 ani la TVR, 6 ani la Antena 1, 5 ani la
ProTV ºi 2 ani la Naþional TV, dar ºi multe turnee ºi concerte în Bucureºti ºi în þarã. Printre
proiectele sale de succes se numãrã: Robingo, Neatza, Om sãrac, om bogat, Vocea României, X
Factor, albumele: „35”, „37”, „40+”, dar ºi numeroase spectacole pe scenele din þarã ºi strãinãtate.
   „ªi-au fost emisiuni de televiziune, de radio sau filme. Au fost concerte, turnee, întâlniri sau
lansãri. ªi-au fost zâmbete, lacrimi sau dezamãgiri. ªi-au fost toate ce pot exista într-o viaþã de
om ºi încã multe altele”, trece în revistã Horia Brenciu. Iar toate acestea meritã sãrbãtorite!
   ªi cum aº putea trece pe lângã aceºti 25 ani, plini de amintiri, fãrã sã împãrtãºesc bucuria
nostalgiei cu prietenii mei din þarã. E motivul principal pentru care în aceastã toamnã turneul va trece
prin 14 oraºe.

5 noiembrie - IAªI – Casa de Culturã a Studenþilor
6 noiembrie – BOTOªANI – Casa de Culturã a Sindicatelor
7 noiembrie – PIATRA NEAMÞ – Sala Polivalentã
8 noiembrie - BACÃU - Teatrul de Varã Radu Beligan
12 noiembrie - ALEXANDRIA - Sala Polivalentã
13 noiembrie - PLOIEªTI - Casa de Culturã a Sindicatelor
15 noiembrie – CONSTANÞA - Casa de Culturã a Sindicatelor
16 noiembrie – GALAÞI - Casa de Culturã a Sindicatelor
19 noiembrie – SEVERIN – Palatul Culturii “Teodor Costescu”
20 noiembrie – SIBIU – Centrul Cultural Ion Besoiu
21 noiembrie – PITEªTI - Casa de Culturã a Sindicatelor
26 noiembrie - BRAªOV – Teatrul Sicã Alexandrescu
27 noiembrie - ARAD - Sala Polivalentã
28 noiembrie - TIMIªOARA - Opera Naþionalã

   Toate acestea sunt traduse în mii de ore de repetiþii ºi de momente live, mii de ore de muzicã ºi
entertainment de cea mai bunã calitate. „ªi-au fost toate ce pot exista într-o viaþã ºi multe altele”,
rememoreazã artistul, bucuros cã a simþit mereu publicul de partea sa. Celor care i-au fost mereu
alãturi li s-au adãugat an de an oameni noi pe care artistul ºi-a dorit sã-i rãsplãteascã din plin cu
muzicã bunã ºi momente îndelung pregãtite. „ªi noi... am rãmas împreunã! Eu ºi voi, cei care mã
urmãriþi acum!”, spune Horia cu satisfacþie ºi mulþumire.
   Artistul lucreazã încã de anul trecut la spectacolele care vor sãrbãtori anul acesta cei 25 de ani
de carierã, din dorinþa de a le oferi fanilor sãi momente de neuitat. „Familia mea sunt cei de acasã,
orchestra mea ºi voi, cei care ne urmãriþi”, mãrturiseºte Horia Brenciu emoþionat, adãugând cã nu
poate separa aceste lucruri. „Toate îmi dau energie, putere ºi de la fiecare în parte am învãþat sã fiu
mai bun”. Cu toate acestea, Horia nu ºtie încã dacã va folosi fum, laser sau lumini speciale, nu
ºtie încã ce melodii vor rãmâne pentru spectacolul final, nu are idee ce o sã îmbrace, dar ºtie sigur
cã va face tot posibilul pentru a transforma serile de concert în ceva memorabil.
   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
Biletele se gãsesc ºi în format electronic pe www.eventim.ro, unde puteþi plãti cu Cardul, prin
Paypal sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde în þarã.
Preþul unui bilet este de 100 lei, indiferent de locul din salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:00-16:00, la tel. 0733/033071
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   Continuând tradiþia conferinþelor internaþionale
începute în anul 2010 în perioada 1-2 noiembrie a avut
loc în Drobeta Turnu Severin a 5-a Conferinþã Advances
in Engineering and Management, ADEM 2018 ,
simultan cu prima ediþie a conferinþei ADEM Junior.

Conferinþele au fost organizate de Universitatea din
Craiova  prin Departamentul de Ingineria ºi Managementul
Sistemelor Tehnologice, al Facultãþii de Mecanicã.
Conferinþa ºi-a pus în evidenþã relaþia dintre cercetarea
fundamentalã ºi cea aplicativã, respectiv transferul
tehnologic în domeniile materialelor ºi tehnologiilor
avansate, ingineriei mediului, ingineriei navale, navigaþiei
ºi logisticii, al modelãrii ºi simulãrii precum ºi cel al ingineriei
ºi managementului.

La evenimente au participat academicieni ºi cercetãtori
din universitãþi atât din România cât ºi din strãinãtate, precum
ºi tineri cercetãtori, studenþi, masteranzi ºi doctoranzi.

Conferinþã Advances in Engineering and Management, ADEM 2018,
simultan cu prima ediþie a conferinþei ADEM Junior la Drobeta Turnu Severin

Duminicã, 4 noiembrie
2018, la Biserica Sfântul Ilie
Tesviteanul din cartierul Crihala a
avut loc un eveniment deosebit –
sfinþirea picturii care împodobeºte
maiestuos sfânta bisericã.
   Slujba de sfinþire ºi Sfânta
Liturghie au fost sãvârºite de

Sfinþirea Picturii Bisericii Sf. Ilie Tesviteanul din Drobeta Turnu Severin

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
împreunã cu soborul de preoþi
slujitori ai acestei biserici dar ºi un
numãr impresionant de preoþi veniþi
din împrejurãri dar ºi din parohii
mai îndepãrtate.
   Ierarhul mehedinþenilor
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a

oficiat jertfa euharisticã alãturi de
un sobor de preoþi ºi diaconi. La
slujba arhiereascã rãspunsurile
liturgice au fost date în manierã
psalticã de cãtre membrii Grupului
psaltic “Sfântul Gheorghe” de la
Catedrala Episcopalã.
   La finalul Sfintei Liturghii, Pãrintele
Episcop Nicodim a tâlcuit pericopa
evanghelicã a duminicii a XXII-a dupã
Rusalii ºi a pus la inimile celor
prezenþi cuvânt de învãþãturã.
   Pentru deosebita contribuþie la
realizarea lucrãrilor de picturã ºi
înfrumuseþare a bisericii Pãrintele
Gheorghe Ghinea parohul acestei
Biserici precum ºi alþi doi slujitori
la aceastã bisericã, Pãrintele
Stelian Alin Dumitru ºi pãrintele
Haralambie Iovãnel au fost ridicaþi
la rangul de Iconom Stavrofor.
  Parohia „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”
se aflã în partea de vest a Severinului.
Lângã paraclisul provizoriu s-a

construit o nouã bisericã, a cãreia
piatrã de temelie a fost pusã în 1991.
Lucrãrile, începute în 1992, au fost
întrerupte o perioadã, fiind reluate în
anul 1998. Sfântul lãcaº este proiectat
în stilul neobizantin, cu o suprafaþã
de 500 metri pãtraþi. Slujba de sfinþire
a avut loc în data de 20 iulie 2014, în
ziua hramului.
   Minunata picturã bizantinã a fost
realizatã între anii 2013-2018 de
maeºtrii Eugen ºi Florica Papici, iar
banii necesari au fost obþinuþi de
la Secretariatul de Stat pentru
Culte, autoritãþile locale ºi donaþiile
credincioºilor.
   Parohia este prezentã ºi în spaþiul
virtual, având o paginã de
prezentare pe internet, unde
credincioºii au acces la informaþii
utile despre biblioteca parohialã,
programul liturgic, pãrinþii slujitori
sau ierarhul locului.

Pr. Marian Alin Giginã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Exact acum un sfert de
veac, într-un 6 noiembrie cenuºiu ºi
ploios ºi într-o deprimantã
singurãtate, se stingea din viaþã
marele critic ºi istoric literar Al. Piru,
profesorul nepereche al generaþiei
mele. Cât a însemnat Al. Piru pentru
mine mi se pare nedrept ºi nepotrivit
sã relatez, sã dezvolt în acest spaþiu,
fatalmente limitat, restrictiv. Ar fi,
poate, suficient sã spun cã a fost, în
egalã mãsurã, un model intelectual
ºi un model uman. Viaþa nu a fost
nici foarte dreaptã, nici foarte
îngãduitoare cu acest valoros
discipol al marelui G. Cãlinescu. Dar,
spre deosebire de atâþia alþii, Al. Piru
nu s-a plâns.  Nici când a fost scos,
pe motive politice, din învãþãmântul
superior, fiind trimis la munca ”de
jos” ºi interzicându-i-se ani întregi
dreptul la semnãturã, nici când
devenise obiectul ºicanelor în
catedra de literaturã a Facultãþii de
Filologie de la Universitatea din
Bucureºti, fiind forþat sã se
pensioneze, deºi mai avea dreptul
sã profeseze, datã fiindu-i
remarcabila valoare profesionalã,
nici când i se înscenau în presã tot
felul de procese de intenþie. Putea,
dupã  decembrie 1989, sã-ºi facã,
foarte uºor, o carierã de disident, ca
atâþia intelectuali care aleseserã
calea vopsirii politico-ideologicã,
spre deosebire de ei, având ºi
argumente. Nu a fãcut-o, ba chiar a
acceptat sã conducã, deºi mai mult
formal, ziarul de partid „Dimineaþa”,
fapt pentru care a reuºit sã polarizeze,
aproape instantaneu, ironiile ºi
atacurile veninoase ale aºa-zisei

Pocnind din bici...
elite, pe cale de a se coagula în
România. Pentru severitatea ºi
inflexibilitatea judecãþilor sale de
valoare, Al. Piru a fost urmãrit toatã
viaþa de inamiciþia, ba chiar de
duºmãnia ireductibilã a multor
scritori. A ºtiut însã, mai mult decât
oricare altul dintre dascãlii noºtri,
sã se facã iubit de studenþii sãi, pe
care i-a ocrotit ºi sprijinit mereu în
eforturile lor de împlinire
intelectualã. Odihniþi-vã în pace,
Magister, ºi primiþi salutul nostru
în nemurire!
   * În ceea ce mã priveºte, stimaþi
cititori, eu nu credeam cã Liviu
Dragnea va trece la excluderi
spectaculoase din PSD. Nu credeam
dintr-un motiv foarte simplu: un ºef
de partid ar trebui sã fie conºtient
cã un astfel de demers e de naturã
sã producã dezechilibre serioase, la
toate nivelurile, în formaþiunea pe
care o conduce. ªi, evident, nimeni,
teoretic, nu are nevoie de aºa ceva.
Totuºi, meºterul Dragnea a comis-

o, zilele trecute, scoþându-i pe tuºã
pe Þuþuianu ºi pe Neacºu, parcã.

Pãulicã Stãnescu parcã ar fi vrut ºi
el sã fie exclus, dupã reacþiile avute,
dar nu i s-a împlinit dorinþa. Cine
ºtie, poate la viitoarea rundã. Iar
madame Firea vãd cã a fost ºi
dumneaei pãstratã, cum sã zic,
înãuntru. Probabil ca sã mai rãmânã
cineva sã mestece în cazanul cu
smoalã al scandalurilor. Ca sã nu se
prindã pe fund, cã atunci începe sã
capete aromã de tingire. ªi nu dã
bine la populaþie.
   * Dar sã revenim la maestrul
Dragnea. Pânã la un anumit moment,
am crezut cã ºtie dumnealui ce face,
ºi apoi, nu e chiar treaba noastrã sã
ne amestecãm în afacerile interne ale
unui partid. Deºi, în cazul unui mare
partid, ºi mai ales dacã-i de
guvernãmânt, poate cã ar cam
trebui...  În sfârºit! Mai surprinzãtor
(ºi poate mai grav pentru viitorul sãu
politic!) e cã musiu Livake ºi-a ieºit
din condiþia sa de sfinx oarecum
dezabuzat, indiferent la tot ºi la toate,
ºi s-a implicat cu toate forþele în

circul de doi bani croit de „statul
paralel” (a se vedea episoadele cu

valizele gãsite de unii ºi de alþii prin
Teleorman (cãci pe altundeva, pe
unde?!). Unii s-au entuziasmat
vãzându-l pe liderul PSD cu douã
geamantane (unul cu gogoºi, altul
cu dosarele de „penal” ale lui
Iohannis, pe care oricum nu se uitã
nimeni, cel puþin în momentul de
faþã!), în tentativa de a da o replicã
pe mãsurã prigonitorilor sãi. Eu,
dupã un moment de surprizã, am
realizat cã avem de-a face cu o gafã.
A lui Dragnea, desigur.  Ieºindu-ºi
din starea obiºnuitã, dumnealui ºi-
a pierdut unul dintre atu-urile sale
cele mai solide. Pãrerea mea!
   * Primul semn cã am dreptate ar
putea fi reacþia virulentã, cu
puternice accente suburbane a lui
Klaus Werner Iohannis, care a dat
drumul la aproape toate registrele
limbajului. Atitudine de
preºedinte?! Judecaþi ºi
dumneavoastrã, stimaþi cititori! Ne
aflãm, mai degrabã, pe capra unui
atelaj de la fostele  CAP-uri, de
unde cineva pocneºte din bici...
   * Aceleaºi atacuri descreierate le-
a lansat nedemnul locatar de la
Cotroceaua Mov ºi la adresa
ministrului Justiþiei, Tudorel Toader.
Care nu l-a mai iertat, servindu-i, în
maniera-i caracteristicã, o replicã de
o ironie ucigãtoare, pentru cine a
avut disponibilitatea s-o priceapã.
Nu ºtiu câtã vreme românii vor mai
putea suporta tupeul ºi nesimþirea
teutone ale acestui sinistru personaj.
Care, din câte lasã sã se înþeleagã,
ar mai vrea o... mânã la Cotroceni.
Poate o mânã moartã, dacã e sã ne
menþinem în argoul pockeristic...
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Români americani cu activitãþi deosebite, premiaþi în cadrul Galei
„100 pentru Centenar”, organizatã la Ambasada României din Washington (3)

Theodor Damian
   Profesor de Filosofie ºi Eticã la
Facultatea de ªtiinþe Sociale,
Metropolitan College of New York;
Profesor de Filosofie ºi Literaturã la
Facultatea de Jurnalism ºi
Comunicare a Universitãþii Spiru
Haret, Bucureºti (2008-2011);
Preºedinte al Institutului Român de
Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã ºi
al Cenaclului literar “M. Eminescu”
din New York, Paroh al Bisericii
Ortodoxe Române “Sf. Ap. Petru ºi
Pavel”; Director al revistei de culturã
ºi spiritualitate românã Luminã
Linã-Gracious Light, New York,
director al revistelor Symposium ºi
Romanian Medievalia, New York;
Preºedinte al Filialei americane a
Academiei Oamenilor de ªtiinþã din
România; scriitor, membru al Uniunii
Scriitorilor din România; ziarist,
membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România; membru
în peste 20 de colegii de redacþie de
reviste literare ºi academice din
România ºi SUA, precum ºi în
numeroase asociaþii naþionale
(România, SUA) ºi internaþionale.
   A publicat peste 30 de volume în
domeniile teologie ºi eticã, criticã
literarã, printre care: The Icons.
Theological and Spiritual
Dimensions According to St.
Theodore of Studion (Lewiston, NY:
The Edwin Mellen Press, 2002),
Introducere în istoria creºtinismului.
Primul mileniu (Bucureºti: Editura
Fundaþiei România de Mâine,
2008), Filosofie ºi literaturã: O

hermeneuticã a provocãrii
metafizice (Bucureºti: Editura
Fundaþiei România de Mâine,
2008), Trãirea în cuvânt (interviuri,
Cluj: Eikon, 2011), Life and Mind.
Perspectives on the Human
Condition, editor, cu Richard Grallo
ºi Bert Breiner (New York, Sophia
Institute - Theotokos Press, 2013),
Ideea de Dumnezeu în poezia lui
Eminescu (Bucureºti: Eikon, 2016),
Gregory of Nazianzus’ Poetry and
His Human Face in It (Sophia
Institute - Theotokos Press, New
York, 2017) ºi poezie printre care:
Semnul Isar/ The Isar Sign (Deva:
Editura Cãlãuza, 2011), În casa
fulgerului (Iaºi: TipoMoldova, seria
Opera Omnia, 2013), Lazãre, vino
afarã (Iaºi: Junimea, 2016).
   A primit numeroase premii ºi
diplome de recunoaºtere a
activitãþilor sale academice,
profesionale, culturale ºi literare.
          Michael Horodniceanu
   Dr. Michael Horodniceanu este
profesor la New York University
Tandon School of Engineering în
Departamentul pentru Inginerie
Civilã ºi Urbanã. Este preºedintele
Institute of Design & Construction
(IDC) Innovations.
   S-a nãscut în 1944 la Bucureºti
ºi a urmat Liceul Ion Luca
Caragiale. A absolvit Institutul de
Tehnologie din Israel în 1970, unde
a obþinut licenþa în inginerie civilã.
Deþine un masterat în
managementul ingineriei de la
Columbia University ºi doctoratul
în Inginerie ºi Planificare de

Transport de la NYU Tandon
School of Engineering.
   Michael Horodniceanu are peste
40 de ani de experienþã în industria
de transporturi ºi construcþii,
inclusiv în domeniul academic ºi
peste 30 de ani de activitate de
management executiv, conducând
entitãþi publice ºi private majore. A
gestionat operaþii ºi proiecte
complexe, inclusiv conducând
lucrãri de infrastructurã publicã.
De-a lungul anilor a publicat
numeroase rapoarte, articole ºi cãrþi
ºi a susþinut prezentãri publice, iar
realizãrile sale ºi angajamentul sãu
pentru industrie i-au adus
recunoaºtere publicã în
numeroase rânduri în New York
ºi peste tot în Statele Unite.
   Înainte de a deþine catedra la
NYU Tandon School of
Engineering, a ocupat diverse
poziþii la nivel de guvern, în
mediul privat ºi academic.
   Experienþa sa în afaceri include
poziþia de CEO la Urbitran Group,
companie multi-disciplinarã, de
planificare de transport, inginerie,
arhitecturã ºi management al
construcþiilor cu birouri în SUA.
Între 2008 ºi 2017 a fost
Preºedintele MTA Capital
Construction (2008-17), cel mai
mare program de construcþii de
transport din SUA. În aceastã
capacitate a supravegheat zilnic
designul ºi activitãþile de
construcþie pentru 6 mega proiecte,
incluzând East Side Access (12
miliarde $), Second Avenue
Subway (4.5 miliarde $), Number
7 Line Extension (2.4 miliarde $),
ºi Fulton Street Transit Center (1.4
miliarde $). De asemenea, a
condus implementarea MTA
Capital Security Program, a
supravegheat încheierea lucrãrilor
la South Ferry Terminal ºi a început
a doua fazã a lucrãrilor la Second
Avenue Subway ºi accesul Metro
North la gara Penn Station.
   Presa americanã a relatat frecvent
despre realizãrile extraordinare ale
lui Michael Horodniceanu la MTA
Capital Construction, folosind

termeni precum Mega-Proiecte
sau Grand Slam.
      Alexandru Mãrmureanu
   Nãscut la 30 august 1962,
Alexandru Mãrmureanu este un
proeminent chirurg toracic ºi
cardiovascular, cu o experienþã
specialã în domeniul chirurgiei
minim invazive, în care a dezvoltat
ºi a pionierat o serie de tehnici ºi
proceduri. În cei peste 30 de ani
de practicã, a reuºit sã trateze unele
dintre cele mai complexe ºi dificile
afecþiuni ale inimii ºi plãmânilor. A
absolvit facultatea de medicinã din
Craiova, ºi-a terminat rezidenþiatul
în chirurgie generalã la New York
University Medical Center ºi apoi
a continuat specializarea în
chirurgie toracicã la Mount Sinai
Medical Center din New York, unde
a fost implicat în mod activ în
domeniul cercetãrii în chirurgie
cardiovascularã ºi toracicã. A avut,
de asemenea, un Fellowship în
chirurgie toracicã la UCLA, unde a
continuat sã practice ca instructor
clinic, iar apoi s-a alãturat echipei
Cedars Sinai Medical.
   Doctorul Mãrmureanu este
recunoscut la nivel internaþional în
domeniul sãu de activitate ºi a
publicat numeroase articole ºi
cercetãri. Dedicat cauzelor
caritabile, Alexandru Mãrmureanu
cãlãtoreºte în întreaga lume pentru
a pregãti chirurgi locali ºi pentru a
realiza operaþii pro-bono.

A construit câteva programe de
chirurgie cardiacã ºi toracicã de
succes la Los Angeles, trateazã
peste 400 de cazuri pe an cu
rezultate deosebite ºi este
membru în numeroase
organizaþii ºi comitete, la nivel
naþional ºi internaþional.
   Pentru activitatea sa remarcabilã
a obþinut mai multe premii printre
care premiul “Celebritãþi româno-
americane 2012” - merit distinctiv
pentru misiunile medicale
internaþionale ºi Premiul medical
pentru 20 de ani de Chirurgie
cardiotoracicã, Timiºoara,
România 2011.
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Pe fondul multiplelor ºi
permanentelor scandaluri din
primul (sperãm ºi unicul) mandat
al navetistului excursionist pe
meridianele planetei - pe banii
contribuabilului român - ºi al
debutului „campaniei disperaþilor”,
cum a numit-o jurnalistul Cornel
Nistorescu, nemernicii separatiºti
zburdã liberi, finanþaþi de „þara
vecinã ºi prietenã” dinspre Tisa.
Marºând pe politica dãunãtoare cu
privire la desfiinþarea statelor
naþionale livratã de Bruxelles ºi pe
iresponsabilitatea statului de drept
(ºi/sau a celui paralel) din
România, vedem cum sub ochii
noºtri se cloceºte înfãptuirea

„Uite cine vorbeºte!”
„profeþiei” lui Samuel P.
Huntington, înscrisã în cartea
„Ciocnirea civilizaþiilor ºi refacerea
ordinii mondiale” (The Clash of
Civilizations and the Remaking of
World Order), apãrutã în 1996.
Totuºi, analiza politologului
american are destule sincope.
Cu certitudine, România este
reprezentatã în Parlamentul
European de indivizi nepotriviþi
pentru asemenea misiune, cazul
Satanei în sutanã cu dublã cetãþenie,
László Tõkés - inamic declarat al
României - ºi al Monicãi Macovei
fiind bine cunoscute. Pe de altã
parte, expiraþii Imperiului Haosului
European, precum Herman Van
Rompuy, Jean-Claude Juncker,
Frans Timmermans... dau sfaturi ºi
avertismente statelor est-europene
care, de fapt, duc greul siguranþei
frontierei rãsãritene a Imperiului
Haosului. Firesc, logoreea agresivã
a lui Timmermans împotriva
României a primit replici pe mãsurã,
dar ºi cu trimitere la unii
europarlamentari ai României, care
ar trebui sã apere interesele Þãrii:
„Declaraþiile fãcute în cadrul

dezbaterilor din Comisia pentru
Libertãþi civile, justiþie ºi afaceri
interne a Parlamentului European au
umplut paharul rãbdãrii. [...] Ar
trebui sã ai bunul-simþ de a nu rosti
asemenea absurditãþi în Comisia
pentru libertãþi civile din Parlamentul
European. Ai demonstrat cã nu ai
nici una, nici alta. Noi, în România,
am mai vãzut mentalitãþi ca a ta. În
anii ’50. Sunteþi puþini, dar în poziþii-
cheie ale deciziei. O fostã
procuroare, ºcolitã doctrinar în
înainte de 1989, te aplaudã ºi
gândeºte ca tine în Parlamentul
European. ªi mai sunt câþiva. Totuºi,
de unde atâta infatuare, atâta
aroganþã ºi dispreþ? [...] Te-ai
acoperit deja de ruºine.
Demisioneazã, Frans Timmermans!
Urgent!”[1].

Tunari din toate þãrile U.E.,
potoliþi-vã !

Cu câþiva ani în urmã, pe ecranele
cinematografelor rula filmul cu titlul
sugestiv „Uite cine vorbeºte !”.
Grotesc tot acest mersul cu pâra ºi
minciuna al oficialilor statului român,
în frunte cu purtãtorul „celebrei”
jachetei roºii la Înalta Poartã de la
Bruxelles, care a devenit
„normalitatea” actualitãþii, fenomenul
fiind pe placul ºi în favoarea

neprietenilor României. Titlul filmului
menþionat se potriveºte perfect
comportamentului expiraþilor din
fruntea Imperiului Haosului
European, care aratã cu degetul,
acuzator, spre corupþia realã din
România, dar, din ipocrizia-i
caracteristicã, omite de fiecare datã
sã-ºi priveascã imaginea - tot realã -
în oglindã. Dacã Margrethe Vestager,
comisarul Danemarcei din Comisia
Europeana, comenteazã ingredientele
ºi consecinþele unui „megascandal”,
în derulare, Comisarul european
pentru Justiþie, Vera Jurova, a afirmat
cã „se desfãºoarã cel mai mare
scandal din Europa la acest moment”,
referindu-se la faptul cã, prin mica,
dar foarte profitabila sa filialã din
Estonia, cea mai mare bancã danezã
a spãlat, în perioada 2007-2015,
circa 200 de miliarde de euro[2].
Adãugând recentului „megascandal”
Danske Bank numai trei dintre
„tunurile” occidentale care au þepuit
România în ultimii ani: Microsoft (67
milioane USD), E.A.D.S. (764
milioane euro), Bechtel (1,47 miliarde
euro) putem spune ºi noi, românii,
despre ipocrita „cinste” occidentalã:
„Uite cine vorbeºte !”.

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

[1] ªerban Nicolae - https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/serban-nicolae-ii-cere-
demisia-lui-frans-timmermans-urgent-de-unde-atata-aroganta-si-dispret-la-un-socialist-1006701
[2] https://www.businessinsider.com/danske-bank-money-laundering-scandal-us-criminal-
investigation-2018-10

Preºedintele PSD Mehedinþi,
Aladin Georgescu, îºi demonstreazã,
încã o datã, caracterul. A semnat pe
lista puciºtilor anti-Dragnea, iar luni,
în Comitetul Executiv, a votat pentru
excluderea secretarului general,
Marian Neacºu. Adicã, exact singurul
om din PSD care îl mai baga în
seamã ºi care îi mai acorda credit.
Cu alte cuvinte, orice pentru  a-ºi
salva pielea, deºi, orice ar face, zilele
sale la conducerea organizaþiei
mehedinþene sunt numãrate.

Trãdeazã pe oricine, se vinde
oricui, fãrã sã aibã vreun scrupul.
Sunt reproºurile pe care i le-au adus
ºi membrii organizaþiei ºi pe care
preºedintele PSD Mehedinþi, Aladin
Georgescu, le demonstreazã în fiecare
zi. S-a întâmplat ºi luni, în ºedinþa
Comitetului Executiv Naþional al
PSD, atunci când Georgescu nu a
avut niciun fel de remuºcare sã voteze
pentru excluderea din partid a lui
Adrian uþutianu ºi, mai ales, a lui
Marian Neacºu. Adicã exact singurul

om din PSD care îl mai bãga în
seamã ºi care îi mai acorda credit.
Cu alte cuvinte, orice pentru a-ºi
salva pielea, deºi, indiferent ce ar face,
zilele sale la conducerea organizaþiei
mehedinþene sunt numãrate.
   Totul a început în momentul în care
acelaºi Marian Neacºu l-a convins
pe Aladin Georgescu sã semneze
celebra scrisoare împotriva
preºedintelui Liviu Dragnea.
Confruntat cu furia primarilor cu care
nu s-a consultat în forurile statutare,
Georgescu a fãcut un pas înapoi ºi
a declarat cã se va abþine la vot. În
momentul în care a intrat în ºedinþa
Cex, acesta a mai fãcut un pas
înapoi ºi a votat chiar împotriva,
deºi semnase scrisoarea împotriva
lui Dragnea. Totul a culminat luni,
5 noiembrie, când a votat chiar
pentru excluderea lui Neacºu.
Aºadar, „pucistul” Aladin l-a

pedepsit pe Neacºu... pentru ca a
fost pucist anti-Dragnea.
   Situaþia pare desprinsã din schiþele
lui Caragiale, acest Farfuridi de
Mehedinþi fiind dispus sã facã orice
pentru a-ºi pãstra funcþia de
preºedinte de partid. Elocvent în acest
sens ºi potrivit universului lui
Caragiale, este ºi mesajul pe care
Aladin i l-a transmis lui Liviu
Dragnea, în urma cu câteva
sãptãmani: „ºtiu cã am greºit, dar
rãmân acelaºi”. Adicã exact Farfuridi,
care accepta sã se revizuiascã, dar sã
nu se schimbe nimic.
ªi totuºi Farfuridi de Mehedinti ºtie
cã zilele lui în fruntea organizaþiei
PSD sunt numãrate. Alãturi de
preºedintii de la Calaraºi ºi Caraº
Severin, acesta urmeazã sã fie demis
de conducerea partidului. Aladin
Georgescu pare sã nu înþeleagã faptul
cã

Farfuridi de Mehedinti

 continuare în pagina 16
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Pânã când un rechin mai
mare va veni ºi îl va mânca. Cineva
are senzaþia cã dincolo de Dragnea
este cineva mult mai mare care
întinde firele ºi Dragnea se agaþã de
ele sau vrea sã scape de ele. Nu se
ºtie dacã este exact statul paralel sau
cum s-o numi sau Dragnea o fi ºi el
vreun acoperit care face parte dintr-
o divizie rebelã a statului paralel. A
rezistat cam mult ca ºef al PSD ºi
din acest motiv pot apãrea o mulþime
de scenarii.
   Liviu Dragnea conduce PSD cu
mânã de fier pentru cã i s-a dat voie
sã facã asta. Apoi a ales sã facã asta.
A numit în conducerea partidului o
mulþime de oameni de paie ºi de
controlabili. A numit la fel în
conducerea Guvernului ºi a
Parlamentului oameni pe care poate
sã îi controleze. Doar preºedintele îi
mai stã în cale, din punct de vedere
instituþional ºi justiþia, deºi este
foarte aproape sã fie pulverizatã.
   Nu cã Liviu Dragnea ar putea sã facã
toate astea singur. El se bazeazã la
nivel local de o baroniadã complexã.

 ªtefan Bãeºiu

Cât mai rezistã Dragnea în fruntea PSD?
Aceasta îl susþine în schimbul a
diferite foloase. Este vorba de foloase
pecuniare în general. Baronii au
guvernul împãrþit pe regiuni. Unele
regiuni sunt mai bine reprezentate
decât altele ºi de aici ºi conflictele care
apar între baroni. Este ºi o supãrare
cã mulþi teleormãneni au penetrat
administraþia centralã ºi nu au mai
lãsat loc ºi altor judeþe.
   Liviu Dragnea a simþit nevoia sã
îºi punã bãrbaþii ºi fetele de încredere
pe care îi are la mânã ºi îi poate
controla în conducerea statului. Din
acest motiv a ºi durat pânã când a
gãsit prostul perfect care sã fie
premier al þãrii ºi care sã i se subjuge
total intelectual ºi psihic. Nici nu avea
o altã variantã decât sã punã un prost
pe postul de premier. O lichea îl putea
trãda foarte repede ºi s-a vãzut cum
a fost cazul premierilor Tudose ºi
Grindeanu. În cele din urmã Dãncilã,
este copia perfectã a liderului PSD,
în variantã femininã. Dãncilã nu este
însã atât de vicleanã precum
Dragnea. Are însã o calitate
esenþialã: este obedientã ºi executã

întocmai ordinele.
   Nu o ajutã nici vocea, nici
talentul, dar este bunã pentru ce are
nevoie liderul PSD. În momentul
de faþã Liviu Dragnea pare de
neclinit de la ºefia PSD, iar partidul
a ajuns într-o direcþie greºitã. Nu a
ajuns de ieri de azi în direcþia
greºitã, dar niciodatã unul de teapa
lui Dragnea nu a pus mâna pe
putere în PSD. Cu Liviu totul este
posibil. Va merge pânã la capãt
pentru cã nu vrea sã iasã ca un
prost din aceastã viaþã, în care, din
punct de vedere material, a cam
acumulat una alta. Treaba este cã
a fãcut ºi greºeli ºi trecutul l-a
ajuns din urmã. Nu se poate bucura
în liniºte de putere, fata tânãrã ºi
de avere. Este exact ce îºi doreºte
Liviu Dragnea ºi mai ales puterea
îi conferã statutul la care tânjeºte
ºi pe care i l-a promis fetiþei sale
de 26 de ani. Adicã sã fie fufa celui
mai puternic om din þarã. Este
vorba de ºeful ºefilor, baronul
baronilor, omul care controleazã ºi
vãmuieºte totul.
   Liviu Dragnea nu numai cã nu se
bucurã în liniºte de toate astea, dar
ar putea sã ajungã în curând un
pârnãiaº de ultimã speþã, indiferent
cât de multe legi îi vor prepara
colegii sãi din Senat ºi din Camera
Deputaþilor. ªi nu ar fi o problemã
aºa de mare cã Liviu ar fi
beneficiarul, ci cã toþi infractorii din

þarã care se încadreazã în condiþiile
prevãzute de noua legislaþie.
Aceasta este drama: nu cã Dragnea
va face închisoare acasã ºi o va trage
în þeapã pe amanta sa mai tânãrã.
Da, va avea o viaþã extrem de grea.
Treaba este cã din spate mai vin ºi
alte dosare grele.
   Liviu Dragnea va fi istorie mai
devreme sau mai târziu. Problema
este cât de târziu ºi ca Liviu Dragnea
sã nu devinã la un moment dat un
model de urmat pentru cei care or
sã vinã la conducerea partidului ºi
o sã vrea ºi ei legi care sã îi scape
de puºcãrie, dacã au probleme cu
legea. Acesta este marele pericol
pentru România: ca PSD sã nu se
ridice ºi sã înceapã sã se
democratizeze, vorba lui Iliescu.
Culmea, vorba bolºevicului Iliescu.
Acesta a început sã dea lecþii de
democraþie politicã. Înseamnã cã
PSD a ajuns jos de tot.
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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.: 0740 176 364

ªtefan-Radu Oprea, ministrul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat, a participat luni ºi marþi
la mai multe evenimente de promovare
a intereselor comerciale ale României
la Shanghai, în marja China
International Import Expo, primul târg
internaþional destinat exclusiv
importurilor pentru piaþa chinezã.
   Dupã ceremonia de deschidere de
luni, ministrul Oprea s-a întâlnit marþi
cu He Baoxiang, vice-guvernatorul
provinciei Hunan. În cadrul întâlnirii,
s-a semnat un Memorandum de
Înþelegere în domeniul investiþiilor
între Departamentul de Comerþ al
Provinciei Hunan ºi Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat. În urma discuþiilor, s-
au agreat menþinerea ritmului de
creºtere a comerþului bilateral ºi
stabilirea unor parteneriate în
domeniul investiþional, în special în
infrastructurã, agriculturã ºi industrie.
   Ministrul Oprea a prezentat
potenþialul exporturilor româneºti,

Ministrul ªtefan-Radu Oprea, în turneu de promovare a
exporturilor româneºti pe piaþa Chinei

oportunitãþile de investiþii în România
ºi relevanþa portului Constanþa pentru
comerþul UE-China.
   He Baoxiang a subliniat relaþiile
bilaterale foarte bune ºi ºi-a
exprimat disponibilitatea pentru
creºterea importurilor din
România. Contextul este unul
favorabil, dupã ce preºedintele Xi
Jinping a anunþat luni deschiderea
Republicii Populare Chineze pentru
facilitarea accesului firmelor strãine
la economia chinezã prin reducerea
tarifelor vamale, majorarea
importurilor ºi susþinerea
comerþului mondial liber.
   ªtefan-Radu Oprea a mai participat
marþi la un panel de discuþii în cadrul
China International Import Expo,
unde a vorbit despre prioritãþile
României în domeniul comerþului, în
timpul mandatului de la preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene. De
asemenea, ministrul Oprea a avut o
întâlnire cu o delegaþie oficialã a
oraºului Ningbo.

Miercuri, ªtefan-Radu Oprea a
part icipat  la evenimente de
promovare în relaþia cu
provinci ile Fengxiang ºi
Liaoning. Ministrul român se aflã
la Shanghai în perioada 4-8
noiembrie, în continuarea vizitei
oficiale la Beijing, din perioada
31 octombrie – 4 noiembrie.
   În prima jumãtate a acestui an,
volumul schimburilor comerciale
între provincia Hunan ºi România a
fost de 22,55 milioane de USD, în
creºtere anualã cu 112,59%.
Importurile au reprezentat 12,57
milioane de USD, în creºtere cu

170,27 %, iar exporturile româneºti
au atins 9,98 milioane de USD, în
creºtere anualã cu 67,33%.
   Provincia Hunan, situatã în sudul
Chinei, are o suprafaþã de 211.800
km2 ºi aproximativ 70 de milioane
de locuitori, fiind lider în ceea ce
priveºte inovaþia tehnologicã, cu
peste 100 de universitãþi. Este una
dintre cele mai dezvoltate regiuni
ale Chinei, Produsul Intern Brut al
provinciei fiind de peste 500
miliarde de USD.

Biroul de Presã al Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ

ºi Antreprenoriat

Ca în fiecare an, Agenþia Naþionalã Antidrog ºi FICE România
(Federaþia Internaþionalã a Comunitãþilor Educative – Secþiunea România)
îºi propun implementarea Campaniei 19 Zile de prevenire a abuzurilor
ºi violenþelor asupra copiilor ºi tinerilor. Iniþiatoarea campaniei este
Fundaþia Summit-ul Femeilor Lumii – Geneva, lider al miºcãrii mondiale
de luptã împotriva abuzurilor ºi violenþelor asupra copiilor ºi tinerilor.
   Campania implicã organizarea, în special în ºcoli, de acþiuni pentru a
schimba comportamentul social, a educa ºi a mobiliza copiii, ºcolile,
diversele organizaþii ºi parteneri ai societãþii civile sã se implice în
prevenirea unora sau mai multora dintre temele asociate abuzului.

În perioada 5-14 noiembrie a.c., Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi desfãºoarã activitãþi de prevenire a
consumului ºi abuzului de substanþe în rândul elevilor de la Colegiul
Naþional “Gheorghe Þiþeica”, ªcoala Gimnazialã “Dimitrie Grecescu” ºi
Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan Odobleja” din Drobeta Turnu Severin.

Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi

19 Zile de prevenire a abuzurilor ºi
violenþelor asupra copiilor ºi tinerilor
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În anul Centenarului Marii Uniri a
Românilor din anul 1918, una dintre problemele
asupra cãrora istoricii au datoria sã se aplece cu
stãruinþã este aceea a izvoarelor epocii în care s-a
înfãptuit acest act fundamental al istoriei noastre.
E drept cã chestiunea în discuþie nu a fost nici pânã
acum neglijatã, însã este un mod potrivit ca în anul
2018 sã ne raportãm la acest eveniment cãutând
ca el sã fie cunoscut cât mai bine ºi mai nuanþat,
în folosul frontului istoric dar ºi al celor interesaþi
de trecutul poporului român.

   Cele de mai sus au constituit premisele demersului
de faþã, în care sunt puse în paginã fragmente de
memorialisticã lãsate pentru viitorime de unul dintre
participanþii la Marele Rãzboi, conflagraþia care pentru
români a purtat numele de Rãzboiul Întregirii Naþional-
Statale din anii 1916-1918-1919.

Concret, în cele ce urmeazã sunt expuse
amintirile din prizonierat ale unui participant
mehedinþean, Constantin Iordache, la acest rãzboi,
documentul ce le înfãþiºeazã aflându-se în pãstrarea
ºi administrarea Arhivelor Naþionale Mehedinþi1.
Autorul amintirilor le-a intitulat Memoriile mele ºi
amintiri asupra Rãsboiului European 1914-1916,
alcãtuindu-l dupã “prescurtãrile“ scrise într-un
carnet, terminat la 12 septembrie 1918.

Documentul se prezintã sub forma unui caiet-registru
cu 144 de file scrise, iar ca anexe, cu 12 fotografii alb-
negru, mãrimea 6/9, arãtând oraºul Turnu Severin vãzut
din Castelul de Apã, datate iulie 1942.

Autorul amintirilor, Constantin Iordache, este un
fost sergent din Regimentul 5 Artilerie Gorj,
participant cu unitatea sa la luptele Grupului
“Cerna” din toamna anului 1916. În viaþa civilã,
Iordache fusese pompier comunal, în
subordinea Primãriei oraºului Turnu Severin.

În cele ce urmeazã, din raþiuni editoriale, ne vom
referi cu precãdere la experienþa trãitã de prizonier
în cursul anului 1917, iar mai larg la perioada
cuprinsã între cãderea lui în prizonierat, la 23
noiembrie 1916, ºi pânã la 10 martie 1918, când
s-a îmbarcat în tren pentru repatriere.

Amintirile sunt, evident, mai cuprinzãtoare, fiind
împãrþite chiar de autor în câteva subcapitole
tratând originea marelui rãzboi (f. 1-8), ieºirea þãrii
din neutralitate ºi intrarea sa în rãzboi (f. 9-22),
începutul ºtirilor rele (dupã 5-10 octombrie 1916)
– f. 22 v – 49, pentru a încheia cu istoricul propriu-
zis al prizonieratului (f. 49 v-132). De asemenea,
la sfârºit sunt inserate câteva observaþii despre
locurile prin care a trecut ºi unde a fost deþinut, o
listã cu camarazi de detenþie originari din Mehedinþi

AMINTIRI DIN PRIZONIERATUL ÎN AUSTRIA ALE UNUI COMBATANT
MEHEDINÞEAN ÎN RÃZBOIUL ÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC (1)

ºi câteva extrase din presa timpului, pe care
Iordache le-a decupat cu dorinþa de a le raporta la
unele dintre întâmplãrile trãite (f. 133-144).

Aºadar, la 23 noiembrie 1916 epopeea Diviziei
1/Grupului “Cerna“ din care el fãcuse parte se
încheia într-un mod diferit faþã de cel prevãzut la
începutul campaniei. Divizia care se avântase cu
trei luni mai înainte peste munþi, cum o fãcuse
întreaga armatã românã, spre a-i elibera pe fraþii
aflaþi pânã atunci sub stãpânire strãinã, era nevoitã
sã se retragã cu capul plecat, în aºteptarea unui
moment de renaºtere, precum pasãrea Phoenix,
din propria cenuºã, pentru a duce la capãt
misiunea încredinþatã de popor.

Dupã cum se ºtie ºi dupã cum rezultã ºi din
amintirile lui C. Iordache, la 23 noiembrie 1916
ostaºii români au fost fãcuþi prizonieri în apropierea
Oltului, însã, din fericire, la Corabia, Romanaþi, unde
a ajuns ºi memorialistul, unii au reuºit sã fugã de
sub pazã. Potrivit acestuia, covârºitoarea majoritate
au intrat în detenþie, fiind bãgaþi în grajduri gãsite
de la faþa locului, “ca vitele”, ºi hrãniþi “ca porcii,
cu grâu ºi cu porumb crud, ce mai gãseam în
unele magazii ce nu fuseserã încã golite complet
de bulgarii care stãpâneau aici înainte de venirea
austro-germanilor”. De aici prizonierii au fost
transferaþi în magaziile din port, în aºteptarea
vaselor care urmau sã-i preia ºi sã-i ducã în
prizonierat ºi unde unii orãºeni i-au ajutat cu
mâncare (pâine, mãmãligã ºi mãlai) – f. 51.

Constantin Iordache n-a încercat sã evadeze,
temându-se de consecinþe ºi sperând cã va putea
face acest lucru în eventualitatea apropierii de Turnu
Severin, cum se prefigura.

Deºi prizonier, la Corabia, el a putut vedea cu
ochii proprii comportamentul vandalic al trupelor
bulgare de ocupaþie, fapt ce i-a scandalizat pânã ºi
pe aliaþii lor germani, care, pur ºi simplu, i-au
alungat peste Dunãre. La venirea austro-germanilor
– consemneazã Iordache - “au luat ei conducerea
ºi au dat la o parte pe bulgari, care, deºi aliaþi,
totuºi faptele lor asiatice îi adusese la dezgust ºi în
faþa aliaþilor lor, prin brutalitãþile ºi hoþiile sau
violurile ce fãceau asupra populaþiei. Când ne-au
adus pe noi în oraº, am vãzut pe ultimii soldaþi
bulgari pe care nemþii i-au mai gãsit prin oraº ºi i-
au adunat pe toþi pe un loc viran ºi i-au trecut peste
Dunãre, ca sã se scape de ei” (f. 50 v).

La 29 noiembrie 1916, combatanþii Grupului
“Cerna” au fost îmbarcaþi pe 6 ºlepuri ºi au plecat
în surghiun, fãrã ca vreunul dintre ei sã ºtie care le
va fi destinaþia finalã. De la Corabia, o primã oprire
s-a fãcut în portul bulgar Lom2, unde prizonierii
au primit ca hranã câte o jumãtate de kg de pâine
de mãlai. Dupã câteva zile au ajuns la Calafat. Aici
a avut loc o încercare de evadare, însã aceasta a

eºuat din cauzã cã barca ºlepului pe care ar fi
trebuit s-o foloseascã pentru a ajunge la mal,
fusese deja luatã de alþi prizonieri ce reuºiserã sã
se strecoare deja de sub pazã (f. 52 v).

Urmãtoarea oprire a fost la schela portuarã Gruia,
dupã care, la 5 decembrie 1916, vasul a ajuns la
Turnu Severin. Pânã aici înfometarea prizonierilor
atinsese un asemenea nivel încât speranþa lor
obsesivã era ca, odatã ajunºi într-un loc unde aveau
rude ºi prieteni, sã poatã primi mai multã pâine.
Cum aflaserã cã la Turnu Severin una dintre
santinele avea sã coboare în oraº, C. Iordache s-a
folosit de puþinele lui cunoºtinþe de limbã germanã,
soþia fiindu-i de naþionalitate germanã, membrã a
acestei comunitãþi severinene, ºi l-a rugat pe cel
în cauzã sã treacã pe la el pe acasã pentru a-i aduce
mâncare. Dupã explicaþiile de rigoare privind
împrejurãrile în care el se cãsãtorise cu o nemþoaicã,
cel plecat avea sã treacã, în adevãr, pe la casa lui
Iordache, de unde a venit cu 2 pâini, un borcan
de magiun, câteva bucãþi de fripturã, o pereche
de izmene, o cãmaºã, un ºtergar, un cuþit ºi
câteva batiste (f. 53).

La Turnu Severin s-au petrecut scene dramatice,
vasul cu prizonieri fiind la distanþã de malul
românesc ºi, ca sã afle ºtiri de acasã, cei de pe vas
strigau în gura mare la cei de pe mal, transmiþând
sau primind ºtiri de la cei apropiaþi. Mai mult, o
barcã încãrcatã cu merinde ºi lucruri pentru
prizonieri n-a mai fost aºteptatã de ºlepul pe care
se afla C. Iordache ºi toate cele trimise n-au mai
ajuns la destinaþie, pierzându-se ori ajungând la
prizonierii de pe alt ºlep.

Dupã Turnu Severin, vasele cu prizonieri au trecut
cu greu prin Cataractele Dunãrii, fãcând o nouã
escalã, la Orºova, unde, pe ºlepul pe care se afla
C. Iordache, au fost aduºi 30 de ofiþeri români luaþi
prizonieri la Tâncãbeºti ºi care se aflau într-o stare
fizicã deplorabilã, înfometaþi ºi dezbrãcaþi, în pofida
frigului de afarã. Pentru a le îndulci suferinþa, cei
care veneau de la Corabia, toþi grade inferioare, au
încercat sã le ofere noilor îmbarcaþi locurile cele
mai puþin dezagreabile de pe vas.

Dupã Orºova, în drum spre amonte, la Baziaº,
ºlepul lui Iordache a eºuat pe uscat din cauza
curenþilor din apele Dunãrii. Împrejurarea le-a
permis unora sã evadeze, mai ales cã santinelele
au tras asupra lor fãrã prea multã convingere, dupã
cum au ºi declarat unii. Lucrurile au scãpat însã,
oarecum, de sub control la apropierea unui vas
încãrcat cu porumb, la vederea cãruia prizonierii,
din cauza foamei, l-au luat cu asalt. Vasul fiind,
însã, în miºcare, mulþi nu ºi-au dat seama ºi,
în învãlmãºeala creatã, unii s-au înecat în
Dunãre (f. 57 v).

1 Arhivele Naþionale Mehedinþi, Colecþia de
Documente, XXXIII/75.
2 Aflat faþã în faþã cu schela portuarã de la Rast, judeþul
Dolj (n.n.) CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

 Tudor Rãþoi
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã în plan
partenerial. Se vor relua situaþii ºi discuþii, atât
cu partenerul de viaþã, cât ºi cu partenerii de
afaceri sau colaboratorii . Se recomandã
prudenþã, deoarece plutesc multe tensiuni în aer
ºi nici tu, nici ceilalþi nu veþi renunþa la opiniile,
doleanþele sau nevoile personale sau
profesionale. De asemenea se pot desface
contracte sau anula cãsãtorii. Începând cu data
de 9 ale lunii se contureazã posibilitãþi noi de
câºtig de la ºi prin alþii. Este vorba despre
sursele de venit vechi, care vor suporta ºi ele
niscai modificãri. Cheltuieli comune cu alþii,
achitarea facturilor, informaþii financiare sau
demararea unor planuri de investiþii. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã ºi relaþiile cu
strãinãtatea, cãlãtoriile, nivelul educaþional pe
care îl poti utiliza la locul de muncã. Relaxeazã-
te vizionând un spectacol de teatru, un film sau
lecturând cãrþi deosebite.

Zodia Taur
(21 April ie - 20 Mai)

Multã agitaþie în plan profesional, apar
responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii
ceva mai târziu. Un prieten sau un protector îþi
poate da sfaturi bune vizavi de locul tãu de
muncã sau de domeniul profesional în care
lucrezi. Þine cont de informaþiile colaterale ºi
îndeplineºte-þi sarcinile de lucru cât mai bine ºi
la timp. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
aparatului respirator, dar ºi pe ficat. Dozeazã-þi
eforturile, adoptã o dietã potrivitã ºi odihneºte-
te regulat. Începe o perioadã în care dialogurile
cu specialiºtii medici ºi realizarea analizelor
medicale pot fi frecvente. Relaþiile parteneriale
sunt rãscolite la mijlocul sãptãmânii. Prudenþa
ºi discernãmântul te vor feri de neplãcerile
existente deocamdatã în acest sector de viaþã.
Spre sfârºitul intervalului analizat revin în atenþie
achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ar fi bine sã-þi canalizezi eforturile cãtre locul
de muncã. Se petrec multe schimbãri, mai mult
sau mai puþin la vedere, de aceea fii prudent ºi
prezent la serviciu. Relaþiile colegiale sunt
tensionate ºi foarte uºor se pot deteriora
iremediabil. Activitãþile tale profesionale actuale
sunt rezultatul unora trecute care nu au fost
finalizate corect ºi la timp. De aceea poþi simþi
uneori cã baþi pasul pe loc ºi cã unele discuþii
sau evenimente se tot repeta. Selecteazã-þi
prioritãþile profesionale ºi evitã provocãrile
celorlalþi. Sãnãtatea poate avea de suferit de pe

urma tumultului din sfera socio-
profesionalã. Evitã pe cât posibil
consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. Odihneºte-
te ºi plimbã-te mai mult în aer liber.
Spre finele sãptãmânii, partenerul de
viaþã te solicitã mult ºi bine.

(8 - 14 noiembrie 2018)

Horoscop

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13

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.: 0740 176 364

COMUNICAT DE PRESÃ
   Vã informãm cã a apãrut O.M.E.N. nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor ºi
acþiunilor pentru stabilirea cifrei deºcolarizare în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional pentru
anul ºcolar 2019-2020, precum ºi a modelelor pentru avizarea de cãtre Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social, Centrul Naþional de Dezvoltare a Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic ºi unitatea
administrativ-teritorialã, a Proiectului cifrei deºcolarizare în învãþãmântul dualºi în învãþãmântul profesional.
   Operatorii economici interesaþi pot transmite solicitãrile de ºcolarizare în învãþãmântul dual ºi
în învãþãmântul profesional, pentru anul ºcolar 2019-2020 pânã la data de 23 noiembrie 2018,
urmând ca Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi sã analizeze solicitãrile operatorilor economici
ºi sã realizeze demersurile necesare pentru soluþionarea favorabilã a acestora.
   O.M.E.N. nr.5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor ºi acþiunilor pentru stabilirea
cifrei de ºcolarizare în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional pentru anul ºcolar 2019-2020,
împreunã cu Anexele 1-2, în care se regasesc modelele de solicitãri de ºcolarizare în învãþãmântul dual
ºi în învãþãmântul profesional pentru anul ºcolar 2019-2020, este postat pe site-ulwww.mh.edu.ro
   Centrul Naþional pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic a publicat pe site-
ul www.alegetidrumul.ro toate materialele necesare operatorilor economici in vederea
completarii solicitarilor pentru scolarizare in invatamantul profesional si in invatamantul dual
pentru anul scolar 2019-2020. BIROUL DE COMUNICARE

ANUNÞ
Vând 6,750 hectare pãdure,
suprafaþã situatã în comuna
Corcova.
Relaþii la numerele de
telefon 0216396835 sau
0721404945

Consiliul Local din Drobeta Turnu Severin
a votat preþul gigacaloriei pentru sezonul de iarnã
2018 – 2019. Scumpirea pãcurei a adus o
majorare de 130 de lei a gigacaloriei, dar populaþia
va plãti doar 42 de lei în plus faþã de anii trecuþi.
Nu mai puþin de 592 de lei costã gigacaloria, dar
municipalitatea suportã 300 de lei.
   Severinenii care sunt racordaþi la sistemul centralizat
de alimentare cu energie termicã vor avea cãldurã în
case începând din 8, cel târziu 9 noiembrie. Dar preþul
pe care îl vor plãti pentru confortul termic va fi mai
mare. Oamenii vor scoate din buzunar cu 42 de lei
mai mult pentru fiecare gigacalorie consumatã. De
fapt, creºterea totalã a preþului la gigacalorie este una
semnificativã. Faþã de anul trecut, când aceasta costa
462 de lei, în acest sezon va ajunge la 592,12 lei.
Primãria Severin vine în întâmpinarea oamenilor cu o
majorare a subvenþiei pânã la 300 de lei. În aceste
condiþii, populaþia va suporta suma de 292,12 lei pe
gigacalorie. Motivul acestei majorãri este datorat, în

Severinenii vor plãti mai mult pentru cãldurã!
principal, costului mai mare al pãcurei, în comparaþie
cu sezonul de iarnã precedent.
   Agenþii economici ºi instituþiile care sunt racordaþi
la reþeaua de alimentare cu energie termicã nu vor
beneficia de subvenþii ºi vor plãti suma integralã
de 592,12 lei pe gigacalorie. „Creºterea este de 42
de lei pentru gigacalorie pentru populaþie, în timp
ce municipalitatea a fost nevoitã sã mãreascã
subvenþia de la 260 de lei la 300 de lei”, a precizat
directorul economic al Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termicã. Marius Popescu.
    În ultimele douã sezoane de iarnã, preþul
gigacaloriei a fost de 462 de lei, dar majorarea a
fost inevitabilã ca urmare a creºterii preþului la
pãcurã, combustibilul folosit la prepararea
agentului termic. Pãcura a crescut exploziv, în
ultimii doi ani, de la 1.700 de lei/tonã la 2.900 de
lei/tonã. În aceste condiþii, populaþia care în anul
trecut plãtea 250 de lei gigacaloria, acum va trebui
sã plãteascã 292 de lei.

Scopul întâlnirii l-a constituit analiza acþiunilor de cooperare,
derulate în perioada 2013 - 2017, referitoare la reinserþia cetãþenilor români de etnie romã reîntorºi
voluntar din Franþa, precum ºi posibilitatea reluãrii unor activitãþi comune în acest sens.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a pus accentul pe importanþa extinderii colaborãrii cu partenerii
francezi ºi în alte domenii, nu doar cu privire la componenta cetãþenilor români de etnie romã. A
menþionat faptul cã libera circulaþie este un drept câºtigat ºi un pilon al Uniunii Europene, iar
modalitatea cea mai eficientã prin care ar putea fi rezolvate problemele cetãþenilor aparþinând
minoritãþii romilor este datã de abordarea strategicã europeanã, care sã vizeze atât strategii naþionale,
cât ºi politici europene.

 urmare din pagina 1

Vizitã la nivel înalt la Prefectura Mehedinþi

 Biroul de presã

 O.M.



OBIECTIV mehedinþean 08 - 14.11.2018 pag. 13Horoscop

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna îþi  poate aduce evenimente
interesante în relaþiile familiale, în relaþiile
amoroase ºi în cele cu copiii. Ar fi bine sã
stabileºti anumite limite vizavi de cerinþele pe
care þi le adreseazã cei dragi, altfel riºti sã rãmâi
atât fãrã energie vitalã, cât ºi fãrã resurse
materiale. Pe de altã parte, nevoile tale
sentimentale sunt mari ºi în continuã schimbare.
Ceea ce îþi oferã persoanele existente acum în
preajma ta este departe de ceea ce îþi doreºti tu.
De aceea ar trebui sã te orientezi cãtre alte
poveºti de iubire, chiar dacã asta implicã eforturi
suplimentare din toate punctele de vedere.
Copiii sunt o altã temã importantã a acestor zile,
datoritã situaþiilor în care aceºtia te implicã vrei,
nu vrei. Zilele weekend-ului anunþã treburi de
rutinã fie acasã, fie la serviciu. Ai grijã ºi de
sãnãtatea ta.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Debutul sãptãmânii îþi aduce multe
dialoguri cu cei apropiaþi, fie pe teme de larg
interes, fie pe teme profesionale la serviciu. Într-
un anume fel, gândirea ta este focalizatã
deocamdatã pe felul în care o sã-þi foloseºti
creativitatea ºi sã obþii venituri bune din ea. De
aici ºi felul în care vorbeºti are legãturã cu
aspectele materiale ale vieþii cotidiene. De
asemenea se pot ivi pe neaºteptate cãlãtorii pe
distanþe scurte pentru a rezolva diverse chestiuni
profesionale, dar ºi pentru ale tale personale.
Între  8 ºi 9 noiembrie îþi sunt favorizate activitãþile
gospodãreºti de anvergurã ºi dialogurile
importante cu cei dragi. Fii prudent ºi þine cont
ºi de nevoile sau doleanþele membrilor familiei.
La finalul rãstimpului analizat se contureazã
petreceri, ieºiri în lume cu persoana iubitã, dar ºi
momente de rãsfãþ cu un hobby.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

           Aspectele financiare care te preocupã
la începutul sãptãmânii au legãturã cu sfera
partenerialã. Din colaborãrile în care eºti implicat
poþi primi o sumã de bani considerabilã sau
favoruri importante pe termen lung. Vineri se
întrezãresc dialoguri ºi întâlniri importante cu
neamurile ºi prietenii apropiaþi. Gândirea ºi
comunicarea îþi sunt
îngreunate, de aceea fii
prudent ºi ascultã mai mult,
dar vorbeºte direct ºi  la
obiect. Evitã decizi ile
majore, declaraþiile de orice
fel ºi implicarea în activitãþi
profesionale care presupun
mult efort intelectual. Spre
finalul sãptãmânii, astrele îþi
recomandã sã te retragi în
liniºtea ºi siguranþa casei.
Sunt momente excelente de
a-þi îmbunãtãþi condiþiile de
trai de acasã, de a alcãtui
planuri gospodãreºti ºi de a
sta de vorbã cu cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Primele douã zile ale sãptãmânii îþi oferã
energie beneficã pentru a-þi reorganiza planurile
de viitor, pentru a-þi stabili prioritãþile ºi pentru
a-þi face ordine în relaþii. Chiar dacã, stãrile tale
de spirit fluctueazã, cu puþin efort ºi bunãvoinþã
vei depãºi totul cu bine. Între 8 ºi 9 noiembrie se
contureazã veºti importante legate de veniturile
tale obþinute din munca desfãºuratã la un serviciu.
Pot apãrea oferte noi de colaborare sau la actualul
loc de muncã se poate diversifica activitatea ºi
de aici tu sã ai posibilitatea de a câºtiga bani mai
mulþi. Este adevãrat cã ºi eforturile vor fi pe
mãsurã, dar te vei descurca excelent. Relaþiile
parteneriale se reactiveazã, deschizându-þi-se
variante noi fie de colaborare, fie de oficializare
a unei relaþii amoroase mai vechi. Spre finalul
intervalului analizat se animã relaþiile cu anturajul
apropiat. Unii prieteni se vor autoinvita la tine
sau îþi vor propune o excursie.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Discreþia care te învãluie în primele zile
ale sãptãmânii te fereºte de provocãrile celorlalþi.
Sunt momente bune pentru a-þi regândi
personalitatea, modul de relaþionare cu cei din
jur, dar ºi pentru a te rãsfãþa cu plimbãri în aer
liber, cu o dieta de sezon ºi cu ceva mai mult
somn. La mijlocul sãptãmânii, energia vitalã se
amplificã ºi vei reuºi sã-þi rezolvi atât chestiunile
profesionale rãmase restante, cât ºi treburile
personale de acasã. Important este sã te ocupi
doar de ale tale ºi sã eviþi implicarea de orice fel
în treburile altora. Se pot accentua unele afecþiuni
vechi. Se recomandã dialogurile cu specialiºti
medicali, analizele de rutinã ºi îngrijirea
permanentã a sufletului ºi trupului tãu. La finalul
sãptãmânii primeºti bani din munca desfãºuratã
la serviciu. Cheltuielile vor fi ºi ele prezente.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti
cu prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte de
anvergurã alãturi de oameni care au aceleaºi vise ºi
idealuri ca tine îþi oferã posibilitãþi deosebite de
dezvoltare personalã, dar ºi satisfacþia lucrului bine
fãcut ºi de folos ºi altora. Dozeazã-þi eforturile ºi
elanul deoarece riºti sã-þi neglijezi relaþiile cu cei

apropiaþi. Între 8 ºi 9 noiembrie este
nevoie sã te odihneºti mai mult.
Sunt posibile neplãceri legate de
segmentele sistemului renal ºi
segmentelor capului. Evitã pe cât
posibil tratamentele alopate,
analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale. Regândeºte-þi
programul zilnic ºi relaþiile socio-
profesionale. Pe de altã parte ar fi
bine sã cauþi sensurile spirituale
ale evenimentelor din preajma ta.
Stai de vorbã cu persoane cu
experienþã spiritualã ºi relaþionalã
ºi urmeazã-le sfaturile ºi soluþiile
oferite. În weekend îþi vor reveni
strãlucirea ºi voia bunã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Multã forfotã în relaþiile socio-profesionale,
atât  la nivel de comunicare,  cât ºi faptic.
Întâlnirile, dialogurile, activitãþile desfãºurate cu
ºefii sau colegii îþi  vor aduce informaþii
importante pentru propria ta dezvoltare
personalã ºi profesionalã. Poate fi nevoie sã-þi
modelezi gândirea ºi felul în care vorbeºti. Este
o perioadã în care þi se aratã adevãrata faþã a
relaþiilor cu prietenii. Astfel ar fi bine sã te
debarasezi  fãrã rezerve de persoanele
inoportune ºi sã te deschizi din toatã inima cãtre
altele noi. În relaþiile familiale se animã mult
atmosfera.Începe o perioadã deosebitã în care
îþi poþi înfrumuseþa casa, poþi cumpãra obiecte
valoroase de patrimoniu sau mãcar poþi trasa
planuri domestice de anvergurã ºi pe termen
lung. Dialogurile cu cei dragi îþi vor aduce liniºte,
sfaturi bune ºi siguranþa sufleteascã. La finalul
sãptãmânii, astrele îþi recomandã odihnã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

      Sfera profesionala este animatã din plin.
Se întrezãresc ºedinþe cu ºefii, dialoguri
importante, chiar decizii majore pe care vei fi
nevoit sã le iei în ceea ce priveºte activitatea ta
din cadrul unui loc de muncã. Zilele de 8 ºi 9
noiembrie sunt definitorii în acest sens, de aceea
fii prudent. Traversãm o perioadã în care þi se
deschid noi culoare profesionale, existând
posibilitatea sã-þi schimbi total profesia ºi
condiþiile de muncã. Analizeazã pe îndelete ce
se petrece în acest sector ºi nu da cioara din
mânã pe vrabia de pe gard. Pe de altã parte,
imaginea în ochii lumii, statutul social þi le poþi
schimba în sens pozitiv, dar pentru asta trebuie
sã depui eforturi serioase ºi pe termen lung. În
weekend, bucurã-te de prieteni. Stai de vorbã
cu aceºtia ºi cere-le sfaturile vizavi de situaþiile
de viaþã în care eºti implicat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Dacã în prima jumãtate a sãptãmânii eºti
preocupat mai mult cu aspectele materiale ale vieþii,
în a doua jumãtate sufletul tãu va cãuta oameni
rafinaþi, cu o pregãtire specialã în domeniile
spirituale. Sunt momente bune pentru a-þi schimba
viziunea asupra vieþii ºi pentru a-þi crea noi legãturi
cu ierarhiile divine. Minunat este ca suportul astral
de care beneficiezi îþi oferã suficiente resurse, atât
pentru a-þi modela personalitatea, gândirea, cât ºi
pentru a te ocupa de treburile cotidiene. Pe de altã
parte, dacã eºti implicat într-un program de instruire
sunt posibile altercaþii cu profesorii, mentorii sau
colegii de studiu. Fii prudent ºi deschis pentru
ideile altora. Legãturile cu strãinãtatea sunt o altã
temã interesantã. Demersurile pentru cãlãtorii, dar

ºi pentru studii
pe termen lung
au succes. În
weekend este
loc de eveni-
mente cu multã
lume.
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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.: 0740 176 364

Autor:
AstroCafe.ro

Horoscop

Pierdut legitimaþie de
student pentru transport,
seria A242228, pe numele
Deaconu George - Gabriel.
Se declarã nulã.

ANUNÞ
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare de echipament sportiv

           Angajeazã
           GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;

- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii se

deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de e-mail:
erol@cottontex.ro sau se depune
la sediul din Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0740 176 364

Dupã operaþiunea repo
desfãºuratã la începutul sãptãmânii
trecute, când a împrumutat bãncile
comerciale cu 16,6 miliarde lei, la
începutul sãptãmânii BNR a realizat o
nouã injecþie de lichiditate.

Bãncile comerciale au atras de la cea
centralã peste 12,3 miliarde lei, la o
dobândã de 2,5%, egalã cu cea de
politicã monetarã.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la 3,26
la 3,25%, iar cel la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat 3,49%

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 s-au oprit la 3,56%,
respectiv de la 3,64 la 3,61%.

Referitor la la nivelul dobânzilor din
pe piaþa interbancarã, guvernatorul
BNR a spus cã „miºcãrile între 3,1 ºi
3,4% le vedem în continuare. (...)
Sunt normale. Pe acolo le vedem
ºi în perioada urmãtoare”.

Declaraþia a survenit dupã ultima
ºedinþã de politicã monetarã a BNR din
2018, care s-a desfãºurat în 6
noiembrie, unde s-a decis menþinerea
dobânzii-cheie la 2,50% pe an, nivel
stabil din luna mai.

 Radu Georgescu

BNR se strãduie sã coboare
indicii ROBOR

Cursul euro a fluctuat între 4,6612
ºi 4,6668 lei, media de la finalul
intervalului fiind stabilitã la 4,6640 lei,
când tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,659 – 4,666 lei.

Dolarul american a atins maximul
ultimelor 16 luni de 4,1141 lei, dar a
încheiat intervalul pe scãdere la 4,0905
lei, într-o ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 4,079 ºi 4,094 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,137 – 1,147 franci/euro, iar
media a coborât de la 4,0910 la 4,0718
lei, minim atins la sfârºitul perioadei.

Perspectivele nu sunt pozitive pentru
leu, care ar putea pierde suportul
investitorilor, în condiþiile înrãutãþirii
prognozelor privind evoluþia economicã.

Conform unui raport recent al
BERD, „Regional Economic Prospects
in the EBRD Regions”, „creºterea
economiei României se va tempera
treptat, de la 7,3% în 2017 la 4,2% în
2018 ºi 3,6% în 2019, fiind mult mai
apropiatã de creºterea potenþialã pe
termen lung a economiei”.

În opinia analiºtilor grupaþi în cadrul
CFA România, inflaþia va fi peste 12
luni de 4,49% iar valoarea medie a
cursului euro pentru acelaºi orizont
este 4,7358 lei iar pentru orizontul de
ºase luni valoarea este de 4,6999 lei.

Investitorii aºteaptã de aproape doi
ani ca euro sã scadã sub pragul de
1,13 dolari. Minimul atins în perioada
analizatã a fost de 1,1302 dolari, iar
tranzacþiile de la sfârºitul ei se realizau
între 1,1395 ºi 1,1438 dolari.

Indicele compozit al bitcoin calculat
de Bloomberg se plasa la finalul
intervalului în jurul valorii de 6.400 dolari.

Analiza cuprinde perioada 31
octombrie – 6 noiembrie.

La finalul lunii octombrie
2018, încã un produs a obþinut
dreptul de utilizare a menþiunii de
calitate facultativã „produs
montan”. Astfel, un operator
economic din judeþul Caraº Severin
a obþinut, pentru produsul „miere”,
denumirea de „produs montan”,
acesta fiind înregistrat în registrul
naþional al produselor montane. În
momentul de faþã, existã 68 de
produse înregistrate în registrul
naþional al produselor montane.
   Reamintim cã Agenþia Zonei
Montane este autoritatea
responsabilã de verificarea ºi
acordarea dreptului de utilizare a
menþiunii de calitate facultativã
“produs montan”, în vederea
încurajãrii activitãþilor agricole din
zona montanã, a asigurãrii unor

Un nou produs
montan a fost

înregistrat în Registrul naþional al
produselor montane

produse de calitate în scopul
garantãrii veniturilor populaþiei din
mediul rural montan ºi a evitãrii
migraþiei din aceste zone.
   În urma acþiunilor de promovare
a menþiunii de calitate facultativã
„produs montan” pe care Agenþia
Zonei Montane le-a efectuat, s-a
constatat cã producãtorii manifestã
interes pentru a-ºi înregistra
produsele sub aceastã menþiune.
   Registrul naþional al produselor
montane poate fi consultat, în
forma sa actualizatã, pe pagina web
a MADR, la urmãtorul link:
http://www.madr.ro/industrie-
alimentara/sisteme-de-calitate-
europene-si-indicatii-geografice/
produse-agricole-si-alimentare/
produs-montan.html.

 Biroul de presã

ANUNÞ
Angajãm pentru Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:
- Pizzer;
- Ospãtar;
- Bucãtar.
Relaþii la numãrul de telefon:
0733 751 577
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Desfãºurat la Oneºti, Campionatul Naþional
de Lupte pentru juniori III a adus douã medalii pentru
copiii de la CSM Drobeta Turnu Severin. Cea mai
valoroasã, de argint, a fost cuceritã de Darius
Ungureanu (62 kg), în timp ce Patricia Manofu (54
kg) a obþinut argintul. Aproape de podium au fost
Andrei Bãrbulescu (52 kg) ºi Oana Vânturache (50

kg), clasaþi pe locurile 5, respectiv 6, la
categoriile respective de greutate. “Am
participat cu patru copii ºi am obþinut douã
medalii. Sunt mulþumitã de evoluþiile copiilor
ºi am încredere cã finala le-a adus un plus
de experienþã. Fiecare competiþie îi ajutã sã
progreseze ºi sã devinã mai buni, mai tehnici,
ca sã devinã sportivi de calitate”, a declarat
Nicoleta Bogasieru, antrenoarea copiilor
de la clubul severinean.

În etapa a IV-a, ACS Atletic Drobeta a dispus
cu 2-1 de contracandidata Progresul Bucureºti ºi
continuã sã se afle pe locul secund, la egalitate de
puncte cu liderul Dream Team Bucureºti. Pe Stadionul
Termo, echipa severineanã a deschis scorul prin

În derby-ul etapei a X-a din Liga
a IV-a Mehedinþi, ACS Viitorul ªimian
a fost învinsã cu 1-0 în deplasarea de
la Strehaia ºi a suferit prima înfrângere
a sezonului. Singurul gol al partidei a
fost marcat de Costel Pontu, în minutul
73. Dupã acest rezultat, echipa antrenatã
de Mircea Danciu a depãºit pe cea a
comunei ªimian, în clasament. Pe
primul loc, la un punct peste Strehaia,
a urcat Recolta Dãnceu, care  a dispus
cu 8-1 de Victoria Vânju Mare, prin

Viitorul, stopat la Strehaia
golurile lui Constantin Negrescu (9,
26, 57, 78), Adelin Fãiniºi (39, 74,
84) ºi Virgil Creþu (59), respectiv
Mãdãlin Trandafir (69).

Pe 4, la egalitate de puncte cu
Viitorul ªimian, dar golaveraj inferior,
se aflã Pandurii Cerneþi, care a trecut
cu 2-0 de Decebal Eºelniþa, prin
golurile lui Ion Vîlceanu (37) ºi
Petricã  Harcãu (82).
   Deºi spera la podium, nou-înfiinþata
AS Turnu Severin a  suferit o nouã

înfrângere, scor 1-5 la Obârºia
de Câmp, ºi a coborât pe
penultimul loc în clasament, cu
doar 6 puncte. Valentin Fornea
(13, 54, 65) ºi Elvis Ivaºcu (23,

75) au marcat pentru gazde, iar
singurul gol al severinenilor i-a
aparþinut lui Robert Sava (43).
   În etapa viitoare, ultima a turului, liderul

Liga a IV-a, etapa a X-a
CS Strehaia - Viitorul ªimian 1-0
Recolta Dãnceu - Victoria Vânju Mare8-1
Pandurii Cerneþi - Decebal Eºelniþa 2-0
Inter Salcia - Dierna Orºova 4-1
Viitorul Cujmir - Dunãrea Pristol 3-3
AS Obârºia de Câmp - AS Turnu Severin 5-1
Clasament
2. Dãnceu 10   8 1   1 33-11 25
3. Strehaia 10   7 0   2 25-9 24
1. ªimian 10   7 2   1 37-4 23
4. Cerneþi 10   7 2   1 29-12 23
5. Orºova 10   5 0   5 17-23 15
6. Eºelniþa 10   4 2   4 20-11 14
7. Pristol 10   3 2   5 17-27 11
8. Salcia 10   3 0   7 16-18 9
9.Vânju Mare 10   3 0   7 10-35 9
10. Obârºia 10   2 0   8 13-23 6
11. Tr. Severin 10   1 3   6 15-28 6
12. Cujmir 10   1 2   7 12-51 4
Liga a V-a, etapa a X-a
Inter Crãguieºti - ASG Hinova 1-4
Real Vânãtori - Dunãrea Hinova 4-0
Viitorul Floreºti - Voinþa Opriºor 0-0
ªtiinþa Broºteni - Avântul Bistriþa 3-2
AS Dârvari - Coºuºtea Cãzãneºti 7-2
Unirea Gârla Mare - Voinþa Vrata 2-1
Clasament
1. Crãguieºti 10   8 1   1 39-17 26
2. Vânãtori 10   6 2   2 37-29 20
3. Floreºti 10   5 4   1 24-12 19
4. Broºteni 10   5 2   3 25-18 17
7. Gârla Mare 9    5 0   4 35-21 15
5. Cãzãneºti 10   4 3   3 20-19 15
6. Opriºor 10   4 2   4 18-21 14
8. D. Hinova 9    3 1   5 21-23 10
9. Vrata 10   3 0   7 18-27 9
12. Dârvari 10   3 0   7 28-39 9
10. ASG Hinova 10   3  0    7 19-47 9
12.Bistriþa       10   1   3   6    19-28   6

Recolta Dãnceu joacã, duminicã
dimineaþa, pe Stadionul Termo, cu AS
Turnu Severin, iar Strehaia se
deplaseazã la Orºova.

Victorie importantã

Liga a III-a, seria I, etapa a IV-a
Atletic Drobeta - Progresul Bucureºti 2-1
Dream Team Bucureºti- Luceafãrul Filiaºi II 7-0
Carmen Bucureºti - Dunãrea Giurgiu           19-0
Clasament
1. Dream Team 4   3 1 0 13-1 10
2. Atletic 4   3 1 0 7-2 10
3. Carmen 4   2 0 2 33-4  6
4. Progresul 4   2 0 2 14-7  6
5. Dunãrea 4   1 0 3 5-28  3
6. Luceafãrul II 4   0 0 4 1-31  0

Roxana Safta, în minutul 18,
bucureºtencele au egalat prin
Marina Ilie (33), iar Cristina
Vîlceanu a adus victoria gazdelor,
în minutul 63. Duminicã, în
ultima etapã din tur, ACS Atletic
joacã pe terenul ultimei clasate
Luceafarul II Filiaºi. ACS
Progresul întâlneºte ACS
Carmen Bucureºti, iar liderul
Seriei I din cadrul Ligii a III-a la
fotbal feminin, ACS Dream Team
Bucureºti, joacã la Giurgiu. În
cazul unei victorii la scor, la
Iºalniþa, unde este programat

meciul cu Luceafãrul II, ACS Atletic Drobeta devine
campioanã de toamnã! În runda a IV-a, Dream
Team a dispus de Luceafãrul II cu 7-0! Satelitul
divizionarei secunde din Filiaºi are un singur gol
marcat ºi 31 primite, în 4 jocuri!

 M. O.

 M. O.

 M. O.

Douã medalii la copii
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Mã fraþilor, ºtiþi voi ce isprãvi
mai fãcu nea Aladin, ca ºãf de
Mehedinþi? Nu ºtiþi câtã grijã are
‘mnealui de afacerile mehedinþenilor?
Pãi fu nea Georgescu pãnã la Pristol,
bãtu atâta drum numai ca sã vadã
plantaþia de flori de pe terenul unui
mehedinþean iubitor de frumos. ªi nu
fu singur, îl însoþi ºi nea Gigi, cã unde
e frumos ºi lu mnealui îi place. Aºa
cã sã dusãrã în echipã, fãcurã poze,
admirarã fauna floricolã, lãudarã
mehedinþeanul, îi urarã toate cele
bune, sã oprirã sã ia o pauzã mai lungã
ºi terminarã treaba pe ziua respectivã.
   Da sã-i fi vãzut cum erau
amândoi, adicã doi într-unu’, Aladin
ºi Gigi, ca douã plante între atâtea
ghivece, de þi-era mai mare dragu’,

Sucã, nea Aladin ºi florile, lebedele parlamentarilor de
Mehedinþi ºi nea Bãlu di la Cluj

nu mai ºtiai la ce floare ºi la ce
ghiveci sã te uiþi mai întâi. ªi
privirea aia ºãgalnicã a lu nea
Aladin când o vede pe Tropolina lu
Vânjau, când i sã lumineaazã faþa,
i-a terminat pe toþi, ce mai.
Marghioala lu Fleaºcã e deja
îndrãgostitã, în weekend sã duce la
florar sã vadã dacã i-a mai rãmas
vreun ghiveci, ceva.
   Mã nepoate, da sã-i vezi matale ºi
pe neºte parlamentari de-ai noºtri
cum pozeazã lebedele pin parcurile
din Bucureºti, duminica, zici cã sunt
de la ecologiºti, bag samã cã vor sã
sã reprofileze,  probabel o sã
schimbe ºi semnu’ electoral cu o
barzã la partidele care i-au trimis la...
trai neneacã pe vãtrai. Pã da, cã

astea, berzele, pleacã toamna în
þãrile calde ºi sã mai întorc la
primãvarã, cam aºa cum fac ºi ai
noºtri demnitari, cãrora le scriu
severinenii pe facebook ºi-i întreabã
când mai ajung prin oraºul care i-a
trimis în Parlament.
   Bine, severnenii ºi mehedinþenii,
oricum n-au primit rãspuns, cã
parlamentarii noºtri erau pin parc, cel
mai probabel. Ori poate tocmai
atuncea sã  întâlneau cu preºedintele
Adunãrii Naþionale a Republicii
Coreea, Moon Hee-sang, sã-i
povesteascã cât de frumos e pe
Clisura Dunãrii. ªi când te gândeºti
cã parlamentarii sã plimbau pin judeþ
acu doi ani cu sloganul „Redãm
Mehedinþiul mehedinþenilor”. ªi nu
l-au mai redat.
   Mã fraþilor, începu asfaltarea ºi la
Gura Vãii. Vãzurã oamenii ãia cum
aratã asfaltu’, cã dupã nea Gherghe
înghiþeau prafu’ ºi pulberea mult ºi
bine probabel. Pã da, cã ‘mnealui
nu prea mai avu timp în al doilea  nea Mãrin
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toatã lumea iubeºte trãdarea, dar îi urãºte pe trãdãtori. Surse demne de
încredere din PSD susþin cã, deºi Aladin încearcã sã acrediteze ideea ca s-
ar fi împãcat cu Liviu Dragnea, acesta nu poate trece peste trãdarea
preºedintelui de la Mehedinþi sau peste haosul generat în organizaþie. În
acest moment, mai mult de jumãtate dintre primari susþin cã nu mai doresc
sa lucreze cu Georgescu. La toate acestea, se adaugã ºi relaþia pe care
Aladin a dezvoltat-o cu fostul preºedinte condamnat al Consiliului Judeþean,
Adrian Duicu. Deºi Dragnea i-a transmis foarte clar cã dacã o singurã datã
se mai întâlneºte cu Duicu, pleacã acasã, Aladin Georgescu a continuat sã
îl sfideze pe liderul PSD ºi nu numai cã îi face vizite lui Duicu mai des ca la
sfintele moaºte, dar a mai ºi promovat o hotãrâre de CJ prin care încearcã
sã îl împroprietãreascã pe fostul preºedinte PSD Mehedinþi cu parterul
policlinicii din Drobeta Turnu Severin. Toate acestea se întâmplã în condiþiile
în care Duicu spunea despre Dragnea, în urma cu doar câteva sãptãmâni,
ca acesta ar fi „A fãcut mult rãu partidului” ºi cã „Un om cu un caracter aºa
mizerabil îºi meritã soarta”. Tot la adresa lui Dragnea, Duicu spunea
urmãtoarele: „Nu-i plâng de milã ºi cred cã e suficient de matur sã îºi
ducã crucea ºi încã puþini ani la puºcãrie nu îi fac rãu”.

Aºadar, în condiþiile în care Georgescu s-a însoþit cu Duicu ºi ºi-a
mai pus ºi partidul în cap, numai un naiv ar mai putea crede ca
Aladin mai poate rãmane în fruntea organizaþiei. Dar, exact ca în
Caragiale, e nevoie doar de „puþinticã rãbdare”.

Farfuridi de Mehedinti

mandat, fu mai mult aºa, ca sã fie,
cã dacã sã credea atât de iubit, nici
cã-ºi mai fãcea griji. Abia când
vãzu cã nu prea-l mai iau în seamã
nici apropiaþii, sã dumiri cã mai
bine trece la altele. ªi nu fãcu rãu.
   Bine, cã la alþii sã asfalteazã mai
mult, cã ne aratã nea Bãlu care
probabel s-a mutat la Cluj, cã
aproape zilnic promoveazã ba
oraºul, ba investiþiile de pe acolo,
mai ceva ca pe vremea când
conducea Mehedinþiul. Probabel
nea Boc l-a luat de conseler, pe
probleme diverse, cã mult îi place
Ardealul în ultima vreme, altfel nu
sã explicã de unde atâta dragoste
la prima vedere. ªi când te gândeºti
cã oamenii au avut tot timpul sã
facã pi la noi, pe aicea, ce admirã
acuma pi la alþii. Da, deh, aºa e cu
politica, ca-n tenis, loveºti când
ajunge mingea la tine.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi ceva mai optimiºti!

 Sursa RTS


