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Cele douã proiecte depuse de cãtre
Instituþia Prefectului – Judeþul Mehedinþi
ºi aprobate de Comisia Interministerialã, în
cadrul Programului Guvernamental
Centenar, au fost finalizate ºi inaugurate
într-o atmosferã de sãrbãtoare.
   Rãspunzând invitaþiei prefectului Nicolae
DRÃGHIEA, parlamentari, reprezentanþi
guvernamentali, ai administraþiei publice
judeþene ºi locale, ai mediului de afaceri ºi
social, au participat la activitãþile organizate.
   Primul proiect, “Reabilitare CEAS
CENTENAR”, constã în refacerea ceasului
situat pe clãdirea instituþiei, cu afiºaj
electronic ºi sistem audio moderne, care pe
lângã informaþiile clasice, orã, temperaturã,
datã, poate transmite mesaje scrise ºi audio
pentru informarea persoanelor prezente în
zona centralã a municipiului.
   Cel de-al doilea proiect constã în editarea

Sãrbãtoare la
Instituþia Prefectului -
Judeþul
Mehedinþi

 Biroul de presã

Trafic îngreunat, dar fãrã drumuri blocate în judeþul
Mehedinþi. Condiþiile meteo nefavorabile din ultima vreme
nu au determinat închiderea traficului rutier pe drumurile
naþionale ºi judeþene, dar circulaþia se desfãºoarã în condiþii
de iarnã. La solicitarea prefectului, astãzi, s-a întrunit Comitetul
Judeþean pentru Situaþii de urgenþã. Unul din subiectele
abordate a fãcut referire la faptul cã cei de la Consiliul Judeþean
nu au fost în stare sã se îngrijeascã din timp ºi sã stabileasacã
o fimã care sã se ocupe de deszãpezirea drumurilor.
   În ºedinþa Comitetul Judeþean pentru Situaþii de urgenþã,
prefectul Nicolae Drãghiea a atras atenþia celor prezenþi cu
privire la responsabilitatea pe care o au referitor la circulaþia
pe drumurile din Mehedinþi, pe timp de iarnã. Deºi la nivel
declarativ situaþia este sub control ºi nu pare a se întâmpina
vreo problemã, reprezentanþii Consiliului Judeþean evitã sã
spunã faptul cã nu au fost capabili sã desfãºoare la timp
demersurile pentru gãsirea unei firme care sã se ocupe de
deszãpezirea drumurilor.

Fãrã firmã de deszãpezire,
pe timp de iarnã

 CONTINUARE ÎN PAGINA 12

Jandarmi, poliþiºti  ºi specialiºti din partea Centrului
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi au
desfãºurat zilele trecute,  o activitate informativ preventivã
la care au participat elevi ai Colegiului Naþional
“Gheorghe Þiþeica”.

Activitate informativ preventivã la
Colegiul Naþional “Gheorghe Þiþeica”

 CONTINUARE ÎN PAGINA 10

unei lucrãri de 200 pagini, în care sunt
omagiaþi toþi eroii mehedinþeni cãzuþi în luptã
în Primul Rãzboi Mondial, fiind scoase la
luminã ºi monumentele ridicate în memoria
acestora, în speranþa transmiterii unui mesaj
de reintrare în circuitul educaþional ºi de
culturã civicã, patrioticã. Volumul va fi
distribuit gratuit în ºcoli ºi instituþii.
   În semn de recunoºtinþã faþã de eforturile
constante depuse pentru promovarea
administraþiei publice ºi rezultatele obþinute,
domnul Teodor Iulian GHEORGHE – Directorul
general al Direcþiei Generale pentru Relaþiile
cu Instituþiile Prefectului i-a oferit domnului
Nicolae DRÃGHIEA o Diplomã Aniversarã.
   La rândul sãu, prefectul judeþului a
mulþumit invitaþilor pentru colaborarea avutã
cu fiecare dintre aceºtia ºi le-a oferit diplome,
plachete, ºi bineînþeles, preþiosul volum.
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Dupã ce sãptãmâna trecutã
primeam, în plin, criticile Comisiei
Europene sub forma unui raport de
þarã ce a stârnit un val enorm de
controverse, Europa e din nou
prezentã pe burtierele tv ºi în
comentariile zilei, prin prezenþa la
noi a preºedintelui Parlamentului
European, Antonio Tajani.
   Discursul domniei sale a fost
unul interesant ºi mai degrabã
optimist, încurajator pentru actualul
guvern, ºi foarte diplomatic. Zic
încurajator ºi mã refer la mult
discutata cândva temã a aderãrii la
spaþiul Schengen, un proiect la
care nu am avut succes:
   “Cred cã a venit momentul sã
accelerãm aderarea României la
zona Schengen, deoarece, pentru
a garanta mai bine frontierele
noastre ºi securitatea noastrã, þãri
care sunt în aºteptare trebuie sã
intre cât mai repede în Schengen”.
   Acum, mulþi au auzit de
Schengen, de la televizor, mai
puþini ºtiu cu exectitate ºi
preciziune ce înseamnã de fapt, dar
nu conteazã, conteazã ideea,
mesajul ºi atitudinea unui lider
european vizavi de noi, ca þarã,
dincolo de culoarea politicã a
guvernului de acum.
   Apropo de guvern, dupã întâlnirea
cu premierul Viorica Dãncilã,
Antonio Tajani a declarat cã a
discutat la nivelul guvernului, printre
altele, ºi despre respectarea statului
de drept ºi a drepturilor omului în
þãrile membre U.E. ºi despre mãsuri
prin care cetãþenii europeni sã fie
apropiaþi de instituþiile europene.
   “Am discutat ºi despre statul de
drept în U.E., drepturile omului,
acestea trebuie respectate în toate
þãrile U.E. ºi trebuie acþiuni pentru

Semne de întrebare
a le aparã ºi în alte regiuni, precum
Venezuela, unde, spre exemplu,
libertatea presei e limitatã. În
urmãtoarele luni, U.E. îºi va face
auzitã vocea în aceastã problemã”,
a precizat preºedintele
Parlamentului European.
   Bine, problemele din Venezuela nu
prea ne intereseazã. Sunt sigur însã
cã a fost un fin apropo vizavi de ce s-
a întâmplat pe la noi, când cu mitingul
din 10 august ºi intervenþia
contestabilã a forþelor de ordine.
Mesajul e acela cã U.E. îºi va face
auzitã vocea în aceastã problemã a
drepturilor omului, fãrã menajamente,
oricând se va impune acest lucru.
   Dupã duºul rece primit de la
Comisia Europeanã, intervenþia
preºedintelui Parlamentului a venit ca
un rãsãrit de soare pe culmile verzi.
Nu suntem oaia neagrã a Europei,
cum eram tentaþi sã credem la un
moment dat ºi cum raportul Comisiei
Europene lãsa sã se înþeleagã. Plus
intervenþiile escatologice ale
preºedintelui Iohannis cum cã
guvernarea Dragnea-Dãncilã ne-a dat
înapoi în timp, ca ºi situaþie internã.
Avem ºanse bune ºi la spaþiul
Schengen, nu stãm rãu. Chiar ºi
Iohannis, cã tot aminteam,  a adoptat
un discurs prudent ºi cu note de
optimism moderat: “România
împãrtãºeºte pe deplin viziunea pro
europeanã ºi sunt convins cã prin
acþiunile noastre putem sã creem o
Uniune Europeanã mai puternicã”.
   Normal cã avem o viziune pro
europeanã, cãci situarea în Europa
ne aduce foarte multe foloase, ºi pe
termen lung. Chiar dacã pentru mulþi
dintre noi instituþiile europene, CE
sau PE, au un aer cam abstract, nu
ne lovim zi de zi de ele, spaþiul
european e important pentru enorm
de mulþi români, cãci acolo lucreazã
ºi trãiesc ai noºtri. Tocmai de aceea
ne intereseazã ce fac  guvernanþii
astfel încât sã ne situãm în Europa
cu demnitate ºi seriozitate, ca þarã.
   Oricum, dincolo de vizita
preºedintelui Parlamentului
European, rãmân ecourile unui
raport al Comisiei Europene care
ridicã încã multe semne de
întrebare ºi de realã îngrijorare.

Cu ocazia Centenarului,
luna noiembrie a acestui an aduce
cu ea unul din cele mai frumoase
cadouri pe care putea sã-l
primeascã poporul român. Un
cadou care va rãmâne în viaþã sute
de ani de acum înainte ºi care va
povesti istoria României.

Pe 25 noiembrie, are loc un
eveniment de o importanþã
deosebitã. Este o zi care va rãmâne
întipãritã în memoria colectivã ºi
pe care au aºteptat-o cu nerãbdare
mulþi români. În aceastã zi are loc
sfinþirea Catedralei Mântuirii
Neamului, o construcþie
grandioasã, ridicatã în memoria
tuturor celor care s-au jertfit pentru
þarã. O construcþie care aratã cã ºi
România e capabilã sã aibã pe
teritoriul ei clãdiri care sã capete
o impotanþã internaþionalã ºi care
sã devinã un punct de atracþie.

În toatã perioada în care
catedrala se înãlþa, multe persoane
se întrebau de ce avem nevoie de
o astfel de catedralã. Avem nevoie
în primul rând pentru cã în toate
celelalte þãri ortodoxe existã o
catedralã. Aºa cã România nu
trebuia sã se complacã în situaþia
în care, deºi este o þarã cu puternice
valori ortodoxe, sã nu aibã o astfel
de construcþie, care sã aducã
cinste tuturor eroilor români,
oamenii cãrora le datorãm
existenþa. Fie cã sunt eroi din
Primul Rãzboi Mondial, din al

Catedrala Mântuirii Neamului,
construcþia care îi va cinsti pe
eroii români din toate timpurile

Doilea Rãzboi Mondial sau oameni
care ºi-au pierdut viaþa în temniþele
comunismului. Fiecare dintre ei
meritã apreciere.

Catedrala Mântuirii Neamului
este o clãdire la care s-a muncit
enorm. Piatra de temelie a lãcaºului
de cult a fost pusã în februarie
2011. ªi de atunci mii de oameni
au lucrat zi ºi noapte pentru ca noi
sã avem în Bucureºti impresio-
nantul lãcaº. 105 milioane de euro
au costat lucrãrile de pânã acum.
Catedrala va avea 120 de metri
lungime, 70 de metri lãþime ºi 120
de metri înãlþime. ªi se va
desfãºura pe o suprafaþã de
38.000 de metri pãtraþi. Biserica va
avea douã hramuri: “Înãlþarea
Domnului” (Ziua Eroilor) ºi
“Sfântul Apostol Andrei”.

Ziua de 25 noiembrie este,
aºadar, un motiv de bucurie, pentru
toþi creºtinii, pentru toþi românii. ªi
cred cã aceastã Catedralã a
Mântuirii Neamului este proiectul
care puncteazã în modul cel mai
frumos Marea Unire de la 1918.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

ANUNÞ
Vând 6,750 hectare pãdure,
suprafaþã situatã în comuna
Corcova, judeþul Mehedinþi.
Relaþii la numerele de telefon
0216396835 sau 0721404945
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Joi 15 noiembrie, la
Pavilionul Multifuncþional a avut
loc lansarea Proiectului „Cãlãtorie
spre începuturi”- Linia de
Finanþare EUROPA CREATIVÃ
2014-2020, eveniment la care au
participat parteneri din Croaþia,
Ungaria ºi Serbia.
   In deschidere, managerul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, Prof. Drd.
Chircu Doiniþa Mariana, a declarat :
„Bine aþi venit la muzeul nostru !
Proiectul „Cãlãtorie spre începuturi”
a fost lansat pânã acum în Ungaria,
Serbia, Croaþia, iar astãzi îl lansãm ºi
la noi. Este un altfel de proiect, care iºi
propune sã punã la un loc arheologia
cu arta contemporanã ºi cu tehnica
modernã, adicã sã scoatã din trecutul
îndepãrtat la luminã modul de viaþã al
culturilor preistorice din siturile
arheologice ale partenerilor ºi mã refer
aici la Croaþia, Ungaria, Serbia,
România ºi, nu în ultimul rând, Anglia.
Noi suntem foarte bucuroºi cã dorinþa
noastrã de a promova douã situri din
Romania, Schela Cladovei ºi Gârla
Mare, s-a concretizat. Astãzi suntem

Lansare proiect  „Cãlãtorie spre începuturi” Europa Creativã 2014-2020gazdele partenerilor noºtri ºi avem
activitatea de lansare a
proiectului, dupã care, într-
un loc special, ei ne vor
prezenta cum ºi-au
valorificat patrimoniul într-
o activitate culturalã, noi
asigurându-le cadrul de
desfãºurare în parcul
arheologic al muzeului.
Activitatea se va desfãºura
împreunã cu elevi ai
Colegiului Naþional
Economic, pentru cã vrem
sã-i punem în contact cu
produsul partenerilor
noºtri ºi sã le testãm
apetitul pentru o astfel de activitate,
pentru a ºti care vor fi paºii
urmãtori în proiect”.
   În cadrul evenimentului a fost
prezentat un joc interactiv de aventurã
la care au luat parte actori ai partenerilor
din Ungaria într-un cadru special
amenajat, care sã imite atmosfera dintr-
o aºezare preistoricã, unde participanþii,
un grup de 15 elevi, au avut posibilitatea
sã perceapã anumite aspecte

caracteristice modului de viaþã
specific epocii bronzului.
   Proiectul “Cãlatorie spre
începuturi” este un proiect
interdisciplinar la graniþa dintre
arheologie, artã contemporanã ºi
noua tehnologie. Obiectivele
programului sunt de a stârni interesul
vizitatorilor pentru culturile preistorice
din regiunea Dunãrii de Jos, de a oferi
noi interpretari artistice ale

fenomenelor preistorice ºi relevanþa
acestora pentru timpurile moderne.
   Scopul principal al proiectului este
acela de a consolida cunoºtintele ºi
conºtientizarea publicã a patrimoniului
nostru cultural preistoric, prin
utilizarea instrumentelor de creaþie
artisticã, completate de aplicaþii de
realitate virtualã, pentru a explora o
parte a preistoriei europene.

Luna cadourilor vine în
întâmpinarea severinenilor cu prima
ediþie a Târgului de Crãciun din
municipiu. Nu oricum, ci cu iz de
poveste, la Palat, printre personaje
care de care mai îndrãgite. În
perioada 9-30 decembrie, în centrul
municipiului, în zona Fântânii
Cinetice din faþa Palatului Culturii,
se vor simþi aromele produselor
tradiþionale, iar privirile vor fi
încântate cu lumini de sãrbãtoare.
   Participarea la târg în calitate de
expozanþi se va face în urma depunerii
ºi selecþiei dosarelor de înscriere, care
vor cuprinde urmãtoarele documente:
• cerere (word) de participare la
Târgul de Crãciun;
• CD cu poze ºi lista produselor
comercializate;

Primul TÂRG DE CRÃCIUN
organizat de Primãria Drobeta Turnu Severin

• copie xerox dupã actele firmei;
• certificat de calitate sau orice alt
document care atestã calitatea ºi
specificul produselor comercializate.

DOSARELE SE POT DEPUNE
PÂNÃ ÎN DATA DE 29 NOIEMBRIE
2018 LA REGISTRATURA PRIMÃRIEI
MUNICIPIULUI DROBETA-TURNU
SEVERIN, ÎNTRE ORELE 9-14 SAU
PE ADRESA DE MAIL DETALII
SUPLIMENTARE SE POT OBÞINE LA
NUMÃRUL DE TELEFON
0720.666.656 SAU EMAIL
ANA.TUDOR@OUTLOOK.COM.

Cele mai bune dosare vor fi
selectate în funcþie de autenticitatea
ºi diversitatea ofertelor.
   Expozanþii care comercializeazã
produse alimentare vor trebui sã
obþinã avizul prealabil al Direcþiei
Sanitar Veterinare. Totodatã, pentru
buna funcþionare a activitãþii, vor
trebui sã solicite logistica necesarã
(curent electric, apã ºi altele).

Evenimentul este organizat de
Primãria Municipiului Drobeta

Turnu Severin, prin Palatul Culturii
“Teodor Costescu”.

 Biroul de presã
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Duminicã, 18 noiembrie,
dreptslãvitorii creºtini din Drobeta
Turnu Severin si împrejurimi au
participat în numãr mare la Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu
Severin la slujba arhiereascã oficiatã
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi
Strehaiei alãturi de soborul Sfintei
Catedrale Episcopale.
   Evenimentul liturgic a fost unul
deosebit pentru cei de faþã, întrucât au
putut asista la una dintre cele mai
frumoase rânduieli ortodoxe, hirotonia
unui cleric. Tânãrul teolog Cîtu Sever
a fost chemat, prin punerea mâinilor
Chiriarhului locului, la slujirea
diaconeascã urmând ca luni, 19
noiembrie, la Mãnãstirea Cârjei sã fie
hirotonit preot slujitor pe seama
acestui aºezãmânt monahal.
   Rãspunsurile Liturgice au fost date
de cãtre cele douã grupuri psaltice ale
Catedralei Episcopale.
   La finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a dat citire Pastoralei
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Slujire la Catedrala Episcopalã
din Drobeta Turnu Severin

Române la prima duminicã din
postul Naºterii Domnului.
   Dorinþa construirii unei Catedrale în
Drobeta Turnu Severin s-a manifestat
dupã Revoluþia din 1989, însã
construirea acestui edificiu a început
în anul 1994, când a fost pusã piatra
de temelie de vrednicul de pomenire
Mitropolit Nestor Vornicescu. În 2002,
a fost sfinþit paraclisul, cu hramul
“Naºterea Domnului”, aflat la subsol,
urmând ca viitoarea catedralã sã
aibã hramul „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, Purtãtorul de biruinþã” -
ocrotitorul Severinului.

Dupã o perioadã în care lucrãrile de
construire au fost întrerupte din cauza
lipsurilor financiare, odatã cu
reînfiinþarea Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei, lucrãrile de construire la
catedralã au fost reîncepute, beneficiind
de sprijinul autoritãþilor publice, al unor
sponsori dar ºi al credincioºilor
mehedinþeni. În prezent, lucrãrile au
ajuns la faza de picturã muralã.

Pr. Marian Alin Giginã
Pr. Marian Gherghinescu

Asociaþia Pentru ªanse Egale
a organizat vineri, 16 noiembrie
2018, la Drobeta-Turnu Severin un
nou seminar de informare ºi
conºtientizare. Evenimentul a fost
organizat la Sala de Conferinþe a
Hotelului Tropical, în cadrul
proiectului „Oltenia profesionalã -
abordare holistica pentru
competitivitate”, POCU/227/3/8/
117227, finanþat prin Programul
OperaþionalCapital Uman 2014-2020,
Axa Prioritarã 3 –Locuri de muncã
pentru toþi, Componenta1: România
profesionalã – Resurse umane
competitive,perioadade implementare
fiind 16.05.2018 – 15.05.2019.

DE ACTUALITATE:

Proiectul „Oltenia profesionalã”
cautã beneficiari în judeþul Mehedinþi

   Obiectivul proiectului este creºterea
competenþelora 100de manageri,30de
angajaþi din departamentele de resurse
umane ºi 384 de antreprenori care
activeazã în sectoarele economice cu
potenþialcompetitiv, în vederea asigurãrii
premiselornecesare pentruconsolidarea
competitivitãþii economice din Regiunea
Sud-Vest Oltenia pentru a beneficia de
instrumente, metode, practici standard
de management al resurselor umane
ºi de condiþii de lucru îmbunãtãþite.
   Activitãþile desfãºurate în cadrul proiectului
au ca scop  dezvoltarea competenþelor
manageriale, antreprenoriale  ºi cele
legate de domeniul resurselor umane.

Repertoriu:
   Maria Tãnase: Mi-am pus busuioc
în pãr, Cine iubeºte ºi lasã, Asearã ºi-
am luat basma, Ciuleandra
   Édith Piaf: Non, Je ne regrette rien,
La vie en rose, Padam
   Suita instrumentalã – fragment La
Traviata (Giuseppe Verdi), El Toreador,
Can Can

Zaraza
Waltz of the flowers (P.I.Ceaikovski) 
Inimã nu fi de piatrã
Jealousy (Queen) 
Of, inimioarã
Swing
Vrei sã ne-ntâlnim sâmbãtã seara
Por una Cabeza (Carlos Gardel) ºi alte
suprize muzicale!

Vineri, 23 noiembrie, la ora 18,00, va avea loc la Palatul Culturii „Teodor
Costescu” spectacolul de muzicã ºi dans NOSTALGII PE PORTATIV cu
DORINA VASILASHKO ºi ALINA MOÞI DRÃGHIA, acompaniate de
ORCHESTRA LÃUTARII MEHEDINÞIULUI, sub bagheta maestrului dirijor
NICOLAE DRÃGHIA. Pe scenã va urca ºi trupa de dans DIVA DANCE. 

INTRAREA ESTE LIBERÃ, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

 Continuare în pag. 12
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De unsprezece ani, are loc Festivalul
Naþional de Folclor „Mariana Drãguþ”
dedicat fostei soliste a  Ansamblului
Profesionist „Danubius”, amazoana de pe
calul alb care apare pe genericul celei mai
iubite emisiuni de folclor, am putea zice
chiar din toate timpurile „Tezaur Folcloric”.
Lansat iniþial de George Bureþea, directorul
televiziunii „Datina”, sprijinit de Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu”, dupã ce multe
ediþii a avut loc la Drobeta Turnu Severin,
de mai multã vreme el se desfãºoarã la
Prejna, satul natal al Marianei Drãguþ, foarte
aproape chiar de locuinþa în care aceasta
ºi-a petrecut viaþa, ºi nu departe de locul în
care ºi-a gãsit odihna veºnicã.
   Ediþia din acest an, organizatã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi, prin Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu”,  având drept partener
Primãria Balta a fost, aºa cum ne-a obiºnuit
Centrul Cultural „Nichita Stãnescu” ºi
managerul Emilia Mihãilescu, una extrem de
reuºitã. S-a remarcat prin calitate ºi
profesionalism, nu numai ca spectacol folcloric,

Festivalul Naþional de Folclor  „Mariana Drãguþ” 2018

Centrul Cultural „Nichita Stãnescu” reprezintã o
instituþie de prestigiu a judeþului Mehedinþi, al cãrei ,, obiect
de activitate,, este special, pentru cã se referã la domeniul
cultural, la sprijinul oferit tuturor creatorilor, a personalitãþilor
culturale ºi a operelor  acestora din Mehedinþi, din Serbia ºi
întreaga þarã prin prisma parteneriatelor culturale încheiate.

De asemenea, mai înseamnã ºi promovarea produselor
culturale din aceste zone, fie cã vorbim de literaturã sau arte
plastice ºi vizuale, de artele spectacolului sau de manifestãrile
folclorice, ºi nu este vorba doar de organizare dar ºi de
cercetare a acestora, rezultatele fiind de altfel tipãrite în revista
„Rãstimp” una dintre puþinele încã existente. Specialã este,
de asemenea, preocuparea legatã de editarea de lucrãri , din
diverse domenii, literatura, scriitorii, tineri sau mai puþin
începãtori fiind încurajaþi în activitatea lor.
   Un eveniment de mare anvergurã are loc în fiecare an - cu
sprijinul managerului Emilia Mihãilescu, a Consiliului Judeþean
Mehedinþi ºi „girat” de  experienþa ºi notorietatea  scriitoarei
Ileana Roman - Festivalul Internaþional de Literaturã „Sensul
Iubirii”, extrem de cunoscut de  tagma scriitoriceascã, a acestor
„creeatori de lumi” cu slova ºi cuvântul.
   Ediþia din acest an, pusã sub semnul Centenarului, a avut
loc la finele sãptãmânii trecute ºi a reunit oameni de litere
din România ºi þãrile de pe Dunãre. Din partea Uniunii
Scriitorilor, filiala Craiova a participat preºedintele Ioan Lascu.
Au fost acordate premii, aºa cum ne-am obiºnuit de fiecare
datã, Centrul Cultural „Nichita Stãnescu” premiazã excelenþa.
   Juriul ediþiei din 2018 a Festivalului a fost unul de prestigiu,
preºedinte Ioan Lascu, membri Ileana Roman, Emilia
Mihãilescu, dar ºi alþi distinºi condeieri.
   La acestã ediþie, Premiul pentru criticã ºi istorie literarã a fost
decernat cunoscutului scriitor Victor Rusu,  Cornel Boteanu a
fost premiat pentru volumul „Legendele din Plaiul Cloºanilor”,
Premiul pentru Poezie a fost acordat lui Mihai Ocatavian Ioana,
Premiul pentru Dramaturgie lui Gheorghe Truþã. Au fost acordate
Premii de excelenþã: Sorin Lavric, Nicolae Ciobanu,  Vasile
Barbu, Mihai Vasilievici, autori consacraþi, ultimii din Serbia, cu
atât mai meritat pentru eforturile fãcute de promovare a limbii
române, de pãstrare a identitãþii naþionale.
   Valeria Sitaru a primit Premiul pentru publicisticã, iar
premii speciale au fost acordate lui Florian Copcea, Ioan
Lascu, Max Iachimovschi.

Festivalul Internaþional de Literaturã
„Sensul Iubirii” ediþia 2018

 G. P.

 Gabi Pogaci

Ansamblul Profesionist „Danubius” al Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu” soliºtii vocali,
instrumentali ºi dansatorii fiind recunoscuþi, ci
în totalitate începând cu prezentatoarea (Delia
Rîmniceanu), distinsul juriu (Emilia Mihãilescu,
Anica Ganþu, Doina Durdan, George Ganþu),
concurenþii care s-au prezentat în concurs,
desigur întreaga manifestare.
   Marele Premiu a fost câºtigat anul acesta de
Mãdãlina Neagoe, din judeþul Mehedinþi,
premiul I a mers la Lorena Ene, tot din
Mehedinþi, iar Robert Carabã a câºtigat locul I
la  secþiunea dedicatã soliºtilor instrumentiºti.
Sala Cãminului popular din Prejna a fost din
nou neâncãpãtoare, pentru publicul extrem de
numeros, coborât cum ar veni de pe munte
pentru a participa la aceastã manifestare.
Chiar dacã acest Festival se desfãºoarã de
puþin timp la munte, în nordul Mehedinþiului
ºi deocamdatã nu are notorietatea celor
cunoscute în zonã, organizate tot de Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu” are toate premizele
ca în timp sã devinã poate mai mult decât
înseamnã celelalte.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Nici remanierea
guvernamentalã din aceste zile nu
a trecut fãrã convulsii. Ca sã dea
impresia cã este sensibil la tot felul
de observaþii europene, PSD a
trecut la schimbarea unor miniºtri,
despre care nimeni nu mai ºtie dacã
sunt neperformanþi sau doar

indezirabili. Sã-i mai amintim? Nu
cred cã e nevoie, tocmai pentru cã
s-a fãcut mult caz în jurul lipsei de
notorietate ºi de competenþã realã
a acestora. Probleme au creat,
pentru Dulapul cotrocean, douã
nume: Ilan laufer ºi Lia Olguþa
Vasilescu. De ce tocmai ei doi?
Dumnezeu ºtie! Deºi niºte bãnuieli
ar avea toatã lumea – simpatia
disproporþionatã pentru “evrei” ºi
pentru spiritul critic extrem de
incisiv al fostei primãriþe a
Craiovei. Asta e ! Te pui cu pasiunile
omului? Problema mai gravã este
alta: nimeni nu vede derapajele
antisemite (voluntare sau nu) ale
acestui sinistru personaj?
Altminteri, organizaþiile evreieºti
din toatã lumea se leagã de tot felul
de flecuºteþe, punând aiurea la zid

Scurte schimburi de... perverse
oameni nevinovaþi, de o perfectã
bunã credinþã, de un ireproºabil
umanitarism. Cu alte cuvinte,
antisemiþii noºtri sunt buni, ai voºtri
sunt rãi. La fel ca ºi securiºtii: ai
noºtri- buni, ai voºtri (ai  lor) – rãi
de rup lanþul.
   * Unul din cei doi refuzaþi de

Werner, Ilan Laufer, i-a tras aºa-
zisului preºedinte al României vreo
câteva retorice scatoalce care s-au
auzit (sau ar fi trebuit sã fie auzite)
pânã la Washington! Mulþi s-au
grãbit sã deplângã soarta
cotroceanului. S-au grãbit, zic,
pentru cã, pânã una-alta, omul  e
hrãnit natural, cu “laptele” politic
provenit de la sânul generos al
coanei Angelika, o damã cu care
nici titularul de la Casa Albã nu þine
sã se confrunte direct. Doar uneori,
prin câte un schimb scurt de…
perverse. Dar asta este o altã
chestiune…
   * Se apropie momentul de vârf al
marcãrii festive a acestui an
centenar – 1 Decembrie. Prin aer,
se simte o undã de bucurie,
entuziasm, mândrie patrioticã, dar

ºi o sãmânþã de rãzmeriþã. Sunt
voci care cheamã, în aceastã zi, la
mitinguri, la manifestaþii împotriva
Guvernului ºi care îi îndeamnã pe
cetãþeni sã întoarcã spatele trupelor
de jandarmi, când acestea vor
defila în cadrul festivitãþilor
organizate în toate marile oraºe ale
þãrii. Mi se pare un îndemn în cel
mai bun caz iresponsabil, ca sã nu
zic de-a dreptul scelerat.
Presupunând cã toatã lumea ar
avea ceva serios de reproºat
Jandarmeriei – deºi opinia noastrã
este cã, pe 10 august, jandarmii ºi-
au fãcut datoria cu prisosinþã! – ar
fi complet deplasat ca populaþia sã
aibã o asemenea reacþie faþã de o
armã care a fost mereu în slujba
intereselor majore ale naþiunii, ale
cetãþenilor ei. Ne-am face ºi de
râsul întregii lumi, nereuºind sã fim
serioºi, mãcar la o astfel de ocazie.
Nu mai vorbesc de ce-ºi vor râde
în bãrbile lor nespãlate “prietenii”
noºtri de la Est ºi de la Vest! Pãi,
dacã asta se vrea, de la un anumit
nivel “politic” în sus, facã-se voia!
Dacã e sã se aleagã praful ºi de
ultimele resurse de sfialã ºi de bun-
simþ din fibra acestui neam…
   * O distinsã ºi dragã prietenã mã
întreabã, mustrându-mã subtextual,
de ce nu particip la lansãrile de carte
ºi la ºedinþele de cenaclu, din ce în
ce mai frecvente prin strãvechea
Drobetã. Am fost, iniþial, tentat sã-I
rãspund moromeþian: “De-aia!”.
Dar, cum spuneam, era vorba de o
distinsã ºi dragã prietenã, aºa cã fãrã
a abandona registrul predist i-am
spus cã “refuz sã mã apropii”. De

ce?! Pur ºi simplu, pentru cã, dupã
pãrerea mea, spaþiul cultural
severinean, cu câteva stimabile ºi
notabile excepþii, este populat cu tot
felul de genii pustii ºi de glorii
închipuite, ba chiar de golãnime
interlopã deghizatã. Nu-i
dispreþuiesc, îi las sã-ºi trãiascã,
liberi, ficþiunile de-o clipã. Dar e
peste puterile mele sã mã transform
în spectator fidel al acestui bâlci al
deºertãciunilor. La urma urmei,
fiecare e liber sã se manifeste cum
vrea în spaþiul cultural severinean.
Cum se spunea cândva, cu o vorbã
de spirit, devii genial sau penibil
pe cont propriu, pe propria
rãspundere. Iar Timpul, ca în toate
situaþiile de acest fel, este  cel mai
bun judecãtor. Nimeni, cu atât mai
puþin noi, simpli cetãþeni, nu se
poate erija în instanþã unicã.
   * Naþionala de Fotbal a României,
condusã de inimosul Cosmin
(Gicã) Contra ºi-a încheiat
meciurile din grupa Europa Nations
cu o victorie în Muntenegru (1-0),
care ne claseazã pe locul secund,
dupã Serbia, dar care este
insuficientã pentru a rãmâne în
grupa a treia valoricã pentru
tragerea la sorþi a grupelor de
calificare la Campionatul European
din 2020. Oricum, faþã de “epoca
Daum”, Naþionala a arãtat un destul
de vizibil progres. Sigur, e loc de
mai bine ºi putem demonstra acest
lucru de-a lungul preliminariilor
pentru Campionatul European, care
vor începe în martie 2019. Mult
succes lui Cosmin Contra ºi
tinerilor sãi elevi!
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La sfârºitul anului 2017 Societatea Secom SA a început
demersurile pentru modernizarea modului de interacþiune cu clienþii sãi
iar la începutul anului 2018 s-a demarat implementarea unui sistem
complex ºi modern, acesta fiind perfect functional in prezent.
   Acest sistem este compus dintr-un portal (o paginã web) care permite

accesul securizat al clienþilor la date legate de
cont, consum (indecsi, consumuri facturate),
financiare (facturi ºi plãþi) dar care permite ºi
interacþiune ºi modificãri de date – transmitere
de indecºi, platã facturi (printr-un procesator
acreditat – euplatesc).
   Practic, clienþii noºtri vor putea plãti apa ºi
online, accesând platforma disponibilã pe site-
ul societãþii www.secom-mehedinti.ro, secþiunea
ACCES PORTAL CLIENÞI ºi urmând paºii indicaþi.
Modalitatea de platã este gratuitã, simplã ºi
disponibilã consumatorului, care nu are timp sã
se deplaseze la sediul casieriei SECOM.
   O nouã modalitate de platã a facturilor la apã va fi
prin centrele de plãþi un-doi. Începând cu anul 2018
clienþii Societãþii de Apã SECOM S.A. au
posibilitatea de a-ºi plãti facturile aproape de casã, în
magazinele partenereun-doi Centru de plãþi!
   Prin acest parteneriat, operatorul de apã vine în
sprijinul utilizatorilor cu încã o modalitate de
efectuare  a plãþii facturilor de apã. Astfel, prin
simpla scanare a codului de bare de pe facturã ºi
achitarea contravalorii acesteia, clienþii sunt scutiþi
de un drum suplimentar la ghiºeu. Operaþiunea se
poate face în toate centrele de plãþi un-doi ºi nu
presupune niciun comision suplimentar.

Atenþie! Compania de apã SECOM SA
opereazã doar în centrele de plãþi un-doi!

   Ca modalitãþi de platã a facturilor la apã rãmân
de asemenea cele clasice, în numerar- la casieria
centralã din bulevardul Carol nr 53, str. Cantemir
nr. 5, str. Crizantemelor nr. 7, str Calea
Timiºoarei nr. 175 ºi la casieriile celor trei
puncte de lucru ale Societãþii SECOM, din Baia
de Aramã, Vânju Mare ºi Strehaia.

Operatorul regional de apã - canal, SECOM SA, îºi propune sã asigure
consumatorilor accesul cât mai facil la informaþii.

Pentru cã vrem sã venim în sprijinul consumatorilor, am diversificat,
începând de anul acesta, metodele de platã a facturii la apã. Astfel, la

fel ca orice utilitate publicã, apa se poate plãti online sau în centrele de
plãþi un-doi existente în Drobeta Turnu Severin.

COMUNICAT DE PRESÃ

Candidaturã la  Primãrie

Dupã o analizã serioasã am luat
decizia de a intra în cursa internã din
cadrul Partidului Naþional Liberal pentru
a fi desemnat candidat la Primãria

Municipiului Drobeta Turnu Severin la
alegerile locale din anul 2020.
   Perioada de evaluare a
candidaþilor va fi între 15 noiembrie
2018 ºi 15 martie 2019 iar  decizia
finalã care va stabili candidatul va
fi luatã pe baza unor sondaje de
opinie ºi cercetãri sociologice.
   Sunt convins cã acest drum lung ºi
plin de obstacole se va finaliza în 2020
cu alegerea unui primar liberal pentru
Municipiul Drobeta Turnu Severin!

Daniel CÎRJAN,
Preºedinte PNLDrobetaTurnu Severin

ANUNÞ
Angajãm pentru Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:

- Pizzer; - Ospãtar; - Bucãtar.
Relaþii la numãrul de telefon:

0733 751 577
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Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

O nouã castã se naºte în România: Epistolarii (2)

Mulþi români sunt îngrijoraþi
cã modificãrile propuse pentru aceste
legi ar putea submina eforturile
îndelungate în combaterea corupþiei ºi
în asigurarea independenþei justiþiei,
iar Comisia Europeanã împãrtãºeºte
foarte mult aceste preocupãri”.

Ce este cert ºi
ce rãmâne ne explicat

   Cert este cã epistolarii existã,
sunt printre noi. Mai este clar

pentru orice om normal cã ei îºi
urãsc þara ºi îºi duºmãnesc
propriul popor. De neînþeles rãmâne

cã, deºi pe cei mai mulþi dintre ei îi
cunoaºtem, nu dorim sã-i întrebãm
în folosul cui muncesc, nu ne
intereseazã pe banii cui trãiesc, nu
ne preocupã consecinþele activitãþii
lor, imediate sau pe termen lung,
pentru þarã. Pe scurt, este
inexplicabil de ce ne este teamã de
aceºti indivizi. De ce ne ferim sã-i
deranjãm. Repet, deºi îi ºtim bine,
nu facem decât sã ne învârtim cu
grijã pe lângã ei, fãrã a îndrãzni sã-
i luãm la întrebãri ca nu cumva sã
se supere. Sã zicem, prin absurd,
cã nu dorim sã-i admonestãm. Dar,
frizând iraþionalul, noi, nici mãcar
nu dorim sã aflãm cum se numeºte,
juridic, ceea ce ei fãptuiesc. O fi
vorba despre „defãimarea þãrii sau
a naþiunii”, încriminare scoasã din
Codul Penal în anul 2005 (la
iniþiativa Ministerului Justiþiei
condus atunci de exact Monica
Macovei), dar existentã (încã!) în
art. 30 alin. 7 din Constituþia
României: „Sunt interzise de lege
defãimarea þãrii ºi a naþiunii,
îndemnul la rãzboi de agresiune, la
urã naþionalã, rasialã, de clasã sau
religioasã, incitarea la discriminare,

la separatism teritorial sau la
violenþã publicã, precum ºi
manifestãrile obscene, contrare
bunelor moravuri”? Sau o fi vorba
despre „insultã ºi calomnie”, faptã
penalã reintrodusã de curând în
Codul Penal de Curtea
Constituþionalã? Nu ºtim. Nu vrem
sã aflãm. Nu ne intereseazã. Nu
pare a fi important pentru Justiþie,
nici pentru guvern, nici pentru cele
ºapte categorii de servicii secrete,
nici pentru societatea civilã atât de
mult lãudatã. Nici pentru noi, toþi.

Cum rãmâne cu respectarea
libertãþii de exprimare?

   Cunosc. Suntem, sau mãcar vrem
sã fim, o þarã democraticã.
Respectãm, sau mãcar ne strãduim
sã acordãm atenþia cuvenitã
dreptului la opinie ºi la libera
exprimare. Iubim libertatea, sau cel
puþin aºa credem cã ar trebui.
Numai cã, în momentul în care
confundãm democraþia cu libertatea
de a-þi defãima þara ºi de a-þi umili
poporul, cu libertatea de a ignora
legile, de a-þi impune cu forþa
propriile idei, cu libertatea de a
insulta ºi calomnia pe oricine ºi

orice fãrã a fi nevoie sã dovedeºti
vreodatã adevãrul spuselor tale, am
intrat deja pe largul ºi nesigurul
teren al debandadei, al dezordinei
sociale, al anarhiei. Iar democraþia,
doamnelor ºi domnilor, încã de la
începuturi ºi cu atât mai mult în
timpurile moderne, nu a încurajat
niciodatã încãlcarea legii. Acelaºi
lucru îl explica, încã din secolul
XVIII, una dintre cele mai
strãlucitoare minþi ale omenirii ºi,
în acelaºi timp, unul dintre marii
iubitori al libertãþii - Montesquieu:
„Este adevãrat cã, în democraþii,
poporul pare sã facã ceea ce vrea;
dar libertatea politicã nu constã de
fel în a face ceea ce vrei. [...] Trebuie
sã ne fixãm în minte ce înseamnã
independenþã ºi ce înseamnã
libertate. Libertatea este dreptul de
a face tot ceea ce îngãduie legile;
ºi dacã un cetãþean ar putea sã facã
ceea ce ele interzic, el nu ar mai
avea libertate, pentru cã ºi ceilalþi
ar putea sã facã la fel”. Simplu,
pentru unii. Prea dificil de înþeles,
pentru alþii.

I-A FÃCUT DE RÂSUL LUMII!
La poarta Spitalului Municipal din

Orºova s-a consemnat, zilele
trecute, un episod ce a fãcut

înconjurul þãrii.  Supãrat cã unii
consilieri municipali nu voteazã un
proiect prin care sã fie cumpãratã o

autoutilitarã nouã, managerul
unitãþii medicale, Adrian Cican, a

scos maºinile vechi la poartã ºi le-a
afiºat pe parbriz numãrul de
kilometri parcurºi ºi numele

consilierilor municipali care nu vor
sã voteze cumpãrarea unora noi.

   Spitalul Municipal din Orºova, unul
dintre cele mai bine dotate din

Managerul Spitalului din Orºova a afiºat la poartã numele consilierilor care nu ajutã instituþia

Mehedinþi, aflat în subordinea
Consiliului Local Orºova, a fost scena
unui protest inedit. Mai multe maºini
autoutilitare din dotarea unitãþii
medicale au fost scoase în parcarea
din faþa spitalului, aliniate frumos, iar
pe parbrizul fiecãreia au fost lipite afiºe
mari pe care s-au notat numãrul de
kilometri parcurºi, dar ºi numele
unor consilieri municipali.
   Managerul Spitalului Municipal
Orºova, Adrian Cican, solicitase, de
mai multe ori, aprobarea forului de
decizie local pentre a achiziþiona în
leasing o autoutilitarã nouã, prin

programul RABLA. Managerul
spune cã avea banii necesari, doar
aprobarea Consiliului Local mai
lipsea. Din pãcate, mai mulþi consilieri
locali s-au abþinut la vot, iar proiectul
nu a putut fi aprobat. Proiectul a fost
iniþiat chiar de cãtre primarul Orºovei,
Marius Stoica. Supãrat foc pe ei,
managerul spitalului s-a hotãrât sã-i
facã de râsul lumii.

„Anul fabricaþiei – 1996, kilometri
– 1.000.000; Consilierii care frecvent
voteazã împotriva sãnãtãþii
orºovenilor: Ianculovici Camelia,
Pãtãºanu Petre, Bijan Mariana,
Palaºcã Sorin, Macovei Dumitru” –
asta scrie pe parbrizul unei dacii
papuc, aproape ruginite.
   „Este o acþiune ineditã a Spitalului
Municipal, prin care vreau sã
demonstrez comunitãþii orºovene,
precum ºi zonei limtrofe, faptul cã noi
vrem sã asigurãm servicii medicale
de calitate ºi nu vrem sã punem, sub
nicio formã, în pericol viaþa vreunui

pacient, prin transportul pe care îl
facem cu pacienþii între secþiile
spitalului. Noi am cerut Consiliului
Local ºi primarului aprobarea
achiziþionãrii în regim de leasing a
unei autoutilitare pentru transport
interdisciplinar ºi activitãþi adminis-
trative pe care le avem la spitalul
municipal. Primarul Orºovei a iniþiat
proiectul de hotãrâre, dar surpriza a
venit de la anumiþi consilieri care nu
au vrut sub nicio formã sã voteze
proiectul. Nu am cerut niciun leu de
la Consiliul Local, ci am cerut doar o
aprobare. Consilierii PNL ºi o parte
din cei PSD nu au vrut sã voteze.
Mai întâi s-au abþinut la vot, iar la
urmãtoarele ºedinþe nu au mai venit,
ca sã nu fie cvorumul necesar. Am
scos autoutilitarele în faþa spitalului
ºi am scris pe ele câþi kilometri au
ºi cine nu vrea sã le schimbe cu
unele noi”, a declarat Adrian
Cican, managerul Spitalului
Municipal Orºova.  R. C.
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Se simte deja cã intrãm în
ultimele luni înaintea debutului
campaniei electorale pentru alegerea
ºefului statului. Anul viitor, pe vremea
asta, vom avea un nou preºedinte ales.
Va fi tot Iohannis sau poate altul.
Partidele ºi potenþialii candidaþi au
început deja sã devinã din ce în ce mai
activi. Sincer, Iohannis a strãlucit cu
greu în mandatul de cinci ani la
Cotroceni. Mai are un an, dar este unul
electroal ºi este greu de crezut cã va
apãrea cu vreo faptã semnificativã. Cu
toate acestea este posibil orice, dacã
stai sã te gândeºti cã suntem într-o
precampanie. Klaus Iohannis nu s-a
fãcut prea mult remarcat în mandatul
de pânã acum, în afara momentului cu
instalarea Guvernului Cioloº ºi
momentul „Colectiv”.
   E greu de identificat vreo faptã
mãreaþã a ºefului statului. Poate a mai
ieºit în stradã printre protestatari, la
un moment dat, trezit parcã din
somn. Pare un preºedinte care iese
public doar atunci când nu are încotro
sau când este deranjat de popor sau
de alþii. Unii spun cã ºeful statului a

 ªtefan Bãeºiu

Adicã Iohannis încã o datã sã ce?
fost în mandatul de 4 ani de pânã
acum Întâiul turist al þãrii. Pare cã i-
au plãcut excursiile ºi vizitele. Probabil
cã a vizitat tot ce se putea vizita când
a mers prin diferite state sã ne
reprezinte. A profitat de funcþie ºi ºi-a
îndeplinit visul de a cãlãtori gratuit în
alte locuri, peste graniþã. Care este
folosul pentru România, istoria va
rãmâne sã judece, dacã va avea ce sã
judece. Singurul aspect pozitiv este
cã vorbeºte decent limba englezã,
raportat la predecesorii sãi.
   Ce nu a fãcut Klaus Iohannis? A
mimat lupta politicã de cele mai multe
ori. I-a convenit un Dragnea contestat
puternic la nivel popular ºi cu
probleme penale. Toate calculele sale
s-au învârtit în jurul lui Dragnea. A
sprijinit cu semnat pentru toate
guvernele lui Dragnea. A jucat atât cât
i-a permis Constituþia, dar nu a jucat
pânã la capãt, sã îºi punã mandatul
în joc, aºa cum fãcea Bãsescu.
Iohannis a stat liniºtit la Controceni
ºi l-a lãsat pe Dragnea sã îºi facã de
cap. Cu cât e mai penal ºi mai jos
Dragnea în sondaje, cu atât se ridicã

din praful de la Cotroceni Iohannis
ºi va urma încã o campanie
electoralã pentru al doilea mandat.
Unii ar spune cã ºeful statului nu are
prea multe instrumente sã echilibreze
lupta între puteri în România. Dar
poate sã joace cu mandatul pe masã
ºi sã arate cã pe primul loc este
interesul public, poporul alegãtor
ºi în plan secund interesele
personale ºi excursiile.
   Cine iese la luptã cu somnorosul
Iohannis? Liviu Dragnea nu are
interdicþie sã candideze la
Controceni, cum a avut la funcþia de
premier. Cu toate acestea, în mod cert
într-o confruntare Iohannis –
Dragnea, primul ar avea un al doilea
mandat asigurat. Liderul PSD nu ar
ieºi preºedinte nici dacã ar vota toþi
morþii din þarã ºi din diaspora.
Dragnea trebuie sã scape încã de
dosarele penale pentru a putea intra
în cursã. Încearcã sã o elimine din
cursa pentru prezidenþiale pe
Gabriela Firea. Aceasta vrea sã îi tragã
partidul de sub fund lui Dragnea.
Gabriela Firea ar fi avut ceva ºanse
din partea PSD la alegerile
prezidenþiale, dacã nu ar fi apãrut
lupta sângeroasã pentru putere în
PSD. Mai este ºi varianta ca Firea sã
preia conducerea PSD ºi sã devinã
candidatul partidului pentru 2019.
Este foarte greu de crezut cã o astfel
de variantã se va concretiza, având
în vedere cã toate taberele anti-
Dragnea au fost puse la pãmânt,
prin cumpãrare de oameni.

   A mai fost vehiculatã varianta cu
ministurul Finanþelor, Eugen
Teodorovici, dar acesta s-a bãlãcit
prea mult în acelaºi bazin cu Dragnea.
Prin urmare e greu de crezut cã va
face faþã într-o confruntare pentru
prima poziþie în stat. ªi nu prea ºtie
nimeni ce agendã ar avea: una proprie
sau pe cea a lui Dragnea ºi Vâlcov.
Aa, Vâlcov nu poate sã candideze
pentru cã are probleme penale mari.
   Toatã lumea vorbeºte de Cãlin
Popescu Tãriceanu ca de viitorul ºef
al statului. Depinde cum va juca
politic ºi penal. Nu este deloc
întâmplãtor dosarul penal pentru
Tãriceanu apãrut acum douã
sãptãmâni. Viaþa politicã este durã.
Par jocurile fãcute pentru Iohannis ºi
pentru Dragnea. Adicã Iohannis sã
câºtige un nou mandat, dacã
Tãriceanu nu va candida, iar Dragnea
sã continue sã stãpâneascã România
direct sau indirect. Cam asta ne
aºteaptã, dacã se va continua pe acest
scenariu. Un nume nou nu va avea
ºanse pentru un mandat la Cotroceni,
decât dacã va fi unul extrem de
spectaculos, la care nu se aºteaptã
nimeni ºi în acelaºi timp sã fie vorba
de o personalitate acceptatã de toatã
lumea. Probabil cineva din lumea
afacerilor, artã, educaþie sau sport.
Dar va fi greu fãrã un partid puternic
în spate. Încã cinci ani de bãlãcealã
în ape murdare în România, dacã nu
apare vreo „minune” de candidat(ã).
Corina Creþu din partea PSD?
Variantã SF?
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Noi ºi ceilalþi

Am vãzut de curând pe o reþea
de socializare o fotografie în care, într-
un castronaº de tablã erau o bucatã de
cârnat ºi cam o lingurã bunã de
margarinã. Cel care pusese poza voia
sã arate ce puþinã mâncare primesc
pacienþii într-un spital ºi, cu bãtaie mai
lungã, în ce þarã înapoiatã trãim. Nu mi
s-a pãrut deloc cã ar fi ceva constructiv
în acea atitudine ºi am rãspuns cu ideile
care vor urma imediat.
   Cine ajunge la spital, nu se duce
acolo de drag, ci de nevoie. Sunt
persoane, care, simþindu-se rãu, nu
pot sã asimileze nici mãcar un ceai,
pe care organismul tulburat îl dã afarã.
Ceea ce este normal devine anevoios
pentru corp. Digestia necesitã eforturi
chimice complexe, la care apãrarea
fizicã imediatã renunþã ºi apar astfel
lipsa poftei de mâncare, dezgustul,
greaþa. Cum se zice, nu-þi mai trebuie
nimic, de-ar fi purcei fripþi...

   Fiind internat cu o problemã nu
foarte complicatã, am avut ocazia sã
asist la spital, la o scenã care, datã fiind
împrejurarea, mi-a rãmas în minte. Un
tânãr, probabil un viitor moºtenitor,
venise sã-l viziteze pe un bãtrân care
nu se simþea deloc bine. Tânãrul
adusese un borcan de supã ºi se cam
grãbea, adicã voia sã bifeze acea vizitã,
sã nu se zicã cumva cã n-a trecut pe la
spital. L-a îmbiat pe bolnav cu
borcanul sãu ºi îl tot îndemna: „Hai, ia
un pic de supã, cã-i caldã”. O datã, de
douã ori, de mai multe. Se fãcuse
liniºte în jur, probabil ceilalþi pacienþi
deja chibiþau: va lua sau nu bãtrânul
din supã? Mãcar ca sã scape de
insistenþele celuilalt. ªi-atunci s-a
petrecut ceva neaºteptat. Bãtrînul s-a
ridicat în capul oaselor, s-a uitat
mustrãtor la tânãr ºi i-a zis cu voce
tare: „Mãnânc-o tu, bã, nu pricepi cã
mie mi-e rãu?” Tânãrul a tãcut, a pus
borcanul pe pervazul ferestrei, a salutat
ºi a pãrãsit vizibil stânjenit salonul.
   Se observã peste tot la noi cetãþeni
pe care eu i-aº numi „indignanþi”.
Gãsesc mereu câte ceva care sã nu le
convinã, câte o zonã spre care sã arate
cu degetul. Fie cã este vorba despre
ºosele (pe care cu un termen deºtept
le numesc infrastructurã), despre
sãnãtate, despre învãþãmânt ºi, mai
nou, despre bisericã.
   În copilãrie, vara, la þarã, în
gospodãriile tuturor era foarte mult de
muncã. Ai mei mã trimiteau prin sat,
spre searã, dupã oameni de cosit. Cu
un bãþ zdravãn în mânã o luam aproape
din casã-n casã ºi întrebam dacã ne pot

ajuta a doua zi. Era concurenþã, trebuia
sã mã miºc repede, sã nu  mi-o ia
altcineva înainte. Mi s-a pãrut ciudat sã-
mi spunã cineva cã „ne ajutã”, dar, de
fapt, sã fie plãtit pentru asta.
   Mergeam pe câmp cu urciorul în
urma cosaºilor ºi ofeream apã rece
cui îmi cerea. Apa se mai folosea ºi
pentru tocul de la brâu în care se afla
gresia. Se spuneau glume, se fãcea
treabã. Acasã se întindea masa cea
lungã ºi eu mâncam împreunã cu
lucrãtorii, pentru cã îmi plãcea sã
ascult discuþiile lor, presãrate cu
proverbe ºi povestioare cu tâlc. Se
gãsea câte unul care mai spunea ceva
despre mãlaiul un pic ars, sau cã e
nesãratã varza, sau cã la fasolea verde
cel mai bine ar fi mers untura legatã.
Bunica îi ºtia pe cei „colþaþi”, de fapt
îi ºtia cam toatã lumea.
   Pe atunci mâncarea se gãsea destul
de greu, majoritatea produselor erau
din casã, nu cumpãrate. Gospodinelor
nu le conveneau deloc mofturile ºi
aveau replici tãioase: Ce, la ei acasã
mãnâncã numai purcei fripþi? Purceii
fripþi, despre care am pomenit ºi puþin
mai sus, erau un lux gastronomic, sã
creºti o scroafã care sã fete însemna
sã ai multe cereale ºi nu se prea gãseau
nici ele, sau erau destul de scumpe
pentru banii de atunci...
   Am înþeles încã de la acea vârstã, cã
sunt persoane care vor sã dea o
anumitã aparenþã vieþii lor, care vor sã
se creadã cã sunt altceva decât sunt
de fapt. Nu era ca-n jocurile mele, unde
puteam sã mã cred orice viteaz despre
care citisem sau pe care-l vãzusem
într-un film. M-am crezut ºi haiducul
ªaptecai ºi indianul Winnetou ºi
navigatorul Anton Lupan. Aici fac o
observaþie. Cãrþile copilãriei trebuie
citite în copilãrie. Eu am „ratat” Cireºarii
ºi, mai târziu, când am procurat cartea,
nu am mai reuºit s-o citesc, nu m-am
mai putut „adapta” lecturii.
   Printr-o întâmplare pe care o consider
norocoasã, am avut ocazia sã merg într-
o þarã strãinã, la mare: Fuir! là-bas fuir!
Je sens que des oiseax sont ivres/ D’être
parmi l’écume inconnue des cieux –
Stéphane Mallarmé, Brise marine (Sã
fug! acolo departe sã fug! Unde pãsãri
sunt ameþite de spuma necunoscutã a
cerurilor-nalte,Brizã marinã).
   Un grup, un autocar, o noapte de

cãlãtorie. Preþul a fost cu totul
modic, cum aveam sã constat mai
târziu, cu toate cã deplasarea am
fãcut-o în august, în plin sezon. Nu
prea ne cunoºteam între noi, în grup
erau ºi adolescenþi, dar ºi persoane
mai în vârstã. Drumul a fost fãrã
probleme, acestea aveau sã aparã la
cazare. Camerele erau comune, de
opt sau de ºase paturi. Curãþenie,
ordine, liniºte. Unii colegi au început
sã obiecteze, se aºteptau la camere
de douã paturi, uitând de suma micã
pe care o plãtiserã. ªi, aveam sã
aflãm pe parcurs, nimeni nu venise
acolo ca sã doarmã douã ceasuri la
prânz. Asta o putea face oricine la el
acasã, fãrã sã mai fie nevoie sã se
deplaseze în strãinãtate.
   „Plaja e prea departe”, au comentat
mai ales doamnele. Cred cã nu era o
distanþã mai mare de 600 de metri,
cam 6-7 minute de mers agale. Iar la
masã trebuia sã-þi duci singur tava, nu
erau chelneri sã stea dupã tine.
Mâncare bunã, din belºug, chiar risipã
mi s-a pãrut adesea, mai ales la micul
dejun. Cu toate cã nu cunoºteam
limba, gazdele erau prin mimicã ºi
gesturi drãguþe ºi amabile. La desert
puteai sã-þi iei o piersicã, sã zicem, sau
o prãjiturã, dar unii colegi parcã nu
mai vãzuserã, luau câte douã-trei. Mã
gândeam cu groazã cã ar putea fi
camere de filmat pe undeva ºi s-ar
observa lãcomia asta a lor. Nu mai
spun cã la o serbare în cinstea
turiºtilor, cu bufet suedez, dame, altfel
stimabile, îºi îndesau în poºete pulpe
de pui ºi prãjituri. Vinul era ºi el la liber,
dar puþini meseni au trecut paragraful.
   Într-o piesã nu grozavã Jean Paul
Sartre a plasat o formulã care s-a
bucurat de o rapidã rãspândire: „L’enfer
c’est les autres”,Huis clos (Infernul sunt
ceilalþi, Cu uºile închise). Existã o
voluptate a reproºului, o disponibilitate
teribilã în a arãta cu degetul. Am vãzut
cum unii puneau flori într-o groapã din
asfalt, dar douã lopeþi de balastru nu.
Fãceau poze, erau indignaþii de serviciu
ai momentului... Iar asta spune mult
despre cât suntem dispuºi sã dãm ºi
cât pretindem sã ni se dea: certificate
de revoluþionar, pensii speciale, gradaþii
de merit, ordine ºi medalii. Niciodatã
suficiente, niciodatã pentru toþi
merituoºii patriei.

T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

 urmare din pag. 1 Cu aceastã ocazie au fost prezentate
aspecte legate de violenþa în mediul ºcolar, folosirea responsabilã a
reþelelor de socializare ºi consecinþele unui comportament antisocial.
De asemenea,  alte teme de discuþie au vizat fenomenul bullying ºi
consumul substanþelor interzise.
     Astfel de activitãþi continuã ºi în perioada urmãtoare la alte instituþii
de învãþãmânt de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin.

Activitate informativ preventivã la...
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AMINTIRI DIN PRIZONIERATUL ÎN AUSTRIA ALE UNUI COMBATANT
MEHEDINÞEAN ÎN RÃZBOIUL ÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC (3)

CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
 Tudor Rãþoi

În primãvara lui 1917, dupã topirea zãpezii,
prizonierii au fost concentraþi la construirea de
drumuri ºi podeþe, sarcinã ce implica munci
extrem de grele, la tãiat de copaci ºi dislocãri de
stânci, e drept, cu dinamitã, dar în regiuni
muntoase de mare altitudine (f. 78). Din aceastã
cauzã, deºi era uºor de evadat de sub pazã, o
eventualã fugã nu avea nicio o ºansã de izbândã
din cauza reliefului prãpãstios, care nu oferea nici
o posibilitate de ascunziº. Cu toate acestea,
tentaþia evadãrii era extrem de puternicã,
îndeosebi sub impulsul irepresibil de a gãsi
mâncare mai îndestulãtoare, fiindcã, dupã cum
mãrturiseºte Iordache, gândul “sã mã satur mã
încerca în tot momentul“ (f. 85).

Pe la sfârºitul lui iunie 1917 munca ºi privaþiunile
de tot felul îi istoviserã într-atât pe prizonieri încât
numãrul lor se diluase vizibil ºi chiar medicii
constatau cã în starea în care se gãseau prizonierii
români, “nu mai sunt buni de nici un lucru”,
opinând sã fie trimiºi într-un lagãr pentru refacere.
Dupã un timp s-a auzit chiar cã se aprobase
trimiterea în lagãr, însã, în loc sã se întâmple acest
lucru, au fost mutaþi într-o altã parte a satului Bando,
în locul “Miniera“, despre care se spunea cã cine
trecea pe acolo nu se mai înapoia sãnãtos. Urmau
sã construiascã acolo o ºosea ºi au fost instalaþi
“în o casã de zid de piatrã, unde stãtuserã caii, jos
era plin de bãlegar, iar sus nu avea tavan ºi pe sub
acoperiº bãtea vântul înãuntru. Am curãþit bãlegarul
ºi cu ceva talaº de la maºinile unde se lucrau
scânduri am fãcut cum am putut loc pentru odihnã”.

În noua posturã prizonierii au îndurat chinuri
îngrozitoare. “Aci – menþioneazã C. Iordache -
am vãzut adevãrata viaþã de rob, aci s-a împlinit
ceea ce auzisem când eram copil… când era
vorba de rãzboi ºi de prinºi din rãzboi, cã pe
aceºtia îi duce în robie” (f. 80 v). Din cauza
muncilor înrobitoare ºi a nealimentãrii “trebuia
ca în fiecare searã sã aducem câte 10 sau 15 din
cei 65 câþi eram, leºinaþi, istoviþi de muncã ºi de
slãbiciuni. De multe ori trebuia sã forþãm ºi sã
ameninþãm cu bãtaia pe ceilalþi, mai buni, ca sã-
i ia pe cei cãzuþi pânã la baracã. Cãci ziceau ºi ei
– ºi aveau dreptate – cã ºi ei sunt destul de slabi
ºi nu pot sã mai ia pe alþii sã meargã cu ei. Îi
rugam ºi le ziceam ca sã aibã milã de cei cãzuþi,
cã sunt semenii noºtri ºi cã dacã noi nu avem
milã de ei sã îi lãsãm acolo, cu atât mai mult nu
vor avea milã ungurii.

Într-o zi a venit un ofiþer austriac sã vazã
lucrarea ce am fãcut ºi când a vãzut oamenii în
ce hal de slãbiciune erau, a rãmas mirat ºi a zis
cã a fost pe mai multe fronturi de luptã, pe cel
rusesc, pe cel francez ºi altele ºi oameni în aºa

hal de slãbiciune n-a vãzut ºi cã se mirã mult
care sã fie cauza, fãrã a crede cã cauza era munca,
dar mai ales lipsa de mâncare” (f. 82).

“Oamenii – continuã memorialistul – de foame
nu-ºi mai dãdeau seama ce fac ºi mâncau tot felul
de verdeþuri, ce gãseau pe câmp, mai ales când
erau la sat, jos, înainte de a ne aduce la Miniera.
Mâncau zilnic urzici crude, iarbã ºi mai ales
mãcriº de câmp, pe care îl mâncau cu fire cu tot
ºi cu seminþele lui, stãruiau de mine (Iordache
ºtiind ceva germanã – n.n.) ºi eu rugam
santinelele sã le dea voie sã meargã câþiva prin
livede prin apropiere ºi aduceau cu braþele
încãrcate mãcriº ºi mâncau ca vitele…

În trecere, pe ºosea, pânã la lucru, se ajutau de
orice verdeaþã ºi umpleau buzunarele, mai ales
frunzã de fag, era un deliciu pentru ei. Mai era în
sat la Bando, prin locurile unde arunca bãlegarul
de la care creºtea o buruianã a cãrei frunzã era cât
palma ºi mai mare dar crestatã pânã aproape de
mijloc, ca degetele, îi ziceau unii laba ursului, pe
care o culegeau ºi o mâncau cu sare, ca pe ceapã.

De asemenea, adunau oasele de orice fel, pe
unde le gãseau, indiferent locul, dar mai ales în
gunoaiele de pe la bucãtãrii, scormoneau ºi
alegeau oasele, le pãstrau în saci de merinde ce
purtau la ei ºi când aveau timp liber rodeau la
ele, mai ales în timpul nopþii, în baracã mã
deºteptam în zgomotul ce fãceau rosãturile ºi în
zadar strigam ºi îi certam, cã nu aveam ce face”.

La Miniera, periodic se derula un convoi cu
mãgari care venea de pe front ºi “aducea zeci de
saci încãrcaþi cu oase, adunate sãptãmâni de zile
ºi goleau sacii în niºte lãzi mari la magazia din faþa
locuinþei noastre. Oamenii, când vedeau cã au venit
oasele, pãzeau momentul când santinelele erau cu
atenþia în altã parte ºi nãvãleau pe lãzile cu oase ºi
nu puteau fi goniþi de acolo cu toate loviturile de
pat de armã ºi ciomege, pânã ce <nu> luau ºi ultimul
os din lãzi. Apoi se retrãgeau în baracã ºi începeau
rosul lor. Alþii le sfãrâmau cu pietre ºi le sugeau în
gurã, iar alþii, când aveau timp, sfãrâmate, le puneau
în câte o cãnuþã sau gamelã, le fierbeau cu apã, le
sãrau ºi apoi mâncau zeama. Aceste oase vechi,
pe cãldurã, pe locurile ascunse, pe dinãuntru, erau
cu viermi pline ºi în zadar le arãtam, cã oamenii nu
mai þineau seama” (f. 83).

Tot la Miniera, în vara lui 1917, prizonierii au
avut bucuria de a auzi din nou vorbindu-se
româneºte de cãtre altcineva decât cei din grupul
lor. “Pe când stam în repaus într-o duminicã –
îºi aminteºte C. Iordache – pe lângã baracã, la
soare, a venit la noi un caporal austriac frumos
ºi vesel ºi, aºezându-se în mijlocul unui grup de
români, a început sã vorbeascã româneºte.

Era un neamþ din Orºova ºi ne-a spus cã a

fost în concediu acasã ºi, înapoindu-se, a auzit
cã aci sunt români prizonieri ºi, de dragul nostru
ºi al limbii româneºti, a venit sã se întâlneascã
cu noi ºi sã mai vorbeascã. Ne-a spus cã vine
de acasã de la Orºova ºi a voit sã meargã ºi pe
la Severin, dar n-au vrut germanii sã-l lase, cãci
i-am zis eu cã sunt din Severin.

În ciuda plutonierului ungur care nu ºtia cum
sã facã sã-l goneascã, îndrãzneþul caporal a stat
cu noi de vorbã ca o orã ºi apoi s-a retras luându-
ºi ziua bunã, a spus cã pleacã mulþumit cã a putut
sã aibã ocazia sã vorbeascã cu noi ºi cã se simte
destul de mulþumit de întâlnire, cã pleacã la front
ºi nu ºtie când se mai înapoiazã” (f. 85 v).

La 13 iulie 1917, prizonierii au plecat de la
Miniera, întorcându-se cu autocamioanele la
Bando iar de aici la Trentino, pentru a fi încartiruiþi
în apropiere, în lagãrul Gandola. Era un lagãr
oarecum de refacere, cãci din cauza slãbiciunii
ºi a neputinþei de a mai presta muncile grele de
pânã atunci, prizonierii au fost puºi sã lucreze o
perioadã în grãdini de zarzavat, la plivit de
buruieni. Aici mulþi s-au îmbolnãvit ca urmare a
consumului de zarzavaturi crude ºi mai ales de
boabe de porumb cu lapte, culese dintr-un lan
din apropiere (f. 86 v-87).

La anumite intervale de timp se întâmpla sã-ºi
mai poatã cumpãra ºi hranã de mai bunã calitate,
din banii pe care îi strângeau din plata de mizerie
pe care le-o fãceau autoritãþile, de câte 15 fileri
pe zi, ceea ce le permitea ca periodic sã strângã
câteva coroane ºi sã cumpere altfel de produse
decât cele primite zilnic la masã (f. 88 v).

Aici, la Gandola, în jurul datei de 1 august,
împreunã cu un camarad de detenþie, caporalul
Cruceru, din Regimentul 17 Infanterie Mehedinþi,
C. Iordache a încercat ºi a reuºit sã evadeze. Este
interesant cã gestul i-a fost prevestit de un vis pe
care Iordache l-a avut într-o noapte de vineri spre
sâmbãtã, când acestuia i s-a arãtat o femeie care
îl anunþa cã urma sã-i dea un concediu de 10
zile. Cum între timp prizonierii fuseserã puºi sã
taie trestie în niºte bãlþi apropiate, Iordache ºi
Cruceru au profitat de neatenþia gãrzilor,
preocupate de fuga unui alt prizonier, ºi au dispãrut
în stufãriº. Au bântuit prin satele apropiate, lihniþi
de foame ºi aproape paralizaþi de fricã, luptându-
se cu diareea provocatã de consumul excesiv de
porumb crud, pentru ca dupã 10 zile, întocmai
ca în vis, sã fie prinºi de doi vânãtori civili. Aceºtia
s-au purtat civilizat cu ei, dar i-au predat
jandarmeriei austriece, care la rândul sãu i-a trimis
închisorii oraºului Bolzano, iar de aici au fost
returnaþi lagãrului Sicha de lângã Frantzefest
(f. 100 v).
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ANUNÞ
SPITALUL GENERAL CÃI FERATE

DROBETA TURNU SEVERIN cu sediul în
Drobeta Turnu Severin ,B-DUL CAROL I, nr.
5-7, tel/fax:0252/317339, în calitate de
locator, închiriazã, prin licitaþie publicã
deschisã, un teren în suprafaþã de 12 mp pe
care urmeazã sã fie amplasat un chioºc mobil
cu destinaþia de comercializare produse
alimentare, aflat în curtea Spitalului General
Cãi Ferate Drobeta Turnu Severin.

Caietul de sarcini se poate procura de la
secretariatul Spitalului General C.F.Drobeta
Turnu Severin din B-dul CAROL I NR.5-7.

Preþul Caietului de Sarcini este de 20 lei.
Garanþia de participare la licitaþie este de

300 lei.
Data limitã de depunere a ofertelor:

07.12.2018 ,ora 13:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data

de 10.12.2018, la ora 11:00, la sediul
Spitalului General Cãi Ferate Drobeta Turnu
Severin, B-dul Carol I nr. 5-7.

Anunþ
   Pierdut certificat constatator, PFA
Arbãnaº Alin Bogdan nr. 25877din 15.12.
2017 emis de Oficiul Registrului
Comerþului Mehedinþi.
   Se declarã nul.
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Beneficiarii proiectului vor putea participa gratuit la
cursuri de formare profesionalã autorizate ANC sau
cu recunoaºtere internaþionalã, la workshop-uriºi
seminariitematice. Firmele mici ºi mijlocii interesate
vor putea primi gratuit consultanþã ºi sprijin în
vederea planificãrii strategice pe termen lung ºi
vor avea acces la Platforma „Inovation Business
Development”& „Network Management Oltenia”.
        Grupul þintãeligibil înacest proiecteste format
din: manageri, antreprenori ºi angajaþi din
departamentele de resurse umane din judetele
Dolj, Gorj, Olt, Mehedinþiºi Vâlcea,care activeazã
în sectoarele economice cu potenþial competitiv
ºi în domeniile de specializare inteligentã.
Domeniile vizate sunt: turismºi ecoturism; textile
ºi pielãrie; lemn ºi mobilã; industrii creative;
industria auto ºi componente; tehnologia
informaþiilor ºi telecomunicaþiilor; procesarea
alimentelor ºi a bãuturilor; sãnãtate ºi produse
farmaceutice; energieºi management de mediu;
bioeconomie, biofarmaceuticãºi biotehnologii.

Cursurile aflate în derulare sunt urmãtoarele:
Manager proiect; Inspector resurse umane;
Competenþe antreprenoriale; Leadership
individual/ Motivareaºi dezvoltareaechipelor;
Managementul îmbunãtãþirii proceselor de
business; Management strategic ºi al inovãrii;

Proiectul „Oltenia profesionalã”
Managementul strategic al schimbãrii; Agile
Certified PractitionerACP; ProjectManagement
Professional ºi Managementul Riscului.
   „Oferta de cursuri ºi evenimente ce vor fi
organizate în cadrul proiectului Oltenia
Profesionalã ni se pare a fi foarte utilã pentru
firmã ºi pentru noi, cei din managementul
ei. Drept urmare, dorim sã ne înscriem ºi sã
beneficiem de aceastã oportunitate” ne
declara la sfârºitul prezentãrii domnul Ionuþ
Cristian Cucu, asociat în cadrul unei firme
de panificaþie din Drobeta-Turnu Severin. La
seminar au participat întreprinzãtori,
reprezentanþi ai asociaþiilor dedicate mediului
de afaceri, ai administraþiei publice locale,
instituþii ºi massmedia.
   În Mehedinþi s-a desfãºurat pânã acum un
prim curs de competenþe antreprenoriale, iar
înscrierile continuã. Informaþii despre modul
de înscriere în proiect pot putea fi obtinute pe
www.sanseegale.eu sau pe fb de pe pagina
Oltenia Profesionalã. Stoica Sadovan
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Fãrã firmã de deszãpezire...

Se pe care cã Aladin Georgescu a uitat cã trebuie
pregãtite stocurile de material antiderapant ºi
combustibil în bazele operaþionale. În plus, utilajele
trebuie pregãtite sã acþioneze în orice moment, dacã
situaþia o impune, iar materialul antiderapant trebuie
sã fie depozitat pe marginea drumurilor judeþene.
   Oficial, Consiliul Judeþean Mehedinþi susþine cã a
fãcut demersuri în vederea atribuirii contractelor de
servicii de deszãpezire pentru drumurile judeþene încã
de la începutul anului 2018.
   Ceea ce nu spune Aladin Georgescu este faptul cã s-a
„împotmolit” în elaborarea documentaþiei de atribuire,
astfel cã Agenþia Naþionalã pentru Achiziþii Publice a
respins documentaþia. Senin, acesta recunoaºte cã nu
existã un contract semnat. În Mehedinþi, a nins din
abudenþã ºi pe drumurile judeþene abia s-a circulat. Nimic
însã nu pare sã-i stârneascã lui Aladin Georgescu,
responsabilitatea pe care ar trebui sã o aibã pentru judeþ.
Partea bunã este cã vremea þine cu mehedinþenii. Pentru
zilele urmãtoare, meterologii nu au anunþat ninsori.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce multã energie, fapt
pentru care stãrile tale de spirit vor fluctua mult. Eºti
entuziast ºi încrezãtor în forþele proprii, dar totuºi fii
prudent ºi nu forþa nota. Sãnãtatea este foarte
vulnerabilã, bine fiind sã te îngrijeºti în continuare
cu ajutorul unor specialiºti. Intervin cheltuieli
cotidiene, dar ºi aspecte legate de salarizarea locului
de muncã. Existã multe necunoscute în plan
profesional, unele dezagreabile. Evitã discuþiile
contradictorii cu persoanele din anturajul profesional.
În urma evenimentelor ºi discuþiilor din aceastã
sãptãmânã îþi vei schimba atitudinea faþã de unii.
Unele relaþii se pot finaliza. Este spre binele tuturor
sã pui capãt unor situaþii trenante ºi relaþii pãguboase.
Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi discuþii importante cu
membrii familiei.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii îþi aduce stãri interioare
confuze. Sunt momente bune pentru a sta de vorbã
cu tine însuþi ºi a-þi reorganiza planurile personale ºi
profesionale. Informaþiile obþinute pe cãi neobiºnuite
sunt foarte importante ºi valabile pe termen lung.
Sãnãtatea este vulnerabilã, deci nu forþa nota ºi
odihneºte-te. Te vei simþi mai bine la mijlocul
sãptãmânii, revenind în prim-planul vieþii cotidiene
cu elan ºi voie bunã. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã situaþia financiarã de la locul de muncã.
Este vorba despre un final de câºtig din munca
proprie. Prudenþã, deoarece persoanele din anturajul
apropiat îþi pot pune beþe în roatele agoniselilor tale.
Evitã cheltuielile majore ºi investiþiile pe termen lung.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã pentru tine împreunã cu
prietenii, dar ºi cu persoanele care te susþin plan
profesional. Sunt posibile turnuri de situaþie
spectaculoase, fie cã unii te susþin ºi mai mult în
continuare, fie cã te desprinzi definitiv de alþii. Este
vremea marilor schimbãri pentru tine, mai ales în ceea
ce priveºte personalitatea ta ºi felul de a te raporta la
ceilalþi ºi la evenimentele înconjurãtoare. Chiar dacã,
de-a lungul sãptãmânii, stãrile tale de spirit vor fluctua
mult, este vorba despre trecerea la o nouã etapã de
viaþã. Cum va fi aceastã nouã etapã depinde numai de
tine. Sunt zile bune petnu a te ocupa de tine ºi de
activitãþile dragi sufletului tãu. Se contureazã noutãþi
financiare deosebit de importante. Poþi primi cadouri,
recompense originale sau favoruri speciale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã care te ajutã sã-þi remodelezi
gândirea, sistemul valorilor morale ºi spirituale ºi
comunicarea cu ceilalþi. Foarte active sunt relaþiile
socio-profesionale, iar ce derivã de aici nici cu gândul
nu gândeºti. Poate fi vorba despre finalul unor etape
profesionale, despre revizuirea unor proiecte personale
ºi profesionale, dar poate intra în discuþie ºi finalul
unor relaþii cu persoane cunoscute demult.
Desprinde-te rapid de tot ce îþi obstrucþioneazã
progresul. Chiar dacã, pe moment, pare cã rãmâi cu
puþini susþinãtori, ai încredere cã la momentul potrivit
vor veni alþii mult mai utili. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã obosealã acumulatã, dar ºi niscai afecþiuni
ale sistemului respirator sau ale ficatului. Odihneºte-
te ºi îngrijeºte-te pe îndelete!

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Începi sãptãmâna preocupat de laturile spirituale
ale vieþii, de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii
universitare. Zilele de 22 ºi 23 noiembrie aduc în
atenþia ta aspecte legate de carierã ºi de imagine în
societate. Sãnãtatea ºi locul de muncã se aflã de ceva
vreme sub lupa atentã a razelor astrale. Finalul
sãptãmânii evidenþieazã relaþiile cu prietenii sau cu
persoanele care te susþin plan socio-profesional. Însã
se pot ivi neînþelegeri în relaþiile cu aceºtia, fapt pentru
care prudenþa ar trebui sã fie la cote înalte. Pentru cã
stãrile tale interioare sunt fluctuante, plus  neliniºti
destul de fondate este bine sã te odihneºti ºi sã
meditezi în tihnã ºi în tainã la cele petecute de-a
lungul sãptãmânii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãpãmâna începe pentru tine cu posibile veºti
secrete sau informaþii legate de o moºtenire. Miercuri
ºi Joi te preocupã laturile spirituale ale vieþii,
cãlãtoriile în strãinãtate sau studiile pe termen lung.
Se va accentua dorinþa de a-þi rafina atât sufletul, cât
ºi mediul în care trãieºti. De mare folos îþi este acum
desfãºurarea unor activitãþi culturale sau dialogurile
cu oameni erudiþi. În a doua parte a sãptãmânii apar
noutãþi în plan socio-profesional. Sunt posibile
situaþii dinamice, vin ºefi noi, pleacã ºefii vechi.
Ochii celor din jur vor fi asupra ta, deci trateazã totul
cu prudenþã ºi discernãmânt. Sfârºitul sãptãmânii te
înconjoarã de prieteni, alãturi de care vei petrece
momente minunate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Situaþii foarte dinamice la începutul sãptãmânii
în planul relaþiilor parteneriale. Turnuri deosebite de
situaþii, atât într-o relaþie de cuplu, o relaþie
matrimonialã, cât ºi în relaþiile profesionale care
presupun parteneriate. Reþine cele discutate ºi
petrecute în aceste relaþii, deoarece lucrurile se vor
amplifica mai târziu. Joi ºi viberi intervin chestiuni
financiare comune cu alþii, de genul achitarea
facturilor, serviciilor sau eºti nevoit sã te ocupi de
moºteniri ºi partaje. În urma situaþiilor în care ai tot
fost implicat în ultima vreme îþi vei remodela filozofia
de viaþã ºi relaþiile cu ceilalþi. Sunt momente
favorabile pentru activitãþi culturale ºi pentru dialoguri
pe teme spirituale. Ceva legat de strãinãtate, de
cãlãtorii sau de studii se va finaliza definitiv.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti foarte preocupat de locul de muncã, deoarece
se tot reiau situaþii ºi discuþii profesionale pe care le
considerai lãmurite sau rezolvate demult. Se
recomandã prudenþã, deoarece situaþia se aflã pe un
bulgãre de dinamitã. Rãsturnãri de situaþie
bulversante. Fii prudent ºi în privinþa sãnãtãþii.
Tumult din segmentul profesional, acompaniat ºi de
aspectele familiale te pot obosi sau chiar pot duce la
evidenþierea unor afecþiuni mai vechi sau mai noi. În
zilele de 22 ºi 23 noiembrie, sfera relaþiilor se
activeazã mult. Anumite conflicte rãmase nerezolvate
se redeschid,  tocmai pentru a f i înþelese ºi
soluþ ionate.  Sfârºitul  sãptãmânii  î þ i  aduce
preocupãri spirituale, planuri legate de cãlãtorii în
strãinãtate sau de studii universitare. Chiar dacã
aceste planuri nu se pot concretiza acum, cu
siguranþã va veni ºi vremea lor.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Segmentul sentimental îþi deschide sãptãmâna.
Revin în atenþie aspecte legate de relaþia cu o persoanã
iubitã ºi, în funcþie de caz, aspecte legate de relaþiile
cu copiii. Prudenþã ºi rãbdare, deoarece sunt posibile
rãsturnãri de situaþie spectaculoase. Joi ºi vineri ai
foarte multe de fãcut la serviciu, dar ºi acasã în plan
personal te aºteaptã treburi restante. Selecteazã
prioritãþile ºi nu te amesteca în treburile altora. O
problemã de sãnãtate se poate ameliora destul de mult,
însã nu forþa nota. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
relaþiile parteneriale. Este vorba despre finalul unei
etape, atât în relaþia de cuplu, cât ºi în relaþiile
profesionale de colaborare. Vei fi implicat ºi în dezbateri
legate de segmentul financiar comun cu alþii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat de activitãþile
domestice ºi de relaþiile cu membrii familiei. Sunt
posibile suprize de proporþii, discuþii aprinse, reluarea
unor teme patrimoniale ºi familiale vechi. Fii prudent
ºi înþelegãtor cu ceilalþi. Ai nevoie atât de prezenþa,
cât ºi de sfaturile lor. Pe 22 ºi 23 noiembrie îþi vine
cheful de petrecere, aventuri amoroase ºi distracþii.
Însã apar piedici din partea altora ºi astfel dispare
toatã veselia. Ziua de 22 este foarte rãscolitoare pentru
planul sentimental. Se pot redeschide conflicte vechi.
A doua parte a sãptãmânii activeazã sectorul sãnãtãþii
ºi al locului de muncã. Se finalizeazã o etapã
profesionalã, o formã de terapie sau desfãºurarea unui
plan care a dus la îmbunãtãþirea stãrii tale generale
de sãnãtate. Odihneºte-te, detaºeazã-te de tot ºi toate!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti foarte guraliv la începutul sãptãmânii.
Dialogurile în care te implici sunt interesante,
provocatoare, iar ideile vehiculate, atât de cãtre tine,
cât ºi de ceilalþi, vor aduce mai târziu situaþii deosebite
în plan socio-profesional. De fapt se reiau secvenþe
din conversaþii vechi ºi  te vei implica în acþiuni
comune cu persoanele din anturajul apropiat, acþiuni
propuse mai demult. Miercuri ºi Joi este nevoie de
tine în plan familial ºi domestic. Reparaþii, curãþenii,
îmbunãtãþirea spaþiului locativ. Fii prudent în relaþiile
cu membrii familiei, deoarece este rost de conflict.
A doua parte a sãptãmânii aduc dorinþã de iubire,
aventuri sau de petreceri. Sunt multe provocãri în
acest sens, dar în primul rând este vorba despre un
final de etapã sentimentalã. Unele relaþii se pot
destrãma în mod spectaculos.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Aspectele financiare legate de un loc de muncã revin
în atenþia ta în aceastã sãptãmânã. Este vorba de
remedierea unor probleme vechi. ªefii vor provoca
discuþii ºi acþiuni necesare îmbunãtãþirii
performanþelor profesionale, dar ºi a salarizãrii.
Cheltuieli deosebite se contureazã la orizont, deci fii
prudent ºi evitã investiþiile întâmplãtoare sau la
îndemnul altora. Pe 21 ºi 22 Noiembrie astrele îþi
activeazã zona gândirii concrete ºi a comunicãrii. Vor
intra în sfera ta de interes planurile legate de cãlãtorii
sau de studii pe termen scurt. Relaþiile cu persoanele
apropiate vor cunoaºte turnuri noi. În plan familial
se contureazã un final de etapã. Poate fi vorba despre
finalizarea unor treburi domestice de anvergurã, însã
ºi în relaþiile cu membrii familiei se petrec schimbãri
ireversibile, unele mai puþin plãcute.
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Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã anunþã
lansarea Registrului electronic de
evidenþã a contractelor de internship
- https://www.internship.anofm.ro .
   Registrul înfiinþat ºi gestionat de
ANOFM þine evidenþa tuturor contrac-
telor de internship, organizaþiile-
gazdã (persoane juridice la care
internii desfãºoarã activitãþi
specifice, în baza contractelor de
internship) având obligaþia
înregistrãrii în acest portal a tuturor
contractelor de internship încheiate.
   Accesul la registrul electronic se
face pe bazã de parolã proprie,
utilizatã cu titlu gratuit. La aceeaºi
adresã pot fi consultate instrucþiunile
de utilizare a registrului electronic.
Potrivit Legii nr.176/2018 privind
internshipul, anterior începerii
activitãþii de internship, organizaþiile-
gazdã vor completa ºi transmite datele
din contracte în registrul de evidenþã
al acestora. Orice modificare privind
datele de identificare ale organizaþiei-

A fost lansat registrul electronic de
evidenþã a contractelor de internship.

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

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

Cerinþe:
* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã

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

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de Tricã Mihai Cãtãlin cu domiciliul în

Drobeta Turnu Severin, str. Brâncoveanu, nr. 56A, judeþul  Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã de Apã Banat, aviz de
amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului Construire
casã de vacanþã P+1+M, P+2, zid de sprijin, bazin vidanjabil etanº, puþ forat ºi
împrejmuire, comuna Eºelniþa, str. Dunãrii, FN, CF nr. 52714, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 08.11.2018.

Beneficiar

În perioada 16-18.11.2018 la
Gyor, în Ungaria, s-a desfãºurat Cupa
Europeanã de cadeþi, U18, masculin
ºi feminin, la care au luat startul 422
sportivi din 27 þãri, România
participând la aceastã competiþie cu

Cupa Europeanã de cadeþi
desfãºuratã la Gyor

gazdã, sau cu privire la contractul de
internship, se va opera în registrul de
evidenþã în termen de 3 zile lucrãtoare
de la data apariþiei situaþiei ce a impus
modificarea.
   Neînregistrarea contractelor de
internship în registrul de evidenþã
electronic ºi netransmiterea datelor ºi
informaþiilor din contractul de
internship, constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la
2.000 la 4.000 lei.
   Programul de internship se
adreseazã persoanelor care au
împlinit vârsta de 16 ani ºi se
deruleazã pe o perioadã limitatã de
timp în cadrul unei organizaþii-gazdã.
Scopul desfãºurãrii acestei activitãþi
îl reprezintã aprofundarea
cunoºtinþelor teoretice ale internului,
îmbunãtãþirea abilitãþilor practice
ºi/sau dobândirea de noi abilitãþi
sau competenþe.
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea

Forþei de Muncã Mehedinþi
Director executiv, Ioan SURU

un lot de 42 de sportivi.
   Din Lotul României au fãcut
parte ºi doi sportivi legitimaþi la
CSM Drobeta Turnu Severin care
s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc I  - COVACIU IASMINA -48 kg
Loc IX - TOPALÃ VLAD -90 kg
   Sportivii români au obþinut o
medalie de aur cuceritã de sportiva
severineanã COVACIU Iasmina ºi
4 medalii de bronz, iar la sfârºitul
competiþiei România s-a clasat pe
locul 7 în clasamentul general al
celor 27 de naþiuni participante.
 Anul competiþional internaþional
oficial 2018 se încheie cu aceastã
Cupã Europeanã, însã calendarul
oficial naþional va continua cu
Finala Campionatului Naþional
Echipe ºi Finala Campionat

Naþional Ne-Waza (lupta la sol din
Judo) pentru vârsta tineret, U23, ce
se va desfãºura la Drobeta Turnu
Severin în perioada 23 - 25.11.2018.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

ARBÃNAªI ALIN anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul construire locuinþã
Demisol+ Parter+Etaj+Mansardã, consolidare mal, ponton ºi
împrejmuire, amplasat încomuna Dubova, sat Dubova, judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni – joi între orele
8,00-14,00; vinerea între orele 8,00-12,00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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ACS  Atletic Drobeta a
câºtigat cu 10-0 partida cu
Luceafãrul II Filiaºi ºi a încheiat turul
pe locul secund, în seria I a Ligii a
III-a la fotbal feminin. Campioanã de

Ajunsã pe locul 4 în seria a
III-a a Ligii a III-a, în urma victoriei
din etapa trecutã, scor 3-1 la AFC
Hermannstadt II Sibiu, FCU Craiova
disputã sâmbãtã, de la ora 14:00,
ultimul meci în acest an pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin.
În partida, contând pentru penultima
etapã a turului, echipa antrenatã de
Nicolo Napoli întâlneºte Viitorul
Domneºti, ultima clasatã în seria a
III-a, cu înfrângeri pe linie în
precedentele 13 etape.

Primul tur al Cupei
României - faza judeþeanã Mehedinþi
n-a avut parte de surprize. Toate cele
4 echipe din Liga a IV-a care au
intrat în urnã s-au calificat fãrã
probleme în etapa urmãtoare.
   În timp ce Inter Salcia s-a impus
cu 4-0  la Opriºor, AS Obârºia de
Câmp a câºtigat cu 3-0  la Dârvari,

Tur aproape perfect
toamnã a devenit, la golaveraj,
Dream Team Bucureºti. În ultima
etapã a turului, fetele antrenate de
Daniel Ispas s-a impus cu 10-0 în
deplasarea de la Iºalniþa, prin golurile

marcate de Lavinia
Erceanu (3, 56),
Roxana Radu (10,
58, 69), Ana Ioniþã
(14, 44), Cristina
Vâlceanu (18),
Ionelia Matei  (50) ºi
Ana Manea (81).
Ionelia Matei a ratat
ºi un penalti, iar, în
cazul în care ar fi

marcat, Atletic Drobeta devenea
campioanã de toamnã, cu un gol
peste contracandidata Dream Team
Bucureºti, care s-a impus cu 6-3 în
deplasarea de la Giurgiu.
   “Am dominat jocul în totalitate, dar
ºi adversarul a fost unul modest, dupã
cum se ºi poate observa în clasament!
Sunt foarte mulþumit de atitudinea
fetelor  pe parcursul turului, pe care
l-am încheiat fãrã înfrângere! Am
obþinut 4 victorii ºi o remizã, la Dream
Team. Trebuie sã facem o pregãtire
bunã în iarnã, ca sã avem un parcurs
la fel de bun în retur. Obiectivul nostru
îl reprezintã promovarea în eºalonul
secund ºi am încredere în aceste fete

minunate. Mulþumesc Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi Primãriei
Drobeta Turnu Severin, pentru
sprijinul acordat”, a declarat Ispas.
   Echipa sa a jucat în formula: Lavinia
Sporea  - Ana Maria Ioniþã, Georgiana
Pozmac, Roxana Safta, Alexandra
Inoveanu, Lavinia Erceanu, Roxana
Sorescu, Cristina Vâlceanu, Ionelia
Matei, Ana Manea ºi Roxana Radu, iar
pe parcurs au intrat Daniela Condescu,
Sidonia Giuverdea, Bianca Neagoe ºi
Bianca Gheorghiceanu.
   Returul va începe în martie 2019,
iar severinencele vor juca, în etapa
a VI-a, la Dunãrea Giurgiu.

Mircea OGLINDOIU

Liga a III-a, Seria I, etapa a V-a
Luceafãrul II Filiaºi – ACS Atletic Drobeta 0-10
Dunãrea Giurgiu – Dream team Cucureºti 3-6
Progresul Bucureºti – ACS Carmen Bucureºti   0-2
Clasament
1. Dream Team 5   4 1   0 19-4 13
2. Atletic 5   4 1   0 17-2 13
3. Carmen 5   3 0   2 35-4 9
4. Progresul 5   2 0   3 14-9 6
5. Dunãrea 5   1 0   4 8-34 3
6. Luceafãrul II 5   0 0   5 1-41 0

Favoritele s-au calificat la pas

iar Viitorul Cujmir s-a întors
victorioasã de la Gârla Mare, scor
2-0, AS Turnu Severin a eliminat,
cu emoþii, Avântul Bistriþa. Dupã 1-
1 la pauzã, scorul final a fost 3-2
pentru echipa severineanã. Marius
Doanã (13) ºi Teodor Dãescu (80)
au marcat pentru gazde, în timp ce
Costin Albici (7), Daniel Miºea (53)

ºi Alexandru Gherghinescu
(54) au înscris pentru
gruparea de Liga a IV-a.
   În turul secund, AS Turnu
Severin va întâlni Pandurii
Cerneþi, ocupanta locului 4
din Liga a IV-a Mehedinþi.
   Finalista-surprinzã a ediþiei
trecute,  ªtiinþa Broºteni, s-a
calificat ºi ea în turul secund,
cu emoþii, dupã ce a eliminat
Coºuºtea Cãzãneºti, scor 4-3.
La pauzã, adversarii au
condus cu 2-0!
   Duminicã, echipa din
Broºteni va întâlni Decebal
Eºelniþa, ocupanta locului 5
din Liga a IV-a.

FCU Craiova, la ultimul meci pe “Municipal”

 M. O.

   Aºadar, se anunþã un scor-fluviu
la malul Dunãrii. Runda trecutã,
echipa din comuna ilfoveanã
Domneºti a fost învinsã, cu 6-2, pe
teren propriu, de ACS Steagul Roºu
Municipal Braºov. În urma acestui
succes, braºovenii ºi-au pãstrat locul
3, la 2 puncte peste FCU Craiova, ºi
la 2 sub primele douã clasate, AFC
Turris Oltul Turnu Mãgurele ºi ACS
Flacãra Horezu. În ultima etapã a
turului, FCU Craiova va juca, pe
30 noiembrie, la Moreni. M. O.

Cupa României - Mehedinþi
Turul 1
Voinþa Opriºor - Inter Salcia   0-4 (0-2)
AS Dârvari - AS Obârºia de Câmp   0-3 (0-0)
Unirea Gârla Mare - Viitorul Cujmir  0-2 (0-2)
Avântul Bistriþa - AS Turnu Severin   2-3 (1-1)
 Voinþa Vrata - Real Vânãtori    4-2 (3-0)
ASG Hinova - Inter Crãguieºti    2-3 (1-1)
Dunãrea Hinova - Viitorul Floreºti  1-2 (1-1)
ªtiinþa Broºteni - Coºuºtea Cãzãneºti  4-3 (0-2)
Turul  2 (duminicã, 25 noiembrie)
Voinþa Vrata - Recolta Dãnceu
Viitorul Floreºti - CS Strehaia
Inter Salcia - Viitorul ªimian
AS Turnu Severin - Pandurii Cerneþi
Viitorul Cujmir - Dunãrea Pristol
ªtiinþa Broºteni - Decebel Eºelniþa
AS Obârºia de Câmp - Victoria Vânju Mare
Inter Crãguieºti - Dierna Orºova
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Mã nepoate, stetei ºi nu mã
dumirii nici pãnã acuma. Trecui io
pin faþã, pi la prefecturã ºi ierea
puzderie de lume. Lume luminatã,
ce mai încoace ºi încolo, ziceai cã e
23 august sau aºa ceva. Steteau toþi
ºi sã uitau în sus. Priveau aºa spre
cer ºi mai vorbeau unii cu alþii.
   Mã zic, or fi vãzut vreun OZN, ceva,
cã altfel nu sã explicã de ce li sã
ridicarã ochii la cer. Da sã nu vã
gândiþi la oichi în cer, cum sã spunea
cândva. Mã aºezai ºi io în rând cu
lumea aleasã ºi priveam aºa, spre
cer. Dupã fro orã de uitat în sus, de
mã durea gâtu ºi-mi lãcrimau ochii,
mã dumirii. Lumea aleasã stetea cu

ochii pe un ceas, de e cocoþat sus
pe clãdirea Prefecturii, de ziceai cã
vine Apocalipsa ºi trebe sã vinã la
orã exactã, aºa ca trinu. Bine, trinu
nu vine la orã exactã în Gara

Sucã, nea Aladin bucurosu’, mehedinþenii ºi cãpºunile,
ambulanþele lipsã di la Orºova ºi popa deghizatu’

Europeanã Severin, da sã zicem cã
aºa ar veni, la orã exactã. ªi aºa aflai
cã sã sãrbãtorea centenaru’ cu
inaugurarea noului ceas electronic,
mare sãrbãtoare pentru oraºul
nostru, de ziceai cã vine alaiu de
investitori în Mehedinþi, când bate
ceasu de prânz. Bine, pi la prânz sã
împrãºtiarã toþi, cã era ora mesei ºi
dacã tot inaugurarã ceasu era pãcat
sã lase ciorba sã sã rãceascã. Aºa
fu cu marea inaugurare, eveniment
important, ce mai. Probabel de 1
decembrie sã pregãteºte ºi
inaugurarea steagului de pe
prefecturã, vorba lu al lu Zbanghiu.
   Mã fraþilor, da când sã mai întâmplã

ceva bun pin judeþul
Mehedinþi, supunem asta
atenþiei cititorilor noºtri
obiectivi. Iote cã sã sãmnarã
neºte contracte de finanþare cu
fonduri europene a unor
proiecte de cosmetizare a neºte
zeci de kilometri de drumuri.
Nu ieste rãu, numa sã sã facã.
Sã nu sã tot tragã de funia
amânãrilor ca în cazu colectãrii
deºeurilor în Mehedinþi. Da tot
ieste bine, cã sã mai vãzurã
ºefii judeþului cu neºte primari,
cu neºte consilieri, da ºi cu nea
Chirilã, di la Ministeru
Dezvoltãrii. Adicã nea Alin,
ditai secretaru de stat, sã
bucurã cã  ºi-a  revãzut foºtii
colegi de la Consiliul
Judeþean. În rest numa de

bine ºi pentru nea Aladin,
preºedintele de judeþ ºi succesuri în
gãsirea firmei care sã scoatã
Mehedinþu’ din nãmeþi, cã pãnã la
primãvarã mai e vreme lungã ºi grea.

Da sã nu sã întâmple ca în cazu’
Centrului de Deºeuri di la Malovãþ!
   Bine, între timp sã mai oferirã fro
800 locuri de muncã, mai la cãldurã,
pin Spania, în agriculturã, da nu sã
prea înghesuirã mehedinþenii. Zisãrã
cã mai bagã neºte lemne din pãdure
ºi sã uitã la telenovele spaniole ºi
de acasã. Chiar aºa, o fi de laudã
când vin alþii sã caute forþã de muncã
iar unii, plãtiþi regeºte di la bugetu’
de stat, nu fac ce trebuie pentru a
crea locuri de muncã pentru
mehedinþenii noºtri!?
   Mã fraþilor, da sã aleasã prafu’ de
ambulanþele di la Spitalul
municipal din Orºova. Au maºinile
alea milionu de kilometri, sunt ca
ºi casate de multã vreme, numai cã
din lipsa altora, sã carã pacienþii
mai mult pe jos. Acuma, aleºii
orºoveni refuzarã sã aloce fonduri
ca spitalul sã-ºi ia o utilitarã în

leasing, probabel ‘mnealor stau
prea bine cu sãnãtatea ca sã sã
gândeascã ºi la a altora. Da fiecare
doarme aºa cum îºi aºterne. Cã la
câte bucurii au orºovenii, asta le
mai lipsea, sã nu aibã nici mãcar o
maºinã de doamne ajutã.
   Mã nepoate, pãnã ºi popii nu mai
sunt ce ai putea crede cã sunt. Pã sã
deghizã unu în popã, furã ce putu ºi
când îl prinsãrã zisã cã el ia di la
bogaþi ºi dã la sãraci. Iote unde era
Robin Hood al Mehedinþiului ºi noi
nu ºtiam de el, sã ne ajute ºi cu alþii.
Acuma, omu lãsã hainele preoþeºti ºi
probabel data viitoare îl gãsim pe vreo
ambulanþã, ceva, doamne fereºte.
   Aia e, veni iarna, îl trimisei pe Sucã
în pãdure dupã lemne, nu veni nici
pãnã acuma. Da vã anunþ despre
starea lui, data viitoare.

Pãnã atuncea, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!  nea Mãrin


