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Mesajul elevilor traianiºti, transmis
cu ocazia manifestãrilor dedicate
Centenarului Marii Uniri  - 2018

În conformitate cu Concepþia aprobatã de prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA, în calitate de preºedinte al Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi, pe parcursul zilelor de 22 ºi 23 noiembrie a
avut loc exerciþiul cu tema “Activitatea Comitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã Mehedinþi ºi a comitetelor locale pentru situaþii de urgenþã pentru
gestionarea situaþiilor de urgenþã generate de seism”.
   Prefectul a inspectat modul de desfãºurare a exerciþiului ºi a aprobat
mãsurile propuse de actorii implicaþi în roluri, în raport cu ipotezele create
prin concepþie, dar ºi desfãºurarea de forþe în teren pentru simularea
salvãrii victimelor blocate în clãdiri.

Exerciþiu de simulare a unui cutremur

Mulþumesc colegilor liberali
ºi celor peste 100 de severineni care
au dat curs iniþiativei mele de a
planta 780 de puieþi de gorun, frasin,
salcâm ºi plop în zona Pãdurii
Crihala. Prezenþa numeroasã la
acþiune demonstreazã cã oamenii
pot face front comun atunci când
este vorba de anumite teme
importante, printre care ºi înfiinþarea
unor spaþii verzi în oraºul în care cu  Biroul de presã
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#FacemSeverinulVerde!

toþii ne dorim sã respirãm un aer mai
curat. #FacemSeverinulVerde!
   La evenimentul de sâmbãtã, 24
noiembrie, au participat membri ai
PNL Mehedinþi, precum ºi numeroºi
severineni care au dat o mânã de
ajutor pentru plantarea a peste 700
de puieþi. Este deja a doua acþiune
de acest gen iniþiatã de liberalul
Daniel Cîrjan, în primãvarã fiind
plantaþi 200 de salcâmi.
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Moment istoric
pentru

Biserica Ortodoxã
Românã:

Sfinþirea Catedralei
Naþionale în

25 noiembrie 2018

Mesajul elevilor traianiºti, transmis
cu ocazia manifestãrilor dedicate
Centenarului Marii Uniri  - 2018
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Marcãm astãzi împreunã, unul
dintre cele mai emoþionante momente din
viaþa acestei þãri. Momentul în care nãzuinþa
de sute de ani a acelora de aceeaºi limbã,
aceleaºi obiceiuri ºi aceeaºi credinþã s-a
împlinit prin unirea într-un singur hotar.
   Se împlinesc o sutã de ani de la Marea
Unire din 1918. Atunci, ceea ce pãrea un
vis pentru mulþi dintre români, devenea
realitate. Iar realitatea a persistat ºi iatã-
ne, în anul 2018, cã sãrbãtorim
Centenarul Marii Uniri. Ne bucurãm de
faptul cã am reuºit sã rãmânem împreunã
pentru atât de mulþi ani.
   Unitatea statalã a românilor a fost hotãrâtã,
pentru totdeauna, de Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia, la 1 Decembrie
1918.Momentul acela a constituitapogeul
unitãþii românilor ºi rãmâne pentru noi toþi
un reper. Aº vrea sã citesc cuvintele
Primului Ministru al României de atunci,
marele om politic  Ion I.C. Brãtianu:

“Vã aºteptãm de o mie de ani ºi aþi venit
ca sã nu ne mai despãrþim niciodatã. Sunt
în viaþa unui neam clipe de fericire atât de
mari, încât ele rascumpãrã veacuri întregi
de suferinþã. Bucuria noastrã nu este
bucuria unei singure generaþii. Ea este
sfânta tresãrire a întregului popor român,
care de sute ºi sute de ani a îndurat
suferinþele cele mai crude, fãrã sã-ºi piardã
credinþa neclintitã în sosirea acelei zile care
ne uneºte astazi ºi care trebuia sã vie, care
nu se putea sã nu vie.’’
   Nicãieri în Europa, acum 100 de ani în
urmã,principiul naþionalitãþilor care trebuia
sã cãlãuzeascã reaºezarea Europei dupã
marele rãzboi nu-ºi gãsea o mai mare
aplicare decât în Unirea Transilvaniei cu
România. Sãrbãtorim azi 100 de ani de când
a prins contur dorinþa de a vedea adunaþi
toþi românii în graniþele aceluiaºi stat liber,
independent printre naþiunile lumii
   Sãrbãtorim naºterea unei naþiuni,
România! Este o zi sfântã, o zi care, prin
voia lui Dumnezeu, vine imediat dupã
sãrbãtoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul

spiritual al românilor! Este o
zi care a încununat în mod
fericit lupta poporului român
pentru independenþã.
   “Dacã m-aº fi nãscut în altã
þarã, România ar fi fost þara
în care aº fi vrut sã emigrez“,
spunea regretatul nostru
poet , Adrian Pãunescu.
Pentru cã, odatã ce te-ai

La  mulþi ani, România mea dragã,
din inima ºi gândurile mele!

Dupã ce cam
toatã toamna ne-am
certat între noi, din
cauza vederilor diferte
care ne animã, pe tema
referendumului privind
familia tradiþionalã,
Biserica noastrã
ortodoxã nu a ieºit

neºifonatã din tot bâlciul politicianist aferent, din pãcate.
Zic din pãcate, cãci ar fi putut evita, cu diplomaþie, o apropiere
nepotrivitã ºi neavenitã vizavi de politic. Cãci în vreme ce
politicul e un mijloc ºi un vehicul terestru, cameleonic,
Biserica e un arbore ale cãrui rãdãcini sunt aici, pe pãmânt,
dar ale cãrui ramuri se întind spre Cer, spre divinitate, pentru
mângâierea ºi liniºtea noastrã sufleteascã.
   Dacã fãrã politic, fãrã parlamente ºi partide putem trãi (oho,
ºi putem trãi chiar bine!) fãrã Bisericã nu, sau nu în termenii
unei umanitãþi depline. Pe aceste precedente a venit slujba
de sfinþirea a Catedralei Mântuirii Neamului. Milioane de
români au putut vedea la televizoare, ºi mii de oameni direct
în stradã sau în interiorul Catedralei Naþionale, un ceremonial
cum nu am mai vãzut niciodatã, într-un spaþiu de o solemnitate
ºi grandoare de bun gust, demn de sãrbãtorirea celor 100 de
ani de la marele act istoric al Unirii tuturor românilor.
   Contestatã de mulþi, Catedrala s-a ridicat ºi se va
desãvârºi în frumuseþea ei arhitecturalã ºi spiritualã,  iar
peste ani, am certitudinea, va fi unul dintre marile noastre
repere naþionale, nu doar duhovniceºti. Un edificiu cu care
ne vom mândri peste veacuri. Nu avem atât de multe, cum
poate ar fi trebuit. Au trebuit sã treacã 140 de ani ca sã
putem avea azi un asemenea edificiu.
   Am fost în vara trecutã prin sudul Italiei ºi am vãzut acolo
catedrale catolice, absolut impozante, în orãºele cam de
dimensiunea Severinului. Spania, Italia, Germania, Austria,
Franþa, dupã cum ºtiþi, au foarte multe catedrale superbe,
bazilici impozante, veritabile atracþii turistice. Noi nu avem
aceastã culturã a grandorii arhitecturale cum o au multe
popoare catolice. Istoria nu a avut milã ºi rãbdare cu noi,
am tot stat, vorba cronicarului „supt vremi” ºi nu am fost
lãsaþi sã ne ridicãm pe verticalã, sã dãm expresie aspiraþiilor
ºi demnitãþii noastre naþionale. Avem de acum încolo
aceastã ºansã, iar Catedrala Mântuirii Neamului e un prim
pas, glorios ºi emblematic, pe acest drum.
   Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Catedrala
Mângâierii
Naþionale

nãscut aici, cu greu mai vrei sã pleci, iar
dacã pleci, îþi doreºti mereu sã te reîntorci
aici, în patria natalã.
   Dragostea de þarã nu se declarã doar în
timpul manifestaþiilor publice, iubirea de patrie
trebuie sã se manifeste prin fapte, ci tot timpul
cât existãm. Respectul pentru marile valori nu
se face public doar cu ocazia zilei naþionale,
acest respect trebuie sã fie perpetuu. Dreptul
de a fi toþi românii într-un singur stat nu vine
odatã cu rãzboaiele sau tratatele.
   Ziua de 1 Decembrie este ziua în care toþi
românii îºi onoreazã þara ºi cinstesc cu
profundã recunoºtinþã generaþiile, care au
luptat pentru libertatea ºi unitatea neamului
romanesc. Actul istoric desãvârºit la 1
Decembrie 1918, la Alba Iulia,ne obligã ºi în
prezent, dupã 100 de ani, sã privim cu mare
responsabilitate moºtenirea politicã ºi
ideologiocã pe care o avem de la întemeietorii
României Mari. Statul român, creat la 1
Decembrie 1918, a parcurs etape istorice care
i-au marcat destinul dar care, prin sacrificiul
multor români ºi voinþa întregului popor, a
devenit o þarã democraticã, parte integratã, cu
drepturi depline, a Uniunii Europene.
   De aceea, Ziua Naþionalã trebuie sã ne
insufle curajul civic manifestat de înaintaºii
noºtri, sã ne fie mereu imbold spre
solidaritate naþionalã. Sã ne ajute Bunul
Dumnezeu ca eforturile ºi sacrificiile
românilor de-a lungul istoriei, sã fie spre
binele nostru comun. Tricolorul, ca simbol
al Statului Român, sã ne reaminteascã tuturor
românilor, din generaþie în generaþie ºi din
toate categoriile sociale, cã suntem cu toþii
responsabili de viitorul societãþii româneºti.
E ziua noastrã, a românilor!
E zi de sãrbãtoare!
La mulþi ani, români, oriunde v-aþi afla!
La mulþi ani, România!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº
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Vineri, 30 noiembrie, se redeschide patinoarul din Drobeta Turnu Severin.
Intrarea va fi GRATUITÃ atât vineri, cât ºi sâmbãtã 1 Decembrie!

Pregãtirile pentru organizarea
evenimentelor menite sã marcheze la
Drobeta Turnu Severin împlinirea a
100 de ani de la Marea Unire sunt pe
ultima sutã de metri. Urmeazã patru
zile de festivitãþi în cadrul cãrora,
evenimentele pregãtite vor fi pentru
toate gusturile.

„Îi aºteptãm pe severineni sã se
alãture evenimentelor pe care le vom
organiza pentru a serba împreunã
Centenarul Marii Uniri. Aceste
evenimente vor debuta pe 29
noiembrie cu un spectacol de galã în
cadrul cãruia cap de afiº vor fi solistele
Veta Biriº, Daniela Condurache ºi
Niculina Stoican. Iluminatul festiv va
fi pornit în seara zilei de 30 de
noiembrie atunci când va avea loc ºi
retragerea cu torþe. Urmeazã apoi pe
1 decembrie depunerea de coroane,
parada militarã, iar de la ora 11:30, în
zona centralã a oraºului (n.r.

Primãria DROBETA TURNU SEVERIN a preãtit un program cu totul DEOSEBIT pentru Ziua Naþionalã a României:

Patru zile de evenimente dedicate CENTENARULUI
bulevardul Carol I) avem pregãtite
porþii de fasole ºi vin fiert pentru toþi
participanþii. Îi aºteptãm pe severineni
sã participe la aceste evenimente în
numãr cât mai mare”, a spus Marius
Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Primãria Drobeta Turnu Severin,
prin Palatul Culturii “Teodor
Costescu” sunt principalii
organizatori ai acestor evenimente
care vor debuta pe 29 noiembrie.
Urmeazã apoi un nou moment festiv
în seara zile de 30 noiembrie, atunci
când va fi pornit ºi iluminatul public
de sãrbãtori, eveniment urmat de noi
concerte, iar mai apoi urmeazã pe
1 decembrie, noi evenimente care
vor include depunere de coroane la
mormântul eroilor, paradã militarã
ºi nelipsita fasole împãrþitã celor
care vor veni sã petreacã ziua
naþionalã în zona centralã a oraºului.

Se redeschide patinoarul

Mesajul elevilor traianiºti, transmis cu ocazia manifestãrilor
dedicate Centenarului Marii Uniri - 2018

Manifestãrile
organizate astãzi

(miercuri, 28
noiembrie 2018

n.r.) reprezintã
omagiul nostru, al

tinerei generaþii,
adus luptei

înaintaºilor, cei
care acum  o sutã
de ani au înfãptuit

România Mare.
 Este pagina
sublimã a istoriei
noastre ºi ne simþim mândri cã suntem prezenþi la
aniversarea Centenarului Marii Uniri, putem sã
îndrãznim a ne numi “Generaþia Centenar”, pentru cã
avem privilegiul de fi urmaºii “pãrinþilor naþiunii
române unite”, cu toate cã realitatea teritorialã de acum
este diferitã de cea din 1918. Este o zi a bucuriei ºi a
mândriei naþionale!
   Colegiul Naþional “Traian” duce mai departe
mesajul iubirii de þarã, pe care simbolic l-au început
în 1918 elevii care au plantat un stejar, care falnic
ne priveºte de o sutã de ani, întinzându-ºi ramurile
peste ferestrele claselor unde învaþã elevii de azi.
Am repetat astãzi acest gest, am fãcut un arc peste

Stimaþi invitaþi,
dragi elevi si

profesori,

timp prin plantarea în parcul liceului a “Stejarului
Centenarului”.
   Omagiul nostru este unul de suflet, fãcut cu
sinceritate ºi românism. Avem nevoie ca tânãra
generaþie sã pãstreze ºi  sã ducã mai departe ceea
ce “Generaþia Marii Uniri” din 1918 a realizat.
Suntem pãstrãtorii acestui spirit ºi de aceea
suntem astãzi aici!

LA MULÞI ANI ROMÂNIA !
LA MULÞI ANI ROMÂNI!

28 noiembrie 2018
Sarah Guran, Preºedinta Consiliului elevilor a

Colegiului Naþional “Traian” Drobeta Turnu Severin

COMUNICAT DE PRESÃ
AGENÞIA PENTRU PROTECÞIA

MEDIULUI MEHEDINÞI informeazã toþi
titularii/deþinãtorii de autorizaþii de mediu/
autorizaþii integrate de mediu, despre
apariþia Ordinului nr.1171/05.11.2018
privind aprobarea procedurii de aplicare
a vizei anuale a autorizaþiei de mediu ºi
autorizaþiei integrate de mediu, publicat în
Monitorul Oficial al României Partea I nr.
967/15.11.2018.
   Prezenta procedurã reglementeazã condiþiile
de solicitare, de aplicare sau de respingere a
vizei anuale a autorizaþiei de mediu ºi
autorizaþiei integrate de mediu, în acord cu
prevederile Ordonanþei de Urgenþã nr.195/
2005 din 22 decembrie 2005 privind protecþia
mediului, aprobatã prin Legea nr.265/2006
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Având în vedere faptul cã autorizaþia de
mediu ºi autorizaþia integratã de mediu îºi
pãstreazã valabilitatea pe toatã perioada în
care beneficiarii lor obþin viza anualã, toþi
titularii/deþinãtorii de autorizaþii de mediu/
autorizaþii integrate de mediu trebuie sã
solicite (viza anualã) la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi în fiecare an
cu minim 60 de zile înainte de ziua ºi luna
în care a fost emisã autorizaþia de mediu
sau autorizaþia integratã de mediu.
   Precizãm cã pentru derularea procedurii
de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe
sau tarife.

Compartimentul  Relaþii Publice,
Tehnologia Informaþiei

La sfârºitul acestei
sãptãmâni, municipalitatea redes-
chide patinoarul din oraº.
   Începând de vineri , 30
noiembrie, ora 16.00, pasionaþii
sporturilor pe gheaþã vor avea din
nou acces la patinoar.
   “Pãstrãm tradiþia iar vineri, 30

noiembrie când aprindem ºi
iluminatul festiv, vom redeschide
patinoarul. Atât vineri, cât ºi
sâmbãtã 1 Decembrie, intrarea va
fi gratuitã pentru toata lumea”, a
precizat primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu.
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Vechea Catedralã Patriarhalã de pe Dealul
Mitropoliei din Bucureºti a fost construitã ca bisericã
de mãnãstire, între anii 1656 ºi 1658, de cãtre
domnitorul Constantin ªerban Basarab. În anul
1658, la sfinþirea bisericii mãnãstirii cu hramul Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena, sãvârºitã de cãtre
Patriarhul Antiohiei, Macarie al III-lea Zaim, Þara
Româneascã avea doar trei ierarhi: la Bucureºti,
Mitropolitul ªtefan I, al Ungrovlahiei, la Râmnic,
Episcopul Ignatie, iar la Buzãu, Episcopul Serafim.
   Vechea Catedralã Mitropolitanã se dovedise încã
de atunci neîncãpãtoare, mai ales cu prilejul marilor
sãrbãtori bisericeºti sau naþionale, precum ºi la alte
momente solemne, cum a fost Proclamarea
Regatului României ºi încoronarea primului rege,
Carol I, la 10 mai 1881, când s-a constatat cã nici
una dintre cele peste o sutã de biserici, câte existau
în Bucureºti, nu era atât de încãpãtoare încât sã-i

Moment istoric pentru Biserica Ortodoxã Românã:
Sfinþirea Catedralei Naþionale în 25 noiembrie 2018

primeascã pe toþi cei
care ar fi dorit sã
participe la slujbele
oficiate cu prilejul
solemnitãþilor.
   Ca urmare, la dorinþa
regelui Carol I, în anul
1884 Adunarea
Deputaþilor ºi
Senatul României
au votat Legea nr.
1750, pentru
c o n s t r u i r e a

„Bisericii Catedrale din Bucureºti”, promulgatã
de regele Carol I la 5 iunie 1884 ºi pentru care
prevãzuse de la bugetul statului suma de
5.000.000 de lei (aur).
   Construirea Catedralei s-a amânat din diverse
motive, apoi au venit vremuri grele pentru þarã,
pentru cã la 1 septembrie 1939 a izbucnit al
Doilea Rãzboi Mondial, prinzând în vâltoarea lui
ºi România, cãreia i-au fost rãpite Basarabia,
Bucovina de Nord, Þinutul Herþa (prin
Ultimatumul sovietic din 22 iunie 1940), Ardealul
de Nord (în urma Dictatului de la Viena, din 30
august 1940) ºi Cadrilaterul (cedat Bulgariei în
7 septembrie 1940).
   Au urmat deceniile grele ale regimului comunist
ateu, când mii de oameni credincioºi, preoþi ºi cãlugãri
au fost arestaþi, judecaþi ºi condamnaþi la ani grei de
închisoare, de unde mulþi nu s-au mai întors.
   Proiectul Catedralei Mântuirii Neamului a
devenit un subiect închis.
   Dupã anul 1990, prin grija vrednicului de pomenire
Patriarh Teoctist, proiectul construirii Catedralei
Mântuirii Neamului a prins din nou viaþã, dupã o
tãcere de 45 de ani.
   Amplasamentul final al catedralei a fost stabilit în
anul 2005, pe fostul deal al Arsenalului, în Calea 13
Septem-brie, în spatele Casei Poporului, iar în data
de 25 noiembrie 2018 s-a hotãrât sfinþirea acesteia.
   Mii de credincioºi din þarã ºi diaspora au asistat
duminicã, 25 noiembrie, la momentul sfinþirii
Catedralei Naþionale de cãtre Sanctitatea Sa
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu ºi Preafericitul
Pãrinte Patriarh Daniel au sfinþit Catedrala
Mântuirii Neamului.
   La aceste eveniment istoric pentru Biserica
Ortodoxã Românã au participat ºi Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, precum ºi o delegaþie a Centrului
Eparhial formatã din Pr. Necºoiu Cosmin Eftimie,
Consilier Social-Media ºi Pr. Ionuþ ªtefan,
Inspector Bisericesc. De asemenea, alþi zeci de
preoþi ºi sute de credincioºi din Mehedinþi, veniþi
din mai multe parohii, au luat parte la slujba de
sfinþire a Catedralei Naþionale.

   Dupã înveºmântare, Patriarhul Ecumenic ºi
Patriarhul Daniel împreunã cu soborul slujitor,
din care au fãcut parte ierarhi strãini ºi români,
au ieºit în pridvorul lãcaºului de cult unde a
început slujba de sfinþire.
   Potrivit rânduielii, au avut loc mai multe
momente liturgice în exteriorul catedralei, lãcaºul

de cult fiind uns cu Sfântul ºi Marele Mir ºi stropit
cu Agheasmã.
   Apoi, soborul slujitor condus de Patriarhul
Ecumenic a intrat în sfântul altar unde a continuat
rânduiala sfinþirii catedralei aflatã în Dealul
Arsenalului.
   Slujba de sfinþire a fost urmatã de prima Sfântã
Liturghie oficiatã în Catedrala Naþionalã, slujbã
prezidatã de Patriarhul Ecumenic.
   Dupã oficierea primei Sfinte Liturghii în Catedrala
Naþionalã, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a
adresat duminicã un cuvânt în care a apreciat
eforturile de ridicare în România a unui lãcaº de
cult simbol al unitãþii naþionale, proiect concretizat
în timpul pãstoririi Patriarhului Daniel.
   Totodatã, Sanctitatea Sa Bartolomeu a
binecuvântat clerul ºi credincioºii români ºi i-a
îndemnat sã se bucure de lumina duhovniceascã
transmisã de Catedrala Naþionalã.
   Patriarhul României a anunþat aducerea
moaºtelor Sfântului Andrei ºi Sfintei Ecaterina în
Catedrala Naþionalã ºi i-a invitat pe credincioºi
sã se închine în Sfântul Altar nou sfinþit.
   Toþi pelerinii pot intra în Sfântul Altar al Catedralei
Naþionale pânã joi seara.
   Catedrala Mântuirii Neamului este închinatã
eroilor români din toate timpurile, având hramul
principal Înãlþarea Domnului – Ziua Eroilor. De
aceea, Patriarhul Daniel a aºezat sâmbãtã seara în
altarul catedralei lista cu numele tuturor eroilor
români cunoscuþi.  Biroul de presã

Mãsuri de prevenire a
apariþiei Pestei Micilor

Rumegãtoare
   Primul focar de Pestã a Micilor Rumegãtoare
din Uniunea Europeanã a fost confirmat în
Bulgaria, în data de 23 iunie a acestui an, urmat
de confirmarea altor noi focare în 28 iunie ºi 9
iulie. Pesta micilor rumegãtoare este o boalã
viralã gravã, care nu afecteazã omul, dar afecteazã
rumegãtoarele mici, respectiv ovinele ºi
caprinele. Boala se transmite în principal prin
contact direct, iar mortalitatea în cazul animalelor
infectate poate ajunge la 70%. În România nu
evolueazã aceastã boalã, având statut de þarã
liberã de Pesta Micilor Rumegãtoare.
   La nivelul judeþului Mehedinþi este în plinã
desfãºurare campania de inspecþie a animalelor
în exploataþii în conformitate cu Ord. 35/2016,
având în vedere cã judeþul nostru se învecineazã
cu Bulgaria pe raza comunelor Pristol, Gîrla Mare,
Vrata ºi Salcia. DSVSA Mehedinþi a efectuat
controale în trafic, s-au fãcut informãri în punctele
de trecere a frontierei, iar orice suspiciune de boalã
trebuie notificatã în cel mai scurt timp.

Director Executiv, Dr. Irina Oana ZOICAN
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Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier a organizat în aceastã searã, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi ºi Casa Corpului
Didactic Concursul Judeþean de
Istorie “CENTENARUL MARELUI

Concurs Judeþean de Istorie organizat de Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de presã

“CENTENARUL MARELUI RÃZBOI ªI AL MARII UNIRI”

RÃZBOI ªI AL MARII UNIRI”.
La acest eveniment, care a avut loc

la Palatul Culturii “Teodor Costescu”,
au participat elevi ºi profesori
reprezentând 13 licee din judeþul
Mehedinþi. Dupã intonarea imnului ºi

a eliberãrii simbolic spre cer a unui
numãr de 100 de baloane cu heliu,
managerul muzeului, Prof. Drd.
Chircu Doiniþa Mariana a declarat
deschis concursul. La final, echipa
câºtigãtoare a fost cea care a
reprezentat Colegiul Tehnic “Lorin
Sãlãgean”, pe locurile II ºi III
clasându-se echipajele Colegiului
Naþional “ªtefan Odobleja” ºi
Liceului Teoretic Cujmir.
   Toþi participanþii ºi profesorii care
au pregãtit echipajele au fost
felicitaþi ºi premiaþi de cãtre
muzeu,iar sponsorul acþiunii,
doamna Mariana Molnar, a acordat

premii generoase în bani elevilor.
Echipele Colegiului Naþional
“Gheorghe Þiþeica” ºi Liceului
Teoretic “Gheorghe Ionescu ªiºeºti”
au câºtigat un premiu special din
partea muzeului. Proba specialã a

constat în redactarea unui mesaj de
suflet cãtre generaþiile viitoare cu
ocazia sãrbãtorii bicentenarului din
2118. Aceste mesaje vor fi introduse
într-o capsulã ce va fi îngropatã în
parcul arheologic al muzeului, ea
urmând a fi deschisã peste 100 de
ani, de generaþiile viitoare.

La eveniment a participat ºi
Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Av. Aladin Georgescu,
care a subliniat importanþa organizãrii
unor astfel de evenimente culturale.
Cei prezenþi în salã au fost delectaþi
cu melodiile interpretate de elevii
Palatului Copilului din Drobeta Turnu
Severin. Concursul a fost foarte bine
primit atât de elevi, cât ºi de
profesori, iar muzeul intenþioneazã
introducerea în caledarul instituþiei
a unor concursuri anuale.

Pentru sãrbãtorirea
Centenarului Marii Uniri, ªcoala de
Perfecþionare a Pregãtirii Personalului
Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu

Simpozion pentru sãrbãtorirea Centenarului Marii Uniri, la ªcoala de Perfecþionare a
Pregãtirii Personalului Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin

Severin a organizat un simpozion
unde au fost prezentate mai multe
teme ce vizeazã fenomenul
migraþiei, libera circulaþie, verificãri

la frontiere, azil ºi integrare.
   Pentru a marca cei 100 de ani de
la Marea Unire, marþi, 27.11.2018,
în cadrul manifestãrilor ºtiinþifice, au
fost dezbãtute subiecte precum:
Organizarea pazei frontierei României
Mari; Integrarea migranþilor în
societatea româneascã; Protecþia
refugiaþilor în România.
   Totodatã, au fost prezentate
efectele pe care le produce migraþia
asupra familiei, consecinþe ale
traficului de migranþi ºi legislaþie
relevantã în domeniul migraþiei.
   La eveniment au fost invitate oficialitãþi
locale ºi reprezentanþi ai instituþiilor

publice din municipiul Drobeta Turnu
Severin, comandanþi ºi ºefi ai
structurilor Ministerul Afacerilor Interne
ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din raza
judeþului Mehedinþi, reprezentanþi
UNHCR România, reprezentanþi ONG-
uri cu atribuþii în domeniul migraþiei ºi
istorici.   Georgiana Liliana Lupu

Evoluþia perechii euro/leu din
perioada analizatã a fost influenþatã, pe
finalul ei, de creºterea ofertei comerciale
de valutã,companiile trebuind sã-ºi
achite taxele ºi impozitele la bugetul
de stat, în timp ce dolarul ºi francul
elveþian s-au apreciat.
   Dupã o creºtere la 4,6644 lei, la
debutul intervalului, euro a coborât la
4,6553 lei, pentru a-l încheia la 4,6599
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat între 4,657 ºi 4,662  lei,
cu închiderea la 4,658 lei.
   Faptul cã economia mondialã se
pregãteºte sã intre într-o nouã perioadã

Analiºtii vãd euro la 4,7 lei
de recesiune dar ºi acela cã nivelul
consumului se contractã, în condiþiile
unei reduceri critice a investiþiilor
statului, vor pune presiune asupra
cursului euro. Conform lui Dan Bucºa,
de la UniCredit Bank Londra, cursul
euro ar trebui sã urce la 5 lei, însã
BNR va controla evoluþia lui, pe
fondul unei inflaþii ridicate.
   La rândul lor, membrii CFA
România estimeazã, în ultimul sondaj
realizat, trecerea pe depreciere a
leului. Cursul euro ar urma sã
creascã, în valoare medie, în cazul
orizontului de ºase luni la 4,70 lei iar

pentru cel de 12 luni la 4,75 lei.
   Cursul dolarului american a scãzut
pânã la 4,0773 lei dar a încheiat
perioada la 4,1194 lei, când cotaþiile
din piaþã au urcat la 4,108 – 4,123 lei.
   Moneda elveþianã s-a tranzacþionat
pe pieþe internaþionale între 1,13 ºi
1,136 franci/euro, iar media a
crescut de la 4,1003 la 4,1203 lei.
   Banca centralã a realizat o nouã
operaþiune de tip repo, a treia din
aceastã lunã, prin intermediul cãreia
a împrumutat  inst i tuþ i i le
financiare cu 10,2 miliarde lei,
la o dobândã de 2,50%, egalã

cu cea de politicã monetarã.
   În aceste condiþii, indicii ROBOR au
revenit pe scãdere. Cel la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la 3,24 la
3,20%, iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
de la 3,46 la 3,42%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci,
a coborât la 3,53 la 3,51% iar cel
la 12 luni a de la 3,59 la 3,58%.

 continuare în pag. 10
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Apropierea Zilei Naþionale a
României, prin urmare a împlinirii celor
o sutã de ani trecuþi de la realizarea Marii
Uniri de la 1   Decembrie 1918, nu a
adus, cum ar fi fost de aºteptat, o
detensionare a atmosferei politice din
þarã sau mãcar o  tentativã de a lãsa în
rastel „armele” confruntãrii politice
intene. Da’ de unde! Þâfnele politice
interne s-au înteþit, s-au ascuþit, s-au...
cum vreþi sã le mai ziceþi dumneavoastrã
ºi nimic pare sã nu mai fie între rosturile
sale obiºnuite. Nedemnul locatar de la
Cotroceaua Mov a ajuns sã sfideze, în
nesimþirea lui, pe toatã lumea, indiferent
de rang sau de condiþie socialã. Las la
o parte tehnica diversionistã/
duºmãnoasã sau pe cea a dublei mãsuri
pe care le  aplicã în speach-urile rostite
în strãinãtate. Dupã ce, cu câteva
sãptãmâni în urmã, a declarat cã
România nu este pregãtitã sã preia
preºedinþia Comisiei Euopene pentru
urmãtoarele ºase luni, începând cu 1
ianuarie 2019, acum, meºterul Klaus
Werner  Iohannis a întors-o, pardon de
expresiune, nu ca la Ploieºti, ci ca la
Piatra Olt ºi a declarat cã totul e în regulã,
cã o fi, cã o pãþi, cã boul bãlþii ºi aºa
mai departe. Noi ne cunoaºtem marfa,
dar, în filmul ãsta, cine o sã-l mai ia în
serios pe marele sãsãlãu prin Europa?
Nici mãcar mãmicuþa lui de suflet, coana
Angelika, marchiza îngerilor!
   * Plãvanul ãsta s-a gãsit acum cã-
l apucã dorul de importanþa funcþiei
sale ºi le pune lui alde (pardon!)
Dragnea ºi Dãncilã beþe în roate cu
remanierea lui Peºte, de parcã aici ar
fi fost cuiul lui Pepelea. Cicã
dumnealui nu mai boteazã niciun
ministru pânã  dupã 1 Decembrie. Da,

Trãiascã pururi fala strãbunã!
cum sã nu, e ocupat rãu de tot! Numai
cu vizite de stat. De stat degeaba!
   * Prevalându-se tot de un fel de vizitã
de stat, acelaºi individ a evitat sã
participe la slujba de sfinþire a
Catedralei Mântuirii Neamului, unde
erau prezente cele mai înalte feþe le
Bisericii Ortodoxe, atât din Þarã, cât ºi
din strãinãtate.  Omul – anglican din
tatã în tatã! – nu a vrut, probabil sã se
amestece cu „prostimea” ortodoxã
autohtonã. care, pânã una-alta, îi
plãteºte din greu ºezutul la Cotroceni.
ªi mofturile aferente, desigur.
   * La  28 noiembrie 2018, scriitorul
ºi gazetarul patriot, politicianul
vizionar Corneliu Vadim Tudor (foto),
ar fi împlinit 69 de ani. O vârstã la care
numeroase javre de calibru îºi
dospesc, azi, ºezuturile prin
Parlamentul României ºi prin funcþiile
de înaltã decizie ale Þãrii. Zone în care
Tribunul, înainte de a trece la cele
veºnice, nu a mai fost lãsat sã ajungã.
Devenise, evident, un veritabil pericol
pentru liota trãdãtorilor de þarã aflatã
azi la putere. Cât de mult ne lipseºte
Corneliu Vadim Tudlor ne dãm seama
abia în aceste zile. Când România se

pregãteºte sã sãrbãtoreascã
Centenarul Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, fãrã români. Mai
exact fãrã români autentici ºi cu
dragoste de Þarã la cârma ei! ªi când
hoarde de derbedei se pregãtesc sã
transforme aceastã sfântã zi într-un
soi de zaverã sorosistã. Odihneºte-
te, dacã poþi, în pace, Omule Bun!
ªi mai lumineazã-i, de acolo de
unde unde eºti, pe cei rãmaºi sã se
ocupe de grijile noastre, cu flacãra
iubirii de Patrie!
   * La sfârºitul sãptãmânii trecute, un
grup de scriitori severineni, la iniþiativa
inimoasei poete, Gabriela-Mimi
Boroianu, a organizat o manifestare
comemorativã dedicatã regretatului
profesor, gazetar ºi scriitor Constantin
Stana, plecat dintre noi la cele veºnice
în urmã cu doi ani. Evenimentul a avut
loc în sala de lecturã, complet
reamenajatã, a Bibliotecii Judeþene „I.
G. Bibicescu” ºi a reunit pe câþiva dintre
prietenii celui dispãrut – Gabiela-Mimi
Boroianu, Victor Rusu, Viorica
Stãvaru, Viorica Gligor, Ioan Tãtucu,
Dan ªalapa, Puiu Rãducan, Marius
Popescu, Eugen Mãicãneanu, Mihai

Munteanu, Eugen Fritea ºi alþii. Cu
acest prilej, a fost lansat cel de-al
doilea volum al seriei antologice
„Mãrturii spre neuitare”, dedicat celui
dispãrut ºi apãrut la o editurã ieºeanã,
sub îngrijirea Gabrielei-Mimi
Boroianu. Cuvinte de laudã
managerului interimar al Bibliotecii
„I.G. Bibicescu”, doamna Cristina
Firu, care a asigurat cele mai
adecvate condiþii desfãºurãrii acestei
manifestãri evocative.
   * Personal, tocmai pentru cã suntem
martori o singurã datã în viaþã la un
eveniment de dimensiunea ºi

importanþa Centenarului Marii Uniri de
la 1 Decembrie  1918, mi-aº dori ca
marcarea lui de cãtre întreaga suflare
româneascã sã se petreacã sub cele
mai fericite auspicii, departe de orice
rãbufnire revanºardã, departe de ura
care continuã sã ne dezbine, departe
de orice politicianism gãunos.
* Trãiascã pururi fala strãbunã/

Marea Unire ºi spiritul sãu !/ Glorie
þie, Patrie bunã /atât la bine, cât ºi la
rãu./ Iubire, pace ºi sãnãtate/ la toþi
de faþã ºi viitori!/ Trãiascã Þara în
libertate/ ºi steagul sacru în  Trei
Culori!  (Corneliu Vadim Tudor).
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Comunicat de presã
ORGANIZATORI:
CONSILIUL LOCAL

DROBETA TURNU SEVERIN
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

CONSILIUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI
CENTRUL CULTURAL „NICHITA STÃNESCU”

“SUB SEMNUL CENTENARULUI”
29 NOIEMBRIE 2018, Scenã strada Criºan
16:00-16:15 CORUL EPISCOPIEI SEVERINULUI ªI STREHAIEI – Intonarea
Imnului României
16:30-20:00 SPECTACOL DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI , cu
participarea soliºtilor: ALINA MOÞI-DRÃGHIA, EMILIA DOROBANÞU, ANA MARIA
OPRIªAN, NICULINA STOICAN, MARIANA DEAC, OVIDIU HOMORODEAN,
GEORGIANA VIÞA, SEBASTIAN STAN, DANIELA CONDURACHE, ANGELICA
FLUTUR, VETA BIRIª.

Spectacol folcloric susþinut de orchestrele reunite “Lãutarii Mehedinþiului” a Palatului
Culturii “Teodor Costescu” ºi  orchestra Ansamblului “MARIA TÃNASE” din Craiova
- dirijor prof. NICOLAE DRÃGHIA.
Dansatorii Ansamblului “MARIA TÃNASE” - coregraf Ionel Garoafã - vor interpreta
dansuri tradiþionale din provinciile istorice: Moldova, Banat, Ardeal ºi Oltenia.

30 NOIEMBRIE 2018, Scenã strada Criºan
Intonarea Imnului României
16:00-17:00 Expoziþie de meºteºuguri ºi artã tradiþionalã româneascã: olari, ceramicã,
þesãturi, sculpturã în lemn
17:00-18:45  Concert DACIKA SIMPHONYC: MIHAI TOMA, Orchestra ºi Corul
Teatrului Naþional de Operetã ºi Musical “Ion Dacian”.
17:20 Aprinderea iluminatului de sãrbãtori în întregul oraº ºi a luminiþelor din Bradul
de Crãciun.

1 DECEMBRIE 2018, Teatru
Parada de 1 decembrie: Monument ºi Esplanada Teatru
ora 11:00  Cântece patriotice ºi dans popular; Esplanadã teatru

1 DECEMBRIE 2018, Scenã Strada Criºan
16:00-16:30 Intonarea Imnului României. Prezentare – “România Mare”
16:30-17:30 Spectacol folcloric susþinut de ANSAMBLUL “LUGOJANA” din Lugoj,
cu sol iºt ii : GHIÞÃ  CÃ LÞUN-B R A NCU,  DA NA  GR UES CU,  A NDR EEA
DRAGOMAN, ANDREEA TÃMAª, LARISA LUNGU, ANDREEA FÃRCAª.
17:30-18:30 Spectacol folcloric susþinut de ORCHESTRA MARAMUREªANÃ
MIRELA AVRAM.
Retragere cu torþe
19:00-20:00  Concert, formaþia PROCONSUL.
FOC DE ARTIFICII

2 DECEMBRIE 2018, Scenã Strada Criºan
Intonarea Imnului României
16:00 – 18:00 –Orchestra de muzicã popularã – Soliºti: ALINA DARAP ACHIM,
MARIANA GANÞU, CONSTANTIN ªI COSMIN GACIU, IRINA ZOICAN, LILIANA
BUNCIANU.
18:00 –19:00 – Ansamblul ROMANIÞA – CHIªINÃU
19:00-22:00 Spectacol folcloric susþinut de ANSAMBLUL PROFESIONIST
“DANUBIUS” al Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”, condusã de dirijor prof. ADRIAN
LUCA, conducere artisticã ION MAGHERU, cu soliºtii: LUCIANA VÃDUVA, ANGELA
MAGHERU, CLAUDIA CATANÃ, COSMIN BÎRLAN, IONELA BÃDÃLAN, ANICA
GANÞU ºi SANDA ARGINT. Prezentator: Delia Rîmniceanu

PALATUL CULTURII “TEODOR COSTESCU”

Doamna deputat Teiº Alina,
membru în Comisia pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport
ºi membru în Comisia pentru
egalitate de ºanse între bãrbaþi ºi
femei  a participat marþi , 27
noiembrie, la Masa Rotundã
organizatã de Comisia pentru
egalitate de ºanse între bãrbaþi
ºi femei  în parteneriat cu Institutul
Francez din Romania, având ca
temã: “Violenþa domesticã –
Aplicarea legislatiei – bune practici
ºi provocari”.
   Din data de 25 noiembrie pânã pe
10 decembrie se desfãºoarã o
campanie îndreptatã împotriva
violenþei asupra femeilor, organizatã la
nivel mondial.
   În România, violenþa domesticã ºi
violenþa împotriva femeilor încã mai
ating cote alarmante. Trãim într-o þarã
în care femeile se tem sã lupte pentru
drepturile lor, multe dintre ele
considerând ceva normal sã suporte
un comportament abuziv chiar din
partea partenerilor de viaþã. Anul trecut
au fost înregistrate 84 de victime ale

violenþei asupra femeilor dintre care
12 copii. Institutul Francez împreunã
cu reprezentanþi ai autoritãþilor ºi
societãþii civile din Franþa, (Claire
Guiraud ºi Armelle Danet) ºi
reprezentanþi din România ai mediului
academic au adus în atenþia publicã ºi
au dezbãtut problemele actuale ale
societãþii: lupta împotriva violenþei
domestice , asupra femeilor în general
dar ºi dreptul femeilor de a fi
reprezentate în mediul de
antreprenorial si în mediul politic.
   Copiii noºtri trebuie sã trãiascã
într-un mediu sãnãtos nu unul
agresiv ºi violent.
Haideþi sã luptãm pentru sãnãtatea
ºi starea noastrã de bine!
FEMEILE SUNT PUTERNICE!
FEMEILE POT FACE LUMEA MAI
BUNÃ!

 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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Cînd cu o mascã rîzi ºi cu alta
îþi baþi joc de popor, e musai sã fii
alungat! E ºi cazul turistului de la
Cotroceni! Francezii au ridicat rapid
capacul de pe oala lui Macron. De
peste douã sãptãmîni ciorba Franþei dã
în mod violent pe foc. Mii de
demonstranþi francezi vor debarcarea
preºedintelui, în urma aplicãrii unor
scumpiri ºi creºteri nejustificate de
taxe. Noi, deºi ne-am sãturat de
penalistul cu imunitate crescutã, care
potrivit unui post naþional de
televiziune bate toate recordurile la
dosare penale pitite, nu miºcãm nici
mãcar din urechi. Oengeurile lui ªöröº
fac legea ºi ne rînd în nas prin statul
paralel. Turistului profesionist nu-i
reproºeazã mai nimeni divizarea pe faþã
a naþiunii române în scopuri pur
politice, nici scoaterea la vedere a
dosarelor vechi, în care Justiþia a decis
irevocabil cã „stimabilul” a folosit acte
false. Sau cã, la Bruxelles personajul
ia poziþia de drepþi în faþa lui Merkel,
fãrã sã aibã vreun sentiment benefic
pentru þarã. Dupã modul în care turistul
îl vede „penal” pe Dragnea, poate sã
se considere liniºtit mai penal decît el,
fiindcã numãrul dosarelor turistului
creºte de la o zi la alta. Turistul n-are
treabã nici cu familia creºtinã, despre
creºtini afirmînd public cã ar fi
extremiºti. O demonstreazã absenþa
sfidãtoare de la evenimentul de sfinþire
a Catedralei Mântuirii Neamului.
Iohannis ar trebui sã ºtie cã Biserica
Ortodoxã este mama Neamului
Românesc, precum afirma Eminescu.
   Pornind de la Guvern, Parlament,
Justiþie, consilii judeþene, primãrii, pînã
în mãduva structurilor de stat,
financiare, bancare ºi de care or mai fi
ele, dãm de un dezastru total. Ar fi
momentul cel mai potrivit ca turistul sã
plece de bunã voie ºi sã lase locul unui
român competent ºi patriot! Pãlãria care

Un parºiv sadic, în serie
a fost pusã pe capul lui e mult prea mare!
Prea mult a urzit la dezbinarea ºi
asmuþirea românilor împotriva
românilor, la nesiguranþa zilei de mîine
ºi a transformat Instituþia preºedinþiei
într-un serviciu privat. Aº vrea sã ningã
cu demisii! Sã scãpãm odatã pentru
totdeauna de incompetenþi, ignoranþi ºi
corupþi! Haideþi, demisia !, sau îi
aºteptaþi pe „mascaþi”?
   Turistul se crede ºmecheraº, deºi ar
trebui legat pentru umilirea României
ºi împãrþirea ei în douã tabere, pentru
retrocedãrile uriaºe pe care le-a semnat
cu patru luni înainte ºi pentru altele ºi
mai rele, ºtie, Luluþa ºi bravii ei ostaºi
mai bine! Comportamentul lui sfidãtor
invitã la revoltã. Iohannis, e genul acela
de om care dacã îl auzi sîsîind ºi rînjind
printre dinþi, îþi vine parcã mai uºor sã-
l vezi pe bicicletã, iar dacã îl vezi pe
bicicletã parcã þi-ai dori sã-l vezi
cãzînd. Cinismul lui e greu de
suportat! Ne-a prostit acasã la noi ºi
la stînga ºi la dreapta, iar la Bruxelles
ne-a fãcut de-a dreptul proºti: cum cã
România n-ar fi în stare sã preia
preºedinþia rotativã a U.E. Dacã nu
scãpãm de ‘mnealui, afectatul,
efectatul, defectatul, Satul Român va fi
privatizat ºi condus de oengeurile lui
Söröº, aceleaºi care îi plãteºte pe
haºtagiºtii lui.
   Cã D.I.I.C.O.T. investigheazã
finanþarea miºcãrii haºtag, e apã de
ploaie! Mare brînzã nu va ieºi!
Bãsescu, ºi el cu un picior în groapã,
îi ia apãrarea nevestei lui Iohannis. De,
„corb la corb nu-ºi scote ochii”.
Tudorel Toader, cel mai bun ministru
al Justiþiei de dupã ‘89, nu danseazã
bãtuta Bruxelles-lui ºi afirmã fãrã
teamã cã ºefii Europei nu-s ºefii lui.
Vorba aceea: sã nu trimiþi niciodatã
niºte oi ca sã omoare un lup, pentru
cã oile nu-s decît momealã! Raportul
M.C.V. împotriva þãrii noastre vorbeºte
de la sine despre modul în care este
tratatã România pe plan extern, despre
felul în care nocivul turist a reprezentat
cauzele României. K.W.I. este genul
acela de om, care atunci cînd aude de
Merkel ºi de „valorile europene” cade
pe spate, fãrã sã-l ducã mintea la
consecinþe, ºi le spune: „Folosiþi-mã
aºa cum credeþi cã e mai bine!”, aºa
cum ºefa F.M.I., Cristine Lagarde, îi
scria lui Sarkozy în scrisoarea gãsitã

de poliþie în apartamentul sãu, aceasta
fiind cercetatã ºi acuzatã în dosarul
Bernard Tapie, cu un prejudiciu de 400
de milioane de euro. Occidentul are ºi
el corupþie, cât cuprinde!
   Vedeþi bine, cine conduce finanþele
mondiale ºi de unde au învaþã „ai
noºtri” comportamentul de slugã
coruptã! Uite cã ºi moftangiul a
consimþit cã poate fi folosit de
cãmãtarii Europei la treburile
„casnice”, inclusiv ca preº, la intrare.
Un om care a ars gazul pe meridiane
ºi paralele! Circ grandios! Asta ne-a
oferit moftangiul de cînd a fost „pus”
pe fotoliu sã execute ordinele
dresorilor externi, cãrora nu le pasã
de bietele „animale” româneºti. Cînd
se întocmesc topuri ale celor mai mari
idioþi lideri politici ai secolului nostru,
cu cifre record de idioþenii în dreptul
fiecãruia, ar trebui sã-l adãugãm ºi pe
moftangiul, care tot timpul a dat cîte un
ºut în fund României, în faþa mai marilor
sãi. Sã ne amintim o temã mai veche:
rezistenþa românului la batjocurã - ca
moºtenire geneticã -, cum neruºinarea
ºi parºivenia au devenit „calitãþile” ãluia
de la Cotroceni!
   Dacã îi este scris sã se trezeascã la
timp, fiecare popor are ora geneticã a
deºteptãrii. Parcã nicãieri în lume
hiclenirea aleºilor ºi a legiuitorilor n-a
umblat cu astfel de fãcãturi pe care istoria
nu le va mai descîlci uºor. Cam aºa a
murit ºi Imperiul Bizantin. Politicienii
ºi înstãriþii se bãteau între ei pentru
putere, iar turcii au profitat de
învãlmãºealã, ocupînd în voie ce mai
rãmãsese din imperiu. Se mai bãteau
pentru putere ºi în momentul în care
turcii intraserã în Constantinopol.
Turistul în discuþie n-a fãcut nimic bun
pentru þarã. Putem doar sã ne înfuriem
pe el ca pe un parºiv sadic în serie, care
a umilit grosier România. I-a ucis
perspectiva, siguranþa ºi i-a afectat grav
independenþa. Eventual, ne poate fi milã
de el ca de un uriaº cu mintea bolnavã
ºi cu vorbe de lut, devenite, ele însele,
otrãvitoare, care tot timpul scrîºneºte din
dinþi cu zîmbet publicitar, deºi scîrþîie ºi
tremurã ca piftia. Nu ne e deloc uºor sã
trãim într-o astfel de lume, în care istoria
îºi pierde cursul, furat de astfel de
ipochimeni.
   România a devenit raiul escrocilor
ºi samsarilor occidentali, care ºi-au

dat mîna cu autoritãþile române. Iatã
o Românie legatã la cap cu
problemele pe care le-a creat aceastã
europenizare falsã, care a subjugat
þãrile estice, ca sã umple visteriile
þãrilor vestice, aceastã maºinãrie
infernalã cu multe ºi periculoase
viteze! Acest iarmaroc U.E., neloial
pentru fiecare stat, dar pertinent
instituþiilor sale, deloc benefic
progresului economic ºi social
trîmbiþat. Hitler a dorit ºi el o Europã
unitã, o monedã unicã, o economie
unicã pe care sã o manevreze în
favoarea Germaniei. O economie
unde celelalte þãri sã se împrumute,
sã sãrãceascã, iar Germania sã
progreseze. În Al Doilea Rãzboi
Mondial au murit milioane de oameni
pentru ca Europa sã nu fie sub
papucul Germaniei. Ne-au bãgat în
N.A.T.O. ºi U.E. pentru interese
ascunse, jefuiri ºi umilinþe! Doar ca
sã ne hotãrascã statutul de colonie
obedientã. Merkel, Junkers (cel pe
care l-am vãzut cu toþii clãtinîndu-se
beat) ne-au legat fedeleº cu sfori
strãine Þãrii, ºi n-avem decît sã
mergem în sensul indicatoarelor
plantate de mai marii Europei,
sprijiniþi în cîrje de alienaþii noºtri,
adicã sã rãmînem în jug, slugãrind
organismelor cu mascã de unitate.
   Ce va face N.A.T.O. pentru România,
dacã cumva pofta unora pentru
Transilvania va creºte? Pãi, cam ce a
fãcut pentru Iugoslavia: numeroase
crime de rãzboi, cînd au fost rase din
temelii peste 50 de biserici ortodoxe,
cînd a folosit muniþie interzisã,
conþinând reziduuri radioactive de
Uraniu 238! Piloþii N.A.T.O. care au
bombardat Iugoslavia au dat dovadã
de multã cruzime ºi cinism, scriind -
la ordinul maleficei Madleine Albright
- pe bombele lansate în noaptea de
Paºti, „Paºte Fericit”. Europa a luat
parte la una dintre cele mai sîngeroase
serii de conflicte armate de la Al Doilea
Rãzboi Mondial încoace, numite
Rãzboaiele Iugoslave, venite pe fondul
unor amestecuri ale „guvernului”
mondial din umbrã, care a pus la cale
ºi a generat îndelungate conflicte
etnice, soldate cu mii de morþi. Cam
asta e tot ce ºtie N.A.T.O. sã ofere la
vreme de necaz!

 continuare în pagina 10
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 ªtefan Bãeºiu

Între douã Românii
Alocaþiile copiilor au

început sã fie plãtite cu douã
sãptãmâni întârziere. Sau poate a fost
modificatã ziua de platã. Multe familii
din þarã, adicã din România, sau de
la þarã depind de fiecare leu care
intrã în casã. Chiar ºi din alocaþiile
copiilor. Nimeni nu ºtie de ce plata
alocaþiei copiilor din þarã a fost
mutatã cu douã sãptãmâni, înspre
finalul lunii. Probabil cã preºcolarii,
elevii ºi liceeni nu reprezintã o
prioritate pentru Guvern sau pentru
politicieni sau pentru Ministerul
Muncii sau pentru Casa de Pensii
sau pentru viitorul þãrii. Probabil cã
viitorul þãrii va aparþine altcuiva ºi
nu va fi fãcut de tineri. Retorisme.
   Acesta este atitudinea celor care ne
conduc acum sau ne-au condus în
ultimii ani, sutã de ani. Dupã cum se
cunoaºte, peste tot a mai fost pus câte
un leu. Singurii care au fost ocoliþi de
la majorãri, mãriri ºi creºteri au fost
copiii. Alocaþia lor a rãmas tot de 84
de lei ºi va rãmâne cel mai probabil
de 84 de lei ºi în anii urmãtori. O sutã
de ani probabil. Este ºi justificabil din
punct de vedere electoral, având în
vedere cã micuþii nu au drept de vot ºi
abia dupã 18 ani devind valoroºi

pentru politicienii care conduc þara.
   Care þarã, cã la o sutã de ani de la
întruchiparea actualã a statului român
suntem mai dezbinaþi ca niciodatã.
Adepþii teoriei conspiraþiei ar spune
cã nimic nu este întâmplãtor ºi cã
cineva ne-ar vrea dezbinaþi. O fi ºi asta
ºi, recent, Ungaria a anunþat cã îºi vrea
Ardealul înapoi. Nicio reacþie din
partea politicienilor actuali – parcã mai
slabi ca niciodatã. Au murit foarte mulþi
români pentru pãmântul acesta.
   Unii contemporani se întreabã dacã
nu cumva au murit degeaba. Românii
sunt probabil cei mai dezbinaþi dintre
popoare ºi pare cã nu îi leagã nimic. O
fi aerul, zona, geografia. Au fost uniþi,
dar dezbinaþi. Adicã au locuit în aceeaºi
þarã, dar nu au reuºit sã facã treabã.
Nu am reuºit sã ne modernizãm þara ºi
încã regãsim în România frânturi de
Ev Mediu, modernitate ºi viitor. Mulþi
ºi-au dat seama cã nu se poate
construi în România ºi va fi foarte greu
sã îºi facã un viitor aici. Astfel, au decis
cã este cazul sã îºi caute o altã þarã
sau þãri care sã le devinã casã.
   Aºa pleacã în lume copiii dintr-o
familie. Dacã tot pleacã, de ce sã le
mai creºti alocaþiile? Poate cã nu vor
sã locuiascã în casa de la þarã, cu noroi

la poartã, cu veceul în grãdinã ºi cu
baia la lighean. În þara cu leafã minimã,
cu bârfã la bodega din sat sau cu haine
cumpãrate de la cãruþã de pe drum.
Ce ne trimit germanii în general. Ei
îmbracã jumãtate din România, pentru
cã altfel am fi toþi costumaþi în plastice
chinezeºti sau din alte state. ªi din
acest punct de vedere România este
în urmã cu mulþi ani. România
vestimentarã este defazatã cu 10-20
de ani. Mai ales la þarã se vede
încremenirea în timp sau înapoierea.
Mai sunt ºi acum paltoane de pe
vremea lui Ceauºescu. Merg pe stradã
ºi rezistã. Fãrã H tag. Este ºi o Românie
îmbrãcatã la 4 ace, pestriþã, guralivã,
una prostituatã, una genialã, alta
schizoidã, alta dementã de-a dreptul.
   Aceasta este þara în care românul
trãieºte. Sunt însã 5 sau viitoare 6
milioane de români care au plecat ºi
care formeazã românii mai mici afarã.
Nu vor trãi mult acele românii. Micii
români de afarã vor dispãrea ºi vor fi
cetãþeni ai altor þãri. Li se va pierde
urma. Unora le este ruºine cã sunt

români ºi îºi ascund urmele. Nici nu îi
condamnã nimeni. Poate au motive,
poate sunt discriminaþi sau fãcuþi
þigani care furã. Nu întâmplãtor avem
ºi cea mai mare populaþie de þigani din
Europa, aici în România. Poate peste
câþiva ani va fi þara þiganilor majoritari
ºi românii vor dispãrea, dacã nu
cumva au dispãrut de mult.
   Singura lecþie din 30 de ani de
democraþie ar fi asta: Nu ar trebui sã
ne surprindã nimic în anii care vin.
Nici mãcar dacã Ungaria va pune
stãpânie pe Ardeal, dacã Austria pe
Bucovina, Russia pe Moldova din
România. ªi ar mai merge: Dobrogea
la Turcia ºi Bulgaria. Ar mai fi Oltenia.
O bucatã din vechiul Regat.
Regãþenii, cum li se mai spune, de
pe vremuri. ªi cam asta a fost povestea
de o sutã de ani a României. Lecþia pe
care am învãþat-o pânã acum este cã
nu va trebui sã ne mai surprindã
nimic. De ce? Pentru cã între cele douã
Românii: una care iubeºte ºi alta ca
urãºte nu creºte nimic. Decât pustie.
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În ziua de 1 Decembrie 1918
s-a încheiat un proces istoric
îndelungat. La acea datã s-a consfinþit
oficial, cã speranþa ºi lupta a milioane
de români s-au împlinit. Nu a fost ceva
artificial, forþat, o hotãrâre de
cancelarie, strãinã de realitate. Nu a fost
darul binevoitor al unor puteri strãine.
A fost efectul firesc a secole de jertfã
adusã pe altarul istoriei. Atunci a fost
ceasul astral al neamului românesc.
El a încununat miile de eroi cãzuþi sau
rãniþi pe câmpurile de luptã ale
Primului Rãzboi Mondial. A fost
consecinþa efortului supraomenesc al
românilor de la Mãrãºeºti, Mãrãºti,
Oituz, Valea Jiului, Turtucaia.
   Unirea a fost prezentã în viaþa
românilor dintotdeauna. Condiþiile
istorice nu ne-au permis s-o
realizãm faptic, deplin. Graniþele
politice care au despãrþit vremelnic
pe români au fost artificiale.
Niciodatã ei n-au socotit cã acestea
sunt veºnice. Proverbul “Apa trece,
pietrele rãmân!” a fost ca un crez al
rãbdãrii, al speranþei, al încrederii în
Dumnezeu ºi în dreptatea Lui.
   Ne-au unit limba, credinþa creºtinã,
cântecul doinei,  cântecul de leagãn ºi
de dor, de dragoste  ºi de revoltã,
bocetul ºi colindele. Ne-au unit ca-ntr-
o horã dansurile noastre româneºti,
datinile din toate anotimpurile,
sãrbãtorile, nunþile ºi înmormântãrile,
pomenile ºi parastasele. Ne-am unit
în faþa puhoaielor de nãvãlitori, care

Unirea dintotdeauna
au venit din cele patru vânturi ca sã ne
cearã pãmânt ºi apã, copii, vite,
cereale, bãuturã ºi adãpost. Ne-am unit
în faþa cataclismelor de tot felul, fie cã
au fost cutremure, inundaþii, alunecãri
de teren, incendii, vijelii, potopuri.
   Ne-am unit când ne-au ameninþat
duºmanii, bolile ºi nenorocirile. Ne-
am unit ca sã ne scãpãm turmele din
gura lupilor, urºilor ºi altor jivine. Ne-
am unit pe câmpul de luptã, la
semãnat ºi la prãºit, la cosit ºi la
secerat. Niciodatã nu ne-am socotit
singuri, ci, atâta vreme cât am ºtiut
cã în casa de alãturi, în sat, în cetate
sau oraº, în þarã ºi dincolo de
fruntariile ei trãieºte un suflet de
român, un frate, un vecin, un fârtat,
am fost mai puternici, nu ne-am dat
bãtuþi, ci am rezistat cu eroism.
   Ne-au înfrãþit Dunãrea, râurile ºi
pâraiele, câmpiile, dealurile, vãile,
munþii ºi codrii. Carpaþii ne-au fost ca
o centurã a puterii ºi a nãdejdii, marea
ca o gurã de oxigen, ca o cale spre
veºnicii. Dumnezeu ne-a fost tatã ºi
Þara ne-a fost mamã. Cu preþul vieþii
noastre am luptat ca sã nu fie terfelite
numele ºi demnitatea pãrinþilor noºtri.
Am dat liftelor pãgâne tot ce-a fost
nevoie: ascuþiºul sabiei, izbitura
buzduganului, iuþimea sãgeþii, iar, când
ne-a copleºit mulþimea lor, le-am dat
bani, cereale, vite, copii, dar nu le-am
dat o palmã de pãmânt din trupul Þãrii.
   Mai mult, nu am permis ca pe pãmânt
românesc sã se aºeze cohorte de pãgâni,

sã-ºi construiascã moschei, sã ne
transforme în paºalâc. Am avut demnitate
ºi cu preþul vitejiei ºi diplomaþiei am
apãrat-o. Ne-a vãzut Dumnezeu zbaterea,
truda, credinþa ºi speranþa, ne-a auzit
suspinul ºi rugãciunea ºi ne-a ocrotit ºi
El prin veacuri. Nu ne-au strivit
cizmele uriaºilor, nu ne-au pervertit
sufletele credinþele deºarte.
   Am vorbit cu mândrie de Þara
Româneascã, Þara Moldovei, Þara
Transilvaniei, Þara Banatului, Þara
Bucovinei, Þara Maramureºului, Þara
Dobrogei, dar întotdeauna am avut
conºtiinþa cã ele sunt pãrþi ale vechii
Dacii, pãrþi ale României, împãrãþii ale
limbii ºi neamului românesc. Limba
românã ºi credinþa ortodoxã au fost
sângele care a circulat prin toate ºi le-
a dat viaþã ºi legitimitate prin veacuri.
   Ziua de 1 Decembrie 1918 a fost
pecetea, ºtampila trecutului, dar ºi
temelia viitorului acestei naþii. Ea ne
bucurã, dar ne ºi obligã. Suntem
urmaºii celor ce au realizat România
Mare, celor ce-au trãit bucuria
supremã de la 1 Decembrie 1918. Nu
putem sã fim mai prejos. Le-ar fi
ruºine pãrinþilor ºi strãmoºilor de noi.
S-ar zvârcoli în mormânt, dacã am
lãsa neamul ºi þara sã se destrame,
dacã am trãda crezul de veacuri al
înaintaºilor noºtri.
   A curs prea mult sânge ºi prea multe
lacrimi, ca ele sã nu dea rod în sufletele
urmaºilor. S-au înãlþat prea multe
rugãciuni spre Dumnezeu, ca El sã
rãmânã indiferent ºi sã lase neamul
românesc sã piarã. I-am înãlþat prea
multe biserici ºi mânãstiri în sate ºi
oraºe, în munþi ºi în câmpi, ca El sã ne
pãrãseascã. Aºa pãcãtoºi cum suntem,
dar suntem ai Lui! Nu-ªi va uita ºi nu-
ªi va lãsa copiii pe mâini strãine sau
în risipire. Iar dacã-I vom fi dragi….,
o nouã zi de 1 Decembrie 1918
ne-o va dãrui curând!
  Dã, Doamne, ºi ascultã-ne ruga!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 urmare din pag. 8
Privitã cu scepticism de la primii
paºi, U. E. face extrem de mult rãu
þãrilor estice, inclusiv României, cu
toate cã în acest moment nu duce
lipsa contestatarilor. Asaltatã ºi de
imigranþi, Uniunea e devenit cu
adevãrat vulnerabilã! Sentimentul de
apartenenþã la spaþiul comun al
uniunii este timid, bãtrînul continent
este zdruncinat de contradicþii,
imigranþi ºi miºcãri sociale. Cãile
politicii au fost întotdeauna, îmbîcsite
de interese meschine, de trãdãri ºi
crime, de ºantaj, slugãrnicie, urã ºi
dispreþ faþã de omul de rînd, de care
istoria a tras întotdeauna cu dinþii.
Aceasta este guvernarea democratã
ºi justiþia ei, aceasta este moralitatea
capitalistã - parafrazîndu-l pe Pierre-
Joseph Proudhon. Oare
suprasaturaþia de la noi ºi de
pretutindeni va schimba istoria? Nu
se ºtie, însã, se prea poate ca în
urmãtorii ani, popoarele sã punã la
colþ clasele politice, Uniunea
Europeanã ºi noua dezordine
mondialã (a se înþelege noua sclavie
mondialã). Nu sîntem singura þarã
care se luptã cu problema asta, dar
sîntem singurii din aceastã parte de
lume care nu luãm în serios, la nivel
de stat, aceste mari ameninþãri. Liderii
noºtri duc în derizoriu chestiunea
siguranþei naþionale, asaltatã, pas cu
pas, de vectori de influenþã vizibili ºi
invizibili, fiind susþinuþi de „idioþii
utili”, bine înºurubaþi în acest sistem
intern, ce le permite sã acþioneze
împotriva intereselor noastre
naþionale. Singura speranþã a þãrii este
ca forþele naþionale patriotice sã
prindã curaj, sã preia cît mai
repede puterea ºi apoi sã îi tragã
la rãspundere pe toþi cei care au
lucrat la atomizarea, jefuirea ºi
înstrãinarea României!

Un parºiv sadic...

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

În perioada septembrie -
noiembrie clubul A.C.S.
LUCEAFÃRUL Drobeta Turnu
Severin în parteneriat cu Direcþia
Judeþeanã de Tineret ºi Sport
Mehedinþi a desfãºurat proiectul:
“DEZVOLTAREA FOTBALULUI ÎN
MEDIUL RURAL” având drept scop
selectarea ºi promovarea copiilor
talentaþi din mediul rural, învãþãmânt
primar. La acest eveniment sportiv,
cofinanþat de Direcþia Judeþeanã de
Tineret ºi Sport Mehedinþi, au fost
prezente circa 40 de echipe, fiind
angrenaþi în acest proiect
aproximativ 400 de elevi din mediul
rural. Locurile de desfãºurare ale
acestui proiect au fost terenurile de
sport din localitãþile Vânju Mare,

     Proiect sportiv rural
Gruia, Floreºti, precum ºi în sala de
sport din oraºul Orºova.
   Au fost descoperiþi mai mulþi copii
talentaþi, care au fost premiaþi atât
individual, cât ºi cu echipele, o parte din
aceºtia fiind înregimentaþi deja la clubul
ACS Luceafãrul Drobeta Turnu Severin.
   Balaci Marian, preºedinte ACS
Luceafãrul Drobeta Turnu Severin:
“Ne bucurãm cã am putut realiza acest
proiect în colaborare cu DJTS
Mehedinþi, fãcând cu aceastã ocazie
o mare bucurie elevilor din mediul
rural ºi totodatã dându-le acestora
ºansa de a fi promovaþi cãtre fotbalul
de performanþã. Ne propunem ca ºi
în anii urmãtori sã desfãºurãm acþiuni
de acest fel, foarte importante pentru
fotbalul din judeþul Mehedinþi”.

 urmare din pag. 7  Radu Georgescu
Raportul CFA România anticipeazã faptul cã „rata medie a ROBOR cu scadenþa de 3 luni
anticipatã peste 12 luni este 3,85% (...) având în vedere rata anticipatã a inflaþiei, pentru
scadenþele pe termen scurt, sunt anticipate în continuare dobânzi real negative”.
   Perechea euro/dolar a scãzut pe pieþele internaþionale de la 1,1433 la 1,1285 dolari.
   La finalul perioadei, indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg scãdea la 3.660
dolari, cel mai scãzut nivel începând cu septembrie 2017. Analiºtii anticipeazã o posibilã
scãdere pânã la 2.500 dolari, la începutul anului viitor. Valoarea de tranzacþionare a
criptomonedelor s-a prãbuºit cu 700 de miliarde de dolari de la începutul acestui an,
la un nivel de 140 de miliarde de dolari. Analiza cuprinde perioada 21 – 27 noiembrie.

 Analiºtii...
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AMINTIRI DIN PRIZONIERATUL ÎN AUSTRIA ALE UNUI COMBATANT
MEHEDINÞEAN ÎN RÃZBOIUL ÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC (4)

 Tudor Rãþoi

Aici au fost repartizaþi în detaºamentul de
“fugiþi”, unde se aflau prizonieri de diverse
naþionalitãþi (ruºi, sârbi, muntenegreni, italieni,
francezi, români etc.) ºi unde au avut norocul sã
dea peste un translator ceh, Placek, originar din
Craiova, pe care Iordache îl cunoscuse la
începutul rãzboiului ºi care, acum, i-a ajutat sã
traverseze mai uºor corvezile zilnice. La un
moment dat, caporalul Cruceru a reuºit chiar sã
evadeze ºi din acest lagãr, însã a fost prins la
Dunãre, în zona Orºovei, ºi trimis apoi în lagãrul
de prizonieri de la Timiºoara (f. 105).

În ceea ce-l priveºte pe C. Iordache, la 1
octombrie 1917, acesta a revenit în Tirol, fiind alocat
detaºamentelor care lucrau la corvezi pentru front
(mai ales la încãrcatul proiectilelor pentru armata
austro-ungarã), la mare înãlþime, în munþi, în zona
satului Pardoi, apoi la Pozzi, lângã oraºul Vigo.
Pentru aceastã perioadã, în afara celor relatate cu
privire la muncile la care participau prizonierii, este
relevantã o discuþie avutã de Iordache cu un sergent
austriac. Pe fondul evoluþiei situaþiei de la sfârºitul
anului 1917, care prefigura eventualitatea pãcii
separate dintre România ºi Puterile Centrale, acest
sergent austriac i-a spus lui Iordache: “Her
Sergentule, T. Severin nu mai este al României, acum
este al Austriei. Eu – consemneazã Iordache -, care
intrase o mare spaimã în mine ºi tare îngrijorat,
plãnuind ce voi face când Severinul va rãmâne al
Ungariei, la întrebarea sergentului, înecându-mã în
supãrare, am zis sergentului cã dacã T. Severin ar fi
la Austria, tot ar fi mai bine, dar poate trece la Ungaria

ºi asta nu-mi convine deloc, cã ungurii sunt rãi.
Sergentul, dupã o micã gândire, a zis: da, da, este
adevãrat, ungurii sunt oameni rãi” (f. 119).

ªi mai departe Iordache adaugã cã “Pentru
aceastã mutare de graniþã ºi trecerea oraºului T.
Severin la Austro-Ungaria nu mã puteam împãca
deloc ºi zi ºi noapte mã gândeam cã eu, care sunt
cu familia în acest oraº, cum ºi cu serviciul ºi
toate interesele în acest oraº, ce trebuie sã fac
dacã, în adevãr, oraºul meu, la încheierea pãcii
separate, cãci pacea ce se încheia cu noi nu era
decât o pace separatã ºi chiar provizorie,
rãmânând ca restul intereselor noastre sã se
discute de bine de rãu la pacea generalã” (f. 119).

Spre sfârºitul anului 1917 prizonierilor români
le-au ajuns la urechi, cu complicitatea interesatã
a gardienilor unguri, primele zvonuri cu privire
la trãdãrile fãcute de ruºi pe frontul din Moldova,
la retragerea acestora din rãzboi ºi la situaþia gravã
în care se gãsea România. S-a produs chiar un
episod violent provocat de prizonierii ruºi, care
i-au acuzat pe români pentru ceea ce se profila a
se întâmpla în Basarabia (f. 119 v).

La 3 martie 1918, exasperat de situaþia în care se
afla, Iordache s-a internat la infirmerie, iar la 9 martie
prizonierii români au aflat cã România încheiase
pacea separatã ºi cã aveau sã fie repatriaþi. Plecarea
a avut loc în dimineaþa de 10 martie cu trenul.

Locul lor în lagãr a fost luat de un lot mare de
ruºi, aduºi de pe frontul din Moldova, unde
refuzaserã sã mai lupte, însã, departe de a ajunge
în Rusia, cum sperau, s-au trezit în Tirol. Românii
aflaþi pe picior de plecare au vãzut cu stupefacþie ºi

oroare cum hainele acestor ruºi erau peticite cu
pãrþi din straie preoþeºti luate de pe frontul
românesc ºi cum mulþi dintre ei deþineau bani
româneºti de argint pe care ar fi dorit sã-i schimbe
aici, în Tirol, pe coroane ungureºti (f. 128).

Dupã un drum lung, cu peripeþii ºi aºteptãri lungi
în gãri ºi staþii obscure, prizonierii au ajuns în
România în mai 1918. Este emoþionantã relatarea
lui C. Iordache privind intrarea în Vechea Românie,
la Vârciorova: “Dupã o bunã aºteptare în staþie
(Orºova – n.n.), am plecat spre Vârciorova, iar când
am vãzut stânca deasupra Vârciorovei, pe care
ºtiam cã scria România, dar ungurii, de urã, o
mânjiserã de aproape nu se <mai> cunoºtea, m-
au podidit lacrãmile de bucurie, cãlcând pe terenul
scumpei noastre þãri” (f. 132).

În fine, la 19 mai 1918 prizonierii au ajuns în
Craiova ºi, dupã îndeplinirea formalitãþilor în faþa
autoritãþilor de ocupaþie, fiecare s-a putut întoarce
acasã. Constantin Iordache a ajuns la Turnu
Severin la 20 mai 1918, unde ºi-a gãsit soþia ºi
copiii sãnãtoºi, dar copleºiþi de mizeria provocatã
de rãzboi ºi de absenþa capului familiei.

Sunt, în cele de mai sus, doar câteva pasaje
din însemnãrile unui soldat simplu, un soldat care
a trãit Rãzboiul Întregirii Neamului cu aceeaºi
atâta intensitate ca ºi ceilalþi români, o perioadã
de jertfe ºi privaþiuni grele, marcate de speranþe
ºi momente de cumpãnã ºi disperare, însã la
capãtul cãrora memorialistul a avut norocul, spre
deosebire de alþii, sã vadã cã suferinþele sale,
odatã cu cele ale întregului popor român, nu
fuseserã în zadar.

COMUNICAT DE PRESÃ

În perioada 19-29.11.2018, I.T.M. Mehedinþi
desfãºoarã sub coordonarea Inspecþiei Muncii
Campania naþionalã privind respectarea de cãtre
transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea ºi executarea contractelor
individuale de muncã, a timpului de muncã ºi de
odihna a conducãtorilor auto (lucrãtori mobili),
a legislaþiei si a directivelor europene ce vizeazã
detaºarea lucrãtorilor în cadrul prestãrii de
servicii transnaþional, cod CAEN 4941 -
Transporturi rutiere de mãrfuri, cod CAEN 4931-
Transporturi urbane, suburbane ºi metropolitane
de calatori.
La declanºarea campaniei s-a avut în vedere:
- obiectivele  specifice  ale   Inspecþiei   Muncii
stabilite   prin   Legea   nr.   108/1999,
republicata, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, obligaþiile stabilite la art. 4 alin.
(3)din OG nr.  37/2007 privind stabilirea cadrului
de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele ºi perioadele de odihnã ale
conducãtorilor auto ºi utilizarea aparatelor de

înregistrare a activitãþii acestora, cu modificãrile
si completãrile ulterioare, reacþiile apãrute în
presa, precum si numeroasele sesizãri adresate
de persoanele fizice ºi juridice faþã de activitatea
de transport rutier;
- faptul ca foarte multe organizaþii
nonguvernamentale, sindicate ºi patronate din
domeniul transportului rutier s-au interesat de
activitatea conducãtorilor auto care efectueazã
activitãþi de transport rutier de marfã ºi de
persoane, þinând cont de impactul social si
consecinþele care pot avea loc in cazul unui
accident rutier, datoritã activitãþii intense
desfãºurate de cãtre aceºtia, a numãrului mare
de ore pe care le desfãºoarã la locul de muncã,
precum si a stresului cu care aceºtia se confruntã;
- ponderea contractelor individuale de muncã
active cu timp parþial în totalul contractelor
individuale de muncã active, transmise în registrul
general de evidenta a salariaþilor de angajatorii
din aceste domenii de activitate;
- neconformitãþile constatate cu ocazia
controalelor efectuate la operatori de transport
rutier cu privire la timpul de muncã prestat de

conducãtorii auto conform datelor
extrase din cartelele tahografice comparativ cu
evidenþa orelor de muncã prestate de
aceºtia sau activitatea conducãtorilor auto în
perioada de concediu fãrã plata;
- iniþiativele unor state membre de a stabili
sarcini administrative excesive operatorilor de
transport rutier, prin introducerea unor
reglementãri naþionale ce privesc detaºarea
lucrãtorilor în   cadrul   prestãrii de servicii
transnaþionale stabilite de prevederile Directivei
96/71/CE;
În cadrul acestei campanii se va urmãri cu
precãdere modul in care angajatorii respecta
prevederile legale cu privire la:
- munca prestatã de conducãtorii auto în baza
contractului individual de munca cu norma
întreagã si/sau cu timp parþial;
- organizarea timpului de munca si de odihna a
conducãtorilor auto (perioade de conducere,
pauzele si perioadele de odihna, etc.);
- repausul sãptãmânal ºi sãrbãtorile legale;
- munca suplimentarã, munca de noapte;

 Continuare în pag. 12
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Încã un succes pentru
judo-ul strehãian vine ºi comple-
teazã panoplia de medalii pe care
elevii cercului de Judo, Chanbara
ºi Hand to Hand de la Strehaia le-
au obþinut anul acesta prin medalia
de bronz adusã de judoka Anne-
Marie Brebinaru.

Judoka Brebinaru Anne-Mariede la Palatul
Copiilor-Strehaia - medaliatã cu Bronz la

Cupa EUROPEANÃ de Cadeþi de la Gyor

 I.G.M.

   Titlurile pot fi cumpãrate de cãtre persoanele fizice rezidente care au
împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii, inclusiv de cele
care au participat ºi la emisiunile anterioare. Dobânda este anualã, plãtibilã
la termenele din prospectul de emisiune.
   În perioada 26 noiembrie – 14 decembrie a.c., titlurile pot fi achiziþionate
prin unitãþile operative ale Trezoreriei Statului ºi subunitãþilor poºtale
din reþeaua Companiei Naþionale Poºta Românã - S.A, astfel:
- în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2018 de la unitãþile operative
ale Trezoreriei Statului,
- în perioada 26 noiembrie – 13 decembrie 2018 prin reþeaua de oficii
poºtale ale Companiei Naþionale Poºta Românã, din mediul urban, iar în
perioada 26 noiembrie – 12 decembrie 2018 din mediul rural.

   Valoarea maximã a subscrierii pe fiecare investitor este
de 200.000 lei pentru subscrierile realizate prin intermediul
unitãþilor operative ale Trezoreriei Statului ºi de 200.000
lei pentru subscrierile realizate prin subunitãþile poºtale
din reþeaua C.N. “Poºta Românã” S.A.
   În perioada de subscriere investitorii au posibilitatea
sã solicite anularea sumei subscrise, depunând o
cerere de anulare. În cazul decesului, dreptul de
proprietate asupra titlurilor de stat se transferã
moºtenitorilor, care prezintã documentele legale prin
care se atestã calitatea acestora de moºtenitori.

Lista câºtigãtorilor bonusului de dobândã va fi publicatã
pe site-ul MFP, fãrã a include detalii cu caracter personal
ci doar informaþii indicative ale câºtigãtorilor. Câºtigãtorii
bonusului de dobândã vor fi notificaþi de cãtre MFP,
inclusiv cei care au subscris printr-un oficiu poºtal al
Companiei Naþionale Poºta Românã - S.A.
   Prospectul de emisiune ºi orice eventuale modificãri
ale acestuia vor fi publicate pe
www.mfinante.gov.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro.

   Judoka face parte din lotul Naþional
de cadete ºi în acest an a mai obþinut
o medalie de bronz în cadrul
Campionatului European de Cadeþi
la întrecerea pe echipe, unde
România a ocupat locul lll în Europa.
   Bravo Anne ºi succes în
continuare!

Persoanele fizice pot cumpãra titluri
de stat CENTENAR cu dobândã de

4,5% ºi scadenþã la 2 ani
Ministerul Finanþelor Publice lanseazã o emisiune aniversarã de

titluri de stat pentru populaþie, cu ocazia sãrbãtoririi Centenarului Marii Uniri,
a treia în cadrul programului TEZAUR-ediþia CENTENAR. Valoarea nominalã
a unui titlu de stat este de 1 leu, cu maturitate de 2 ani ºi o ratã de dobândã
foarte avantajoasã de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile.
   Dupã încheierea perioadei de subscriere, MFP va organiza o tombolã
prin care 1000 de investitori în aceastã emisiune de titluri de stat vor fi
selectaþi pentru a primi un bonus de dobândã în valoare de 5.000 lei, care
va fi acordat în perioada imediat urmãtoare declarãrii câºtigãtorilor. Suma
minimã investitã pentru a participa la tombolã este de 500 lei.

 urmare din pagina 11
- întocmirea evidentei orelor de munca prestate de
fiecare conducãtor auto;
- regulamentul intern/contractul colectiv de munca
încheiat la nivel de unitate;
- acordarea drepturilor salariale ºi/sau a venitului asimilat
salariului, a indemnizaþiei primita de conducãtorii auto pe
perioada delegãrii si/sau detaºãrii în altã localitate în þarã ºi/
sau strãinãtate, precum ºi plata acestora pentru munca prestatã;
- acordarea concediului de odihna.
  În cadrul acestei campanii I.T.M. Mehedinþi va organiza
acþiuni de control, atât pe teren (în trafic împreuna cu
inspectorii de trafic din cadrul Inspectoratelor Teritoriale
ale ISCTR) cât ºi la sediul angajatorilor.

Inspector ºef, Gheorghe-Florian
Consilier C.C.R.P., Simcea Aurora Mãdãlina Gîrlea
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu noutãþi în segmentul
domestic. Ecourile acestei sãptãmâni le vei simþi
multã vreme de acum încolo, pentru cã este vorba
despre schimbari importante în relaþiile familiale ºi
în ambianþa casei. Îþi vei revizui legãtura cu locurile
natale ºi cu neamurile. Apropie-te de cei dragi ºi
ajutã-i necondiþionat atât cât poþi. Zilele de 29 ºi 30
noiembrie rãscolesc relaþia cu persoana iubitã ºi
copiii. Distracþii, aventuri, amor, dar ºi niscai discuþii
aprinse trecãtoare. Finalul sãptãmânii aduce treburi
de rutinã, fie la locul de muncã, fie acasã. Fii prudent
în privinþa sãnãtãþii, pentru cã este vulnerabilã.
Surprize plãcute dinspre partenerul de viaþã sau dinspre
colaboratori.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul apropiat.
Ai ºanse deosebite de a îmbunãtãþi relaþiile cu ceilalþi,
de a-þi face prieteni noi ºi de a-þi remodela gândirea
ºi comunicarea. Pentru cã multã lume va roi în jurul
tãu, ar fi bine sã fii prudent cu vorbele ºi gesturile.
Vorbeºte strictul necesar ºi ascultã-i ºi pe ceilalþi cu
interes. Joi, atenþia ºi eforturile îþi vor fi atrase de
activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Se contureazã discuþii importante în casã,
dar ºi cu neamurile. Sunt posibile neînþelegeri în
relaþiile cu cei dragi, dar le poþi depãºi cu prudenþã.
Sfârºitul sãptãmânii este potrivit distracþiilor ºi
relaþionãrii cu persoana iubitã ºi copiii. Aspecte
parteneriale foarte agreabile.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se anunþã îmbunãtãþiri financiare, încã de la
începutul sãptãmânii. Se deschide o nouã etapã de
câºtig din munca proprie, etapã care va dura cel puþin
un an de zile de acum încolo. Fii atent la cele discutate
la locul de muncã ºi acceptã schimbãrile necesare.
Poate fi vorba de a munci mai mult, dar eforturile îþi
vor fi rãsplãtite. Pe 29 noiembrie vor fi frecvente
cãlãtoriile pe distanþe scurte, întâlnirile ºi dialogurile
cu persoanele din anturajul apropiat. Evitã sã vorbeºti
prea mult despre tine! Weekend-ul aduce treburi
gospodãreºti ºi discuþii importante cu membrii
familiei. Este rost de aventuri, distracþii, iar iubirea
pluteºte în aer.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmânã deosebitã pentru tine. Ai ºanse
minunate de a aduce îmbunãtãþiri importante pe toate
planurile vieþii tale, aºa încât rezervã momente special
pentru tine ºi gândurile tale. Un jurnal personal þi-ar
fi de mare folos pe termen lung. Cum emotivitatea
va fi accentuatã existã riscul sã oscilezi cam mult în
decizii ºi în relaþiile cu ceilalþi. Ai încredere în tine
ºi opereazã schimbãrile necesare pentru a-þi
îmbunãtãþi viaþa personalã ºi pe cea profesionalã.
Joi ºi vineri apar câºtiguri deosebite din munca
proprie, dar în paralel se ivesc ºi cheltuieli. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce în preajmã persoanele dragi
din anturajul apropiat. Aspecte plãcute în casã ºi în
relaþiile familiale.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii  îþi aduc dorinþã
de interiorizare, somnolenþã ºi tendinþã la visare
cu ochii deschiºi. Stãrile tale interioare sunt
fluctuante. Ocupã-te de treburi uºoare ºi, la nevoie,
cere sprijinul celor dragi ºi de încredere pentru a
rezolva chestiunile urgente. Joi te vei simþi mai
bine, hotârându-te cel mai probabil sã schimbi
multe ºi mãrunte în viaþa ta. Începe mai întâi cu
stabilirea unor noi direcþii profesionale. Sãnãtatea
este vulnerabilã, deci nu forþa nota. Weekend-ul
îþi aduce câºtiguri din munca proprie, cadouri sau
recompense deosebite. Foarte frumoase sunt
relaþiile cu anturajul apropiat, iar felul în care
vorbeºti îi va cuceri pe mulþi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional se vor schimba încã din primele zile ale
sãptãmânii. Renunþã la persoanele care te-au necãjit
ºi la cei care observi cã stau în preajma ta doar
pentru profitul lor personal. Multe ºi mãrunte afli
de la ºi prin prieteni, dar nu toate îþi sunt utile. Joi
vei avea nevoie de odihnã, somn ºi dialoguri
interioare. Rezervã momente ºi pentru plimbãri în
aer liber împreunã cu cineva drag. La finalul
sãptãmânii te vei simþi mai bine, însã nu forþa nota.
Traseazã-þi planuri noi, revizuieºte-þi toate relaþiile
ºi gândeºte ºi la cum sã-þi îmbunãtãþeºti
personalitatea ºi relaþiile cu ceilalþi. sãnãtatea este
vulnerabilã, deci fii prudent. Veºti foarte bune
dinspre segmentul financiar ºi cadouri alese.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Apar schimbãri importante, cu bãtaie lungã în plan
profesional. Se deschide o nouã etapã în câmpul
muncii, o etapã în care vei fi bine susþinut de cãtre
ºefi. Þi se vor recunoaºte meritele, iar unii vor dori
sã afle care este secretul succesului tãu din aceastã
perioadã. Fii prudent ºi nu te lãsa copleºit de laude,
deoarece în umbrã, colegii nu se prea bucurã de
poziþia ta socialã ºi de sprijinul primit din partea
autoritãþilor. Joi  sunt momente bune de a discuta
cu prietenii, întrucât astfel vei afla informaþii ºi sfaturi
utile. Weekend-ul evidenþieazã oboseala ºi dorinþa
de interiorizare. Discuþii multe cu persoanele din
anturajul apropiat.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile cu strãinãtatea sunt bine susþinute în
prima parte a sãptãmânii. Vor apãrea posibilitãþi
importante de a cãlãtori peste mãri ºi þãri, de a
relaþiona cu oameni de bunã calitate ºi de a-þi
îmbogãþi bagajul de cunoºtinþe cu teme interesante
ºi de folos. Studiile, cercetãrile, documentarea sunt
activitãþi care îþi vor solicita atenþia ºi eforturile multã
vreme de acum încolo. Joi sunt posibile dialoguri
importante cu ºefi, cu reprezentanþii unor instituþii,
însã totul este de bun augur, fiind susþinut ºi apreciat
de multã lume. Finalul sãptãmânii îþi aduce în preajmã
prieteni ºi aventuri plãcute, dar ºi accentuarea oboselii.
Odihneºte-te mult, chiar dacã pe fundal te simþi bine.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Apar noutãþi la capitolul financiar. Se contureazã
ºanse minunate de câºtig de la ºi prin alþii. Astfel vei
putea rezolva datorii mai vechi sau mai noi, poþi primi
cadouri, o moºtenire sau, diverse recompense. Pe de
altã parte, foarte uºor poþi descoperi interesele din
spatele unor relaþii apropiate. Segmentul profesional
este animat de discuþii ºi întâlniri importante la nivel
înalt, cu ºefi sau cu reprezentanþi ai unor instituþii
oficiale. Apar sarcini noi de lucru, unele de anvergurã,
care îþi vor fi bine rãsplãtite la momentul potrivit.
Ultimele zile ale sãptãmânii aduc reuniuni cu prietenii
ºi trasarea unor planuri personale ºi profesionale,
împreunã cu oameni de nãdejde, pe termen lung.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã importantã în plan relaþional. Sunt
posibile finaluri ºi începuturi nebãnuite atât în relaþia
cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile de colaborare
profesionalã. Îndoiala, temerile, senzaþia de mers în
gol vor fi accentuate. În culisele vieþii tale existã
jocuri, de bun augur, care vor ieºi la ivealã la
momentul potrivit. Joi se contureazã cheltuieli pe
taxe, impozite, servicii ºi preocupãri legate de bugetul
disponibil comun cu alþii. Dincolo de aparenþe existã
interese ascunse ale celor dragi, ce doresc în secret
sã profite de banii ºi bunurile tale. Sfârºitul
sãptãmânii aduce activitãþi culturale ºi subiecte legate
de cãlãtorii în strãinãtate, pentru lucru, studiu sau de
agrement. Eºti bine vãzut de cãtre ceilalþi, mai ales
de cãtre persoanele din anturajul socio-profesional.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La locul de muncã se întrezãreºte o nouã etapã.
Activitãþile profesionale le vei desfãºura mai uºor, iar
sprijinul colegilor va fi excelent. Însã, sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului digestiv ºi osos.
Alimenteazã-te sãnãtos, odihneºte-te ºi, la nevoie,
apeleazã la sfaturile specialiºtilor. Evitã, pe cât posibil
în primele douã zile ale sãptãmânii, analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Joi
sunt momente bune pentru a te ocupa de relaþiile
parteneriale, astfel cã negocierile, dezbaterile pe teme ºi
activitãþi comune se pot desfãºura foarte bine. Weekend-
ul aduce cheltuieli ºi chestiuni financiare alãturi de cei
dragi. Aspecte favorabile dinspre strãinãtate, legate de
studii, dar ºi mentalul tãu este animat de gânduri nobile.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu impulsuri deosebite în
segmentul amoros. Relaþiile cu persoana iubitã sau cu
copiii capãtã din ce în ce mai multã valoare pentru tine.
Încet, sigur ºi discret te vei orineta spre a petrece mai
mult timp cu cei dragi. Sau te hotãrãºti sã faci un copil
sau sã te ocupi mai mult de copii. Amorul va cãpãta o
altã însemnãtate pentru tine, iar dorinþa de aventuri,
distracþii ºi idile va fi la cote mari ºi destul de uºor de
îndeplinit. Totuºi, rãscolirile sufleteºti pot fi frecvente.
Joi se anunþã mult de lucru la serviciu, dar ºi treburi de
rutinã acasã. Oboseala, unele afecþiuni cardiace ºi ale
coloanei vertebrale îºi vor spune cuvântul. Dozeazã-þi
eforturile ºi acceptã ajutorul celorlalþi! Sfârºitul sãptãmânii
readuce în discuþie relaþia cu partenerul de viaþã, dar ºi
colaborãrile profesionale. Sprijin financiar substanþial de
la ºi prin alþii.
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În perioada 23 -
25.11.2018 Drobeta Turnu
Severin a fost gazda a douã
Finale de Campionat Naþional
destinate vârstei Tineret, U23:
Echipe ºi Ne-Waza (lupta la
sol din Judo) individual.
   Competiþia pe echipe a avut la
start 5 echipe la feminin ºi 6
echipe la masculin. Conform
Regu-lamentului în vigoare
echipele de la feminin s-au
întrecut în sistemul Berger
(fiecare cu fiecare) ºi la sfârºitul
competiþiei echipa CSM Drobeta
Turnu Severin (cu 3 victorii ºi o
înfrângere) a obþinut titlul de
vicecampioanã naþionalã.
   Componenþa echipei
noastre a fost urmãtoarea:
- TATAR Kristina ºi COVACIU
Iasmina -52 kg
- IOVIÞA Roberta ºi BORTOS
Andreea -57 kg
- BRANCHEVA Lidia (BUL)
-63 kg
-BORONTIª Andreea -70 kg
- ILINA Stoyanova(BUL) +70 kg
   Duminicã, 25.11.2018, o
nouã Finalã de Campionat
Naþional cu medaliile pe

Douã Finale de Campionat
Naþional destinate vârstei Tineret

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

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

masã, de data aceasta Ne-Waza
(lupta la sol din Judo).
Rezultatele sportivilor CSM
Drobeta au fost urmãtoarele:
Loc II - BORONTIª ANDREEA
- 63 kg (ºi-a fãcut cadou
aceastã medalie în ziua
frumoasã a majoratului sãu);
Loc V - COVACIU IASMINA -
52 kg;
- BORTOS ANDREEA -63 kg
- TOPALÃ VLAD +81 kg
Loc VII - TATAR KRISZTINA -52 kg
   Au fost ultimele competiþii oficiale
ale Calendarului competiþional
intern 2018 ºi urmeazã perioada
statisticilor ºi a clasamentelor
cu “Cei Mai Buni sportivi’’ ai
anului 2018 (vom reveni cu
detalii în perioada urmãtoare).

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin
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Optimile de finalã ale Cupei
României - faza judeþeanã Mehedinþi
au produs o singurã surprinzã.
Aceasta s-a consemnat la Crãguieºti,

unde AS Inter din localitate, liderul
Ligii a V-a, a dispus cu 5-1 de CSM
Dierna Orºova, ocupanta locului 6 în
Liga a IV-a. Marius Brãbete (16, 26,
61), Gabriel Iosu (55) ºi Petriºor

Transferat în urmã cu 2 ani
de CSM Drobeta Turnu Severin,
timiºoreanul Radu Vaipan a cucerit
4 medalii la Campionatul Naþional
de Nataþie pentru Tineret ºi Seniori,
în bazin scurt (25 m), de la
Miercurea Ciuc. În noul bazin
construit în reºedinþa judeþului
Harghita, înotãtorul antrenat de
Daniel Bãdescu a devenit dublu
campion national la tineret, în

Turul  2 (optimile de finalã)
Voinþa Vrata - Recolta Dãnceu           0-2 (0-1)
Viitorul Floreºti - CS Strehaia 2-4 (0-2)
Inter Salcia - Viitorul ªimian 0-1 (0-0)
AS Turnu Severin - Pandurii Cerneþi 1-2 (1-1)
Inter Crãguieºti - Dierna Orºova 5-1 (2-1)
Viitorul Cujmir - Dunãrea Pristol 7-3 (3-2)
AS Obârºia de Câmp - Victoria Vj. Mare 3-0 (0-0)
ªtiinþa Broºteni - Decebel Eºelniþa 3-0 (N)

Orºova, eliminatã în optimi
Iliescu (72) au marcat pentru gazde,
în timp ce Bogdan Epure a înscris
singurul gol al oaspeþilor, în minutul
36. În sferturi s-a  calificat ºi finalista

- surprinzã a ediþiei
precedente, AS ªtiinþa
Broºteni, care a profitat
de neprezentarea
adversarei AS Decebal
Eºelniþa. În celelalte 6
jocuri din cadrul
optimimilor, favoritele s-
au calificat la pas.

   Astfel, campioana de toamnã a
Ligii a IV-a Recolta Dãnceu s-a
impus cu 2-0 la Vrata, prin “dubla”
lui Mihai Pavel, din minutele 8 ºi
72, iar ocupanta locului secund CS

Strehaia a câºtigat cu 4-2 la
Floreºti.  Ionuþ Tiribentea (12),
Claudiu Topalã (25, 32) ºi Andrei
Mãtuºoiu (37) au dus scorul la 4-
0, pentru oaspeþi, la pauzã, iar
gazdele au redus din diferenþã pe
final, prin Cãtãlin Giura (81) ºi
Bogdan Neamþu (89). La limitã s-
au impus Viitorul ªimian, scor 1-
0 la Salcia, prin reuºite lui Andrei
Lazãr, din minutul 55, ºi Pandurii

Cerneþi, care a eliminat AS Turnu
Severin, scor 2-1. Lucian Neagoe
(33 - pen) ºi Horia Vãtuiu (55)  au
marcat pentru Pandurii, în timp ce
echipa severineanã a punctat prin
Cristinel Baciu (40 - pen).
   Sferturile de finalã se vor  disputa
în luna martie a anului viitor, iar
tragerea la sorþi va avea loc în
februarie 2019.

Mircea OGLINDOIU

Vaipan, triplu campion naþional

Transferat în urmã cu 2 ani
de CSM Drobeta Turnu Severin,
timiºoreanul Radu Vaipan a cucerit 4
medalii la Campionatul Naþional de
Nataþie pentru Tineret ºi Seniori, în
bazin scurt (25 m), de la Miercurea
Ciuc. În noul bazin construit în
reºedinþa judeþului Harghita,
înotãtorul antrenat de Daniel Bãdescu
a devenit dublu campion national la
tineret, în probele de 50 ºi 100 m
bras. Vaipan a cucerit aurul ºi la
seniori, la 50 m bras, iar la 100 m
bras a luat bronzul.  Bãnãþeanul a mai
fost aproape de podium la 200 m
bras ºi 100 m mixt, la tineret, unde
s-a clasat de fiecare datã pe locul 4.

FCU Craiova s-a distrat cu Domneºti

“Sunt mulþumit de rezultate. Am luat
2 medalii de aur la tineret ºi 2 la
seniori, dintre care una de aur ºi una
de bronz. În proba de 50 m bras, am
rectificat recordul naþional de tineret,
cu o sutime de secundã”, a spus
Vaipan. De mai bine de un deceniu,
Bazinul Olimpic din Drobeta Turnu
Severin este închis, motiv pentru
care secþia de nataþie a clubului
severinean a pierdut toþi înotãtorii.
În prezent, singurul sportiv legitimat
a rãmas Radu Vaipan. Acesta a fost
transferat  în urmã cu 2 ani de la CSS
Bega Timiºoara, iar de atunci se
antreneazã fie în oraºul natal, fie la
Piteºti sau Izvorani.

Mircea OGLINDOIU

 M. O.

În penultima etapã a
turului, FC Universitatea Craiova,
sau U Craiova 1948 SA, aºa cum
este denumirea oficialã a
clubului înfiinþat anul trecut de
Adrian Mititelu, a dispus cu 8-0
(2-0) de “lanterna roºie” a seriei
a III-a, Viitorul Domneºti. Florin
Costea (38, 50, 52, 83, 88),
Alexandru Raicea (40), Claudiu
Bãlan (44) ºi Sabin Lupu (68) au
marcat pentru olteni, în ultimul

meci susþinut de FCU Craiova  în
acest an pe Stadionul Municipal din

Drobeta Turnu Severin. Doar 175
de spectatori au fost prezenþi la
meci. De remarcat ºi faptul cã FCU
Craiova a avut nevoie de 38 de
minute pentru a deschide scorul
împotriva unei echipe care are avea
golaveraj 9-65 ºi 0 puncte, înaintea
etapei a XIV-a.
   Profi tând de înfrângerea
surprinzãtoare a contracandidatei
Steagul Roºu Municipal Braºov,
scor 1-2 cu Flacãra Moreni,
echipa preluatã de Nicolo Napoli
a urcat pe locul 3, la 4 puncte sub
primele douã clasate, Turris Oltul
Turnu Mãgurele ºi Flacãra Horezu.
În etapa viitoare, ultima a turului,
FCU Craiova va juca, sâmbãtã, la
Moreni, cu antepenultima clasatã
ACS Flacãra din localitate.

Liga 3, seria 3, etapa a 14-a
FCU Craiova - Viitorul Domneºti  8-0
Oltul Tr.Mãgurele - Sporting Roºiori 4-1
Flacãra Horezu - ACS Filiaºi        1-0
SRM Braºov - Flacãra Moreni      1-2
CSM Alexandia - CSU Craiova II  3-0
FC Voluntari II - Hermannstadt II  0-1
Astra II - Unirea Bascov               3-0
FC Pucioasa - Atletic Bradu         3-0
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Mã fraþilor, începu sã dea de
sus asta albã, sã nu sã mai opreascã,
numai ca sã facã în ciudã autoritãþilor,
ca sã aibã de lucru ºi în zilele de
sãrbãtare ce vor urma. Da cu timpu’
nu te pui, cã sã pune el cu tine ºi de
obicei el câºtigã. Cã el nu sã opreºte
niciodatã. ªi nici cã-i pasã dacã sã
ezixtã contract cu vreo firmã ce va face
deszãpezirea în judeþul Mehedinþi.
   Da veni al lu’ Zbanghiu la mine
îngrijorat ºi-mi ceru lopata, cã pe a
lui a rupt-o pin nãmeþi iarna trecutã.
Da nu de asta era neapãrat îngrijorat.
Mã întrebã dacã mai ºtiu ceva de nea
Daea, cã nu mai ºtie nimica de nea
ministru, nu îl mai vãzu pi la televizor,
pi la declaraþii, nimica. Mã zic, o fi
rãcit de când a zgârmãnit în pãmântu
rece dupã sãmânþa de ªiºeºti, o fi
omu pin concediu, pe undeva, acuma
o fi ºi obosit de atâtea deplasãri pe
câmpurile patriei, s-o odihni ºi
mnealui. Da ºi când o apãrea, sã te
þii, mai ales cã sã apropie ºi tãierea
ºoricului. ªi musai sã-l vedem pe nea
Daea cu o canã cu vin fiert ºi o bucatã
de ºoric în mâini.
   Mã nepoate, fu nea Bãlu pi la
Madrid, în schimb de experienþã ºi

Sucã ºi nea Bãlu plimbãtoru’, doftoratu’ pierdut al lu’ nea
Stãniºoarã ºi pãrerile lu’ nea Bãnicioiu la Severin

þinu neapãrat sã ne arate ºi nouã
cã poate nu ºtiam pe unde sã mai
plimbã. Bine, fu schimb de
experienþã pe sortarea deºeurilor,
cã dacã  nu mai ºtiaþi cu ce sã mai
ocupã nea Bãlu, vã spune Sucã: e
director la Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) Eco
Metropolitan Cluj-Napoca ºi,
printre altele, sã ocupã ºi de
problema deºeurilor pin judeþ. Bine,
cã anul ãsta sã mai prelungirã pe 4
ani contractele bãnoase pentru
douã societãþi di la Cluj care sã
ocupã cu salubrizarea în zona
noastrã ºi nici plimbarea la Madrid
nu are vreo legãturã, doamne-
fereºte, cu toate astea. Simple
coincidenþe. Acuma, nea Bãlu sã
mai vinã peste 2 ani sã ne dea lecþii
de dezvoltare a Mehedinþiului,
numai sã mai convingã niºte
pierde-varã sã-l mai asculte.
   Acuma, mã fraþilor, e drept cã ºi
fostu’ ºef de partid al lu’ nea Bãlu,
adicã nea Stãniºoarã, nu mai e
doctor. Pã nu, cã rãmasã fãrã titlu,
cã dacã-i dovedirã plagierea, nu mai
are nici titlu, i-l retrasãrã. Adicã omu
primi verdict de plagiat din partea

instituþiei care, cu câþiva ani în urmã,
le înmâna diplomele de ”Doctor în
Informaþii ºi Securitate Naþionalã”.
Lucrarea lu’ nea Stãniºoarã,
“Controlul parlamentar asupra
activitãþii de apãrare, ordine publicã
ºi siguranþã naþionalã”, avea mai
puþin de 150 de pagini, cam prea
puþin pentru un doctorat. Da poate
omu fiind obiºnuit cu sintetizarea,
zisã cã nu sã prind specialiºtii. Da
sã prinsãrã. Lasã cã poate face ãsta
micu unu pe bune, cã ºi aºa i-a
moºtenit pasiunea pentru politicã.
   Aºa cum a moºtenit ºi nea Aladin
pasiunea de a face glumiþe proaste ,
dupã cum s-a întâmplat ºi la ºedinþa
ordinar - festivã a Consiliului
Judeþean Mehedinþi. Adicã a vãzut
doar duºmani politici, da
incompatibilitãþile ºi conflictele de
interese nu le simte cu hamsteru sau,
mai ºtii, sã face cã nu le vede. Da,
om vorbi data viitoare despre asta!
   Mã nepoate, una bunã ºi alta mai
puþin. Pã da, cã sã mai crearã
niscaiva locuri de muncã pin judeþ,

sã tot angajarã de pi la începutul
anului,  mai scãzu ºomajul niþel, cã
prea eram de mirul lumii. Acuma,
di la Statisticã ne spun cã fro patru
mii ºi-au gãsit un loc de muncã,
ceea ce nu e de colea. Da mai rãu e
cã tot de aici am aflat cã scade
numãrul locuitorilor din Mehedinþi,
di la o perioadã la alta, semn cã nu
e încã prea bine.
   Bine, între timp mai trecu nea
Bãnicioiu,  pi la Drobeta, probabil îi
prieºte aeru’ de Dunãre, da nu-l prea
salutarã mulþi, cã nu prea mai ºtiau de
unde sã-l  ia. Ce mai, a trecut ceva
timp de când a fost la inaugurarea
Maternitãþii neterminate, când era
Ministru’ Sãnãtãþii. Acuma îl gãsiþi la
Pro România, merge pin þarã ºi
promite cã va fi bine.
   Pãnã sã fie bine, de la început de
weekend o sã ne bucurãm de zilele
libere, de luminiþe, brazi ºi, cât de
curând, de colinde. E semn cã
sãrbãtorile îmbracã oraºele.
   Pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!  nea Mãrin


