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Domnica TROP - Cetãþean de
Onoare al judeþului Mehedinþi

Domnica TROP, rapsodul Mehedinþiului, a primit
titlul de “CETAÞEAN DE ONOARE AL JUDEÞULUI
MEHEDINÞI” în ºedinþa ordinarã a Consiliului Judeþen,
miercuri, 19 decembrie 2018, în semn de recunoaºtere a
meritelor în culegerea, pãstrarea ºi promovarea folclorului

autentic din zona Isvernei.
   Reamintim cã în urmã cu 5 ani UNESCO a declarat-o
“TEZAUR UMAN VIU”, iar de 2 ani de zile autoritãþile
judeþului Gorj organizeazã ºi susþin financiar un Festival
Naþional de Folclor ce poartã numele “Domnica Trop”.

Urãri ºi gânduri bune pentru “piticii” de la ªiºeºti
ºi “vârstnicii” de la BîcleºSãrbãtorile de iarnã

- Crãciunul ºi Anul Nou -
sunt un bun prilej de a
dãrui. Continuând tradiþia
elevii ºi profesorii ªcolii
Postliceale Sanitare
Drobeta Turnu Severin au
mers, anul acesta, sã facã
urãri ºi sã transmitã un
gând bun “piticilor” de la
Gradiniþa din ªiºeºti, dar ºi
persoanelor vârstnice de la
Centrul Rezidenþial Medico
- Social de Asistenþã ºi
Îngrijire Medicalã Bîcleº.

URMÃTORUL NUMÃR AL ZIARULUI “OBIECTIV MEHEDINÞEAN” VA APÃREA PE DATA DE 3 IANUARIE 2019.
Redacþia ureazã tuturor cititorilor SÃRBÃTORI FRUMOASE ºi UN AN NOU FERICIT. LA MULÞI ANI!

Cu ocazia Crãciunului
ºi a Noului An vã

doresc, dragi
severineni, multã

sãnãtate ºi fericire,
bucurii ºi satisfacþii

depline ºi împlinirea
tuturor dorinþelor.
LA MULÞI ANI!

Marius SCRECIU,
Primar al municipiului

Drobeta Turnu Severin
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Editorial  de Sorin Vidan

Îndrãzneºte sã crezi în
România! E sloganul pe care noi, cei
din Partidul Social Democrat, l-am
tot menþionat în discursurile noastre.
Însã este un slogan care are
consistenþã ºi pe care nu l-am ales
întâmplãtor. O expresie pe care nu o
folosim doar aºa, cã sunã bine, ci
pentru cã s-a identificat cu munca
noastrã, pentru cã, prin tot ceea ce
facem, le dãm românilor motive sã
creadã în þara lor.
   Ori de câte ori social democraþii au
fost la guvernare, au fãcut
performanþã. La fel s-a întâmplat ºi
acum. Am obþinut, în anul 2016, cea
mai mare încredere pe care românii
au acordat-o unui partid politic de la
revoluþie încoace. Deºi am avut parte
de multe atacuri venite din partea
adversarilor noºtri politici, am ºtiut
cum sã le gestionãm. Am fost atacaþi,
ameninþaþi, anchetaþi, dar am ºtiut sã
promovãm întotdeauna un mesaj care
îndemna la pace ºi unitate, nu la
dezbinare. ªi am reuºit sã respectãm
de programul de guvernare ºi sã-l
îndeplinim pânã acum în proporþie de
peste 50%. Evident, pe mãsurã ce va
trece timpul, îl vom duce la capãt în
totalitate. Planul nostru de guvernare
este un proiect uriaº, care a început
sã ridice nivelul de civilizaþie din
fiecare localitate, ºi se simte.
Guvernul P.S.D. a reuºit creºterea
salariilor în educaþie ºi sãnãtate,
creºterea pensiilor, creºterea gradului
de absorbþie a fondurilor europene.
   În continuare suntem pregãtiþi sã
facem faþã provocãrilor politice. Atât
interne, cât ºi externe. ªi sã le
demonstrãm românilor cã se poate.
Cã putem face din þara noastrã una
mai bunã ºi mai prosperã, una în care
sã-ºi doreascã sã rãmânã atât ei, cât
ºi copiii ºi nepoþii lor.
   Avem în continuare mult de muncã.
Dar ºtiu cã împreunã putem gãsi cele
mai bune soluþii, soluþii pentru
problemele din toate domeniile.
Câteva dintre ele au fost deja
prezentate la Consiliul Naþional al
Partidului. ªi aº vrea sã menþionez
câteva dintre iniþiativele luate de
preºedintele Liviu Dragnea, dar ºi

Prin tot ce facem, sperãm ca
România sã nu mai fie o þarã de
mâna a doua

de doamna premier, Viorica
Dãncilã. Idei pe care, de altfel, le
considerãm benefice.
   De anul viitor, punctul de pensie
va creºte la 1265 de lei. ªi pensia
minimã de la 640 la 704 lei. De altfel,
veniturile bugetare au crescut pânã
acum cu 60 de miliarde de lei. De
asemenea, toþi funcþionarii vor primi
anual douã salarii minime pentru
cheltuielile de hranã, iar cadrele
didactice o majorare a sporurilor
cu 10%.
   Legat de partea de infrastructurã, s-
a realizat faptul cã autostrãzile aflate
în masterplan nu pot fi construite
dupã actuala procedurã. Investiþiile în
autostrãzi trebuie sã fie declarate de
interes strategic pentru securitatea
naþionalã, pentru cã realizarea de
autostrãzi dureazã mult cu actualul
sistem. Iar cel mai important lucru în
momentul de faþã este ca românii sã
înceapã sã circule pe autostrãzi ºi
întreaga þarã sã se poatã dezvolta.
   Cu privire la problemele care au
apãrut în sistemul economic, la faptul
cã sunt multe companii care nu-ºi
declarã profitul, avem în vedere o altã
mãsurã. Ne dorim ca toate
companiile care lucreazã în România
sã plãteascã taxele aici în România.
Iar o soluþie ar fi un impozit pus pe
cifra de afaceri ºi nu pe profit. Pentru
cã este nevoie ca guvernul sã le cearã
bãncilor ºi multinaþionalelor din
România ca din profiturile uriaºe pe
care le fac aici, taxele sã le plãteascã
aici, nu în paradisuri fiscale.
   De asemenea, Guvernul trebui sã
ia mãsuri serioase în ceea ce priveºte
lãcomia bancarã ºi evoluþia ROBOR.

Am urmãrit cu interes
Miºcarea „vestelor galbene” din
Franþa, un fenomen protestatar fãrã
precedent,  nãscut pe Facebook, pe
anumite forumuri numite „Groupes
Colère” (Grupuri de mânie). O
miºcare care a ajuns la o asemenea
amploare încât riscã sã rãstoarne
oricând sistemul constituþional
tradiþional francez ºi, mai grav, sã
devinã pandemic, extins la nivelul
întregii Europe, gata sã punã la
pãmânt întregul proiect comunitar
ºi sã rãstoarne din temelii ordinea
vechii Europe, ordine instauratã
dupã 1945.
   Esenþa acestei miºcãri e furia,
mânia – un protest masiv, fãrã lideri
distincþi, carismatici, violent,
îndreptat împotriva întregii clase
politice, o mânie civicã de o forþã ºi o
amploare impresionantã care a pus
în mare dificultate întreaga clasã
politicã, fie ea la putere, fie în opoziþie.
   Ceva similiar, sã ne amintim, a fost
ºi la noi, odatã cu celebra OUG 13,
odatã cu protestele din 10 august. Alte
proteste similare au avut loc în
Croaþia ºi Polonia. La noi, oricând e
posibil un nou 10 august. Peste tot e
vorba de o nemulþumire surdã la
adresa sistemului politic,indiferent
de ideologia care-l animã ºi  de
culorile care-l drapeazã. Mânia e
îndreptatã împotriva politicienilor
ºi vechii ordini.

Pãcãleala
democraþiei
   Pur ºi simplu oamenii simt cã
vechea ordine politicã, democraþia,
nu e un sistem pus în slujba lor,
care sã-i apere, sã-i protejeze, ci a
devenit o formã fãrã un fond
autentic, viu, ci doar unul schematic,
lozincard. Sistemul politic e pur ºi
simplu incapabil sã rezolve
problemele oamenilor.
   Ceeace numim azi democraþie e o
încrengãturã de norme, legislaþii ºi
instituþii extrem de rigide, nerealiste
ºi care nu conduc în mod automat la
rezolvarea problemelor celui din
stradã, deºi mimeazã acest lucru.
Ceva e putred în aerul democraþiei
occidentale, ºi deja oamenii au ajuns
la exasperare, sunt gata sã se
solidarizeze, anonim, sã ocupe
strãzile, sã instaureze la o adicã un
haos din care, cine ºtie, poate va
rãsãri cândva o lume mai bunã.
   Dacã ne uitãm bine în spaþiul politic
de la noi, dar ºi de aiurea, nu vedem
democraþie, ci sub vãlul democraþiei
chipul oligarhiilor: politice,
financiare, bancare, economice,
militare, parlamentare. Sunt
parlamentele chiar expresia voinþei
popoarelor? Atunci cum se explicã
atâtea încãlcãri ale rezultatelor unor
referendumuri?
    Citeam ieri o analizã foarte
neliniºtitoare pe tema aceasta:
   “În 1991, Danemarca respinge prin
vot popular, cu 51,7%, Tratatul de la
Maastricht. Sunt puºi sã voteze din
nou. În 2000, resping trecerea la euro,
cu 53,2%. E acceptatã de parlament.
Irlanda se opune în 2001 tratatului
de la Nisa (53,9%). Sunt puºi sã
voteze din nou. În 2003, Suedia
respinge trecerea la euro (56,1%).
Peste capetele votanþilor, e acceptatã
în parlament. În 2005, Franþa se
opune constituþiei europene (54,9%).
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Miercuri, 19 decembrie
2018, la ora 10.00, a avut loc
întâlnirea Preasfinþitului Pãrinte
Episcop Nicodim cu reprezentanþii
presei scrise ºi audio-vizuale, la
reºedinþa episcopalã din Drobeta
Turnu Severin.
   În cadrul acestei întâlniri,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a dat
citire pastoralei la Naºterea Domnului
care conþine mesajul de Crãciun ºi
Anul Nou al arhipãstorului nostru
cãtre mehedinþeni.
  Preasfinþitul Pãrinte vorbeºte
credincioºilor despre Taina

La reºedinþa episcopalã a avut loc întâlnirea cu reprezentanþii presei
scrise ºi audio-vizuale din

Mehedinþi

Întrupãrii Cuvântului lui Dumnezeu,
a Mântuitorului Hristos. Sfântul Ioan
Evanghelistul spune la începutul
Evangheliei sale: „Cuvântul era
lumina cea adevãratã, Care lumineazã
pe tot omul ce vine în lume. (...) ªi
Cuvântul trup S-a fãcut ºi S-a sãlãºluit
între noi ºi am vãzut slava Lui...”
(Ioan 1, 9; 14). Cuvântul sau
Logosul, cum se spune în limba
greacã, este Pruncul Iisus Hristos,
Cel nãscut în peºtera din Betleem. El,
Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, Care
participase la creaþie, Logosul, vine
ca Mesia, ca Rãscumpãrãtor, ca sã

ridice blestemul
datorat pãcatului
neascultãrii, sãvârºit
de Adam ºi Eva în
Rai. Prin naºterea din
Fecioara Maria, care
fusese adumbritã de
la Duhul Sfânt, Fiul lui
Dumnezeu, Unul din
Treime, acceptã sã ia
asupra Sa pãcatele
oamenilor ºi aduce
rãscumpãrarea, Împã-
carea cu Dumnezeu.
   Sfântul Ioan
M e t a f r a s t u l

reliefeazã importanþa întrupãrii
Unuia din Treime: “Care este
iconomia venirii lui Hristos?
Reîntoarcerea firii noastre la ea
însãºi ºi restaurarea ei”.
  De asemnea ierarhul a transmis
binecuvântãri pentru noul an: “Fiecare
dintre noi, cu smerenie ºi din adâncul
inimilor noastre, sã ne rugãm
pruncului Iisus Hristos: “Hristoase,
Lumina cea adevãratã, Care luminezi
ºi sfinþeºti pe tot omul ce vine în
lume, sã se însemneze peste noi
lumina Feþei Tale, ca într-însa sã
vedem lumina cea neapropiatã.

Îndrepteazã paºii noºtri spre
lucrarea poruncilor Tale, pentru
rugãciunile Preacuratei Maicii Tale
ºi ale tuturor Sfinþilor Tãi. Amin”.
   Cu prilejul sãrbãtorilor Naºterii,
Tãierii Împrejur ºi Botezului
Domnului ºi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, vã doresc tuturor multã
sãnãtate ºi bucurii duhovniceºti, iar
în anul care vine sã aveþi parte de
liniºte, odihnã sufleteascã, împliniri
ºi mult ajutor de la Bunul Dumnezeu.
   Evenimentul a continuat cu primirea
unui grup de mici colindãtori de la
Liceul de Artã “I. ªt. Paulian” din
Drobeta Turnu Severin, care au vestit
prin cântec Întruparea Domnului Iisus
Hristos, la plinirea vremii: “Iar când a
venit plinirea vremii, Dumnezeu, a
trimis pe Fiul Sãu, nãscut din
femeie, nãscut sub Lege,
Ca pe cei de sub Lege sã-i
rãscumpere, ca sã dobândim
înfierea”. (Galateni 4: 4-5)
   Sã trãiþi cu toþii întru mulþi ºi
binecuvântaþi ani!”

Pr. Necºoiu Cosmin Eftimie,
Consilier Social-Media, Episcopia

Severinului ºi Strehaiei

Manifestarea organizatã de
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
prin sectorul Cultural ºi
Învãþãmânt, în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi, s-a derulat, vreme de

Marþi ºi miercuri a avut loc festivalul de datini ºi tradiþii româneºti
“Crãciunul de ieri, Crãciunul de azi”

douã zile, la Centrul Cultural
“Sfântul Ioan Gurã de Aur” al
Episcopiei. Evenimentul este
înregistrat în calendarul activitãþilor
educative regionale ºi interjudeþene
al Ministerului Educaþiei Naþionale.

   Peste 600 de elevi de la
aproximativ 40 de unitãþi
de învãþãmânt din Drobeta
Turnu Severin ºi din
judeþul Mehedinþi, însoþiþi
de profesorii de religie au
prezentat diverse
programe artistice în
fiecare din cele douã zile,
începând cu ora 15.00.
Din partea Inspectoratului

ªcolar Judeþean Mehedinþi
a fost prezentã domniºoara
Prof. Dana Sãftoiu,
inspector de Religie, unul
dintre organizatorii

evenimentului. De asemenea, alãturi
de cei mici au fost prezenþi ºi pãrinþii
care le-au împãrtãºit emoþia.
   În prima zi a festivalului, Centrul
Cultural “Sfântul Ioan Gurã de Aur”
a rãsunat de glasul zurgãlãilor, al

colindelor tradiþionale româneºti,
precum ºi al cântecelor de stea din
Mehedinþi. Unele dintre acestea,
prezentate cu însufleþire de tinerii
colindãtori, încã pãstreazã
elemente folclorice paleo-creºtine.
A doua searã a colindelor a început
apoteotic printr-un minirecital de
excepþie susþinut de corul “Vox
Dunaris” al Liceului de Artã “I. ªt.
Paulian”, sub bagheta dirijoralã a
domnului Profesor Bãlã Viorel.

Au urmat alte grupuri de mici
ºi mari colindãtori din cuprinsul
judeþului Mehedinþi. Îmbrãcaþi în
straie populare naþionale au
colindat ºi au prezentat diverse
scenete având ca subiect
Naºterea Domnului.
   La final, colinda le-a fost
rãsplãtitã cu daruri din partea
Centrului Eparhial.
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Au urmat alte grupuri de mici
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judeþului Mehedinþi. Îmbrãcaþi în
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rãsplãtitã cu daruri din partea
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În disperarea de a aduce bani
mai mulþi la bugetul stat, instituþiile
guvernamentale controlate de
specialiºtii PSD calcã totul în picioare.
   Astãzi vreau sã vã spun despre
efectul pervers pe care îl are preþul
de referinþã al gazelor naturale,
stabilit de cãtre  Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale.
   Prin Ordinul 32 din 9.02.2018 al
preºedintelui ANRM preþul de referinþã
al gazului natural la care se calculeazã
redeventa datoratã de producãtorii de
gaze, este  stabilitã în funcþie de preþul
mediu de tranzacþionare al gazului
natural afiºat pe site-ul hub-ului ales
de ANRM, respectiv PEGAS CEGH Day
Ahead Market Single Day Select,
VWAP/CEGHIX Central European Gas
Hub AG (CEGH), pentru luna
anterioarã perioadei pentru care se
calculeazã preþul de referinþã, în /MWh;
   Haideþi sã vedem ce înseamnã
asta. România are 2 producãtori
mari de gaze naturale, Romgaz ºi
OMV Petrom, producãtori care
împreunã deþin peste 90% din piaþã
ºi la care statul român este acþionar
(majoritar la Romgaz ºi minoritar la
OMV Petrom). Preþul mediu de
vânzare al gazului natural în
România în anul 2018 pânã acum,
a fost de 90 lei/MWh în timp ce
media preþului de referinþã din
Austria stabilitã de ANRM pe
aceeaºi perioadã este de 121 lei/
MWh, adicã preþul de referinþã este
cu circa 30% mai mare decât preþul
real de vânzare în þarã al gazului.
Practic statul român calculeazã
redeventa datoratã de producãtori la
un preþ mult mai mare decât cel real.

PSD arde românii la buzunare,
urmeazã o iminentã scumpire majorã

a gazelor naturale cu peste 10%
   Dacã aþi crezut cã asta a fost tot vã
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româneºti la preþul de vânzare al
acestora în Austria.
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existã doar 2 producãtori ce dicteazã
în piaþã. I-aº întreba pe cei de la
ANRM, câþi producãtori are Austria
ºi cine vinde gaze pe piaþa austriacã?
Austria nu este producãtor de gaze
naturale iar piaþa austriacã este
dominatã de gazul rusesc al celor
de la Gazprom. Deci ANRM nu a
gãsit alt lucru mai bun decât sã lege
taxarea gazelor româneºti de preþul
gazelor ruseºti din Austria.
Codul fiscal spune cã taxele ºi impozitele
se calculeazã la venitul realizat.
   Pãi dragã ANRM cum impui tu în
piaþã un preþ de referinþã care nu are
nici o legãturã cu veniturile realizate
de producãtori în România, decât
dacã conºtient nu vrei ca aceºtia sã
creascã preþurile?
   Nu plâng de mila companiilor
producãtoare, pentru cã îmi dau
seama cã ele vor gãsi soluþia de
ieºire din acest impas, vor mãri
preþul gazului în aºa fel încât sã fie
la nivelul preþului de referinþã al
ANRM, respectând cu stricteþe
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   În schimb stau sã mã întreb ce vor
face românii? De ce trebuie ei sã
suporte incompetenþa unor
guvernanþi care în disperarea de a
aduce câþi mai mulþi bani la bugetul
de stat, iau mãsuri contrar tuturor
regulilor de piaþã ºi bun simþ?

Deci dragi români, PSD vã
pregãteºte un cadou de Moº
Crãciun, veþi plãti mai mult pentru
încãlzirea cu gaze naturale.

#Îndrãzneºte sã crezi în PSD!

Începând din luna ianuarie
2019, Direcþia Judeþeanã Sanitarã
Veterinarã va avea posibilitatea de
a efectua testele de laborator
privind depistarea pestei porcine
africane la propriul laborator din
Drobeta Turnu Severin. Vestea a
fost data în cadrul Colegiului
Prefectural de directorul DSVSA
Mehedinþi, dr. Irina Zoican.
   „Prin demersurile pe care le-am
fãcut cãtre ANSVSA, începând cu
finele lunii ianuarie vom putea
realiza examenele de laborator
privind pesta porcinã africanã la
nivelul judeþului Mehedinþi, în
cadrul Laboratorului Sanitar-
Veterinar, aºa încât scurtãm timpul
de aflare a rezultatelor de la douã –
trei zile, la douã – trei ore”, a
declarat dr. Irina Zoican, directorul
executiv al DSVSA Mehedinþi.

Testele de pestã porcinã se pot
face la Severin

Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Mehedinþi va
avea posibilitatea, de luna viitoare sã facã testele pentru depistarea pestei
porcine africane chiar la Severin. În acest fel se va scurta considerabil
timpul de rãspuns la orice suspiciune de existenþã a cumplitei boli.

   De obicei, probele de sânge luate
de la porcii suspecþi de infestare cu
pesta porcinã africanã erau trimise,
dupã prelevare, la Bucureºti ºi
rãspunsul venea în câteva zile. În
acest timp animalele suspecte
puteau fi ucise preventiv. Acum,
lucrurile se vor schimba radical.

„Farmecul zilelor de Crãciun sã vã
însufleþeascã ºi sã vã lumineze toatã fiinþa!

Bucuraþi-vã de adevãrata semnificaþie a acestei
sãrbãtori alãturi de toþi cei pe care îi iubiþi!”

LA MULÞI ANI!

Liviu MAZILU,
Senator PSD Mehedinþi

“De sfintele Sãrbãtori sã
deschidem uºa pentru oaspeþi
dragi, ºi inima pentru speranþã,

bucurie ºi luminã.
Sã fim mai buni ºi sã privim

înainte cu încredere, ºtiind cã
dacã avem credinþã, drumul din

faþa noastrã va fi presãrat cu
împliniri.”

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

LA MULÞI ANI!
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Activitatea – “Un Crãciun
pentru Libertate” ºi-a propus sã
marcheze împlinirea a 29 de ani de
la evenimentele din decembrie
1989 ºi sã reaminteascã Sãrbãtorile
de Iarnã aºa cum erau în perioada
comunistã. La activitate a participat
un grup de elevi de la Colegiul
ªtefan Odobleja, însoþiþi de doamna
profesor Tudosie Daniela.
   Managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, prof. Drd. Chircu
Mariana Doiniþa, a precizat: “Este un
eveniment pe care îl dedicãm
sãrbatorilor de iarnã, dar are valenþe
multiple, în sensul cã idea
evenimentului este sã punã în
antitezã copilãria, obiceiurile ºi
tradiþiile de Crãciun dinainte de 1989
ºi dupã 1989 ºi, bineînþeles, sã
marcãm hotarul dintre cele douã

Un Crãciun
pentru

Libertate

epoci- cea aºa zisã de aur ºi epoca
de libertate a românilor, adicã
decembrie 1989. Elevii Colegiului
ªtefan Odobleja, vor avea astãzi
posibilitatea sã se exprime cu privire
la ce ºtiu ei despre Revoluþie, cum
trãiesc ei sãrbãtorile de iarnã acum,
iar noi, pe baza unor filmuleþe, dar
ºi prin dialog cu ei, le vom povesti
cum erau sãrbãtorile în copilãria
noastrã, cum le aºteptam, cum

Moº Crãciun fusese pervertit în
Moº Gerilã, pentru cã aºa se dorea
într-un regim despotic, dar cu toate
acestea, pentru cã limite erau ºi în
ceea ce priveºte darurile, dar ºi în
ceea ce privesc manifestãrile,
tradiþiile, obiceiurile ºi manifestãrile
noastre, trãirile noastre erau
aceleaºi. Ne bucuram ºi noi, ca ºi
astãzi, de aceste sãrbãtori ºi, fiecare,
în familia lui, fãcea tot ce putea ca

sã se simtã cât  mai bine.
Amintirile ºi nostalgiile de fiecare
datã ne nãpãdesc ºi, una peste
al ta, înþelegem cã datori tã
pãrinþilor noºtri am avut ºi noi
copilãrii fericite”.
   Generaþia de astãzi trebuie sã
înþeleagã cã Regimul comunist a
fost o etapã din istoria naþionalã
iar libertatea de astãzi s-a câºtigat
cu sânge.

Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu, subordonat
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
reprezintã o instituþie de referinþã, nu
numai pentru judeþul nostru. Prin
paleta largã a activitãþilor, ºi
complexitatea “obiectului de
activitate” se înscrie cu succes în
spaþiul cultural naþional, fie cã
vorbim de pãstrarea, cercetarea
tradiþiilor populare, de promovarea
scriitorilor, dar ºi editarea lucrãrilor
acestora, de susþinerea reprezen-
tanþilor artelor plastice, de sprijinirea
tinerelor ºi maturelor talente din

 Centrul Cultural Mehedinþi –instituþie culturalã de referinþã

domeniul artei.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
este o instituþie publicã  de culturã, cu
rol major în educaþia permanentã ºi
ridicarea nivelului de culturã pentru o
largã categorie de persoane, de la tineri
la adulþi, de la mediul urban la cel rural,
cu atribuþii în organizarea
învãþãmântului cu profil artistic,
desfãºurarea de evenimente culturale,
promovarea tradiþiilor populare,
desfãºurarea de proiecte culturale în
domeniul educaþiei cultural–artistic, al
culturii tradiþionale, ºi nu în ultimul
rând protejarea ºi promovarea
patrimoniului cultural specific

judeþului Mehedinþi, dar ºi
naþional.
   Din aceste motive un rol
foarte important este acordat
de managerul Emilia
Mihãilescu susþinerii limbii
române, a creeaþiilor în
limba românã, a culturii
românilor de peste Dunãre,
din Voievodina ºi Valea
Timocului. Pe acest
considerent, sunt sprijinite
foarte multe proiecte ale
românilor, fie cã este vorba
de festivaluri de poezie, de

editarea unor lucrãri ale acestora, prin
organizarea de dezbateri, simpozioane,
în România ºi Serbia, la care participã
scriitori de marcã, atât din judeþul
Mehedinþi, cât ºi din þarã, la care
participã scriitori sârbi.
   “Drumuri de Spice” din Uzdin,
organizat de scriitorul Vasile Barbu,
ºi Festivalul Internaþional de Poezie
“Sensul Iubirii” sunt elocvente în
acest sens.
   Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” cuprinde Centrul de
Creaþie, componentã ce se ocupã de
tot ceea ce are legãturã cu literatura,
Secþia Arte – unde un colectiv de

profesori foarte buni iniþiazã copiii,
tinerii ºi maturii pe cãile deloc
uºoare ce þin atât de arta
spectacolului, fie cã vorbim de teatru
sau de soliºti vocali ºi instrumentiºti,
de dans, sau de picturã.
   Ansamblul Profesionist
“Danubius”, Orchestra cu soliºtii ºi
dansatorii profesioniºti sunt foarte
cunoscuþi publicului larg, deoarece
aceºtia de peste douãzeci de ani au
fost prezenþi ºi au încântat publicul
pe toate scenele, locale, naþionale
ºi internaþionale, alãturi de nume
celebre ale folclorului românesc.
Trebuie amintite aici festivalurile
folclorice care fac fala judeþului
Mehedinþi, de atâþia de ani: “Munte,
Munte Brad Frumos!”; ”Ponoare,
Ponoare”, dar ºi Festivalul “Viei ºi
Vinului” de la Vînju Mare; “Mariana
Drãguþ” la Prejna sau Festivalul
“Plaiul Cloºanilor”, la Bala.
   Un eveniment de marcã,
organizat anual de Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu”, îl reprezintã, de
asemenea, Festivalul Internaþional
de Muzicã “Iulian Andreescu”, ca
ºi editarea revistei de culturã ºi
tradiþii “Rãstimp”.

 Biroul de presã

 continuare în pag. 15
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Deºtepþii ãºtia care au
impresia cã þin în mânã frâiele þãrii
au ajuns într-un hal fãrã de hal.
Nãvligul de la Cotroceaua Mov, care
tunã ºi fulgerã contra penalilor din
PSD ºi care, pe de altã parte, nu-ºi
lasã soaþa sã depunã mãrturie la
Parchet într-unul din numeroasele
dosare penale cu care s-
au...procopsit în urma traficului cu
case fãcute din meditaþii sau din
mama ei de treabã din ce le-or fi fãcut,
s-a apucat sã practice stilul epistolar,
trimiþându-i coanei Viorica Dãncilã
deja douã scrisori, prin care sperã s-
o convingã fie sã plece acasã cu
guvernul ei cu tot, fie sã aplice linia
de guvernare care-i convine lui.
Bãtãlia se dã pe eventuala ordonanþã
cu amnistia ºi graþierea, pe care
oamenii lui Dragnea vor sã o dea în
urmãtoarea perioadã.
   * De ce-l frãmântã atât de tare
chestiunea amnistiei ºi graþierii pe
Iohannis ºi pe ciracii sãi din aºa-
zisa Opoziþie, am putea înþelege
doar în varianta (absolut cretinã!)
cã-i preocupã doar soarta lui
Dragnea. Cã de o asemenea lege
ar putea beneficia din plin inclusiv
ei ºi oamenii lor, se pare cã nimeni
nu e dispus sã bage de seamã acest
lucru. Altminteri, practica graþierii
ºi amnistiei este curentã în orice
stat care se pretinde democratic.
Chiar fostul preºedinte al
României, Nicolae Ceauºescu,
obiºnuia sã graþieze, o datã la câþiva
ani, în preajma unor evenimente/
aniversãri importante pe cei care se
încadrau legal în respectivele
decrete. Nu mai vorbesc despre

Mizerii de sfârºit de an...
faptul cã asemenea gesturi de
clemenþã ºi generozitate, cu
notabile valenþe educative, erau de
naturã a aduce ºi foarte multã
popularitate celui care le fãcea, în
speþã, ºefului statului, indiferent
care ar fi fost el. Dar te pui cu toate
capetele-n colþuri dotate cu fãlci
rumegãtoare de bazalt?!
   * Cum spuneam, numitul Klaus
Werner Iohannis a adoptat, mai nou,
tactica expedierii de scrisori
premierului României, fiindcã, de,
Bucureºti sunt o metropolã uriaºã ºi,
a o parcurge de la un palat al Puterii la
altul îþi ia timp, nu glumã. Bãi, nea
Caisã, noi înþelegem cã tãlicã vrei sã
resuscitezi un gen literar, cel epistolar
(cândva glorios), sugrumat azi de
Internet ºi de telefonia mobilã, dar
aceastã delicatã operaþiune este (ar
trebui) rezervatã unor persoane care
sã cunoascã, mãcar în parte,
subtilitãþile acestei minunate limbi, ca
o comoarã, pe care o vorbim. Or,
dumnealui o morfãie precum o cismã
umplutã pe jumãtate cu apã ºi mâl.
Sau cu apã mâloasã, dacã vã place...
   * Dar, dinspre zona ciracilor
iohanniºti, apar niºte înregistrãri
sinistre, niºte dialoguri între
procurori absolut incredibile, care
evidenþiazã mizeria moralã ºi
profesionalã în care se scaldã nu
puþini ocupanþi ai funcþiei de
procuror, o funcþie de mare
responsabilitate pentru asigurarea
unui climat sãnãtos necesar unei
justiþii echitabile, adevãrate, care sã
nu permitã salvarea infractorilor
adevãraþi, dar nici privarea de
libertate a oamenilor nevinovaþi. Or,

la noi, ca urmare a efectelor nocive
induse în actul de justiþie de
existenþa protocoalelor, meseria de
procuror a fost serios compromisã,
fiind la ordinea zilei cazuri în care
orice novice poate deschide, dacã
vor muºcheþii lui, un dosar de
urmãrire penalã unor cetãþeni a cãror
culoare a ochilor nu îi este pe plac.
Sau pentru inculparea cãrora
primesc ordine precise dinspre zona
politicului. ªi ne mai mirãm, fariseic,
cã mai nimeni nu are încredere sau
chiar nu mai dã doi bani pe justiþia

româneascã!.
   * Dar mizerii similare se practicã ºi
pe la case (de presã!) mult mai mari.
A se vedea cazul prestigiosului, nu-i
aºa, cotidian francez „Le Figaro”.
Care, la adãpostul unui aºa-zis
interviu mamut cu venerabilul fost
preºedinte al României, Ion Iliescu,
a pus în gura acestuia afirmaþii
incredibile, pe care omul nu le-a fãcut
niciodatã, menite exclusiv sã
discrediteze partidul de guvernãmânt,
PSD, ºi pe preºedintele acestuia, Liviu
Dragnea. Mãi dragã, dar de când

discreditarea lui nea Livake Dragnea
a devenit o mizã internaþionalã?
Poftim? Ce mari interese a ajuns sã
deranjeze acest teleormãnean – e
adevãrat, antipatic! – încît s-a simþit
nevoia sã fie deplasate echipe
complexe, mixte, de ziariºti, agenþi
(insuficient) acoperiþi ºi politicieni
trecuþi de mai mulþi ani pe banca de
rezerve? Ne lãmureºte cineva? Pentru
cã eu, unul, m-am cam plictisit ca,
de fiecare datã când apare vreun
subiect mai... înþepat, toate degetele
acuzatoare sã fie îndreptate cãtre

Dragnea. Nu cã i-am plânge de milã,
departe de noi aceastã tentaþie, dar,
pur ºi simplu, modul în care problema
Dragnea este abordatã ajunge sã ne
insulte inteligenþa ce ne-a mai rãmas.
   * Nu ºtim ce ne va aduce anul
care vine. În ceea ce mã priveºte,
nu mi-aº dori decât sã fie ceva mai
relaxat, mai blând decât cel pe care
ne pregãtim sã-l încheiem.
Sãrbãtori fericite, atât cât este
posibil, ºi LA MULÞI ANI, iubiþi
cititori! Al dumneavoastrã, cu drag,
Bibicul (p.cf. Eugen Mãicãneanu)
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’
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au ajuns într-un hal fãrã de hal.
Nãvligul de la Cotroceaua Mov, care
tunã ºi fulgerã contra penalilor din
PSD ºi care, pe de altã parte, nu-ºi
lasã soaþa sã depunã mãrturie la
Parchet într-unul din numeroasele
dosare penale cu care s-
au...procopsit în urma traficului cu
case fãcute din meditaþii sau din
mama ei de treabã din ce le-or fi fãcut,
s-a apucat sã practice stilul epistolar,
trimiþându-i coanei Viorica Dãncilã
deja douã scrisori, prin care sperã s-
o convingã fie sã plece acasã cu
guvernul ei cu tot, fie sã aplice linia
de guvernare care-i convine lui.
Bãtãlia se dã pe eventuala ordonanþã
cu amnistia ºi graþierea, pe care
oamenii lui Dragnea vor sã o dea în
urmãtoarea perioadã.
   * De ce-l frãmântã atât de tare
chestiunea amnistiei ºi graþierii pe
Iohannis ºi pe ciracii sãi din aºa-
zisa Opoziþie, am putea înþelege
doar în varianta (absolut cretinã!)
cã-i preocupã doar soarta lui
Dragnea. Cã de o asemenea lege
ar putea beneficia din plin inclusiv
ei ºi oamenii lor, se pare cã nimeni
nu e dispus sã bage de seamã acest
lucru. Altminteri, practica graþierii
ºi amnistiei este curentã în orice
stat care se pretinde democratic.
Chiar fostul preºedinte al
României, Nicolae Ceauºescu,
obiºnuia sã graþieze, o datã la câþiva
ani, în preajma unor evenimente/
aniversãri importante pe cei care se
încadrau legal în respectivele
decrete. Nu mai vorbesc despre

Mizerii de sfârºit de an...
faptul cã asemenea gesturi de
clemenþã ºi generozitate, cu
notabile valenþe educative, erau de
naturã a aduce ºi foarte multã
popularitate celui care le fãcea, în
speþã, ºefului statului, indiferent
care ar fi fost el. Dar te pui cu toate
capetele-n colþuri dotate cu fãlci
rumegãtoare de bazalt?!
   * Cum spuneam, numitul Klaus
Werner Iohannis a adoptat, mai nou,
tactica expedierii de scrisori
premierului României, fiindcã, de,
Bucureºti sunt o metropolã uriaºã ºi,
a o parcurge de la un palat al Puterii la
altul îþi ia timp, nu glumã. Bãi, nea
Caisã, noi înþelegem cã tãlicã vrei sã
resuscitezi un gen literar, cel epistolar
(cândva glorios), sugrumat azi de
Internet ºi de telefonia mobilã, dar
aceastã delicatã operaþiune este (ar
trebui) rezervatã unor persoane care
sã cunoascã, mãcar în parte,
subtilitãþile acestei minunate limbi, ca
o comoarã, pe care o vorbim. Or,
dumnealui o morfãie precum o cismã
umplutã pe jumãtate cu apã ºi mâl.
Sau cu apã mâloasã, dacã vã place...
   * Dar, dinspre zona ciracilor
iohanniºti, apar niºte înregistrãri
sinistre, niºte dialoguri între
procurori absolut incredibile, care
evidenþiazã mizeria moralã ºi
profesionalã în care se scaldã nu
puþini ocupanþi ai funcþiei de
procuror, o funcþie de mare
responsabilitate pentru asigurarea
unui climat sãnãtos necesar unei
justiþii echitabile, adevãrate, care sã
nu permitã salvarea infractorilor
adevãraþi, dar nici privarea de
libertate a oamenilor nevinovaþi. Or,

la noi, ca urmare a efectelor nocive
induse în actul de justiþie de
existenþa protocoalelor, meseria de
procuror a fost serios compromisã,
fiind la ordinea zilei cazuri în care
orice novice poate deschide, dacã
vor muºcheþii lui, un dosar de
urmãrire penalã unor cetãþeni a cãror
culoare a ochilor nu îi este pe plac.
Sau pentru inculparea cãrora
primesc ordine precise dinspre zona
politicului. ªi ne mai mirãm, fariseic,
cã mai nimeni nu are încredere sau
chiar nu mai dã doi bani pe justiþia

româneascã!.
   * Dar mizerii similare se practicã ºi
pe la case (de presã!) mult mai mari.
A se vedea cazul prestigiosului, nu-i
aºa, cotidian francez „Le Figaro”.
Care, la adãpostul unui aºa-zis
interviu mamut cu venerabilul fost
preºedinte al României, Ion Iliescu,
a pus în gura acestuia afirmaþii
incredibile, pe care omul nu le-a fãcut
niciodatã, menite exclusiv sã
discrediteze partidul de guvernãmânt,
PSD, ºi pe preºedintele acestuia, Liviu
Dragnea. Mãi dragã, dar de când

discreditarea lui nea Livake Dragnea
a devenit o mizã internaþionalã?
Poftim? Ce mari interese a ajuns sã
deranjeze acest teleormãnean – e
adevãrat, antipatic! – încît s-a simþit
nevoia sã fie deplasate echipe
complexe, mixte, de ziariºti, agenþi
(insuficient) acoperiþi ºi politicieni
trecuþi de mai mulþi ani pe banca de
rezerve? Ne lãmureºte cineva? Pentru
cã eu, unul, m-am cam plictisit ca,
de fiecare datã când apare vreun
subiect mai... înþepat, toate degetele
acuzatoare sã fie îndreptate cãtre

Dragnea. Nu cã i-am plânge de milã,
departe de noi aceastã tentaþie, dar,
pur ºi simplu, modul în care problema
Dragnea este abordatã ajunge sã ne
insulte inteligenþa ce ne-a mai rãmas.
   * Nu ºtim ce ne va aduce anul
care vine. În ceea ce mã priveºte,
nu mi-aº dori decât sã fie ceva mai
relaxat, mai blând decât cel pe care
ne pregãtim sã-l încheiem.
Sãrbãtori fericite, atât cât este
posibil, ºi LA MULÞI ANI, iubiþi
cititori! Al dumneavoastrã, cu drag,
Bibicul (p.cf. Eugen Mãicãneanu)

actualitateOBIECTIV mehedinþean 20.12.2018 - 02.01.2019 pag. 7

Preºedintele ALDE Drobeta
Turnu-Severin, senatorul Ionuþ
Sibinescu, este de pãrere cã Alianþa
Vestului, anunþatã în aceastã
sãptãmânã de primarii din Cluj,
Timiºoara, Arad ºi Oradea, ar trebui
sã fie analizatã amãnunþit la nivel
naþional, nu doar sã fie contestatã.
Liderul ALDE Drobeta Turnu-Severin
susþine cã „orice demers, fie cã e la
nivel local, fie cã e la nivel central,
prin care sunt atrase resurse pentru
ca localitãþile sã se modernizeze
trebuie sã fie vãzut drept o
oportunitate”.
   „Pentru ca România sã se dezvolte,
iar localitãþile din þara noastrã sã
reducã decalajul faþã de alte state
europene, orice iniþiativã care poate
sã contribuie la acest deziderat este
binevenitã. Orice demers, fie cã e la
nivel local, fie cã e la nivel central,
prin care sunt atrase resurse pentru
ca localitãþile sã se modernizeze
trebuie sã fie vãzut drept o
oportunitate. Nu ascund faptul cã mi-
aº dori, dacã s-ar realiza un asemenea
proiect regional, ca Drobeta Turnu–
Severin sã participe, alãturi de
celelalte municipii ºi de ce nu
localitãþi din regiunea Olteniei, la
crearea unei asemenea alianþe care
sã ajute la dezvoltarea oraºului. Dacã
aceste proiecte vor aduce finanþare
pentru dezvoltarea localitãþilor, atunci
ele ar trebui luate în calcul”, a spus
Ionuþ Sibinescu, într-o postare pe
pagina sa de Facebook.
   Totodatã, liderul ALDE subliniazã cã

„Orice iniþiativã care poate sã
contribuie la dezvoltarea localitãþilor

din România este binevenitã”

Preºedintele ALDE Drobeta Turnu-Severin, Ionuþ Sibinescu, despre
Alianþa Vestului: „Orice iniþiativã care poate sã contribuie la

dezvoltarea localitãþilor din România este binevenitã”
aceste alianþe nu sunt o idee rea pentru
dezvoltarea localã ºi regionalã. „Astfel
de asocieri, alianþe pot fi ºi un semnal
cãtre investitori români sau strãini cã
reprezintã o piaþã mai mare. O
asemenea asociere poate fi de succes
dacã poate sã atragã niºte investiþii”,
mai spune Ionuþ Sibinescu.
   Senatorul ALDE atrage atenþia cã „o
problemã în privinþa Alianþei Vestului
apare din cauza participanþilor.
Dincolo de izul politic al acestei
Alianþe (doar primari PNL), regãsesc
ºi o ipocrizie în acest demers. De ce?
Pentru cã zona de Vest a fost, pânã
acum, cea mai mare beneficiarã a
alocãrilor de la nivel central în
infrastructurã, spre exemplu”.
   În acelaºi timp, Ionuþ Sibinescu
spune cã „iniþiativa mi se pare cã
reprezintã dovada cea mai clarã a
incapacitãþii politice a conducerii PNL.
În vreme ce primarii lor aºteaptã
proiecte ºi susþinere, alãturi de
promovarea unei agende constructive
pentru dezvoltarea României,
conducerea PNL se rezumã doar la
„Jos Puterea”. Acþiunile PNL-ului
urmãresc doar distrugerea adversarilor
prin orice metodã”.
   Sãptãmâna aceasta a fost lansatã
Alianþa Vestului, un parteneriat lansat
în aceastã sãptãmânã de primarii din
Timiºoara, Cluj-Napoca, Arad ºi
Oradea, care a stârnit dezbateri,
laude, dorinþe de raliere, dar ºi
polemici, unii mergând inclusiv pânã
la acuzaþia de intenþie de „rupere a
României”.

Sãptãmâna aceasta este
sãptãmâna cadourilor iar liberalii
au demarat campania „Am venit
sã dãruim”. PNL Mehedinþi, prin

organizaþia de femei ºi cea de
tineret, va desfãºura o serie de

acþiuni caritabile pentru copiii
mai puþin norocoºi din

Drobeta Turnu Severin.
   “Noi credem în puterea exemplului
ºi considerãm cã ºi alþii ar putea sã
ne ia exemplul pentru ca mai multe
persoane, tineri sau mai în vârstã, sã
se poatã bucura de aceste sãrbãtori
de iarnã”, a declarat domnul Cîrjan
Daniel, viceprimarul liberal al
municipiului, în cadrul conferinþei de
presã þinutã luni, 17.12.2018 
   “Este o mare bucurie pentru noi sã
putem oferi un mic ajutor în prag de
sãrbãtori. Sãptãmâna trecutã am fost
la centrul de plasament Sf. Nicodim
din Gura Vãii, unde sunt 14 bãieþi ºi
am încercat sã ducem puþin din
spiritul Crãciunului. De aceastã datã
OFL Mehedinþi a ales sã mergem la
Centrul Maternal Sf. Ana, de pe strada
Oltului, sã le ducem bunuri necesare
mãmicilor cu probleme lor cât ºi

Acþiuni caritabile:
Campania „Am venit sã dãruim”

micuþilor ºi de a le împãrtãºi bucuria
Crãciunului. Adevãrata bucurie a
Crãciunului o gãsim când suntem
alãturi de semenii noºtri. Crãciunul
nu are vârstã iar bucuria de Crãciun
trebuie trãitã de toþi copii, tineri ºi
vârstnici laolaltã” a declarat doamna
ªurcã Daniela Prim-vicepreºedinte
OFL Mehedinþi 
   „Vom continua sãptãmâna aceasta
campania „Am venit sã dãruim” la:
Centrul Multifuncþional pentru Tinerii
în Dificultate, Complexul de Servicii
Sociale pentru Copii, Centrul de
Primire în Regim de Urgenþã, Centrul
de Primire în Regim de Urgenþã pentru
Copii Strãzii. Ne-am gândit cã nu ar
exista bucurie mai mare decât sã
dãruim un brad cu tot ce þine de
decorarea acestuia (globuri, instalaþie,
dulciuri) pentru cã pomul de iarnã este
cel care aduce bucurie în case ºi îi uneºte
pe toþi în zilele de sãrbãtoare, aºa cã
ne-am gândit cã ar fi o mare bucurie ºi
pentru copii mai puþin favorizaþi cãtre
care ne îndreptãm” a declarat Stela
Constantinescu, Prim-vicepreºedinte
OFL Drobeta Turnu Severin.

 Biroul de  presã

Cu prilejul Sfintelor Sãrbãtori
de Crãciun ºi Anul Nou,

primiþi din partea Primarului
comunei Vlãdaia calde urãri

de sãnãtate ºi belºug în
casele dumneavoastrã,
alãturi de tradiþionalul

LA MULÞI ANI!

Primar Viorel SPUZÃ



Comitetul Director Judeþean
al Partidului Naþional Liberal
Mehedinþi s-a întrunit vineri searã
într-o ºedinþã festivã de final de an,
în care s-a fãcut bilanþul activitãþii pe
anul 2018, dar s-au discutat ºi teme
importante pentru anul viitor, în care

Partidul Naþional Liberal Mehedinþi a fãcut bilanþul activitãþii pe anul 2018

vor avea loc douã rânduri de alegeri.
   De asemenea, s-a probat ºi
regulamentul în ceea ce priveºte
membrii de partid care s-au înscris
în cursa internã pentru un post de
consilier local sau judeþean.
   „Este o întâlnire a Comitetului

Director Judeþean, practic toþi aleºii
locali ºi preºedinþii de organizaþii din
judeþ sunt invitaþi la o întâlnire de final
de an, o întâlnire festivã, dar ºi de
analizã a activitãþii a partidului
Naþional Liberal-filiala Mehedinþi pe
anul 2018. Voi supune votului
Comitetului Director Judeþean ºi
regulamentul cu privire la alegerile la
candidaþii care s-au înscris sau care
se vor înscrie în cursa internã pentru
alegerile locale din 2020, vom discuta
despre organizarea pentru alegerile
europarlamentare din mai 2019 ºi
pentru alegerile prezidenþiale  de la
sfâºitul anului viitor”, a declarat
deputatul Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi.
   Liberalii vor sã obþinã un scor
bun la alegerile de anul viitor, astfel
cã încã de la începutul anului viitor

va începe o activitate intensã în
toate organizaþiile din teritoriu.
   Întâlnirea are scopul de a analiza
anul 2018, sã vedem ce a fost bine,
ce a fost rãu în activitatea Partidului
Naþional Liberal, atât activitatea
politicã din cadrul organizaþiilor cât
ºi activitatea administrativã a aleºilor
locali. De asemenea, este o
oportunitate pentru noi de a discuta
foarte serios planul de activitãþi
pentru anul 2019, având în vedere
cã avem douã rânduri de alegeri.
Obligaþia noastrã este sã fim
aproape unii de alþii astfel încât la
urmãtoarele alegeri sã obþinem un
scor bun pentru Partidul Naþional
Liberal. Reuºita PNL-ului în alegeri
este extrem de importantã întrucât
PSD-ul trebuie sã plece acasã.

Uniunea Artiºtilor Plastici
din România (UAP), fi liala
Mehedinþi, în colaborare cu Palatul
Culturii “Teodor Costescu” a
organizat „Salonul Anual de Artã”.

Salonul Anual de Artã s-a deschis pentru publicul severinean
Salonul Anual de Artã al Uniunii Artiºtilor Plastici Mehedinþi a debutat

vineri dupã-amiazã, sub semnul sãrbãtorilor.
Este o expoziþie reprezentativã a artiºtilor severineni din toate

generaþiile ºi, în acelaºi timp, un semn al sãrbãtorilor de iarnã

Vernisajul a avut loc vineri, 14
decembrie, la Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, în foaierul Sãlii
”Virgil Ogãºanu”.
   “Este o expoziþie care se

organizeazã în fiecare an, este o
tradiþie de 13 ani. Expun artiºti din
Severin ºi din þarã, colaboratori ºi
prieteni ai artiºtilor noºtri. În
general expun lucrãri de picturã,
dar avem ºi graficã ºi sculpturã,
sunt artiºti care fac parte din
generaþii foarte diferite”, a spus Dan
Cepeºi, preºedintele UAP
Mehedinþi.
   A devenit deja o tradiþie ca în luna
decembrie sã aibã loc Salonul
anual de artã vizualã din Drobeta
Turnu Severin, cu lucrãrile unor
binecunoscuþi artiºti severineni
contemporani. Acest eveniment
este o modalitate sãrbãtoreascã
prin care Uniunea Artiºtilor Plastici
(UAP) – filiala Mehedinþi se
desparte de anul vechi ºi îl
întâmpinã cu bucurie ºi speranþã pe

cel nou, 2019.
   „Suntem bucuroºi ºi onoraþi sã
gãzduim astfel de evenimente.
Colaboararea noastrã cu Uniunea
Artiºtlor Plastici este una constatã
ºi extrem de beneficã pentru cei
care iubesc frumosul ºi arta în
oraºul nostru. Ne bucurãm cã
artiºtii plastici severineni aleg
aceastã relaþie frumoasã cu Palatul
Culturii ºi expun în sãlile noastre.
Expoziþia este deschisã în aceastã
perioadã ºi invit pe toþi cei care
iubesc arta plasticã sã vinã pentru
cã au ce sã vadã, pot admira artiºti
plastici diferiþi, expresii remarcabile
care mai ales în aceastã perioadã
de sãrbãtori este un plus sufletesc
ºi spiritual pentru noi toþi”, a
declarat Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii Teodor Costescu.
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Crãciunul este acea Sãrbãtoare minunatã care ne
dã putere sã fim mai buni, mai generoºi ºi mai
curajoºi. Sã îndraznim sã visãm ºi sã sperãm mai
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va începe va fi
mai rodnic ºi mai fericit.
Crãciun Fericit ºi un An Nou mai bun!

Virgil Popescu,
Deputat PNL Mehedinþi

Sãrbãtori fericite!
Sã aveþi parte de multã cãldurã în

suflet ºi în casã, bucurie în inimã ºi
multã sãnãtate ºi putere de muncã.
Ca de obicei, sã ne adunãm în jurul
bradului alãturi de familie ºi de cei
dragi, sã lãsãm lumina Crãciunului

sã ne pãtrundã în case ºi sã ne
bucurãm de magia sãrbãtorilor.

LA MULÞI ANI!
Dragoº Tarniþã,

Director Executiv APM Mehedinþi
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Partidul Naþional Liberal Mehedinþi a fãcut bilanþul activitãþii pe anul 2018

vor avea loc douã rânduri de alegeri.
   De asemenea, s-a probat ºi
regulamentul în ceea ce priveºte
membrii de partid care s-au înscris
în cursa internã pentru un post de
consilier local sau judeþean.
   „Este o întâlnire a Comitetului

Director Judeþean, practic toþi aleºii
locali ºi preºedinþii de organizaþii din
judeþ sunt invitaþi la o întâlnire de final
de an, o întâlnire festivã, dar ºi de
analizã a activitãþii a partidului
Naþional Liberal-filiala Mehedinþi pe
anul 2018. Voi supune votului
Comitetului Director Judeþean ºi
regulamentul cu privire la alegerile la
candidaþii care s-au înscris sau care
se vor înscrie în cursa internã pentru
alegerile locale din 2020, vom discuta
despre organizarea pentru alegerile
europarlamentare din mai 2019 ºi
pentru alegerile prezidenþiale  de la
sfâºitul anului viitor”, a declarat
deputatul Virgil Popescu,
preºedintele PNL Mehedinþi.
   Liberalii vor sã obþinã un scor
bun la alegerile de anul viitor, astfel
cã încã de la începutul anului viitor

va începe o activitate intensã în
toate organizaþiile din teritoriu.
   Întâlnirea are scopul de a analiza
anul 2018, sã vedem ce a fost bine,
ce a fost rãu în activitatea Partidului
Naþional Liberal, atât activitatea
politicã din cadrul organizaþiilor cât
ºi activitatea administrativã a aleºilor
locali. De asemenea, este o
oportunitate pentru noi de a discuta
foarte serios planul de activitãþi
pentru anul 2019, având în vedere
cã avem douã rânduri de alegeri.
Obligaþia noastrã este sã fim
aproape unii de alþii astfel încât la
urmãtoarele alegeri sã obþinem un
scor bun pentru Partidul Naþional
Liberal. Reuºita PNL-ului în alegeri
este extrem de importantã întrucât
PSD-ul trebuie sã plece acasã.

Uniunea Artiºtilor Plastici
din România (UAP), fi liala
Mehedinþi, în colaborare cu Palatul
Culturii “Teodor Costescu” a
organizat „Salonul Anual de Artã”.

Salonul Anual de Artã s-a deschis pentru publicul severinean
Salonul Anual de Artã al Uniunii Artiºtilor Plastici Mehedinþi a debutat

vineri dupã-amiazã, sub semnul sãrbãtorilor.
Este o expoziþie reprezentativã a artiºtilor severineni din toate

generaþiile ºi, în acelaºi timp, un semn al sãrbãtorilor de iarnã

Vernisajul a avut loc vineri, 14
decembrie, la Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, în foaierul Sãlii
”Virgil Ogãºanu”.
   “Este o expoziþie care se

organizeazã în fiecare an, este o
tradiþie de 13 ani. Expun artiºti din
Severin ºi din þarã, colaboratori ºi
prieteni ai artiºtilor noºtri. În
general expun lucrãri de picturã,
dar avem ºi graficã ºi sculpturã,
sunt artiºti care fac parte din
generaþii foarte diferite”, a spus Dan
Cepeºi, preºedintele UAP
Mehedinþi.
   A devenit deja o tradiþie ca în luna
decembrie sã aibã loc Salonul
anual de artã vizualã din Drobeta
Turnu Severin, cu lucrãrile unor
binecunoscuþi artiºti severineni
contemporani. Acest eveniment
este o modalitate sãrbãtoreascã
prin care Uniunea Artiºtilor Plastici
(UAP) – filiala Mehedinþi se
desparte de anul vechi ºi îl
întâmpinã cu bucurie ºi speranþã pe

cel nou, 2019.
   „Suntem bucuroºi ºi onoraþi sã
gãzduim astfel de evenimente.
Colaboararea noastrã cu Uniunea
Artiºtlor Plastici este una constatã
ºi extrem de beneficã pentru cei
care iubesc frumosul ºi arta în
oraºul nostru. Ne bucurãm cã
artiºtii plastici severineni aleg
aceastã relaþie frumoasã cu Palatul
Culturii ºi expun în sãlile noastre.
Expoziþia este deschisã în aceastã
perioadã ºi invit pe toþi cei care
iubesc arta plasticã sã vinã pentru
cã au ce sã vadã, pot admira artiºti
plastici diferiþi, expresii remarcabile
care mai ales în aceastã perioadã
de sãrbãtori este un plus sufletesc
ºi spiritual pentru noi toþi”, a
declarat Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii Teodor Costescu.
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Crãciunul este acea Sãrbãtoare minunatã care ne
dã putere sã fim mai buni, mai generoºi ºi mai
curajoºi. Sã îndraznim sã visãm ºi sã sperãm mai
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va începe va fi
mai rodnic ºi mai fericit.
Crãciun Fericit ºi un An Nou mai bun!

Virgil Popescu,
Deputat PNL Mehedinþi

Sãrbãtori fericite!
Sã aveþi parte de multã cãldurã în

suflet ºi în casã, bucurie în inimã ºi
multã sãnãtate ºi putere de muncã.
Ca de obicei, sã ne adunãm în jurul
bradului alãturi de familie ºi de cei
dragi, sã lãsãm lumina Crãciunului

sã ne pãtrundã în case ºi sã ne
bucurãm de magia sãrbãtorilor.

LA MULÞI ANI!
Dragoº Tarniþã,

Director Executiv APM Mehedinþi
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Bãgatã cu forþa într-un rãzboi
politic, financiar ºi diplomatic, agitatã
ºi dezbinatã moralmente de cãtre
preºedinte, triumfãtoare prin încã
valorile ei spirituale, dar ostracizatã pînã
la anularea drepturilor ºi demnitãþii
civice, neputincioasã în a-ºi impune
suveranitatea asupra birocraþiei U.E. ºi
cizmei americane, constrînsã în a-ºi
restrînge prezenþa politicã ºi spiritualã
în lume, România se aflã acum la mîna
ºi îndemîna tiranilor U.E., la mîna
corupþilor autohtoni, orientaþi spre
forme de guvernare absolutiste, nu
constituþionale, eminamente suspuºi
intereselor proprii, dominaþi cu fidelitate
de interese strãine, ce au dus la fatala
descreºtere a sentimentului naþional ºi
la expansiunea corupþiei la vîrf.
Înaintarea în sînul acestui fenomen,
urmatã de o tragicã prãbuºire în gol a
României, a devenit paradoxul generic
al preºedinþilor ºi guvernelor româneºti
postdecembriste, care au lãrgit cu
minuþiozitate breºa.
   „Eroii” corupþiei, epopeea laºitãþii,
proiectatã ironic în sînul poporului
român, confuza aventurã democraticã,
aridele petece de libertate, intrigile ºi
comploturile, chiar asasinatele politice,
despre care vorbeam în editorialul
„Morþi suspecte ale ultimului sfert de
veac politic românesc”, deziluziile ºi
decrepitudinea care au cuprins
societatea româneascã dupã lovitura
de stat din decembrie 1989, sãrãcia,
instalatã odatã cu ideea de revoltã,
violenþa, erorile, ororile, viciul ºi abuzul
clasei politice, exploatarea poporului,
iatã tot atîtea etape ale cãderii în gol,
neîncheiatã încã. Dintre toate, corupþia
a strivit speranþa de mai bine a
românului, corupþia fecundã ºi
bolºevizatã, rezultatã în urma
cãsãtoriei celor douã mari instituþii,

Un hingher care a hãituit poporul
D.N.A. ºi S.R.I., fiecare în parte, lãsînd
fãrã rãspuns întrebãrile:
   Cînd vor reveni la normal
lucrurile în România?
   De ce atîta ticãloºie la vîrf, de ce
atîta suferinþã în mulþime, de ce atîta
fals în democraþia româneascã?
   Cum a fost posibilã supunerea
colectivã?
   De ce românii îºi sînt atît de
strãini unii altora?
   De ce a dispãrut în trecut mirifica
lume a moralei individuale ºi
colective?

De ce ne-am pricopsit cu un
preºedinte de o insuportabilã falsitate
ºi cruzime, care a ales inconfortul
marelui revoltat pe propriul popor, un
preºedinte care scruteazã cu rictus
zeflemitor poporul?

De ce ne-am ales cu scena aceasta
politicã depravatã, unde rãzboaiele fac
deliciul aceloraºi actoraºi burtoºi ºi
sedentari, dotaþi cu o insidioasa sete
de torturã a cetãþeanului?

Pe mãsurã ce românul s-a obiºnuit
cu derutantele dispersii, ºi-a acceptat
tacit fastuoasa decadenþã. A acceptat
dictatori democraþi, fãrã scrupule. În
centrul acestei construcþii se situeazã
cu pregnanþã figura sumbrului
personaj Luluþa - torþionar modern,
acum eºuatã în propriile „reziduuri
menajere”, pe punctul de a fi eliminatã
din joc, dar, care a domnit cu dispreþ
nemãrginit peste o armatã de servitori
ºi peste poliþia secretã, þinîndu-le
atenþia treazã pentru orice gest de
slãbiciune, manifestat de cineva în
anturajul sãu. Nu mai pot continua
pe acest ton de dezamãgire colectivã,
ºi am sã vã întreb cu obiºnuita-mi
ironie amarã, burlescã, chiar
dezarmantã, dacã vã era dor de
fabricantul de falºi doctori în diferite
ºtiinþe, politrucul izmenar cu
academie la scarã. Iatã, miercuri, 12
decembrie, s-a întors! Gabriel Oprea,
zis ºi „interesul naþional”, a fost ales
preºedinte al U.N.P.R., în cadrul
Conferinþei Naþionale Extraordinarã.
Aºa sînt parveniþii. Nulitãþile politice!
Îi dai afarã pe uºã ºi întrã din nou pe
fereastrã! Ãsta ca ãsta, dar conform
cãrei proceduri i s-a permis lui Hans
Klem, Ambasadorul S.U.A. la
Bucureºti, sã participe la ºedinþa de
alegere a conducerii C.S.M.,

organism, care imediat dupã
înfiinþate s-a lãsat violat, controlat ºi
condus de „soþii” S.R.I. ºi D.N.A.?
Alegerea Liei Savonea, judecãtor
independent (deloc pe placul lui
Iohannis, prezent ºi el cu un discurs
patetic, citit ºcolãreºte de pe fiþuicã),
poate însemna sfîrºitul influenþei
binomului în C.S.M., poate ºi o
consolidare a independenþei Justiþiei.
Sperãm. Pentru cã, pînã acum a
funcþionat optim strategia: Muºcã nu
muºcã, bagã-l la cuºcã, dacã ne stã
în drum! Cu asta ºi-a hrãnit Koveºi
orgoliile! Klovnul a lãudat-o cu orice
prilej, dar mã rog, acum, cînd
dosarele penale ale Luluþei curg pe
bandã rulantã, îl întreb eu, cum e cu
susþinerea infractorilor de rang înalt?
Cît de bine îi prinde imunitatea
absolutã acestui chiriaº de cacao
de la Cotroceni, mãscãriciul cel
mare al mafiei politice!
   În loc sã analizeze în Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii (C.S.A.T.)
situaþia de la graniþa de Vest a Þãrii,
unde niºte trãdãtori acþioneazã pentru
ruperea Transilvaniei, K lovnul a
suspendat ªedinþa C.S.A.T., care
potrivit unor surse, s-ar fi blocat la
discuþiile despre bugetele serviciilor.
Valter Cojman scrie: „Nazistul vrea
sã se dea bani mai mulþi la servicii,
ca sã poatã frauda alegerile de anul
viitor. Nu degeaba s-a pozat cu gloata
aia de generali S.R.I.. Cu toþii ºtim cã
STS-ul are posibilitatea de a frauda
votul. A spus-o M.R.U.. Serviciile
trebuie sã primeascã bani ºi mai
puþini pentru cã trebuie reformate ºi
restructurate... România are mai mulþi
angajaþi la servicii decât S.U.A...,
ceea ce demonstreazã cã România
este un stat securist”.
   Nu-i aºa cã acum aþi înþeles de ce
Klaus n-a umblat dupã ghiocei prin
pãdurile þãrii, ci doar v-a prostit cu
lozinca „România lucrului bine
fãcut”? Lupta împotriva corupþie a fost
o aburealã ieftinã, care a dat þara lumii
interlope spre folosinþã ºi
administrare. Aºa s-a nãscut statul
paralel mafiot, antinaþional ºi
antiromânesc al lui Bãsescu, Koveºi,
Lazãr ºi Iohannis, sub ochii vigilenþi
ai cuplului S.R.I. ºi D.N.A., cãsãtoriþi
în secretul protocoalelor. Aºteptãm
decizia C.C.R., care se tot amînã, prin

care va fi semnat certificatul de deces
al maleficei relaþii dintre S.R.I. ºi
D.N.A.!, însã avînd în vedere cã o
parte a C.C.R. aparþine unei perioade
dictatoriale bãsiste, nu ne putem
aºtepta la o îngropãciune ºi la un
Amin-Amin! Dorim de la luptãtorii
împotriva corupþiei soluþii ºi în
dosarele grele, cu prejudicii imense,
cum ar fi: Bechtel, Microsoft,
E.A.D.S., privatizãri frauduloase,
defriºãri ilegale sau incendiul
premeditat de la Colectiv, prin care
Klovnul a dat jos un guvern! Cum
îndrãzneºte Klaus sã spere cã mai
poate fi credibil pentru electorat?
Preºedinþia înseamnã moralitate! Sau
Klovnul ãsta mincinos ºi arogant se
crede deasupra valorilor morale, de
care doar teoretic face uz? Spun
mincinos pentru cã, deºi amendat cu
2.000 de lei de Consiliul Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii,
care a decis cu 5 voturi la 4 cã liderul
de la Cotroceni a folosit
discriminatoriu termenul „penali”, el
a susþinut vizibil ipocrit ºi arogant în
faþa ziariºtilor cã n-a primit nicio
amendã! Vedem astfel cã, moralitãþii
sale i s-a rupt elasticul din cauza
greutãþii penale! Supãrat pe români
ca „vãcarul pe sat”, Klaus este o
insultã la adresa democraþiei ºi
societãþii româneºti! N-a fost deloc
Noul Mesia aºa cum se auto-
anunþase, ci un hingher care a hãituit
poporul ºi a mîngîiat penajul
cucuvelelor. N-a mutat munþii din loc,
dar nici nu i-a pãzit! Grav mi se pare
faptul cã o parte a generaþiei tinere a
cãzut în plasa ideologiei securisto-
bolºevice promovatã pe conducta
Coldea/Koveºi-Iohannis.
   De neîngãduit ºi nemeritatã soartã
pentru poporul român! Cum
nemeritatã a fost mutarea moaºtelor
Sfintei Filofteia în aceeaºi încãpere cu
trãdãtorii neamului, muritorii de rînd,
strãinii de neamul românesc, Mihai-
Vitezã ºi Ana de Bourbon... Cum sã
gãzduieºti sub acelaºi acoperiº
moaºtele unui sfînt viu în ceruri cu
niºte morþi de duzinã, cu trãdãtorul
care a dat þara pe mîna comuniºtilor!
Bunul Dumnezeu sã-i înþeleagã!

 continuare în numãrul urmãtor

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Revolta româneascã împotriva dublei mãsuri a Comisiei Europene (3)
Aºa cum am precizat ºi cu prilejul rostirii „discursului de cinci minute”
al actualului prim-ministru al României de la Parlamentul European,
când adevãrul este spus cu demnitate, apartenenþa la vreo
formaþiune politicã sau de altã facturã a vocii care îl rosteºte are mai
puþinã importanþã, scopul real fiind slujirea interesului naþional. Este ºi
cazul discursurilor de la Parlamentul European susþinute de Maria
Grapini, al analizei pertinente a Ramonei Mãnescu, prin care a
demonstrat ipocrizia Occidentului ºi a explicat unde este, cu adevãrat,
marea corupþie din Uniunea Europeanã, cã aceasta nu este în
România, aºa cum vor sã arate unii ºi alþii, ci în þãri precum Germania

sau Olanda dar ºi discursul europarlamentarului Emilian Pavel din
data de 26 noiembrie 2018, prin care aminteºte cã la 1 ianuarie 2010
a expirat clauza de salvgardare inclusã în Tratatul de aderare a
României la Uniunea Europeanã care se impunea Mecanism de
Cooperare ºi Verificare (M.C.V.). De la acea data, M.C.V. nu mai are
baza legalã, iar România, la fel ca restul statelor membre U.E. are
dreptul de a accede la spaþiul Schengen. În cele ce urmeazã vã
supunem atenþiei punctual de vedere al celor trei europarlamentari
români, lãsând la aprecierea Mãriei Sale cititorul sã tragã concluziile
pe care le crede de cuviinþã.                            (Redacþia ART-EMIS)

Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro

Din pãcate, aceste cazuri de
corupþie ºi de încãlcare a legislaþiei
europene nu vizeazã doar bãncile.
Este foarte proaspãt în memorie
Exemplul GasGate, care a legat
Gazprom de Germania prin preþuri
preferenþiale la gaz pentru unii ºi
împovãrarea altora. Investigaþia a fost
condusã de DG Competition,
concluzionatã în 2018, ºi este
dovadã vie a modului în care practici
ilegale afecteazã ºi securitatea
energeticã a Europei, nu doar
eficientã luptei împotriva
terorismului. ªi cum multe dintre
aceste dosare implicã Rusia, fie cã
este vorba de bani negri sau de gaz,
nu mai trebuie sã ne mirãm de
puternicã influenþã a Moscovei în
interiorul U.E. Sutele de miliarde de
euro transferate dintr-un cont în altul,
gazul vândut mai ieftin celui puternic
ºi mai scump celui mai slab - toate
acestea nu doar cã vulnerabilizeazã
profund un continent întreg ci ºi
cumpãrã bunãvoinþa, voturi sau
închid în mod fericit anchete.

Regulile sã fie egale pentru toþi
   Cei care trag ponoasele sunt cei mai
mici, simpli cetãþeni sau state
europene mai puþin influente. Dacã
vrem ca proiectul european sã aibã
un viitor solid, regulile trebuie sã fie
egale pentru toþi ºi în practicã, nu doar
pe hârtie. România are un interes
profund în a susþine proiectul
european pentru cã bunãstarea
românilor depinde în mare mãsurã
de succesul U.E. Tocmai de aceea
România ºi românii au o voce legitimã
în a cere încetarea stigmatizãrii
artificiale a þãrii noastre ºi abordarea
cu curaj a marilor dosare care se
strâng de ani buni ºi stau sub cheie
la Bruxelles, Berlin, Amsterdam sau
Paris. Românii poate îºi fac rãu
singuri. ªtim cã România are încã
destule probleme de rezolvat pe plan
intern pentru a deveni un bun partener
extern. Cu toþii trebuie sã fim
conºtienþi de aceastã realitate ºi mai
ales sã facem paºii necesari în sensul
rezolvãrii problemelor. Însã efortul
trebuie sã ne aparþinã ºi nu trebuie
sã vinã din exterior. În acelaºi timp,
sutele de miliarde de euro spãlate,
subminarea siguranþei energetice a
Europei sau sabotarea luptei
împotriva terorismului fac rãu ºi
românilor ºi celorlalþi 480 de
milioane de europeni. Este momentul
ca zgomotul artificial al discuþiilor
false sã înceteze ºi sã fie abordate
problemele cu adevãrat grave, care
compromit întreagã construcþie
europeanã”[3].
Emilian Pavel - „Nu vreau ca
þara mea, membrã a Uniunii
Europene, sã aibã statutul de
slugã în faþa nimãnui,

indiferent cã se numeºte
Merkel, Macron, Juncker sau
Timmermans”
   „[...] Începând cu 2010, România
nu mai are nicio obligaþie juridicã faþã
de M.C.V., aºa cã vã rog frumos sã
îmi indicaþi în baza cãrui articol din
Tratat încã acest MCV existã? Vreau
sã îmi spuneþi ce cadru legal stã în
spatele acestui mecanism astãzi, în
2018? În acest Raport, de aceastã
datã, Comisia Europeanã ºi-a depãºit
cu mult prerogativele pe care le are
prin Tratatele ºi acordurile europene.
Oricum dvs. nu aveþi competenþã de
a institui astfel de mecanisme
discreþionar pentru doar douã state.
Ar trebui, dacã va place atât de mult
acest mecanism ºi este atât de
eficient sã fie valabil pentru toate cele
28 de state, în curând 27.
   Faptul cã aþi solicitat ca România
sã nu aplice legile votate ale
Parlamentului naþional ºi validate de
Curtea Constituþionalã este o
ingerinþã directã ºi inacceptabilã în
ordinea constituþionalã a unui stat
membru. Dumneavoastrã aþi avut
prin acest Raport o imixtiune directã
în chestiuni ce þin exclusiv de
suveranitatea Statului român. Aveþi
în Raport menþiuni care vizeazã
direct persoane. ªi mã refer aici la
procedeul de numire a ºefului
D.N.A., doamna Florea, unde
solicitaþi încetarea acestei numiri,
deºi nu s-a pronunþat în final
preºedintele României. Mai solicitaþi
suspendarea procedeului de
înlãturare a procurorului general,
deºi acesta respectã toate regulile
ºi a fost organizat de cãtre ministrul
Justiþiei, punct cu punct, cum scrie
în lege. Deci, iatã, apãraþi o persoanã
ºi o discreditaþi pe cealaltã. Este
inacceptabil ca României sã i se
solicite astfel de lucru, ºi Germaniei
nu, având în vedere cã în Germania

a fost demis procurorul general
dupã o singurã zi pentru cã l-a criticat
pe ministrul german al Justiþiei. Cum
vã explicaþi domnilor aceastã dublã
mãsurã? ªi repet, vreau un rãspuns
ferm la aceastã întrebare.
Toate Legile Justiþiei respectã
cadrul ºi limitele constituþionale
   Acest lucru dvs nu îl respectaþi. Este
inacceptabil cã reprezentanþii
Comisiei sã dea dispoziþii C.S.M., pe
care de altfel l-aþi ºi lãudat în luarea
dumneavoastrã de cuvânt, ºi sã îi
solicitaþi declanºarea înlocuirii
conducerii Inspecþiei Judiciare, când,
ºtiþi cã reacþie dupã ce aþi publicat
acest M.C.V., C.S.M. v-a rãspuns
printr-o scrisoare în care spune cã în
felul urmãtor: « noi am solicitat
înfiinþarea acestei Inspecþii Judiciare
ºi am solicitat-o exact pentru a
garanta independenþa magistraþilor ».
Cum explicaþi rãspunsul dat de
C.S.M., dupã ce aþi publicat acest
raport, arãtând practic cã într-un fel
minþiþi. M.C.V. recomandã
suspendarea Legilor Justiþiei, pentru
cã ar încãlca independenþa justiþiei.
În realitate, C.S.M., garantul
independenþei Justiþiei, susþine cã în
cadrul procedurilor privind adoptarea
Legilor Justiþiei C.S.M. a avut o
atitudine pozitivã, formulând
numeroase propuneri menite sã
îmbunãtãþeascã reglementãrile
legale în domeniu, multe dintre
acestea fiind de altfel însuºite în
procesul legislativ. Dvs. cereþi
reluarea acestui proces ºi cereþi o
implicare mai puternicã a C.S.M.,
ºi iatã ce ne spune C.S.M.: cã în
acest proces care a stat la baza
acestor modificãri au jucat un rol
important, au amendat aceste legi
ºi foarte multe dintre propunerile
lor au fost acceptate. Se contrazic.

[3] vezi https://www.dcnews.ro/rezolutie-pe-impotriva-romaniei-mega-scandalurile-
d e - c o r u p t i e - c a r e - s e - a s c u n d - r a m o n a - m a n e s c u - e - m o m e n t u l - s a -
inceteze_623878.html
[4] https://www.stiripesurse.ro/emilian-pavel-europarlamentar-psd-nu-vreau-ca-ara-
mea-sa-aiba-statutul-de-sluga-in-fa-a-nimanui-indiferent-ca-merkel-macron-
juncker-sau-timmermans_1303805.html
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Revolta româneascã împotriva dublei mãsuri a Comisiei Europene (3)
Aºa cum am precizat ºi cu prilejul rostirii „discursului de cinci minute”
al actualului prim-ministru al României de la Parlamentul European,
când adevãrul este spus cu demnitate, apartenenþa la vreo
formaþiune politicã sau de altã facturã a vocii care îl rosteºte are mai
puþinã importanþã, scopul real fiind slujirea interesului naþional. Este ºi
cazul discursurilor de la Parlamentul European susþinute de Maria
Grapini, al analizei pertinente a Ramonei Mãnescu, prin care a
demonstrat ipocrizia Occidentului ºi a explicat unde este, cu adevãrat,
marea corupþie din Uniunea Europeanã, cã aceasta nu este în
România, aºa cum vor sã arate unii ºi alþii, ci în þãri precum Germania

sau Olanda dar ºi discursul europarlamentarului Emilian Pavel din
data de 26 noiembrie 2018, prin care aminteºte cã la 1 ianuarie 2010
a expirat clauza de salvgardare inclusã în Tratatul de aderare a
României la Uniunea Europeanã care se impunea Mecanism de
Cooperare ºi Verificare (M.C.V.). De la acea data, M.C.V. nu mai are
baza legalã, iar România, la fel ca restul statelor membre U.E. are
dreptul de a accede la spaþiul Schengen. În cele ce urmeazã vã
supunem atenþiei punctual de vedere al celor trei europarlamentari
români, lãsând la aprecierea Mãriei Sale cititorul sã tragã concluziile
pe care le crede de cuviinþã.                            (Redacþia ART-EMIS)

Redacþia Art-emis -  www.art-emis.ro

Din pãcate, aceste cazuri de
corupþie ºi de încãlcare a legislaþiei
europene nu vizeazã doar bãncile.
Este foarte proaspãt în memorie
Exemplul GasGate, care a legat
Gazprom de Germania prin preþuri
preferenþiale la gaz pentru unii ºi
împovãrarea altora. Investigaþia a fost
condusã de DG Competition,
concluzionatã în 2018, ºi este
dovadã vie a modului în care practici
ilegale afecteazã ºi securitatea
energeticã a Europei, nu doar
eficientã luptei împotriva
terorismului. ªi cum multe dintre
aceste dosare implicã Rusia, fie cã
este vorba de bani negri sau de gaz,
nu mai trebuie sã ne mirãm de
puternicã influenþã a Moscovei în
interiorul U.E. Sutele de miliarde de
euro transferate dintr-un cont în altul,
gazul vândut mai ieftin celui puternic
ºi mai scump celui mai slab - toate
acestea nu doar cã vulnerabilizeazã
profund un continent întreg ci ºi
cumpãrã bunãvoinþa, voturi sau
închid în mod fericit anchete.

Regulile sã fie egale pentru toþi
   Cei care trag ponoasele sunt cei mai
mici, simpli cetãþeni sau state
europene mai puþin influente. Dacã
vrem ca proiectul european sã aibã
un viitor solid, regulile trebuie sã fie
egale pentru toþi ºi în practicã, nu doar
pe hârtie. România are un interes
profund în a susþine proiectul
european pentru cã bunãstarea
românilor depinde în mare mãsurã
de succesul U.E. Tocmai de aceea
România ºi românii au o voce legitimã
în a cere încetarea stigmatizãrii
artificiale a þãrii noastre ºi abordarea
cu curaj a marilor dosare care se
strâng de ani buni ºi stau sub cheie
la Bruxelles, Berlin, Amsterdam sau
Paris. Românii poate îºi fac rãu
singuri. ªtim cã România are încã
destule probleme de rezolvat pe plan
intern pentru a deveni un bun partener
extern. Cu toþii trebuie sã fim
conºtienþi de aceastã realitate ºi mai
ales sã facem paºii necesari în sensul
rezolvãrii problemelor. Însã efortul
trebuie sã ne aparþinã ºi nu trebuie
sã vinã din exterior. În acelaºi timp,
sutele de miliarde de euro spãlate,
subminarea siguranþei energetice a
Europei sau sabotarea luptei
împotriva terorismului fac rãu ºi
românilor ºi celorlalþi 480 de
milioane de europeni. Este momentul
ca zgomotul artificial al discuþiilor
false sã înceteze ºi sã fie abordate
problemele cu adevãrat grave, care
compromit întreagã construcþie
europeanã”[3].
Emilian Pavel - „Nu vreau ca
þara mea, membrã a Uniunii
Europene, sã aibã statutul de
slugã în faþa nimãnui,

indiferent cã se numeºte
Merkel, Macron, Juncker sau
Timmermans”
   „[...] Începând cu 2010, România
nu mai are nicio obligaþie juridicã faþã
de M.C.V., aºa cã vã rog frumos sã
îmi indicaþi în baza cãrui articol din
Tratat încã acest MCV existã? Vreau
sã îmi spuneþi ce cadru legal stã în
spatele acestui mecanism astãzi, în
2018? În acest Raport, de aceastã
datã, Comisia Europeanã ºi-a depãºit
cu mult prerogativele pe care le are
prin Tratatele ºi acordurile europene.
Oricum dvs. nu aveþi competenþã de
a institui astfel de mecanisme
discreþionar pentru doar douã state.
Ar trebui, dacã va place atât de mult
acest mecanism ºi este atât de
eficient sã fie valabil pentru toate cele
28 de state, în curând 27.
   Faptul cã aþi solicitat ca România
sã nu aplice legile votate ale
Parlamentului naþional ºi validate de
Curtea Constituþionalã este o
ingerinþã directã ºi inacceptabilã în
ordinea constituþionalã a unui stat
membru. Dumneavoastrã aþi avut
prin acest Raport o imixtiune directã
în chestiuni ce þin exclusiv de
suveranitatea Statului român. Aveþi
în Raport menþiuni care vizeazã
direct persoane. ªi mã refer aici la
procedeul de numire a ºefului
D.N.A., doamna Florea, unde
solicitaþi încetarea acestei numiri,
deºi nu s-a pronunþat în final
preºedintele României. Mai solicitaþi
suspendarea procedeului de
înlãturare a procurorului general,
deºi acesta respectã toate regulile
ºi a fost organizat de cãtre ministrul
Justiþiei, punct cu punct, cum scrie
în lege. Deci, iatã, apãraþi o persoanã
ºi o discreditaþi pe cealaltã. Este
inacceptabil ca României sã i se
solicite astfel de lucru, ºi Germaniei
nu, având în vedere cã în Germania

a fost demis procurorul general
dupã o singurã zi pentru cã l-a criticat
pe ministrul german al Justiþiei. Cum
vã explicaþi domnilor aceastã dublã
mãsurã? ªi repet, vreau un rãspuns
ferm la aceastã întrebare.
Toate Legile Justiþiei respectã
cadrul ºi limitele constituþionale
   Acest lucru dvs nu îl respectaþi. Este
inacceptabil cã reprezentanþii
Comisiei sã dea dispoziþii C.S.M., pe
care de altfel l-aþi ºi lãudat în luarea
dumneavoastrã de cuvânt, ºi sã îi
solicitaþi declanºarea înlocuirii
conducerii Inspecþiei Judiciare, când,
ºtiþi cã reacþie dupã ce aþi publicat
acest M.C.V., C.S.M. v-a rãspuns
printr-o scrisoare în care spune cã în
felul urmãtor: « noi am solicitat
înfiinþarea acestei Inspecþii Judiciare
ºi am solicitat-o exact pentru a
garanta independenþa magistraþilor ».
Cum explicaþi rãspunsul dat de
C.S.M., dupã ce aþi publicat acest
raport, arãtând practic cã într-un fel
minþiþi. M.C.V. recomandã
suspendarea Legilor Justiþiei, pentru
cã ar încãlca independenþa justiþiei.
În realitate, C.S.M., garantul
independenþei Justiþiei, susþine cã în
cadrul procedurilor privind adoptarea
Legilor Justiþiei C.S.M. a avut o
atitudine pozitivã, formulând
numeroase propuneri menite sã
îmbunãtãþeascã reglementãrile
legale în domeniu, multe dintre
acestea fiind de altfel însuºite în
procesul legislativ. Dvs. cereþi
reluarea acestui proces ºi cereþi o
implicare mai puternicã a C.S.M.,
ºi iatã ce ne spune C.S.M.: cã în
acest proces care a stat la baza
acestor modificãri au jucat un rol
important, au amendat aceste legi
ºi foarte multe dintre propunerile
lor au fost acceptate. Se contrazic.

[3] vezi https://www.dcnews.ro/rezolutie-pe-impotriva-romaniei-mega-scandalurile-
d e - c o r u p t i e - c a r e - s e - a s c u n d - r a m o n a - m a n e s c u - e - m o m e n t u l - s a -
inceteze_623878.html
[4] https://www.stiripesurse.ro/emilian-pavel-europarlamentar-psd-nu-vreau-ca-ara-
mea-sa-aiba-statutul-de-sluga-in-fa-a-nimanui-indiferent-ca-merkel-macron-
juncker-sau-timmermans_1303805.html
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Social-democraþii au
anunþat cã este nevoie de un
moment zero pentru politicienii din
societatea româneascã. Este
probabil vorba de politicienii penali
ºi care s-au sãturat sã se mai ducã
ºi la puºcãrie. Unii spun cã sistemul
de justiþie este unul denaturat ºi care
ar fi în slujba unui stat paralel sau a
unor puteri oculte interne sau
externe. Vocile  care cer un moment
zero pentru corupþie în þara noastrã
s-au înmulþit. Zilele trecute a vorbit
ºi fostul premier Cãlin Popescu
Tãriceanu. Acesta s-a trezit recent cu
un dosar penal în poalã ºi chiar cu
imunitatea aproape ridicatã de cãtre
colegii sãi de coaliþie, dacã nu era
sã fie amânat votul pe ultima sutã
de metri. Dragnea este tãticul
ordonanþei privind amnistia ºi
graþierea. Este ºi printre principalii
beneficiari, dar nu numai el este. Dar
va putea sã devinã în sfârºit premier
al þãrii ºi sã nu mai conducã din
umbrã pe toþi imbecilii. Asftel se va
putea pune singur în fruntea lor. Sau
poate cã s-a obiºnuit cu un premier
marionetã ºi gândeºte la un proiect
mult mai amplu, adicã ºefia statului.
   Graþiere vrea ºi ºeful baronilor
din þarã: Marian Opriºan. Mai vrea
graþiere ºi chiar de urgenþã: Darius
Vâlcov de la Olt. Consilierul
premierului are o condamnare
babanã pe capul sãu ºi este musai
ca pânã de Anul Nou sã se
reproducã Guvernarea ºi sã dea
naºtere unei ordonanþe care sã îi

 ªtefan Bãeºiu

Au nevoie penalii de un moment zero la 29 de ani de la Revoluþie?
ierte pe toþi de pãcate. Este
adevãrat cã vor profita
foarte mulþi de actul
respectiv, poate ºi unii
care nu meritã ºi cãrora
justiþia nu le-a fãcut o
nedreptate.
   Mai vrea acum graþiere
ºi amnistie ºi Cãlin
Popescu Tãriceanu. Poate
cã nici lui Iohannis nu i-
ar strica aºa ceva. ªi mai
sunt zeci, sute ºi poate
chiar mii de politiceni care
vor ºi ei sã le fie iertate
pãcatele chiar de pe
lumea aceasta. Vor fi atât de curaþi,
încât se va putea ºterge totul cu
buretele. E adevãrat cã vor rãmâne
cu vilele, cu amantele, cu
madagascarele ºi cu brazilienele.
Aaa, ºi fostul primar al Constanþei,
Radu Mazãre va putea sã revinã în
þarã din Madagascar ºi sã se bucure
ºi el de momentul zero.
   ªi Elena Udrea ºi tanti Bica vor
putea sã o ia ºi ele de la zero. Mai
sunt ºi prin puºcãrii care aºteaptã
momentul de purificare naþionale.
Vor fi un mare zero de þarã. De ce nu
va fi un nou moment zero ºi peste
cinci ani? Cine garanteazã acest
lucru, cã vor mai apãrea politicieni
cu probleme penale care vor dori sã
scape de ele ºi vor propune din nou
o legislaþie iertãtoare?
   Ce spuneþi de celebrul Sebi
Ghiþã? Va scãpa ºi el de toate rele
de pe lume. Implicit vor scãpa ºi

magistraþii corupþi de legea mai
blândã ºi toatã lumea care a avut
sau va avea probleme. Va fi un
moment de slãbiciune a justiþiei de
care va profita tot poporul, pe
mãsura faptelor. Diferenþa va fi cã
plebea va rãmâne cum a fost, iar
politicenii ºi potentaþii vor pãstra
vilele, amantele, proprietãþile,
privilegiile, serviciul la stat ºi alte
tichete de vacanþã ºi bonuri de
masã sau afacerile subterane.
   România nu poate scãpa de
momentul zero pe care îl viseazã
toþi politicienii în frunte cu Liviu
Dragnea, pesedistul ºef. Cine nu
vrea sã îi fie ºtearsã fapta rea sau
penalã cu buretele ºi sã poatã
candida din nou ºi sã se bucure
precum un prunc de beneficiile
democraþiei laxe, aproape laxative?

Transformãm democraþia
româneascã într-o diaree
prelungitã. Nu ne va mirosi deloc
bine: nici nouã, nici celor de afarã.
Noroc de patrioþi: Dragnea i-a
comandat lui Iordache o plângere
penalã pe numele lui Iohannis.
ªeful statului, Adormilã, a spus cã
România nu e pregãtitã sã preia
ºefia Consiliului UE. Adicã, în
viziunea lui Dragnea, Iohannis ºi-
a trãdat þara. Poate va beneficia ºi
Iohannis de amnistie ºi de graþiere,
dacã îi va face Iordache plângere.
Sau cum va funcþiona momentul
zero? Va fi pentru toþi sau se dã ºi
ãsta în funcþie de partid ºi de
apartenenþa politicã. Scapã ºi
Iliescu? Se ºterge ºi la Adrian
Nãstase? Îºi fac toþi penalii igiena?
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Cum bine se vede, Anul
Centenarului i-a gãsit pe români mult
mai dezbinaþi decât oricând în istoria
sa multimilenarã. Evenimentele
extreme petrecute în lunile august ºi
decembrie ale veacului al douãzecilea
au marcat pentru veºnicie Naþia
Românã: 1 Decembrie 1918, 23
august 1939, 23 august 1944, 25
Decembrie 1989, cãrora le putem
adãuga ºi recentul 1 Decembrie al
anului 2018.
Retrospectivã centenarã
Secolul trecut a cioplit în cartea de
piatrã a Neamului Românesc atât
victorii, cât ºi înfrângeri: Primul
Rãzboi Mondial (pentru România
1916-1919), realizarea României
Mari de la 1 Decembrie 1918,
semnarea infamului Pact Ribbentrop-
Molotov de la 23 august 1939 (pânã
astãzi, nereclamat oficial de
România), rapturile teritoriale ale
anului 1940 (Basarabia, nordul
Bucovinei, Þinutul Herþa, nord-vestul
Transilvaniei ºi Cadrilaterul), Al
Doilea Rãzboi Mondial (pentru
România 1941-1945) cu mârºava
trãdare a infantilului iresponsabil
Mihai-Vitezã de la alt 23 august
1944, când încã soarta rãzboiului nu
era definitiv decisã, act urmat de
cotropirea Þãrii de cãtre Armata
Roºie. La Conferinþa de la Ialta din 4-
11 februarie 1945 dintre F.D.
Roosevelt (S.U.A.), Winston
Churchill (Marea Britanie) ºi I.V.
Stalin (U.R.S.S.) s-a hotãrât noua
împãrþire a lumii. A urmat plata
trãdãtorului cu Ordinul „Ïîáåäà” ºi
numirea alogenilor la conducerea
României. Excesul de zel dovedit de
aceºtia s-a manifestat prin asasinarea
sau aruncarea în temniþe a elitei
intelectuale ºi a .ofiþerimii române. La
ordinal Tãtucului de la Kremlin s-a

Ce conþin scrisorile lãsate de Bush sr.
orchestrat mascarada proceselor aºa
zisului „Tribunal al poporului”
(imitaþie localã a Tribunalului de la
Nürnberg), comiterea mãcelului celor
patru din „Lotul Antonescu” cu
binecuvântarea nemijlocitã a aceluiaºi
„Nevoiaº al minþii” care a trãdat în
repetate rânduri þara ºi poporul
român. Dar Mareºalul luptãtor pentru
ReÎntregirea a ceea ce fusese
România Mare - cãruia nu i s-a
permis sã aibã nici mãcar un
mormânt - a devenit o legendã. ªi cu
legendele nu te poþi lupta, nu poþi sã
le învingi, nici sã le distrugi nu poþi!
Ele sunt veºnice.
În zilele de 2 ºi 3 decembrie 1989,
George H.W. Bush, al 41-lea
preºedinte al S.U.A. ºi Mihail
Gorbaciov, secretarul General al
P.C.U.S., s-au întâlnit la Malta
precum predecesorii lor la Ialta, unde
au hotãrât nu doar viitorul omenirii,
ci ºi lichidarea lui Nicolae Ceauºescu,
pusã în practicã de serviciile secrete
ale mai multor state, cu complicitatea
trãdãtorilor din interiorul României.
Printre altele, atunci, la Malta, cei doi
au declarat:
George H.W.  Bush: „Lumea
pãrãseºte o epocã ºi pãºeºte într-
alta nouã. Suntem la începutul unui
lung drum spre o erã a pãcii.
Ameninþarea cu forþa, neîncrederea,
lupta ideologicã ºi psihologicã
trebuie sã aparþinã toate trecutului”
(Parole, parole... - n.a.).
Mihail Gorbaciov: „L-am asigurat
pe Preºedintele Statelor Unite cã nu
voi începe niciodatã un rãzboi
împotriva S.U.A.”. (Se adevereºte
cã niciodatã nu trebuie sã spui
„niciodatã!” - n.a.)
George H.W. Bush: „Putem realiza
o pace durabilã transformând
relaþiile Est-Vest într-o cooperare
de duratã. Acesta este viitorul pe
care Preºedintele Gorbaciov ºi cu
mine l-am început chiar aici, în
Malta” (Parole, parole... de care,
dupã ce a deschis ochii, s-a dezis
însuºi Gorbaciov - n.a.).
Aºa cum s-a vãzut, de declaraþiile
din 1989 ale celor doi s-a ales
praful, iar umanitatea a involuat
dramatic.
Ultima dorinþã ºi scrisorile lui
George H.W. Bush

Se spune cã, blestemul uciderii
conducãtorilor unei naþii ar dura 100
de ani. Coincidenþã sau nu, sâmbãtã,
1 Decembrie 2018, în Ziua Naþionalã
ºi a Centenarului Unirii României se
pare cã blestemul lui Ceauºescu n-a
aºteptat centenarul, precum nici
plecarea congelatului de la Versoix.
Timpul n-a mai avut rãbdare, i-a
ajuns mai repede din urmã ºi pe ex-
regele de decor, ºi pe George Herbert
Walker Bush, chemaþi la sorocul
judecãþii supreme. Dacã nemeritata
paradã a „Ïîáåä-istului” beteag l-a
aºezat pe rãposat în necropola pe care
o necinsteºte cu însãºi prezenþa
sicriului „regal”, surse demne de
încredere au publicat pe Twitter
informaþia cã înainte cu câteva ore de
plecarea în cãlãtoria astralã, fostul
preºedinte american a încredinþat ex-
generalului defector Mihai Pacepa
cinci plicuri sigilate în care se aflã câte
un bilet olograf cu ultima sa dorinþã
exprimatã prin mesajul: „Come here,
urgently!” (Veniþi la mine, urgent!).
Numele destinatarilor sunt, în ordine
: Mihail Gorbaciov, Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Bãsescu ºi
Klaus Werner Iohannis. Conºtienþi cã
durata ajungerii la destinatari depinde
de funcþionarea serviciile poºtale
internaþionale, a Poºtei Federaþiei
Ruse, a Poºtei Române ºi a voinþei
Celui de Sus, sã le spunem
adresanþilor ºi comisionarului: Drum
bun, cale bãtutã ºi cât mai grabnicã!
Documente ale trãdãrii
Întorcându-mã la retrospectiva
centenarã, reamintesc de
documentului trãdãrii numit
„Declaraþia de la Budapesta” pentru
Autonomia Transilvaniei din vara
anului 1989, semnatã de: ex-
regele-trãdãtor Mihai, Vladimir
Tismãneanu, Neagu Djuvara,
Eugen Ionesco, Paul Goma, Virgil
Ierunca, Monica Lovinescu, Bujor
Nedelcovici ºi alte Iude, urmat în
anul 2018, Anul Centenarului
României Mari, de „ediþia revãzutã,
adãugitã a celui din ’89, care a
umbrit Ziua Naþionalã a României.
Printre semnatari, ca ºi în cazul
precedent, nume „consacrate” ale
defãimãrii României: Tokes Laszlo,
Gabriel Andreescu, Smaranda
Enache, Eckstein Kovacs Peter,

Molnar Gusztav, Lucian Nastasã
Kovacs, Szilagyi Zsolt, Sabin
Gherman, Bakk Miklos, Marius
Tabacu, Kolumban Gabor, Sandor
Krisztina, Bodo Barna, Toro Tibor,
Mircea Toma, Ovidiu Pecican,
Cristian Pârvulescu. ªi pentru ei
chemarea lui Bush sr. pentru cei
cinci „cavaleri ai apocalipsei” din
decembrie ’89 este la fel de valabilã.
Ca sã scape ei de noi...
În cei 29 de ani scurºi de la pactul-
complot Bush-Gorbaciov ºi
sângeroasa decembriadã din România
s-au consumat o serie de „revoluþii”
de catifea, s-au derulat rãzboaiele
secesioniste iugoslave, demolãrile
tomnatice ale gemenelor WTC,
„primãverile” arabe, atacul sarkozyan
asupra binefãcãtorului sãu libian,
„lichidãrile de conturi” gaddafiene ºi
binladeniene (asasinatul comandat
devenind politicã de stat) ºi seria
actelor de discriminare împotriva
României, comise de Noua Uniune
Sovieticã, rebotezatã Uniunea
Europeanã prin ipocriþii ei
reprezentanþi: cameleonul Jossé
Manuel Barosso, etilistul-sciatic Jean-
ClaudeJuncker, infatuatul ipocrit Frans
Timmermans & gaºca bruxeless-ezã.
Fãrã a omite cele douã personaje
emblematice ale U.E. : Angela Merkel
(Die Mutti von Migranten) ºi
Emmanuel Macron - („rãzboinicul”
Armatei Europei), pus la colþ de
imprevizibilul Donald Trump.
De Ziua Naþionalã, faraonul
K.W.I. ºi-a bãtut joc de români
În contextul descris, sãrbãtorirea
Zilei Naþionale a României a fost
confiscatã de faraonul K.W.I., care
ºi-a bãtut joc de români,
transformând Ziua Centenarului în
miting electoral cu „bãi de
mulþime” pregãtite minuþios ºi
controlate de cei care l-au „ales”
pe Facebook, în noiembrie 2014.
În ziua sfântã a românilor, ºi-a
afiºat fãrã jenã grimasa ºi garnitura
dentarã, în timp ce interpreta rolul
caragialean al lui Agamiþã
Dandanache, fie la Bucureºti, fie în
oraºul Unirii, acompaniat de
aclamaþiile comandate ale „corului
robilor”.

 continuare în numãrul urmãtor

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



dezvãluiriOBIECTIV mehedinþean 20.12.2018 - 02.01.2019pag. 12

Cum bine se vede, Anul
Centenarului i-a gãsit pe români mult
mai dezbinaþi decât oricând în istoria
sa multimilenarã. Evenimentele
extreme petrecute în lunile august ºi
decembrie ale veacului al douãzecilea
au marcat pentru veºnicie Naþia
Românã: 1 Decembrie 1918, 23
august 1939, 23 august 1944, 25
Decembrie 1989, cãrora le putem
adãuga ºi recentul 1 Decembrie al
anului 2018.
Retrospectivã centenarã
Secolul trecut a cioplit în cartea de
piatrã a Neamului Românesc atât
victorii, cât ºi înfrângeri: Primul
Rãzboi Mondial (pentru România
1916-1919), realizarea României
Mari de la 1 Decembrie 1918,
semnarea infamului Pact Ribbentrop-
Molotov de la 23 august 1939 (pânã
astãzi, nereclamat oficial de
România), rapturile teritoriale ale
anului 1940 (Basarabia, nordul
Bucovinei, Þinutul Herþa, nord-vestul
Transilvaniei ºi Cadrilaterul), Al
Doilea Rãzboi Mondial (pentru
România 1941-1945) cu mârºava
trãdare a infantilului iresponsabil
Mihai-Vitezã de la alt 23 august
1944, când încã soarta rãzboiului nu
era definitiv decisã, act urmat de
cotropirea Þãrii de cãtre Armata
Roºie. La Conferinþa de la Ialta din 4-
11 februarie 1945 dintre F.D.
Roosevelt (S.U.A.), Winston
Churchill (Marea Britanie) ºi I.V.
Stalin (U.R.S.S.) s-a hotãrât noua
împãrþire a lumii. A urmat plata
trãdãtorului cu Ordinul „Ïîáåäà” ºi
numirea alogenilor la conducerea
României. Excesul de zel dovedit de
aceºtia s-a manifestat prin asasinarea
sau aruncarea în temniþe a elitei
intelectuale ºi a .ofiþerimii române. La
ordinal Tãtucului de la Kremlin s-a

Ce conþin scrisorile lãsate de Bush sr.
orchestrat mascarada proceselor aºa
zisului „Tribunal al poporului”
(imitaþie localã a Tribunalului de la
Nürnberg), comiterea mãcelului celor
patru din „Lotul Antonescu” cu
binecuvântarea nemijlocitã a aceluiaºi
„Nevoiaº al minþii” care a trãdat în
repetate rânduri þara ºi poporul
român. Dar Mareºalul luptãtor pentru
ReÎntregirea a ceea ce fusese
România Mare - cãruia nu i s-a
permis sã aibã nici mãcar un
mormânt - a devenit o legendã. ªi cu
legendele nu te poþi lupta, nu poþi sã
le învingi, nici sã le distrugi nu poþi!
Ele sunt veºnice.
În zilele de 2 ºi 3 decembrie 1989,
George H.W. Bush, al 41-lea
preºedinte al S.U.A. ºi Mihail
Gorbaciov, secretarul General al
P.C.U.S., s-au întâlnit la Malta
precum predecesorii lor la Ialta, unde
au hotãrât nu doar viitorul omenirii,
ci ºi lichidarea lui Nicolae Ceauºescu,
pusã în practicã de serviciile secrete
ale mai multor state, cu complicitatea
trãdãtorilor din interiorul României.
Printre altele, atunci, la Malta, cei doi
au declarat:
George H.W.  Bush: „Lumea
pãrãseºte o epocã ºi pãºeºte într-
alta nouã. Suntem la începutul unui
lung drum spre o erã a pãcii.
Ameninþarea cu forþa, neîncrederea,
lupta ideologicã ºi psihologicã
trebuie sã aparþinã toate trecutului”
(Parole, parole... - n.a.).
Mihail Gorbaciov: „L-am asigurat
pe Preºedintele Statelor Unite cã nu
voi începe niciodatã un rãzboi
împotriva S.U.A.”. (Se adevereºte
cã niciodatã nu trebuie sã spui
„niciodatã!” - n.a.)
George H.W. Bush: „Putem realiza
o pace durabilã transformând
relaþiile Est-Vest într-o cooperare
de duratã. Acesta este viitorul pe
care Preºedintele Gorbaciov ºi cu
mine l-am început chiar aici, în
Malta” (Parole, parole... de care,
dupã ce a deschis ochii, s-a dezis
însuºi Gorbaciov - n.a.).
Aºa cum s-a vãzut, de declaraþiile
din 1989 ale celor doi s-a ales
praful, iar umanitatea a involuat
dramatic.
Ultima dorinþã ºi scrisorile lui
George H.W. Bush

Se spune cã, blestemul uciderii
conducãtorilor unei naþii ar dura 100
de ani. Coincidenþã sau nu, sâmbãtã,
1 Decembrie 2018, în Ziua Naþionalã
ºi a Centenarului Unirii României se
pare cã blestemul lui Ceauºescu n-a
aºteptat centenarul, precum nici
plecarea congelatului de la Versoix.
Timpul n-a mai avut rãbdare, i-a
ajuns mai repede din urmã ºi pe ex-
regele de decor, ºi pe George Herbert
Walker Bush, chemaþi la sorocul
judecãþii supreme. Dacã nemeritata
paradã a „Ïîáåä-istului” beteag l-a
aºezat pe rãposat în necropola pe care
o necinsteºte cu însãºi prezenþa
sicriului „regal”, surse demne de
încredere au publicat pe Twitter
informaþia cã înainte cu câteva ore de
plecarea în cãlãtoria astralã, fostul
preºedinte american a încredinþat ex-
generalului defector Mihai Pacepa
cinci plicuri sigilate în care se aflã câte
un bilet olograf cu ultima sa dorinþã
exprimatã prin mesajul: „Come here,
urgently!” (Veniþi la mine, urgent!).
Numele destinatarilor sunt, în ordine
: Mihail Gorbaciov, Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Bãsescu ºi
Klaus Werner Iohannis. Conºtienþi cã
durata ajungerii la destinatari depinde
de funcþionarea serviciile poºtale
internaþionale, a Poºtei Federaþiei
Ruse, a Poºtei Române ºi a voinþei
Celui de Sus, sã le spunem
adresanþilor ºi comisionarului: Drum
bun, cale bãtutã ºi cât mai grabnicã!
Documente ale trãdãrii
Întorcându-mã la retrospectiva
centenarã, reamintesc de
documentului trãdãrii numit
„Declaraþia de la Budapesta” pentru
Autonomia Transilvaniei din vara
anului 1989, semnatã de: ex-
regele-trãdãtor Mihai, Vladimir
Tismãneanu, Neagu Djuvara,
Eugen Ionesco, Paul Goma, Virgil
Ierunca, Monica Lovinescu, Bujor
Nedelcovici ºi alte Iude, urmat în
anul 2018, Anul Centenarului
României Mari, de „ediþia revãzutã,
adãugitã a celui din ’89, care a
umbrit Ziua Naþionalã a României.
Printre semnatari, ca ºi în cazul
precedent, nume „consacrate” ale
defãimãrii României: Tokes Laszlo,
Gabriel Andreescu, Smaranda
Enache, Eckstein Kovacs Peter,

Molnar Gusztav, Lucian Nastasã
Kovacs, Szilagyi Zsolt, Sabin
Gherman, Bakk Miklos, Marius
Tabacu, Kolumban Gabor, Sandor
Krisztina, Bodo Barna, Toro Tibor,
Mircea Toma, Ovidiu Pecican,
Cristian Pârvulescu. ªi pentru ei
chemarea lui Bush sr. pentru cei
cinci „cavaleri ai apocalipsei” din
decembrie ’89 este la fel de valabilã.
Ca sã scape ei de noi...
În cei 29 de ani scurºi de la pactul-
complot Bush-Gorbaciov ºi
sângeroasa decembriadã din România
s-au consumat o serie de „revoluþii”
de catifea, s-au derulat rãzboaiele
secesioniste iugoslave, demolãrile
tomnatice ale gemenelor WTC,
„primãverile” arabe, atacul sarkozyan
asupra binefãcãtorului sãu libian,
„lichidãrile de conturi” gaddafiene ºi
binladeniene (asasinatul comandat
devenind politicã de stat) ºi seria
actelor de discriminare împotriva
României, comise de Noua Uniune
Sovieticã, rebotezatã Uniunea
Europeanã prin ipocriþii ei
reprezentanþi: cameleonul Jossé
Manuel Barosso, etilistul-sciatic Jean-
ClaudeJuncker, infatuatul ipocrit Frans
Timmermans & gaºca bruxeless-ezã.
Fãrã a omite cele douã personaje
emblematice ale U.E. : Angela Merkel
(Die Mutti von Migranten) ºi
Emmanuel Macron - („rãzboinicul”
Armatei Europei), pus la colþ de
imprevizibilul Donald Trump.
De Ziua Naþionalã, faraonul
K.W.I. ºi-a bãtut joc de români
În contextul descris, sãrbãtorirea
Zilei Naþionale a României a fost
confiscatã de faraonul K.W.I., care
ºi-a bãtut joc de români,
transformând Ziua Centenarului în
miting electoral cu „bãi de
mulþime” pregãtite minuþios ºi
controlate de cei care l-au „ales”
pe Facebook, în noiembrie 2014.
În ziua sfântã a românilor, ºi-a
afiºat fãrã jenã grimasa ºi garnitura
dentarã, în timp ce interpreta rolul
caragialean al lui Agamiþã
Dandanache, fie la Bucureºti, fie în
oraºul Unirii, acompaniat de
aclamaþiile comandate ale „corului
robilor”.

 continuare în numãrul urmãtor
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SC COTTONTEX SRL Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

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

Tânãrã, drãgãlaºã, sensibilã ºi talentatã, Narcisa Bãleanu, mesagerul
muzicii populare mehedinþene susþine un concert de colinde la cora
Drobeta. Cu vocea ºi naiul sãu a cucerit lumea. Susþine concerte în

toatã România ºi drumul sãu se îndreaptã cu paºi repezi spre Europa.
De la 6 ani viaþa ei înseamnã doar muzicã. Naiul ei a rãsunat în

Catedrala Notre Dame din Paris, iar în 2008 colindele româneºti i-au
adus explozii de aplauze în Primãria din Viena. Vã invitãm pe 21

decembrie 2018, ora 17:00, cu mare drag alãturi de Narcisa ºi invitaþii ei
sã ne bucurãm împreunã de sosirea Crãciunului!

Sistemul bancar din România a ajuns
sã nu mai sprijine economia. Avem
cele mai mari diferenþe între credite,
între dobânzile la credite ºi cele de la
depozite. Diferenþã de 7% în
România, în condiþiile în care
Uniunea Europeanã aceastã diferenþa
este de 2,1%. Aºa cã în curând se
vor lua ºi mãsuri pentru a remedia
asta, pentru ca românii sã nu
plãteascã mai mult decât e necesar.
Iar acest lucru nu e valabil doar în
relaþia cu bãncile, ci ºi atunci când
vine vorba de facturile la gaze, energie
electricã sau telefonie mobilã.
   Legat de alimentaþia poporului
român, vreau sã salut ideea domnului

Prin tot ce facem, sperãm...
 urmare din pag. 2

Societatea SECOM SA
vă urează

Crăciun Fericit şi cele mai bune gânduri pentru un
An Nou plin de succese!

Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani!

Director general,
Dorin Ilian Leţea

  Sfintele Sãrbãtori de Crãciun ºi
Anul Nou sã vã adfucã sãnãtate, putere de
muncã ºi multe satisfacþii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Preºedinte PMP - Mehedinþi
Emanoil Rãzvan ROªCA

Dragnea de a introduce un program
de protecþie a copiilor români ºi de
protecþie a cetãþenilor români, sã nu
mai consume alimente otrãvite.
Pentru cã, într-adevãr, în România
intrã alimente pline de substanþe
nocive, care au o calitate mult
inferioarã faþã de aceleaºi alimente
vândute în þãrile de origine.
   Vreau sã le spun românilor sã
îndrãzneascã sã creadã în continuare
în România. ªi vreau sã îi asigur cã ºi
noi facem la fel, ºi cã, în ciuda criticilor
primite, în fiecare zi încercãm sã facem
din þara aceasta una mai bunã.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Crãciun Fericit ºi cele mai
bune gânduri pentru un
An Nou plin de succese!

Sãrbãtori Fericite ºi
La mulþi ani!

Cornel FOLESCU,
Viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin



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

Din timpuri strãvechi omul a
cãutat sã rãspundã unor întrebãri
despre condiþia sa. Despre þintele sale.
O atitudine filozoficã gânditã de greci
cuprindea într-un mãnunchi în egalã
mãsurã ºi trãsãturile fizice ºi cele
morale. Au numit-o “kalokagathia” ºi
au transformat-o într-un ideal. Doar cã
omul nu le poate avea pe toate, aºa cã
e bine sã aibã cât de puþin din toate:
nici prea-prea, nici foarte-foarte.
   În privinþa construcþiei corporale
sau a înfãþiºãrii se poate interveni
foarte puþin. Nu poþi sã te lungeºti ca
sã devii mai înalt, nici sã te aduni ca
sã devii mai scund. Doar legendarul
Procust avea un tipar, patul sãu
celebru, în care îºi uniformiza cu
cruzime victimele. Despre
“corectarea” unor aspecte ale feþei se
discutã destul de mult în societatea
contemporanã. Se îndreaptã nasuri,
se redeseneazã guri, se schimbã
culoarea ochilor etc. Celebrul
personaj al lui Shakespeare, Hamlet,

în dialogul sãu cu Ofelia,  nu vedea
deloc cu ochi buni aceastã preocupare
a femeilor de a se “înfrumuseþa”:
“Dumnezeu v-a dat un chip ºi voi vã
faceþi altul”. Totuºi, existã o întreagã
industrie a domeniului ºi se scot bani
mulþi din rujuri, farduri, creme ºi alte
sulemeneli...
   În privinþa calitãþilor morale se pot
face însã minuni. Lãcomia, dorinþa
instinctivã de a avea ºi stãpâni, este
educabilã. Sunt forme deviante ale
lãcomiei, dar se pot corecta. Am aflat
cã existã în psihiatrie noþiunea de
“oniomanie”, care înseamnã nevoia
permanentã de a cumpãra, fapt care
face ca marile magazine sã fie mereu
pline de clienþi, mai ales de sãrbãtori.
Iar o altã “þicnealã” se cheamã
cleptomanie, care nu e nimic altceva
decât hoþia, nevoia de a fura, chiar
dacã obiectul însuºit nu este neapãrat
necesar celui care ºi l-a “procurat”.
La noi a apãrut în presã termenul de
“cleptocraþie”, care înseamnã clasã
conducãtoare preocupatã doar sã-ºi
rezolve interesele prin delapidare
sistematicã a banului public, fãrã sã
þinã seamã de interesul general. Mai
mult, se considerã cã puterea chiar
asta înseamnã, acces la resurse, ºi
duce inevitabil la delicte.
   Atitudinea binevoitoare faþã de
semenul nostru, aflat în nevoie,
înseamnã generozitate. O mamã,
cofetãreasã, cu mulþi copii, avea grijã
luni dimineaþa sã trimitã unui profesor
o savarinã pe care acesta, la prima orã,
o gãsea pe catedrã. Curios, profesorul
a întrebat-o, când a avut ocazia, de ce
nu dã mama prãjitura copiilor.
Rãspunsul a fost plin de miez: “Ei au

suficient acasã, dar în felul acesta,
dãruind, învaþã sã fie generoºi”.
   Circulã pe seama marelui om de
stat, cardinalul Richelieu, o istorioarã,
n-am idee pe cât de adevãratã, în
legãturã cu formula epitafului sãu.
Înclin sã cred cã e vorba mai mult
despre o anecdotã istoricã. Iatã textul:
“Aici doarme faimosul cardinal care
a fãcut mai mult rãu decât bine. Binele
l-a fãcut rãu, iar rãul l-a fãcut bine”.
Murind, cardinalul a lãsat în urmã
duºmãnii teribile, care aveau sã-i
tulbure somnul de veci. Sunt
rãzbunãri absurde, post-mortem, de
nediscutat, însã.
   Avem în cultura popularã, venit din
mitologia biblicã, un îndemn: Bate ºi
þi se va deschide. Pe de o parte, cei
timizi sunt încurajaþi sã-ºi învingã
emoþiile ºi sã-ºi încerce norocul. Pe
de alta, cei care sunt calculaþi ºi cred,
dupã o analizã serioasã, cã nu au
soluþii favorabile, sã încerce ºi acea
variantã care li se pare de nerealizat.
Îndemnul se referã, de fapt, la
credinþã. Punându-ne speranþa în
sprijinul divinitãþii, putem gãsi o cale
care sã ne fie prietenoasã.
   Reprezentãrile picturale ale
îndemnului comentat mai sus îl
înfãþiºeazã pe Isus noaptea, bãtând la
uºa cuiva. Se observã cã la exterior
lipseºte mânerul de la clanþã, ceea ce
înseamnã cã nu se poate deschide
decât pe dinãuntru. Omul are deplina
libertate de a primi sau a nu primi pe
cel care îi cere ospitalitate. Are, adicã,
liberul arbitru, nu i se impune absolut
nimic din exterior. Totul porneºte
firesc, din sufletul fiecãruia, dupã cum
combustiile sale interioare îl dirijeazã
sã urmeze sau nu o anumitã cale.
   Cu ani în urmã, la absolvirea
facultãþii, înainte de ‘89, am fost
repartizat la sute de kilometri ºi de
universitatea unde învãþasem ºi de
casã. Am ajuns profesor în judeþul
Mureº. Nu se punea pe vremea aceea
problema sã nu te prezinþi la post, era
un fel de misiune pe care þi-o
încredinþa patria. Acolo, necunoscând
pe nimeni, ba nici chiar limba unei
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maghiarã, a trebuit sã-mi caut un
acoperiº deasupra capului. Aºa am
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catolice.O coincidenþã greu explicabilã
e cã pãrintele ºi doamna preoteasã,
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ºi Eugenia, aºa cum s-au numit naºii
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cursuri. Dânsul mi-a spus ce reprezintã
“iredenta transilvanã” în care “do”
înseamnã “dau”, “redo”- “dau înapoi”
ºi “iredo”- “nu vreau sã dau înapoi”.
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cã ºi dumnealui s-a dus alãturi de
dragii sãi pãrinþi. Spun cã a fost un
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Despre omenie
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Aplicaþia pentru înscrierea în programul
Start-Up Nation 2018 se deschide joi, 27
decembrie 2018, ora 11:00. 
   Aplicaþia va rãmâne deschisã timp de 30 de
zile lucrãtoare. Alocaþia financiarã
nerambursabilã, de maximum 200.000 lei/
beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea
cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru
societãþile neplãtitoare) aferente proiectului.
   Calcularea punctajului planului de
afaceri se va face în timp real ºi transparent,
conform grilei de evaluare. Punctajul
minim pentru a fi acceptat de principiu în
vederea verificãrii administrative ºi a
eligibilitãþii este de 50 de puncte din
maximum 100 de puncte posibile.
   “Platforma informaticã este pregãtitã
pentru lansarea înscrierilor. Îi încurajez pe
antreprenori sã depunã planuri de afaceri
sustenabile ºi sã evalueze foarte corect
numãrul de locuri de muncã create, pentru
cã, atrag atenþia, punctajul încurajeazã
achiziþia de echipamente tehnologice.
Start-Up Nation va fi un program simplu
ºi intuitiv, cu mai puþinã birocraþie.
Antreprenorul trebuie sã se ocupe de
afacerea lui, nu sã plimbe hârtii”, a declarat
ªtefan-Radu Oprea, ministrul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat.
   Pot beneficia de prevederile Programului
Start-Up Nation 2018 societãþile înfiinþate
dupã data de 30 ianuarie 2017, care
activeazã în domeniul producþiei,
industrii lor creative, serviciilor ºi
comerþului. Pentru a participa la program,
societãþile trebuie sã creeze cel puþin un
loc de muncã cu normã întreagã pe
perioadã nedeterminatã ºi sã menþinã locul
de muncã ocupat cel puþin doi ani dupã
finalizarea implementãrii proiectului.
   Testarea aplicaþiei electronice de
înscriere în Programul Strat-Up Nation a
avut loc în perioada 14 - 16 decembrie.
2.477 de utilizatori au testat aplicaþia, având
posibilitatea sã se familiarizeze cu
secþiunile planului de afaceri on-line, ºi au
contribuit, prin observaþiile ºi întrebãrile
adresate, la ultimele reglaje ºi definitivarea
platformei informatice.
   Procedura de implementare a
programului Start-Up Nation poate fi
studiatã accesând link-ul:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/
programul-start-up-nation-2018/

Biroul de Presã al Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat

Lansarea Start-Up
Nation 2018

Petre DAEA, ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, a participat în perioada 17 -19
decembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea
Consiliului Uniunii Europene (Agriculturã ºi
Pescuit) ºi la întâlnirea ministerialã informalã
privind problematica controlului ºi eradicãrii Pestei
Porcine Africane în Uniunea Europeanã.
   În marja Consiliului UE, în dimineaþa zilei de 17
decembrie 2018, ministrul Petre DAEA a avut o
întrevedere, la sediul Reprezentanþei Permanente

Participarea ministrului Petre DAEA la
reuniunea Consiliului Uniunii Europene

(Agriculturã ºi Pescuit)

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, condus de
managerul Emilia Mihãilescu, îºi desfãºoarã
activitatea pe baza unor principii de la care nu poate
face rabat precum: protejarea ºi promovarea
patrimoniului cultural specific judeþului Mehedinþi, ca
parte componentã a patrimoniului naþional ºi
european, primordialialitatea valorii ºi a autenticitãþii
în aplicarea criteriilor de evaluare, selecþie, promovare
ºi afirmare a creativitãþii ºi talentului, deplina libertate
de exprimare artisticã ºi de comunicare publicã a
actelor de culturã, raportarea ofertei culturale la

 Centrul Cultural Mehedinþi...  Urmare din pag. 5

a României pe lângã Comisia Europeanã,
cu Phil HOGAN, Comisarul european
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã,
pentru a stabili modul de lucru privind
accelerarea procesului de aprobare a
Directivei privind practicile comerciale
neloiale, în aºa fel încât la începutul anului
viitor procesul legislativ sã fie finalizat.
   Tot în cursul zilei de luni, comisarul Phil
Hogan a înmânat personal ministrului
Agriculturii, Petre DAEA, certificatele de
înregistrare în registrul Denumirilor de origine
Protejate ºi al Indicaþiilor Geografice Protejate
pentru “Scrumbia de Dunãre afumatã” (IGP)
ºi pentru vinul “Însuraþei” (DOP).
   În cadrul lucrãrilor Consiliului s-au regãsit
teme ce vizeazã pachetul de reformã al Politicii

Agricole Comune post 2020, respectiv Regulamentul
privind Planurile Strategice ale PAC,  Regulamentul
privind finanþarea, gestionarea ºi monitorizarea PAC,
Regulamentul privind organizarea comunã a pieþei
produselor agricole (OCP).
   De asemenea, în marja reuniunii Consiliului UE,
ministrul Petre DAEA a avut întâlniri bilaterale cu
omologi din Estonia ºi Ungaria, pentru a discuta
probleme privind viitoarea Politicã Agricolã
Comunã 2020-2027.

cerinþele cetãþeanului ºi al comunitãþii, principiul de
cooperare-parteneriate cu instituþiile culturale,
organizaþii neguvernamentale, etc ºi desigur,
gestionarea judicioasã, riguroasã ºi transparentã a
fondurilor publice.
   Tocmai pentru cã Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” funcþioneazã pe baza unor principii clare
ºi dispune de un management extrem de competent,
face ca toate activitãþile organizate aici ºi
evenimentele culturale sã se bucure de succes ºi de
susþinere de cãtre comunitate.

Când magii ne aduc Clipa
cea de Tainã, dupã datina
strãbunã sã pornim
colindele la lumina caldã a
lumânãrilor aprinse în
brãduþ. Vã doresc atâtea
clipe fericite câþi fulgi de
nea într-o iarnã ca-n basme,
un Nou An fericit, cu pace în
suflet ºi cu multã dragoste,
prosperitate ºi numai
sãnãtate.

Din lumina Sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranþa ce
însoþeºte Noul An, gânduri bune
ºi urãri de sãnãtate, împliniri ºi
bucurii tuturor!
LA MULÞI ANI!

Ing Sorin NICOLICIOIU,
Director al Direcþiei Silvice Mehedinþi

Prof. Drd. Doiniþa Mariana CHIRCU
Manager al Muzeului Regiunii

Porþilor de Fier
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Evoluþia leului din perioada analizatã a fost
una sinuoasã, influenþatã, în special, de nivelul
aversiunii faþã de risc la nivel internaþional.
   Perioada a debutat cu un maxim al euro de 4,6605 lei ºi s-
a încheiat cu un curs de 4,6478 lei, minim al ultimelor trei
luni, când tranzacþiile s-au realizat între 4,646 ºi 4,652 lei.

Presiunea asupra cursului euro se menþine, în
condiþiile adâncirii deficitului de cont curent ºi
comercial. Conform datelor prezentate de BNR,
deficitul de cont curent a crescut la 7,99 miliarde
euro în perioada ianuarie-octombrie, faþã de 5,26
miliarde euro în primele zece luni ale anului trecut.
   Cursul dolarului american a crescut de la 4,0861
la 4,1197 lei, însã la sfârºitul intervalului, când
cotaþiile din piaþã au fluctuat între 4,077 ºi 4,104
lei, media a scãzut la 4,0820 lei.
   Moneda elveþianã s-a miºcat  pe pieþele
internaþionale între 1,123 ºi 1,13 franci/euro, iar
media ei a alunecat de la 4,131 la 4,1177 lei.
   Nivelul lichiditãþii din piaþa monetarã s-a reglat, iar
dobânzile interbancare au avut o tendinþã descendentã.
La aceasta contribuie creºterea cheltuielilor
autoritãþilor de la nivel central ºi local, „eveniment”
normal pentru ultima parte a anului.
   La sfârºitul perioadei, indicele la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 3,04%, cel mai redus nivel din ultimele cinci
luni ºi jumãtate, iar cel la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 3,34 la 3,33%,
cel mai scãzut nivel din ultimele ºase luni ºi jumãtate.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a stagnat la 3,43% iar cel la
12 luni a coborât de la 3,52 la 3,51%.
   Perechea euro/dolar a început perioada cu un
maxim de 1,14, pentru a scãdea apoi pânã la
1,1270, pentru ca la finalul intervalului cotaþiile sã
revinã la 1,1337 - 1,1402 dolari.
   Deprecierea monedei unice a avut mai multe cauze. În
primul rând, BCE a anunþat cã va opri tiparniþa de euro,
întrerupând programul de relaxare cantitativã, început
acum patru ani, ºi cã nivelul actual al dobânzilor va fi
menþinut cel puþin pânã la sfârºitul verii viitoare.
   Decizia a nemulþumit investitorii, ea fiind luatã în
momentul în care, conform unui sondaj, expansiunea
sectorului privat din economia Germaniei a încetinit în
decembrie la cel mai scãzut ritm din ultimii patru ani.

Creºterea de la sfârºitul intervalului s-a datorat
prudenþei arãtate de investitori înainte de ultima
întâlnire din acest an a Rezervei Federale americane
(Federal Open Market Committee – FOMC), de la
care se aºteaptã o majorare a dobânzii de politicã
monetarã la 2,25 – 2,50%, a patra din acest an.

Dupã o scãdere a indicelui calculat de Bloomberg
pânã aproape de 3.160 dolari, acesta a urcat la
sfârºitul perioadei aproape de 3.500 dolari.

Analiza cuprinde perioada 12 – 18 decembrie.
 Radu Georgescu

Cursul euro s-a oprit la 4,66 lei urmare din pagina 10
Dragi colegi de la Comisia

Europeanã, vã rog frumos sã îmi spuneþi cine
vã dã informaþiile care stau la baza acestor
rapoarte? De ce ascultaþi doar anumite surse
ºi nu ascultaþi ce spun exact instituþiile pe
care dvs. le vreþi mai puternice ºi mai vocale?
Vã rog sã îmi spuneþi exact ce informaþii stau
la baza acestor rapoarte care sunt
discreþionare la adresa a douã state membre.
Acest mecanism este unul politic, folosit
politic de state membre care nu doresc ca
România ºi Bulgaria sã ajungã în Schengen,
pentru cã le-ar crea probleme economice. ªi
sã nu îmi spuneþi Comisia Europeanã, din
nou, cã acest raport nu are legãturã cu
Schengen pentru cã ceilalþi lideri europeni
care sunt în consiliu ºi se opun întrãrii

Revolta româneascã... (3)
României ºi Bulgariei în spaþiul Schengen
exact acest lucru spun: cât timp avem M.C.V.
nici nu ne gândim sã votãm în J.A.I. intrarea
în spaþiul Schengen. Dacã îmi spuneþi dvs.
mie aici cã nu este adevãrat acest lucru,
permiteþi-mi sã nu vã cred. Am sã închei prin
încã un lucru pe care dvs. îl cereþi României.
Îi cereþi þãrii mele sã îºi desconsidere propriul
Parlament, sã încalce propria Constituþie ºi
decizii Curþii Constituþionale ºi sã opreascã
numirea unui candidat la ºefia D.N.A. Asta
cereþi dvs. Sã încãlcãm legea într-un M.C.V.
care sã garanteze respectarea statului de
drept. Aceste lucruri, dragi colegi,
alimenteazã în þara mea un sistem
antieuropean, un mesaj antieuropean. Noi
suntem proeuropeni, dragi prieteni, dar
oamenii vãzând cum folosiþi acest mecanism
într-un mod politic, îi duc în direcþia greºitã,
în direcþia antieuropeanã. Iar noi nu vrem
acest lucru, vrem sã fim trataþi egal ºi sã
avem acelaºi comportament cum au ºi alte
state membre, de aceleaºi drepturi ºi
obligaþii. Vã mulþumesc”[4].

Grafica - I.M.

Angajãm pentru Restaurant
în Drobeta Turnu Severin:

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

0733 751 577

ANUNÞ
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli, însã
îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi bucura ºi
de favoruri sau cadouri din partea celor dragi. Fii
prudent la cumpãrãturi, pentru cã existã riscul sã
aparã pierderi de orice fel, mai ales în ziua de 20
Decembrie. Perioada 21 – 22 Decembrie rãscoleºte
relaþiile cu anturajul apropiat, astfel cã de la un
obiºnuit ºi banal salut poate ieºi un scandal cu acte
în regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea sunt
viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba lui ºi nimeni
nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare ºi fii cât mai
scump la vorbã! Acasã intervin situaþii familiale ºi
domestice vechi, ce trebuie rezolvate urgent.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã le
spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar de
neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa este un
film în care joci diverse roluri, din când în când.
Universul are grijã de toate nevoile tale, doar cã
trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai încredere ºi
în tine ºi în el. Zilele de 21 ºi 22 Decembrie aduc
îmbunãtãþiri financiare prin diferite variante. Una
ar fi primirea salariului, alta ar fi primirea unor
cadouri sau favoruri. Este posibil sã cheltuieºti
sume considerabile pentru partenerul de viaþã sau
pentru colaboratori. Unele relaþii cu persoane din
anturajul apropiat se pot finaliza din varii motive
ºi prin varii metode.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organismului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete. Este o
perioadã delicatã în privinþa sãnãtãþii, astfel cã ar fi
bine sã urmãreºti atent semnalele organismului ºi sã
iei mãsurile necesare. Evitã eforturile fizice mari ºi
spaþiile aglomerate. Compania celor dragi îþi este de
mare ajutor. Chiar dacã în zilele de 21 ºi 22 Decembrie
te vei simþi mai bine ºi dornic de a te implica în multe
ºi mãrunte, nu forþa nota. A doua parte a sãptãmânii
aduce cheltuieli, dar ºi posibile creºteri salariale. Este
bine sã achiziþionezi numai ceea ce-þi este strict necesar
acum. O secvenþã de câºtig din munca proprie se
finalizeazã în mod clar.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul sãptãmânii.
Cu toate cã multe aspecte discutate cu aceste
persoane, te pot necãji profund, undeva în adâncul
sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt adevãrate. Ai
nevoie de un duº rece privitor la viaþa ta, iar
Universul considerã cã tocmai de la ºi prin prieteni
este potrivit sã-l primeºti. Totuºi ar fi bine sã renunþi
la persoanele prea insistente sau la cele care doar
profitã de pe urma ta. În a doua parte a sãptãmânii,
sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã
te odihneºti. Dupã o analizã atentã a situaþiilor ºi
relaþiilor din viaþa ta, vei lua decizii ferme de a-þi revizui
atitudinea ºi de a renunþa la inutilitãþi.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii în zilele de 21 ºi 22 Decembrie, mai
ales dacã aceºtia sunt mai în vârstã decât tine
sau mai tineri, dupã caz. Însã a doua parte a
sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã de retragere
din forfota cotidianã. Fii prudent atât în privinþa
sãnãtãþii, cât ºi în plan profesional, la locul de
muncã. Vei lua decizii importante privitoare la
evenimentele ºi relaþiile în care eºti implicat.
Sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Mentalul îþi  este rãscolit la începutul
sãptãmânii, ast fel cã ar f i bine sã eviþi
discursurile publice,  deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Pe 21 ºi pe 22 Decembrie apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea
nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Rãbdare ºi toleranþã!
Relaþiile cu prietenii, dar ºi cu persoanele care
te susþin în plan profesional vor cunoaºte
turnuri. Final clar al unor relaþii care s-au
dovedit pânã acum neprofitabile.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate
ºi petrecute va rãsuna multã vreme de acum
încolo. Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de
acte, înscrisuri  privi toare la bani, bunuri
patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de gânduri
mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 20 Decembrie îþi poate
aduce tot soiul de controverse, dar nu le lua în
seamã. Colegii de serviciu te solicitã mult în a
doua parte a sãptãmânii, în special ºefii. Final
de etapã profesionalã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã pe
20 Decembrie în mod special la banii ºi bunurile
comune cu aþii, relaþiile cu strãinãtatea sunt în prim-
plan, dar este vorba despre finalul unora. Deschidere
spiritualã deosebitã!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de activitãþi
domestice. Raþionalizându-þi eficient timpul ºi
resursele, mai ales energia vitalã vei putea finaliza
totul cu succes. Sãnãtatea fluctueazã, astfel cã
este bine sã te plimbi în aer liber, sã te odihneºti
lecturând o carte ºi sã te alimentezi corect.
Intervalul 20 – 22 Decembrie aduce rãscoliri în
relaþiile parteneriale. Merele discordiei sunt banii ºi
bunurile comune cu partenerul de viaþã sau
colaboratorii din segmentul profesional. Se
contureazã un final de câºtig de la ºi prin alþii. Apar
cheltuieli comune cu alþii, dar ºi urgentarea unor
plãþi, datorii restante.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tãu. Cumva existã o rupturã între tine
ºi cei dragi. Deja te afli pe o altã frecvenþã faþã
de cei apropiaþi pânã nu de mult, astfel cã simþi
foarte bine diferenþele dintre voi. Îndatoririle
profesionale îþi oferã posibilitatea de a te detaºa
de neplãcerile amoroase ºi de a obþine succese
remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi
îþi va fi mult mai bine din toate punctele de
vedere. Este nevoie sã faci faþã provocãrilor
parteneriale, pentru cã la orizont se întrezãresc
modificãri importante în aceste relaþii sau chiar
un final neaºteptat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Intervalul 20 – 22 Decembrie
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi amintirile
ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva, cândva. Þine-
þi firea ºi nu te lãsa luat de valul emoþiilor. Sãnãtatea
este vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã-þi dozezi
eforturile ºi sã-þi alegi, cu prudenþã, felul în care
rãspunzi la provocãri. Lasã-i pe ceilalþi sã se
bucure de strãlucirea ºi cãldura ta sufleteascã!
În plan profesional este multã muncã, dar se
întrezãreºte finalul unei etape.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi
ascultã mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul tãu. Acasã
se animã atmosfera prin reuniuni cu persoane
dragi, pe care nu le-ai mai vãzut demult. Totuºi
ai grijã pe cine aduci în spaþiul tãu personal,
deoarece unii nu privesc cu ochi buni realizãrile
tale. Aventuri la finalul sãptãmânii, dar ºi finalul
unor relaþii considerate pânã nu demult
valoroase. Lasã evenimentele sã-ºi urmeze
cursul ºi nu te agãþa de nicio relaþie.
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ANUNÞ
Primãria Comunei Corcova organizeazã concurs pentru

ocuparea a 1 (post) contractual de execuþie – agent de pazã în cadrul
Serviciului Public de Pazã Comunalã Corcova, la data de 18.01.2019.
      Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0252/383464.

PRIMAR, ing. DURAC ADAM, SECRETAR,
Jr. COARDÃ GEORGE MARIAN

SPITALUL ORÃªENESC BAIA DE ARAMÃ
JUD. MEHEDINÞI
TEL./FAX-0252381594
STR. IULIAN PREDESCU NR. 12
E-mail:spitalulbaiadearama@yahoo.com

ANUNÞ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, jud. Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale -POST
TEMPORAR VACANT: -1 (unu) post muncitor calificat IV- fochist –fãrã
vechime, perioadã determinatã (6 luni); studii: certificat calificare fochist;
înscriere: (24.12.2018-03.01.2019). Proba scrisã: 14.01.2019, ora 10.00;
Interviul: 18.01.2019, ora 10.00. Concursul se organizeazã la sediul
Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12. Relaþii
suplimentare - Biroul RUNOS, telefon 0252/381594.

Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

ANUNÞ
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, jud. Mehedinþi
organizeazã concurs pentru ocuparea  funcþiei contractuale - POST
VACANT:
- 1 (unu)post, îngrijitor de curãþenie - Comp. Obstetricã-Ginecologie;
Studii obligatorii: ºcoala generalã; fãrã vechime;
Curs igienã. Perioada înscriere: 24.12.2018-10.01.2019 ora 16.00;
Proba scrisã: 21.01.2019, ora 10.00;
Interviu: 25.01.2019, ora 10.00.
-1 (unu) post, asistent medical generalist cu PL, Compartiment NN:
ºcoala postlicealã sanitarã specialitatea generalist; certificat de membru
OAMGMAMR- vizat 2018; - minim 6 luni vechime. Perioada  înscriere:
27.12.2018-11.01.2019 ora 16.00; Proba scrisã: 22.01.2019, ora
10.00; Interviu: 28.01.2019, ora 10.00.
   Concursul se organizeazã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã,
str. Iulian Predescu nr. 12. Relaþii suplimentare, Biroul RUNOS, telefon
0252/381594.

Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

   În perioada 14-15.12.2018 în Serbia
la Nis a avut loc Turneul Internaþional
“Naissus” care a adunat la start 260
sportivi de la 31 de cluburi din 4 þãri:
ROU, SRB, MAK, BUL.
   CSM Drobeta Turnu Severin
încheie anul compeþional 2018 cu
acest concurs de verificare care a
fost o lecþie de învãþare pentru
câþiva dintre sportivii “Pici
Atomici” sau o lecþie de verificare
a pregãtirii pentri “micii cadeþi”.
   Aºadar, la sfârºitul competiþiei
rezultatele au fost urmãtoarele:
Loc I -MITAR REBEKA -52 kg -U18
Loc I -MOLDOVEANU SARA +43
kg -U14
Loc III -DUMITRU BOGDAN -55 kg

În Serbia, la Nis, a avut loc
Turneul Internaþional “Naissus”

-U18 (sportiv de la Steaua
Bucureºti aflat în teste)
Loc V -SUCIGAN ALBERT -28 kg -U12
-NEGRESCU ALBERT -42 kg -U12
(debut competiþional )
Loc IX -BIZGA CINTEZÃ
ROBERTO -34 kg –U12
   A fost o competiþie binevenitã care
încheie un an competiþional foarte
bun pentru Judoka de la CSM
Drobeta Turnu Severin cu medalii la
toate competiþiile naþionale ºi
internaþionale ºi clasãri ascendente
în Ranking-ul European pentru
cadeþii noºtri valoroºi.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Votul e ignorat, parlamentul aprobã
în ºedinþã a camerelor reunite. În
2005 Olanda respinge ºi ea acelaºi
lucru. Procentul e 61,5. E acceptatã
în parlament. În 2008, Irlanda crede
ºi ea cã e democraticã ºi voteazã
împotriva Tratatului de la Lisabona,
cu 53,2%. E pusã sã voteze din nou.
În 2015, Grecia respinge planul de
‘bailout’, cu 61,3%. Votul e ignorat.
În 2016, Marea Britanie voteazã
desprinderea de Uniunea Europeanã
(52%). Se cere alt referendum, ºi apoi
altul ºi oricâte, pânã la rezultatul
dezirabil. (...) Popoarele au început
sã-ºi spunã: prea bine, votaþi atunci
singuri ce vã doriþi, e inutil sã ne
chemaþi la vot. Absenteismul a
devenit, în societãþile occidentale,

Pãcãleala democraþiei  urmare din pag. 2

cel mai mare partid”.
   Nu doar la noi e acest joc obscur,
în care democraþia e efectiv confiscatã
de structuri (parlament, partide), ci ºi
la alþii. Se vede cu ochiul liber ºi se
simte  din ce în ce mai apãsãtor faptul
cã democraþia a devenit de fapt o
pãcãlealã frumos aranjatã ca pentru
vitrinã. În realitate cei de jos trãiesc
greu ºi foarte greu, într-o exploatare
de tip colonialist crâncenã, într-un
nou sclavagism postmodern.
   Tocmai reacþia violentã a miºcãrii
vestelor verzi ar trebui sã dea de gândit,
cãci atunci când masele gândesc în
termeni de mânie, nu mai rãmâne piatrã
pe piatrã. Europa are un trecut, nu foarte
îndepãrtat, extrtem de sângeros, ºi nu ar
trebui sã ne facem cã nu ºtim acest lucru.
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În pragul acestei Sfinte
Sãrbãtori vã trimitem un gând
bun ºi o urare de sãnãtate,
bucurie ºi împlinire alãturi de
cei dragi.
Crãciun fericit!

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar al

municipiului
Drobeta Turnu Severin
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Daniel CÎRJAN,
Viceprimar al

municipiului
Drobeta Turnu Severin
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Gãzduitã, pentru al doilea an
consecutiv, de Sala Virgil Ogãºanu
din incinta Palatului Culturii
Teodor Costescu din Drobeta
Turnu Severin, Gala Sportului
Mehedinþean  ºi-a desemnat
laureaþii din 2018. Sportivii de la
CSS Orºova au fost ºi în acest an în
topul întocmit de Direcþia Judeþeanã
de Sport ºi Tineret Mehedinþi,
coordonatã de Gabriel Rãceanu, dar
rezultatele clubului nautic au fost
cele mai modeste din ultimele 3
decenii. Pentru prima datã dupã
Revoluþie, CSS Orºova n-a avut nici
mãcar un campion european, deºi
în anii anteriori se putea lãuda cu
numeroase titluri mondiale! Mai
mult decât atât, secþia de kaiac-canoe
de la Orºova n-a avut nici mãcar un
sportiv între primii 10 ai judeþului!
Au performat, în schimb, în 2018,
sportivii de la CSM Drobeta Turnu
Severin, de la secþiile de lupte, judo,
box sau nataþie. Fiindcã tot a fost
anul premierelor, Primãria Drobeta
Turnu Severin a recompensat pentru
prima datã sportivii cu o sumã
importantã, ºi anume 35.000 de lei!
Ca de obicei, primarul Marius
Screciu, fost director al DJST
Mehedinþi, a fost prezent la
eveniment. “Realizam astfel de
festivitãþi prin 2001-2004, pe când
eram director la Direcþia Judeþeanã
de Sport ºi Tineret Mehedinþi.
Majoritatea dintre cei premiaþi acum,
nici nu se nãscuserã pe vremea
aceea. Din 2004 am fost director la
CSM Drobeta Turnu Severin, club
cãruia i-am pus bazele. E posibil ca
din 2019, Clubul Sportiv Municipal
sã treacã în subordinea Primãriei
ºi sã nu mai fie subvenþionat doar
de  Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii. Bineînþeles cã voi
susþine acest club al oraºului, aºa
cum l-am susþinut de altfel ºi pânã
acum, fiindcã am ajutat toate
secþiile care ne-au cerut ajutorul.
De când am devenit primar, mereu
am premiat cei mai buni sportivi ai
judeþului, dar acum e pentru prima
datã când Primãria vine cu o sumã
importantã  pentru sportivi ºi
antrenori. Sper ca ºi în 2019 sã ne
reprezentaþi cu cinste ºi demnitate,
atât pe noi ca judeþ, cât ºi þara”, a

Medalii sub pretenþiile obiºnuite, premii peste aºteptãri
precizat Screciu. Din
discursul edilului,
audienþa a aflat ºi faptul
cã municipiul va
beneficia, în maximum 2
ani, de un teren sintetic
de dimensiuni normale,
atât de necesar pentru
fotbalul juvenil de la
malul Dunãrii! “Fiind
profesor de sport ºi fost
atlet, voi continua sã
susþin sportivii de
performanþã. Totodatã,
anunþ de pe acum cã la
nivel de municipiu vom continua
investiþile în infrastructura sportivã,
de refacere a bazelor sportive, dar
ºi construirea altor noi. În zona
ANL, în spatele Sãlii Polivalente,
deja au demarat lucrãrile pentru
construirea a douã terenuri
sintetice, unul de 105 m lungime
ºi 65 m lãþime, altul de 70 x 50 m.
Tot în aceeaºi zonã, vom începe
construirea a trei sãli de
antrenament, pentru judo, lupte ºi
box. Vom mai avea un proiect de
construire de terenuri de sport în
cartiere, unde elevii vor avea
gratuitate. Încercãm sã scoatem
copiii din faþa calculatorului, a
tabletelor sau televizoarelor, dar nu
putem face asta decât printr-un
program atractiv”, a spus primarul
Screciu. Acesta a premiat cea mai
bunã sportivã a judeþului Mehedinþi,
titlu care i-a revenit canotoarei
Simona Tãtaru, de la CSS Orºova.
Sportiva originarã din judeþul
Suceava a cucerit în 2018 argintul
la Europene în proba de 4 vâsle ºi
bronzul la Mondiale, în proba de
8+1. Pe locul secund s-au clasat
canotorii Cosmin Carpea (originar
din Suceava) ºi Petriºor Morar
(originar din Maramureº),
vicecampioni europeni la patru
vâsle. Podiumul a fost completat de
luptãtoarea Roxana Capezan. Eleva
lui Marin Dobrescu a ocupat  locul
6 la Jocurile Olimpice pentru Tineret
ºi locul 5 la Europenele de Cadeþi,
dar ºi aurul la Campionatul
Balcanic. Canotoarea Teodora
Mândrilã (CSS Orºova, antrenor
Cristian Maliº) – argint la
Europenele de juniori la 8+1,

luptãtoarea Larisa Niþu (CSM
Drobeta Turnu Severin, antrenor
Marin Dobrescu) - bronz la
Europenele de juniori, pugilista
Petronela Schinte (CSM Drobeta
Turnu Severin, antrenor Dumitru
Cipere) - bronz la Europenele de
Juniori, judoka Ane-Maria Brebinaru
(CCE Strehaia/CSM Deva, antrenor
Ilie Gâdea) - bronz la Europenele de
cadeþi, judoka Iasmina Covaciu
(CSM Drobeta Turnu Severin,
antrenor Gicu Vasilan) - aur la
Balcaniada de cadeþi, aur la
Naþionalele de cadeþi ºi tineret,
înotãtorul Radu Vaipan (CSM
Drobeta Turnu Severin, antrenor
Daniel Bãdescu) – multiplu
campion naþional de tineret ºi
seniori, precum  ºi atleta Aurelia
Florescu (CSS Drobeta Turnu
Severin, antrenor Marin Istrate) –
campioanã naþionalã la juniori I, II
ºi III au completat podiumul.
   Revenind la CSS Orºova,
antrenorul Cristian Maliº a explicat
cauzele rezultatelor modeste din
acest an pentru clubul de la Dunãre,
care în urmã cu 7 ani, era declarat
cel mai bun club din lume, la nivel
de juniori, la sporturile nautice. “E
un fel de tradiþie, ca CSS Orºova
sã dea cel mai bun sportiv al
judeþului. Din pãcate, anul acesta
nu am mai avut campioni mondiali,
nici mãcar europeni. Este efectul
anilor de tristã amintire, în care am
fost la un pas de desfiinþare, nu din
cauza banilor, ci a orgoliilor ºi
ambiþiilor prosteºti ale unui director
(n.r. – Mirela Stoenel), care tãiase
chiar ºi hrana sportivilor. Nu mai
aveam dreptul nici mãcar sã

mergem la competiþii le de
verificare, sã nu mai vorbesc de
selecþie. Am pierdut atunci
majoritatea  sportivilor, care au fost
nevoiþi sã plece la alte cluburi.
Secþia de kaiac-canoe a fost cea mai
afectatã. Noi, la canotaj, am avut
sprijin de la Federaþia Românã de
specialitate ºi ne-am descurcat mai
bine. Au trecut acei 3 ani de
represiune, iar în 2019 vom avea
rezultate mai bune. În 2020 vom
reveni acolo unde am fost. Noi vom
avea la Jocurile Olimpice 5-6 foºti
sportivi de la CSS Orºova, plecaþi
de la noi de 5-6 ani”, a spus
Cristian Maliº, coordonatorul
secþiei de canotaj de la CSS Orºova.
   Descoperitã de Mariana Maliº,
canotoarea Simona Tãtaru a luat
caimacul în 2018. Sportiva nãscutã
în  comuna suceveanã Bãiºeºti a
încheiat însã junioratul, iar din 2019
va reprezenta CS Dinamo Bucureºti.
De altfel, Tãtaru n-a putut fi prezentã
la gala de la malul Dunãrii, deoarece
se aflã în cantonament cu lotul
naþional, la Snagov. “Am adus-o pe
Simona la Orºova în urmã cu 5 ani.
Avea doar  1,70 m înãlþime, nu avea
parametri, dar în ochii ei am vãzut
strãlucire.  Nu ºtia ce e canotajul,
nu ºtia sã înoate, dar s-a arãtat
interesatã de acest sport încã de la
primele mele cuvinte ºi a acceptat
pe loc sã plece de acasã, la aproape
700  km distanþã. Am mare încredere
în aceastã fatã, aºa cum am avut ºi
în celelate fete pe care le-am
descoperit ºi care vor reprezenta þara
la Jocurile Olimpice din 2020”, a
declarat Mariana Maliº.

                   Mircea OGLINDOIU
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Mã fraþilor, mã cetitorii mei
de Obiectiv, nu ºtiu cum sã fãcu,
da trecu ºi anu ãsta. Nu fu an prea
bun, cã nu sã întâmplarã numai de
alea bune, da probabel aºa e lãsat
de sus, una caldã ºi alta rece, cã
altfel ne-am plictisi.

Ete, tocmai de asta, cã nu ne
dã pace realitatea, zisei sã aflãm
ce sã mai întâmplã de când nu
ne mai întâlnirãm ºi sã fârºim
cu Pluguºoru’ anului de tocmai
sã aflã la final.
   Cicã pi la Asociaia de locatari
nr. 40, din Severin, de pe Criºan,
e un preºedinte care se aflã în
concediu pentru creºterea
copilului..... Da, al mai grav ieste
cã banii strânºi de la locatari nu
au ajuns la societatea care dã
cãldurã în apartamente. Ce mai,
este un ditamai scandal, care a
ajuns ºi la urechile primarului
municipiului, care s-a supãrat foc
ºi ie hotãrât sã facã ordine. Bine
ar fi sã se facã ordine ºi banii
strânºi di la locatari sã ajungã unde
trebe ºi nu în buzunarele unor

Sucã ºi Pluguºorul lui 2019
ºmecheri ce s-au  cocoþat în neºte
foncþii ºi nu-i mai urnesc nici
organele de anchetã.
   Mã fraþilor, consens total la
ultima ºedinã ordinarã a
Consiliului Local Drobeta Turnu
Severin, da sã vezi când o începe
campania, atuncea sã te þi i
consens. Cã nu mai ºtii la care sã
te þii. Unde mai pui cã sã mai
trezeºte câte unu cu câte o
iniþiativã copiatã, o aduce pe
ordinea de zi în ultimul moment,
de teamã probabel sã nu i-o
copieze altul. Cam penibil, da aºa-
i când ai idei puþine ºi fixe.
   Mã nepoate, de când cu iarna
asta, care nu-i ca vara, au mutat
trinu din Euro Gara Severin în
tunel. Pã da, sã stea la ferealã, cã
dacã tot nu sã putea circula,
mãcar sã nu batã vântu pin
garniturã. Bine, pãnã la urmã au
fãcut rost de neºte curent ºi au
dus trinu pânã la Gara Orºova,
unde era mã frig decât afarã.... Ce
mai, o DISTRACÞIE sã tot
cãlãtoreºti cu CFR-ul! Pãi nu?

 nea Mãrin

Aho, aho, copii ºi fraþi,
Staþi puþin ºi nu mânaþi,

Lângã noi v-alãturaþi
ªi Pluguºoru cântaþi,

Ia mai mânaþi, mãi flãcãi!

Di la Consiliul Judeþean,
Nea Aladin cânta dupã ciolan,

În timp ce di la Prefecturã,
Ieºea ºi nea Drãghiea

dupã înc-o turã,
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi!

ªi asta, pentru cã nea Virgilicã,
Veni-n oraº s-o ia pe aia micã,
ªi mai trecu puþin pe la Adiþã,

Cã nu gãsi pe drum nicio oliþã.
ªi cum pi la Petrom era închis,

Doarã pe Valea Cernei mai gãsii
deschis.

C-aicea pompa e ca la non-stop,
Înregistreazã tot ºi-apoi îi dã ºi

peste bot.
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi!

Aho, aho, copii ºi fraþi,
Ia mai staþi ºi ascultaþi,

Nea Screciu ºi nea Cârjan
ªi-or da mâna peste an

Numai ca sã fie bine,
Pentru tine, pentru mine.

ªi când eu visam aievea,
Cã la anul care vine,
O sã fie ºi mai bine,

Veni ºi nea Budulan,
Di la Clipa dete-n geam,
Mã trezii buimac ºi-i zic:
Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,

ªi cântaþi la zurgãlãi!

De urat, am mai ura,
Dar zãpada-i tot mai grea,

ªi mai bine v-am ura,
Ca la Anul care vine,
Sã vã fie la toþi bine,

S-aveþi multã sãnãtate
ªi chiar ºi prosperitate,
Sã vã batã tot norocul,

La uºã precum sorocul,
Sã vã bucuraþi de bani,

La Anul ºi La Mulþi Ani!

   Bine, pi la alþii e ºi mai rãu, cã
de câteva zile, în satul Valea Bunã
nu a ajuns gram de pâine. Zãpada
a blocat tot ºi nimeni nu intervine.
Iar satul Jirov, cândva comunã, a
rãmas fãrã energie electricã. Bine
cã a fost frig ºi nu a fost în pericol
carnea de porc. Sã pare cã nici
pesta nu s-a atins de ea.
   ªi uite aºa mai trecu un, iar pãnã
data viitoare sã fiþi iubiþi, optimiºti
ºi hai sã mânãm Pluguºoru’:


