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Peste 1.000 de severineni au participat la slujba
de Boboteazã în Portul din Drobeta Turnu Severin

Severinenii s-au
adunat duminicã,
6 ianuarie, în
Portul din
Drobeta Turnu
Severin ca sã ia
parte la slujba de
sfinþire a apelor
þinutã de PS
Nicodim,
Episcopul
Severinului ºi
Strehaiei. Acesta
a binecuvântat
mulþimea ºi a
sfinþit apoi apa
din butoaiele
pregãtite din
timp. Pãrintele a
coborât apoi pe
malul Dunãrii
unde a aruncat
în apã Crucea
Bobotezei. Un
bãrbat s-a
aruncat dupã ea
în apele reci ale
Dunãrii.

 CONTINUARE ÎN PAGINA4
Primãria Drobeta Turnu Severin a
dat în folosinþã un numãr de 60
de apartamente ANL

Prima ºedinþã a Comisiei de Dialog Social Mehedinþi a avut ca
temã, ”Informare privind analiza pieþei muncii, evoluþia ºomajului ºi mãsurile
întreprinse în vederea creºterii gradului de ocupare a forþei de muncã în
judeþul Mehedinþi în anul 2018”, elaboratã de cãtre Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã Mehedinþi.

ªedinþa Comisiei de Dialog
Social Mehedinþi

PAGINA 3

 CONTINUARE ÎN PAGINA 7
Consiliul Local a aprobat în luna decembrie, în unanimitate, proiectul
de hotãrâre care prevede acordarea...

Copiii sub 10 ani au gratuit la patinoar!
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Cele mai importante
schimbãri legislative de la 1 ianuarie
2019. Ce trebuie sã ºtiþi:
   Numeroase schimbãri legislative
intrã în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
Majoritatea vizeazã Codul fiscal ºi le-
a introdus cea de-a doua Revoluþie
fiscalã, ironizatã ºi „Ordonanþa
lãcomiei”, iar altele au fost intens
discutate în aceastã toamnã, dar
forma finalã s-a aflat doar din
Monitorul Oficial.
1. Salariul minim brut creºte de la
1.900 de lei, la 2.080 de lei pentru
cei care nu au studii universitare ºi
2.350 de lei pentru cei care au studii
superioare, a cãror funcþie impune
asemenea studii ºi care au o vechime
profesionalã de minimum un an.
2. Salariul minim brut al angajaþilor
din construcþii va fi majorat la 3.000
de lei, dacã firma obþine cel puþin
80% din venituri din construcþii, în
fiecare lunã. Aceºti angajaþi vor fi
scutiþi de plata cotei de 3,75% cãtre
Pilonul II de pensii, pentru perioada
ianuarie 2019 – decembrie 2028.
3. Benzina comercializatã trebuie sã
conþinã 8% biocarburant, faþã de
4,5% anterior, ceea ce poate creºte
preþul la pompã.
4. Toate amenzile vor fi virate într-un
cont unic, cu excepþia celor de
circulaþie. Pentru cele din urmã,
sistemul este în faza de testare. Contul
unic este 50.09.01 pentru amenzile
aplicate persoanelor rezidente în
România ºi 50.09.02 pentru cei care
nu au domiciliul în România. Sumele
încasate vor fi virate cãtre bugetul
local sau de stat, în cel mult douã
zile de la platã.
5. Acciza pentru þigarete este redusã,
în perioada 1 ianuarie 2019 - 31
martie 2019, la 372,73 de lei/1.000
þigarete, faþã de 457,71 de lei/1.000
þigarete, în prezent. Actul normativ
mai prevede, cã, pe de o parte, pânã
la data de 1 martie, ar trebui calculat
un nou nivel care sã fie aplicat de la
1 aprilie, iar pe de altã parte, cã acesta
este de 483,74 de lei/1.000 þigarete.
6. Suprataxa aplicatã consumului de
date în cazul depãºirii limitelor
utilizãrii rezonabile a unor servicii în
roaming în UE/SEE scade cu 25%,
la 4,5 euro/GB, iar volumul de
consum rezonabil creºte cu 25%, faþã

Schimbãri legislative 2019

de cel disponibil anul acesta. În plus,
suprataxa pentru apelurile primite
scade, din 3 ianuarie, cu 7%, la 0,85
eurocenþi/minut.
7. Bãncile vor avea de achitat o taxã
pentru activele financiare, dacã media
trimestrialã a ROBOR la 3 luni ºi la 6
luni depãºeºte 2%. Taxa creºte cu câte
0,1 puncte procentuale, la fiecare pas
de 0,5 puncte procentuale, pânã la
ROBOR de 4%. Noua taxã va fi
calculatã ºi plãtitã trimestrial, în
funcþie de valoarea activelor
financiare ale unei bãnci de la
finele fiecãrui trimestru, ºi va
putea fi dedusã.
8. Toate tipurile de vouchere ºi de
indemnizaþii, inclusiv cele de vacanþã
ºi care le sunt acordate bugetarilor,
sunt plafonate la nivelul existent la
finele lunii decembrie 2018, între 1
ianuarie 2019 ºi 31 decembrie 2021.
Majoritatea acestor vouchere au
rãmas în acest an la nivelul din 2017.
De exemplu, cele de vacanþã vor
rãmâne de 1.450 de lei, cât salariul
minim brut din 2017.
9. Se unificã regimul fiscal al biletelor
de valoare. Veniturile persoanelor
fizice primite sub forma tichetelor de
masã, voucherelor de vacanþã,
tichetelor cadou, tichetelor de creºã,
tichetelor culturale, sunt asimilate
veniturilor salariale date în naturã ºi
sunt impozitate cu 10%. Pentru
acestea nu se datoreazã asigurãri
sociale obligatorii.
10. Bugetarii vor primi o indemnizaþie
de hranã ºi una de vacanþã, iar sumele
sunt considerate venituri din salarii
ºi sunt impozitate cu impozitul pe
venit ºi se reþin asigurãrile sociale
obligatorii – contribuþia la pensii
ºi contribuþia la sãnãtate.

 continuare în pag. 10

Se vede cu ochiul liber ºi
mai ales se simte – nu era nevoie
de vreun studiu pe aceastã temã –
cã democraþia noastrã este de
vitrinã, una care ºchioapãtã vizibil
încercând sã imite pasul natural pe
care-l au alte state ºi popoare.
Avem instituþii, nimic de zis, dar
inerþia ºi birocratismul lor  te fac
sã te întrebi dacã nu cumva trãim
într-o formã mascatã de dictaturã:
o dictaturã subtilã, a instituþiilor ºi
normelor, o dictaturã a imobilitãþii
birocratice ºi intereselor politice.
   Cred cã de fapt aºa stau lucrurile,
cu adevãrat. Ascultam zilele trecute
explicaþiile unui domn, mare ºtab
la Bucureºti, cum se face cã
treneazã ºi treneazã construcþia nu
ºtiu cãrei autostrãzi. Pãi trebuie
avize peste avize, studii de
fezabilitate, licitaþii, alte o mie de
hârtii ºi discuþii. Lucrurile se miºcã
greu spre foarte greu când e vorba
de investiþii naþionale puternice,
trainice – ºi autostrãzile sunt,
indiscutabil, astfel de investiþii, ºi
unele absolut necesare, vitale chiar.
   Am senzaþia cã instituþiile ºi
factorii decidenþi se ascund cât pot
în hârtii, aprobãri ºi paraaprobãri
ºi de team, ºi dintr-un fel de lene
preventivã. Nu mai punem la
socotealã hãþiºul legislativ. Te
întrebi, pe bunã dreptate, cum ar
putea renaºte aceastã þarã, fãrã

O democraþie
bãltitã

curaj decizional, fãrã dãruire, fãrã
dragoste faþã de aceastã þarã?
    Nu are cum.
   Bãltim cu toþii ºi ne fãcem cã
merge ºi aºa, când este evident cã
nu merge. Am citit de curând un
studiu dat publicitãþii de  The
Economist Intelligence Unit, o
divizie a publicaþiei The Economist,
publicaþie specializatã în a oferi
informaþii relevante mediului de
afaceri ºi investiþional, deci cu
influenþã în aceastã zonã
importantã. Conform studiului, þara
noastrã a scãzut în clasamentul
democraþilor de pe locul 64, taman
pe locul 66. România continuã
astfel o tendinþã de scãdere care þine
cel puþin din 2015.
   Am fi, potrivit standardelor, ce
spuneam înainte, o democraþie
parþial funcþionalã. Mai avem puþin
ºi intrãm în zona gri, a statelor
unde autoritarismul cu mãºti
democratice guverneazã totul.
   Oricum, ºi la nivel european se
simte o tendinþã negativã, un
declin al democraþiei, ºi totul se
datoreazã unui electorat dezamãgit
de clasa politicã. Un electorat care
alege sau e gata sã susþinã lideri
autoritari tocmai în speranþa cã
aceºtia le vor rezolva problemele
de zi cu zi.
   Democraþia e un vis frumos, atâta
timp cât rãmâne frumos. Dar nimeni
nu-i garanteazã eternitatea. Pentru
noi, care oricum avem parte de o
democraþie ºchioapã, întoarcerea la
autoritarism nu ar fi un efort  prea
mare. ªi nici nu ºtii ce ar fi mai
convenabil: un autoritarism care sã
punã lucrurile la punct sau aceastã
democraþie bãltitã, o democraþie
parþial funcþionalã care nu prea mai
încãlzeºte realmente pe nimeni.
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Moment important pentru
zeci de familii de tineri cu copii din
Drobeta Turnu Severin. Dupã ani
buni de aºteptare, primãria a reuºit
sã recepþioneze, marþi 8 ianuarie,
ultimul bloc ANL ºi a dat în
folosinþã 60 de locuinþe (garsoniere
ºi apartamente cu trei camere).
   Construcþia imobilului a început
în anul 2007 ºi trebuia finalizatã în
2011. Zeci de oameni au aºteptat

Primãria Drobeta Turnu Severin
a dat în folosinþã un numãr de

60 de apartamente ANL

ani de zile sã intre în posesia unui
ANL, iar pe parcurs mulþi dintre ei
au renunþat la dosare sau pur ºi
simplu nu s-au mai încadrat în
condiþiile de eligibilitate.
   Dupã eforturi deosebite primarul
Marius Screciu a reuºit sã ducã la bun
sfârºit unul din cele mai importante
obiective pe care ºi le-a propus în
campania electoralã din 2016.
   “Am repartizat tinerilor severineni

ultimele apartamente ANL,
ajungând aproape la zi cu
un total de 99 de locuinþe
date în folosinþã. Zona de
exterior este în plinã
amenajare iar în primãvarã
se vor finaliza parcãrile ºi

aleile de acces.
   În perioada 2019-2020, vom

ªcoala Gimnazialã nr. 3 este
beneficiara unui Proiect
ERASMUS+ The Castles on the
Danube – Our Linking Heritage
(Castelele de pe Dunãre –
moºtenirea noastrã comunã). În
cadrul acestuia s-au reunit instituþii
ºcolare din 6 þãri europene: Austria,
Croaþia, Slovacia, Serbia, Bulgaria
ºi România.
   Proiectul oferã elevilor
posibilitatea sã înveþe despre istoria
ºi importanþa castelelor de pe
Dunãre, în trecut, prezent ºi viitor.
Se urmãreºte, de asemenea,
promovarea culturii, a tradiþiilor, a
istoriei ºi artei din regiunea noastrã,
îi încurajeazã pe elevi sã colecteze
informaþii din diverse surse, sã
comunice în limba englezã cu colegi
din ºcolile partenere, sã desfãºoare
diverse activitãþi în echipã.
   Derulând acest proiect, elevii vor
dezvolta încrederea în sine, vor
înþelege importanþa Dunãrii ca
frontierã ºi arterã de transport, cu
influenþe majore la nivel european.

Parteneriat european la
ªcoala Gimnazialã nr. 3 din

Drobeta Turnu Severin

amenaja spaþii de joacã pentru
copii, parcuri dar ºi un teren de
sport multifuncþional care sã
deserveascã atât blocurilor ANL,
cât ºi caselor din împrejurimi. Acest
proiect a fost o responsabilitate
asumatã în 2016 când am devenit

primar”, a precizat primarul Marius
Screciu.

   În primul an, elevii vor colecta
informaþii despre toate
castelele/cetãþile din oraºele
situate pe Dunãre - arhitectura,
metode de construcþie,
materiale, tehnici ºi arme
defensive, vor învãþa sã facã
fotografii profesionale, vor face
modele în diferite tehnici ºi
materiale. Rezultatele vor fi
concretizate într-o expoziþie de
fotografie dedicatã aniversãrii
Dunãrii, prezentãri ºi postere.
   În al doilea an, elevii vor învãþa
despre modul de viaþã în castele,
despre tradiþii, artã, jocuri. Ei vor
scrie eseuri despre castele ºi fluviu,
vor desena, vor prezenta dansuri ºi
cântece tradiþionale. Rezultatele
acestui an vor fi: un ghid despre
castelele de pe Dunãre, un
eveniment “O zi în castel” - o piesã
de teatru, dansuri, expoziþie de
opere de artã ºi de uz casnic, etc.
Un film despre fluviu ºi castele - în
care elevii vor fi  ghizi ºi
protagoniºti - va fi fãcut de cãtre

toþi partenerii.
   Tot în cadrul proiectului, elevii
ºi cadrele didactice din ºcolile
implicate  participã în þãrile
partenere la activitãþile programate.
În acest sens, în perioada 12 – 16
decembrie 2018, s-a desfãºurat în
Croaþia, la Osijek, prima întâlnire
de lucru a proiectului.
   Activitãþile s-au derulat în cadrul
ºcolii Tin Ujevic Primary School, din
localitatea Osijek, Croaþia.
Programul a fost foarte interesant ºi
educativ, oferind participanþilor
posibilitatea de a vizita diverse
obiective istorice ºi culturale din
localitate, precum ºi din localitatea
învecinatã Vukovar, de a lucra în
echipe, stabilind programul

activitãþilor ºi calendarul
mobilitãþilor care se vor desfãºura
în cei doi ani de activitate. Delegaþia
ºcolii noastre a fost alcãtuitã din:
prof. Otilia Crãcea, director, prof.
Elida Pacioga, coordonator de
proiect ºi prof. Cosmin Taloi.
   Urmãtoarea întâlnire de proiect se
va desfãºura în perioada 24 – 31
martie 2019, în Viena, Austria. În
acest sens, 5 elevi ºi 2 cadre
didactice din cadrul ªcolii
Gimnaziale nr. 3 vor participa timp
de 5 zile la diverse activitãþi din
ºcolile austriece partenere.
   Felicitãri întregii echipe de
proiect ºi activitãþi interesante ºi
plãcute tuturor partenerilor!

 Biroul de presã

 Biroul de presã
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A devenit deja tradiþie ca în
fiecare an la praznicul Botezului
Domnului, preoþii ºi credincioºii
din municipiul Drobeta Turnu
Severin sã meargã în procesiune
solemnã spre portul dunãrean,
acolo unde are loc slujba de sfinþire
a Aghiasmei Mari.
   Dupã încheierea Sfintei Liturghii
în jurul orei 11.00, grupurile de

Peste 1.000 de severineni au participat la slujba de Boboteazã în
Portul din Drobeta Turnu Severin

preoþi ºi credincioºi au plecat în
mod organizat de la bisericile din
oraº cãtre port. Procesiunea a
început de la Catedrala
Episcopalã, de unde au pornit
câteva sute de suflete, alãturi de
soborul de slujitori, în frunte cu
ierarhul locului, care a slujit
Sfânta Liturghie la Catedralã,
începând cu ora 09.00.

   „Suntem foarte bucuroºi
pentru cã acum, la sãrbãtoarea
Bobotezei, Bunul Dumnezeu
ne-a binecuvântat ºi cu ger
zilele trecute, dar acum cu un
soare foarte frumos. Iatã cum
sclipeºte pe albia bãtrânului
fluviu Dunãrea, iar noi slujitori
credincioºi care am venit cu
toþii aici plecãm cu inimile
pline de bucurie. Vom folosi
apa sfinþitã a cãrei slujbã am
oficiat-o aici pe tot parcursul
anului ºi îl rugãm pe

Dumnezeu ca 2019 cu ajutorul Lui
ºi cu rugãciunile pe care le sãvârºim
fiecare dintre noi sã fie un an mai
bun pentru fiecare familie, pentru
bãtrâni, pentru tineri. ªi mai ales sã
dãruiascã Dumnezeu liniºte
lãuntricã, dar ºi pace ºi sã
îndepãrteze rãzboiul dintre noi, sã
îndepãrteze toatã molima, tot ceea
ce este dezbinãtor”, a spus

Preasfinþitul Nicodim, episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
   Odatã ajunºi în port, credincioºii
au luat parte la slujba sfinþirii
Aghiasmei Mari, ce a fost sãvârºitã,
începând cu ora 11.30, de
Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim, într-un loc special
amenajat. Cu acest prilej au fost
sfinþite ºi apele fluviului, iar un
bãrbat s-a aruncat în apã pentru a
recupera crucea floralã din Dunãre.
   Boboteaza încheie ciclul celor 12
zile ale sãrbãtorilor de iarnã care
încep în Ajunul Crãciunului. În
aceastã zi ortodocºii comemoreazã
botezul lui Iisus în râul Iordan,
vãzutã ca o manifestare cãtre lume
a Fiului lui Dumnezeu (Arãtarea
Domnului). Apa sfinþitã de
Boboteazã se bea timp de ºapte zile
dimineaþa pe stomacul gol.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

La slãvitul praznic al Soborului
Înaintemergãtorului ºi

Botezãtorului Ioan, biserica
Grecescu, fostã catedralã a

oraºului Drobeta-Turnu-Severin a
îmbrãcat straie de sãrbãtoare. La

hramul de tradiþie al sfântului lãcaº
de închinare a luat parte ºi ierarhul
mehedinþean, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi

Strehaiei.
Chiriarhul a fost primit cu

aleasã bucurie de cãtre credincioºii
prezenþi, f iind prima vizitã
arhiereascã din acest nou an
calendaristic. Alãturi de Pãrintele
Episcop, la ceremonia religioasã a
slujit un sobor de preoþi ºi diaconi.
Rãspunsurile liturgice au fost date
de cãtre psalþii  Catedralei
Episcopale din municipiu. Câteva
zeci de credincioºi au petrecut
douã ceasuri în rugãciune ºi
comuniune, o parte dintre ei
împãrtãºindu-se la momentul
potrivit cu Trupul ºi Sângele lui
Hristos. Foarte mulþi creºtini ºi-au
serbat ºi onomastica, ocazie cu care
au fost felicitaþi de Arhipãstorul lor.
Gândurile bunilor rugãtori s-au
îndreptat ºi cãtre cei mutaþi la

Soborul Înaintemergãtorului ºi Botezãtorului Ioan prãznuit la biserica Grecescu
Domnul, pentru care au pregãtit
parastase, dupã rânduiala Bisericii.
   La finalul Sfintei Liturghii,
Pãrintele Episcop a adresat celor
prezenþi cuvânt de învãþãturã ºi
binecuvântare. Preasfinþia Sa le-a
vorbit credincioºilor despre viaþa
plinã de sfinþenie pe care a dus-o
Sf. Proroc Ioan în pustiul
Iordanului, în aºteptarea Botezului
Mântuitorului Iisus Hristos. În urma
rãbdãrii, ascezei ºi nevoinþelor
sale, Ioan a dobândit har de la
Dumnezeu, Care i-a descoperit
venirea la Iordan al lui Hristos ºi
arãtarea Sfintei Treimi. Glasul sãu
a lucrat numai spre vestirea
apropierii Împãrãþiei Cerurilor,
pregãtind poporul prin botezul
cu apã.
   Preasfinþitul Pãrinte a încheiat
cuvântul pastoral cu îndemn la
rugãciune, la frecventarea bisericii
ºi la urmarea poruncilor
Evangheliei.
   Ziua de praznic s-a încheiat cu
un parastas sãvârºit de soborul de
preoþi slujitori spre veºnica
pomenire a ctitorilor lãcaºului de
închinare severinean, Ioan ºi Ioana
Grecescu, iar pãrintelui Cristian-

Ionuþ Raicu, slujitor al acestei
biserici, dar ºi inspector în cadrul
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
i-a fost acordat rangul de
“iconom-stavrofor”.
   Biserica Grecescu este ctitorie
din 1868, a familiei de boieri Ioan
ºi Ioana Grecescu, care au ridicat
ºi spitalul din apropiere, cunoscut
sub acelaºi nume. La realizarea
proiectului, Carol I a angajat
arhitectul capitalei, biserica
ridicându-se dupã stilul celei
domneºti de la Curtea de Argeº.
   Valoarea ºi frumuseþea acestui
locaº religios sunt date ºi de
pictura interioarã (stil neoclasic),

creaþie a pictorului român
Gheorghe Tãtãrescu (1872).
Biserica a fost sfinþitã în 1875, iar
în 1884 a devenit catedralã
ortodoxã a oraºului Turnu Severin.
Cu râvnã ºi pricepere s-au aplecat
asupra acestei opere de artã
religioasã doi profesori de desen
din Turnu Severin, spãlând pictura
(în 1898 Alexandru Rãsmeriþã, iar
în 1908 Theodor Zarnea).
Acoperiºul bisericii a fost fãcut
iniþial din tablã de aramã, dar a fost
smuls de germani în 1917. Cel de
azi dateazã din 1920.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei



actualitateOBIECTIV mehedinþean 10 - 16.01.2019 pag. 5

Elevii ºcolilor postliceale din
subordinea Ministerului Afacerilor
Interne desfãºoarã în aceastã perioadã,
stagiul de practicã în unitãþile
operative ale Jandarmeriei Române.
   De pe data de 7 ianuarie ºi pânã pe
10 mai, cei 22 elevi de la ªcoala
Militarã de Subofiþeri Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani
au fost repartizaþi pentru a se instrui
în cadrul primului stagiu de practicã
la Jandarmeria Mehedinþi.
   Pentru aplicarea adecvatã ºi

22 de elevi se aflã în stagiul de practicã la  Jandarmeria Mehedinþi

    Desfãºurarea stagiului de practicã de cãtre elevii ªcolii Militare de
Subofiþeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drãgãºani în cadrul
unitãþii precum ºi misiunile de ordine publicã organizate în perioada
sãrbãtorilor de iarnã, au fost temele dezbãtute în cadrul conferinþei de

presã ce a avut loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi, marþi, 08 ianuarie a.c.

Pe linia misiunilor de ordine publicã, în perioada 22.12.2018 –
07.01.2019 efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
au asigurat ordinea publicã la un numãr de 33 manifestãri cu caracter
cultural-artistic, cu un efectiv de 161 jandarmi.
   Manifestãrile specifice acestei perioade au debutat în data de 22.12.2018
cu ocazia ceremonialului militar-comemorativ dedicat “Zilei de 22
Decembrie – Ziua Libertãþii României”, desfãºurat la Monumentul Eroilor
Revoluþiei de pe strada Criºan, eveniment la care Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi a asigurat climatul de ordine ºi siguranþã publicã ºi
prevenirea faptelor de naturã infracþionalã ºi contravenþionalã participând
la misiune cu peste 50 jandarmi.
   În perioada 25-26.12.2018 pe raza judeþului Mehedinþi au avut loc un numãr
de peste 20 manifestãri publice cu caracter cultural-artistic asociate sãrbãtorii
religioase a “Naºterii Domnului”, evenimente pentru a cãror gestionare
corespunzãtoare unitatea a asigurat climatul de ordine ºi siguranþã publicã
prin acþiuni specifice de asigurare a ordinii publice sau participare la
menþinerea ordinii publice în cadrul dispozitivului integrat. Astfel, putem detalia
cã la un numãr de 8 manifestãri cultural artistice pe raza comunelor Izvorul
Bîrzii, Malovãþ, Ilovãþ, Gogoºu ºi Burila Mare au fost pregãtite ºi executate
misiuni specifice de asigurare a ordinii publice având în vedere participarea
numeroasã a publicului la aceste evenimente, iar la un numãr de 12 manifestãri
cultural artistice de pe raza comunelor ªovarna, Bîlvãneºti, Godeanu, Burila
Mare, Cireºu, Podeni, Livezile, Iloviþa, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi în cooperare cu Inspectoratul de Poliþie Judeþean Mehedinþi a
destinat patrule mixte pentru menþinerea climatului de ordine ºi siguranþã
publicã ºi prevenirea faptelor de naturã infracþionalã ºi contravenþionalã.
   În perioada 29.12.2018 – 02.01.2019, cu ocazia sãrbãtoririi Anului
Nou 2019, pe raza judeþului Mehedinþi au avut loc un numãr de 11
manifestãri publice cu caracter cultural-artistic, evenimente la care s-a
asigurat climatul de ordine ºi siguranþã publicã (3 manifestãri organizate
de pe raza comunelor Gogoºu ºi Ilovãþ, iar în alte 8 locaþii de pe raza
comunelor ªovarna, Bîlvãneºti, Podeni, Cireºu, Livezile ºi Izvorul Bîrzii,
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi în cooperare cu
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Mehedinþi a acþionat în patrule mixte
pentru menþinerea ordinii publice).
   În data de 31.12.2018/01.01.2019 efective din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi în cooperare cu efective din cadrul Poliþiei
municipiului Drobeta Turnu Severin, I.S.U. “DROBETA” al Judeþului
Mehedinþi ºi Direcþiei de Poliþie Localã au asigurat climatul de ordine ºi
siguranþã publicã cu ocazia „REVELIONULUI 2019” eveniment desfãºurat
pe strada Criºan din municipiul Drobeta Turnu Severin.
   Ultimul eveniment public al perioadei de referinþã a avut loc în data de
06.01.2019 cu ocazia manifestãrilor religioase dedicate ”Botezului
Domnului”, ocazie cu care au fost organizate un numãr de 9 manifestãri
publice pe raza localitãþilor Drobeta Turnu Severin (2 misiuni), Orºova,
Baia de Aramã, ªimian, Gogoºu, Gura Motrului, Gruia ºi Brebina.
   Pentru gestionarea corespunzãtoare a acestor evenimente, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi, în cooperare cu  Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, I.S.U. “DROBETA” al Judeþului Mehedinþi, Serviciul Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Mehedinþi ºi Direcþia de Poliþie Localã Drobeta Turnu Severin a

valorificarea cunoºtinþelor ºi
competenþelor dobândite, elevii vor fi
repartizaþi sã desfãºoare activitãþi
specifice în structurile de ordine ºi
siguranþã publicã – etapa I ºi de pazã
ºi protecþie instituþionalã –etapa a II a.
   În aceastã perioadã elevii se vor
implica direct în munca de jandarm,
având posibilitatea sã acumuleze cât
mai multe cunoºtinþe practice astfel
încât la finalul anului de studiu sã
fie pregãtiþi pentru a putea face faþã
exigenþelor viitoarei meserii.

acþionat cu efectivele ºi tehnica din dotare pentru asigurarea climatului de ordine
ºi siguranþã publicã ºi prevenirea faptelor de naturã infracþionalã ºi
contravenþionalã, fiind angrenaþi la nivel judeþean peste 70 jandarmi, 40 poliþiºti,
15 cadre ale I.S.U., 10 poliþiºti de frontierã ºi 15 poliþiºti locali.
   Cu ocazia misiunilor specifice executate în aceastã perioadã, jandarmii
au constatat un numãr de 46 fapte antisociale dintre care 33 fapte de
naturã contravenþionalã, ocazie cu care au aplicat un numãr de 3
avertismente scrise ºi 30 amenzi în valoare de 10.050 lei, precum ºi  13
fapte de naturã penalã.
   Majoritatea sancþiunilor contravenþionale aplicate de jandarmi au vizat
combaterea faptelor antisociale de încãlcare a unor norme de convieþuire
socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, fapte incriminate de Legea nr. 61/1991.
   În ceea ce priveºte constatarea faptelor de naturã penalã, în cadrul
dispozitivului integrat de menþinere a ordinii publice au fost constatate
un numãr de 13 infracþiuni sãvârºite de 12 autori, dintre care:
- 7 infracþiuni de furt, faptã prevãzutã de art. 346 CP, constând în
nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor;
- 5 infracþiuni prevãzute de art. 335 ºi 336 CP constând în încãlcãri ale
regimului de circulaþie rutierã;
- 1 infracþiune prevãzutã de art. 353 CP constând în distrugere.
   Comparativ cu perioadele similare din anii trecuþi se sesizeazã o scãdere a
faptelor antisociale constatate în perioada sãrbãtorilor de iarnã, concluzionând
astfel o creºtere a gradului de siguranþã civicã la nivel judeþean.
   În perioada urmãtoare, având în vedere numãrul ºi amploarea relativ redusã
a evenimentelor publice, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi va
concentra efortul structurilor de ordine publicã pe realizarea dispozitivului
integrat de menþinere a ordinii publice în vederea acoperirii corespunzãtoare
a spaþiului public pentru prevenirea criminalitãþii stradale.

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Gata cu sãrbãtorile!! Ca de
obicei, însã, lumea se gândeºte deja
la cele viitoare (mã refer la viitoarele
minivacanþe, fiindcã pânã la Paºti
mai e destul!) Iar aceste minivacanþe,
de ce anume evenimente ar putea fi
ele provocate? Pãi nu de vreo
sãrbãtoare oficialã, legalã, ci de
evenimente pentru care fraþii,
surioarele, cumnãþeii ºi vãruicile din
spaþiul carpato-danubiano-pontic
îºi iau liber cu de la ei putere –
Mãrþiºorul, Ziua Femeii, aºa-zisa zi
a bãrbatului, Valentine’s Day,
Dragobetele, Ziua Zonelor Umede ºi
a pisicilor verzi ºi tot aºa. Vorba
regretatului Dem Rãdulescu, noi
românii avem niºte sãrbãtori „tres
jolies, comme il faut”, multe, variate,
inventive ºi pitoreºti. Vorba aia,
pretexte sã-ncingi grãtarul ºi sã torni
în tine un butoiaº de bere sunt câte
vrei, cãcãlãu, Mãria-Ta! Numai sã
alcãtuieºti un anturaj adecvat, pe
care sã-l motivezi corespunzãtor,
plus mobilizarea moralã de rigoare.
De fapt, nici nu-i aºa greu. Când e
vorba de potol ºi de ºpriþane moca,
se face coadã de amatori!
   * Culmea e alta! Mulþi se plâng
de faptul cã sãrbãtorile legale din
anul acesta picã mai ales în week
–end-uri, când, n’aºa, oricum e
liber. R-aþ ’ ai deavului cu
calendarele voastre cu tot! Alþii au
alt gen de probleme. Cautã în draci
pe Internet tot felul de agenþii
obscure, care, dacã apelezi la
serviciile lor , îþi fac o reducere de
5 sau 6 lei ºi, ca ºi cum ar fi prins
pe Dumnezeu de picior, distribuie
reclama acelei agenþii sau acelui

Sãrbãtori „tres jolies, comme il faut”
agent tot anul, pe acelaºi primitor
Internet, într-o veselie. Vã daþi
seama ce economii se fac! Mai ales
dacã agenþia sau agentul þi-a tras,
încã înainte de start, o þeapã de
toatã frumuseþea! E ca ºi cum ai
vinde blana ursului din pãdure,
acum când el este, teoretic, la
hibernare, cu gândul la calitatea din
varã a blãnii, când animalul cu
pricina  îºi va mai putea scutura
din purici, cu un semnificativ
câºtig calitativ pentru eventualul
cumpãrãtor...
   * N-am avut parte prin zona
noastrã de un Crãciun ºi un
Revelion cu zãpadã, în schimb, iatã,
avem parte de un ger al Bobotezei
aºa cum scrie la carte! O fi bine, n-
o fi bine?! Întrebãm ºi noi, pentru
cã românului contemporan nu-i
mai convine nici cãldura de iarnã,
nici gerul, aparent din acelaºi motiv

– cã s-ar compromite anul
agricol. Noi zicem ceea ce am zis
întotdeauna: toate la timpul lor ºi
cu ºansa mâinii de gospodar ºi de

bun rostuitor al treburilor.
Altminteri, Cel de Sus îþi dã cât îþi
dã, dar nu-þi bagã ºi-n traistã.
   * Intrarãm în 2019, dar iþele
încurcate din Justiþia româneascã
nu au mai fost descurcate. Ba, am
putea spune cã recentele
scandaluri, cele cu procurorii DNA
de la Oradea, care au început sã se
înregistreze între ei cu isprãvile lor
ºantajiste ce-i vizau pe judecãtori,
mai rãu le-au încurcat. În vremea
asta, numirea unui nou ºef la DNA
treneazã, ca ºi exoflisirea de la
vârful Parchetului General a lui
Augustin Lazãr. Nu mai vorbim de
ecourile diverse ca intensitate ºi
semnificaþie a recentelor puneri în
libertate, ca urmare a abuzurilor din
Justiþie, a unor persoane purtãtoare
de nume grele prin politichia
autohtonã. La acest balamuc ºi-a
adus, desigur, nepreþuita-i

contribuþie nedemnul, nocivul ºi
caraghiosul preºedinte al
României, Klaus Werner Iohannis.
Acest odios cetãþean e croit sã

blocheze totul în þara asta, de la
lucruri simple, de la sine înþelese,
cum ar fi buna funcþionare a
cadrului constituþional, pânã la
obstrucþionarea pe toate cãile,
inclusiv cele... bruxelleze, a
activitãþii Guvernului, un guvern pe
care-l acuzã invariabil de
imposturã, amatorism sau spirit
aventurier. Mai grav e cã le bagã în
cap înalþilor funcþionari de la
Bruxelles ºi Strassbourg astfel de
idei, atât de mult încât respectivii
le susþin ca ºi cum ar fi chiar, fixate,
n’aºa, dupã lungi ºi temeinice
observaþii aici, la faþa locului.
Exceleazã în aceastã direcþie
sciaticul preºedinte al Comisiei
Europene, Jean Claude Juncker. În
materie de zel de vãtaf, cred cã nu
îl întreceau nici comisarii sovietici
de sinistrã amintire. Ãia mãcar
bãnuiesc cã se încãlþau cu pantofi
de aceeaºi culoare.
   * Gerul de afarã a avut niºte efecte
paradoxale. Pe de o parte au fost
oameni care ºi-au gãsit sfârºitul
sub cerul liber, ba chiar în propriile
locuinþe neîncãlzite. Unele situaþii
au fost de-a dreptul dramatice,
vremea câinoasã asociindu-se cu
crimele comise de spãrgãtori în
cãutare de bani. Cazul bãtrânei
schingiuite ºi ucise bestial în satul
mehedinþean Scãpãu a fãcut ocolul
þãrii, oripilându-i în primul rând pe
mehedinþeni, nu prea obiºnuiþi cu
astfel de atrocitãþi. Semne nu
tocmai bune anul are... Pe de altã
parte, o incredibilã suitã de
incendii, în mai toate zonele þãrii.
Doamne, apãrã ºi pãzeºte!
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Începutul anului 2019 poate fi
considerat ca fiind unul cu

efecte pozitive pentru români.
De ce spun asta? Pentru cã
vedem efectele unor mãsuri

luate anul trecut, care acum se
vãd în buzunarele românilor.

Degeaba avem creºtere
economicã dacã nu reuºim sã

o transferãm cãtre cetãþeni.
   Fãcând o trecere rapidã în
revistã, câteva din efectele
mãsurilor de anul trecut sunt:
salariul minim a crescut de la 1
ianuarie, aplicarea „taxei pe
lãcomie” are efecte pozitive,
programul Start-Up Nation a
înregistrat un record de proiecte
depuse la doar o sãptãmânã de la
lansare: 10.500. Lucrurile oferã o
perspectivã optimistã pentru anul
acesta ºi pentru cei care vor urma.
Analizând fiecare mãsurã în parte,
vedem cã guvernarea din care ALDE
face parte se þine de cuvânt ºi îºi
respectã promisiunile.
   Prima mãsurã: salariul minim a
crescut! De la 1 ianuarie, salariul
minim pe economie a crescut de la
1.900 de lei la 2.080 de lei (brut).
Pentru cei care au facultate ºi cel puþin
1 an de vechime în muncã într-un
domeniu în care este nevoie de studii
superioare, salariul minim brut va fi
2.350 lei lunar. De asemenea, tot de
la 1 ianuarie, salariul minim brut în
domeniul construcþiilor a crescut la
3.000 de lei.
   A doua mãsurã: aplicarea „taxei
pe lãcomie” are efecte pozitive încã
din primele zile ale anului. Deºi a
fost mult hulitã de bãnci, „taxa pe
lãcomie” nu a dus la nicio tragedie.
Dimpotrivã, am putut vedea cã
bãncile despre care se spunea cã
ar putea sã plece sunt la locul lor,
niciuna nu ºi-a fãcut bagajele,
niciuna nu ºi-a tras obloanele, iar
celebrul indice ROBOR s-a fãcut
mai mic. Mai întâi scãzut la 2,99,
apoi la 2,97. Cea mai importantã  Biroul de  presã

Preºedintele ALDE Drobeta Turnu Severin,
senatorul Ionuþ Sibinescu:

Primele zile din 2019 aduc ºi
primele efecte pozitive ale
Guvernului PSD - ALDE

consecinþã a acestei mãsuri este
aceea cã pe mãsurã ce acest indice
scade, scad ºi ratele la credite ale
românilor.
 Cea de-a treia mãsurã
implementatã de Guvernul PSD –
ALDE ºi care se dovedeºte a fi
extrem de pozitivã este programul
Start-Up Nation! Dupã doar o
sãptãmânã de la lansare,
programul Start-Up Nation a
înregistrat un record de proiecte
depuse: 10.500! Anul trecut au
fost depuse în total 19.200 de
proiecte. Programul naþional
Start-Up Nation (un proiect
susþinut ºi promovat de ALDE)
este un program al Guvernului
care stimuleazã înfiinþarea de noi
IMM-uri, ceea ce duce la apariþia
de noi locuri de muncã. Tinerii
antreprenori primesc pânã la
200.000 lei pe un proiect de
afaceri. Finanþarea este integral
nerambursabilã! Vã îndemn sã
accesaþi acest program, e simplu,
toatã procedura este online pe
www.aippimm.ro.
   Felul în care aratã începutul de
an îmi dã speranþa cã va fi unul
reuºit pentru România, la finalul
cãruia românii vor fi principalii
beneficiari ai mãsurilor luate de
Guvern.  ALDE va susþine în
continuare în cadrul Guvernului
acele proiecte ºi mãsuri menite
sã as igure un t rai  mai bun
românilor.

Consiliul Local a aprobat în
luna decembrie, în unanimitate,
proiectul de hotãrâre care prevede
acordarea copiilor sub 10 ani
de acces gratuit la Patinoarul

Copiii sub 10 ani au gratuit la patinoar!
Comunicat

Municipal.
   Astfel, începând cu 1
ianuarie 2019, toþi copiii sub
10 ani au acces gratuit la
Patinoar.   Programul este de
luni pânã vineri de la 14.00 la
22.00 iar sâmbãta ºi duminica
de la 10.00 la 22.00.
   Viceprimarul Daniel Cîrjan,
iniþiatorul proiectului, a declarat cã
este important ca cei mici sã fie
stimulaþi sã facã sport deoarece

“sportul contribuie la menþinerea
sãnãtãþii datoritã efectelor benefice pe
care le are asupra organismului ºi
are un rol vital în dezvoltarea
armonioasã a copiilor”.

Marþi, 08 ianuarie 2019, la
sediul Penitenciarului Drobeta- Turnu
Severin, s-a desfãºurat festivitatea de
depunere a jurãmântului de credinþã,
de cãtre un ofiþer, respectiv un agent,
debutanþi, care au trecut în rândul
funcþionarilor publici cu statut special
definitivi. Aceºtia au urmat cursul de
instruire iniþialã în perioada
31.12.2017- 31.12.2018, studiind
aspectele teoretice ºi practice necesare
executãrii serviciului în cadrul
sistemului penitenciar, familiarizându-
se totodatã cu cadrul legislativ-

COMUNICAT DE  PRESÃ

normativ care reglementeazã
activitatea în domeniu.
   Pentru aceºtia, rostirea jurãmântului
de credinþã va deveni un nou mod de
viaþã, dedicat serviciului public ºi
menþinerii ordinii de drept, cu
convingerea cã zi de zi vor trebui
sã-ºi dãruiascã toatã priceperea ºi
ºtiinþa în slujba societãþii.

Subinspector de penitenciare
Alina Larisa BOCEA

Purtãtor de cuvânt/Responsabil cu
difuzarea informaþiilor de interes public

Compartimentul Secretariat
Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

 urmare din pag. 1

Din informare a rezultat cã datoritã modificãrii legii, în sensul cã ºomerii
care refuzã un loc de muncã îºi pierd indemnizaþia de ºomaj, numãrul
celor care s-au angajat în anul 2018, a crescut, efectul fiind reducerea
ºomajului în judeþul nostru cu peste douã procente.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a arãtat cã existã un anumit dezinteres, mai ales
în rândul tinerilor, pentru cãutarea unui loc de muncã, exemplificând ultimul
târg al locurilor de muncã desfãºurat în toamna acestui an în municipiul Drobeta
Turnu Severin, unde cererea a fost extrem de scãzutã în raport cu oferta.
   Tot în cadrul dezbaterii au mai fost abordate probleme referitoare la învãþãmântul
dual ºi la necesitatea realizãrii unor strategii pentru crearea a noi locuri de muncã,
coroborat cu pregãtirea personalului necesar ocupãrii acestora.

ªedinþa Comisiei...
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„Anexarea Transilvaniei, o veche provincie ungarã” la 1 decembrie 1918 -
un exemplu tipic de sfidare publicã a României (2)

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

O reacþie aºteptatã, confirmând
comportamentul de slugã
sfioasã al politicianuluiromân
   Care a fost reacþia oficialã a
României? Ca în multe, foarte
multe alte situaþii în care ni se aduc
ofense, a fost liniºte! Conducãtorii
þãrii, cei care ar fi trebuit sã sarã
primii în sus arãtându-le obrazul
amicilor neamþului nostru
preºedinte, au tãcut, prefãcându-se
prinºi de treburi mult mai
importante. Erau, probabil, prea
ocupaþi cu selectarea atentã a celor
mai suculente înjurãturi destinate
confruntãrilor televizate sau cu
organizarea cât mai fastuoasã, pe
gãºti politice, a sãrbãtorilor bahice
prilejuite de centenar. Eveniment
care, desigur, reprezintã, mãcar o
datã la un secol, un excelent motiv
de chef. Într-un târziu, pentru a
stinge scandalul iscat în presa
autohtonã, Ministerul de Externe
are o reacþie. Dar nu direct ºi nu la
nivelul oficial pe care statutul sãu
îl impunea. O face relativ discret,
ocolind oficialitãþile germane, prin
ambasadorul României la Berlin.
Ce s-a vãzut de la Bucureºti? O
ripostã timidã, cu fraze date pe
dupã cireº, cu aluzii sfioase la
istorie ºi cu aerul cã ne cerem
scuze fiindcã îndrãznim sã zicem
ºi noi ceva despre mincinoasa
incriminare. Concret, într-o
scrisoare de 16 rânduri, adresatã
directorului agenþiei de ºtiri Z.D.F.
(ºi nu Ministerului de Externe
german sau Guvernului Federal),
domnul ambasador Hurezeanu
cere „în mod ferm repararea
acestei grave erori de interpretare
a istoriei”.
   Om cu o vastã experienþã
jurnalisticã ºi diplomaticã, dl
ambasador se face cã nu înþelege
cã nu despre tãlmãcirea istoriei
este vorba aici, ci despre
rãstãlmãcirea ei. Clar, ca lumina
zilei, Z.D.F.-ul, agenþie oficialã de
ºtiri a Republicii Federale
Germania, nu poate avea scuza
necunoaºterii istoriei adevãrate.

Este evident, pentru orice om
raþional, cã agenþia de ºtiri a intrat,
plãtitã sau din alte motive, în
jocurile politice revanºarde ale
celor deranjaþi de existenþa
României în graniþele sale de azi, a
acelor care râvnesc la teritorii
româneºti pline de bogãþii. Este
vãdit cã, în mod conºtient, Z.D.F.
îºi dezinformeazã publicul nu
pentru cã redactorii sãi au lipsit de
la ora de istorie. Ci din cu totul alte
motive. De altfel, într-o declaraþie
ulterioarã, domnul Hurezeanu,
jucând rolul diplomatului nelãmurit
dar condescendent, încearcã în
mod stângaci sã ia apãrarea
agenþiei de ºtiri care a lansat iniþial
dezinformarea preluatã mai apoi de
Z.D.F.: „Este de neînþeles cum o
agenþie de ºtiri, chiar dacã nu este
o agenþie de stat, este o agenþie
privatã, dar acþionarii aici sunt
reporterii, 4.000 de reporteri în
întreaga lume care produc câteva
sute, dacã nu mii de ºtiri în fiecare
zi. Este o ºtire anonimã, este un fapt.
E cu atât mai de neînþeles cum o
ºtire, care de fapt ar trebui sã se
bazeze pe o expertizã exactã,
tehnicã, fãrã interpretãri ºi care sã
þinã cont ºi de realitatea acceptabilã
ºi a unui eveniment istoric mai
vechi, sã zicem de acum 100 de ani,
a putut sã conþinã aceastã eroare
foarte gravã ºi inacceptabilã”.
   Aþi priceput subtilitatea miºcãrii?
Ambasadorul român în Germania
aruncã în derizoriu un îndemn
revarºard clar prin care, în mod
explicit, se dã apã la moarã unei
atitudini antiromâneºti alimentatã
cu urã din raþiuni uºor de bãnuit.
„Este o ºtire anonimã”, ne spune
dl. Hurezeanu. O ºtire micuþã-
micuþã ºi amãrâtã, pierdutã între
„miile de ºtiri zilnice”. ªi nici nu
este prea oficialã, întrucât cei care
au publicat-o lucrau la o agenþie
care „nu este o agenþie de stat, este
o agenþie privatã”. De altfel,
inclusiv evenimentul la care se
referã ºtirea (naºterea statului
naþional român modern!) este
învechit. Adicã, ne declarã acelaºi
domn ambasador, este un

„eveniment istoric mai vechi, sã
zicem de acum 100 de ani”...
Bolborosind în barbã aspre referiri
la pãrinþi ºi sfinþi, îþi vine sã te
întrebi: Oare pe cine reprezintã
domnul Hurezeanu în Germania?
Preºedintele României? Omul
cãruia nu-i pasã.
   Credeþi cumva cã preºedintele
nostru (cu vagi origini teutone) a
rostit vreun cuvânt, sau mãcar vreo
literã, cu referire la nefericita
manipulare publicã sãvârºitã de
germani? Nici pomenealã! Vã
închipuiþi cumva cã pus în faþa
unui asemenea afront adus þãrii
al cãrei preºedinte este,
vehementul înjurãtor al
guvernului ºi al tuturor celor care
îndrãznesc sã nu-l socoatã unsul
Domnului aºezat în ji lþ  la
Cotroceni de însãºi suprema
Divinitate, a sãrit ca ars? Nici
vorbã! Confruntat cu un
asemenea periculos neadevãr, vã
imaginaþi cã el, preºedintele
României, persoana care
întruchipeazã (conform
art. 80, al.1 din Constituþia
României) „garantul
independenþei naþionale,
al unitãþii ºi al integritãþii
teritoriale a þãrii” a
reacþionat în vreun fel? Cã,
mãcar, a sughiþat discret
în ceaºcã, dimineaþa,
sorbindu-ºi ceaiul la
micul dejun? Ei bine, nu!
Predictibil de aceastã
datã, dl. Iohannis s-a
comportat aºa cum îi
place s-o facã atunci
când apare ceva
stânjenitor pentru ilustra
sa înãlþime sau pentru
prietenii apropiaþi. Adicã,
exact ca ºi cum n-ar fi
auzit despre aºa ceva ºi, chiar de i-
ar fi trecut vreun zvon pe la urechi,
nu l-ar interesa! Garantul
independenþei naþionale, al unitãþii
ºi integritãþii teritoriale a þãrii a fãcut,
ºi mai face ºi azi, pe mortul în
pãpuºoi. Au trecut multe
sãptãmâni de la înjositorul
eveniment ºi domnia sa nu a rostit

nici mãcar un cuvânt privitor la ºtire.
Nici mãcar o literã!
   Ce sã mai credem despre el?
Acesta este preºedintele României!
Ajuns în scaunul prezidenþial
printr-o minune electoralã în chiar
solstiþiul de iarnã al anului 2014,
domnul Iohannis nu a fost
niciodatã, nu este nici azi, deranjat
de încercãrile de reaprindere a urii
la adresa românilor. În lungii sãi
ani de „domnie” în dealul
Cotrocenilor, nu l-au tulburat
niciodatã spinoasele probleme ale
României, ori ale cetãþenilor acestei
þãri. A fost ºi este într-o stare de
perfectã confortabilitate princiarã
din care îl pot scoate doar atacurile
la adresa propriei persoane ºi, mai
nou, perspectiva coborârii sale (de
mânã cu „soþia mea Carmen”), la
alegerile viitoare, din jilþul pufos al
palatului prezidenþial. Atât!
   ªi, ca sã rãmân sincer pânã la
capãt, nu m-ar mira ca, în
decembrie urmãtor, tot în preajma
nopþii celei mai lungi a anului, o

altã minune electoralã sã-l confirme
în funcþie pentru urmãtorii cinci ani
pe cetãþeanul Klaus Werner
Iohannis. Nimic mai firesc. În
România, dupã cum bine vedem,
minunile se þin lanþ.
Aranjament grafic - I.M.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 10 - 16.01.2019 pag. 9

Iohannis ºi Dragnea pun la
cale încã un mandat pentru primul
sau pentru al doilea. Sau Dragnea
sperã la postul de ºef de stat prin
fraudarea alegerilor. În ambele cazuri
este vorba de relaþii nefireºti pentru
un stat democratic. România nu
putea fi suspectatã de prea multã
democraþie, dar, aºa cum era, pãrea
cã este vorba de un stat de drept, un
fel de economie de piaþã, un fel de
piaþã de desfacere pentru economiile
occidentale, un fel de sugere a
resurselor de cãtre partenerii din UE,
vezi cazul Austriei, care ne suge din
petrol, gaze ºi lemn. Fain. În tot acest
timp ne reduce la jumãtate alocaþiile
copiilor. Politicienii umblã cu mãnuºi
ºi nu ameninþã mãcar de imagine cu
vreo naþionalizare de resurse pe care
le-au dat ca un fel de ºpagã la intrarea
în UE. Sau bir cum se numeºte. Parcã
atunci Austria se afla la ºefia UE.
   Sigur cã problema nu este cã alþii ne
sug de resurse ºi ne-au transformat în
piaþã de desfacere ºi ne folosesc forþa
de muncã ieftinã ºi bine calificatã. Tot
vina românaºilor de trei parale este.
Aºa ne-am construit þara, aºa o avem.

Aceastã lehamite...
Nici nu ar trebui sã surprindã pe cineva
cã pe piaþã au apãrut indivizi precum
Dragnea ºi Iordache ºi alþi talibani care
îi suflã în pânze unui ºef de partid
semidoct sau sfertodoct, care vrea sã
facã avere ºi care vrea sã se eternizeze
la putere prin orice mijloace. Sau de
apariþia unui ins precum Iohannis sau
Bãsescu sau a altora. Unii sunt
produsul regimului comunist alþii al
pseudodemocraþiei pe care o trãim de
30 de ani. Era ºi normal ca rezultatul
sã fie acesta. Fundaþia a fost
construitã în democraþie tot de
neocomuniºti ºi nu de niscaiva
capitaliºti cu educaþie occidentalã.
   Ne-am vândut pe nimic pentru a
fi lãsaþi ºefi în þara noastrã. Am ajuns
sã fim conduºi de cei mai slabi
comuniºti ai lui Ceauºescu ºi de
copiii acestora. Am ajuns foarte rãu.
Chiar ºi Ceauºescu, absolvent de 4
clase, avea o selecþie ºi o promovare
mai bunã a elitelor. Sincer, elitele din
comunism erau cu mult peste elitele
din democraþie.
   În þara în care încã mai existã
populaþie ºi care încã mai este locuitã
sunt unii care viseazã sã se eternizeze

la putere ºi la
guvernare. Fie cã îi
cheamã Dragnea
care vrea sã scape
de puºcãrie sau
Iohannis care vrea sã
lucreze la stat pe un
salariu baban. ªi la
stat nu se prea
munceºte. În tot
acest timp, în care
zoaiele politicii
româneºti se permanentizeazã,
românii continuã sã plece din þarã.
   ªi occidentalii s-au convins cã nu
se poate face mare lucru în þara
noastrã ºi politica lor este sã sugã ºi
ei cât mai pot, iar dacã va fi cazul sã
se care rapid. Cine ºtie când dã ursul
din coadã ºi rãstoarnã câteva
þãriºoare pe lângã România. Suntem
mai mici ca oricând. Cu Trump
preºedinte în SUA, NATO parcã nu
mai are niciun fel de valoare, pare o
cârpã înmuiatã într-o toaletã
nespãlatã. UE seamãnã cu un ghiveci
acrit. Suntem vai mama noastrã.
   Mai sunt plaiurile ºi munþii. Adicã,
natura rãmâne în continuare
frumoasã, dar încã locuitã. Ce ar fi
fãcut arabii sau chinezii dacã ar fi
avut România la dispoziþie, dacã ar
fi fost þara sau colonia lor. Mãcar ar
fi asfaltat ca lumea drumurile sã
poatã sã care ce se mai poate cãra.
Sau ar fi amenajat un pic litoralul
pentru turiºtii lor ºi chiar pentru ruºi.
La ãia este mai frig.

   Aerul în þarã a devenit din ce în ce
mai rarefiat. Nu se mai poate sta.
Rãmân copiii struþocãmilei
comunism-democraþie din ultimii
zeci de ani. Pensionarii în mod cert
nu o sã mai plece din þarã ºi vor
rãmâne sã îºi astupe unii altora gurile
prin cimitire. Cu pãmânt. Niscaiva
bugetari ºi ceva multinaþionale care
ar putea sã îºi ia tãlpãºiþa oricând nu
se va mai putea.
   Dar este bine ºi aºa pentru noua
nomenclaturã a struþocãmilei. Ea poate
respira aer toxic. Mai toxic decât 30
de cernobâluri. Mai toxic decât 20 de
trãdãri. Le place. E þara lor ºi li se cuvine
puterea. E noua generaþie de
revoluþionari sfertodocþi. România se
transformã din ce în ce mai mult într-
o mare lehamite. Cine rãmâne nu are
altceva de fãcut decât sã vomite
sãnãtos sau sã îºi înghitã ce i-a ajuns
pânã în gât. Nici la cimitir nu mai e
sigur. De ce au murit unii sã apere
acest pãmânt? Am transformat þara într-
o mare lehamite. ªtefan Bãeºiu
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11. Pentru salariaþii din sistemul
public, orele lucrate peste
programul de lucru se vor
compensa doar cu timp liber.
Aceºtia vor beneficia de vouchere
de vacanþã. Mãsura se aplicã pentru
perioada anilor 2019 – 2021.
12. Nivelul existent al indemnizaþiei
pentru luna decembrie 2018 este
menþinut la acelaºi nivel în perioada
2019 – 2021, pentru mai multe
categorii de persoane, cum sunt cele
persecutate politic, veteranii ºi
vãduvele de rãzboi, foºtii arestaþi
politic, cadrele militare îndepãrtate
abuziv din armatã etc.
13. Cei care contribuie la Pilonul II
de pensii vor putea sã se retragã, dacã
au contribuit minimum cinci ani, prin
depunerea unei cereri. Ei nu-ºi vor
putea retrage sumele virate, dar vor
putea sã îºi vireze întreaga cotã pentru
pensii, de 25% din salariul brut, cãtre
Pilonul I ºi nu aºa cum este în prezent
de 21,25% cãtre Pilonul I ºi 3,75%
cãtre Pilonul II.
14. Administratorii de fonduri de pensii
sunt obligaþi sã-ºi majoreze capitalul
social în funcþie de nivelul activelor
aflate în administrare: sub 100 de
milioane de euro – capitalul social
trebuie sã fie de 5% din valoarea
contribuþiilor; 100-500 de milioane de
euro - 7% din valoarea contribuþiilor;
peste 500 de milioane de euro - 10%
din valoarea contribuþiilor. Comisionul

Schimbãri legislative 2019

Miercuri, 16 ianuarie, este
ultima zi în care persoanele fizice
autorizate (PFA) ºi întreprinderile
individuale (II) pot  solici ta
Oficiului Naþional al Registrului
Comerþului înregistrarea menþiu-
nilor referitoare la obiectul de
activitate, ca urmare a intrãrii în
vigoare a Legii nr. 182/2016.
   Potrivit acestui act normativ, un PFA
poate avea în obiectul de activitate cel
mult cinci clase de activitãþi prevãzute
de codul CAEN, în timp ce o
întreprindere individualã poate avea în
obiectul de activitate cel mult zece clase
de activitãþi prevãzute de codul CAEN.
   De asemenea, un PFA poate
desfãºura activitãþile pentru care este
autorizatã, singurã sau împreunã cu
cel mult trei persoane angajate cu
contracte individuale de muncã, iar
o întreprindere individualã poate
avea cel mult opt salariaþi, în aceleaºi
condiþii legale.
Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
44/2008 privind desfãºurarea
activitãþilor economice de cãtre
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale ºi
întreprinderile familiale, a intrat în
vigoare pe 17 ianuarie 2017, cu un
termen de doi ani pentru modificarea
menþiunilor la ONRC.

COMUNICAT DE PRESÃ

Se apropie termenul-limitã pentru PFA ºi II care
trebuie sã îºi modifice obiectul de activitate

   În realizarea obligaþiilor prevãzute
de lege, persoana fizicã autorizatã sau
întreprinderea individualã poate opta
pentru modificarea formei de
organizare, în condiþiile legii.

Modificarea menþiunilor referitoare
la obiectul de activitate ºi emiterea
noilor certificate de înregistrare se
realizeazã, în baza cererii adresate
oficiului registrului comerþului
competent, cu titlu gratuit.
   În termen de 60 de zile de la
împlinirea celor doi ani, respectiv
începând cu data de 19 martie 2019,
Oficiul Registrului Comerþului
radiazã, din oficiu, persoanele fizice
autorizate ºi întreprinderile
individuale al cãror numãr de
activitãþi incluse în obiectul de
activitate este mai mare decât cel
impus de legislaþia în vigoare.
   Lista persoanelor fizice autorizate
ºi a întreprinderilor individuale care
nu ºi-au îndeplinit obligaþia de
modi f icare  a  obiectu lu i  de
act ivi tate este publicatã  pe
pagina de internet a Oficiului
Naþ ional  a l  Regis t ru lu i
Comerþului -
https://www.onrc.ro/index.php/ro/
legea-182-2016

Biroul de presã al
Ministerului pentru Mediul de

Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat

de administrare pentru aceºtia a fost
redus de la 2,5% la 0,5% din valoarea
contribuþiilor virate.
   În plus, administratorii de fonduri
de pensii îºi vor putea deduce între
0,02% ºi 0,07% pe lunã din activul
net total al fondului de pensii
administrat privat, faþã de 0,05% pe
lunã, pânã acum. Noul nivel depinde
dacã rata de rentabilitate a fondului
depãºeºte inflaþia. Deducerea creºte
cu câte 0,01 la fiecare punct
procentual peste inflaþie.
15. Se prelungeºte, pânã la data de 30
iunie 2022, mãsura de simplificare
pentru TVA – taxare inversã pentru
livrarea de: cereale ºi plante tehnice;
certificate de emisie de gaze; energie
electricã cãtre un comerciant
cumpãrãtor revânzãtor; certificate
verzi; telefoane mobile;
microprocesoare; tablete ºi laptop-uri.
16. Firmele din energie ºi gaze vor trebui
sã achite o contribuþie de 2% din
valoarea cifrei de afaceri pe care o obþin
din licenþa pentru aceste activitãþi.
Anterior, aceastã contribuþie era de
0,08%. Suma aferentã va fi viratã cãtre
Autoritatea Naþionalã de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE), aºa cum
este ºi în prezent.
17. Operatorii telecom care deþin
licenþe 3G, 4G ºi 5G vor avea de achitat
o taxã de 2-4% din cifra de afaceri din
anul precedent, înmulþitã cu numãrul
de ani pentru care se acordã licenþa,
potrivit OUG nr. 114/2018.
18. Vor mai putea fi angajaþi zilieri doar
în urmãtoarele trei sectoare de activitate:
agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe;
silviculturã, cu excepþia exploatãri
forestiere; pescuit ºi acvaculturã.
Majoritatea zilierilor vor putea lucra cel
mult 120 de zile ca zilieri, într-un an, iar
o firmã nu va putea folosi un zilier mai
mult de 25 de zile într-o lunã.
19. Toþi organizatorii de jocuri de
noroc vor trebui sã achite o taxã lunarã
reprezentând 2% din totalul taxelor
de participare încasate lunar. Aceºtia
vor mai avea de achitat o cotã de
1.000 de euro, dacã organizeazã
jocuri de noroc tradiþionale, ºi de
5.000 de euro, dacã organizeazã
jocuri de noroc la distanþã ºi sunt în
clasa I sau clasa III.

Euro a pornit pe drumul spre 4,7 lei, media lui
atingând ieri un nou maxim istoric, de 4,6722 lei, la
aproape un an de la precedentul record de 4,66790 lei.
   Piaþa s-a deschis 4,67 lei, maximul atins de euro
fiind de 4,678 lei, semn cã ar putea fi atinse noi
recorduri în zilele urmãtoare. Cotaþia de la ora 14:00
se situa la 4,674 lei.
   Deprecierea leului pioate fi pusã pe seama mai multor
factori. În primul rând este cel sezonier, care urmeazã
Sãrbãtorilor de iarnã, importatorii majorând cererea
comercialã. Apoi sunt cei externi, dupã ce economia
Germaniei a decelerat în ultimele luni, analiºtii vorbind
chiar despre intrarea în recesiune tehnicã.
   Pe de altã parte, un rol major revine schimbãrii codului
fiscal pe final de an, care au introdus noi taxe ºi
impozite, în special taxa pe lãcomia bãncilor.
   Despre aceasta, guvernatorul BNR Mugur Isãrescu a
spus cã este o „bombã greu de înþeles”, precizând cã
„ne-a luat ºi pe noi prin surprindere trãsnaia.
Principalul element de nemulþumire este cã nu s-a
discutat cu industria”
   Media dolarului american a urcat de la 4,0772 la
4,0803 lei, cotaþiile lui crescând la 4,067 – 4,087 lei.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº Radu Georgescu

Deciziile trãznite duc euro spre 4,7 lei
   Moneda elveþianã stagna pe pieþele internaþionale la
1,122 – 1,125 franci/euro, astfel cã media ei a urcat de
la 4,1584 la 4,1614 lei, care reprezintã un nou maxim al
ultimelor 17 luni
   Indicii ROBOR au continuat sã scadã, miºcare care s-
a amplificat dupã apariþia „taxei pe lãcomie”.
Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scãzut de la
2,92 la 2,90%, cel mai redus nivel din începând cu iunie
2018, iar indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a coborât de la 3,27 la 3,23%, cel
mai scãzut nivel de la sfârºitul lui iunie trecut.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie de
rata dobânzii plãtitã la creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a scãzut de la 3,38 la 3,36%
iar cel la 12 luni de la la 3,47 la 3,45%.
   Monedele din regiune aveau o evoluþie stabilã faþã de
euro. Cea polonezã fluctua între 4,294 ºi 4,302 zloþi iar
cea maghiarã între 321,3 ºi 322 forinþi.
   Perechea euro/dolar fluctua în culoarul 1,1435 –
1,1480 dolari, valori apropiate de cele de marþi.
   Indicele bitcoin calculat de Bloomberg stagna în jurul
pragului de 4.000 dolari.
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Ai auzit vecine...? (3)

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

Am trecut, zilele acestea din începutul anului, pe
la Cimitirul de la þarã. De copil, tot aºa îl ºtiu. S-a mai
îngrãºat ºi el, dar, îºi pãstreazã Chipul. Bunicii m-au privit
din fotografia de pe crucea din piatrã. Privirea lor m-a
ars la suflet, aºa cum o candelã îºi arde untdelemnul.
Ochii le-au rãmas blânzi, umezi ºi iertãtori. Crucea
mãtuºii Floarea, plecatã la vârsta de 20 de ani din lumea
aceasta, nu mai are fotografie, dar priveºte în toate pãrþile:
pe celãlalt deal pâlpâie ºi acum casa pãrinteascã, ca o
lumânare ce stã sã se stingã. Acolo am crescut. Bunica
ieºea în fiecare dimineaþã pe prispã, îºi fãcea cruce ºi
privea spre Cimitir, spre Floarea ei. Din Cimitir rãsãrea
soarele. Razele lui îmbrãcau casa ca-ntr-un mormânt de
luminã, de Înviere, aº vrea eu, acum!
   Lângã ceea ce a fost odinioarã gardul Cimitirului de la
þarã, un Om ºi-a fãcut un bordei, în urmã cu ceva ani. Sãpat
în pãmânt, acoperit cu paie ºi frunze, în interior are un pat
de crengi ºi o masã pe care se aflã un Ceaslov deschis ºi
un urcior plin cu apã. Îmbietoare! Uºa, tot din crengi legate
cu sârmã ºi cu aþã de cânepã, nu este niciodatã încuiatã.
   Omul trãieºte acolo, singur ºi fericit, fugind de cei vii
ºi vorbind cu cei morþi, fãrã sã le tulbure odihna. Primii
îl mai supãrã câteodatã, îl cred nebun, poate, nu-l
înþeleg, sigur; cei din urmã, care sunt primii, de fapt, se
bucurã de o asemenea vecinãtate. Nu-i fac niciun rãu.
   Bordeiul Omului de lângã Cimitirul de la þarã seamãnã
mult cu un mormânt: fãrã betoane, gresie, mozaic;
rãsãrit, însã, dintre pomi, liniºte, miresme.
   Când citesc o carte, o revistã, când privesc la TV, când
mã rog, când mã bucur sau mã întristez, când greºesc
sau nu greºesc, când merg cu maºina, gândul îmi zboarã
la Omul din bordeiul de lângã cimitir. Frângea, în
genunchi, niºte vreascuri, sã-ºi facã puþin foc la uºa
bordeiului. I-am urat La mulþi ani!, nu mi-a rãspuns.
M-a privit, îi simt ºi acum privirea, cu milã. Îi era milã
de mine, de noi, cei intraþi într-un an nou.
   Aºa l-am lãsat. Pe el, cel intrat de mult în Veºnicie.

Voi continua sub acest titlu relatarea
odiosului act din noaptea de 17/18 iunie 1951.
   Prezentul articol va prezenta lista cu
persoanele rãpite din liniºtitul sat de munte,
Podeni ºi aruncate ca pe niºte lucruri
nefolositoare în câmpia aridã a Bãrãganului.
   Din datele statistice ce se gãsesc în arhive
aflãm cã din judeþul Mehedinþi au fost
deportate un numãr de 1243 familii cu un
numãr de 3851 persoane: bãrbaþi, femei,
bãtrâni ºi copii din 100 de localitãþi ale
Mehedinþiului.
   În noaptea de mai sus, de pe pitoreºtile plaiuri
ale frumoasei comune de la poalele Munþilor
Cernei au fost ridicate un numãr de 8 familii
din care 7 erau categorisiþi chiaburi ºi o familie,
OPINCÃ ANDREI, refugiat din Basarabia, familii
pe care le vom enumera mai jos:
   1. DUNCESCU NICOLAE cu un numãr de
6 persoane din care doi copii deportaþi în
localitatea FUNDATA.
   2. GRAMA ANTONIE cu un numãr de 4
persoane duºi în localitatea PELICANU.
   3. Familia GRAMA ION cu un numãr de
4 persoane din care 1 copil duºi în
localitatea EZERU.
   4. Familia GRAMA ILIE cu un numãr de
5 persoane din care 2 copii duºi în
localitatea PELICANU.
   5. Familia GRAMA MIHAI (SIMON) cu un
numãr de 2 persoane, deportaþi la PELICANU.
   6. Familia MANOLEA NICOLAE cu un numãr
de 2 persoane duºi în localitatea PELICANU.
   7. Familia POPESCU HARALAMBIE, 2
persoane deportaþi în localitatea PELICANU.
   8. Familia OPINCÃ ANDREI cu un numãr de
4 persoane din care 2 copii, familie de refugiaþi
din BASARABIA, deportaþi la PELICANU.

   Aceste familii erau
considerate chiaburi,
cârciumari, duºmani ai
comunismului ºi au avut

Intrarea în Veºnicie
de preot Sever Negrescu domiciliul forþat între anii 1951 – 1956.

   Datele statistice existente aratã cã, în
aceastã perioadã, din rândul mehedinþenilor
au murit 43 persoane din care 2 podenari.
   Aºa cum am arãtat în articolele anterioare
operaþia BÃRÃGAN a fost pregãtitã cu mult
timp în urmã dar s-au strecurat multe erori.
Astfel din rândul mehedinþenilor un numãr
de 590 persoane au fost greºit dislocate,
localitãþile lor de baºtinã fiind în afara razei
de 25 km de graniþa Iugoslaviei, printre aceste
localitãþi fiind ºi comuna PODENI.
   Adãugãm faptul cã mai târziu fuseserã duºi
în Bãrãgan, tot datoritã unei erori, ºi familia
învãþãtori Constanþa ºi Ion Grama.
   Din dislocaþii comunei Podeni mai sunt în
viaþã acum 3 persoane: ENESCU A. MIHAI
(nãscut Opincã); GRAMA CONSTANTIN ºi
DUNCESCU SILVIA, persoane pe care voi
încerca sã le contactez pentru ca în numerele
viitoare sã aflãm prin gura lor ce s-a întâmplat
ºi câte au avut de pãtimit, patimi ce le-au
marcat tot restul vieþii.
   De fapt, primul contactat a fost domnul
ENESCU MIHAI (OPINCÃ MIªA) care are
domiciliul în Constanþa, la invitaþia mea, ca
fost coleg de învãþãmânt primar. Nu ºtiu dacã
vor fi suficiente cuvintele pentru a reda
starea psihicã a fostului copil, podenar prin
deportare, ca sã prezint prima lui întâlnire
cu un coleg, revederea locurilor pe care
începuse sã le iubeascã.
   Apogeul emoþiilor a fost atins în locul
numit „LA TROIÞÃ” de unde au fost încãrcaþi
în camioane în 1951.
   Plângea, zburda, sãruta iarba pe care o
cãlca ºi iar plângea, umplea braþele de flori,
iarbã ºi tot ce putea îmbrãþiºa.
   Starea sufleteascã a lui va fi redatã în numãrul
urmãtor, împreunã cu amãnunte din viaþa lui
dar ºi a altor nãpãstuiþi ai sorþii.  (va urma)

Haralambie Lupulescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începi sãptãmâna alãturi de prieteni. Întâlniri,
dialoguri, veºti care mai de care mai interesante,
dar ºi controversate. Toate se amestecã în chip
minunat în viaþa ta. Poþi primi sfaturi sau îndemnuri
folositoare în privinþa carierei ºi a imaginii sociale.
S-ar putea ca unele informaþii legate de statutul
tãu social ºi de veniturile obþinute din munca pe
care o desfãºori sã fie neplãcute, însã cu prudenþã
ºi discernãmânt le depãºeºti cu brio. Printre cuvinte
existã ºi informaþii false de la persoane interesate
de eºecul tãu. Ai nevoie de odihnã ºi retragere din
forfota cotidianã, deoarece se vor evidenþia afecþiuni
vechi. Vin spre tine informaþii pe cãi neobiºnuite,
pe care ar fi bine sã le iei în considerare. Mare
prudenþã pe 12 ºi pe 13 ale lunii! Combativitatea
va fi accentuatã, riscând sã gafezi foarte mult.

Zodia Taur
(21 April ie - 20 Mai)

Eºti hotãrât în aceastã sãptãmânã sã te
ocupi de carierã ºi de rolul tãu social. Dorinþa de
implicare în viaþa urbei este la cote înalte, însã fii
prudent. Sunt posibile nemulþumiri ºi reacþii
exagerate legate de domeniul profesional. Se pare
cã un ºef sau o persoanã cu autoritate îþi urmãreºte
activitatea ºi te atenþioneazã la fiecare pas. Priveºte
partea bunã a lucrurilor, depãºind momentele cu
prudenþã ºi discernãmânt. Pot avea loc discuþii,
negocieri favorabile sau pot apãrea la orizont
contracte de colaborare noi, de bun augur. Existã
ºi varianta renegocierii condiþiilor unui contract
aflat în derulare. Bine este sã analizezi totul în
detaliu. Intervin ºi dialogurile inedite cu prietenii
sau cu admiratorii din planul profesional. Spre
finalul sãptãmânii ai nevoie de relaxare ºi
întoarcerea eforturilor spre propria ta fiinþã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna începe frumos pentru tine, cu o
mare dorinþã de rafinare sufleteascã. Astfel, în
prima parte a intervalului analizat îþi poþi planifica
activitãþi culturale. Cãlãtoriile în strãinãtate sau
studiile pe termen lung intrã în discuþii, chiar
dacã, deocamdatã, vor rãmâne la faza de discuþii.
Locul de muncã primeºte influxuri astral
deosebite. Activitãþile din sfera muncii se înteþesc,
relaþiile colegiale ºi cu ºefii sunt destul de
controversate ºi poþi constata cã munceºti singur
ºi plata lasã de dorit. Pe de altã parte, dialogurile
ºi negocierile privind condiþiile de lucru sau
veniturile din munca proprie sunt destul de bine
susþinute de astre. Existã ºi varianta apariþiei unor
colaborãri mult mai bine plãtite ºi cu activitãþi pe
gustul tãu. Recomandabil este sã-þi susþii
punctele de vedere cu tenacitate ºi perseverenþã.
Foarte speciale sunt relaþiile cu prietenii ºi
protectorii din sfera socio-profesionalã!

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13
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ªtefan-Radu Oprea, ministrul pentru
mediul de afaceri, comerþ ºi antreprenoriat,
va  f i  impl ica t  în t r-o seri e  de nouã
evenimente la nivel înalt, în cele ºase luni
ale mandatului României la Preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene.
   Prioritãþile în domeniul politicii comerciale
vor fi prezentate în cadrul Comisiei pentru
Comerþ  Internaþ ional  a Parlamentului
European la data de 23 ianuarie 2019,
eveniment succedat de reuniunea informalã,
la Bucureºti, a Consiliului Afaceri Externe în
format Comerþ, gãzduitã de ministrul ªtefan-
Radu Oprea în perioada 21-22 februarie 2019.
Reuniunea formalã a Consiliului Afaceri
Externe în format Comerþ va avea loc la
Bruxelles, la data de 28 mai 2019.
   O altã reuniune la nivel ministerial gãzduitã
de cãtre ministrul pentru mediul de afaceri,
comerþ ºi antreprenoriat va fi reuniunea formalã
a Consiliului Spaþiului Economic European (20
mai 2019), precedatã de un eveniment la nivel
înalt privind Spaþiul Economic European.
   De asemenea, la Bucureºti vor fi gãzduite
reuniunile Ambasadorilor SMEs Envoy (18-19
mart ie 2019) ºi Forumul de afaceri
Parteneriatul Estic (11 iunie 2019), iar, la
Geneva, va avea loc un working lunch privind
antreprenoriatul, e-commerce ºi tehnologii
avansate pentru IMM-uri, în parteneriat cu
Organizaþia Mondialã a Comerþului.
   Ministrul ªtefan Radu Oprea va participa în
calitate de keynote speaker la conferinþa
”Beyond Trade for All: Time to promote the
benefits of agri-food trade”, organizatã la
Bruxelles la data de 21 martie 2019.

COMUNICAT DE PRESÃ

Programul ºi prioritãþile MMACA în perioada
Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene

   Agenda în domeniul politicii comerciale
pentru urmãtoarele luni va fi una încãrcatã
ºi dinamicã, având în vedere situaþia curentã
caracteristicã comerþului internaþional la
nivel global.
   Principalele subiecte de interes pentru liderii
europeni responsabili de acest domeniu vor
fi: modernizarea Organizaþiei Mondiale a
Comerþului, relaþiile comerciale UE – SUA,
avansarea ºi încheierea negocierilor
comerciale cu state terþe (în special cu parteneri
strategici precum Mercosur, Mexic, Australia,
Noua Zeelandã, Vietnam etc.), aspectele
comerciale privind retragerea Regatului Unit
al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord din
Uniunea Europeanã, dinamizarea relaþiilor
comerciale între UE ºi ceilalþi membri ai
Parteneriatului Estic ºi adoptarea unor
propuneri legislative privind examinarea
investiþiilor strãine directe în UE ºi aplicarea
clauzelor orizontale de salvgardare.
   De asemenea, eforturile personalului MMACA
responsabil de exercitarea Preºedinþiei
României la Consiliul Uniunii Europene vor fi
concentrate pe coordonarea unui numãr de 72
reuniuni tehnice la Bruxelles ale grupurilor de
lucru ºi a unui numãr de trei reuniuni informale
în România ale principalelor grupuri de lucru
tehnice în domeniul politicii comerciale
(Comitetul de Politicã Comercialã – Titulari –
organizat la Bucureºti, Comitetul de Politicã
Comercialã – Servicii ºi Investiþii – organizat la
Bucureºti ºi Grupul de Lucru privind Chestiunile
Comerciale – organizat la Buzãu).

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

În data de 05.01.2019, în jurul orei 00.15,
în Punctul de Trecere a Frontierei Porþile de Fier
I, judeþul Mehedinþi, s-au prezentat pentru a intra
în þarã, doi cetãþeni români, în vârstã de 34 de
ani ºi 35 de ani, cãlãtorind cu autoturismul marca
BMW, înmatriculat în România.
   În baza profilului de risc, echipa comunã de
control formatã din poliþiºti de frontierã ºi
lucrãtori vamali a procedat la efectuarea unui
control amãnunþit asupra autovehiculului ºi
persoanelor în cauzã.
   Astfel, cu ajutorul câinelui poliþist Nabapa  au

Substanþã susceptibilã a fi cocainã,
confiscatã în PTF Porþile de Fier I

Poliþiºtii de frontierã ºi inspectorii vamali de la PTF Porþile de Fier I au descoperit, cu ajutorul
cãinelui poliþist Nabapa, ascunse într-un autoturism în care se aflau doi cetãþeni români, douã

pachete cu 425 grame de substanþã de culoare albã, susceptibilã a fi cocainã.

fost descoperite ascunse, în spaþii special amenajate
în zona pedalelor ºi în bordul autoturismului, douã
pachete cu substanþã pulverulentã de culoare albã,
susceptibilã a fi cocainã, cu o masã totalã de
aproximativ 425 grame.
   Substanþa va fi trimisã spre analizã la
laboratorul de specialitate, iar în cauzã se
efectueazã cercetãri de cãtre autoritãþile
competente, urmând a se lua mãsurile legale ce
se impun.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef adjunct de poliþie, MORARU CORINA
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale sunt foarte evidenþiate ºi
în aceastã sãptãmânã. Gândirea ºi comunicarea
sunt la cote înalte, astfel cã dialogurile aprinse
cu ceilalþi pot fi frecvente. Zilele de 7 ºi 8 Ianuarie
sunt favorabile achitãrii taxelor sau datoriilor.
Sunt posibile mici încurcãturi legate de
documentele specifice, dar sunt pasagere. S-ar
putea ca cineva necunoscut sã-þi punã o vorbã
bunã la serviciu ºi de aici sã-þi creascã
veniturile sau sã te implici într-un proiect nou.
Câºtigurile sunt mici, dar satisfacþia muncii îþi
va fi de ajuns. În a doua parte a sãptãmânii îþi
îndrepþi atenþia cãtre laturile spirituale ale vieþii.
Sufletul tãu are nevoie de rafinare ºi de liniºte.
Relaþia cu strãinãtatea este un alt subiect
principal. Poþi primi veºti de la cineva aflat
peste hotare sau poþi face demersuri de a pleca
într-o cãlãtorie.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale sunt dinamice
în zilele de 10 ºi 11 Ianuarie. Partenerul de
viaþã sau cei de afaceri îþi pot reproºa atitudinea
pe care o ai faþã de ei. Ascultã-i cu rãbdare ºi
depune eforturile necesare pentru echilibrarea
lucrurilor, folosindu-te ºi de ºarmul tãu
caracteristic. Pe 10 ºi 11 Ianuarie apar în prim-
plan achitarea taxelor, impozitelor sau diverse
datorii ce trebuie rezolvate într-un timp scurt.
Sunt situaþii obiºnuite, cunoscute, astfel cã te
vei descurca bine. Totuºi, factorul necunoscut,
predominant în segmental financiar, pândeºte
în umbrã ºi oricând îþi poate încurca planurile.
Prudenþã ºi discernãmânt în privinþa oricãrei
cheltuieli. La finalul sãptãmânii, astrele te
sfãtuiesc sã-þi planifici activitãþi culturale, care
sã-þi încânte sufletul. Cãlãtoriile în strãinãtate
sau studiile pe termen lung îþi dau târcoale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile sentimentale revin în atenþie cu rãscoliri
profunde. Sunt multe necunoscute, lucrurile par
cã scapã de sub control, astfel cã nu mai ºtii ce
sã crezi ºi ce sã faci. Relaxeazã-te ºi orienteazã-þi
eforturile spre ce îþi place þie cel mai mult ºi anume
activitatea profesionalã. Sunt zile bune pentru a
munci cu spor, pentru a rezolva restanþele ºi
pentru a trasa noi planuri de viitor. Sãnãtatea este
vulnerabilã pe segmentele sistemului circulator,
de aceea dozeazã-þi eforturile ºi fii cumpãtat în
toate. Pe 10 ºi pe 11 ale lunii se contureazã
dialoguri parteneriale, atât cu partenerul de viaþã,
cât ºi cu cei profesionali. Ceaþa predominã în
segmentul partenerial, astfel cã nu este ceea ce
pare. Prudenþã ºi exerseazã dictonul tãcerea este
de aur. De asemenea vor interveni cheltuieli pe
facturi, taxe sau alte tipuri de datorii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Prima parte a sãptãmânii este caracterizatã de
multã animaþie ºi voie bunã. Ai dori ca ºi cei
dragi sã þi se alãture în diverse aventuri sau la
chefuri, însã nu toatã lumea îþi împãrtãºeºte
acum gustul pentru distracþii. Sunt posibile
neplãceri serioase în relaþiile sentimentale, deci
fii prudent ºi þine cont de starea sau nevoile reale
ale celorlalþi. Existã ºanse de a se destrãma o
relaþie veche sau de a se modifica definitiv
relaþiile cu copiii. În a doua parte a sãptãmânii
îþi concentrezi eforturile cãtre activitãþile de la
serviciu. Relaþiile colegiale sunt tensionate,
astfel cã ar fi bine sã nu ieºi prea mult în
evidenþã. Sãnãtatea fluctueazã, vizate fiind
segmentele picioarelor ºi cele ale sistemului
digestiv. Dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te numai
de prioritãþi. La finalul sãptãmânii intervin
aspecte parteneriale deosebite.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna este foarte dinamicã ºi interesantã
pentru tine. Zilele de 10 ºi 11 Ianuarie sunt
bune pentru activitãþi gospodãreºti ºi dialoguri
importante cu membrii familiei ºi cu neamurile.
O curãþenie generalã, mici reparaþii sau
achiziþionarea unui obiect decorativ ar fi
necesare. Dorul de copilãrie ºi personajele ei
îþi va da târcoale. Vizitarea locurilor natale sau
o întâlnire cu pãrinþii þi-ar alina sufletul. În a
doua parte a sãptãmânii se animã sectorul
petrecerilor. Persoana iubitã sau copiii îþi pot
aduce multe satisfacþii. Chiar dacã apar ºi lucruri
mai puþin plãcute, nimeni ºi nimic nu îþi va putea
strica veselia. Aminteºte-þi cã în segmentul
sentimental nu este ceea ce pare. Finalul
sãptãmânii aduce pe de o parte aspecte
privitoare la sãnãtate, iar pe de altã parte
activeazã foarte mult segmentul profesional.
Prudenþã maximã!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii este posibil sã pleci
într-o scurtã cãlãtorie la o rudã sau la un prieten
apropiat. Fii prudent la drum, mai ales în zilele de
9 ºi 10 Ianuarie, când existã posibilitatea apariþiei
neplãcerilor datorate anotimpului în care ne aflãm.
Pentru alþii se pot pune probleme legate de studii
pe termen scurt. Latura educaþionalã este
accentuatã de cãte astre, dar cu aspecte bune.
Cei din jur vor remarca uºor cã eºti cu gândurile
departe de ochii lumii. De fapt eºti foarte preocupat
de propria persoanã ºi de direcþiile de viaþã pe care
vei merge de acum înainte. Relaþiile cu membrii
familiei sunt rãscolite ºi ar trebui luate în seamã.
La finalul sãptãmânii se animã foarte mult sfera
sentimentalã. Prudenþã ºi discernãmânt! O relaþie
amoroasã se poate destrãma. ªi relaþiile cu copiii
intrã în discuþii mari.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare,
mai ales cu acelea care vizeazã veniturile obþinute
din munca proprie. În paralel apar ºi cheltuieli
cotidiene, cadouri ºi recompense din partea
celor dragi. Capitolul financiar este destul de
puþin susþinut de astre, astfel cã bine ar fi sã
cheltuieºti doar strictul necesar. Pe 10 ºi pe 11
ale lunii se animã foarte mult relaþiile cu anturajul
apropiat. Întâlniri, dialoguri interesante, cãlãtorii
pe distanþe scurte, aflarea unor informaþii pe cãi
mai puþin obiºnuite. Prudenþã ºi discernãmânt
în toate, deoarece sunt ºi multe minciuni în
preajma ta. La finalul sãptãmânii se contureazã
discuþii importante cu membrii familiei ºi cu
neamurile. Atmosfera domesticã este foarte
animatã, bine fiind sã fii prezent, atent la tot ce
se petrece ºi sã reacþionezi în consecinþã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În aceastã sãptãmânã, debordezi de energie,
simþindu-te excelent. Chiar dacã în primele zile
mai eºti dominat de ceva neguri sufleteºti, ele
se vor risipi fãrã probleme. Însã ºtii cã duºmanii
ascunºi roiesc în jurul tãu ºi pot ataca oricând.
Sunt posibile dialoguri cu persoane importante.
Combativitatea trebuie sã o foloseºti cu mãsurã,
întrucât se pot strica relaþii sau situaþii favorabile.
De mare folos ar fi alcãtuirea unui plan de
dezvoltare personalã ºi profesionalã. Toate
tipurile de relaþii sunt umbrite, aºa încât trebuie
sã te bazezi doar pe tine însuþi. În a doua parte a
sãptãmânii te poþi ocupa de cheltuielile zilnice,
dar atenþie cã excesele nu sunt de dorit.
Cadourile ºi recompensele sunt frecvente, însã
mãrunte ºi aducãtoare de satisfacþii. Existã ºi
varianta renegocierilor veniturilor din munca
proprie.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti retras,
aproape neobservabil în peisaj. Stãrile tale de
spirit fluctueazã, iar cheful de a te ocupa doar
de tine va fi evident. Intervalul 9– 10 Ianuarie
este favorabil activitãþilor uºoare ºi celor de
rutinã. Existã multe nemulþumiri în sufletul tãu
legate de locul de muncã, de remuneraþie ºi
carierã. Relaþia cu mediul social este ostilã,
aºa încât o analizã minuþioasã se impune.
Sãnãtatea este vulnerabilã, vei fii prudent ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor. De mare folos þi-
ar fi un plan de îmbunãtãþire a sãnãtãþii. În a
doua parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai
bine, revenind în mijlocul celorlalþi refãcut ºi
cu chef de viaþã. Totuºi nu forþa nota, pentru
cã energia vitalã este fluctuantã. Cheltuieli
cotidiene ºi dialoguri referitoare la veniturile
obþinute de la un job.

URMARE DIN PAGINA 12
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Plecat din România în 2014,
perioadã în care a jucat în Asia, în
prima ligã din Iordania, Oman sau
India, fotbalistul severinean Dan Ignat
a revenit vara trecutã în Europa. Nu
în campionatul autohton, ci în liga
secundã din Albania, la KF Vllaznia
Shkoder, echipã cu care a devenit
campion de toamnã.
   Fundaºul Ignat a jucat în 13 din

cele 14 etape disputate pânã în
prezent, la finele cãrora echipa sa s-
a clasat pe primul loc, cu 11 victorii,
2 remize ºi o înfrângere, la 7 puncte
distanþã de urmãtoarea FK Erzeni
Shijak ºi la 11 puncte de Dinamo
Tirana, echipã care se zbate de câþiva
ani în eºalonul secund.
   Dacã Dinamo Tirana are în
palmares 18 titluri, performanþã cu
care se menþine pe locul secund în
clasamentul all-time din Albania,
Vllaznia are 9 titluri, ultimul adjudecat
în 2001. Clubul din Shkoder, înfiinþat
în 1919, se poate lãuda ºi cu 6 Cupe
ale Albaniei, ultima cuceritã în 2007.
Echipa joacã pe un stadion superb,
reconstruit în 2015, a cãrui capacitate
este de 16.500 locuri.
   În noiembrie 2018, echipa naþionalã
a Albaniei a disputat meciul cu Scoþia,
din Liga Naþiunilor, pe Stadionul Loro
Bolici din Shkoder, iar tribunele au

Un severinean, în echipa turului din Albania
fost arhipline.
   “Am ajuns la una dintre cele mai
titrate echipe din Albania, dupã FK
Tirana, Dinamo Tirana ºi Partizani
Tirana. Anul trecut a retrogradat
pentru prima data în liga secundã,
unde e un nivel destul de bun,
bazat în mare parte pe agresivitate
ºi vitezã. Am avut ºansa ca la
aceastã echipã sã rãmânã
majoritatea jucãtorilor din sezonul
trecut de Liga 1, jucãtori  cu
experienþã, cu meciuri în cupele

europene sau echipa naþionalã. Un lot
bun, motiv pentru care am încheiat
campionatul la 7 puncte peste locul
secund, cu o singurã înfrângere.
Sper ca echipa sã promoveze. Meritã!
E un oraº frumos, mare, cu un stadion
superb ºi fani pe mãsurã. E frumos
aici. M-a impresionat faptul cã în
Shkoder  toatã lumea merge cu
bicicleta sau scouterul: tineri, bãtrâni,

femei, chiar ºi oameni la costum. În
aceastã perioadã, temperaturile sunt
mult mai ridicate decât în România,
oraºul fiind foarte aproape de Marea
Adriaticã”, a explicat Ignat.
   Severineanul a fost titular în toate
cele 13 jocuri  în care a fost utilizat,
iar prestaþiile sale au fost remarcate
ºi de presa din Albania, care l-a
introdus în echipa turului.  A lipsit o
singurã datã, fiind uºor accidentat.
   “Sincer, mã aºteptam sã intru în
acest top, fiindcã prestaþiile mele au
fost printre cele mai bune din cariera
mea. Echipa a primit doar 5 goluri în
14 etape”, a precizat severineanul.
   Fost junior la ªcoala de Fotbal
“Gicã Popescu” Craiova, Dan Ignat a
evoluat, între 2007-2014, doar la
echipe care activau în Liga 2 din
România, precum FC Drobeta, Farul
Constanþa, Viitorul Constanþa, Dacia
Unirea Brãila, FC Oltul Slatina, Gaz

Metan Severin ºi CF Brãila.
   “Cred cã nivelul din liga secundã a
Albaniei este asemãnãtor cu cel din
perioada 2007-2011, din liga secundã
a României. În urmãtorii 3 ani în care
am mai jucat în România, s-au
introdus tot felul de reguli cu under
21 sau 19, dar ºi altele, care au dus
la o scãdere a calitãþii fotbalului”, a
precizat Ignat.
   Acesta a ajuns în varã la Shkoder,
dupã ce a pãrãsit Iordania, unde a
jucat ultima datã pentru Al
Mansheyat Bani Hasan. În Iordania,
severineanul mai jucase la Al Ramtha
ºi Al That Ras Karak. A mai trecut pe
la Al Sohar (Oman) ºi FC Lajong
Shillong (India).
   “Sunt mulþumit de prestaþiile lui
Dan. E un jucãtor cu experienþã, care
dã siguranþã apãrãrii. Meritã sã fie
titular ºi sper sã rãmânã în
continuare la Vllaznia. Echipa s-a
descurcat bine pânã acum, chiar
dacã am mai fãcut unele greºeli.
Sper ca în pauza de iarnã sã mai
aducem ceva jucãtori  de valoare, ca
sã fim siguri cã ne îndeplinim
obiectivul”, a declarat antrenorul
albanez de la Vllaznia, Hasan Lika.
   Þarã independentã din 1912, dupã
ce timp de 450 de ani s-a aflat sub
dominaþia Imperiului Otoman,
Albania are în prezent o populaþie de
2,9 milioane locuitori, dintre care
59% sunt musulmani, iar 17%
creºtini. Capitala þãrii este Tirana, a

cãrei populaþie, împreunã cu zona
metropolitanã, este de 895.000
locuitori. În Shkoder locuiesc
130.000 de albanezi.  Shkoder este
printre cele mai vechi oraºe din
Albania ºi un important centru cultural
ºi economic. Dateazã încã din secolul
IV, înainte de Hristos.
   Ca întreaga zonã din Balcani,
Shkoder a fost la un moment dat
cucerit de Imperiul Roman, mai
precis în perioada Împãratului
Diocletian. În anul 535, dupã Hristos,
Împãratul Justinian a introdus
creºtinismul în Shkoder. Începând cu
1919, Maica Tereza a copilãrit în
Shkoder, dupã ce familia s-a mutat

din Skopje, o datã cu moartea tatãlui
Nikolle Bojaxhiu, care era de origine
vlahã! Mircea OGLINDOIU
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Mã fraþilor, sã întoarce
lumea cu fundu în sus, di la un an
la altul, cã altfel nu îmi explic di ce
sã apucã nerodu de Sucã sã înveþe
nepaleza. Mã zâc, ãsta vrea sã urce
pe vreun vârf de munte, ceva, sã
doboare vreun record ºi învaþã cum
sã strige la nepalezi sã-l dea jos de
acolo. Da nici vorbã, cã nu e doar
atâta. Stã toatã ziulica ºi sã uitã la
filme indiene, cicã e pasionat ºi de
limba ãstora, de zici cã sã
pregãteºte de vreun film cu Kan
Kan, ceva, cã altfel nu sã explicã.

Bine, pãnã la urmã îl descusui
io ºi aflai.
– Pã, bine mã, nea Mãrine, matale
nu vãzuºi cã ãºtia ai noºtri încep
sã aducã indieni ºi nepalezi sã
munceascã în fabricile noastre?!
– Pã ºi ce treabã ai tu cu asta, mã
nãrodule?!, îl întrebai io.
- Pã cum adicã ce treabã am io,

cum adicã? Pã dacã o sã ajung
coleg de muncã cu vreunu’ de ãsta
ºi-mi zice vreo douã, io sã stau ca
prostu?
   Mã fraþilor, când vorbeºte Sucã  nea Mãrin

Sucã, indienii ºi nepalezii, supãrarea di la bibliotecã ºi petrecerile
pe gãºti politicianiste

aºa, nu mai ai ce sã zici,
doar asculþi, cã nu te pui
cu nãrodu.
   Mã fraþilor, pi la sfârºit
de an, al anului 2018 se
ºtie, partidele politice de
pi la noi au organizat
petreceri dupã
posibilitãþi, nu dupã
procentele din sondaje.
Iarã liderii locali au adus
la reuniuni ºi lideri di la
centru ºi nu dãm exemple ca sã nu
sã supere cã le facem campanie
gratis. Dar, pentru cã sã ezixtã un
dar, social democraþii noºtri au
fãcut economii. Pã da, cã nu s-au
reunit la nivel de PSD Mehedinþi,
cã probabel nu sã fãcusã curãþenie
la sediu, cã ierea femeia de serviciu
în concediu ºi nu avea cine sã
arunce gunoiul. Pã da, da Sucã
învãþã asta în armatã, unde femeia

de serviciu e permanent în
concediu ºi sã fãcea curãþenie di la
soldat la gradat, cu rându. Aºa ºi
la partid, azi unu, mâine altu, ar
cam putea sã mai dea cu mãtura,

sã mai adune pãianjenii, sã mai
arunce din gunoiu de sub preº. Cã
aºa sã face curãþenie. Da sã
revenim. Fãcurã ai noºtri petrecerile
pe grupuri ºi grupãri, fãrã lideri.
Bine, unele grupuri ºi grupãri îºi
puserã deja lideri de încercare,
dintre cei ce-ºi doresc sã fie lideri
mai încolo, când o da firu ierbii, cã
aºa sã aude. Cã, nu-i aºa, orice
zvon pleacã mai tot timpul di la o
nemulþumire ºi o ambiþie, pânã
devine o cauzã de grup. Aºa ar cam
sta treburile ºi pi la PSD Mehedinþi.
   Mã nepoate, e mare supãrare cu
dezvãluirea cu Secþia BRASTVO a
Bibliotecii judeþene I.G.
BIBICESCU din Severin. Mare
supãrare, ce mai încoace ºi încolo.
Da, cã veni Marghioala lu’ Fleaºcã
di la Cãminu’ unde e sediul central
de bârfã ºi îi spuse lu’ Veta cã o
auzî pe Tripolina lu’ Vânjanu, cã fu
deranj de deranj, de sã auzi pãnã
la Sin aia Sin aia, de iereau unii sã
sã arunce din teleferic, cu
bunãciune cu tot. Acuma, cicã s-
au dat bani, da greaua moºtenire i-
a împiedicat pe responsabili sã
rescrie PLACA comemorativã,
mãcar cu un marker. Cicã firma

urma sã fie schimbatã mai încolo,
cã oricum denumirea este alta, de
mult timp. Probabel nu înþeleasã
numele din cauza þãþismelor din
grupul de purtãtoare de ie. Da
sigur sã aflã pãnã la urmã.
   Mã fraþilor, cã tot e început de an,
unii începurã deja un fel de
minicampanie, lansarã tot felul de
pagini de socializare, unele copiate
dupã altele, unele mai slabe ca
altele, cert e cã dacã o þin tot aºa,
au toate ºansele ca mai mult sã irite
electoratul, decât sã transmitã ceva
bun. Aºa cã,  poate mai multe fapte
bune ºi mai puþine vorbe, cã a trecut
vremea spuselor fãrã noimã.
   Cam aºa cum fãcu ºi nea Ponta,
care sã gândi sã faco surprizã
liderilor di la Mehedinþi ai
partidului sãu. Aºa de mare fu
surpriza cã iera sã facã conferinþa
de presã fãrã preºedinte, plecat cu
treburi de agriculturã, da ºi fãrã
presa localã. Aia care mai ieste pe
aci. Sau, poate, aºa s-a vrut, ca
fostu’ premier sã sã întâlneascã
doar cu presa favorabilã.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


