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Evaluarea activitãþii desfãºurate
de Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã “Drobeta” al
judeþului Mehedinþi în anul 2018

Felix Manta, comisar ºef
adjunct regional, a prezentat, în cadrul
unei conferinþe de presã, Bilanþul pentru
anul 2018 al Comisariatului Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
(CJPC) Mehedinþi.
   Am reþinut cã anul 2018 a fost un
an foarte aglomerat, având în vedre
cele 41 de tematici naþionale,

Bilanþ la Protecþia
Consumatorilor
(CJPC) Mehedinþi

Moartea politicã a
ucigaºului naþiei nu este
o alternativã, ci act de
supravieþuire al naþiei
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Jandarmii
mehedinþeni au

prezentat bilanþul
activitãþilor

desfãºurate în
anul 2018
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Demitere cu iz de
execuþie la Spitalul
Municipal Orºova

Suprataxa PSD-istã
din Energie loveºte

puternic în IMM-
urile româneºti!
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Primarul Orºovei
compromite un

proiect european
de peste

un milion de euro

Cine îi mai voteazã?

Vineri, 11 ianuarie 2019, Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România (UZPR) a scris o paginã de
istorie în existenþa breslei jurnaliºtilor.
   În urmã cu exact 100 de ani, la 11 ianuarie 1919, a fost
semnat la Bucureºti actul de constituire a primei Uniuni a
breaslei gazetarilor profesioniºti din România.
   Uniþi de entuziasmul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
ºi animaþi în prefigurarea unui viitor strãlucit þãrii, ziariºtii
români au hotãrât

Moment istoric. Dezvelirea
plãcii memoriale care

marcheazã Centenarul UZPR
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Pentru cei mai mulþi dintre
noi povestea aceasta cu Brexitul nu
e altceva decât o ºtire de presã,
subiectul vreunei discuþii televizate,
ºi aceea nu prea aplicatã, fugarã.
Parlamentarii britanici au votat ce au
votat, retrezind de fapt un subiect pe
care-l credeam deja depãºit.
   Realitatea britanicã ne e strãinã, prin
natura lucrurilor, ºi nu cred cã au
tresãrit la discuþiile legate de Brexit
decât cei care au rude, români de ai
noºtri, care lucreazã acolo, dincolo de
canalul Mânecii. Lucreazã mulþi
români în Anglia, ºi e normal sã te
gândeºti cu ceva îngrijorare la
posibilele consecinþe ale ieºirii Marii
Britanii din Uniunea Europeanã.
Rovana Plumb, europarlamentar,
zicea, a doua zi dupã ce au votat
parlamentarii englezi, chiar pe acest
subiect: „Dorinþa noastrã este sã existe
un acord pentru cã asta înseamnã, aºa
cum s-a negociat, ºi o protecþie a
cetãþenilor români care trãiesc în Marea
Britanie, dar ºi a britanicilor care
lucreazã ºi trãiesc în România”.
   Acuma, nu ºtiu câþi britanici
lucreazã la noi, dar la ei, clar, lucreazã
mulþi români. Dincolo de toate aceste
aspecte, ce mi se pare interesant e
faptul cã, iatã, ºi britanicii sunt cam
zãpãciþi. Sau mai elegant spus indeciºi,
aºa cum au fost ºi a doua zi dupã
referendumul lor privind ieºirea din
ecuaþia comunitãþii europene, când
mulþi s-au trezit cã alþii au votat ceva
atât de serios sau chiar ei înºiºi au
votat, dar fãrã sã realizeze prea exact
ce se va petrece. Oricum rezultatul
votului de atunci a fost strâns, ºi a
generat o rupturã, o crizã puternicã.
Mulþi politicieni britanici au retorizat
în aceºti ani pe tema organizãrii unui
nou referendum privind apartenenþa la
Uniunea Europeanã.

Doi ani de vacanþã,
doi ani de rãzboi

Data de 15 ianuarie
reprezintã data naºterii poetului
naþional al românilor, Mihai
Eminescu (1850-1889).
   Camera Deputaþilor a adoptat, la 16
noiembrie 2010, un proiect de lege,
prin care ziua de naºtere a lui Mihai
Eminescu a devenit Zi a Culturii
Naþionale, act normativ ce a întrunit
175 de voturi favorabile, unul
împotrivã ºi douã abþineri.
   ªi în alte þãri europene, Ziua Culturii
Naþionale omagiazã oameni de culturã
remarcabili, reprezentativi pentru
fiecare stat în parte. Astfel, în Spania,
Ziua Culturii este marcatã la data
morþii lui Miguel de Cervantes, iar în
Portugalia, în ziua în care s-a nãscut
poetul Luis de Camoes. ªi autoritãþile
din Republica Moldova au hotãrât ca
ziua de naºtere a lui Mihai Eminescu
sã devinã Ziua Culturii Naþionale.
   Mihai Eminescu s-a nãscut la 15
ianuarie 1850. A fost poet, prozator,
dramaturg ºi jurnalist, socotit de
critica literarã postumã drept cea mai
importantã voce poeticã din literatura
românã. Avea o bunã educaþie
filosoficã, opera sa poeticã fiind
influenþatã de marile sisteme
filosofice ale epocii sale, de filosofia
anticã, de la Heraclit la Platon, de
marile sisteme de gândire ale
romantismului, de teoriile lui Arthur
Schopenhauer, Immanuel Kant ºi de
teoriile lui Hegel.

Doamna deputat Teiº Alina, membru al Comisiei
pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport ºi al

Comisiei pentru egalitate de ºanse între bãrbaþi ºi
femei, evidenþiazã ziua de 15 ianuarie, aleasã ca

Zi a Culturii Naþionale

   A fost activ în societatea “Junimea”
ºi a lucrat ca redactor la Timpul. A
publicat primul sãu poem la vârsta de
16 ani, iar la 19 ani a plecat sã studieze
la Viena.  Manuscrisele poetului Mihai
Eminescu, 46 de volume, aproximativ
14.000 de file, au fost dãruite
Academiei Române de Titu Maiorescu,
în ºedinþa din 25 ianuarie 1902. A
murit la 15 iunie 1889 (avea 39 de ani),
la Bucureºti, iar la 17 iunie a fost
înmormântat la cimitirul Bellu. A fost
ales, post-mortem (28 octombrie
1948), membru al Academiei Române.
   Ziua de 15 ianuarie a fost aleasã ca
Zi a Culturii Naþionale, în care
marcãm nu doar naºterea
“Luceafãrului” poeziei româneºti, dar
reflectãm ºi asupra remarcabilei
noastre culturi naþionale ºi asupra
esenþei românismului din sufletul
fiecãrei persoane cu simþire naþionalã.

însumând 940 de controale, dar ºi
cele 12 tematici proprii, însumând
727 de controale, desfãºurate de
CJPC Mehedinþ i .  Temat ici le
propri i  au þ inut  cont de
nemulþumirile consumatorilor de
pe raza judeþului ºi s-au finalizat
cu 719 sancþiuni, în valoare totalã

Bilanþ la Protecþia Consumatorilor...
de 1670400 lei. Au existat ºi 31
de procese verbale contestate în
instanþã dar nici una din aceste
contestaþii nu a fost pierdutã de
cãtre CJPC Mehedinþi, însemnând
cã temeiul lor a fost unul corect
încadrat ºi aplicat.
   De remarcat cã la evaluarea
fãcutã de conducerea ANPC, la
sfârºitul  anului trecut, CJPC
Mehedinþi a ocupat primul loc la
toþi indicatorii din Regiunea Sud-
Vest Oltenia ºi s-a situat pe primele
locuri în ierarhia naþionalã, chiar
înaintea unor judeþe cu un numãr mai
mare de potenþiali consumatori dar ºi
de agenþi economici.

URMARE DIN PAGINA 1

 Teodor Abagiu

 Biroul de presã

   Referendumul de care vorbim, ºi
care a decis Brexitul, a generat o
complicatã ºi profundã crizã internã
în Marea Britanie, mai ales în
contextul în care Irlanda de Nord,
Scoþia ºi Þara Galilor au spus rãspicat
cã vor rãmânerea în UE, ameninþând
chiar cu independenþa. Tony Blair ºi
John Major au atras ºi ei atenþia cã
eventuala ieºire din Uniunea
Europeanã va pune în pericol unitatea
ºi echilibrul intern al Marii Britanii.
   “Votul în favoarea ieºirii din UE
pune în pericol viitorul Irlandei de
Nord”, a spus, la un moment dat,
fostul premier laburist Tony Blair.
Rezultatul referendumului din
2016 a fost strâns, spuneam -
51,9% (17,4 mil ioane de
alegãtori) votând în favoarea ieºirii
din UE, iar 48,1% (16,1 milioane)
pentru rãmânerea în UE.
   Ideea e cã atunci când te uiþi la alþii,
la ce probleme au ºi în ce complicaþii
se bagã, parcã realitatea noastrã
devine un pic mai rozã. Sau dacã nu
mai rozã, mai puþin mohorâtã.
Suntem noi o þarã micã dar parcã
ne ºtim mai bine interesul. Pentru
noi, intrarea în UE a fost o manã
cereascã. La fel va fi ºi integrarea în
spaþiul Schengen, de care nu ne mai
despart multe ape, mai ales acum.
   Sigur, nu e cazul sã deplângem soarta
britanicilor – se vor descurca ei, cumva,
indiferent dacã rãmâne sau picã
guvernul Theresei May, dacã rãmân sau
nu în contextul Uniunii Europene. Dar
putem constata cã nici pe la ei, cu
politica, nu prea stau bine lucrurile.
Mult scandal, multã zãpãcealã. Pe acest
fond noi ne pregãtim de alegerile
europarlamentare, în mai, ºi de cele
prezidenþiale, în noiembrie, probabil.
Vom avea un an destul de intens pe zona
dezbaterilor politice. Cei doi ani de
vacanþã deja au trecut.



evenimentOBIECTIV mehedinþean 17 - 23.01.2019 pag. 3

De douãzeciºinouã de ani,
la Drobeta Turnu Severin este

sãrbãtorit Luceafãrul Poeziei
române, Mihai Eminescu.

   Festivalul “Mihai Eminescu” a
pornit ca iniþiativã a scriitorului
Florian Copcea, aºa cum se
întâmplã ºi azi, ºi Biblioteca
Judeþeanã “I. C. Bibicescu”. În timp
s-au alãturat acestei manifestãri
foarte multe instituþii locale ºi
judeþene, care au dat o altã anvergurã
evenimentului, iar data de 15
ianuarie, a devenit prin lege, din anul
2010 “Ziua Culturii Naþionale”.
 Aºa se face, cã la început de

ianuarie, în fiecare an, Ziua Culturii
Naþionale este celebratã la Drobeta
Turnu Severin odatã cu Festivalul
Internaþional de Literaturã “Mihai
Eminescu”, organizat de Florian
Copcea ºi Fundaþia Culturalã
“Lumina”, de Consiliul Judeþean
Mehedinþi, prin Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”, Prefectura

 Gabriela Pogaci

Festivalul Internaþional de Literaturã “Mihai Eminescu”- 2019
judeþului Mehedinþi,
Primãria ºi Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin,
Episcopia Severinului ºi
Strehaiei, Muzeul Regiunii
Porþile de Fier, Palatul
Culturii “Teodor Costescu”
ºi nu în ultimul rând
Academia Moldovei.
   Ediþia din acest an, a fost
una reuºitã care s-a bucurat
de prezenþa factorilor
decizionali precum
prefectul Nicolae Drãghia,
preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, ºi a unor personalitãþi
culturale remarcabile.
   De aproape,  treizeci de ani, Emilia
Mihãilescu, managerul Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu” se
implicã pentru organizarea acestui
eveniment cultural-artistic de mare
þinutã. Aºa cum a fãcut-o ºi la
aceastã ediþie, asigurând o parte din

finanþarea manifestãrii.
   Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
condus de Emilia Mihãilescu,
subordonat Consiliului Judeþean
Mehedinþi acordã o importanþã
deosebitã ºi asigurã finanþarea pentru
foarte multe proiecte culturale, fie
proprii, acestea având o paletã largã
de activitãþi, de la organizarea

festivalurilor de tradiþii ºi folclor, de
muzicã uºoarã, de literaturã ºi poezie,
editarea de cãrþi, ºi a revistei proprii
de culturã, tradiþii ºi obiceiuri
populare “Rãstimp”, fie proiecte
culturale în parteneriat cu diverse
entitãþi, asociaþii, unitãþi teritorial
administrative.

precizat: „Atmosfera de aici m-a
transpus în anii adolescenþei, atunci
când, la rândul meu, coordonatã de
profesori care sunt acum în salã,
organizam evenimente similare. Vã
spun cã e bine dacã reuºim, la zile
de mare sãrbãtoare, cum este Ziua
Culturii Naþionale, sã trãim emoþii
puternice. Pentru cã, de fapt, cultura
este realizatã, perceputã ºi simþitã de
oameni capabili de emoþii puternice.
Am sã vã vorbesc în numele
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier ºi
sã salutãm, evident, eforturile de-a
lungul zecilor de ani, ale domnului
Florian Copcea. Eu îmi aduc aminte
de ediþii ale festivalului când nu a avut
atât de mulþi organizatori, ºi cred cã

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier – Festivalul Internaþional Mihai Eminescu

Luni, 14 ianuarie 2019, în
Sala Virgil Ogãºanu a Palatului
Culturii Teodor Costescu a avut loc
Festivalul Internaþional Eminescu,
eveniment cultural organizat de
Fundaþia Lumina, în parteneriat cu
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier. În
deschidere, Corul Kinonia a prezentat
un scurt program artistic, preoþii
grupului încântând auditoriul cu
câteva melodii pe versurile marelui
poet naþional. Au rostit alocuþiuni
prefectul judeþului, preºedintele
Cosiliului Judeþean Mehedinþi, IPS
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei ºi alþi invitaþi. Managerul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
prof. Drd. Doiniþa Mariana Chircu a

i-a fost foarte greu. Acum ne are
pe toþi ºi cred cã este mai bine aºa
ºi mi-aº dori sã fim de la an la an
mai mulþi ºi sã ne adãugãm celor
care în judeþul Mehedinþi vibreazã
pentru ceea ce înseamnã trãire
spiritualã. ªi dacã vorbesc despre
trãire spiritualã în aceastã salã, aºa
o densitate spiritualã este aici,
încât mi-am propus mai mult sã
vã ascult pe dumneavoastrã ºi sã
vorbesc cât se poate de puþin. Dar
nu pot sã nu spun cã Academia,

de la înalþimea sa, a luat decizia
excepþionalã ca noi, românii, sã
sãrbãtorim în 15 ianuarie Ziua Culturii
Naþionale ºi a legat-o de ziua

Luceafãrului românesc ºi în felul
acesta, toþi ce care suntem bolnavi
de Eminescu, sã retrãim ceea ce
înseamnã emoþiile transmise de cel
care a fost o minune a naturii
trecãtoare”. Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier a acordat premii câºtigãtorilor
Festivalului. La ediþia din acest an au
prezentat comunicãri istorici, critici
ºi istorici literari din þarã ºi din
comunitãþile româneºti din afara
graniþelor, ocazie de a aduce noi
contribuþii la descifrarea ºi
interpretarea operei eminesciene, dar
ºi de a racorda Severinul în circuitul
valorilor culturale universale.

Cu prilejul celebrãrii zilei de
naºtere a „luceafãrului poeziei româneºti”
ºi marcând în aceeaºi mãsurã Ziua
Culturii Naþionale, marþi, 15 ianuarie
2019, Casa Corpului Didactic Mehedinþi
a organizat activitãþi variate:vizionare ºi
audiþie a poeziei eminesciene în
interpretarea marilor actori români,
expoziþie de carte ºi masã rotundã
la care au participat cadre didactice
care predau literatura românã sau
care sunt interesate de personalitatea

 Biroul de presã

169 de ani de la naºterea Poetului
puternicã a poetului „nepereche”.
În cadrul expoziþiei de carte, au fost
expuse cãrþi din Biblioteca C.C.D.
Mehedinþi, dar ºi din biblioteca
proprie a participanþilor la eveniment,
însoþite de scurte prezentãri: o carte
de dimensiuni miniaturale a
poemului „Luceafãrul”, achiziþionatã
în anul 2000, cu ocazia aniversãrii a
150 de ani de la naºterea Poetului, o
carte în ediþie bilingvã (românã ºi
englezã),

 Continuare în pag. 5
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În cadrul Programului
Operaþional Regional 2014-2020
la finalul anului 2018 Serviciul
Judeþean Ambulanþa Mehedinþi a
primit în dotare un numãr de 4
ambulanþe de tip B 4x2 marca
Renault, urmând ca în cursul
acestui an sã fie repartizate
judeþului Mehedinþi urmãtoarele:
- 4 ambulanþe tip A;
- 2 ambulanþe tip B 4x2;
- 6 ambulanþe tip B 4x4;
- 2 ambulanþe tip C.
     Repartizarea acestor ambulanþe s-
a fãcut în vederea creºterii eficienþei
transportului cãtre structurile
spitaliceºti de primiri urgenþe,

Serviciul Judeþean Ambulanþã Mehedinþi
a primit în dotare ambulanþe noi

Comunicat de presã

precum ºi în vederea reducerii
timpului în care cetãþenii judeþului pot
primi asistenþã medicalã de urgenþã.
     Având în vedere numãrul de
kilometrii ridicat la una din

ambulanþele din cadrul substaþiei
Strehaia, peste 1.100.000 km., va
fi repartizatã una din ambulanþele
primite la aceastã substaþie.
Manager General, Dr. Leuºtean Doina

      Luni, 14 ianuarie a.c., în sala
Palatului Cultural “Teodor Costescu”
din municipiul Drobeta Turnu Severin
s-a desfãºurat ºedinþa de “Evaluare a
activitãþii desfãºurate ºi a rezultatelor
obþinute de Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi în anul 2018”.
   În prezenþa invitaþilor, autoritãþilor
publice locale ºi reprezentanþilor
structurilor cu care Jandarmeria
Mehedinþi  coopereazã pentru
îndeplinirea misiunilor specifice, au
fost prezentate sintetic, activitãþile
organizate, misiunile executate ºi
rezultatele obþinute în perioada
analizatã, precum ºi principalele
direcþii de acþiune pentru anul 2019.
    Pentru asigurarea unui climat de
normalitate cu ocazia desfãºurãrii
unor manifestãri ºi adunãri cu public
numeros, structurile  Jandarmeriei
Mehedinþi au executat un numãr de
644 misiuni de asigurare a ordinii
publice. Pe segmentul de menþinere
a ordinii ºi siguranþei publice,
Inspectoratul a participat la un numãr
de 8.350 misiuni de menþinere (466

Jandarmii mehedinþeni au prezentat bilanþul activitãþilor desfãºurate în anul 2018

independente, 7.884 misiuni
executate în sistem integrat), în care
au fost angrenaþi 10.628 jandarmi.
Pe timpul misiunilor desfãºurate, au
fost constatate 212 fapte de naturã
penalã (82 constatate în mod
independent, cu 95 de autori
identificaþi ºi 130 în cooperare cu
Poliþia, fiind depistaþi 117 autori). Au
fost aplicate un numãr de 1.195
sancþiuni contravenþionale, ce au
constat în 845 amenzi
contravenþionale ºi  350 avertismente.
   În ceea ce priveºte paza ºi protecþia
instituþionalã, supravegherea ºi
ordinea publicã în zona obiectivelor
din competenþã, s-a asigurat paza
unui numãr de 24 obiective, fãrã a fi
înregistrate evenimente negative sau
situaþii de penetrare a obiectivelor sau
a dispozitivelor de pazã ºi protecþie.
Au fost organizate  ºi s-a asigurat
paza unui numãr de 37 transporturi
de valori, 14 transporturi speciale
ºi 672 transporturi de
corespondenþã clasificatã.
        O atenþie deosebitã a fost

acordatã  activitãþii de prevenire ºi
combatere a faptelor  antisociale, în
perioada analizatã fiind desfãºurate un
numãr de 147 activitãþi de prevenire
dintre care 3 acþiuni de prevenire ºi
combatere a consumului de droguri,
ce au fost executate în parteneriat cu
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi, 86 de
acþiuni de prevenire a violenþei în
ºcoli,  51 acþiuni de prevenire a
faptelor antisociale ºi a criminalitãþii
stradale, precum ºi 7 acþiuni pe linia
prevenirii violenþei în sport în
apropierea arenelor sportive.
   La nivelul inspectoratului s-au
primit spre executare un numãr total
de 641 mandate de aducere, 235
mandate fiind materializate prin
însoþirea persoanei la instanþa de
judecatã, iar 406 mandate s-au
materializat prin întocmirea de
procese verbale. Mandatele de
aducere au fost executate în 44
de localitãþi.
   În baza planurilor de colaborare/
cooperare încheiate cu alte instituþii

pe diferite domenii de interes,  au fost
executate un numãr de 148 acþiuni
(cu Poliþia, executori judecãtoreºti,
structuri M.AI., organele care
gestioneazã activitatea silvicã, etc.),
în executarea cãrora au fost implicaþi
un numãr de 826 jandarmi.
   Principalele direcþii de acþiune
stabilite pentru anul 2019 vizeazã
creºterea gradului de siguranþã a
cetãþeanului prin întrebuinþarea
eficientã a structurilor de ordine
publicã, menþinerea la cel mai înalt
grad a capacitãþii operaþionale ºi de
intervenþie, dezvoltarea ºi optimi-
zarea mecanismelor de cooperare
interinstituþionalã, menþinerea unui
suport logistic care sã permitã
susþinerea structurilor operative ºi
atingerea obiectivelor propuse,
asigurarea transparenþei ºi
deschiderii cãtre mass-media ºi
societatea civilã.

Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi

Compartimentul INFORMARE
RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL
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Decizie inexplicabilã luatã
astãzi de primarul Orºovei, Marius
Simion Stoica! Acesta i-a trimis
managerului Spitalului Municipal o
adresã prin care îi înceteazã contractul
de management. Cu alte cuvinte,
directorul care a modernizat spitalul
ºi care a adus fonduri europene este
executat fãrã scrupule. Motivele
invocate în dispoziþia de încetare a
contractului sunt puerile ºi fac referire
la o aºa-zisã gestionare defectuoasã
a datoriilor intituþiei spitaliceºti. Asta
cu atât mai mult cu cât contractual
nu avea stipulate criterii de
performanþã concrete.
   „Astãzi am primit o dispoziþie a
primarului municipiului Orºova prin
care dânsul considerã cã înceteazã
contractual de management pe niºte
articole care existã faptic dar al cãror
subiect lipseºte cu desãvârºire. În
primul rând cã Spitalul Municipal
Orºova nu a avut ºi nu are arierate, în
al doilea rând faptul cã eu am un
contract de management la care
criteriile de performanþã au expirat în

Demitere cu iz de execuþie la Spitalul Municipal Orºova
Fãrã a þine seama de consecinþele gestului sãu, primarul Marius Stoica l-a demis pe managerul

Spitalului Municipal, Adrian Cican începând cu data de 15 ianuarie 2019. Personalul medical
este ºocat de decizie, la fel ca ºi pacienþii, iar proiectele spitalului sunt puse în pericol.

luna octombrie 2018 ºi efectiv nu am
nici criterii de performanþã. Este pãcat
pentru Spitalul Municipal ºi pentru
oamenii cu care eu pânã azi am
colaborat ca un primar care din
pãcate a fost ales de orºoveni ºi nu
are abilitãþile ºi capacitãþile necesare.
Nici nu avea de unde, pentru cã în
momentul în care la o instituþie
publicã ajunge un paznic, aºa se
întâmplã. Voi merge în instanþã ºi îmi
voi cãuta dreptatea!”, a precizat
managerul demis al Spitalului
Municipal Orºova, Adrian Cican.
   Dupã un an ºi jumãtate în care
managerul Adrian Cican a adus
medici tineri la spital, a investit în
secþii noi ale spitalului ºi a pus bazele
mai multor proiecte europene de mare
anvergurã, mulþumirea din partea
primarului Stoica s-a concretizat
printr-o demitere scandaloasã. O
demitere venitã din partea unui primar
ales de comunitate care nu înþelege
nimic din nevoile comunitãþii.
Managerul demis se va adresa
instanþei de judecatã.

   Cadrele medicale,
convocate în ºedinþã
de urgenþã, dupã
sosirea dispoziþiei
primarului au fost
ºocate de cele auzite
ºi printre ele se
înfiripeazã idea unui
protest. Nici pacienþii
nu sunt deloc
mulþumiþi de cele
auzite, ba mai mult se
aratã ºocaþi.
   Faptele bune sunt la Orºova,
întotdeauna pedepsite exemplar! Iar
aceste fapte bune sunt rodul unui
efort de medernizare, dotare ºi
profesionalizare a Spitalului
Municipal! Pentru asta, inexplicabil,
Cican va plãti cu funcþia!
   „Sunt 8 medici care au venit la acest
spital de când sunt eu, 8 medici tineri,
sunt investiþii de aproximativ 250.000
de euro, fãcute din venituri proprii ale
Spitalului Municipal Orºova, sunt
lucruri de reducere a datoriilor”, a mai
declarat ex-managerul Adrian Cican.

   Faþã de marea sa ispravã, primarul
Marius Stoica nu a avut nimic de
spus. La primãrie ni s-a spus cã e
plecat pe teren ºi cã dacã vrem putem
sã îl aºteptãm. Dar nu a mai venit! Ce
se va întâmpla la Spitalul Municipal
din Orºova, rãmâne de vãzut! ªtim
doar cã, la acest moment, mai multe
proiecte sunt puse în pericol, cã
medicii ºi întreg personalul sunt
dezolaþi de zbenguiala politicã a
primarului Stoica ºi cã Orºova
rãmâne pe mai departe un oraº
blestemat sã fie condus de aleºi
incapabili.  O. M.

achiziþionatã în anul 1980, iar
doamna profesor Neacºu Simona a
prezentat cea mai nouã ediþie a Operei
lui Mihai Eminescu, în 11 volume,
achiziþionatã chiar în ziua
evenimentului, cu ocazia aniversãrii
din anul acesta.

169 de ani de la naºterea Poetului
   S-au recitat poezii, au
avut loc prezentãri ppt,
comunicãri, dezbateri
legate de viaþa ºi
impactul local, naþional
ºi universal pe care îl
are Mihai Eminescu în
s o c i e t a t e a
contemporanã.
   Doamna profesor
Dãgãdiþã Ionica a
recitat poezii din
creaþia proprie despre
Eminescu, sensi-
bilizând întreaga
audienþã ºi prin
discursul despre
predarea poeziei

eminesciene la clasã. S-a recitat un
fragment din poezia „Luceafãrul” în
variantã bilingvã: românã ºi englezã,
remarcându-se aceeaºi melodie a
limbii, cu dezbateri ºi comunicãri pe
tema universalitãþii lui Eminescu,
fiind tradus încã din timpul vieþii
chiar de cãtre Regina Carmen Sylva.

Aceasta l-a chemat la Palatul Peleº,
pentru a-l determina sã colaboreze
la proiectele ei culturale. Eminescu
n-a acceptat statutul de poet de
curte, dar traducerile poeziilor sale
în limba germanã au rãmas. La
acestea s-au adãugat, de-a lungul
anilor, traduceri în limbile: francezã,
englezã, spaniolã, portughezã,
italianã, chinezã, japonezã, arabã,
hindi, maghiarã.
  S-a discutat despre complexitatea
universalitãþii lui Eminescu, cum ar
fi faptul cã marele nostru poet se
aflã în Guinness Book pentru cel
mai lung poem de dragoste
(„Luceafãrul”) ºi despre
dimensiunea cosmicã, la propriu,
a universalitãþii sale: pe planeta
Mercur existã un crater cu un
diametru de 125 de kilometri care
îi poartã numele, iar în catalogul
planetelor mici printre cele 233.943
de planete din Univers care poartã
un nume, la poziþia 9.495 se aflã
planeta Eminescu.
„Eminescu a fost o personalitate

copleºitoare, care i-a impresionat pe
contemporani prin inteligenþã,
memorie, curiozitate intelectualã,
culturã de nivel european, bogãþia
ºi farmecul limbajului. Din acest
motiv putem spune cã fãrã
Eminescu am fi mai altfel ºi mai
sãraci”, scria Tudor Vianu.
   „Ar fi meritat un Nobel pentru
literaturã, dar acest premiu nu se
acordã postum”, afirma
academicianul Eugen Simion, fostul
preºedinte al Academiei Române, care
a militat ºi a reuºit, cu sprijinul
Academiei, ca ziua de 15 ianuarie sã
devinã Ziua Culturii Naþionale.
Parlamentul a aprobat aceastã lege
în 2010, iar în expunerea de motive a
iniþiatorilor legii se aratã: „Ziua
Culturii Naþionale va fi, în viziunea
noastrã, o zi în care nu numai
celebrãm un mare creator, dar ºi o
zi de reflecþie asupra culturii
române, în genere, ºi a proiectelor
culturale de interes naþional”.

Profesor-metodist Rodica Teleguþã,
Casa Corpului Didactic Mehedinþi

 urmare din pag. 3



opiniiOBIECTIV mehedinþean 17 - 23.01.2019pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Cum spuneam ºi cu ceva
timp înainte – nu îmi place sã mã
citez, dar asta e! – noi, românii nu
putem duce la bun sfârºit o
împrejurare ce ne-ar mai putea ridica
în ochii lumii, fãrã a ne da niþel în
stambã, fãrã a ne face de râs, exact
ca-n bancul cu þiganul (scuzaþi
comparaþia!) care se îneacã la mal.
De pildã, sãptãmâna ce trecu, a avut
loc, la Bucureºti, o festivitate ceva
mai complexã, cu participarea
tuturor înaltelor oficialitãþi europene,
spre a marca începutul mandatului
de exercitare a preºedinþiei rotative,
pentru România în fruntea
Comisiei Europene. Cu doar o zi
înainte de respectivul eveniment,
preºedintele acestei þãri, Klaus
Iohannis (cãci altfel nu am cum sã-
i spun) ºi Partidul Naþional Liberal
au lansat zvonul cã nu vor
participa la festivitatea gãzduitã de
Atheneul Român, ceea a creat o
agitaþie emoþionalã, combinatã cu
indignare în toatã þara. Pentru cã,
de, ei feþele subþiri (oh, Doamne!)
ale democraþiei româneºti, nu vor
ºi nu se cade sã stea alãturi de
reprezentanþii PSD ºi ALDE, cei care
asigurã, în prezent, guvernarea
României. Când pãlãlaia scandalului
politic ameninþa sã se extindã,
bãieþii au dat-o, discret, la întors, ºi
a doua zi au fost prezenþi sub cupola
Atheneului. Unde nedemnul
preºedinte al României a rostit ºi un
discurs (deºi nu avea dreptul),
calificat de unii þuþeri ai Cotrocenilor
drept „istoric”. Râsul curcilor!
„Discurs istoric” plin de locuri
comune, de cliºee ºi de penibilitãþi

curente ale limbii de plastic cum
mai rar se poate vedea! Din pãcate,
nu avem spaþiul necesar pentru a
vã prezenta niºte „mo(n)stre”.
Poate cu o altã ocaziune.
   * Acuma, noi nu credem cã bãieþii
ãºtia au vrut, în mod serios, sã
boicoteze evenimentul la care facem
referire. Erau conºtienþi ºi ei de
dimensiunile naþionale ºi europene
ale scandalului pe care l-ar fi produs.
ªi apoi, era necesar sã-i vadã ºi pe ei
lumea ºi sã rãmânã cu impresia cã
au avut ºi ei partea lor de contribuþie

la conturarea mãreþului moment. Ei
nu voiau decât sã facã douã-trei fiþe,
douã-trei fandãri, prin care sã mimeze
o anumitã distanþã faþã de cei care
guverneazã azi România, Alianþa
PSD-ALDE. Pentru cã ei au fost,
sunt ºi vor fi, n’aºa, vectorii
democraþiei subþiri, veritabile, pe
aceste meleaguri, ce mama
mãmicuþei ei de treabã! ªi acum,
cã erau ºi interesele de imagine ale
þãrii în joc, nici cã se putea un
moment mai oportun ca s-o arate...

   * Din ce în ce mai greu de suportat
acest Dulap Sãsesc, care, deºi
scandalurile penale fredoneazã en
gros ºi en detail deasupra lui, el
continuã sã se dea în faþa opiniunii
publice drept miezul din Fanta ºi
refuzã, cu o încrâncenare demnã de
alte cauze, sã semneze pentru cei doi
miniºtri propuºi de Guvern la
Dezvoltare ºi Transporturi. Speranþa
lui, insuficient de abil ascunsã, ba
chiar cât se poate de transparentã,
este ca acest Guvern, mai ales în
condiþiile actuale, când asigurã
preºedinþia rotativã a Consiliului
Comisiei Europene, sã-ºi dea
sãnãtos cu stângul în dreptul, sã pice
odatã, cum se spune, pre limba lui
ºi sã-ºi aducã, în sfârºit clienþii,
þuþerii, în capul trebii, fãcându-ºi
pohta ce-a pohtit-o! Guvernul lui,
adicã! ªi toate astea, fãrã teama cã
ar putea sfida Constituþia! ªi cã ar
putea fi suspendat ºi dat de-a
berbeleacul definitiv de-acolo, din
Dealul Cotrocenilor! Dupã unii
analiºti, el chiar asta ar aºtepta, în
speranþa cã-i va rãsãri din nou
Steaua Norocului Electoral, astfel
încât sã mai prindã un mandat!
Vorba lui Eminescu: „Nu-nvie
morþii, e-n zadar, copile!”.
   * Apropo de Poetul Naþional! Au
fost Zilele Eminescu! ªi, la fel ca în
ultimii ani, la Drobeta Turnu Severin
s-a desfãºurat Festivalul Internaþional
de literaturã „Mihai Eminescu”. De ce
„internaþional”? Întrebaþi-i, vã rugãm,
pe organizatori. Niºte organizatori
care þin atât de sus nasul, cã ignorã
tot ce miºcã-n jurul lor. O.K. Am
participat ºi noi la o secvenþã a acestui

festival, respectiv la aºa-numitul
medalion D.R. Popescu, constând,
potrivit organizatorilor, într-o
prezentare a operei ºi personalitãþii
acestui mare scriitor, fiu al
Mehedinþiului, într-o expoziþie de
carte din opera acestuia ºi chiar în...
prezenþa la Severin a lui D.R.
Popescu. Dacã expoziþia de carte ºi
cadrul desfãºurãrii manifestãrii au
fost asigurate, la un înalt nivel de
conducerea Bibliotecii Judeþene „I.G.
Bibicescu” (felicitãri sincere, Cristina
Firu!) prezentarea medalionului D.R.
Popescu a lãsat mult de dorit, inclusiv
din punct de vedere acustic,
agreabilul ºi spiritualul Gelu Negrea,
chemat special de la Bucureºti,
nefiind în cea mai bunã formã. D.R.
Popescu nu a putut fi prezent, din
motive, probabil, de sãnãtate
(motivele reale nu le-am putut afla,
întrucât sursele noastre, vreo patru-
cinci la numãr, indicau tot atâtea
motive...). Nu vrem, în ruptul capului,
sã ne imaginãm cã numele celebrului
scriitor a fost vehiculat complet
anapoda, doar pentru creºterea
audienþei evenimentului, aºa cum s-
a întâmplat cu ceva ani în urmã cu
academicianul Eugen Simion.
Altminteri, dacã e sã dãm crezare unor
participanþi, la Festivalul Eminescu din
acest an de la Severin, marele absent
ar fi fost chiar... Eminescu, vorbitorii
întrecându-se în laude cât mai plastice
la adresa organizatorilor, numele
poetului pierzându-se printre diplome
de tot felul (de merit, de excelenþã, de
participare etc.) ºi plicuri cu conþinut
divers... Ei, nu totul poate ieºi
impecabil. Asta e! Poate anul viitor...

        Eminescu, fãrã...Eminescu?!
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Aºa cum am avertizat încã
din  luna decembrie, dupã apariþia
celebrei OUG 114, printre cele mai
afectate de mãsurile pompieristice
sunt chiar Întreprinderile Mici ºi
Mijlocii româneºti. Tot mai mulþi
reprezentanþi ai IMM-uri mi-au
semnalat în ultima sãptãmânã
faptul cã, de la începutul anului,
au primit notificãri de la furnizorii
de energie prin care erau anunþaþi
de creºterea tarifului la energie
electricã cu pânã la 30%.

Aºa cum am mai spus, suprataxa
de 2% aplicatã pe cifra de afaceri a
companiilor din Energie a început sã
îºi facã efectul începând cu
01.01.2019. Producãtorii de
energie sunt obligaþi sã plãteascã
taxa de 2% pe cifra de afaceri,
furnizorii la rândul lor plãtesc 2%
atât pe energia cumpãratã de la
producãtori, cât ºi pe tariful de
furnizare, în timp ce distributorii
plãtesc 2% pe tariful de distribuþie.
   Producãtorii de energie au mãrit
tarifele, furnizorii de energie
electricã au reacþionat ºi au anunþat
majorãri de tarife, distribuitorii la fel,
iar consumatorii români trebuie sã
suporte toatã aceastã nebunie
PSD-istã, adicã caproximativ 400-
500 milioane de euro în plus, per
total la facturile de electricitate în
2019. DA, aceasta este suma pe care
Guvernul PSD vrea sã o strângã la
buget din industria energeticã a þãrii.
Haideþi sã vedem cu ce costuri!
   Dacã ne aducem aminte, atât în
iarna 2017, cât ºi în iarna 2018,
preþurile la energia electricã au
crescut foarte mult. Guvernul nu a
învãþat nimic din lecþiile trecutului ºi
prin aceastã suprataxã de 2%
introdusã de la 1 ianuarie 2019, în
plinã iarnã, a accelerat procesul de
creºtere a preþului ºi piaþa a
reacþionat imediat. România a
devenit cea mai scumpã piaþã de
energie electricã, din regiune, ºi a
devenit în ultimele zile importator net
de energie, preþul MWh pe piaþa
PZU atingând maxime istorice de
400, 500 ºi 600 lei/MWh.

Deputat PNL Virgil Popescu:
Suprataxa PSD-istã din Energie loveºte

puternic în IMM-urile româneºti!

DECLARAÞIE DE PRESÃ

   Totodatã, am avertizat asupra
faptului cã un alt efect pervers al acestei
taxe va fi scoaterea din exploatare a
unor capacitãþi de producþie care nu
vor mai fi rentabile. Am spus chiar cã
va urma falimentul celui mai mare
producãtor de energie electricã pe
cãrbune: CEO Oltenia, þinând cont cã
aceastã companie are deja probleme
cu achiziþia de certificate de CO2, cu
retehnologizãrile obligatorii, iar
aceastã suprataxã îi va afecta grav
lichiditãþile bãneºti.

Ce vom pune în loc stimaþi
Guvernanþi PSD-iºti?

   Nimic, pentru cã nimeni nu va mai
investi într-o þarã impredictibilã, o þarã
unde Guvernul schimbã Codul
Fiscal de Crãciun cu aplicabilitate de
la începutul anului urmãtor.
   Cu ce vom înlocui circa 30% din
producþia de energie electricã pe
bazã de cãrbune a României? Cu
importuri evident ºi astfel vom
ajunge din þara net exportatoare în
þara net importatoare.
   Asta aþi reuºit cu aceastã aberaþie
fiscalã stimaþi Guvernanþi, sã
puneþi în genunchi atât IMM-urile
româneºti, cât ºi producãtorii de
energie electricã pe bazã de
cãrbune (deocamdatã).
   A, sã nu uit!!! Multinaþionalele, mult
hulite de voi, sunt convins cã se vor
descurca, poate chiar se bucurã cã
va mai dispãrea din concurenþa de pe
piaþã, în anumite domenii.

#IndraznesteSaCreziInPSD
Virgil Popescu – vicepreºedintele
Comisiei pentru Industrii ºi Servicii

Senatorul USR de Timiº, Nicu Fãlcoi, s-a reîntors la Severin, pentru
a-ºi þine audienþele lunare. Parlamentarul timiºan þine audienþe ºi

conferinþe de presã, în timp ce foarte puþini dintre senatorii ºi
deputaþii autohtoni nu fac acest lucru.

Senator USR, audienþe la Mehedinþi

 R. C.

    Aºa cum a promis
mehedinþenilor, senatorul USR de
Timiº, Nicu Fãlcoi, a venit din nou
la Severin, pentru a þine audienþe.
Pentru cã i s-a refuzat
deschiderea unui cabinet
parlamentar în judeþul nostru,
senatorul de Timiº se întâlneºte
cu severinenii la sediul partidului
pe care îl reprezintã. Prezenþa în
audienþã a fost numeroasã, iar
dupã acest moment, senatorul a
susþinut ºi o conferinþã de presã.
   Principalele teme abordate au
fost cele legate de lipsa bugetului
naþional, scandalurile de la vârful
Armatei Române, dar ºi scandalul
procedurilor de achiziþie a
corvetelor. Parlamentarul a fãcut ºi
mai multe interpelãri faþã de
problemele ridicate de
mehedinþeni, în timpul audienþelor.
   Este vorba de trei interpelãri,
douã despre situaþia în care se aflã
Piciorul Podului lui Traian ºi una
referitoare la necesitatea sensului

giratoriu pe centura municipiului.
   În timp ce parlamentarii de
Mehedinþi nu au comentat nimic
despre sancþiunea aberantã a
postului REALITATEA TV, senatorul
de Timiº a criticat dur CNA-ul.
   „Din pãcate, CNA-ul a devenit o
armã politicã a actualilor
guvernanþi. Mi se pare aberantã
decizia de întrerupere a emisiei
REALITATEA TV. Am urmãrit ºi eu
atunci, în paralel, mai multe posturi
de televiziune, în seara mitingului
din 10 august. Dupã pãrerea mea,
REALITATEA TV nu a exagerat cu
nimic, cred cã mai degrabã Antena 3
ar fi trebuit sancþionatã ºi nu
Realitatea. CNA a devenit o armã
politicã ºi, atunci când vom ajunge
la guvernare, cu siguranþã vom face
astfel încât CNA sã fie complet
depolitizat, acolo sã fie doar
profesioniºti, care sã îºi facã treaba
ºi atât. Este un atac dur la adresa
libertãþii presei!”, a declarat senatorul
USR Nicu Fãlcoi.
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Dupã vechile tradiþii, înainte
de Crãciun, am adresat unuia dintre
puþinii patrioþi ai zilelor noastre o
urare cu trimitere la sãrbãtoarea
creºtinãtãþii, la Anul Nou ce-ºi grãbea
paºii spre startul celor 365 de zile ale
lui 2019, la anii tinereþii, la fiinþe
frumoase la chip ºi nobile la suflet,
la þara românilor. Am primit un
rãspuns care m-a adus cu picioarele
pe pãmânt: „Acum 30 de ani am avut
o fatã frumoasã ºi mândrã... ne-au
furat-o!”. Fireºte, era vorba de
România! Avea dreptate! Cei ce
pretind cã ar fi condus România au
tratat-o vreme de 29 de ani ca pe o
damã de consumaþie. Nemernicii au
agresat-o, au siluit-o, i-au umilit
seniorii ºi i-au alungat urmaºii...
  „Ciuruiþi” timp de 29 de ani
  În imensul puzzle al lui decembrie
’89, în care Nicolae Ceauºescu a fost
piesã centralã, s-au adunat mii de
documente, stenograme, mãrturii,
articole din presa vremii, rapoarte
declasificate, manipulãri, dezinformãri
ºi, conform romglezei, la modã, o
pãdure de „Fake news”. Urmare a
„Pactului diavolilor” (a se citi întâlnirea
de la Malta din 2-3 decembrie 1989
pe care Gorbaciov, pãcãlitul de serviciu
o denumea atunci „Cotiturã istoricã”,
dar de care s-a dezis când a deschis
ochii), pe primul Preºedinte al
României de atunci, o mânã de
nemernici l-au acuzat pe baza „Fake

Moartea politicã a ucigaºului naþiei nu este o
alternativã, ci act de supravieþuire al naþiei

news”- urilor „Europei libere”, de
genul celor 60.000 de victime,
inexistente, de fapt, l-au judecat printr-
o mascaradã oribilã, l-au condamnat
ºi para-condamnat l-au mitraliat ca pe
o fiarã agresivã, pentru cã putea spune
prea multe adevãruri.
   Cu mult timp în urmã, am afirmat
cã televizorul este un drog mult mai
nociv decât heroina, cocaina, L.S.D.-
ul ºi, în general, produsele
amfitaminice[1], cã este cea mai
eficientã armã de deformare a
realitãþii, de falsificare a istoriei ºi de
îndobitocire. Cu aceastã armã,
cetãþenii României au fost „ciuruiþi”
timp de 29 de ani, fiindu-le indus în
subliminal un miraj, o Fata-morgana
a unei Europe care nu mai poate de
dragul nostru, care ne-ar vrea binele
(chiar cu de-a sila). În realitate, ni s-
a dat brânci în „Imperiul celor 12
stele”, doar pentru a fi transformaþi
în sclavi moderni ºi piaþã de
desfacere a Occidentului. Ni s-a
impus desfiinþarea armatei proprii,
pentru a nu ne mai putea apãra. Am
pierdut independenþa economicã, iar
suveranitatea ºi puterea de decizie am
dat-o pe gratis împreunã cu a
resursele minerale, umane, cu
materia cenuºie a Þãrii.
„Þiganiadã”, Faraonului Carpaþilor
cu „marþienii” politichiei
   Pe fondul mult trâmbiþatei „Mari
Uniri” de la sfârºitul anului 2018,
lamentabil ºi voit ratatã de nenumãrate
ori, prin nevolnicia conducãtorilor
României postdecembriste, a
continuat haosul „Þiganiadei” dintre
Faraonul Carpaþilor ºi „marþienii”
politichiei dâmboviþene. Echilibrul, ºi
aºa instabil din „Þara lui Papurã
Vodã”, a fost afectat profund ºi nu din
pricina recentei activãri a Vulcanului
Etna, ci a nemerniciei cãþãrate ºi

aºezate pe Tronul Þãrii, a luptelor
fratricide, a nesocotirii intereselor
naþionale, inclusiv a pomenilor
primite de paraziþii sociali ai
fantasmagoricei „case regale” a
Republicii, cu prilejul parastasului
Republican al congelatului.
   Mult prea numeroasele mutãri pe
tabla de ºah a componenþei
guvernamentale i-au oferit Faraonului
Carpaþilor prilejul sã-ºi facã mendrele,
sã se dea în stambã dupã cum „vor
muºchii lui”. Cu zâmbetu-i tâmp, între
douã navete Bucureºti-Hermannstadt
(sau Nagyszeben) - ori Bucureºti-
Bruxelles via Carmencita & Mutti
Merkel -, Faraonul nu-ºi mai ascunde
intenþiile, de altfel, destul de strãverzii.
Motive invocate? Ba cã România nu-i
pregãtitã pentru misiunea de a conduce
„Imperiul celor 12 stele” pe perioada
preºedinþiei rotative (el însã, Faraonul,
Da!), ba cã nu-i plac ochii miniºtrilor
din România (fãrã a motiva ºi cauzele
respingerilor), iar hainele înalt-prea-
nulitãþii-sale vor sta pe post de
sperietoare la toate ºedinþele
guvernului... ce mai? Faraonul vrea
„Guvernul meu”. Certitudine este ºi
faptul cã, strecurându-se printre
dosarele sale penale spãlate
machiavelic chiar în anul catapultãrii
pe tron a dat de atâtea ori cu oiºtea-n
gard, încât este greu de crezut cã ar
putea fi posesor de carnet de
conducere al vreunui vehicul. Dacã
da, cel care i l-a eliberat ar trebui
judecat ºi pedepsit pentru
incompetenþã, iresponsabilitate ºi
neglijenþã în serviciu.
Dacã pierde trenul, nici Costa
Rica, nici Madacascarul nu-l mai
scot basma curatã
   Dupã aplicarea cu „copy-paste” a
procedurii navetei sãptãmânale la ºi
de la nevastã, Faraonul ºi-a instalat
fundul în douã luntrii ºi trage cu sârg
de sforicele. În patru ani de huzurealã
pe banii statului român n-a construit
nici mãcar un castel de nisip. Acum
vrea ºi la Bruxelles - lângã taica
Juncker, cãruia, prin vocaþia de slugã,
nu-i iese din vorbirea etilico-sciaticã
-, vrea ºi la Cotroceni pentru a agita
bãþul prin gard ca sã menþinã spiritele
aþâþate ºi Þara în degringoladã. O

tragere de timp pentru ca jongleriile
cu casele obþinute „din meditaþii”
(asemenea termopanelor Mãtuºii
Tamara) sã nu aparã la TV sau, mai
rãu, pe banca acuzãrii pentru
comiterea de fals ºi uz de fals... poate
ºi de alte fapte, la fel sau mai puþin
onorabile. Beleaua este cã asemeni
Etnei, mizeria a dat pe-afarã ºi cele 16
dosare „lãzãrite” cu grijã prin soluþii
de neurmãrire penalã (8 dosare),
dispoziþii de disjungere/declinare (7
dosare), în timp ce un dosar a fost
preluat de la P.C.A. Alba Iulia la PICCJ
(dosarul nr. 411/P/2013)[2]. au fost
desconspirate. Dacã-ºi pierde
imunitatea, nici Costa Rica, nici
Madacascarul nu-l mai scot basma
curatã pe inculpat. Scrâºneºte din
maxilare, arãtându-ºi fasolea „spãlatã
de douã ori pe zi”, precum în reclamele
„Colgate” sau „Sensodyne”. În
aroganþa sa fãrã limite, trage nãdejde
cã dupã o jumãtate de an ca tãietor
de frunze pe meleaguri occidentale
cineva îi va mai mãslui încã mandat
de „ales al Facebook-ului”.
Patru ani de muþenie, infatuare,
scrâºniri din dinþi ºi atac la limba
românã
   Cu certitudine, realitatea a
demonstrat cã entitatea humanoidã,
cu eticheta K.W.I., lipitã pe jacheta
roºie nu este altceva decât o uriaºã
calamitate abãtutã asupra României
pe post de pradã. O clonã modelatã
dupã tipicul alogenilor care au
cârmuit România anilor ’40-’50 ai
secolului al XX-lea, cu scopul
reciclat de a sluji interese strãine
Neamului Românesc. Cum bine se
ºtie, „corb la corb nu-ºi scoate
ochii”, drept pentru care, Joseph
Daul - alt valet a Noii Ordini Mondiale
ºi Preºedinte al Partidului Popular
European (P.P.E.) -, îi saltã mingea
la fileu, afirmând despre Faraon cã
ar fi „un luptãtor neobosit pentru
statul de drept ºi combaterea
corupþiei” ºi cã „va conduce
excelent preºedinþia rotativã a
Uniunii Europene”. Observãm cã
zicala româneascã „Cine se-
aseamãnã, se-adunã” funcþioneazã
ºi în Occident.

[1] Amfetaminele sunt substanþe simpatomimetice de sintezã, înrudite structural cu adrenalina
(epinefrinã), la care predominã efectele excitante centrale. De aceea sunt numite ºi amine de trezire
sau amine tonifiante. Reprezentantul principal este amfetaminã, sintetizatã la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi utilizatã iniþial pentru acþiunea sã decongestionanþã. Principalele efecte ale amfetaminelor
sunt stimularea psihomotorie ºi acþiunea anorexigenã. Au potenþial ridicat de abuz. Doza consumatã
este crescutã rapid ºi foarte mult pentru atingerea stãrii de euforie, deoarece se instaleazã toleranþa.
Dependenþii de amfetamine dorm doar câteva ore pe noapte, timp de luni de zile ºi ajung la psihiatru
într-o stare ce se deosebeºte foarte puþin de psihoza acutã. Se simt ameninþaþi ºi urmãriþi de orice
persoanã necunoscutã, prezintã halucinaþii tactile ºi auditive.
[2] https://www.luju.ro/dezvaluiri/cazuri-celebre/lazar-si-iohannis-sunt-terminati-avem-
documentul-care-demasca-fratia-lazar-iohannis-pe-dosare-penale-taica-lazar-a-transmis-
personal-solutiile-multumitoare-pentru-klaus-iohannis-certificand-legalitatea-si-temeinicia-
clasarilor-doua-dosare-penale-privindu-  continuare în pagina 10
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Nu ºtiu ce for mondial spune
cã prin 2080 România va avea o
populaþie de 14 milioane de locuitori.
Situaþia este cu adevãrat dramaticã,
având în vedere cã din 1990 încoace
sporul natural în þarã a fost unul
negativ. Dacã politicienii s-au gândit
ºi au întors pe toate pãrþile tot felul
de subiecte mai mult sau mai puþin
importante, cum ar fi legile justiþiei,
legile fiscale, legile penale, legile
sociale ºi altele, aproape cã nimeni
nu are soluþii ºi nu îndrãzneºte sã
facã propuneri legate de depopularea
þãrii ºi de scãderea dramaticã a
sporului natural. Niciun guvernant nu
vine cu o soluþie viabilã pentru
aceastã problemã care pune în
discuþie chiar existenþa milenarã a
acestui popor pe meleagurile din
spaþiul carpato-danubiano-pontic.
Nu numai cã nu sunt soluþii de
creºtere a natalitãþii, dar scãderea
populaþiei va continua într-un ritm ºi
mai alert în anii urmãtori.
   O statisticã spune cã populaþia
ºcolarã se va reduce tot pânã în 2080
cu aproape 900.000 de copii. E o veste
cumplitã. Adicã aproape un milion de

Cine îi mai voteazã?
copii mai puþin. Nu mai vin generaþii
din urmã sã ne achite pensiile, sã
munceascã în þarã. Practic, vom deveni
un stat de bugetari. Cine va mai munci
în fabrici ºi în uzine sau în pensiuni,
dacã vom deveni un stat turistic? Adicã
o þarã frumoasã ºi cam nelocuitã. O
þarã de 14 milioane de locuitori nici
nu va conta în regiune. Nici mãcar
pentru Marea Neagrã. Sigur cã mai
este ºi varianta cã sã ajungem noi
în 2080. Adicã peste 61 de ani. Mulþi
dintre noi cei de acum vor fi oale ºi
ulcele ºi vom privi lumea de pe
spate de la rãdãcina ierbii. Lumea
va arãta altfel atunci, când miroºi
florile de la rãdãcinã.
   Ceea ce nu pricep politicienii,
indiferent de culoarea politicã ºi de
cât de corupþi, cameleonici, deºtepþi,
proºti sau cinstiþi sunt este cã cea mai
mare responsabilitate pe care o avem
nu este pentru trecut ºi pentru
onorarea istoriei ºi a înaintaºilor. S-a
vãzut cã nu ne preocupã lucrul acesta
ºi faptul cã unii au murit pentru þarã
ºi pentru pãmânt mãcar. Nu ne
preocupã nici prezentul pentru cã de
30 de ani ne tot chinuim sã facem un

stat de drept ºi a ieºit paralel, sã facem
o justiþie dreaptã ºi a ieºit cam
strâmbã, sã avem un trai mai bun ºi
e nebun. Problema de mare
însemnãtate pe care noi o avem acum
ºi pe care alte þãri au înþeles-o de mii
de ani este cã avem o mare
responsabilitate pentru viitor, pentru
generaþiile viitoare. Infrastructura
socialã, moralã ºi de orice fel pe care
o construim acum va fi piatra de
temelie pentru generaþiile viitoare.
   Viitorul este o temã care nu se
perimeazã niciodatã. Este mereu de
actualitate pentru cã nu-i aºa, încã nu
s-a întâmplat. Pare banal ºi simplist,
dar ºi aºa politicienii nu pricep care le
este scopul în treburile publice. Trebuie
sã le pese ce se va întâmpla cu copiii,
nepoþii ºi strãnepoþii lor. Sã le pese cu
ce se va întâmpla peste 61 de ani de
acum înainte. Fiecare piatrã pusã pe
drumul cãtre viitor este bine primitã ºi
peste ea se vor aºeza ºi altele. Deja în
alte þãri se trãieºte în viitor, cel puþin
din punct de vedere tehnologic.

   Noi suntem încã în urmã la capitolul
drumuri, canalizare, gaze, apã
curentã, veceu în casã. Mai avem
multe de fãcut, dar trebuie sã le facem
odatã ºi sã ne punem la punct viitorul.
Încã de azi. Cât ne pasã de viitor se
vede în prezent. Cât investim în
generaþiile care vin. Dispar generaþii
întregi de la an la an. Se închid zeci
ºi sute de ºcoli de la an la an. Ne
moare încet viitorul ºi noi nu facem
nimic. Pânã ºi soluþia la îndemânã:
banala alocaþie stã la un nivel de
mizerie de 84 de lei. ªi mai sunt atâtea
politici de gândit ºi de implementat
pentru a încuraja familia ºi natalitatea.
Nu se face nimic. Românii nu au
niciun plan de copii, de România. E
vorba de românii tineri. Ei vor în
continuare sã plece, sã mute România
de aici, familia, copiii, nepoþii ºi
strãnepoþii. Chiar nu vrem sã facem
nimic pentru ca viitorul sã nu fie atât
de predictibil pentru România? Dar
pânã ºi dinozaurii au dispãrut. Dar
niºte români.  ªtefan Bãeºiu
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   Al patrulea chiriaº postdecembrist la Cotroceni
a debutat prin muþenie. Mult mai târziu, când a
deschis gura, convins pânã peste poate de
impresia cã ar fi stãpânul României ºi în absenþa
oricãror argumente logice, a atacat limba românã
„la baionetã”. Unicul fapt demonstrat în cei patru
ani de navetã este dependenþa de nevastã,
întrebarea fireascã fiind inevitabilã: dacã navetistul
de serviciu îºi va pãstra nãravul plimbãrii
costumului între locul de serviciu ºi casele
obþinute cu trudã, prin meditaþii extrasenzoriale
ºi artificii „iluzioniste”, inspirate din regulamentul
Deutsche Volksgruppe in Rumänien, la cât se
vor ridica cheltuielile deplasãrilor sãptãmânale
Bruxelles-Hermannstadt ale ipochimenului,
pentru a se întâlni cu Carmecita - care, la rândul
ei, sfidezã legile þãrii? Oare „iuropenii” de la
U.E. i le vor deconta?
„În þara asta de gugumani în care eu sunt
cel dintâi”...
   Cartea de cãpãtâi a Faraonului din Carpaþi
nu este Constituþia României, ci sloganul
Caþavencului: „În þara asta de gugumani în
care eu sunt cel dintâi”... faptele sale
mulându-se perfect pe ipocrizia demagogicã
a personajului din „scrisoarea pierdutã” a lui
Nenea Iancu: „un om politic trebuie, mai ales
în niºte împrejurãri politice ca acelea prin

Moartea politicã a ucigaºului...

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

care trece patria noastrã, împrejurãri de
naturã a hotãrî o miºcare generalã, miºcare
ce, dacã vom lua în consideraþie trecutul
oricãrui stat constituþional, mai ales un stat
«de drept» ca al nostru”, bla, bla…
Moartea politicã a ucigaºului naþiei nu este
o alternativã, ci act de supravieþuire
   Faraonul se crede deasupra românilor, de care
ºi-a bãtut joc în repetate rânduri. Fãrã strop de
originalitate, ceea ce nu-l scuteºte de vinovãþie,
el nu este autorul ideilor „fãrã formã ºi fãrã fond”
transformate în sunete ºi expulzate cu mare
trudã pe cale oralã, auzibile la un difuzor defect.
Sunt prelucrãri ale unor indivizi nu totdeauna
inspiraþi, înmagazinate pe un hard de generaþie
expiratã, instalat pe post de creier, apoi preluate
vizual ºi citite sacadat ºi scandalos de la pupitrul
prezidenþial. Treziþi-vã români din „somnul cel
de moarte” - la propriu! În timp ce numeroase
state de pe întreg mapamondul au refuzat
infamul „Pact O.N.U. pentru migraþie”, Faraonul
este capabil sã-l accepte, declanºând suicidul
românilor. Incompetenþa, abuzul, sfidarea legii,
inclusiv trãdarea de þarã trebuie sancþionate
dupã gravitatea faptelor ºi, sine die, cu moartea
politicã a celui care ucide Naþia Românã!

La Spitalul Municipal din Orºova se lucreazã de
mai bine de un an la un proiect European de anvergurã.
Acesta a fost aprobat la finanþare, însã nu s-a semnat
încã contractual de finanþare. Recenta demitere intepestivã
a managerului Spitalului Municipal, Adrian Cican ar putea
aduce prejudicii grave întregului proiect, deoarece actele
trebuie semnate de managerul de proiect, manager care
acum nu mai poate semna. Mai mult, este compromisã
ºi component de proiect a partenerului sârb. În acest
proiect, atât Spitalul Municipal Orºova cât ºi Centrul de
Sãnãtate din Kladovo urmau sã fie dotate cu aparaturã
medicalã ºi de telemedicinã de cel mai înalt nivel
tehnologic. Dar aceste amãnunte sunt mai puþin
interesante pentru primarul Marius Stoica.

Primarul Orºovei
compromite un proiect
european de peste un

milion de euro
Odatã cu demiterea intempestivã ºi inexplicabilã a

managerului Spitalului Municipal Orºova, a fost pus
în pericol de a fi compromis un proiect european de
peste un milion de euro. Proiectul trebuia semnat de

managerul spitalului, iar neîndeplinirea acestei
formalitãþi poate duce la pierderea fondurilor

europene. Acest lucru nu pare sã îi intereseze pe
aleºii locali ai Orºovei.

 continuare în pag. 15
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Ai auzit vecine...? (4)
În articolul precedent am

început relatarea cu colegul meu de
învãþãmânt primar, ENESCU MIHAI
(nãscut OPINCÃ), unul din
supravieþuitorii actului criminal din
1951, operaþiunea BÃRÃGAN.
   Nu voi repeta scena revederii
locului „LA TROIÞÃ” cu atât mai mult
cu cât creionul ºi hârtia nu vor putea
reda starea lui MIªA în acel moment.
   Am continuat drumul spre casa
mea, timp în care MIªA întreba ºi tot
el rãspundea: Ce a fost aici? A! Da.
Dar aici? Da! Primãria dar parcã nu
era la etaj. Cine a etajat-o? I-am
rãspuns cã a etajat-o colegul nostru
de învãþãmânt primar, învãþãtorul
GHEORGHE PAPAVÃ ce a fost primar
ºi care a iniþiat multe schimbãri în
bine în comunã.
   Punea una dupã alta întrebãri
ce-i rãscoleau mintea, întrebãri
pe care le voi reda fidel.
   „Sunt nãscut la 23 noiembrie 1939
în satul ISACOVA din þinutul ORNEI,
BASARABIA fiul lui ANDREI ºi AGAPIA
OPINCÃ, o familie cu 6 persoane.
Viaþa noastrã ºi a altor familii din
BASARABIA, a fost profund marcatã
de consecinþele nefaste ale celui de-al
II-lea Rãzboi Mondial, am trãit invazia
ruseascã ºi am parcurs restul vieþii cu
statutul de deportat.
   La începutul anului 1944, odatã
cu vestea rãu prevestitoare „VIN
RUªII”, împreunã cu mama, tata
fiind mobilizat, am trecut PRUTUL
ºi am luat drumul pribegiei.
   E greu de descris starea de care
era cuprinsã, întreaga populaþie ce
lãsa casa, masa, mai de preþ fiind
salvarea vieþii.
   Gara era ticsitã de familii ce
plecau din calea ruºilor. Dupã
multe chinuri, înfometãri, chiar ºi
atacuri aeriene, am ajuns la Craiova
ºi de acolo am fost orientaþi spre
PODENI – Mehedinþi.
   Dupã eliberare, tatãl meu ºi-a gãsit
familia ºi a fost angajat cântãreþ la
biserica din Podeni unde preot era
omul plin de omenie IULIAN
POPESCU care la slujba de PAªTI
din anul 1945 s-a adresat enoriaºilor
aºa: „Sã-i primim pe aceºtia cã ºi ei
sunt români ºi buni creºtini, ca ºi noi,
pentru cã ei ºi-au lãsat vatra lor natalã
ºi pe cei dragi pentru a salva credinþa

SFINTEI BISERICI a noastrã”.
   Cuvintele acestea spuse de un
bun creºtin mi-au rãmas întipãrite
în minte pentru toatã viaþa.
   MIªA a continuat relatarea
spunând cã podenarii erau oameni
deschiºi ºi cã au gãsit, în Podeni,
gazde primitoare ºi, astfel, a continuat
octogenarul: „numai datoritã acestor
oameni sãraci, dar bogaþi sufleteºte,
am putut sã ne integrãm în societate
ºi sã evitãm repatrierea forþatã în
Uniunea Sovieticã.
   La Podeni, continuã MIªA, am
petrecut cei mai frumoºi ani ai
copilãriei. Aici am împãrtãºit bucuria
colindãtorilor, a sorcovarilor cu
ocazia Crãciunului ºi Anului Nou iar
cu ºcoala, împreunã cu învãþãtorul
NICOLAE GRAMA am fãcut excursii
în împrejurimi ajungând, pe drumul
contrabandei cu sare, ori carne de pe
vremea când aci era graniþa vechiului
regat, pânã la BÃILE HERCULANE.
   Mã jucam cu copii satului,
fãceam baie în râul BAHNA,
mergeam la botezuri, praznice ori
la mãsuratul oilor.
   Chemat la comuna BALTA, unde
era postul de jandarmi, tatãl meu a
arãtat cã nu facem politicã ºi, aºa
am scãpat de repatriere forþatã în
Uniunea Sovieticã. Ce bine era pe
atunci! Mã împrietenisem cu vecinii,
cu copii satului iar în râul BAHNA
ne rãcoream în zilele de arºiþã, iar
livezile de cireºi, meri, pruni ºi caiºi
erau deliciul nostru, al copiilor.
   Dupã aºa, bucurie, deodatã, veni
peste sat, adevãrata crimã
împotriva umanitãþii, odiosul act al
deportãrii din 17/18 iunie 1951.
   În duminica RUSALIILOR, tatãl
meu a participat, în calitate de
cântãreþ, la Sfânta slujbã iar, noaptea
liniºtea comunii a fost tulburatã de
militari, înarmaþi, ca de rãzboi, care
blocau comuna ºi nimeni nu putea
sã iese sau sã intre.
   Aveam 12 ani când mama m-a
strigat: MIªA, vino repede acasã cã
noi trebuie sã plecãm ºi, aºa mi-am
luat ADIO de la copilãrie fericitã, de
la prietenii DORU MUICÃ; ION
PAPAVÃ ºi alþii iar, Rusaliile, zile de
sãrbãtoare, în loc de bucurie pentru
toatã comuna, au fost cuprinse de o
sufocantã neliniºte.

  Drumul pânã la TROIÞÃ, l-am
fãcut pe jos, încolonaþi, pãziþi de
soldaþi ºi de ochii securiºtilor ºi
activiºtilor de partid.
   Era cel mai odios convoi ce l-a
vãzut satul. Oamenii îºi fãceau cruce,
femeile ºtergeau cu colþul basmalei
ochii, plini de lacrimi, ºi se rugau:
„Doamne, ajutã-i pe oropsiþi!”
   Am fost încãrcaþi în maºini iar în
gara ªIMIAN, împreunã cu altã
familie din PODENI, încãrcaþi într-
un vagon de marfã.
   ORIBILA,  CUMPLITA
cãlãtorie, mai cu seamã pentru
cei mici care vedeau ºi mergeau
pentru prima oarã cu trenul.
  Abia în gara CIULNIÞA pãrinþii lui
MIªA s-au liniºtit, au înþeles cã
nu-i  duce în Rusia iar din
CÃLÃRAªI, încãrcaþi în camioane
ºi cãruþe au fost duºi, pe ºoseaua
SLOBOZIA în câmpul liber al
Bãrãganului, într-un loc delimitat
cu þãruºi, fãrã apã, fãrã mâncare,
pradã þânþarilor ºi aºa, spune
MIªA, s-a dezvoltat o nouã
aºezare omeneascã pe terenul unei

gospodãri i agricole de stat,
aºezare cãreia i s-a dat numele de
VASILE VASIA, dupã cel al
gospodãriei de stat ºi apoi au
numit-o BORCEA NOUÃ.
    Oamenii ºi-au fãcut, mai întâi,
umbrare din crengi ºi iarbã, pentru
a scãpa de þânþari iar apoi ºi-au
construit, din chirpici, case dupã
puterile fiecãruia.
   Apa era puþinã ºi plinã de mâl ºi sãlcie.
   „Suferinþele prin care au trecut ºi
chinurile îndurate sunt multe dar, cum
e românul, bãtãios am reuºit sã termin
facultatea, curs de zi, ca bursier, ºi am
lucrat, mai întâi, ca profesor la ONEªTI
ºi apoi muzeograf iar în speranþa cã
voi scãpa de acel STIGMAT de
BÃRÃGÃNIST mi-am schimbat
numele din OPINCÃ în ENESCU.
   În ciuda celor foarte multe, ce s-ar
putea spune, mã rezum la atât,
rugându-l pe BUNUL DUMNEZEU sã
fereascã toatã naþia româneascã de
asemenea urgii ºi sã-ºi primeascã
fiecare plata dupã faptele sale”.

(Va urma)
Profesor Haralambie Lupulescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Sunt posibile cadouri, recompense substanþiale sau
implicarea în proiecte ºi colaborãri care vestesc
diverse avantaje. Existã ºi varianta încheierii unor
acþiuni din care trebuiau sã vinã bani ºi au venit
puþini sau deloc. Este o perioadã bunã de a-þi
verifica situaþia veniturilor din munca proprie ºi a
datoriilor faþã de alþii. Chiar dacã apar nemulþumiri,
depãºeºte momentul prin alcãtuirea unui plan de
acþiune în acest sens mult mai viabil întâlniri ºi
dialoguri interesante cu persoanele din anturajul
apropiat. Evitã sã vorbeºti mult despre tine ºi
intenþiile tale. Spre finalul sãptãmânii intervin
treburi gospodãreºti. Este posibil ca o rudã
apropiatã sã-þi dea veºti nu prea plãcute. Nu lua de
bun chiar tot ce þi se spune. Vin anumite persoane
cãtre tine, doar ca sã te provoace din amuzament.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna este importantã la capitolul
personalitate. Te vei face remarcat în anturaj prin
forþã ºi farmec deosebit. Se pare cã îþi vei
modifica modul de relaþionare cu tot ce te
înconjoarã. Sinele tãu va ieºi la ivealã complet
schimbat ºi cu noi planuri de viaþã. Eºti dornic
de a te implica în colaborãri noi ºi chiar poþi
primi oferte viabile. Totuºi, în umbrã existã hibe
importante referitoare la orice parteneriat vizat
acum. Deocamdatã studiazã terenul ºi lasã
deciziile pentru o altã perioadã. Apar cheltuieli
cotidiene, dar în acelaºi timp vin ºi banii
necesari mai ales dinspre locul de muncã sub
formã de salariu sau o primã neaºteptatã. Sunt
momente excelente pentru studiu, informare,
schimb de idei. Dialoguri ºi întâlniri importante
cu multe persoane din anturajul apropiat.
Prudenþã ºi mãsurã în toate!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale, colaborãrile ºi proiectele
sunt bine susþinute în aceastã sãptãmânã.
Activitatea din acest sector îþi va crea o stare de
bine, iar oportunitãþile de câºtig sunt garantate.
Disputele vor fi frecvente, poate ºi ceva reproºuri,
mai ales din partea partenerului de viaþã.
Foloseºte mãsura în toate ºi ascultã ce au de zis
ceilalþi. Recomandabil este sã stai de vorbã doar
cu tine însuþi ºi sã fii cât mai discret cu ceilalþi.
Sunt zile bune de a-þi alcãtui un plan de viitor în
legãturã cu locul de muncã sau cu parteneriatele
viitoare. În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi
mai bine, revenind în mijlocul celorlalþi cu forþe
proaspete. Se contureazã cadouri ºi informaþii
preþioase referitoare la veniturile obþinute din
munca proprie. Cheltuieli diverse ºi pentru tine
ºi pentru alþii.  CONTINUARE ÎN PAGINA 13
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Astãzi, 11.01.2019, începând cu ora
14.00, la Palatul Cultural „Th. Costescu” din
municipiul DrobetaTurnu Severin a avut loc
prezentarea activitãþii desfãºurate de cãtre ISU
Mehedinþi în anul 2018. La eveniment au
participat adjunctul inspectorul general al
Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã
(IGSU), domnul colonel Cezar-Mihai Damian,
prefectul judeþului Mehedinþi, domnul Nicolae
Drãghia, preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul Aladin Georgescu,
Preasfinþitul pãrinte Nicodim, episcopul
Severinului ºi Strehaiei ºi ºefii structurilor MAI
ºi ai instituþiilor publice cu funcþii de sprijin în
Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã.
   În acest context, inspectorul ºef al Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”, colonel
Florentin Dragomir, a prezentat invitaþilor ºi cadrelor
unitãþii, misiunile ºi activitãþile desfãºurate de
inspectorat în cursul anului precedent, analizând
punctual gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse
pentru anul 2018, prin reflectarea sintetizatã a
rezultatelor compartimentelor ºi structurilor
instituþiei, concluzia generalã desprinsã fiind aceea
cã serviciile profesioniste pentru situaþii de urgenþã
ale judeþului Mehedinþi ºi-au asumat cu
responsabilitate ºi profesionalism rolul important pe
care îl au în protejarea vieþii ºi bunurilor populaþiei.
   Pentru salvatorii mehedinþeni, 2018 a fost un
an marcat de o activitate intensã cu mii de ore
petrecute la intervenþii pentru acordarea
sprijinului populaþiei din judeþ.

ISU Mehedinþi a intervenit la un numãr de
4.561 de situaþii de urgenþã ºi urgenþe medicale,
ceea ce înseamnã o medie de 12,49 intervenþii
pe zi, concretizate în misiuni de salvare a vieþii
ºi bunurilor cetãþenilor.
  Împãrþite pe categorii, ele se referã la 3.203
intervenþii SMURD, 268 incendii, 329 arderi
necontrolate ale vegetaþiei uscate, 172
intervenþii pentru asistenþa ºi salvarea
persoanelor, 18 intervenþii pentru salvãri de
animale, 13 intervenþii pentru cãutarea unor
persoane dispãrute/scoaterea unor persoane
gãsite decedate din mlaºtinã/fluviul Dunãrea/
lac, 36 misiuni pentru îndepãrtare elemente de
construcþie, cabluri electrice ºi copaci cãzuþi pe
carosabil, 77 misiuni pentru îndepãrtarea
roiurilor de gãrgãuni/viespi/albine ºi reptile, 51
de intervenþii la inundaþii, 87 intervenþii de
asigurare ºi supraveghere a producerii unor
situaþii de urgenþã pe timpul evenimentelor
publice de amploare, 7 misiuni pirotehnice etc.

Comparativ cu anul precedent se observã o
scãdere a numãrului de intervenþii în situaþii de
urgenþã (<741), de la 5.302 în anul 2017, la 4.561
în anul 2018, procentul de scãdere fiind de 13,97%.

Evaluarea activitãþii desfãºurate de Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi în anul 2018

 268 de incendii stinse de pompieri în 2018
Pompierii din cadrul subunitãþilor de intervenþie

ale ISU Mehedinþi au acþionat pentru stingerea a 268
de incendii, faþã de 375 în aceeaºi perioadã a anului
precedent. Cea mai mare pondere a incendiilor o
reprezintã cele izbucnite la proprietãþile particulare
ale cetãþenilor (locuinþe, anexe, terenuri ºi proprietãþi
private). Incendiile manifestate la gospodãriile
populaþiei au avut loc la clãdiri de locuit ºi anexe în
228 de situaþii, la mijloace de transport individuale
în 35 de situaþii ºi 26 la terenuri din apropierea
gospodãriilor. Pe timpul intervenþiilor la incendiiau
fost salvate 22 de persoane, (18 adulþi ºi 4 copii),
78 de animale ºi 40 de pãsãri, precum ºi importante
bunuri materiale.  Cu toate eforturile depuse, s-au
înregistrat, pe timpul intervenþiilor, 5 persoane
decedate ºi 6 rãnite. Cele mai multe incendii au fost
determinate de flacãrã (124), efect termic (44), jar
sau scântei (44), scurtcircuit electric ( 39).
  3.203 intervenþii SMURD
  3.188 de mehedinþeni, dintre care 229 au fost
copii, au fost salvaþi sau asistaþi de paramedicii
Serviciului Mobil de Urgenþã, Reanimare ºi
Descarcerare (SMURD) Mehedinþi. Comparativ cu
aceeaºi perioadã a anului precedent, numãrul
intervenþiilor SMURD a scãzut cu8,95%, scãdere
generatã de scoaterea din intervenþie a unor
ambulanþe SMURD, din motive tehnice, de la
3.518 în 2017, la 3.203 în anul 2018 (<315).
Potrivit statisticilor ISU Mehedinþi, paramedicii
SMURD au intervenit la 787 urgenþe cu
traumatisme, 219 urgenþe cu afecþiuni cardiace,
20 urgenþe la bolnavi aflaþi în stop cardio-respirator
resuscitat/neresuscitat, 143 urgenþe la intoxicaþii,
246 urgenþe la accidente rutiere ºi 1.725 urgenþe
pentru alte afecþiuni medicale (ale aparatului
digestiv, renal, respirator, afecþiuni psihice etc).
    Îndeplinirea obiectivelor din anul 2018 se
datoreazã disponibilitãþii ºi operativitãþii forþelor ºi
mijloacelor specializate ale pompierilor militari,
diversitãþii ºi complexitãþii intervenþiilor specifice,
dezideratului apãrãrii vieþii, bunurilor materiale ºi
mediului, precum ºi încrederii mari a populaþiei în
solicitarea unitãþii noastre ºi în alte situaþii, altele
decât urgenþele generate de incendii.
    La finalul activitãþii, adjunctul inspectorului general
al IGSU, prefectul judeþului, preºedintele Consiliului
Judeþean ºi Preasfinþia Sa au felicitat comanda ºi
personalul inspectoratului, urându-le succes în
îndeplinirea misiunilor viitoare ºi menþinerea continuã
la standardul ridicat adoptat pânã în prezent.
   Cu aceastã ocazie, mulþumim colegilor care
au susþinut misiunile desfãºurate,
reprezentanþilor mass-media ºi tuturor
instituþiilor care au sprijinit inspectoratul pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse.
PURTÃTOR DE CUVÂNT Slt. Ramona NISTOR
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Întreaga sãptãmânã ai foarte mult de lucru la
serviciu. Însã munceºti cu plãcere, simþind clar
cã se deschid alte culori profesionale, de foarte
bunã calitate ºi pe termen lung. Intervin
evenimente deosebite în sectorul prietenilor ºi
al protectorilor. Astfel, te poþi decide sã renunþi
la unele relaþii de prietenie ºi sã te orientezi cãtre
alte persoane pe care le-ai ignorat. Poate apãrea
un protector nou care îþi va fi pe termen lung. În
a doua parte a sãptãmânii, sufletul tãu are nevoie
de odihnã. Recomandabil este sã te retragi din
mijlocul celorlalþi ºi sã analizezi pe îndelete, cele
petrecute în ultimul timp. Ce nu îþi place
schimbã ºi abordeazã o nouã atitudine faþã de
muncã ºi îndatoriri sociale. În weekend te vei
simþi mult mai bine ºi vei reuºi sã realizezi tot
ce þi-ai propus.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna îþi aduce controverse în
plan socio-profesional. O etapã se sfârºeºte ºi
începe alta nouã în care te vei raporta altfel la
tot ce þine de mediul social în care trãieºti ºi îþi
desfãºori activitatea. Poþi dobândi faimã sau
dimpotrivã, numele tãu sã nu fie privit cu ochi
buni. Fii sincer cu tine însuþi ºi propune-þi
direcþii noi de îmbunãtãþire a poziþiei sociale.
Prietenii îþi sunt alãturi, mai ales pe 17 ºi pe 18
ianuarie. Întâlniri, dialoguri interesante, toate vin
cãtre tine în avalanºã, pentru cã ai nevoie de
sfaturi ºi soluþii noi. Totuºi, în a doua parte a
sãptãmânii îþi poate scãdea tonusul. Ultimele
evenimente te-au obosit mult, astfel cã ai nevoie
de odihnã ºi plimbãri în aer liber. Rezervã-þi timp
doar pentru tine ºi mediteazã pe îndelete ºi în
tainã la noile planuri de viitor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

La începutul sãptãmânii va apãrea o puternicã
dorinþã de rafinare sufleteascã. Activitãþile
culturale îþi pot oferi stãri de spirit deosebite.
Cãlãtoriile în strãinãtate sunt susþinute, aºa încât
este posibil sã pleci undeva departe sau sã
renunþi la o cãlãtorie. Pentru alþii se poate pune
problema unor cursuri pe termen lung. Mai ales
în preajma datei de 17 Ianuarie poþi susþine
cu brio examene. În a doua parte a sãptãmânii
eºti nevoit sã-þi îndrepþi eforturile spre carierã.
Este posibilã o micã discuþie aprinsã cu un
ºef. Se pare cã în ultimul timp þi-ai neglijat
îndatoririle de la locul de muncã, creând
neplãceri celor din jur. Lucrurile se pot remedia
uºor, aºa încât asumã-þi responsabilitatea ºi
acþioneazã în consecinþã. În ultimele zile ale
sãptãmânii se întrezãresc reuniuni agreabile
cu prietenii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare
legate de banii ºi bunurile deþinute ºi
administrate în comun cu alþii. Este posibil sã
primeºti bani sau bunuri materiale de la rude
sau, în funcþie de caz, dintr-o afacere. Sau te
poþi asocia cu oameni importanþi într-o nouã
colaborare profitabilã. Dacã eºti deja implicat
în unele, acestea pot lua turnuri nebãnuite. Este
nevoie sã achiþi facturi, taxe, datorii de tot felul.
Frumos este cã în a doua parte a sãptãmânii îþi
orientezi atenþia cãtre laturile spirituale ale vieþii.
Planurile de cãlãtorii în afara graniþelor þãrii îþi
vor crea o stare de bine. Fii mai atent la poziþia
ta socialã ºi la pãrerea altora despre tine! Este
nevoie sã aloci timp ºi eforturi ºi pentru acestea.
Reuniuni importante cu membrii familiei ºi cu
persoane importante în mediul socio-
profesional în care activezi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai multe de fãcut la serviciu în primele zile
ale sãptãmânii, dar ºi acasã în plan personal
trebuie sã rezolvi diverse. Foarte importante sunt
relaþiile parteneriale, astfel cã este bine sã le
acorzi atenþie sporitã. Dialogurile cu partenerul
de viaþã sau cu cei de afaceri îþi aduc informaþii
preþioase referitor la bunul mers al relaþiei
voastre ºi la modul în care sã obþineþi beneficii
majore. Bine este sã te ocupi ºi de datorii, taxe,
impozite, relaþii cu instituþii bancare sau, în
funcþie de caz, de moºteniri. Pentru ultimele zile
ale sãptãmânii indicate sunt activitãþile culturale
dragi sufletului tãu. Dorinþa de elevare
sufleteascã va fi destul de evidentã. Cãlãtoriile
în strãinãtate sau studiile pe termen lung sunt
alte subiecte favorite. Interesant este cã te vei
gândi ºi la schimbarea sistemului valorilor
morale pe care l-ai avut pânã acum.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã evenimente deosebite în sfera
muncii. Raportarea ta la tot ce þine de serviciu
se va modifica, în sensul cã vei cãuta sã gãseºti
un echilibru între muncã ºi rãsplatã. Totodatã,
relaþiile colegiale vor cunoaºte turnuri deosebite.
Cu anumiþi colegi sau ºefi vei fi mai rezervat,
iar cu alþii mai prietenos. Sãnãtatea este
vulnerabilã. Odihneºte-te mai mult ºi foloseºte
doar remedii naturale. În a doua parte a
sãptãmânii se animã sectorul relaþiilor
parteneriale ºi al colaborãrilor. Sunt posibile
reproºuri din partea partenerului de viaþã sau
de afaceri. Au dreptate, deoarece în ultimul timp
te-ai ocupat doar de tine. Sunt momente
pasagere, dar ascultã cu atenþie ce au de spus
ºi încearcã sã rezolvi lucrurile cu ºarmul tãu
caracteristic.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Dacã ai preocupãri în domeniul artei sau
educaþiei, acestea îþi pot aduce satisfacþii
extraordinare în primele zile ale sãptãmânii. Pe
de altã parte, relaþiile cu cei dragi cunosc turnuri
importante. Unele se pot încheia, iar altele noi
îºi fac loc în viaþa ta. Copiii îþi pot crea neplãceri,
dar sunt pasagere. Alþii pot concepe un copil.
Se pare cã te decizi sã te ocupi mai mult de
sufletul tãu. Dorinþa de distracþie ºi aventurã va
fi la cote înalte. Pe 17 ºi 18 ianuarie îþi îndrepþi
atenþia cãtre locul de muncã. Ai multe de fãcut
la serviciu, dar te vei descurca fãrã probleme.
În ultimele zile ale sãptãmânii se întrezãresc
întâlniri ºi dialoguri agreabile cu cei dragi. Fii
prudent în privinþa sãnãtãþii, deoarece sunt
posibile neplãceri serioase, ce trebuie luate în
seamã ºi rezolvate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna îþi aduce evenimente deosebite legate
de casã, familie ºi prieteni. Comunicarea este
deficitarã, de aceea fii prudent ºi controleazã-þi
stãrile de spirit. Foarte uºor se poate ajunge la
conflict, mai ales datoritã divergenþelor de
mentalitate. Vin multe provocãri din partea
persoanelor din anturajul apropiat, însã tu evitã
sã le rãspunzi pe mãsurã. Discreþia, toleranþa,
rãbdarea sunt aspecte foarte importante de abordat
acum. De asemenea, sunt zile favorabile luãrii unor
decizii ce privesc amenajarea locuinþei, reparaþii
curente sau achiziþionarea unei case noi. Sau te
poþi muta în alt spaþiu. Relaþiile cu membrii
familiei pot fi oscilante, dar te vor lãsa sã aranjezi
totul cum vrei tu. Pe de altã parte, bine ar fi sã-þi
orientezi eforturile cãtre domeniul profesional.
Este posibilã apariþia unei persoane deosebite
care sã te ajute în demersurile tale de a-þi
îmbunãtãþi poziþia socialã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Prima parte a sãptãmânii este accentuatã la
capitolul drumuri scurte sau dialoguri cu
neamurile ºi prietenii apropiaþi. Atenþie la tot ce
se petrece în acest segment de viaþã, deoarece
intevin evenimente importante. Poþi decide sã rupi
anumite relaþii. Ascultã-þi sufletul ºi acþioneazã
în consecinþã. Dacã inima îþi va spune sã te
apropii de cineva, poate un prieten care stã
undeva departe în fundal, orienteazã-te spre acea
persoanã. Îþi poate deveni un prieten de nãdejde.
Pentru alþii apare problema unei etape de
ºcolarizare pe termen scurt. Ori se încheie un curs
început demult, ori te hotãrãºti sã te înscrii la
unul. Te poþi gândi ºi la îmbunãtãþirea spaþiului
locativ sau chiar la un schimb de locuinþã. Relaþiile
cu membrii familiei sunt tensionate, dar veþi cãdea
la pace fãrã probleme.

URMARE DIN PAGINA 12
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A N U N Þ
Primãria comunei Sviniþa, judeþul Mehedinþi, scoate la licitaþie

publicã în vederea concesionãrii ºi vânzãrii de loturi de teren din
domeniul public ºi privat din intravilanul comunei, pentru construire de
pensiuni, agropensiuni, case de locuit, case de vacanþã, spaþii de
agrement, spaþii pentru dezvoltarea turismului, sedii de firmã, precum
ºi vânzãri de bunuri începând cu data de 15.02.2019, orele 11.00 ºi
dupã aceea în fiecare joi.
     Relaþii suplimentare, caietele de sarcini se obþin la sediul Primãriei
Comunei Sviniþa, str. 2 – (Pavel Petrovici), nr. 26, judeþul Mehedinþi.
     Persoana de contact: d-nul Balaci Ilie – viceprimarul comunei Sviniþa.
     Telefon ºi fax nr. 0252 368407, e-mail: primariasvinita@yahoo.com
PRIMAR, EC. CURICI NICOLAIE       SECRETAR, IOVANOVICI NICHITA

Perioada analizatã a fost una din
cele mai nefaste din istoria raportului
euro/leu, acesta înregistrând patru
recorduri – 4,6722 lei, 4,6764 lei,
4,6782 lei ºi 4,6822, pregãtind astfel
atingerea pragului psihologic de 4,7 lei.
   Casele de schimb bancare au luat-o
deja înaintea cursului toate folosind un
curs de vânzare al euro de peste 4,7 lei.
BCR ºi BRD au cursuri de vânzare de
4,7530 lei în timp ce OTP a afiºat o
valoare de 4,7540 lei iar Raiffeisen Bank
unul de 4,7550 lei.
   Anul trecut a fost unul liniºtit pentru
euro/leu pânã spre sfârºitul sãu, când
„trãsnaia” inventatã de PSD-ALDE, aºa
cum a caracterizat-o guvernatorul BNR,
a bulversat multe segmente ale
economiei. Dacã adãugãm
dezechilibrele macroeconomice interne
dar ºi volatilitatea care caracterizeazã
pieþele financiare internaþionale avem
mixul care a dus leul în jos.
  La finalul perioadei, deschiderea s-a
realizat la 4,68 lei, minimul zilei fiind de
4,679 lei. Tensiunea din piaþã a crescut la
amiazã, atunci când euro a atins un vârf
de 4,691 lei, pentru ca apoi sã coboare în
ultima parte a ºedinþei spre 4,68 lei.
   Cum creºterea cursului este minorã,
circa 0,48% comparativ cu sfârºitul
anului trecut, BNR nu pare interesatã sã
tempereze presiunile depreciative,
pregãtind probabil muniþia pentru
momentele când va fi testat pragul
psihologic de la 4,7 lei.
   Media dolarului american a urcat de
la 4,0573, la începutul perioadei, la
4,0973 lei, la finalul ei, când cotaþiile
din piaþã au fluctuat între 4,074 ºi 4,103
lei, în condiþiile în care bancnota verde
recupera teren pe pieþele internaþionale.
   Moneda elveþianã s-a miºcat pe pieþele
internaþionale între 1,122 ºi 1,134

Doi bani despart euro de 4,7 lei

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

A) data de 31 ianuarie 2019 este termenul limitã pentru
depunerea cererilor de platã pentru anul de angajament 2019,
pentru angajamentele multianuale aflate în derulare în cadrul
Mãsurii 14T (fosta Mãsura 215) – Plãþi privind bunãstarea
animalelor, Pachet a) – Porcine (Sesiunea 3) ºi Pachet b) –
Pãsãri (Sesiunea 2), în conformitate cu prevederile Ordinului MADR
nr. 155/2017, Anexa nr. 1 ºi Anexa nr. 2.

Modelele cererilor de platã se regãsesc în OMADR nr. 826/2016
ºi se pot descãrca de pe site-ul Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, secþiunea Mãsuri specifice –Mãsuri de sprijin
finanþate din FEADR - Mãsura 215 - Materiale de informare -
Modelul cererii de platã pentru Pachet a) ºi Modelul cererii de
platã pentru Pachet b) ºi pot fi completate online accesând
secþiunea Mãsuri de sprijin finanþate din FEADR - Mãsura
215 - Completare online.

Documentele care însoþesc cererea de platã sunt prevãzute în
Ghidul solicitantului, versiunea 3.1 pentru pachet a) ºi versiunea
2.0 pentru pachet b) ºi sunt postate pe site-ul APIA, secþiunea
Mãsuri specifice - Mãsura M 215 - Materiale de informare -
Porcine sesiunea III ºi Pãsãri sesiunea II.
B) în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2019 se depun
cererile de platã pentru anul 2019, pentru angajamentele anuale
din cadrul Mãsurii M14 – Bunãstarea animalelor, Pachet a)
– Plãþi în favoarea bunãstãrii porcinelor ºi Pachet b) – Plãþi
în favoarea bunãstãrii pãsãrilor, în conformitate cu prevederile
Ordinului MADR nr. 45/2019, Anexa nr. 1 ºi Anexa nr. 2, publicat
în Monitorul Oficial nr. 37 ºi nr. 37 bis din 14.01.2019.
Cererile pot fi completate online accesând site-ul APIA din Pagina
de început, banner-ul rotativ - M14 Bunãstarea animalelor,
butonul “Intrã în secþiune”– Detalii.

Documentele care însoþesc cererea de platã sunt prevãzute în
Ghidul solicitantului, Ediþia a II-a, postat pe site-ul APIA, Secþiunea
Mãsuri de Sprijin ºi IACS - Mãsuri delegate din PNDR - Mãsura
M14 - Bunãstarea animalelor.

 RESPONSABIL  COMUNICARE

 Radu Georgescu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)

informeazã cã:
franci/euro, iar media ei a fluctuat în
culoarul 4,1309 – 4,1614 lei, cea de
la sfârºitul intervalului fiind stabilitã
la 4,1553 lei.
   La sfârºitul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în lei,
a scãzut de la 2,92 la 2,89%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a stagnat la 3,23%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a revenit la
valoarea de la sfârºitul sãptãmânii trecute
de 3,34%, iar cel la 12 luni la 3,43%.

Perechea euro/dolar a atins un maxim
de 1,1570 dolari, investitori aºteptând
sã vadã modul în care urma sã se
rezolve blocajul („shutdown”) apãrut
la nivelul administraþiei americane,
dupã ce Congresul a refuzat sã aprobe
cererea de fonduri a preºedintelui
Trump pentru construirea zidului de la
graniþa cu Mexicul.
   Euro a scãzut la sfârºitul perioadei la
1,1413 – 1,1482 dolari, în condiþiile în
care producþia industrialã din zona euro
a înregistrat în noiembrie o contracþie
de 1,7%, conform Eurostat. De
asemenea, încetinirea ritmului de
creºtere a economiei germane de anul
trecut la 1,5% comparativ cu 2,2% în
2017, a avut efect negativ asupra euro.
   Bitcoin a scãzut la începutul perioadei
sub pragul de 4.000 de dolari, evoluþie
care s-a menþinut ºi la sfârºitul ei, când
indicele calculat de Bloomberg se situa
la 3.640 dolari, mai jos cu
peste 70% faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.
Analiza cuprinde perioada
9 – 15 ianuarie.



sportOBIECTIV mehedinþean 17 - 23.01.2019 pag. 15

Cele douã cluburi severinene înscrise în
Campionatul Naþional de Fotbal rezervat
juniorilor republicani au avut un parcurs modest
în prima parte a actualului sezon. Altfel, la
Juniori U17, CSS Drobeta Turnu Severin a intrat
în iarnã de pe ultimul loc în seria a VI-a, cu 0
puncte ºi golaveraj 7-55, în timp ce juniorii U19
s-au clasat pe 4, cu 14 puncte, la mare distanþã
însã de liderul Pandurii Târgu Jiu. Nici cealaltã
echipã severineanã prezentã în competiþie - ACS
Luceafãrul Drobeta n-a impresionat, fiind pe
locul 5 la juniori U17 ºi pe 6 la Juniori U19, din
10 participante. Campionatul se reia pe 9 martie,
iar prima etapã a returului va programa derby-
ul CSS Drobeta Turnu Severin – Luceafãrul. În
turul disputat pe 29 septembrie 2018, CSS s-a
impus cu 5-1 la U19 ºi a pierdut cu 1-0 la U17.
   Cele douã echipe severinene fuseserã colege
de serie ºi în perioada 11 august – 22
septembrie, când fãcuserã parte din grupa a XI-
a Preliminarã, alãturi de alte 4 formaþii. Dacã la
U19, Luceafãrul s-a clasat pe locul secund, iar
CSS a completat podiumul, ambele fiind departe
însã de câºtigãtoarea seriei - CSU Craiova, care
s-a calificat astfel în Liga Elitelor, la U17
Luceafãrul s-a clasat pe 3, iar CSS pe locul 6,
ultimul, cu doar un egal în 10 jocuri. Tot CSU

În organizarea AJF Mehedinþi, prima ediþie a Cupei Unirii la futsal
debuteazã la sfârºitul acestei sãptãmâni. Opt echipe din Liga a IV-a s-au
înscris în competiþia gãzduitã de Sala Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin. Astfel, Recolta Dãnceu, Pandurii Cerneþi, Decebal Eºelniþa, Dierna
Orºova, Dunãrea Pristol, Inter Salcia, AS Turnu Severin ºi AS Obârºia de
Câmp se vor duela sâmbãtã, începând cu ora 16:00. Restul meciurilor
se joacã sâmbãta viitoare, iar finalele vor avea loc pe 3 februarie.
Campioana judeþeanã  en-titre la fotbal, Viitorul ªimian, nu s-a înscris
la competiþia de salã, deoarece va efectua în aceastã perioadã un
cantonament centralizat la Baia de Aramã.

Sezon modest,
pentru juniorii severineni

 M. O.

Juniori U17, seria a VI-a
1. Panndurii Târgu Jiu 9   9 0   0 41-5 27
2. Acad. Gicã Popescu Craiova 9   8 0   1 32-4 24
3. ACS Energeticianul Tg.Jiu 9   7 0   2 35-10 21
4. CS Dinamyk Craiova 9   6 0   3 21-10 18
5. Luceafãrul Drobeta 9   4 1   4 13-17 13
6. LPS Slatina 9   3 2   4 27-29 11
7. CSS Slatina 9   3 1   5 27-19 10
8. CSS Craiova 9   2 0   7 11-33 6
9. CFR Romgaz Craiova 9   1 0   8 6-38 3
10. CSS Dr. Tr. Severin 9   0 0   9 7-55 0
Juniori U19, Seria a VI-a
1. Pandurii Târgu Jiu 9   7 0   2 35-6 23
2. Acad. Gicã Popescu Craiova 9   7 1   1 41-15 22
3. CSJ ªtiinþa Craiova 9   7 0   2 40-11 21
4. CSS Dr. Tr. Severin 9   4 2   3 18-20 14
5. CSS Craiova 9   4 1   4 12-21 13
6. ACS Luceafãrul Drobeta 9   4 0   5 17-28 12
7. ACS Energeticianul Tg.Jiu 9   3 1   5 16-28 10
8. CFR Romgaz Craiova 9   2 1   6 14-31 7
9. Dinamyk Craiova 9   1 2   6 11-18 5
10. LPS Slatina 9   0 2   7 15-41 2

 M. O.

Craiova a câºtigat seria
ºi la aceastã categorie de
vârstã ºi a acces în Liga
Elitelor. În Seria a XII-a
preliminarã, s-au impus
CSS Slatina (U19) ºi
CSJ ªtiinþa U Craiova
(U17). Ulterior, locurile
2-6 au fost repartizate în
Seria a VI-a Naþionalã,
alãturi de celelalte
cluburi clasate pe
locurile 2-6 în seria a XI-
a Preliminarã.

Sezonul trecut, CSS Drobeta Turnu
Severin reuºise sã pãtrundã în Liga
Elitelor U17, dupã ce câºtigase seria a
XII-a Preliminarã. Elevii lui Mihai Caliþoiu
au avut apoi un parcurs lamentabil în
Seria Vest, pe care au încheiat-o pe
ultimul loc, cu doar un punct acumulat!
    În actualul sezon, cele douã cluburi
severinene n-au avut constanþã nici la
nivelul bãncii tehnice. Cele mai multe
schimbãri le-a fãcut Luceafãrul, care, la
U17, a început campionatul cu Relu Þurai
în postura de antrenor principal, dupã

care l-a instalat
pe acelaºi post
pe Gheorghe
Gãdãleanu. La
U 1 7 ,
“principal” a
fost Adrian Tufar, iar, din
aceastã sãptãmânã,
grupa juniorilor mari i-a
fost încredinþatã lui

Cupa Unirii, în Polivalentã

Dorel Stoica! La CSS, grupa de U19 a fost condusã
iniþial de Marian Brihac, dupã care a fost preluatã
de Mihai Caliþoiu, iar de U17 s-a ocupat Florin
Teodorescu, iar, ulterior, Andrei Dicu.

 Urmare din pag. 10 „Nu poate sã semneze altcineva contractual
de finanþare pentru acel proiect transfrontalier decât managerul de proiect,
adicã eu. Sper ca sã se poatã îndrepta lucrurile, dacã nu, existã riscul ca
prin acestã semnãturã a primarului, gestul lui sã dea peste cap acel proiect
de 1,1 milioane euro, sã dea peste cap inclusiv proiectul urmãtor, care trebuie
semnat în februarie. Sperãm sã nu se întâmple asta, cã pânã la urmã vor
avea de suferit atât cetãþenii orºovei, cât ºi Spitalul Municipal Orºova”, a
explicat managerul demis al Spitalului Municipal Orºova, Adrian Cican.
   Proiectul transfrontalier România – Serbia, între Spitalul Municipal
Orºova ºi Centrul de Sãnãtate din Kladovo, privind depistarea ºi tratarea
cancerului de col uterin, mamar ºi digestiv, a fost aprobat ºi propus spre
finanþare. În opt luni acest proiect de suflet al echipei manageriale a
Spitalului Municipal Orºova prinde contur ºi din luna ianuarie, dupã
semnarea contractului, se va trece la implementarea lui.

Primarul Orºovei compromite un
proiect european de peste un

milion de euro

 O.M.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv Mehedinþean,
cum vã spuneam, când încep apele sã
sã mai liniºteascã pi la noi, sã ne
apucãm de treabã, mai vin alte valuri
ºi dau totul peste cap. Pã sã mai
liniºtisã ºi al lu’ Zbanghiu, cã vroia sã
plece iarã la cãpºuni ºi-l potoliserã ai
lui, cã i-au spus cã alea 150 de locuri
pentru Spania s-au ocupat de mult, da
acuma îl apucã iarã gându’ plecãrii. Pã
da, cã zisã cã pi la noi tot aºa o sã sã
întâmple, o sã o þinem numai în
scandaluri ºi el nu mai suportã, o ia la
sãnãtoasa. ªi nu ai ce sã-i mai zici, cã
vezi cã aºa cam stau lucrurile, uneori.
   Pã sã luãm exemplul Spitalului din
Orºova, unde probabel sã vru sã sã
dea o lecþie dublã: prima, cã acolo
trebuie pus cine trebuie ºi asta nu sã
negociazã; ºi a doua, cã nea directorul
trebuie scos mai pe tuºã, cã vin iar
alegerile ºi nu trebuie sã aibã
popularitate prea mare. Acuma, unii
spun cã e ºi mai rãu de atât, cã în
discuþie ar fi ºi un proiect pe fonduri
europene, de vreun milion de euro ºi
care trebuia semnat de managerul
spitalului orºovean. Dacã existã
rezolvare la asta, mai treacã, da unii

 nea Mãrin

Sucã ºi spitalu lu’ nea Mariusicã di la Orºova, descãlecarea lu’
nea Ponta la Severin ºi lecþiile de economie ale lu’ nea Sibinescu

erau mulþumiþi de cum începuserã
sã sã mai schimbe treburile pi la
spital, da probabel asta nemulþumi
pe alþii. Iarã nea Stoica nu putea sã-
l supere pe nea Aladin, cã nu mai
pupa susþinere pentru urmãtorul
mandat. Pã, ce credeaþi, cã nu mai
candideazã nea Stoica?! Pã abia sã
învãþã omu’ cu maºinã, bengoasã,
la uºã, cu suflet, ºi secretarã la scarã
sau invers, cã nu mai ºtiu cum era,
da ºtiþi cã învãþu’ are ºi dezvãþ.
   Mã nepoate, da tot legat de
sãnãtate, cicã sã întâmplã lucruri
necurate iarã pi la Ambulanþã.
Acuma, cicã ar fi dispãrut fro câteva
sute de litri de motorinã, din
rezervoarele ambulanþelor. Poate e
de la îngheþ, s-o fi comprimat
lichidu’ pânã a dispãrut. Om vedea
cum s-o termina ºi povestea asta,
da sã nu se joace cu viaþa
oamenilor, cã nu e de bine.
   Bine, dacã tot vorbim de sãnãtate,
ezixtã în Severin un loc de vreo 20
de metri lungime, un fel de gang
cãtre Spitalul Judeþean de Urgenþã,
pe unde este riscant sã treci dupã
lãsarea întunericului. Este beznã
totalã, iar acum este ºi gheaþã. Un

fel de patinoar, în zona PT 36. Un
bec, o luminiþã la jumatea tunelului,
ceva, se poate nea Jane? Sau trebuie
rãclãmat la Primãrie?!
   Mã fraþilor, da vã spuneam în
numãrul trecut despre decãlecatu’ lu’
nea Ponta la Severin ºi cã nici mãcar
presa convenabilã ierea sã nu-l mai
aºtepte. Da pãnã la urmã a fost bine
cã a ajuns ºi lideru’ local al partidului,
da ºi Marghioala lu’ Fleaºcã, care a
tras cu urechea. Acuma, cicã ar fi fost
ultima conferinþã a lu’ nea Viorel Ponta
ºi compania la Severin. Da nu vã
spãriaþi. A fost ultima conferinþã în
locaþia respectivã. Tropolinele din
partid, specializate în PR, ºoºoteau
cum cã urmãtoarea conferinþã se va
desfãºura într-o altã locaþie, mai în
centru ºi, ce ziceþi, pe mai mulþi
bani. Cã doar are agricultura cu ce
plãti. Cu euroi. Pãi, nu?
   Bine, nea Ponta o sã mai vinã pi la
Severin în campanie probabel, pãnã
atuncea o sã fie ocupat. ªi când te
gândeºti cã ultima oarã a intrat pe
Strada Mare, într-un sediu central de
filialã, da sã mai schimbã vremile. Pã

sã schimbã, precum nea Sibinescu,
care descãlecã ºi ‘mnealui pin oraºu
de-l trimisã în Parlament ºi direct
la televizor sã explice ce bunãstare
e pe capul cetãþenilor, cum creºte
firu de iarbã ºi economia ºi câte mai
câte, de ziceai cã e un fel de
Eminescu al economiei.
   Aia e, mã fraþilor, poate ne facem
ºi noi bine odatã ºi terminãm cu
cãpºunile din Spania ºi ne apucãm
serios de ale noastre. Adicã fiecare
cu cãpºunile lui, ce mai.
   Pãi, da, cã poate sã terminã ºi cu
circu’ din PSD Mehedinþi. Cã doar de
aia vin doi grei ai partidului la Severin,
Eugen Nicolicea ºi Codrin ªtefãnescu,
sã-i punã la aceeaºi masã pe
reprezentanþii celor douã tabere rivale
ºi sã aleagã: ori sã împacã, ori preia
nea Eugen interimatu’ ºi organizeazã
alegeri pentru o altã conducere a PSD
Mehedinþi. Da, cicã, conteazã ce se va
întâmpla la Gogoºu unde, se ºtie, de
câteva zile, procurorii DNA Central
verificã neºte documente...
    Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 urmare din pag. 1
acum 100 de ani sã se uneascã ºi împreunã sã dea lumii semnalul cã România
Mare a devenit o forþã în comunicare ºi în susþinerea valorilor adevãrate, cu
oameni demni ºi curajoºi, talentaþi ºi iubitori de þarã, aflaþi în slujba cetãþeanului.
Uniunea a traversat 100 de ani de istorie zbuciumatã, cu situaþii dramatice,
evenimete excepþionale, cu sacrificii ºi revigorãri surprinzãtoare. Datoritã
oamenilor de mare calitate, dedicaþi, pasionaþi, oneºti, vizionari, oameni
cultivaþi ºi talentaþi pe care breasla aceasta i-a avut ºi îi are, UZPR a
marcat astãzi un moment ce va rãmâne în memoria presei din România:
Centenarul Uniunii ºi implicit al breslei.
   În semn de omagiu pentru cei care atunci au pus piatra de temelie la construcþia
solidã a Uniunii ºi spre neuitarea faptei lor, a fost dezvelitã placa memorialã
dedicatã evenimentului, pe strada Constantin Mille, la nr. 4, pe clãdirea în care
a fost semnat documentul de înfiinþare a UZPR, la 11 ianuarie 1919.
   Dezvelirea plãcii memoriale a fost precedatã de o scurtã istorie a Uniunii,

Moment istoric. Dezvelirea plãcii memoriale...
prezentatã de Doru Dinu Glavan, preºedintele UZPR, ºi de cuvintele
adresate celor peste 100 de participanþi la eveniment de Sergiu Andon,
primul preºedinte al Uniunii de dupã 1990.
   Apoi, împreunã, cei doi au dezvelit placã memorialã.
   Sfinþitã de preot, în lucirea ochilor emoþionaþi de semnificaþia profundã
a momentului ai tuturor celor de faþã, placa memorialã va dãinui, amintind
de trecut ºi cu un gând spre viitor. Porumbei albi s-au înãlþat deasupra celor
prezenþi: ziariºti, reprezentanþi ai mass-media, trecãtori. Un simbol ce fixeazã
încã mai profund în memorie momentul.
   Pe strada Constantin Mille, la difuzor s-a cântat Imnul jurnaliºtilor, pe
versurile lui Miron Manega.
   Din 11 ianuarie 2019, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România a
pãºit cu optimism ºi curaj în secolul al doilea al jurnalismului profesionist.

Valentina Mareº/ UZPR


