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“Nuntã la Palat”: primul târg de nunþi
din acest an la Drobeta Turnu Severin

Proiectul “Via Transilvanica”
presupune un traseu turistic ce va
traversa România, de la Drobeta
Turnu Severin pânã la Putna, în
judeþul Suceava. Traseul va
parcurge aproximativ 950 km, prin
zece judeþe, cu puncte turistice
deosebite, ce constau în vestigii
istorice, culturale ori zone naturale

Prefectul se implicã în “VIA  TRANSILVANICA”

de o frumuseþe rarã.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a
organizat, în cadrul Instituþiei
Prefectului – Judeþul Mehedinþi, o
primã întâlnire în care a prezentat pro-
iectul, unde preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin

Traficul se va desfãºura în condiþii de siguranþã începând de astãzi, pe centura
ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin, dupã ce la intersecþia cu DJ
607B s-a montat un sens giratoriu.  Mãsura este o urmare a vizitei directorului
CNAIR, Narcis Neaga, în Mehedinþi, la invitaþia preºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu. (Amãnunte pag. 3)
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ªimian. O insulã de pe
Dunãre, situatã în aval de
Hidrocentrala Porþile de Fier I, între
România ºi Serbia, la sud-est de
municipiul Drobeta Turnu-Severin.
Un loc cu un potenþial turistic uriaº,
furat însã de trecerea timpului.
   Arheologii aratã cã insula a fost
locuitã încã din neoliticul mijlociu.
Un moment important prin care
aceasta a trecut e însã anul 1968,
atunci înainte de construcþia lacului
de acumulare Porþile de Fier,
obiectivele turistice de pe insula Ada
Kaleh au fost mutate pe Insula
ªimian. Ada-Kaleh, a fost un loc
magic, din apropierea Cazanelor
Dunãrii, o poartã a timpului, martor
tãcut a milenii de civilizaþie, de istorie.

 Pe insulã se pãstra sfânta tradiþie a
preparatelor de casã: cafeaua la nisip,
braga, citronada, dulceþurile,
baclavalele, halviþa. De asemenea,
insula avea ºcoalã primarã, dispensar
medical, dar ºi bisericã pentru creºtinii
din insulã. În plus, la Ada Kaleh exista
cel mai mare covor þesut pentru o
moschee din România.
   Între timp, locul s-a degradat. Însã
am speranþa cã lucrurile nu vor
rãmâne aºa, ºi cã vom reuºi ca, în
viitorul apropiat, sã reabilitãm cetatea
Ada Kaleh din Insula ªimian ºi sã
facem din acest loc unul în care mulþi
sã-ºi doreascã sã vinã.
   ªi pânã acum s-a încercat
transformarea insulei într-un produs
turistic unic în Europa. Potrivit unui
proiect propus din 2010, fiecare þarã
dunãreanã ar fi urmat sã aibã
reprezentativitate pe insulã prin
amenajarea unor standuri cu
produse tradiþionale. În plus, pe
insulã ar fi urmat sã se construiascã
hoteluri, cinematografe, restaurante,
spaþii pentru camping ºi piaþã de
spectacole în aer liber. De
asemenea, autoritãþile îºi doreau ºi
amenajarea unei plaje plus un centru
de cercetãri dunãrene.
   Se dorea ca, printr-un astfel de
proiect, sã se promoveze potenþialului
turistic al Insulei ªimian, ca destinaþie
turisticã româno-bulgarã. Proiectul a
fost scris în perioada 2010-2011 ºi a
fost depus pe axa România – Bulgaria.
Costurile se ridicau la 450.000 euro
pentru studiul de fezabilitate ºi un

“Comorile judeþului Mehedinþi”

proiect tehnic pentru transformarea
Insulei ªimian în produs turistic.
Contractul a fost semnat în 2013, însã
pânã în prezent nu s-a reuºit
implementarea acestui proiect.
   În anul 2019, am încredere cã se
va face mai mult. Cã autoritãþile vor
gãsi bani de la buget ºi pentru
Insula ªimian ºi pentru reabilitarea
cetãþii Ada Kaleh. Mai ales cã, dacã
vom alege sã investim, vom avea
de câºtigat înzecit.
   Investiþiile din Insula ªimian vor
determina o creºtere semnificativã a
numãrului de turiºti ºi nave de
croazierã care ar putea acosta la
þãrmul acestei insule. Pe lângã acest
lucru, se va dezvolta ºi portul din
municipiului Drobeta Turnu Severin,
dar ºi locurile de acostare din
localitatea ªimian ºi Insula ªimian.
Vorbim de dezvoltarea infrastructurii,
de înmulþirea locurilor de acostare ºi
andocare a navelor ºi ambarcaþiilor.
Acest lucru ar însemna o creºtere a
numãrului de nave ºi ambarcaþii ale
operatorilor de turism, dar ºi
revitalizarea ºantierului naval ºi o
creºtere a numãrului de ateliere de
reparaþii pentru ambarcaþiuni.
   Dezvoltarea acestei zone va aduce
cu sine o mulþime de servicii
turistice, dar ºi bunãstare ºi o
mulþime de locuri de muncã pentru
mehedinþeni ºi proprietarii de
terenuri din Insula ªimian.
   Sunt convinsã cã prin implicarea
noastrã, a tuturor, dar ºi a autoritãþilor
competente, vom reuºi sã dezvelim
potenþialul turistic uriaº care se
ascunde în Insula ªimian. ªi sã facem
din aceasta un adevãrat centru
multinaþional, populat de þãrile
riverane Dunãrii.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

Zilele acestea am gãzduit la
Teatru lansarea unei Antologii literare,
cu totul aparte, din câteva puncte de
vedere asupra cãrora vã rog sã-mi
permiteþi sã zãbovesc în cele ce
urmeazã, interesat fiind nu neapãrat
de valoarea literarã în sine a cãrþii (e
vorba de antologia „Sârmã ghimpatã.
Când focurile se vor stinge printre
ruine”. Poeþi ai generaþiei rãzboiului,
ediþie alcãtuitã de Claudiu Komartin
ºi apãrutã în condiþii de excepþie la
editura Cartier), cât mai ales de o
temã atât de sensibilã precum aceea
a poziþiei pe care a ocupat-o ºi o
ocupã astãzi scriitorul în societatea
autohtonã. Efortul antologatorului,
unul, desigur, îndrãgostit, dar
deopotrivã scrupulos, readuce în faþa
cititorului nu doar o generaþie uitatã,
o generaþie lãsatã în umbrã de istorie,
ci ºi profilul atât de fragil ºi totuºi
ardent al scriitorului, a cãrui
sensibilitate ºi expresivitate exprimã
o lume. Generaþia rãzboiului a avut
de înfruntat cruzimile istoriei, dar la
fel putem spune ºi de generaþiile ce
au urmat sfârºitului celui de al doilea
rãzboi mondial, odatã cu impunerea
regimului comunist ºi instaurarea
unei mentalitãþi statale opresive. Nici
generaþiile de scriitori de dupã rãzboi
- 50 , 60, 70 sau 80- nu au avut o
viaþã uºoarã. De la proletcultism la
generaþia Desant, scriitorii fie au
pactizat cu regimul, fie au încercat sã
se refugieze în esteticul pur. Era o tezã
cunoscutã pe vremea comunismului,

Scriitorul ºi
Lumea
cea a autonomiei esteticului. Dar au
apãrut, slavã Domnului, cãrþi mari,
prozã, poezie, teatru, criticã literarã.
Autori de o imensã forþã expresivã:
Marin Preda, Nichita Stãnescu, Marin
Sorescu, Nicolae Manolescu etc.
Autori pe care-i citeam cu evlavie pe
vremea când nu exista tv de azi, nici
tehnologia digitalizatã. Dupã ‘90
lucrurile s-au schimbat ºi pentru
lumea scriitorilor. Dacã înainte de ‘89
scriitorul era o vedetã a vremii sale,
dupã, alte vedete (mai aproape de
statutul propriu-zis de vedetã, ºi mult
mai gãlãgioase) i-au luat locul. Vã
amintiþi cum incandescenþa verbialã
a unui Adrian Pãunescu umplea
stadioanele, aºa cum le umplea. Azi,
scriitorul e un personaj al lumii
noastre sociale, mai de penumbrã.
Cãrþile se scriu, dar se citeºte mai puþin.
Se citeºte, nimic de zis, dar nu cum se
citea înainte de ‘89. La nivelul literaturii
noastre nu cred cã existã vreun scriitor
care sã trãiascã efectiv din scris, din ce
vinde dupã ce publicã. În Franþa sau
Anglia, da, e posibil. La noi, încã nu.
Publicul de carte e restrâns. Cu toate
acestea literatura va fi chematã mereu
sã joace un rol important în lumea
noastrã, în conturarea sensibilitãþii unei
epoci. ªi chiar dacã azi scriitorul nu mai
e la fel de vizibil ca altãdatã, nici la fel de
luat în seamã de publicul larg, el va avea
mereu un rol sensibil de jucat, încã de
pe bãncile ºcolii, pornind din manuale
ºi pânã la rafturile librãriilor.
Tehnologizaþi pânã în mãduva oaselor,
da, dar aceasta nu înseamnã cã literatura
de hârtie a murit, nici vorbã. Asistãm
doar la o reaºezare a sensibilitãþilor ºi
aºteptãrilor. Tocmai de aceea ne-am
bucurat sã ne întâlnim cu o antologie
cum este cea despre care fãceam vorbire
la început. Ea ne readuce în atenþie lumi
poetice uitate, dar incredibil de
frumoase. ªi o excelentã lecþie de
rezistenþã împotriva absurdului unei
lumi adeseori surde, oarbe, nedrepte.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 14 - 20.02.2019 pag. 3

Consiliul Judeþean Mehedinþi gestioneazã în prezent, proiecte cu
fonduri europene în valoare de peste 131 milioane euro, conform datelor
centralizate de Agenþia de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
   “Ultimul an a însemnat pentru noi, la Consiliul Judeþean Mehedinþi, mii de
ore de lucru, multe dintre ele peste program, mii de documente întocmite, analize
ºi strategii, toate în interesul locuitorilor judeþului Mehedinþi! Ele s-au concretizat
în 20 de proiecte pe care fie le-am continuat din anii precedenþi, fie le-am pregãtit
pentru atragerea de fonduri europene pe Programul Operaþional Regional. Pentru
noi urmeazã luni la fel de încãrcate întrucât multe dintre proiecte intrã acum în
implementare. Mulþumesc conducerii Agenþiei de Dezvoltare Sud-Vest
Oltenia pentru sprijinul pe care îl acordã Consiliului Judeþean Mehedinþi!”,
a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Zece dintre proiectele depuse au fost deja contractate ºi sunt în diverse
faze de implementare, pentru altul, preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu va semna contractul de finanþare în cursul
sãptãmânilor viitoare, iar nouã dintre ele sunt în evaluare.

PROIECTE DE PESTE 131
MILIOANE EURO, PE PROGRAMUL

OPERAÞIONAL REGIONAL,
GESTIONATE DE CJ MEHEDINÞI

În cursul zilei de ieri, 13
februarie, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, prefectul judeþului
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea ºi
primarul municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu, au efectuat o
vizitã la faþa locului împreunã cu
directorul Direcþiei de Drumuri ºi
Poduri  (DRDP) Craiova, Alin
Golumbeanu ºi directorul Secþiei de
Drumuri Naþionale Drobeta Turnu

TRAFIC ÎN SIGURANÞÃ:
SENS GIRATORIU PE CENTURA

SEVERINULUI, LA INTERSECÞIA CU DJ 607B

Severin, Alin Mladen. Autoritãþile au
vrut sã se asigure cã lucrãrile care
presupun montarea sensului giratoriu
sunt în grafic, astfel încât, ele sã se
finalizeze în cel mai scurt timp.
   “Din discuþiile purtate, problemele de
trafic de pe centura ocolitoare a
municipiului Drobeta Turnu Severin, la
intersecþia cu DJ 607B se vor încheia
cel mai târziu mâine la prânz (n.r. joi,
14 februarie). Ceea ce se face acum este
o urmare a discuþiilor purtate anul trecut,
în timpul vizitei de lucru pe care a
efectuat-o domnul director general al
CNAIR, Narcis Neaga, în judeþul
Mehedinþi. Întârzierile au fost generate
de procedurile privind achiziþiile
publice. Deocamdatã este un sens
giratoriu provizoriu, pasul urmãtor este
sã facem un sens  giratoriu definitiv.”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Conducerea DRDP Craiova a
arãtat cã prin montarea acestui sens
giratoriu va creºte ºi siguranþa
participanþilor la trafic.
   “Atunci când a fost proiectatã
centura ocolitoare a municipiului
Drobeta Turnu Severin, valorile de
trafic nu justificau montarea de
sensuri giratorii. Între timp, valorile
de trafic au crescut, astfel cã este
justificat acest sens giratoriu. În
urma montãrii acestui sens giratoriu

Începând de astãzi (13.02.2019 n.r.), pe centura ocolitoare a municipiului
Drobeta Turnu Severin, la intersecþia cu Drumul Judeþean 607B care duce

cãtre localitatea Magheru, traficul este fluidizat de un sens giratoriu, dupã ce
lucrãrile efectuate de angajaþii Direcþiei de Drumuri ºi Poduri Craiova, în acel

punct critic din punctul de vedere al accidentelor rutiere, au fost finalizate.

 Continuare în pag. 4
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Proiectul unui liceu din
România este model de bune practici
democratice în ºcoli în cadrul unei
campanii pe care Consiliul Europei
împreunã cu Centrul European
Wergeland o deruleazã de la începutul
acestui an. Este vorba de Campania
“Free to Speak, Safe to Learn”,
Democratic Schools for All.
   Colegiul Tehnic Lorin Sãlãgean din
Drobeta Turnu Severin este singura
ºcoalã din România care a reuºit
performanþa alãturi de alte 10 ºcoli din
Uniunea Europeanã sã fie selecþionat
din 2.324 de unitãþi ºcolare care s-au
înscris în competiþia lansatã anul trecut
de Consiliul Europei împreunã cu
Centrul European Wergeland. A fost un
concurs de proiecte, iar cel din
România a fost coordonat de un dascãl
de excepþie, profesoara de limba
englezã Nadina Nicolici.
   Concret, ºcolile care au ales sã se
înscrie în acest concurs trebuiau sã
prezinte o iniþiativã sau un proiect pe
care l-au implementat ºi care sã aibã
ca temã practici democratice în ºcoli.
Invitaþia organizatorilor a fost
transmisã în luna mai 2018 ºi s-au
primit în total 2.324 de candidaturi,
dintre care au fost selectate pentru
conferinþa de lansare a campaniei “Free
to Speak, Safe to Learn”, Democratic
Schools for All 11 ºcoli din Europa
(România, Albania, Croaþia, Franþa,
Germania, Grecia, Irlanda,
Muntenegru, Serbia ºi Ucraina).
Ce a presupus proiectul românesc

   Din România a fost selecþionat un
proiect pe care Colegiul Tehnic Lorin
Sãlãgean l-a organizat în anul ºcolar
trecut, “Nouã ne pasã de tine”. Grupul
þintã a fost format din 25 de elevi ai
liceului, cu vârste între 15 ºi 18 ani,

 Alexia M.

Un proiect educaþional românesc este model de bune practici
democratice în ºcoli în Uniunea Europeanã

care erau în risc de abandon ºcolar,
proveneau din familii dezorganizate ºi
care vedeau ºcoala ca pe o obligaþie
sau ca pe un duºman.
   “Timp de un an, am organizat pentru
ei diferite activitãþi, care au inclus vizite
în oraº, descoperirea istoriei locale,
dezbateri în cadrul ºcolii, mese
rotunde. De asemenea, am avut ore
suplimentare la materiile unde aveau
probleme, cu ajutor din partea
colegilor. Fiind profesorul lor am ºtiut
cu exactitate unde ºi ce probleme au.
Au lucrat în echipã cu un elev mai bun
pentru cã am vãzut cã, în momentul în
care elevul respectiv e ajutat de un
coleg de-al lui, e mult mai deschis sã
înveþe ºi poate cu exactitate sã spunã
ce nu ºtie”, spune profesoara de limba
englezã Nadina Nicolici,
coordonatorul proiectului.
   Tema principalã a fost excluderea
socialã ºi incluziunea, o problemã
întâlnitã ºi în Colegiul Tehnic Lorin
Sãlãgean. Aceastã realitate tot mai
frecventã în ºcolile din întreaga lume
implicã excluderea din grup, izolarea
socialã, ameninþarea cu violenþa fizicã,
umilirea, distrugerea bunurilor
personale, interdicþia de a vorbi cu un
alt coleg sau denigrarea.
   “În cadrul proiectului, elevii au
organizat o miniscenetã de teatru,
care a avut ca temã realitatea de la
ei din ºcoalã, realitate care de multe
ori existã, însã este ignoratã. Unul
dintre elevi a jucat rolul unui
membru al comunitãþii rrome, fiind
exclus total de cãtre ceilalþi. Am
vrut sã lucrez cu ei astfel încât ei
sã descopere singuri ce înseamnã
excludere socialã, nu doar sã li se
predea niºte termeni ºi niºte
definiþii pe care sã le þinã minte”,

mai spune Nadina Nicolici.
În urma acestui proiect,
elevii participanþi nu au
abandonat ºcoala,  s-a
redus absenteismul ºcolar
ºi o parte din ei au
promovat examenul de
bacalaureat.

Campania a debutat la
începutul anului

  Conferinþa de lansare a
campaniei coordonatã de
Consiliul Europei ºi de
Centrul European
Vergheland a avut loc la
jumãtatea lunii noiembrie
2018 la Oslo (Norvegia) ºi
pe lângã reprezentanþii
celor 11 ºcoli selectate au
fost invi taþi reprezentanþi  ai
ministerelor educaþiei naþionale
din toate statele membre al UE.
   Prezentãrile au fost împãrþite pe
secþiuni, iar panelul în timpul cãruia
Nadina Nicolici a fãcut prezentarea,
alãturi de alþi doi profesori din Irlanda
ºi din Germania, a avut ca tematicã
starea de bine în cadrul ºcolilor.
Campania “Free to Speak, Safe to
Learn”, Democratic Schools for All a
debutat oficial la 1 ianuarie 2019, iar
ºcolile se pot înscrie cu alte proiecte,
cu alte iniþiative. De altfel, profesoara
Nadina Nicolici intenþioneazã sã mai
depunã un proiect care sã abordeze
ca temã lupta împotriva ºtirilor false
ºi a propagandei.

Cine este Nadina Nicolici
   Nadina Nicolici (44 de ani) este
profesor din anul 2000 la Colegiul
Tehnic „Lorin Sãlãgean“ din
Drobeta-Turnu Severin,
specializarea limba ºi literatura
francezã/limba ºi literatura englezã.
A coordonat ºi a participat cu elevii
în peste 175 de proiecte
internaþionale, care au avut ca
parteneri ºcoli europene sau de pe
alte continente (SUA, Brazilia,
Ghana, Iran), în proiecte Comenius
(2006-2009 ºi 2012), ePals,
eTwinning, campanii de voluntariat
cu impact la nivel mondial („Paper
Cranes for Japan“, „Paper Beads for
Water“, „Literacy Challenge“,
„Flowers for Nepal“), proiecte axate
pe protecþia mediului în colaborare
cu World Wide Fund for Nature
(WWF) Austria ºi WWF România,
proiecte POSDRU. A primit de-a
lungul anilor urmãtoarele distincþii:

profesorul anului în învãþãmânt
preuniversitar, în cadrul Galei
Premiilor în Educaþie (2009), „ePals
Teacher Ambassador“ (2010),
„Mentor eTwinning pentru România“
(2011), „ePals Exemplary Teacher
Award” (2011). În 2017, a fost
selectatã alãturi de alþi trei profesori
din lume sã susþinã patru conferinþe
la Universitatea din Illinois, unde a
prezentat un studiu comparativ
dintre istoria României ºi cea a
Statelor Unite ale Americii, dar a
vorbit ºi despre sistemul de educaþie
din România. Discursul dascãlului
român i-a captivat ºi profesorii
americani au þinut sã-i spunã cã
multe din ideile împãrtãºite acestora
le vor pune în practicã în ºcolile
unde predau.

 Urmare din pag. 3

 Biroul de presã

TRAFIC ÎN SIGURANÞÃ...

va creºte ºi siguranþa participanþilor la
trafic.”, a declarat Alin Golumbeanu,
directorul DRDP Craiova.
   Tot în cadrul vizitei, s-au pus în
discuþie problemele apãrute pe
Drumul Naþional 6, între Drobeta
Turnu Severin ºi Orºova. Autoritãþile
au dat asigurãri cã în perioada
urmãtoare se vor face lucrãri la
rosturile de dilataþie, reprezentanþii
Secþiei Drumuri Naþionale profitând
de faptul cã de curând, în localitatea
mehedinþeanã Broºteni funcþioneazã
o staþie care produce asfalt pentru
DRDP Craiova, aceasta înlesnind
astfel de intervenþii pe drumurile
din judeþul Mehedinþi.
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     Primul târg de nunþi din acest
an a avut loc la sfârºitul sãptãmânii
trecute la Drobeta Turnu Severin.
“Nuntã la Palat” a debutat vineri, la
ora 12.00, la Palatul Culturii
“Teodor Costescu”. Târgul a
gãzduit expozanþi din toate
domeniile necesare organizãrii de
evenimente, de la costume de mire
ºi rochii de mireasã pânã la dulciuri
ºi cadouri pentru nuntaºi, invitaþii,
fotografi, dj ºi artificii.
   Târgul a cuprins servicii
necesare unui eveniment, încã de
la primii paºi ai organizãrii pânã
la detaliile finale, astfel cã cei care
au în plan organizarea unei nunþi
au putut sã finalizeze într-o zi, cu
succes, toate contractele necesare
organizãrii nunþii lor.
   „Este un eveniment încurajat de
Primãria Drobeta-Turnu Severin,
Palatul Culturii Teodor Costescu ºi
personal de mine. Încercãm sã
sprijinim mediul de afaceri de la
nivel local, dar în acelaºi timp

Într-un oraº normal, cu o
administraþie publicã întreagã la
minte, cazul ºocant al unui manager
care ºi-a câºtigat în instanþã
revenirea pe post, ar fi trebuit sã fie
doar o formalitate. Nu ºi la Orºova,
municipiul care pare sã se guverneze
dupã propriile legi de republicã
autonomã. Cu decizia Tribunalului
Mehedinþi în mânã ºi cu toate
drepturile conferite de aceasta,
Adrian Cican s-a întors astãzi de
dimineaþã la serviciu. Doar cã, peste
noapte, primarul Marius Stoica a
nãscocit un nou abuz, o altã decizie
de eliberare din funcþie a
managerului. Dupã care a semnat
aiureala ºi a trimis-o la Spital prin
Poliþia Localã. Dupã un mic scandal
la care a fost solicitatã ºi Poliþia

Continuã abuzurile la adresa lui
Adrian Cican

Noaptea minþii! În ciuda deciziei clare ºi executorie a Tribunalului
Mehedinþi, de a se întoarce pe funcþia de manager al Spitalului

Municipal Orºova, Adrian Cican a avut în aceastã dimineaþã (marþi,
12.02.a.c., n.r.) o surprizã colosalã. Primarul Marius Stoica a trimis

Poliþia Localã peste el cu o decizie nou-nouþã de suspendare din
funcþie. ªocul unei asemenea aberaþii a fost atât de mare, încât

conducerea spitalului a rãmas ca la dentist, iar managerul a ajuns la
Urgenþã. Anunþata conferinþã de presã nu a mai avut loc.

M u n i c i p i u l u i ,
comunitarii ºi-au
luat decizia aberantã
ºi au plecat cu
coada între picioare.
Efectiv, în dispreþul
total al legii, Stoica
s-a gândit sã dicteze
o nouã suspendare.
Agitaþia ºi spiritele
încinse de la faþa
locului au fost la un

pas de a provoca o tragedie.
Managerul Adrian Cican a ajuns la
Urgenþã cu un puseu de tensiune ºi
a primit cinci zile de concediu
medical. Între timp, municipalitatea
a fãcut dispãrutã decizia ºi primarul
a dat bir cu fugiþii.
   Decizie bizarã ºi aberantã a
edilului-ºef a blocat întreaga
activitate a spitalului ºi a creat un
haos de nedescris,  asta în
condiþiile în care, la finele acestei
sãptãmâni, vor trebui plãtite
salariile personalului, iar instituþia
nu are niciun staf de conducere
bine clarificat.
   Într-un asemenea haos, creat doar
din dorinþa unei vendete personale,
nici personalul medical nu mai are
liniºtea ºi confortul necesar activitãþii
în slujba sãnãtãþii pacienþilor. Dacã
toatã lumea cautã cu disperare
explicaþii, noi am încercat sã le aflãm
de la primarul Marius Stoica. Acesta
a fugit, însã, din instituþie, iar în
numele lui, portarul ne-a explicat
cã avem nevoie de acreditare
pentru a vorbi cu primarul. O
acreditare ce trebuie luatã, culmea,
de la registrul agricol.
   Nu numai managerul ºi personalul
spitalului sunt profund derutaþi ºi
nemulþumiþi de debandada instauratã
de primar, ci ºi tot mai mulþi cetãþeni
ai Orºovei, care se gândesc chiar la
o miºcare de protest amplã
împotriva lui Stoica.

“Nuntã la Palat”

sprijinim ºi tinerii, le dãm o ºansã
celor care vor sã se cãsãtoreascã
anul acesta sã-ºi gãseascã aici
lucrurile necesare pentru primul
pas pe care îl fac în viaþã”, a declarat
în deschiderea evenimentului
primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.
   Au fost prezente cu standuri firme
din Drobeta Turnu Severin,
Craiova, Timiºoara ºi Bucureºti.
   „Târgul de Nunþi se aflã la cea de-
a patra ediþie. În acest an este
gãzduit de Palatul Culturii Teodor
Costescu ºi l-am intitulat Nuntã la
Palat. Mi s-a pãrut o denumire
potrivitã, având în vedere cã ne
gãzduieºte acest edificiu
emblematic pentru oraºul nostru.
Vor fi foarte mulþi expozanþi care ne
vor oferi diverse servicii pentru
evenimentele fericite din viaþa
noastrã: aranjamente florale, agenþii
de evenimente, cofetãrii, baruri
mobile º.a.!”, a spus Raluca Mîþu,
organizatorul evenimentului.

 R.D.C. Biroul de presã

 urmare din pag. 1
ºi primarii celorlalte unitãþi
administrative, prin care va trece
traseul, au fost de acord cu
implicarea ºi susþinerea realizãrii
acestui drum turistic, unic în România.
   “Beneficiarul va fi, în primul
rând, judeþul nostru, pentru cã un
asemenea proiect va atrage în timp
un numãr mare de turiºti dar ºi
investitori care vor duce implicit la
dezvoltare” – a motivat prefectul
judeþului iniþiativa sa în debutul
întâlnirii.

Prefectul se implicã în
“VIA  TRANSILVANICA”
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Adrian Cican a fost repus,
printr-o decizie a Tribunalului
Mehedinþi, în funcþia de manager al
Spitalului Municipal Orºova. Decizia
este executorie pânã la soluþionarea
definitivã a diferendului dintre Adrian
Cican ºi primarul Orºovei. Este o
victorie previzibilã a tenacelui
manager, care a fãcut ca unitatea
spitaliceascã orºoveanã sã renascã,
din toate punctele de vedere, devenind
un reper în reþeaua medicalã din
Mehedinþi. Numai cã – ºi acum ar
trebui sã ne aducem aminte cã totul
se petrece în „Republica Orºova”,
acolo unde, parafrazând o celebrã
vorbã de spirit, totul este posibil, totul
este luat în bãºcãlie –nici n-a apucat
bine Adrian Cican sã-ºi reia scaunul
de manager, cã un soi de comando
al temutei Poliþii locale a venit cu o
nouã decizie de suspendare semnatã
de primarul Marius Stoica, fapt ce i-
a produs lui Adrian Cican o crizã
cardiacã, iar în ambient ºi multã
confuzie, multã tensiune nervoasã.
Aºa se face cã documentul, noul
document, de suspendare, de
demitere a lui Adrian Cican nu a fost
înregistrat la Spital, pentru cã bãieþii
care-l aduseserã, zeloºii poliþiºti
locali, dispãruserã cu el cu tot. Aºa
cum dispãruse ºi curajosul primar,
pe care reprezentanþii presei zadarnic
îl cãutau pentru explicaþii.
   * De fapt, o explicaþie pentru acest
nou gest al edilului orºovean este greu
de gãsit. Încãpãþânare? Rivalitãþi
politice ascunse?  Iresponsabilitate?
Prostie în stare purã? Toate acestea
la un loc? Greu de rãspuns. ªi mai
greu de justificat este lipsa de reacþie

„Republica ORªOVA”
a autoritãþilor judeþene, dar mai ales
a ºefilor politici ai primarului Stoica,
liderii PSD Mehedinþi, oameni, pe cât
îi cunosc eu, inteligenþi ºi
responsabili. Am întrebat ºi eu o veche
cunoºtinþã dacã retragerea sprijinului
politic nu l-ar mai tempera puþin pe
acest primar, excedat, pare-se, de un
gãunos primitivism comportamental
sau de cine ºtie ce obscure instincte.
„Cine-ºi permite asemenea mãsuri,
cum ar fi pierderea unui primar, în an
electoral?” – mi-a rãspuns vechiul
prieten. Bun, înþeleg raþionamentul,
dar care ar fi câºtigul electoral al
respectivului partid dacã-l susþine în
continuare pe acest primar, care
polarizeazã din ce în ce mai vizibil
antipatia, dispreþul ºi revolta
cetãþenilor orºoveni? ªtiu cumva
liderii PSD ce nu înþelegem noi, în
ruptul capului? Adicã e mai bine sã
menþii cu orice preþ un primar în...
contabilitatea partidului, dar la alegeri
toatã sau aproape toatã suflarea
oraºului sã voteze  împotriva
partidului tãu?!
   * Toate astea se întâmplã, cum
spuneam, în „Republica Orºova” (un
soi de Þarã de Kuty arghezianã),
tocmai în momentul când fusese
aprobat proiectul transfrontalier
româno-sârb, care, aºa cum
subliniam ºi în numãrul precedent al
„Obiectivului”, asigurã o viaþã lungã
Spitalului Municipal de aici, pe care,
iatã, manageriatul inspirat al lui
Adrian Cican l-a adus la un nivel de
performanþã greu de anticipat cu nu
foarte mult timp în urmã.
   * Fosta primãriþã a Craiovei ºi
recenta propunere a PSD pentru

funcþia de ministru al Dezvoltãrii cu
numirea cãreia nu e de acord, din
motive obscure, Dulapul Sãsesc, Lia
Olguþa Vasilescu, a renunþat sã mai
candideze pentru respectiva funcþie, în
ideea cã, astfel, criza întreþinutã de
sinistrul cotrocean va lua sfârºit. Mã
rog, o ºtiam pe Olguþa ceva mai

ambiþioasã, dar, probabil, ºi ea se va fi
scârbit de duhorile þâfnelor emanate
din Dealul Cotrocenilor. S-o fi gândit
ºi ea cã, în ultimã instanþã, cel mai
deºtept cedeazã. Sunt tentat sã pariez
cã, dacã Olguþa Vasilescu ar candida
la preºedinþia României ºi dacã
alegerile ar avea loc duminica aceasta,
ar trece pe lângã sinistrul Werner
precum expresul prin ªimian ºi ar
câºtiga fluierând. Dar la „inspiraþia”
care vãd cã-i copleºeºte pe pesediºti,
nu cred cã se va ajunge la o astfel de
situaþie ºi ne vom trezi cu cine ºtie ce
candidat molâu din partea actualului
partid de guvernãmânt la
prezidenþialele din toamnã. Tocmai
bun sã piardã... glorios.

   * În vremea asta, Laura Codruþa
Kovesi, datã afarã în ºuturi de la ºefia
DNA pentru abuzuri, încãlcãri ale
Constituþiei ºi minciuni incalificabile
servite opiniei publice, îºi face loc cu
coatele ºi cu sprijinul celui mai infect
lobby „european” cãtre un  post de
procuror ºef al Europei, beneficiind

ºi de un scenariu pus la cale de
aranjori unºi cu toate alifiile corupþiei
transnaþionale. Îmi vine sã vãrs,
vãzând cum, sub ochii mei, se scrie
istoria acestor ani. Câþiva temerari de
pe aici vor sã deschidã ochii
oficialilor europeni ºi sã le-o prezinte
în adevãrata ei... luminã pe aceastã
Kovesi. Sfântã naivitate! Pãi, mult
stimaþilor, credeþi cã ei nu ºtiau cu
cine au de-a face? Pãi tocmai un
astfel de om le trebuie acolo, în capul
treburilor procurãreºti europene. Unul
dupã chipul ºi asemãnarea lor. Nu ºtiu
însã dacã respectivii oficiali sunt la
curent ºi cu ticurile de sufrageristã
ale Luluþei. Dar poate cã ºi ãstea le
sunt pe plac, cine ºtie?!
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Fenomenul Casa Luminii
împlineºte anul acesta 100 de ani de
la aprobarea statutului sãu iniþial –
acela de forum al intelectualitãþii
româneºti  care sã vorbeascã în sala
Teatrului clãdit de Societatea
Culturalã “Teatrul” din Severin –
pentru luminarea ºi propãºirea naþiei.
Nume grele ale intelectualitãþii vremii
– Petre Sergescu, Mina Minovici,
Ghe. Þiþeica, iar apoi în cadrul
Universitãþii Libere Populare – Nae
Ionescu, M. Sadoveanu, C.
Rãdulescu-Motru – au conferenþiat
la Severin, în cadrul unor prestaþii
intelectuale ºi de reconversie a
spiritului vremii, în mod strãlucit...
   Mai avem nevoie de astfel de
reflexe culturale ºi de promovare a
spiritului local atât de mare, atât de
salvator...?! ...În mod categoric da,

CASA LUMINII  va lumina Cetatea...
pentru cã dezvoltarea se
face mai întâi cu mintea ºi
cu ideile...chiar ºi în
normativele europene ºi
iatã-ne aºadar, pe cale de
consecinþã, promotori ai
curentului Casa Luminii,
într-un cadru nou ºi cu
dorinþã de dezvoltare –
Cafeneaua Literarã a
Cetãþii  Medievale a
Severinului.
   Pe data de 28 februarie
2019, la ora 14.30,
Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural
Drobeta-Turnu Severin va
deschide seria de Conferinþe - Casa
Luminii, într-un format restart,
european, pentru o bunã ºi
sãnãtoasã colportare a unor idei

ºi tendinþe de schimbare,
valorizare, creare de profil cultural-
istoric ºi  dezvoltare specificã a
comunitãþii noastre.

   Intrarea liberã, care garanteazã o
ofertã intelectualã ºi regeneratoare
spiritual, prin excelenþã !

Preºedintele ALDE Drobeta,
senatorul Ionuþ Sibinescu, a afirmat,
într-o declaraþie susþinutã în plenul
Senatului, cã România are posibilitatea
în acest an sã demonstreze întregii
Europe cã România îºi poate asuma
responsabilitatea deþinerii preºedinþiei
Consiliului UE ºi cã nu suntem cu
nimic mai prejos de celelalte state
membre. Însã, pentru ca acest lucru
sã aibã loc, senatorul ALDE este de
pãrere cã rãzboiul politic ºi fractura din
societate, întreþinute de partidele de
opoziþie, trebuie sã înceteze.
   „În România, o tabãrã – cu emisari
la Bruxelles printre unii
europarlamentari români - vrea de
fapt sã împingã interesele înguste
ale serviciilor, iar rãzboiul politic ne

Ionuþ Sibinescu, senator ALDE: Opoziþia în anul preºedinþiei Consiliului UE,
o dozã mare de iresponsabilitate

împiedicã sã obþinem un acord al
tuturor forþelor politice din România
pentru o agendã comunã. O agendã
care trebuie sã fie într-o logicã
liberalã, de protejare a drepturilor ºi
libertãþilor cetãþenilor ºi într-o logicã
economicã în care trebuie sã facem
înþeles la nivel european faptul cã
Europa cu douã viteze slãbeºte
economia tuturor statelor.
   Coaliþia de guvernare a înþeles
foarte bine însemnãtatea pe care o
are preºedinþia Consiliului UE
pentru România. Speranþa mea este
cã ºi preºedintele Iohannis, dar ºi
opoziþia parlamentarã, vor înþelege
importanþa momentului ºi se vor
alãtura acestor eforturi de
promovare a intereselor României.

Nu aº vrea sã mai vãd cum singurii
care criticã miniºtrii noºtri sunt
tocmai europarlamentarii români.
Nu aº vrea sã mai vãd cum
europarlamentari români, alãturi de
colegii parlamentari din PNL ºi USR
þin sã proiecteze la nivel european o
imagine falsã a României, mergând
pânã la a-ºi denigra propria þarã”, a
spus Ionuþ Sibinescu.
   Liderul ALDE Drobeta a precizat
cã „ar trebui ca mãcar pentru încã
cinci luni de zile sã tragem o linie
ºi sã înþelegem cu toþii cã atacurile
constante ale unor români la adresa
României în plan extern nu fac decât
sã afecteze imaginea þãrii noastre”.
Ionuþ Sibinescu considerã cã, dupã
comportamentul partidelor de
opoziþie în aceste prime sãptãmâni
din 2019, este tot mai clar cã

„opoziþia nu mai e interesatã de ce
este bine pentru români. Partidele
din opoziþie au intrat în campanie
electoralã. Din pãcate, în discursul
lor, cei care sunt azi în PNL ºi USR
promoveazã un discurs favorabil
sistemului creat de Coldea ºi
Kovesi ºi care a dus la atâtea
abuzuri în România”.
   Preºedintele ALDE Drobeta a mai
spus cã sperã ca la nivelul partidelor
de opoziþie sã se gãseascã suficienþi
oameni înþelepþi „care privesc în
mod raþional dincolo de interesele
politice de moment. Sper sã existe
dorinþa de a face ceea este bine
pentru România, pentru a reveni
pe drumul corect, nu doar ce este
bine electoral”.

 Mihaela Dobre Mirea

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)

informeazã cã în data de 12.02.2019, a demarat plata pentru fermierii
selectaþi la controlul prin teledetecþie - Campania anului de cerere
2018, pentru care s-au finalizat toate activitãþile procedurale.
   Astfel, în sistemul informatic al Agenþiei au fost introduse rezultatele
finale ale unui numãr de 51.123 fermieri din eºantionul de 51.537
fermieri selectaþi pentru acest tip de control.
   Plãþile aferente acestor fermieri se vor realiza în urmãtoarele 10 zile,
dupã finalizarea tuturor controalelor administrative.
   Precizãm cã diferenþa de 414 fermieri din acest moment, prezintã erori
care sunt în curs de soluþionare.

RESPONSABIL  COMUNICARE

 Biroul de  presã al ALDE
Drobeta Turnu Severin
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De cîte ori strãbat oraºul mã
simt dominat de agresivitatea vizualã
a unor amenajãri catastrofale cotate
ca opere de artã, care urâþesc locul.
Privesc spre etajele superioare ale
noilor blocuri apãrute peste noapte
din „banii munciþi” ai escrocilor-
miliardari, rãsãriþi ca ciupercile dupã
ploaie ºi parcã mã aflu într-o lume
strãinã, ciudatã ce-ºi schimbã feþele
de la o zi la alta. Azi, anomaliile, pe
înþelepþi îi intrigã, pe trãdãtori îi
tenteazã ºi le folosesc împotriva
poporului, dupã cum vom vedea.
   Se spune cã „Tratatele se fac pentru
a fi încãlcate”, concept pe care
comportamentul reprezentantului
„partenerului strategic” al României
ºi-a fundamentat acþiunile. Dupã
instalarea lui Trump la Casa Albã, pe
mulþi i-a bucurat zvonul cã maleficul
Klemm îºi va lua tãlpãºiþa de pe
meleagurile mioritice. Speranþe
deºarte! Zvonul a fost din categoria
„fake news”. Certitudine este faptul
cã Gauleiterul se aflã în România nu
pentru decor, nu pentru a avea de unde
sã plece, ci pentru cã este în misiune
„anti”: anti-naþiunea românã, anti-
guvern, anti-tradiþii româneºti.
Gauleiterul a sfidat ºi sfideazã în
continuare Convenþia de la Viena cu
privire la relaþiile diplomatice.
Intruziunile sale abuzive în treburile
interne ale României, argumentate cu
poveºti despre „derapajele
democratice” ºi „întoarcerea în timp”,
preluarea „din zbor” a unor idei ale
aºa zisei opoziþii civice - conectatã
ombilical la fonduri strãine de care
numele Soros nu este deloc strãin -
sunt arhicunoscute.

Anomaliile ca normalitate
   Gauleiterul Klemm a susþinut-o cu
îndârjire pe compromisa fostã ºefã
a D.N.A., a decorat-o ºi i-a ridicat
osanale cât cuprinde. Faptul cã
Gauleiterul tropãie lejer peste
conduita diplomaticã nu a deranjat,
nu deranjeazã oficialitãþile de la
Bucureºti (pe chiriaºul de la
Cotroceni chiar îl entuziasmeazã).
Abuzurile comise de el au dat tonul
ambasadorilor a 12 state partenere:
Belgia, Canada, Danemarca, Elveþia,
Finlanda, Franþa, Germania,
Luxemburg, Olanda, Norvegia,
Suedia ºi - desigur - Statele Unite
ale Americii, sã sfideze orice reguli
diplomatice prin imixiuni nepermise
în treburile interne ale României,
intenþie nedisimulatã de influenþare
a opiniei publice ºi a electoratului,
în anul electoral 2019. Am mai
spus-o: dacã aºa ceva s-ar fi
întâmplat pe vremea lui Ceauºescu,
a doua zi toþi ºi-ar fi luat zborul spre
þãrile de origine.
   Acum, în þara lui „merge ºi aºa”,
anormalitatea a devenit regulã, iar
redeschiderea goarnei postului Radio
„Europa liberã”, finanþat de Congresul
S.U.A. spune multe. Vã mai amintiþi
de „ªopârliþa liberã” cu ai ei 60.000
de morþi în decembrie 1989? La auzul
veºtii cã „Rãcnetul Europei” a cãpãtat
din nou glas, urmaºul „Deutsche
Volksgruppe in Rumänien”, încãlecat
wernereºte pe cunoscuta sa bicicletã
pentru un nou mandat la ºefia statului,
ºi-a revãrsat entuziasmul: „Sper ca
relansarea Radio „Europa Liberã”
[…] sã marcheze reafirmarea
valorilor care fac profesia de jurnalist
una esenþialã într-o democraþie”. Mai
este nevoie de o explicaþie cui va
servi, politic, Radio „Europa Liberã”,
când S.U.A. finanþeazã oficial
dezinformarea cu direcþionarea
evidentã contra guvernului
partenerului strategic?
   Urmând regula anomaliilor tratatã
ca normalitate, recent, de Ziua
Holocaustului, acelaºi personaj a
conferit Ordinul Naþional „Serviciul
Credincios” în grad de Cavaler
câtorva supravieþuitori, prilej cu care,

pe drept cuvânt, cineva se întreabã:
„Credeþi dumneavoastrã cã evreii
prezenþi la comemorarea Zilei
Holocaustului, s-au simþit confortabil
când fostul preºedinte al Forumului
Democrat German din România,
succesoarea organizaþiei naziste «
Deutsche Volksgruppe in Rumänien
», le-au acordat decoraþiile?”[1]. Fãrã
a cunoaºte statutul persoanele
decorate de Führer, gândul mã duce
la cartea „Industria Holocaustului” a
lui Norman Finkelstein, care nu poate
fi acuzat de „antisemitism” pentru cã
este evreu. El afirmã: „Dacã toþi sunt
supravieþuitori ai Holocaustului, se
întreabã mama mea, atunci pe cine a
omorât Hitler? (mama lui a fost
deþinutã la Auschwitz - n.n.). Ea fãcea
mereu comparaþii. În faþa suferinþelor
afro-americanilor, vietnamezilor ºi
palestinienilor, credinþa mamei mele
a fost întotdeauna aceeaºi: «Suntem
toþi victime ale Holocaustului »”.
   Tot Norman Finkelstein, bazat pe
argumente ºi documente, mai
spunea: „Campania care se
desfãºoarã sub ochii noºtri, având ca
scop escrocarea de bani a statelor
occidentale (ºi a României - n.n.)
pentru «victime ale Holocaustului
lipsite de posibilitãþi», instrumentatã
de industria Holocaustului, a adus
statura moralã a martiriului lor la
nivelul unui cazinou din Monte
Carlo”[2]. Incontestabil, suferinþele
evreilor în perioada celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial au fost reale ºi de
neadmis, dar n-au fost singurii. Au
murit mult mai mulþi ne-evrei. Se
vehiculeazã numãrul de 6 milioane
de victime evreieºti, dar tot în timpul
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
japonezii au exterminat 15 milioane
de chinezi - fapt dovedit - pentru cã
erau chinezi, dar nimeni nu aminteºte
de asta niciodatã... Probabil cã la
miliardul chinezesc, 15 milioane de
chinezi (aproape de trei ori mai mult
decât evreii) conteazã mai mult decât
cele 6. Un evreu e mai valoros decât
un român, rus, neamþ, francez,
african, american, papuaº sau
tibetan... ? Dacã da, aº vrea sã ºtiu
prin ce. Eu cred cã toþi avem drepturi
egale. În primul rând, dreptul la viaþã!
   Dupã regula practicii anomaliilor,
Românii au fost acuzaþi la ei acasã ºi

arãtaþi cu degetul (Elie Wiesel a fãcut-
o la propriu, strigând în iulie 2002,
în faþa camerelor de luat vederi: „Aþi
ucis! Aþi ucis! Aþi ucis!”. Reacþia
româneascã? Drept recompensã,
ºeful de atunci al statului, Ion Iliescu
l-a decorat cu „Steaua României”. Dar
povestea nu s-a terminat; dupã o
vreme, acelaºi Elie Wiesel a avut
tupeul sã-i sfideze din nou pe români,
declarând într-un comunicat de
presã: „Am citit cu dezamãgire ºi
tristeþe cã preºedintele, cel care a creat
Comisia Internaþionalã a
Holocaustului în România, a hotãrât
sã decoreze doi indivizi ale cãror idei
se opun misiunii mãreþe a Comisiei.
[...] Corneliu Vadim Tudor ºi
Gheorghe Buzatu sunt cunoscuþi
ca antisemiþi ºi negatori ai
Holocaustului” [3].
   Pentru ca garnitura anomaliilor sã
nu sufere „omisiuni”, în anul 2015,
când a venit în România, Shimon
Peres, cel de-al nouãlea preºedinte
al Israelului, a afirmat: „Nu vom uita
niciodatã cã în perioada cea mai
întunecatã a istoriei, perioada nazistã,
România a ajutat la salvarea a
400.000 de evrei de aici, care au venit
în Israel, au ajutat la construirea
Israelului, dar, în acelaºi timp, nu ºi-
au uitat iubirea pentru România, ºi-
au pãstrat cultura româneascã”. Oare
cum se împacã aceastã afirmaþie cu
cele ale lui Elie Wiesel, Vexler,
Alexandru Florian, Veiner & co.? În
octombrie, în România este o altã
zi a holocaustului...
   Corolarul anomaliilor îl va deþine
însã preconizata vizitã a Papei
Francisc în România, în perioada 31
mai - 2 iunie 2019. Pe 7 mai 1999,
pentru prima datã de la Marea
Schismã din 1054, un papã - Papa
Ioan Paul al II-lea - a vizitat o þarã
preponderent ortodoxã - România. În
cadrul anunþatei vizite papale, pe
teritoriul României, dar nu oriunde,
în Transilvania, Suveranul pontif va
fi întâmpinat de Viktor Orban, prim-
ministrul Ungariei (sugestia fiind
evidentã, cea de gazdã la ea acasã).
Despre eveniment, P.S. Andrei,
Episcopul Covasnei ºi al Harghitei
menþiona la finalul lui ianuarie: „Este
inadmisibil într-un Stat Român de

[1] Al. Bochiº Borºanu - https://www.art-emis.ro/jurnalistica/fariseism-nazism-si-limbaj-nonverbal
[2] Norman Finkelstein, „Industria Holocaustului”, Filipeºtii de Târg, Editura Antet XX Press, p.8.
[y] https://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1247406-elie-wiesel-trimite-inapoi-lui-iliescu-steaua-romaniei.htm
[4] Înregistrare realizatã în cadrul „Întâlnirii reprezentanþilor comunitãþii româneºti din jud. Covasna, Harghita ºi Mureº” care a avut
loc în data de 26 ianuarie 2019 la Sfântu Gheroghe.
http://www.ziaristionline.ro/2019/01/30/ciudateniile-vizitei-papei-in-ungurime-si-co-suveranitatea-ungariei-asupra-tinutului-
secuiesc-francisc-va-fi-intampinat-la-sumuleu-pe-teritoriul-romaniei-doar-de/  continuare în pagina 12
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Alocaþia copiilor poate sã
mai aºtepte. Calculele sunt extrem
de simple. Senatorii au respins un
proiect de lege privind dublarea sau
triplarea alocaþiilor pentru copii. În
prezent alocaþia este de 18 euro ºi e
cea mai micã din întreaga Europã.
Este un calcul cinic ºi extrem de sec
fãcut de parlamentari, de politicienii
þãrii. Adicã nu are rost sã majorezi o
indemnizaþie, un salariu, o pensie,
dacã nu ai un avantaj. Ori senatorii
sunt venali, unii penali, unii
cerebrali, unii animale politice ºi au
decis cã nu are sens sã oferi ceva,
dacã nu primeºti ceva. Minorii nu
au voie sã voteze. Poate dacã o sã

 ªtefan Bãeºiu

Alocaþia copiilor ºi vitamina D pe steagul naþional
scadã vârsta de
participare la vot la
16 ani, de la 18 ani
cât este în prezent.
   Aºadar, ce rost
avea o alocaþie
majoratã, când nu
are niciun fel de
efect direct în plan
politic. Poate doar
mai ajuta pãrinþii
sãraci, sã mai

cumpere o pâine, douã în plus la
puradei. Sau poate încuraja natalitatea
la nivelul comunitãþilor sãrace. Acolo
se mai practicã naºterea de puradei
pentru a beneficia de alocaþie pentru
traiul de la o zi la alta sau de la o lunã
la alta. Dar nu este cazul comunitãþilor
de români care nu mai vor sã mai dea
naºtere la copii, având în vedere
condiþiile imposibile în care ajungi sã
îþi creºti un copil în România. Adicã
este extrem de greu ºi nu mai are
nimeni curaj sã treacã printr-o astfel
de întreprindere.
   Statul nu sprijinã cu aproape
nimic tinerele familii ºi pe cei care
vor sã nascã sau sã adopte copii.

Dacã 18 euro reprezintã tot ce poate
sã ofere statul în materie de alocaþie
de stat pentru copii, înseamnã cã
viitorul þãrii este compromis. Sigur
cã vorbim ºi de servicii medicale
gratuite sau de învãþãmânt gratuit
pânã la 18 ani, dar tot sunt lucruri
neînsemnate, având în vedere cã
sporul natural este negativ de 30 de
ani încoace. Tot ce se naºte ia
drumul exportului: elitele, toatã
resursa umanã. Muncitorii ºi copiii
chiar minori pleacã din þarã pentru
cã aici nu se mai poate sau cel puþin
aºa li se creeazã impresia.
   Prin 2050 se estimeazã cã þara
noastrã va ajunge cu populaþia la 15
milioane de locuitori. Mulþi vor muri,
mulþi vor continua sã plece. Nu se
ºtie ce structurã etnicã va avea
populaþia peste 30 ºi de ani, adicã
exact cât a trecut de la Revoluþia
din 1989 încoace.
   Numãrul copiilor de 4 ani a scãzut
la jumãtate în ultimii 30 de ani. Este
o statisticã îngrozitoare ºi nimeni nu
oferã vreo soluþie la depopularea
masivã ºi poate voitã a þãrii noastre.
Cine o sã vinã din urmã sã mai
munceascã pentru sistemul de
pensii, de asigurãri, sã construiascã
þara, sã ne îngroape pe noi cei de
azi? Chiar ºi Liviu Dragnea trebuie
sã se punã pe treabã, sã dea cep ºi
sã lanseze la apã încã doi – trei
moºtenitori, cã are însoþitoare
tânãrã. Chiar dacã vor apãrea niºte

mici dragnezi o sã se punã ºi ei la
socotealã. Trebuie sã rãmânã ºi
averea pe mâna cuiva, pentru cã
este pãcat sã se piardã, la cât a
muncit ºi la cât a pãtimit ºeful
baronilor pentru ea.
   Ce rost avea o alocaþie mai mare, o
fi zis aleºii... Oricum nu foloseºte
nimãnui suma de 18 euro. Câte pâini
poþi sã cumperi cu 18 euro? Vreo 84
de pâini. Adicã douã pâini ºi ceva pe
zi. Tot e o realizare, având în vedere
cã sunt case unde nu existã un alt
venit decât alocaþia copiilor. Poate cã
unii pãrinþi folosesc alocaþia sã
cumpere þigãri ºi alcool ºi nu pâine.
Sã fie ºi asta o explicaþie legat de votul
din Senat. Era de fapt umilitor sã îi
ºi întrebi pe senatori sã voteze aºa
ceva, având în vedere cât de micã
este suma. De fapt, depinde de cum
pui problema. Dacã ai în vedere
preþurile de la bufetul parlamentului,
ei bine cu 84 de lei te descurci sã
mãnânci o sãptãmânã acolo. Ei bine
da, sunt bani pentru un senator cu
indemnizaþie majoratã ºi cu preþuri
de nimic la mâncare. ªi faptul cã au
refuzat sã le majoreze alocaþiile
copiilor din România tot jaf se
numeºte. Au „furat” de la copii sã
dea în altã parte. Doar sunt niºte
haiduci. Iau de la SRI sã dea pe
vitamina D. O sã trãim în þara
vitaminei D. Litera D o sã fie trecutã
pe drapel. D de la Dragnea, desigur.
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Ecoul vocii unui salvator

De cele mai multe ori,
tindem sã judecãm oamenii în
funcþie de modul în care aceºtia
rãspund nevoilor noastre. Dar,
atunci când nevoia noastrã este un
strigãt disperat de ajutor, persoana
care ne oferã sprijinul devine
pentru noi un salvator.
   Când strigãtul se face auzit la
numãrul unic de urgenþã 112, în
sprijin vine un întreg sistem,
denumit Sistem Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112, ai cãrui
piloni sunt structurile specializate de
intervenþie, cu rol primordial în
gestionarea situaþiilor de urgenþã.
   Sistemul asigurã eficientizarea
intervenþiei, apelantul fiind ascultat,
în acelaºi timp, de cãtre operatorii
tuturor structuri lor abilitate sã
intervinã în sprijinul populaþiei:
Pompierii, Serviciul de Ambulanþã,
Poliþia ºi Jandarmeria.
   La nivel naþional, serviciul a fost
operaþionalizat în anul 2005, fiind un
program de succes, care a reuºit sã
limiteze, chiar sã elimine, deplasãrile
forþelor de intervenþie la apelurile false,
prioritizând doar cazurile de urgenþã.
  La nivel judeþean, în gestionarea
situaþiilor de urgenþã o verigã
importantã este Dispeceratul ISU
Mehedinþi, locul în care se primesc
primele date, esenþiale în fluxul
informaþional, de care depinde
succesul unei misiuni.
   Unul dintre dispecerii mehedinþeni
este plt. adj. Dan Nicolae, care a ales
sã devinã pompier acum 25 de ani,
considerând cã aºa îºi poate ajuta cel
mai bine semenii aflaþi la nevoie. Timp
de 10 ani a acþionat, efectiv, în sprijinul
cetãþenilor intervenind la incendii,
inundaþii ºi accidente rutiere.
   În anul 2004, conducerea
inspectoratului l-a promovat în gradul
urmãtor, fiind încadrat ca operator în
Dispeceratul ISU Mehedinþi. Avansarea
a fost rodul profesionalismului
manifestat în îndeplinirea misiunilor

încredinþate, dar ºi a calitãþilor
pregnante pe care le deþine:
principialitate ºi onestitate.
   Un bun dispecer trebuie sã
empatizeze cu apelantul, însã fãrã a fi
copleºit de problemele acestuia, sã
fie un bun ascultãtor, însã sã conducã
discuþia, obþinând cât mai multe date
într-un timp cât mai scurt, astfel încât
sã ia rapid cea mai eficientã decizie
pentru reuºita intervenþiei, iar
plutonierul adjutant Dan Nicolae a
dovedit cã este mai mult decât atât.
   El este vocea care inspirã calm,
transmite siguranþã ºi încredere,
reuºind sã tempereze apelantul ºi
sã îi ofere sprijin, fãcându-l sã
coopereze, chiar sã acþioneze pânã
la sosirea forþelor de intervenþie.
Pompierul ne-a povestit cum un
bãrbat, care sunase sã anunþe un
incendiu  ce se manifesta la o butelie
aflatã într-o bucãtãrie, s-a panicat ºi
nu putea da date concrete despre
incident. Colegul nostru a acþionat
cu tact, stãpânire de sine ºi
convingere reuºind sã mobilizeze
bãrbatul, care a ºi intervenit pentru
stingerea incendiului, îndepãrtând
astfel pericolul extinderii acestuia la
alte 10 butelii pline, care se aflau în
curtea acestuia, persoana deþinând
un centru de distribuþie.
   Plutonierul adjutant Dan Nicolae
ne-a mãrturisit cã succesul unei
misiuni constã în munca în echipã,
iar de câþiva ani, aceasta a fost întregitã
prin numirea unui ofiþer coordonator
care a facilitat procesul de gestionare
a situaþiilor de urgenþã. Pompierul ne
asigurã cã oricare dintre colegii lui
dau dovadã de aceeaºi implicare,
profesionalism ºi devotament.
   Dispeceratul ISU rãmâne locul
unde strigãtele de ajutor gãsesc
rãspunsuri ºi primesc soluþii
salvatoare, fiind punctul 0 al
tuturor misiunilor încredinþate.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

Alãturi de consilierii locali am
iniþiat un proiect de hotãrâre privind
stimularea identificãrii unui loc de
muncã pentru titularii de ajutor
social din municipiul Drobeta Turnu
Severin (hotãrârea anti-lene).
   Legea 416/2001 s-a modificat în
sensul în care refuzul unui loc de
muncã oferit sau refuzul de a
participa la serviciile pentru
stimularea ocupãrii forþei de muncã
ºi de formare profesionalã oferite de
agenþiile teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã atrage încetarea
dreptului la ajutorul social.
   De asemenea, noile modificãri
legislative dau competenþe autoritãþilor
locale în sensul de a pune la dispoziþia
societãþilor comerciale, în baza
solicitãrii acestora, persoane titulare de
ajutor social pentru desfãºurarea de
activitãþi sezoniere.
   Având în vedere modificãrile legii,
proiectul de hotãrâre pe care l-am
iniþiat prevede, pe de o parte, un
control mai strict al respectãrii
condiþiilor de acordare a ajutorului
social, iar pe de altã parte, punerea în
permanenþã la dispoziþia instituþiilor

Stimularea identificãrii unui loc de
muncã pentru titularii de ajutor social
din municipiul Drobeta Turnu Severin

abilitate ºi a societãþilor comerciale
cu locuri de muncã vacante a
persoanelor titulare de ajutor social
care sunt apte de muncã.
   Astfel, în vederea urmãririi respectãrii
condiþiilor de acordare a dreptului la
ajutor social, anchetele sociale se vor
efectua la interval de 3 luni sau ori de
câte ori este nevoie. Dacã nu se mai
îndeplinesc condiþiile, ajutorul social
trebuie sã înceteze.
  Mai mult, Direcþia de Asistenþã
Socialã va transmite lunar cãtre

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Mehedinþi situaþia
centralizatoare cu calificarea
profesionalã, conform cursurilor
absolvite, a tuturor titularilor de ajutor
social ºi a persoanelor apte de muncã
din familiile beneficiare de ajutor social.
   Aceastã situaþie va fi transmisã din
3 în 3 luni sau ori de câte ori este
nevoie ºi cãtre Camera de Comerþ
Industrie ºi Agriculturã Mehedinþi,
cãtre confederaþiile patronale
constituite la nivelul municipiului,
precum ºi cãtre societãþile
comerciale cu locuri de muncã
vacante participante la ultimul Târg
al locurilor de muncã organizat de
AJOFM Mehedinþi.
   Site-ul oficial al Primãriei
municipiului Drobeta Turnu Severin va
avea o secþiune care va conþine situaþia
centralizatoare cu calificarea
profesionalã, conform cursurilor
absolvite, a tuturor titularilor de ajutor
social ºi a persoanelor apte de muncã
din familiile beneficiare de ajutor social
care va fi actualizatã la interval de 3
luni sau ori de câte ori este nevoie.

Viceprimar, Daniel Cîrjan

Analiza sãptãmânalã a dosarelor pe agriculturã ºi dezvoltare
ruralã aflate în lucru sub preºedinþia românã a Consiliului UE

Marþi, 12 februarie 2019, ministrul Petre DAEA a convocat la sediul
MADR cea de-a patra videoconferinþã cu preºedinþii ºi vicepreºedinþii grupurilor
de lucru de la Bruxelles, cu experþi din cadrul Unitãþii pentru Pregãtirea Consiliului
Preºedinþiei UE, precum ºi cu directori generali din structurile implicate în procesul
de exercitare a Preºedinþiei Consiliului UE, alãturi de experþi din aceste structuri.

Ministrul Petre Daea a punctat reuºita echipei Preºedinþiei Române la Consiliul UE
privind obþinerea acordului provizoriu cu privire la disponibilitatea ºi independenþa studiilor
ºtiinþifice asupra unui nou regulament privind siguranþa ºi transparenþa lanþului alimentar.
   De asemenea, ministrul a discutat cu reprezentanþii RPRO ºi cu experþii MADR revizuirea
regulamentului referitor la Organizarea Comunã de Piaþã ºi Politica de calitate.
   A fost prezentatã ºi evoluþia dosarelor privind regulamentele reformei Politicii Agricole
Comune (PAC)-Planul Strategic ºi Finanþarea, gestionarea ºi monitorizarea PAC.
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urmare din numãrul trecut

„Fundaþia Gojdu”, o afacere cu aur ºi imobile de 3 miliarde de euro (2)

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Senatul  României a respins
O.U.G. 183/2005[2]
   Senatul a adoptat, cu 88 de voturi
„pentru” ºi douã abþineri, proiectul
de lege privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã 183/2005
pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Ungare privind înfiinþarea
Fundaþiei Publice Româno-Ungare
„Gojdu”, semnat la Bucureºti, la 20
octombrie 2005. Raportul
suplimentar comun, redactat de
Comisia juridicã ºi Comisia pentru
culturã, de însuºire a punctului de
vedere al Camerei Deputaþilor de
respingere a actului normativ, a
primit 88 de voturi „pentru”, un vot
„împotrivã” ºi cinci abþineri.
Acordul, semnat din partea
Guvernului României de Mihai
Rãzvan Ungureanu, prevedea
înfiinþarea Fundaþiei Publice
Româno-Ungare „Gojdu”, cu
sediul la Budapesta, a cãrei înfiinþare
ºi funcþionare ar fi trebuit sã se facã
potrivit legislaþiei maghiare.
Senatul - for decizional în privinþa
acestui act normativ.
   Potrivit textului acordului,
fundaþia ar fi avut ca scop cinstirea
memoriei lui Emanuil Gojdu ºi
sprijinirea cooperãrii între cele
douã þãri, urmând sã acorde burse,
sã se ocupe de organizarea de

expoziþii, de programe ºtiinþifice ºi
conferinþe ºi sã sprijine
funcþionarea muzeului ºi a
bibliotecii „Emanuil Gojdu”.
Potrivit înþelegerii între statul român
ºi cel maghiar, patrimoniul
fundaþiei urma sã fie alcãtuit din
moºtenirea Gojdu, la care sã se
adauge, anual, o contribuþie de câte
200.000 de euro din partea
României ºi Ungariei. Executivul
menþiona, sub semnãtura
premierului Cãlin Popescu
Tãriceanu, cã, astfel, erau
„armonizate prevederile testa-
mentare ale marelui mecena
Emanuil Gojdu cu realitãþile
contemporane ºi cu dorinþa
împãrtãºitã a celor douã guverne
ca demersul sã fie unul comun
româno-ungar, similar reconcilierii
franco-germane”.
   Intratã în circuitul legislativ
imediat dupã adoptare, ordonanþa
a fos t  respinsã de Camera
Deputaþilor în data de 30 martie
2006, ea fiind înregistratã la Senat
pentru dezbatere în data de 7
aprilie 2006. Cu acest proiect de
lege de respingere a ordonanþei au
fost sesizate în fond Comisia
juridicã ºi Comisia pentru culturã.
Actul normativ a fost înscris, pânã
în prezent, de mai multe ori pe
ordinea de zi a Senatului pentru a
fi dezbãtut, însã, în urma unor

discuþii aprinse, el a fost retrimis
la comisii pentru rapoarte
suplimentare, ultima decizie a
plenului fiind ca, pentru aceastã
ordonanþã sã fie adoptat un raport
comun al Comisiei juridice ºi al
Comisiei pentru culturã. Cele douã
comisii, care anterior solicitaserã
adoptarea textului ordonanþei, au
revenit asupra punctului lor de
vedere, propunând plenului
respingerea acesteia, însuºindu-
ºi , astfel , poziþ ia Camerei
Deputaþilor.
Emanui l  Gojdu º i-a  lãsat
moºtenire „averea întreagã acelei
pãrþ i a naþ iunii  române din
Ungaria ºi Transilvania care se
þine de religia ortodoxã”.
   Membrii celor douã comisii au
considerat  cã, prin crearea
Fundaþiei Publice Româno-
Ungare „Gojdu”, de cãtre
guvernele celor douã state „se
încalcã în mod flagrant voinþa
marelui patriot român”. Raportorii
au explicat cã, printr-un testament
întocmit în noiembrie 1869,
Emanuil Gojdu ºi-a lãsat
moºtenire „averea întreagã acelei
pãrþ i a naþiuni i române din
Ungaria ºi Transilvania care se þine
de religia ortodoxã”. Comisiile
sesizate în fond avertizau cã a
ratifica acest acord ar însemna a
renunþa ,  în  mod of ic ia l ,  la
drepturile pe care statul român
le are asupra moºtenirii Gojdu,
care a fost confiscatã, în 1952, de
autoritãþile comuniste maghiare ºi
pe care autoritãþi le statului
maghiar de dupã 1990 au refuzat
sã o retrocedeze, aºa cum a
procedat în situaþii similare, statul
român. Mitropolitul Ardealului,
Laurenþiu Streza, preºedintele
„Fundaþiei Gojdu”-Sibiu, care a
participat la ºedinþa de luni, a
trimis membrilor Comisiei juridice
a Senatului o scrisoare prin care
arãta cã, din punct de vedere legal
ºi  moral , moºtenirea Gojdu
aparþine credincioºilor ortodocºi,
de ea neputând sã dispunã nici
statul român, nici statul maghiar,
aceasta nefiind proprietatea de
stat, ci proprietate privatã.
   În opinia sa, Acordul româno-

maghiar exclude, în fapt,
moºtenitorul testamentar al averii
Gojdu ºi anuleazã, practic, Acordul
încheiat între cele douã þãri în anul
1937, prin care Fundaþia Gojdu
putea intra în posesia moºtenirii
testamentare. Mitropolitul
Laurenþiu Streza arãta cã Fundaþia
Gojdu, care este o fundaþie
româneascã permanentã, aflatã sub
patronajul Mitropoliei Ardealului,
are dreptul la moºtenirea ºi
administrarea proprietãþilor lui
Emanuil Gojdu, aceasta fiind
singura moºtenitoare legalã a
bunurilor patrimoniale
naþionalizate de cele douã state
comuniste - România ºi Ungaria -
în 1952. „Aºa cum toate bisericile
de etnie  maghiarã d in
Transilvania ºi-au revendicat
toate moºtenirile, se cuvine ºi
este drept ºi moral ca Statul
român, prin Guvern ºi Parlament,
sã apere ºi drepturile românilor
ortodocºi din Ungaria ºi
Transilvania, prevãzute numai pentru
ei în Testamentul Emanuil Gojdu”,
se arãta în documentul citat.
   În momentul votului, în sala
plenului se aflau ºase senatori
U.D.M.R. Preºedintele Comisiei
juridice, Peter Eckstein Kovacs
(U.D.M.R.) a votat „împotrivã” la
supunerea la vot a raportului de
respingere a ordonanþei ºi nu ºi-a
mai exercitat dreptul de vot cu
ocazia votului la proiectul de lege
de respingere a ordonanþei.

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

[2] Sursa https://www.mediafax.ro/cultura-media/senatul-a-respins-ordonanta-gojdu-
2430463 - 3 martie 2008
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Considerat cel mai bun film european,
laureat la Cannes pentru cea mai bunã regie ºi
nominalizat la premiile Oscar 2019 la 3 categorii,
filmul „Rãzboiul rece” (“Cold War” / “Zimna
wojna”) în regia lui Pawe³ Pawlikowski porneºte
într-un turneu de Oscar prin România. În
urmãtoarele sãptãmâni, Institutul Polonez
împreunã cu partenerii sãi vor prezenta filmul în
mai multe oraºe din România.
   „Rãzboiul rece” i-a adus lui Pawe³ Pawlikowski
al doilea premiu de anvergurã mondialã, dupã
Oscarul pentru cel mai bun film strãin câºtigat în
2015 pentru filmul „Ida”: la Festivalul de Film de
la Cannes 2018 cineastul polonez a primit
distincþia pentru Cel mai bun regizor. Totodatã,
filmul a fost nominalizat la Premiile Oscar 2019,
la trei categorii: Cel mai bun regizor, Cel mai bun
film într-o limbã strãinã, alta decât limba englezã
ºi Cea mai bunã cinematografie.
   Pe fundalul Rãzboiului Rece în Polonia, Berlin
ºi Yugoslavia ºi Parisul anilor 1950, filmul
creioneazã o poveste de dragoste la fel de
imposibilã precum timpurile trãite de protagoniºti.
Wiktor - un muzician talentat, cu poziþie înaltã ºi
multe relaþii, ºi Zula - o fatã de la sat, tânãrã, naivã,
cu o voce aproape nepãmânteanã se întâlnesc la
preselecþiile pentru ansamblul folcloric de cântece
ºi dansuri „Mazurek”. El vede în ea „scânteia” ºi-i
oferã ºansa sã facã carierã. Se îndrãgostesc unul
de celãlalt, chiar dacã între ei totul le stã împotrivã:
caractere, aspiraþii ºi orientãri politice diferite,
fatalitatea crudã a sorþii.
   Filmat în alb-negru, filmul se remarcã prin
jocul actoricesc de excepþie al unor actori de
renume în cinematografia polonezã, precum
Tomasz Kot, Joanna Kulig sau Agata Kulesza,
dar ºi prin muzica genial orchestratã de
compozitorul polonez Marcin Masecki.
   O co-producþie Polonia - Marea Britanie -
Franþa, filmul este distribuit în România de
Independenþa Film.

21 februarie, ora 18.00,
Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, INTRAREA
LIBERÃ ÎN LIMITA
LOCURILOR DISPONIBILE

 urmare din pagina 8
unde toþi politicienii iau salariu, sã-l
întâmpine pe Papa Francisc primul
ministru al Ungariei. Marea ruºine a
românilor! Marea ruºine a românilor! […]
În presa româneascã localã nu s-a vorbit
despre venirea, sau mai bine spus, vizita
papei în România […] Din veºtile pe care
le am - vã rog sã vã deschideþi ochii
sufletului ºi sã vedeþi lucrurile clare -, din
veºtile pe care le am pânã la ora actualã
(26 ianuarie 2019), nu s-a anunþat în zona
Miercurii Ciucului, când papa va veni la
ªumuleu Ciuc, nici venirea preºedintelui,
nici a primului ministru, nici a unui
deputat român. […] Papa va fi întâmpinat
de prim-ministrul Ungariei, împreunã cu
alþi deputaþi maghiari! Cuvântul papei nu
va fi tradus decât în limba
maghiarã!...”[4].
   În Imperiul Haosului anomaliile au
cãpãtat statut de „normalitate”.

Anomaliile ca...

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

La poalele Munþilor Mehedinþi 44o52
minute latitudine Nord; 22o32’ latitudine Est a
fost  presãratã de BUNUL DUMNEZEU
frumoasa ºi liniºtita comunã Podeni cu oameni
harnici ºi cu dragoste de þarã.
   Crescuþi în spiritul muncii, al dragostei pentru
pãmântul natal ºi patrie, cãliþi în lupta cu natura,
uneori vitregã, podenarii nu au ezitat sã-ºi dea
chiar ºi viaþa pentru patrie ºi libertate.
   Aºa se face cã de la poalele Munþilor Cernei au
plecat spre front, adesea, cantitãþi importante de
alimente sau chiar bani ºi haine.
   De remarcat faptul  cã din îndepãrtata comunã de la
poalele muntelui CIOLANU am avut un erou, MICLÃU
GH. GHEORGHE chiar ºi în Rãzboaiele Balcanice.
   Independenþa þãrii faþã de turci a avut un
puternic ecou ºi în Podeni, locuitorii ajutând cu
alimente, haine ºi participând la luptã.
   Din Dosarul nr. 41/1877, aflat la A.S. Bucureºti
fond M.I. la fila 198 este menþionat faptul cã preotul
MIHAI DINU doneazã, pentru front, doi berbeci iar
în Buletinul Oficial nr. 261 din data de 20 noiembrie
1877 se menþioneazã cã podenarii doneazã, pentru
front, 63 lei ºi 50 bani iar în Arhiva Statului din
Drobeta Turnu Severin în dosarul 4/1878 fila 219
este notat faptul cã, prin comisarul DULBABA
locuitorii din Gornenþi contribuie pentru front cu
200 kg. fasole iar podenarii cu 195 kg. tot fasole.
   În A.V. din Turnu Severin este menþionat ca erou
al Rãzboiului de Independenþã soldatul
NEGOIÞESCU PETRE, Batalionul 1 Vânãtori de
munte iar din GORNENÞI, comuna Podeni sunt
declaraþi EROI: ILIUÞÃ CONSTANTIN, IOVA ION ºi
MARTINESCU PETRE toþi trei soladaþi în

Podenarii, români cu dragoste de LIBERTATE ºi patrie
REGIMENTUL I,
Vânãtori de munte.
   În timpul
Rãzboiului I
Mondial numãrul
eroilor a fost cu
mult mai mare: 62
soldaþi ºi gradaþi
din Podeni ºi 57
soldaþi ºi gradaþi
din GORNENÞI.
   De remarcat
faptul cã Ministrul
de Rãzboi acordã
BREVET din Înaltul al MAJESTÃÞII SALE REGELUI
FERDINAND I, soldatului ÞÃRLUI MIHAI
contigentul 1893 din BATALIONUL MILIÞIEI C.R.
MEHEDINÞI „CRUCEA COMEMORATIVÃ” a
rãzboiului 1916-1918 – fãrã barete, brevet pe care-
l prezentãm în copie mai jos:
   ªi în al II-lea Rãzboi mondial ºi-au dat viaþa un
numãrde 79 de soldaþi ºi gradaþi dar nu pot sã nu
menþionez faptul cã Generalul de CORP de Armatã
AURICÃ SITARU nãscut la 18 februarie 1906 în
satul GORNENÞI – Podeni care, ca ofiþer al armatei
române, a fost decorat de trei ori cu „STEAUA
ROMÂNIEI”, de 4 ori cu „COROANA ROMÂNIEI”,
cu Ordin REGINA MARIA, CRUCEA DE FIER,
VULTURUL GERMAN ºi în anul 2000 a fost înaintat
la gradul de general (r) de armatã ºi a primit Înaltul
Ordin Militar „MIHAI VITEAZUL”. A trecut în cele
veºnice în anul 2001 la Braºov.

Profesor Haralambie Lupulescu

 Biroul de presã
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Preocuparea legatã de creºterea veniturilor
obþinute din munca proprie este un subiect foarte
important. Este posibil sã primeºti cadouri sau
recompense, dar ºi tu sã fii nevoit sã oferi altora.
În intervalul 14 - 15 februarie, astrele activeazã
zonele mentalului concret ºi a comunicãrii. Vor
intra în sfera ta de interes planurile legate de
cãlãtorii sau cele referitoare la studii pe termen
scurt. Relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat vor cunoaºte turnuri noi. Atenþie la ce
se întâmplã în aceste relaþii, deoarece anumite
situaþii se pot rãsturna nu tocmai plãcut!
Problemele legate de sãnãtatea sunt cele deja
ºtiute. Finalul sãptãmânii este favorabil
reuniunilor familiale ºi treburilor domestice.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii este agreabil pentru tine,
deoarece sunt ºanse de înnoire ºi schimbare
beneficã a unor planuri care îºi aºteaptã demult
rândul. Eºti entuziast ºi încrezãtor în forþele proprii
ceea ce este minunat. În intervalul 14 - 15 februarie
eºti preocupat de capitolul financiar, secþiunea venituri
din munca prestatã oficial. Cariera ºi imaginea ta în
societate vor lua turnuri nebãnuite, dar interesante ºi
cu efecte pe termen lung. ªi totuºi sunt posibile
repunerea în discuþie a unor conflicte socio-
profesionale vechi. La sfârºitul sãptãmânii, bucurã-te
de prezenþa celor dragi ºi relaxeazã-te în naturã, pe
malul unei ape. Sãnãtatea este vulnerabilã mai ales pe
segmentele capului.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începutul sãptãmânii te predispune la interiorizare
ºi stãri sufleteºti fluctuante. Revizuieºte-þi planurile
de viaþã ºi schimbã, unde este cazul, fie concepþiile
tale, fie etapele de realizare a ceea ce îþi doreºti. În
intervalul 14 - 15 Februarie te vei simþi mult mai
bine, chiar vei fii într-o formã de zile mari. Reþine
ce se petrece cu personalitatea ta în aceste zile!
Sunt posibile stãri delicate ºi neînþelese.
Preocupãrile legate de banii obþinuþi din munca
proprie sunt fondate, dar nu ai de ce sã-þi faci griji.
Poþi primi cadouri, recompense, însã se pot
redeschide conflicte vechi legate de bani. Cu
rãbdare vei reuºi sã descâlceºti iþele foarte
încurcate ale unor colaborãri.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-profesional
îþi sunt alãturi din primele zile ale sãptãmânii. Selecteazã
atent persoanele cãrora le acorzi încredere ºi cãrora te
destãinui. Existã unii care nu privesc cu ochi buni
ascensiunea ta de la locul de muncã. În intervalul 14 - 15
februarie sunt posibile stãri interioare tensionate sau
confuze. Fii prudent vizavi de o problemã cronicã de
sãnãtate ce îºi poate face simþitã prezenþa! Îngrijindu-te
permanent ºi corespunzãtor vei depãºi totul cu bine.
Învaþã sã te relaxezi ºi sã abordezi altfel munca ºi
implicaþiile ei. Poþi primi cadouri sau recompense
originale sau se pot redeschide discuþii financiare.

(14 - 20 februarie 2019)

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Cariera profesionalã ºi imaginea ta în societate
sunt aspecte cãrora ar fi bine sã le acorzi
importanþã în primele zile ale sãptãmânii. Unii
te admirã, alþii mai puþin, însã altora le este
indiferent ce faci. Tu ar trebui sã te gândeºti la
ce anume îþi doreºti concret ºi sã trasezi un plan
viabil în acest sens. În intervalul 14 - 15
februarie, zona prietenilor ºi protectorilor este
în bãtaia razelor astrale. Relaþiile sociale devin
foarte dinamice. Este posibilã apari þia
conflictelor rãmase nerezolvate. Spre finalul
sãptãmânii apar stãri interioare tensionate,
confuze ºi o dorinþã de retragere într-un loc drag
sufletului  tãu. Sãnãtatea este rãscolitã pe
sistemul digestiv.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna preocupat de laturile
spirituale ale vieþii, de cãlãtorii în strãinãtate sau
de studii  pe termen lung. Este bine sã-þi
alcãtuieºti planuri în acest sens, dar ia în calcul
ºi factorul neprevãzut. Zilele de 14 ºi  15
Februarie aduc în atenþie aspecte legate de
carierã ºi de imagine în societate. Fii prudent în
relaþiile cu ºefii! Însã ºi în relaþiile colegiale pot
apãrea surprize de proporþii. Sãnãtatea ºi locul
de muncã încep sã fie în razele astrelor. Ascultã
sfaturile prietenilor, dar trece totul prin filtrul
minþii tale. Sfârºitul sãptãmânii este favorabil
relaxãrii în naturã ºi dialogurilor amicale cu cei
dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna începe cu posibile veºti secrete sau
informaþii legate de o moºtenire. Zilele de 14 ºi
15 februarie aduc atracþie spre rafinarea
sufleteascã ºi pentru abordarea disciplinelor
spirituale. Orienteazã-te spre cãlãtoriile în strãinãtate
sau studii pe termen lung. Dorinþa de a-þi îmbunãtãþi
mediul în care trãieºti ºi îþi desfãºori activitatea este
la cote înalte ºi uºor de îndeplinit. Finalul sãptãmânii
accentueazã zona carierei ºi a imaginii tale în ochii
celorlalþi. Sunt posibile turnuri ale unor situaþii
considerate sigure, pânã nu demult. Detaºeazã-te
de cotidian ºi odihneºte-te! Evitã sã-þi divulgi
planurile ºi intenþiile profesionale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna evidenþiazã situaþii dinamice în
sfera relaþiilor parteneriale. Sunt posibile mici
neplãceri, dar sunt pasagere. Zilele de 14 ºi 15
februarie aduc informaþii secrete privitoare la
banii ºi bunurile comune cu alþii. În mod special,
aspectele financiare de la locul de muncã, fie
se modificã, fie descoperi nereguli vechi, care
acum trebuie rezolvate urgent. La finalul
sãptãmânii te vor atrage practicile spirituale ale
vieþii. Viziteazã locaºuri sfinte, lectureazã cãrþi
deosebite sau stai de vorbã cu persoane erudite.
Astfel, mentalul tãu se va îmbogãþi cu informaþii
interesante, utile, dar în acelaºi timp se va relaxa.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Domeniul profesional, în speþã locul de muncã
îþi creeazã tot soiul de situaþii dinamice cãrora trebuie
sã le faci faþã. Sunt posibile situaþii delicate, dar te
vei descurca cu succes. Atenþie la mental ºi
comunicare, deoarece sunt zone tensionate! În zilele
de 14 ºi 15 februarie, sfera relaþiilor socio-
profesionale se activeazã destul de mult. Anumite
conflicte rãmase nerezolvate se pot redeschide,
tocmai pentru a fi înþelese ºi soluþionate. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce preocupãri spirituale, planuri
legate de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii
deosebite. Chiar dacã aceste planuri nu se pot
concretiza acum, cu siguranþã va veni ºi vremea lor.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Cheful de aventuri, veselia ºi dorinþa de a te
implica în relaþii amoroase te vor face remarcat
în anturaj, din primele zile ale sãptãmânii. Zilele
de 14 ºi 15 februarie aduc aspecte legate de
sãnãtate ºi locul de muncã. Problemele de
sãnãtate vechi pot fi readuse în discuþie. Fii
prudent ºi la locul de muncã, unde se vor activa
conflicte rãmase nerezolvate! În ultimele zile ale
sãptãmânii, relaþia cu partenerul de viaþã sau
colaboratorii te va duce cu gândul la vremurile
trecute, în care ai luat anumite decizii greºite.
Rostul acestor amintiri este acela de a opera
corecþiile necesare în prezent, îmbunãtãþind
astfel lucrurile. Sunt posibile informaþii sau
dezbateri legate de planul financiar.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat de
activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Sunt posibile situaþii delicate, dar cu
rãbdare ºi înþelegere le poþi depãºi onorabil.
În intervalul 14 - 15 februarie îþi vine cheful
de petrecere ºi aventuri amoroase, însã nu
prea ai succes. Este nevoie de prudenþã în
relaþiile sentimentale ºi în relaþiile cu copii,
pentru cã existã tensiuni mocnite. Se pot
redeschide confl icte vechi în aceste zone.
Weekend-ul accentueazã unele probleme de
sãnãtate, dar ºi altele de la locul de muncã.
Lasã grijile deoparte ºi acceptã sfaturile ºi
ajutorul celor dragi!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

S-ar putea sã fii destul de guraliv la începutul
sãptãmânii, în mod special cu persoanele din
anturajul apropiat. Fii atent ce vorbeºti, pentru
cã este posibil sã spui ce nu trebuie sau sã
necãjeºti pe alþii, fãrã intenþie. În intervalul 14 -
15 februarie apare dorinþa de a sta mai mult
acasã, alãturi de membrii familiei sau de rude.
Sunt posibile situaþii delicate, neînþelese sau
rãscolirea unor amintiri. Ia aminte la ce se
contureazã în aceastã zonã, deoarece apar
premizele viitoarelor evenimente! Finalul
sãptãmânii este favorabil distracþiilor, relaxãrii
în naturã, dar ºi pentru a-þi regândi planurile de
viaþã personalã sau profesionalã.

Horoscop

Autor: AstroCafe.ro
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„Nu pot sã neg cã n-am
intervenit, cã e prea evident”, a precizat
dl. Isãrescu, punctând, „atac speculativ
slab... sau l-am anihilat devreme“, a
declarat Mugur Isãrescu, la briefingul de
presã care a urmat ºedinþei de politicã
monetarã, din 7 februarie, unde s-a decis
menþinerea dobânzii-cheie la 2,5%.
   „Float, managed float, înseamnã a
pluti. Vasul plutea ºi vine un þãcãnit ºi
începe sã-l zguduie aºa!”, a spus
guvernatorul BNR despre efectele
negative ale Ordonanþei 114.
   La începutul acestei sãptãmâni, rãzboiul
PSD-alde vs BNR s-a înteþit, iar dl.
Isãrescu a afirmat cã „anul trecut, cursul
de schimb a fost foarte stabil. Cu ajutorul
lui, am pãstrat anticipaþiile inflaþioniste.
(...) S-a sãrit la gâtul BNR în ceea ce
priveºte cursul valutar (...) Au cerut sã fie
cursul fix, asta nu se poate”, a afirmat
guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu, la
prezentarea raportului asupra inflaþiei.
   „Dacã vor ca românii sã trãiascã
mai bine, sã vinã cu un OUG sã
trãiascã românii ca în Germania”, a
mai spus dl Isãrescu.
   În acelaºi timp, INS a anunþat cã,
deficitul comercial a crescut anul
trecut cu 15,13 miliarde euro, mai
mult cu 2,1 miliarde euro comparativ
cu 2017, evoluþie care va înteþi
presiunea pe cursul de schimb.
   Cursul euro a fluctuat între un minim
de 4,7391 ºi un maxim de 4,7445 lei,
pentru a încheia perioada la 4,7412 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,738 – 4,747 lei.
   Media dolarului a urcat de la 4,1619 la
4,2023 lei, sub impactul aprecierii
monedei americane faþã de cea
europeanã. Faþã de sfârºitul anului trecut
moneda americanã a câºtigat 13 bani.
   Moneda elveþianã s-a apreciat de
la 1,144 pânã la 1,131 franci/euro,
astfel cã cursul a crescut de la

Mugur Isãrescu a recunoscut
intervenþia BNR pentru protejarea leului

4,1626 la 4,1843 lei, dar a încheiat
perioada la 4,1716 lei.
   Domnul Isãrescu a asemuit ROBOR
cu nevãzuþii teroriºti din decembrie ‘89,
„trage din toate poziþiile, nu mai ºtii ce
sã faci cu el. Este posibil sã îi schimbi,
dar soluþia în sensul de a ieftini creditul
constã în a reduce inflaþia, a mãri
credibilitatea în economia româneascã,
a termina rãzboiul acesta inutil cu
sistemul bancar, a închide odatã
ostilizarea aceasta a populaþiei contra
bãncilor - nu foloseºte nimãnui. Îmi voi
ruga colegii sã prezentãm cifrele
adevãrate, cã pe cifre mincinoase nu poþi
sã faci nimic - scoþi cã sunt profituri
foarte mari... Nu merge aºa”.
   În piaþa monetarã indicii ROBOR
au cunoscut la sfârºitul intervalului
schimbãri minore, dupã ce BNR a
majorat prognoza de inflaþie pentru
2019 cu 0,1 puncte procentuale, la
3%. Estimarea pentru 2020 a fost
scãzutã la 3,1%.
   La sfârºitul intervalului, indicele la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a coborât de
la 3,10 la 3,09% iar cel la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a revenit de la 3,29 la 3,30%.
   Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, a stagnat la
3,43%, iar cel la 12 luni la 3,50%.
   Lipsa unui acord privind Brexit-ul,
intrarea Italiei în recesiune tehnicã ºi
scãderea producþiei industriale a
Germaniei, au reprezentat tot atâtea motive
de scãdere a euro de la 1,1461 pânã la
1,1257 dolari, minim al ultimelor trei luni.
   Indicele bitcoin calculat de Bloomberg
s-a stabilizat la sfârºitul perioadei în
jurul valorii de 3.600 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 6 – 12
februarie.

Activitatea de pregãtire
centralizatã ºi a competiþiilor de
verificare continuã pentru echipa de
Judo de la CSM Drobeta Turnu
Severin conform planificãrii
întocmite. Aºadar, în perioada 04-
08.02.2019 la Oradea sportivii
Judoka ai CSM au participat la un
stagiu de pregãtire la care au luat
parte 340 de sportivi de la 35 de
cluburi din România.
   Din stagiul de pregãtire de la
Oradea sportivii Judoka ai CSM
Drobeta au plecat cãtre LAKTASI –
BIH la un Turneu Internaþional unde
ºi-au fructificat pregãtirea în medalii
strãlucitoare ºi meciuri multe de
verificare. Au urcat pe podium de mai
multe ori, urmãtorii sportivi:
Loc I -TÃTAR KRISZTINA
-48 kg -seniori
-VLADU ANA MARIA -44 kg -U18
ºi U21
-COVACIU IASMINA -52 kg-

U18, U21 ºi seniori
- MITAR REBEKA -52 kg -U15
Loc II -ARGINT DIANA-52 kg-U18,
U21 ºi seniori
-CHICIN ALEXANDRU -73 kg-U21
Loc III -TÃTAR KRISZTINA -52 kg -
seniori
- MITAR REBEKA-52 kg-U21 -
VLADU ANA MARIA -52 kg -U21
   Atitudinea sportivilor noºtri au
ieºit în evidenþã în mod pozitiv ºi
pentru acest lucru au fost desemnate
urmãtoarele Trofee:
-”Cea Mai Tehnicã’’ - Covaciu Iasmina
-”Cel Mai Bun Antrenor’’ - Vasilan Gicu
-”Cea mai Bunã Echipã la Juniori’’ -
CSM Drobeta Turnu Severin
   A fost o competiþie frumoasã ºi utilã
care ne dã încredere cã sportivii noºtri
vor câºtiga medalii strãlucitoare ºi la
competiþiile de obiectiv care vor începe
în perioada urmãtoare.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

I N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de cãtre SC ROUTE CENTER
CONSTRUCT SRL, cu sediul în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Pãcii, nr. 3,
bl. O2,  sc. 4, et. 1, ap. 5, jud. Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la “A.N.
APELE  ROMÂNE” RA - ABA JIU, aviz de gospodãrire a apelor la investiþia
“Exploatarea nisipului ºi pietriºului din perimetrul IAZ PISCICOL
OSTROVU”, loc. Ostrovul Corbului, com. Hinova, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
- Apele uzate menajere: nu este cazul.
- Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
   Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de amplasament, pot contacta solicitantul la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la telefon: 0252/338.731.

SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL

La Oradea sportivii Judoka ai CSM
au participat la un stagiu de pregãtire

 Radu Georgescu
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Federaþia Românã de
Fotbal va stabili, vineri, programul
jocurilor pentru promovarea în Liga
a III-a. Anul trecut, FRF a
implementat un nou sistem de
tragere la sorþi, iar Mehedinþiul va
face parte tot din Regiunea 4, alãturi
de judeþele Arad, Timiº, Caraº-
Severin, Hunedoara ºi Gorj.
“Partidele  de baraj” se vor juca în
dublã-manºã, pe 15 iunie 2019, ora
18:00 (turul) ºi 22 iunie 2019, ora
17:30 (returul).
   În 2018, campioana de la Mehedinþi,
Viitorul ªimian a întâlnit ACS
Dumbrãviþa (foto), câºtigãtoarea Ligii
a IV-a Timiº. Bãnãþenii au promovat
la pas, dupã ce s-au impus cu 5-0 pe
propriul teren ºi cu 6-0 la ªimian. În
celelalte întâlniri din regiunea 4, Criºul
Chiºineu-Criº (Arad) a dispus de
Petrolul Bustuchin (Gorj) cu 4-0,
respectiv 3-0, iar CS Hunedoara a
eliminat Voinþa Lupac. Campioana din
Caraº-Severin se impusese cu 1-0 în
deplasarea de la Hunedoara, dar a
pierdut cu 2-1 meciul de pe teren
propriu, astfel cã a ratat promovarea.
   În Regiunea 5, Flacãra Horezu
(Vâlcea) a trecut de Rapid Buzescu
(Teleorman) cu 8-0, respectiv 1-0,

Deºi nu au concurat pe apã, juniorii de la secþia de canotaj a Clubului
Sportiv ªcolar Orºova au avut o comportare bunã la prima competiþie
oficialã înscrisã în calendarul Federaþiei Române de specialitate. Desfãºuratã
în salã, în cele 6 centre zonale, de la Snagov, Izvorani, Nãvodari, Fãlticeni,
Iaºi, Timiºoara ºi Orºova, Cupa României pe ergometru, pentru juniori, a
adus, în urma centralizãrii rezultatelor, 11 medalii, dintre care ºase de aur,
una de argint ºi patru de bronz, pentru clubul de la malul Dunãrii. Luna
viitoare, sunt programate Naþionalele pe Ergometru, urmând ca primul
concurs pe apã sã aibã loc tocmai în perioada 17-20 aprilie, la Timiºoara,
pe Bega, râu care va gãzdui Campionatul Naþional de Fond, pentru
juniori. Obiectivul principal al CSS Orºova îl reprezintã însã Europene
ºi Mondialele de Juniori, din varã, unde se doreºte cucerirea a cel
puþin 3 medalii, dintre care una de aur. În 2018, clubul orºovean n-
a izbutit sã obþinã niciun titlu continental.

Organizatã de AJF Mehedinþi, prima ediþie a Cupei Unirii la futsal
ºi-a desemnat câºtigãtoarea. În finala turneului gãzduit de Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin, Recolta Dãnceu a dispus cu scorul de 2-1 de
Decebal Eºelniþa, dupã ce adversarii au condus la pauzã cu 1-0, prin
golul lui Adrian Tomescu, din minutul 12. În partea secundã, Constantin
Negrescu (‘23) ºi Alin Rapcea (‘34) au întors rezultatul ºi astfel echipa lor
ºi-a adjudecat trofeul. Finala micã a fost câºtigatã de Pandurii Cerneþi,
care a trecut cu 4-3 de Dierna Orºova, prin golurile lui Andrei Sãrãcin
(‘11), Cãtãlin Bologa (‘19, ‘26)  ºi Denis Ciocîrlan (‘24), respectiv Leonard
Balaban (‘14, ‘34) ºi Alexandru Mladin (‘38). Dupã încheierea jocurilor
din cadrul turneului de salã, la care au participat 8 din cele 12 echipe
prezente în Liga a IV-a la fotbal, preºedintele AJF Mehedinþi, Dumitru
Paraschiv, a oferit cupe ºi mingi celor 4 semifinaliste.

Adversari tot din Sud - Vest

Unirea Bascov (Argeº) a învins
Vediþa Coloneºti (Olt) cu 3-1 la
“general”, în timp ce FCU Craiova
(Dolj) a promovat la “masa verde”,
deoarece adversara Gloria Corneºti
(Dâmboviþa) era asociaþie sportivã
fãrã personalitate juridicã, iar,
conform regulamentului, doar
echipele care au Certificat de
Identitate Sportivã emis de
Ministerul Tineretului ºi Sportului
au drept de promovare.
  În prezent, dintre cele 4 pretendente
la titlul judeþean Mehedinþi  - Recolta
Dãnceu (28 puncte), CS Strehaia (27

puncte), Viitorul ªimian (26 puncte)
ºi Pandurii Cerneþi (26 puncte), prima
clasatã la finele turului nu are
personalitate juridicã ºi, în cazul în care
va încheia sezonul pe primul loc ºi nu
va avea depuse actele necesare la
MTS, echipa din Dãnceu nu va putea
susþine meciul de baraj pentru
promovare. La Arad nu existã
asemenea probleme, iar lupta pentru
primul loc la nivel judeþean se va da
între Progresul Pecica (37 puncte) ºi
Unirea Sîntana (33 puncte). La Timiº,
favorite sunt Fortuna Becicherecu Mic

(39 puncte) ºi Unirea Tomnatic (37
puncte), la Caraº-Severin vor lupta, la
fel ca anul trecut, Voinþa Lupac (29
puncte) ºi Viitorul Caransebeº (28
puncte),  ªtiinþa Turceni (38 pct) ºi
Vulturii Fãrcãºeºti (38 puncte) se
dueleazã la Gorj, iar la Hunedoara pe
primele 3 locuri se aflã Gloria Geoagiu
(26 puncte), Aurul Brad (26 puncte)
ºi Retezatul Haþeg (25 puncte). Una
dintre aceste echipe va fi adversara
Mehedinþiului în meciurile de baraj
pentru promovarea în Liga a III-a, care
vor avea loc în luna iunie.
   Liga a IV-a Mehedinþi se reia la
jumãtatea lunii martie, cu etapa a XII-
a, prima a returului. Primele meciuri
din 2019 vor fi însã cele din cadrul
Cupei României – faza judeþeanã
Mehedinþi. Competiþia a ajuns în faza
sferturilor de finalã, etapã în care s-
au calificat Recolta Dãnceu, CS
Strehaia, Viitorul ªimian, Pandurii
Cerneþi, AS Obârºia de Câmp, Viitorul
Cujmir, Inter Crãguieºti ºi ªtiinþa
Broºteni. Ultimele 2 echipe
menþionate activeazã în Liga a V-a
Mehedinþi. Tragerea la sorþi a
sferturilor de finalã va avea loc pe
data de 21 februarie.

Cupa Unirii, la Dãnceu
Canotorii de la Orºova, testaþi de ergometru

 M. O. M. O.

 M. O.
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Mã fraþilor, mã uitai io la
tembelizor zilele trecute, cã nu prea
aveam somn. Când mã uit mai bine,
pe cine vãd în capul unei mese
oficiale, de reprezentare? Pe
naºu’ Mare, mândru nevoie mare,
sã uita în stânga ºi în dreapta, nu
care cumva sã rateze vreo camerã
de luat vederi. Pã da, zâmbea
naºu pe sub hamster de ziceai cã
de aia rãsare soarele dimineaþa,
de frumuºaþa ‘mnealui. Poate în
cele din urmã face ºi o conferinþã
de presã la Mehedinþi, alãturi de
colegii parlamentari, sã ne spunã
ºi nouã alegãtorilor ce planuri au
pentru anul ãsta. Cã planurile de
anul trecut le-am vãzut.
   Ete, sã ia exemplul altui
parlamentar, care sã prezintã la
televizor cum sã implicã în
rezolvarea problemelor cetãþenilor,
neuitând sã aminteascã cã trebuie
sã sã ocupe de problemele unei
regiuni întregi, nu doar de probleme
punctuale. Aºa cã poate convoacã

 nea Mãrin

Sucã ºi cearta ca la spitalu’ de nebuni de la Orºova, naºu’ Mare
din capu’ mesei ºi noroiu’ din satele Mehedinþiului

naºu’ Mare o ºedinþã
comunã de lucru, sã pun
toþi la aceeaºi masã, vãd
ce probleme sunt  ºi pun
mânã de la mânã sã mai
miºte câte ceva. Cã altfel,
în zadar.
   Mã nepoate, da
rãmãsãi cu gura cãscatã,
când auzâi ce-mi spusã
nepotu miu Sucã. Auzi
minune, dacã sã
întâmplã sã-þi moarã  un
apropiat ºi trebuie sã te
ocupi ca aparþinãtor ºi
ajunge la Morga Spitalului
Judeþean de Urgenþã Mehedinþi în
zilele de weekend, atunci trebuie sã
aºtepþi ziua de luni, adicã o zi
lucrãtoare. Asta pentru cã  în zilele
respective, alea nelucrãtoare, nu sã
fac autopsii.. .. fi indcã zilele
respective nu se plãtesc. Mortul
este  ambalat ºi pus  la frigider...
în aºteptare. Chiar aºa, s-a golit
bugetul pentru autopsieri?!

   Mã fraþilor, pin judeþ sã mai
asfalteazã pe ici pe colo, da sunt
ºi localitãþi unde dai cu tunu ºi
nu gãseºti decât nãmol. ªi gropi,
da fãrã pic de asfalt. Ete, la
Punghina, la nea Gelu Drinceanu
ºi în satul Recea, drumurile sunt
ca în epoca primitivã, pline de
noroi ºi cam atât. Cã cicã nu sunt
bani de asfaltãri, numai de altele
se mai gãsesc. Da poate aude
cineva ºi sã mai implicã, nu de
alta, da ºi oamenii de pe acolo
plãtesc taxe ºi impozite. ªi nu
sunt puþini.
   Acuma, di la Punghina ºi pãnã
la Orºova, e ceva distanþã, da ºi
mizeria e la fel. Pã da, cã la câte
gropi pe metru pãtrat ºi gunoaie pe
strãzi existã, nici nu e de mirare cã
ºi numãrul patrupedelor e direct
proporþional. Unde mai pui cã ºi pin
centru, pe unde trebuia sã sã vadã
ceva reabilitare, ceva modernizare,
mai mult ruine ºi dãrâmãturi.
Acuma, oraºul pare o corabie în
derivã, cam fãrã cârmaci.

Probabel nea Stoica o fi prea

preocupat cu nea Cican ºi nu mai
are timp sã sã ocupe de ale
primãriei.
   Da las cã, dacã vine nea Gherghe,
le aranjeazã cât ai zice...
parandãrãt, nu mai rãmâne nici apã
în golf, cã probabel vine cu proiecte
de secãtuire ºi planteazã panseluþe.
ªi atuncea sã vezi schimbarea
Orºovei de unde vine.
   Da apropo de nea Stoica, zise al
lu’ Zbanghiu cã cearta asta cu nea
Cican s-ar putea sã  coste mai
mult deât e nevoie. ªi dacã mai
adãugãm cã tot rãzboiul se petrece
pe spatele bolnavilor, situaþia e ºi
mai gravã.

În plus, la câte probleme are
oraºul, Spitalul mai avea nevoie ºi
de alte complicaþii. Mai bine s-ar
apuca nea primarele de lucruri
serioase, poate aºa ar mai reuºi sã
mai salveze câte ceva din ce a mai
rãmas din primul mandat. ªi, cel
mai probabil, ultimul.
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

INVITATIE
Primãria comunei Sviniþa, în parteneriat cu Primãria comunei

Eºelniþa ºi Uniunea Sârbilor din România , de Ziua Naþionalã a Republicii
Serbia, vã invitã vineri, 15 februarie 2019, orele 19.00  sã participaþi la
evenimentul: “ÎN CULORILE LUMINILOR PRIETENIEI ªI ÎNFRÃÞIRII de la
podul MRACONIA – DECEBAL”.

Vor fi prezente: Instituþia Prefectului judeþul Mehedinþi, Preºedintele
ºi vicepreºedintele Consiuliului Judeþean Mehedinþi, Consulul General
al Republicii Serbia din Timiºoara - d-nul Vladan Tadici, parlamentari,
directorul D.R.D.P. Timiºoara, primarii oraºelor Kladova ºi Maidanpek
din Serbia, primarii din Clisura Dunãrii ºi primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Dupã masa festivã, la orele 19.00, la podul Mraconia – Decebal, vor fi
aprinse luminile podului în culorile steagului sârbesc. Vor participa ºi
copii de la formaþia de dansuri populare “Pãstrãtorii Tradiþiilor”.

Aceasta acþiune este în semn de respect ºi prietenie faþã de poporul sârb.
Nicolaie Curici, primar Sviniþa


