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Sute de severineni s-au
întâlnit miercuri, 6 martie a.c., cu
preºedintele PLUS, Dacian Cioloº.

 Fostul premier Dacian Cioloº s-a aflat, pentru
                câteva ore, în Drobeta Turnu Severin

Spitalul din Strehaia a primit finanþare de la Guvernul României, prin
PNDL II, dupã ce preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu a decis sã treacã anumite investiþii ale Consiliului
Judeþean, finanþate iniþial prin PNLD II, pe fonduri europene. La sfârºitul
sãptãmânii trecute, primarul oraºului Strehaia, Ioan Giura a semnat
contractul în valoare de 14 milione lei. (Amãnunte pag. 3)

Spitalul din Strehaia se va redeschide dupã
finalizarea lucrãrilor finanþate de Guvernul României

Fostul premier s-a aflat pentru
câteva ore în Drobeta Turnu
Severin, unde a þinut sã participe

la acþiunea de strângere de
semnãturi, alãturi de membri
Alianþei USR PLUS 2020.
   A fost un bun prilej pentru
Dacian Cioloº de a afla direct de la
locuitorii Severinului care sunt
problemele cu care ei se

confruntã.
   Cioloº este singurul dintre foºtii
premieri ai României care a venit
în Drobeta Turnu Severin fãrã
delegaþii oficiale ºi a petrecut
câteva ore dialogând în mod direct
cu oamenii.

Poliþiºtii rutieri au oferit flori, mãrþiºoare ºi
sfaturi utile domniºoarele ºi doamnele din trafic
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Via Transilvanica, drumul spre
identitatea Transilvaniei

De multã vreme nu
urmãresc Antena 3, din motive ce
þin de evidenþa unor partizanate
politice practicate cu vehemenþã, a
unor pãrtiniri fãþiºe ºi vituperaþiilor
ce fac din moderatori niºte actori
politici, efectiv. Dar nu e Antena 3
singurul caz. Asearã însã am
urmãrit ceva vreme un talk-show,
în ideea sã mã lãmuresc în privinþa
deja celebrei OUG 7. Mãrturisesc
cã nu am citit OUG 7 decât prin
prisma declaraþiilor politice de
pânã acum, a presei online. Dar am
observat, ca ºi dumneavoastrã, tot
iureºul creat, toatã vânzoleala
declarativã din jurul acestei teme.
Sunt convins cã marea majoritate
nu prea se omoarã, de exemplu, cu
problema organizãrii sistemului
judiciar ºi carierei profesionale a
magistraþilor. Sunt teme închise, de
sistem, la care puþini avem acces.
Statutul magistraþilor e unul aparte,
prin natura lucrurilor. De aceea, aþi
vãzut, ºi la protestele magistraþilor,
au fost doar dumnealor ºi presa.
Nu e o poveste de succes social,
de mare reverberaþie. Cred cã toatã
chestiunea putea fi reglatã, cu calm
ºi celeritate, la nivelul executivului
ºi parlamentului. Prost gestionatã
însã, a ajuns în stradã. Þapul
ispãºitor devine Tudorel Toader, un
ministru foarte simpatic dealtfel, ca
discurs public. Dar uite câte
încurcãturi, de s-a trezit acum cu o
moþiune simplã prin care i se cere
sã predea sigiliul, cheile, ºi
sãnãtate ºi la garã. Tudorel Toader
nu pare prea neliniºtit la acest
gând, crede cã ºi-a fãcut datoria.
Dar ce tevaturã nu a stârnit. Totul
în jurul OUG 7, modificatã ºi
rãsmodificatã acum, odatã cu
negocierile, a luat o turnurã

Idioþi utili
politicã. Spiritele se agitã în jurul
temei ceva de speriat. Ce zice
liderul UDMR e interesant:
„domnul Toader legifereazã în locul
Parlamentului. Ca sã vedem astãzi
cã iar a fost schimbatã OUG 7, a
fost repusã în varianta iniþialã. (...)
Nu putem sã fim luaþi aºa, de pe o
zi pe alta, sã pãrem cã am vorbit
degeaba, am lucrat degeaba, cã am
fost, pur ºi simplu, idioþii utili ai
nu ºtiu cui”. Ai cui, nu ne spune
Kelemen Hunor. E miºto sintagma
aceasta, idioþi utili. Îi prevãd o
carierã de succes în lumea
dezbaterilor televizate. Una peste
alta, nici PSD nu priveºte cu ochi
buni prestaþia lui Tudorel Toader.
Vicepreºedintele Camerei
Deputaþilor, social-democratul
Florin Iordache i-a spus-o tranºant
ºi l-a invitat pe ministrul justiþiei
sã ia exemplul de bunã practicã al
premierului, ºi anume de a
negocia, de a se consulta cu pãrþile
înainte de a duce un act normativ
la Monitorul Oficial: „Luaþi
exemplul doamnei prim-ministru
Viorica Dãncilã. Prin consultare
putem avea legi mai bune”.
Ministrul pare resemnat, mai ceva
ca mioriticul cioban: „Eu voi
aºtepta pânã în ultima clipã. Voi
aºtepta în sensul cã voi fi la
Ministerul Justiþiei ºi îmi voi
îndeplini atribuþiile. Când apare în
Monitorul Oficial alt nume, alt
ministru: sãnãtate, predare, proces
verbal, sigiliu ºi ne vedem
sãnãtoºi!” Pentru ministru pare
simplu, la revedere ºi bonjur. Dar
tot ce am pierdut pe seama acestui
scandal nu se pune, nu conteazã?
Nu ar trebui un ministru sã
gândeascã de trei ori înainte de a
tãia nodul? Nu e patetic ºi absurd
sã dai o OUG aiurea pentru ca apoi
sã o modifici, pentru cã nu ai luat
în calcul nu ºtiu ce?

Atunci când oamenii
realizeazã lucruri deosebite, acestea
trebuie promovate ºi susþinute, în
aºa fel încât sã audã cât mai mulþi
despre ele ºi, sã poatã ajuta.
   Un proiect deosebit, care cred cã
meritã toatã susþinerea noastrã este
Via Transilvanica. Vorbim de un
drum unic, realizat de mai mulþi
voluntari. Un traseu pentru drumeþii,
lung de 950 de kilometri, care va
începe la Drobeta - Turnu Severin,
locul în care a intrat în þarã prima oarã
Regele Carol I, ºi va ajunge la Putna,
unde se odihneºte ªtefan cel Mare.
   Infrastructura Via Transilvanica va
avea acces la apã potabilã, cazare ºi
masã, dar ºi la informaþii istorice ºi
culturale ale diferitelor zone geografice.
Via Transilvanica va avea mai multe
puncte importante, ca traseul Cerna,
care va parcurge peisaje spectaculoase,
de la malul Dunãrii la Munþii Cernei.
Apoi urmeazã traseul cuprins între
Orãºtie ºi Ulpia Traiana Sarmisegetusa,
care va fi numit Terra Daco Romana,
pentru cã în acest þinut sunt concentrate
repere ale istoriei dacilor ºi romanilor.
   Urmãtorul traseu este Valea Mureºului,
un loc plin de istorie ºi de fapte de vitejie.
Acesta acoperã zona Blaj - Orãºtie, va
trece prin Alba Iulia, locul Marii Uniri.
Cu o lungime de 125 km, Terra Saxonia
este porþiunea de traseu care parcurge
zona locuitã odinioarã de saºi. Terra
Siculorum este cel de-al cincilea traseu
al Via Transilvanica. Cei 88 de kilometri
ai traseului traverseazã teritorii locuite de
secuii care au contribuit la tot ceea ce
este Transilvania în prezent.
   Via Transilvanica va trece ºi prin
regiunea Cãlimani ºi se va opri în
nordul þãrii, în Bucovina. Aici, pe un
traseu de aproximativ 133 de kilometri,
turiºtii vor putea descoperi zone
pitoreºti ºi monumente unice în lume.
   În cea mai mare parte a sa, drumul

va fi marcat cu borne realizate de
studenþi din toatã þara. Proiectul
despre care vã vorbesc aparþine
Asociaþiei Tãºuleasa Social. Aceasta
are 18 ani de activitate, timp în care a
avut o mulþime de proiecte. Printre cele
mai importante se numãrã: Pãdurea
Pedagogicã, prin care peste 6 mii de
copii au învãþat în aer liber, Maratonul
Via Maria Theresia, ªcoala de Mers
pe Munte, Camionul de Crãciun ºi
Ziua Voluntarilor Mici. În plus,
asociaþia a realizat multe campanii de
împãdurire ºi a reuºit sã adune peste
5 mii de oameni care sã planteze arbori
pe mai multe hectare.
   Proiectul Via Transilvanica este
unul cu adevãrat special. Un proiect
despre identitatea Transilvaniei, prin
care turiºtii strãini, dar ºi români, vor
putea descoperi la pas þara noastrã.

Primii 140 de kilometri au fost deja
realizaþi. Pentru urmãtorii e nevoie ºi de
ajutorul nostru. Al tuturor. De aceea, vin
cu apelul de a sprijini acest proiect, de
a contribui chiar ºi cu puþin.
   Prefectul Nicolae Drãghiea a
organizat, în cadrul Instituþiei Prefectului
– Judeþul Mehedinþi, o primã întâlnire
în care a prezentat proiectul, unde
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, primarul
municipiului Drobeta - Turnu Severin,
Marius Screciu, dar 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.
   Via Transilvanica este, cu siguranþã, una
din cele mai frumoase ºi mai inedite
acþiuni ºi ale noastre, ale mehedinþenilor.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº
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Spitalul un obiectiv deosebit
de important pentru locuitorii din
Strehaia, localitãþile arondate, dar ºi
pentru cei din comunele învecinate,
cu toþii având ºansa la un sistem de
sãnãtate eficient ºi în cele mai bune
condiþii, dupã implementarea acestui
proiect. Redeschiderea unitãþii, dupã
ce a fost închisã în 2011, este o
prioritate a primarului Ioan Giura, iar
la nivel judeþean, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu a sprijinit cu tot ce
s-a putut acest demers.
    “Semnarea contractului pentru
reabilitarea ºi dotarea Spitalului din
Strehaia este posibilã, tocmai
pentru cã în cursul anului trecut,
trei proiecte ale Consiliului
Judeþean Mehedinþi, finanþate
iniþial prin PNDL II, au fost trecute
pentru finanþare pe Programul
Operaþional Regional, astfel cã am
fãcut o economie la bugetul alocat
judeþului Mehedinþi prin PNDL II de

Spitalul din Strehaia se va redeschide dupã finalizarea lucrãrilor
finanþate de Guvernul României

Aparaturã modernã asiguratã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi Spitalului Judeþean

din Drobeta Turnu Severin

     Consiliul Judeþean Mehedinþi a
achiziþionat aparaturã medicalã în
valoare de 900.000 lei pentru Spitalul
Judeþean Mehedinþi, aceasta constând
în aparate moderne necesarã în
tratarea pacienþilor pentru mai multe

Spitalul din Strehaia a primit finanþare prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã II, primarul oraºului, Ioan Giura
semnând contractul la sfârºitul sãptãmânii trecute, în prezenþa

preºedintelui Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu,
a secretarului de stat în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice, Alin Chirilã ºi a deputatului Vlad Bontea.

   Contractul pentru obiectivul “Reabilitare ºi dotare Spitalul
Orãºenesc Strehaia, judeþul Mehedinþi” are o valoare de

peste 14 milioane lei.
78 milioane lei ºi au urcat
proiecte de pe lista de
rezervã, unul dintre ele fiind
cel al Spitalului Orãºenesc
Strehaia”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Pe de altã parte, judeþul Mehedinþi
a primit susþinere la Bucureºti,
pentru toate obiectivele finanþate,
de la secretarul de stat în cadrul
Ministerului Dezvoltãrii  ºi
Administraþiei Publice, Alin Chirilã.
   “Îl felicit pe domnul primar pentru
tenacitatea ºi efortul nespus ºi
nebãnuit de mulþi pentru a ajunge în
acest moment. Îi mulþumesc
domnului preºedinte Aladin
Georgescu pentru decizia pe care a
luat-o, de a trece acele investiþii de
pe PNDL pe POR. Dumnealui este
modest, dar nu a fost o decizie uºoarã,
iar efortul a fost considerabil. Trebuie
spus cã în judeþul Mehedinþi, am
depãºit suma de 300 milioane euro,

bani atraºi pentru investiþii în doi ani
ºi jumãtate de când Guvernul PSD-
ALDE guverneazã aceastã þarã”, a
declarat  secretarul de stat în cadrul
MDRAP, Alin Chirilã.
   Dupã semnarea contractului, la
Strehaia vor demara procedurile de
achiziþie a lucrãrilor de proiectare
ºi execuþie pentru Spital.
   ”În curând vor fi demarcate lucrãrile
privind reabilitarea, modernizarea ºi
dotarea Spitalului Orãºenesc
Strehaia. Când ele vor fi terminate,
structura medicalã va funcþiona pe
douã componente, spitalizare
continua ºi spitalizare de zi pentru boli
interne ºi boli cronice, pediatrie,
chirurgie ºi ginecologie. În perioada
urmãtoare vor începe procedurile de

achiziþie privind proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor”, a declarat
primarul oraºului Strehaia, Ioan
Giura, dupã finalizarea contractului.
   Pentru Spitalul din Strehaia,
Ministerul Sãnãtãþii a aprobat deja,
funcþionarea unei unitãþi de spitalizare
zi cu 20 de paturi pentru specializãrile
chirurgie, pediatrie, ginecologie ºi
interne, iar pentru spitalizare continuã
au fost aprobate 45 paturi (25 paturi
- boli cronice; 20 paturi - pediatrie).
Totodatã, Spitalul din Strehaia va avea
laborator de analize medicale,
laborator de radiologie ºi imagisticã
medicalã, unitate de sterilizare ºi o
subunitate de primiri urgenþe dotatã
cu aparaturã la cele mai înalte
standarde.

secþii ale unitãþii spitaliceºti.
   Parte din aparate au fost deja puse
în funcþiune, iar altele urmeazã sã fie
folosite în tratarea pacienþilor, în
perioada urmãtoare. Din declaraþiile
medicilor reiese cã acestea cresc

calitatea actului medical pentru
pacienþii mehedinþeni.
   ”Ne implicãm cât se poate de mult
în asigurarea unei bune activitãþi la
Spitalul Judeþean din Drobeta Turnu
Severin! În paralel cu cele opt cereri
de finanþare pe care le-am depus în
anul 2018, pentru reabilitarea,
extinderea ºi modernizarea unitãþii,
douã contracte de finanþare cu fonduri
europene fiind deja semnate, am alocat
suma de un milion lei din bugetul
Consiliului Judeþean pentru achiziþia
de aparaturã. Astfel, în lunile
decembrie 2018, ianuarie ºi februarie
2019, s-a achiziþionat aparaturã
medicalã pentru mai multe secþii ºi m-
am bucurat sã aflu astãzi, personal, de
la medici, cã aceasta îmbunãtãþeºte
actul medical. Am convingerea cã
dupã toate eforturile pe care le-am
fãcut ºi le vom face în continuare pentru
sistemul de sãnãtate mehedinþean,
pacienþii vor fi mulþumiþi de actul

medical ºi totodatã, de
comportamentul medicilor”, a declarat
joi, 28 februarie, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Aparatura achiziþionatã constã în:
douã aparate de hemodializã
(Compartimentul de Nefrologie),
bicicletã ergometricã, aparat pentru
electroterapie, aparat terapie cu
ultrasunete, aparat terapie cu laser,
aparat de magnetoterapie, aparat
terapie cu unde scurte (Secþia
Recuperare), Gazcromatograf
(Medicinã Legalã), Sistem de coblaþie
(Bloc Operator-Ortopedie), Holter
ECG+Holter T.A., Electrocardiograf
(Secþia Cardiologie), Incubator
deschis cu senzor de monitorizare a
temperaturii (Secþia Nou-nãscuþi),
Videodermatoscop (Secþia
Dermatologie) ºi Hotã Flux (Secþia
Anatomie Patologicã).

 Biroul de presã
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anul 2018, pentru reabilitarea,
extinderea ºi modernizarea unitãþii,
douã contracte de finanþare cu fonduri
europene fiind deja semnate, am alocat
suma de un milion lei din bugetul
Consiliului Judeþean pentru achiziþia
de aparaturã. Astfel, în lunile
decembrie 2018, ianuarie ºi februarie
2019, s-a achiziþionat aparaturã
medicalã pentru mai multe secþii ºi m-
am bucurat sã aflu astãzi, personal, de
la medici, cã aceasta îmbunãtãþeºte
actul medical. Am convingerea cã
dupã toate eforturile pe care le-am
fãcut ºi le vom face în continuare pentru
sistemul de sãnãtate mehedinþean,
pacienþii vor fi mulþumiþi de actul

medical ºi totodatã, de
comportamentul medicilor”, a declarat
joi, 28 februarie, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Aparatura achiziþionatã constã în:
douã aparate de hemodializã
(Compartimentul de Nefrologie),
bicicletã ergometricã, aparat pentru
electroterapie, aparat terapie cu
ultrasunete, aparat terapie cu laser,
aparat de magnetoterapie, aparat
terapie cu unde scurte (Secþia
Recuperare), Gazcromatograf
(Medicinã Legalã), Sistem de coblaþie
(Bloc Operator-Ortopedie), Holter
ECG+Holter T.A., Electrocardiograf
(Secþia Cardiologie), Incubator
deschis cu senzor de monitorizare a
temperaturii (Secþia Nou-nãscuþi),
Videodermatoscop (Secþia
Dermatologie) ºi Hotã Flux (Secþia
Anatomie Patologicã).

 Biroul de presã
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Evanghelia acestei
duminicii de la Matei 25, 31-46
vorbeºte despre Judecata de Apoi
care nu cunoaºte martori sau listã
de protocol. Totul este scris în
sufletele oamenilor ºi aceste
însemnãri, aceste „cãrþi” se vor
deschide. Totul se va descoperi
tuturor ºi fiecãruia în parte ºi starea
sufleteascã a omului îl va face sã
meargã la dreapta sau la stânga.
Unii, la bucurie, alþii la chin.
   Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost date de cãtre Grupa
“Sfântul Nicodim” a Catedralei
Episcopale din Drobeta-Turnu-Severin.
   În cuvântul de învãþãturã rostit,
ierarhul mehedinþean le-a vorbit
celor prezenþi despre rolul postului
ºi le-a tâlcuit pericopa evanghelicã
din aceastã duminicã.
   Istoria Bisericii “Maioreasa” se
confundã aproape cu cea a oraºului
Drobeta-Turnu Severin. Este
singura bisericã din oraº care
poartã hramul “Adormirii Maicii
Domnului” ºi printre puþinele din
judeþ. Ctitoritã de familia maiorului
Ciupagea, a suferit numeroase
modificãri de-a lungul vremii.
Astãzi, cei trei preoþi slujitori se
strãduiesc sã pãstreze nealteratã
tradiþia ºi moºtenirea înaintaºilor.
   Dupã ce oraºul Turnu Severin a
fost reproclamat reºedinþã de judeþ,
la 23 aprilie 1833, maiorul Ion
Ciupagea s-a stabilit aici împreunã
cu soþia sa, jupâneasa Dumitrana.
De numele lor se leagã ºi temeluirea
Bisericii “Maioreasa”. A fost ridicatã
la sfatul pãrintelui Mitricã din
Cerneþi, pe atunci protoiereu.
Deoarece avea o deosebitã evlavie
la Sfânta Fecioarã, maiorul a hotãrât
ca biserica sa sã fie sfinþitã cu
hramul “Adormirea Maicii
Domnului”. A devenit astfel prima
bisericã ºi singura din oraºul Turnu
Severin care a fost închinatã acestui
mare praznic. Datoritã tradiþiei
populare, biserica este cunoscutã ºi
cu numele de “Maioreasa”, de la
funcþia pe care o avusese ctitorul ei.

Liturghie Arhiereascã la Biserica Maioreasa
Duminicã, 3 martie, toatã suflarea creºtineascã din parohia

„Adormirea Maicii Domnului” - Maioreasa au participat la Sfânta
Liturghie arhiereascã. Credincioºii au avut ocazia sã se roage alãturi
de cler în Duminica Înfricoºãtoarei Judecãþi. Ceremonia religioasã a

fost oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte Nicodim.

Ctitoria maiorului Ciupagea

   Biserica a fost ridicatã în perioada
1842-1846 din dorinþa ºi cu
cheltuiala maiorului Ciupagea ºi a
soþiei sale. La sfinþire a fost prezent
mitropolitul Nifon al Þãrii Româneºti,
pe atunci ºi locþiitor de episcop la
Râmnicu Vâlcea. Primul preot slujitor
al bisericii a fost protopopul Mitricã
din Cerneþi, prieten ºi sfetnic apropiat
al familiei de ctitori. Arhitectura
iniþialã a Bisericii “Maioreasa” avea
trei turle: una mare deasupra naosului
ºi douã laterale mai mici la pronaos,
catapeteasma era de zid ºi era
împrejmuitã cu un gard solid de
cãrãmidã. Toate aceste lucruri s-au
schimbat cu timpul. Aºa se face cã în
perioada 1871-1872 s-a desfãcut
tâmpla ºi s-a dãrâmat zidul care
separa naosul de pronaos. Vechea
catapeteasmã a fost înlocuitã cu una
din tei, cu icoane frumos pictate de
meºteri pricepuþi.

Lucrãri de restaurare ºi
înfrumuseþare

   Între anii 1881 ºi 1884 s-a
consolidat construcþia prin
suprimarea celor trei turle, prin
refacerea temeliei ºi prin legarea cu
cercuri de fier a întregii zidiri. În locul
turlei centrale s-a fãcut o boltã joasã,
iar în locul celor douã turle laterale
s-a fãcut o clopotniþã în stil gotic,
susþinutã pe patru coloane de zid
masiv, în formã pãtratã. În 1906, sub
purtarea de grijã a preotului Iorgu
Stãnescu, s-a construit actualul
pronaos pentru a servi serviciilor
liturgice, capacitatea bisericii fiind
neîncãpãtoare pentru numãrul mare
de credincioºi care îi treceau pragul.
Tot în aceastã perioadã a fost
construitã ºi casa parohialã a bisericii.
Pictura originalã a fost executatã în
stil bizantin de vestitul zugrav Alexie
din Câmpulung. În 1902, dupã ce
sfântul lãcaº a fost restaurat radical,
pictura de la “Maioreasa” a cãpãtat o
altã formã. Noua frescã a fost
executatã de pictorul Gheorghe

Ioanid, unul dintre ucenicii marelui
maestru zugrav Gheorghe Tattarescu,
cel care pictase în anul 1872 Biserica
Grecescu din Turnu Severin. Scenele
biblice ºi sfinþii din pronaos îi aparþin
preotului-pictor Constantin Petrescu
din Craiova. Icoanele împãrãteºti
(Domnul Iisus Hristos ºi Maica
Domnului) din pronaos ºi din naos
sunt anterioare picturii existente.
Dupã pãrerile cunoscãtorilor sunt
adevãrate piese de patrimoniu, de o
inestimabilã valoare pentru Biserica
“Maioreasa” ºi pentru Episcopia
Severinului ºi Strehaiei.

Repictatã de maestrul zugrav
Iosif Keber

   Din încredinþarea mitropolitului
Firmilian al Olteniei, pictura Bisericii
“Maioreasa” a fost restauratã în anul
1957 de pictorul Iosif Keber din Târgu
Jiu, cel care a zugrãvit ºi icoanele de
pe tâmpla Catedralei mitropolitane
“Sfântul Dumitru” din Craiova. În 1974
biserica a fost din nou restauratã, pictura
fiind recondiþionatã de zugravul Nicolae
Glãvan din Novaci-Gorj. Ultima
restaurare a picturii a avut loc în anul
1992 ºi a fost fãcutã de familia de pictori
severineni Florica ºi Eugen Papici.

Cea mai veche bisericã a urbei

   Biserica “Adormirea Maicii
Domnului” - “Maioreasa” a fost
primul aºezãmânt de cult ridicat în
Turnu Severin, dupã restabilirea
oraºului ca reºedinþã de judeþ, la
data de 23 aprilie 1833. Sunt pãreri
ce afirmã cã “Maioreasa” ar putea

fi cea mai veche bisericã a urbei de
pe malurile Dunãrii. Un lucru este
cert: este singura ce poartã ca hram
praznicul “Adormirii Maicii
Domnului”. Raportat la numãrul de
locuitori, Severinul nu a avut
niciodatã îndeajuns de multe
biserici. Aºa se face cã în anul
1990, la o populaþie de peste
120.000 de locuitori, aici
funcþionau doar patru biserici.
Odatã cu reînfiinþarea Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei s-a luat
serios în calcul aceastã problemã
care a devenit una din prioritãþile
majore ale activitãþii pastoral-
misionare. Este mai mult necesar
ca fiecare cartier al oraºului sã-ºi
aibã propriul lãcaº de închinare.

15 august - zi de prãznuire ºi
pelerinaj

   Fiind singura bisericã din oraº ce
poartã hramul “Adormirii Maicii
Domnului”, în fiecare an, la 15 august,
“Maioreasa” devine un adevãrat loc
de pelerinaj pentru credincioºii
severineni. Pe timpul postului Sfintei
Marii, cei trei preoþi slujitori ai
parohiei, Aurel Gheorgheosu, Vasile
Ghinea ºi Gheorghe Pace, sãvârºesc
zilnic slujba Paraclisului Sfintei
Fecioare. În ajunul sãrbãtorii, pe 14
august seara, se sãvârºeºte slujbã de
Priveghere, urmatã de cântarea
Prohodului înaintea Sfântului Epitaf al
Maicii Domnului, aºezat pe o masã în
mijlocul bisericii. Momentul liturgic se
încheie, ca ºi în Vinerea Paºtelui,

 Continuare în pag. 5
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Acest „vinars de Severin” era
un distilat de vin, dar ºi din fructe.
Dacã toate cognac-urile sunt brandy
(vinars), nu toate brandy-urile
(vinarsurile) sunt Cognac. Dar

lucrurile acestea aveau o mai micã
importanþã chiar ºi în condiþii de
export în sistemul „cliring þãri
socialiste”. Era recunoscut în
România, atât prin calitatea gustului,
cât ºi prin frumuseþea ºi originalitatea
sticlei ºi reclamei de pe etichetã:
Castrul roman Drobeta. Sticla

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din România comunistã
Odatã cu înfiinþarea judeþelor, pe fondul industrializãrii

naþionale rapide, s-a dezvoltat ºi industria localã la Drobeta
Turnu Severin. Aºa s-a nãscut, în cadrul Întreprinderii Bere-
Spirt „Banoviþa“, alãturi de fabricile vechi de bere ºi spirt, în

judeþul Mehedinþi, Secþia de bãuturi spirtoase, respectiv
secþia de coniac. Impropriu spus coniac, fiindcã de fapt era

un vinars, un „brandywine“.
semãna cu o grenadã de
mânã, o sticlã comparabilã
cu cea de whiskey Jack
Daniels No 7. Pe etichete
erau folosite explicaþii gen:
„Brandy obþinut dupã
metoda Cognac”.
   Severinenii îºi amintesc
ºi acum cã acest coniac
deschidea uºile
Centralelor ºi Ministerelor de la
Bucureºti, alãturi de produsele din
micul trafic de frontierã cu Serbia,
ca vegeta, þigãri, dulciuri, blue
jeans, etc. Marinarii români îl
vindeau ca pe pâinea caldã în
Occident, mai ales în Germania,
unde era foarte cãutat alãturi de
coniacul tip þãrãncuþã de la Napoca.
Reþeta coniacului
   Nicolae Sârbulescu (87 de ani),
tehnolog principal, unul din
veteranii acestei întreprinderi
spune cã „în principal reþeta
presupunea alcool distilat din vin
28%, alcool rafinat 72%, plus apã
distilatã în completare pentru ca
tãria coniacului sã ajungã la 42%”.
   „Am lucrat la aceastã întreprindere
28 de ani, din 1956-1984. Coniacul
de Severin, Drobeta, a fost fãcut
dupã o reþetã personalã a directorului
întreprinderii, Theodor Stoienescu.
La nivelul anului 1972/1973, secþia
condusã de doamna Marieta Tudor
producea circa 120.000 sticle (0,5
litri) pe lunã. Producþia medie
anualã, cu desfacere asiguratã, era
de 1.500.000 – 2.000.000 sticle”,
ne spune Nicolae Sârbulescu.
Cine a creat acest coniac
   Inginerul care a creat coniacul
Drobeta, Theodor Stoienescu, cel
care a condus Fabrica de Bere-Spirt
din Drobeta Turnu Severin 25 de ani,
a murit în februarie 2012, la vârsta
de 93 de ani. Un om genial, care a
lãsat în urmã 141 de brevete de
invenþii ºi inovaþii brevetate la OSIM.
Apreciat de marii specialiºti din
domeniu de la acea vreme, a fost
adus ca director al fabricii de bere ºi

spirt la Turnu Severin de Centrala de
la Bucureºti (organismul care
coordona activitatea fabricilor de
bere-spirt din România), dar nu era
agreat de comuniºti pentru cã nu avea
„un dosar bun”. Theodor Stoienescu
era originar din Piteºti, nãscut într-o
familie de negustori germani înstãriþi,
acolo unde a învãþat disciplina ºi
cultul pentru muncã.
   Dupã ce a absolvit Facultatea de
Chimie Alimentarã, nu s-a angajat
ca inginer, ci a ales sã munceascã
un an ca muncitor. Dupã un an ºi-a
scos diploma ºi a fost trimis la
Drobeta Turnu Severin pentru a
moderniza fabrica de bere-spirt
Banoviþa. Nu a respectat planurile
gata fãcute dupã modelul unei fabrici
din Bucureºti ºi toatã reabilitarea a
fãcut-o dupã o idee proprie.
   O idee pe care comisia venitã în
1953 la inaugurarea lucrãrilor nu a
agreat-o deloc. Ba mai mult, unul
din membrii comisiei i-a spus
verde în faþã cã riscã condamnarea
la moarte pentru sabotaj ori în cel
mai bun caz închisoare pe viaþã.
Un ele fant  pe  p ic ioare  de
cãprioarã
    „<<Ai fost trimis pentru o treabã,
tu ai fãcut altceva, ai nenorocit
fabrica, de închisoare pe viaþã nu
ai cum sã scapi>>. ªi tata le-a spus:
<<Tovarãºi, hai sã-i dãm drumul,
sã vedem dacã funcþioneazã>>. A
funcþionat o zi, douã, trei, o
sãptãmânã nu s-a legat la stomac
de emoþie, i-a fost fricã fiiindcã
spunea cã orice invenþie sau
inovaþie nu merge bine de la
început. Dar fabrica a mers ºnur

fabrica, iar tipul din Centralã care
îi spusese cã va fi condamnat i-a
zis: ai fãcut un elefant pe picioare
de cãprioarã. Dacã te nãºteai pe
malul celãlalt al Dunãrii, la sârbi,
nici copii copiilor tãi nu mai aveau
nevoie sã munceascã”, povesteºte
Marius Stoienescu, fiul cel mare al
inventatorului.
Folosea distilat de vin nobil de
la Corabia
   Coniacul Drobeta, una din
invenþiile lui Theodor Stoienescu,
a fost creat pe gustul soþiei sale,
un foarte bun degustãtor, care lucra
pe un post de contabil în cadrul
fabricii. Distilatul de vin nobil pe
care îl folosea în reþeta sa îl aducea
de la Corabia, un produs pe care
nimeni nu îl accepta fiindcã nu îi
ºtiau adevãratele calitãþi, pe care
însã genialul inginer Stoienescu le-
a identificat imediat.
   „Tata a fãcut lucruri simple dar la
care a gândit mult. Întotdeauna
dacã îi dãdeai o speþã, o problemã,
niciodatã nu îþi dãdea rãspunsul pe
loc. Zicea cã noaptea e un sfetnic
bun. A fost omul pe care Revoluþia
l-a gãsit în apartamentul statului,
dupã 25 de ani de directorat”, mai
spune Marius Stoienescu.
   Dupã 1990 fabrica de bere-spirt
de la Drobeta Turnu Severin s-a
privatizat, ulterior fiind falimentatã
de un grup de investitori arabi,
porþile unitãþii fiind închise din
2006. O vreme, fabrica a mai
produs coniac „Drobeta”, dar era
un fel de bãsãmac, fiindcã nu
respecta reþeta dupã care fusese
creat.

 urmare din pag. 4

cu o procesiune în jurul sfântului lãcaº,
la care participã sute de credincioºi cu
fãclii aprinse. În 15 august, de ziua
hramului, se sãvârºeºte slujba Acatistului
Nãscãtoarei de Dumnezeu, urmatã de
Sfânta Liturghie. La final, dupã ce ºi-au
alinat sufletul, toþi cei prezenþi primesc
din partea parohiei câte un mic dar.

Biserica “Maioreasa” astãzi
   Alãturi de Biserica “Maioreasa”
din Drobeta - Turnu Severin, în
judeþul Mehedinþi mai existã 16
biserici închinate “Adormirii Maicii
Domnului”, în parohiile: Prejna,
ªovarna de Sus, Gruia, Piatra Albã,
ªimian, Jupalnic din Orºova,
Crãguieºti, Eºelniþa, Godeanu,
Iloviþa, Parohia Bâcleº, Coºovãþ,
Gârbovãþ, Stângãceaua ºi Traian.
                Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei 

Liturghie Arhiereascã...

 Alexia M.
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unde era foarte cãutat alãturi de
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   Nicolae Sârbulescu (87 de ani),
tehnolog principal, unul din
veteranii acestei întreprinderi
spune cã „în principal reþeta
presupunea alcool distilat din vin
28%, alcool rafinat 72%, plus apã
distilatã în completare pentru ca
tãria coniacului sã ajungã la 42%”.
   „Am lucrat la aceastã întreprindere
28 de ani, din 1956-1984. Coniacul
de Severin, Drobeta, a fost fãcut
dupã o reþetã personalã a directorului
întreprinderii, Theodor Stoienescu.
La nivelul anului 1972/1973, secþia
condusã de doamna Marieta Tudor
producea circa 120.000 sticle (0,5
litri) pe lunã. Producþia medie
anualã, cu desfacere asiguratã, era
de 1.500.000 – 2.000.000 sticle”,
ne spune Nicolae Sârbulescu.
Cine a creat acest coniac
   Inginerul care a creat coniacul
Drobeta, Theodor Stoienescu, cel
care a condus Fabrica de Bere-Spirt
din Drobeta Turnu Severin 25 de ani,
a murit în februarie 2012, la vârsta
de 93 de ani. Un om genial, care a
lãsat în urmã 141 de brevete de
invenþii ºi inovaþii brevetate la OSIM.
Apreciat de marii specialiºti din
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bere-spirt din România), dar nu era
agreat de comuniºti pentru cã nu avea
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familie de negustori germani înstãriþi,
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cultul pentru muncã.
   Dupã ce a absolvit Facultatea de
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ca inginer, ci a ales sã munceascã
un an ca muncitor. Dupã un an ºi-a
scos diploma ºi a fost trimis la
Drobeta Turnu Severin pentru a
moderniza fabrica de bere-spirt
Banoviþa. Nu a respectat planurile
gata fãcute dupã modelul unei fabrici
din Bucureºti ºi toatã reabilitarea a
fãcut-o dupã o idee proprie.
   O idee pe care comisia venitã în
1953 la inaugurarea lucrãrilor nu a
agreat-o deloc. Ba mai mult, unul
din membrii comisiei i-a spus
verde în faþã cã riscã condamnarea
la moarte pentru sabotaj ori în cel
mai bun caz închisoare pe viaþã.
Un ele fant  pe  p ic ioare  de
cãprioarã
    „<<Ai fost trimis pentru o treabã,
tu ai fãcut altceva, ai nenorocit
fabrica, de închisoare pe viaþã nu
ai cum sã scapi>>. ªi tata le-a spus:
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fabrica, iar tipul din Centralã care
îi spusese cã va fi condamnat i-a
zis: ai fãcut un elefant pe picioare
de cãprioarã. Dacã te nãºteai pe
malul celãlalt al Dunãrii, la sârbi,
nici copii copiilor tãi nu mai aveau
nevoie sã munceascã”, povesteºte
Marius Stoienescu, fiul cel mare al
inventatorului.
Folosea distilat de vin nobil de
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 urmare din pag. 4
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Sfânta Liturghie. La final, dupã ce ºi-au
alinat sufletul, toþi cei prezenþi primesc
din partea parohiei câte un mic dar.

Biserica “Maioreasa” astãzi
   Alãturi de Biserica “Maioreasa”
din Drobeta - Turnu Severin, în
judeþul Mehedinþi mai existã 16
biserici închinate “Adormirii Maicii
Domnului”, în parohiile: Prejna,
ªovarna de Sus, Gruia, Piatra Albã,
ªimian, Jupalnic din Orºova,
Crãguieºti, Eºelniþa, Godeanu,
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                Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei 

Liturghie Arhiereascã...

 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Mai zilele trecute, fostul
preºedinte al României (din
punctul meu de vedere, cel mai
uman, mai întreg la cap, dacã mã
înþelegeþi, din câþi am avut dupã
decembrie 1989), Ion Iliescu, a
împlinit o venerabilã vârstã,
Dumnezeu sã-i dea sãnãtate. Nu
mai eram, desigur, în anii când se
fãceau cozi ºi la sediul PSD, ºi la
Palatul Cotroceni, ºi la domiciliul
preºedintelui  pentru a i se adresa
felicitãri sau pentru a primi tot felul
de daruri/amintiri. Când era ziua
de naºtere a lui Iliescu era un fel
de sãrbãtoare naþionalã. Cu toate
acestea, ºi acum au fost destui
oameni care au dorit  sã-i facã
urãri fostului preºedinte. ªi au
fãcut-o. Unii mai inspirat, alþii mai
puþin inspirat, în fine, dupã
posibil i tãþ i.  Sigur, exista ºi
varianta ca,  în caz cã nu ai
sentimente speciale pentru fostul
preºedinte, sã tratezi evenimentul
cu indiferenþã. Dar de aici ºi pânã
la a þopãi de bucurie pe mormântul
încã nesãpat al bãtrânului Iliescu,

Primitivi ºi bezmetici
proferând ºi  niºte injurii
incalificabile e un drum lung, pe
care doar dacã nu þi-ai fãcut
niciodatã cruce într-o  bisericã sau
dacã ai sângele sticat îl poþi
parcurge. Noi am vãzut însã multe
în viaþa noastrã, iar în aceastã
Românie a tuturor posibilitãþilor ºi
mizeriilor, aceste manifestãri
puturoase de urã visceralã au avut
loc Eroul lor, dacã-i putem spune
aºa, este Andrei Caramitru, fiul
tatãlui sãu,  Ion Caramitru,
actualul director al Teatrului
Naþional Bucureºti, actorul sâsâit
ca un gâscan, cel care, dovedind
o asumare precarã, primitivã, a
deontologiei actoriceºti, ºi-a
repudiat rolul jucat în serialul
cinematografic LICEENII, singurul
care l-a impus cât de cât în faþa
publicului. Aºa ceva? Da, aºa
ceva. Rolul era unul bonom, de
profesor modern, cu înþelegere
maximã pentru excesele elevilor
sãi,  pe care încerca sã le
tempereze prin apelul la pilde...
filosofice. Ce avea nociv acest rol?

Chiar nu-mi propun sã aflu. Marii
actori, vorbesc de cei cu o
conºtiinþã superioarã ºi cu o
viziune largã asupra meseriei lor,
joacã orice rol primesc, indiferent
de calibrul lui sau de situarea
personajului respectiv pe scara de
valori etice din societate. Rolul
poate fi unul de protagonist, de plan
secund sau episodic, de sfânt sau
de criminal odios, datoria actorului
este aceea de a-i da viaþã pe scenã
ºi nu de a strâmba din nas la
distribuire. Nu vreau sã recurg la
exemple. Aº mai aminti doar de
ranchiuna postumã pe care acest
Caramitru a purtat-o unor
personalitãþi culturale, chiar
actoriceºti, ºi dupã trecerea lor la
cele veºnice. Aº mai aminti de
maniera clientelarã pe care, de ani
buni, a instituit-o la decernarea
premiilor UNITER... Nu vreau sã
folosesc spaþiul pentru acest Don
Juan ratat, dar cu ifose.
   Revin la loaza de fiu-sãu, despre
care mai nimeni nu auzise nimic.
Observatorii ceva mai scrupuloºi ai
vieþii politice româneºti dãdeau, la
un moment dat, de ºtire cã s-ar fi
înscris în indigestul partid USR.
Despre isprãvile lui pe acolo –
nimic. Pânã deunãzi, când, pe
Facebook, a apãrut o postare
injurioasã ºi lãbãrþatã la adresa lui
Ion Iliescu, despre care se spunea
cã „se agaþã de viaþã” ca sã scape
de puºcãrie, fiindcã ar fi “ordonat”
uciderea a sute de oameni la
revoluþie ºi la mineriade (!?!).
Puºtiul bolnav A. C. mai promitea
sãrbãtori naþionale, cu cântece ºi

veselie la moartea lui Iliescu ºi alte
asemenea bazaconii, care, repet, se
pot naºte numai într-o cãpãþânã
irigatã cu sânge stricat. Ce mai poþi
zice? Sunt oameni care sunt trimiºi
dupã gratii pentru pãcate/declaraþii
minore. Aº îndrãzni sã sper cã, în
cazul acestui sinistru derbedeu
instigator la urã în masã nu va
funcþiona cliºeul avocãþesc cu
dreptul la liberã exprimare etc.
Sictir, A.C.! Sictir þie ºi celor care
te-au croit aºa! Iar dacã ºefii lui
politici nu-l pun, repede ºi ferm, la
punct, ºi aceastã sperietoare
teroristã numitã USR îºi meritã
drumul implacabil cãtre prãpastie.
Prãbuºire cu zgomot de trompete,
vuvuzele, cu acorduri de cîntece de
voie bunã! Pe gustul caramitrei!
   * Nu mai pot cu aceastã cucuvaie
de Kovesi! Pur ºi simplu, nu mai
pot. ªi dacã mai... puteam cât de
cât ceva, totul s-a dus pe apa
sâmbetei dupã jegosul, slinosul,
greþos obedientul interviu pe care,
la un post de radio, i l-a luat, cu
pupãturi finale, „eticheta PRO TV”,
Andreea Esca! Brr, mã cutremur de
scârbã! Mai daþi, fraþilor, „eticheta”
asta jos, curãþaþi-o ºi folosiþi
ambalajul în alte scopuri. Poate o
nimeriþi de data asta!...
   * Jale mare, marþi searã, pe
Santiago Bernabeu! Echipa de lângã
inima mea, Real Madrid, a fost
spulberatã de mânjii lui Ajax cu 4-
1, tripla câºtigãtoare consecutivã a
Ligii Campionilor pãrãsind astfel
competiþia încã din optimi. Sus
inima, flãcãi! De la toamnã, o luãm
de la capãt! Hala Madrid!

Poliþiºtii rutieri au oferit flori, mãrþiºoare ºi
sfaturi utile domniºoarele ºi doamnele din trafic

Ziua Mãrþiºorului, a fost
marcatã vineri, 1 Martie, prin
oferirea unor simboluri ale
primãverii,  doamnelor ºi
domniºoarelor aflate la volan,
precum ºi a celor care au avut
calitatea de pieton.
   Poliþiºtii Biroului Rutier au oferit
flori ºi sfaturi utile în trafic, pe raza
municipiului Drobeta Turnu
Severin.

Prezente la eveniment,
domniºoarele jurnaliste au primit
flori din partea poliþiºtilor.
   Cu acest prilej, dar ºi cu cel de
mâine, 8 Martie, poliþiºtii
mehedinþeni au urat ºi ureazã tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor o
primãvarã frumoasã ºi cãlãtorii fãrã
evenimente rutiere.

La mulþi ani!
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Preºedintele ALDE Drobeta Turnu Severin,
senatorul Ionuþ Sibinescu, a declarat pentru Obiectiv
cã OUG 114 se aflã în acest moment în Parlament pentru
dezbatere ºi aprobare, precizând cã ordonanþa nu va fi
abrogatã, însã vor trebui aduse anumite modificãri.
   „Un lucru este cert, ºi anume cã OUG nu va fi abrogatã
sub nicio formã, pentru cã am vãzut tot felul de
comentarii ºi sugestii cum cã Ordonanþa ar putea sã fie
abrogatã. Nu va fi abrogatã, dar anumite modificãri sigur
cã se pot face dacã din aceste discuþii ºi consultãri, pe
baza unor analize, rezultã soluþii mai bune. Vrem sã
gãsim o formulã mai bunã, care sã protejeze populaþia,
dar sã fie acceptabilã ºi pentru sistemul bancar, dar ºi
pentru companiile din domeniile în care au fost
înregistrate nemulþumiri”, a spus Ionuþ Sibinescu.
   Liderul ALDE Drobeta a precizat cã preºedintele
ALDE a avut o serie de întâlniri cu cele mai importante
companii din domeniul energiei, precum ºi
reprezentanþii bãncilor, în ceea ce priveºte
nemulþumirile pe care ei le au faþã de OUG 114.
   „Existã o serie de observaþii critice în legãturã cu efectele
Ordonanþei 114. Din punct de vedere social, Ordonanþa
114 a avut câteva obiective clare. În primul rând, pe
sectorul bancar dorinþa noastrã de a vedea dobânzi mai
abordabile, mai uºor de suportat pentru firmele româneºti
ºi pentru persoanele fizice, având în vedere cã nivelul
dobânzilor în România e ridicat ºi de multe ori reprezintã
un obstacol atât pentru firme, cât ºi pentru persoane
private de a se finanþa pentru nevoile pe care le au. În
domeniul energiei, riscurile care planau la finalul anului
trecut de a vedea preþurile la gazul natural majorate cu
17% de la 1 ianuarie ne-au determinat, de asemenea, sã
plafonãm preþul la gaze, pentru consumatorii casnici
pentru o perioadã determinatã conform reglementãrilor
UE”, a mai declarat Ionuþ Sibinescu.
   Senatorul ALDE a concluzionat cã „semnalele primite
din partea reprezentanþilor mai multor domenii afectate
de aceastã OUG trebuie avute în vedere. Dacã sunt efecte
nedorite, putem sã le corectãm în Parlament, fãrã sã
schimbãm ideea ordonanþei. Pentru ALDE, OUG 114
este o bazã serioasã de discuþii, susceptibilã a fi
amelioratã. Nu mergem pe abrogare, ci pe amelioare.
ALDE îºi oferã disponibilitatea de a negocia”.
 Biroul de  presã al ALDE Drobeta Turnu Severin

Ionuþ Sibinescu, despre
OUG 114: Vrem sã gãsim

o formulã mai bunã

Sãtui de reclamaþiile care vin, din
ce în ce mai multe, privind neregulile în
administrarea asociaþiilor de proprietari din
municipiu, dar ºi de greutatea cu care îºi
recupereazã debitele la energia termicã
furnizatã în sistem centralizat, Primãria
Drobeta Turnu Severin a decis sã se înarmeze
cu experþi contabili ºi sã contraatace dur.
Consilierii locali au votat un proiect de
hotãrâre pentru aprobarea încheierii unui
perteneriat cu Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din Mehedinþi, în aºa
fel încât sã poatã lua la puricat asociaþiile cu
expertize financiar – contabile ca la carte.
Asta cu atât mai mult cu cât, din dorinþa de a
scãpa de consecinþele fraudelor, administratorii
asociaþiilor de proprietari cer expertize contabile
pe care le deconteazã apoi din banii oamenilor.
   De fapt, toate fraudele comise ºi, de cele mai
multe ori dovedite, în ultimii ani, la asociaþiile
de proprietari din Drobeta Turnu Severin sunt
tergiversate în instanþe, din cauza unor artificii
subtile la care recurg învinuiþii, mai exact la
solicitarea de expertize contabile repetate ºi
contra-expertize contabile.
   Odatã înarmaþi cu experþi contabili, cei de
la Primãrie vor ataca frontal asociaþiile de
proprietari cu nereguli.

Primãria Drobeta Turnu Severin duce experþii
contabili peste asociaþiile de proprietari

Municipalitatea s-a sãturat de reclamaþiile venite pe bandã rulantã de la severineni,
cu privire la fraudele de la asociaþiile de proprietari. Tot mai multe astfel de asociaþii

înregistreazã lipsuri în gestiune, iar preºedinþii de asociaþie au reuºit sã subtilizeze sume
mari de bani. În replicã, Primãria Severin va angaja o armatã de experþi contabili.

   „O sã avem foarte multe controale anul
acesta, o sã începem cu acele asociaþii unde
oamenii au fãcut reclamaþii. În funcþie de ce
va ieºi, vom adduce la cunoºtinþa
proprietarilor, iar acolo unde e cazul, vom
apela la organele abilitate. Vom controla
toate asociaþiile de proprietari din municipiu”,
a precizat primarul Marius Screciu.
   Dotatã cu aceastã adevãratã gardã de experþi
contabili autorizaþi, municipalitatea va putea
sã rezolve mult mai rapid situaþiile cu iz penal
de la mai multe asociaþii de proprietari ºi sã
determine dimensiunea realã a fenomenului
extrem de nociv proliferat în ultimii ani.

În mod normal,
pensionarii militari din
Mehedinþi se pregãtesc de
proteste ample, ca urmare a
unei acþiuni la nivel naþional,
împotriva inechitãþilor salariale
din sistem. DOAR TEORETIC!
Încercând sã nu îl supere pe
domnul prefect, în realitate,
recomandãrile venite de la
asociaþiile centrale de a picheta
Instituþia Prefectului au fost
încãlcate. Rezerviºtii mehedinþeni au preferat sã
meargã la dialog prefectul. Explicaþia este ºocantã:
„nu este necesar ºi frumos” sã facã asta.Aºa cã
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Parcã ne-a luat necuratul
minþile. Nu simþim cã lumea se
schimbã dramatic. Nu înþelegem cã
schimbarea în curs ne afecteazã
drastic viitorul ºi ameninþã
existenþa României ca naþiune. Nu
ne intereseazã cã, prin recenta
schimbare de strategie a
jandarmului lumii trãitor pe
marginea Potomacului ºi prin
„atenþia” ce ne-o acordã þarul cu
palatul ridicat pe malurile râului
Moscova, devenim una dintre
þintele principale, selectate pentru

prima loviturã nuclearã, într-un
eventual conflict al celor doi.
Politicienii noºtri nu sunt
preocupaþi de perspectiva apropiatã
a acutizãrii crizei majore dintre
giganþii economici ºi militari ai
lumii, crizã deja vizibilã la orizont
dacã eºti interesat de soarta
poporului tãu. Orbiþi de praful

„Românie, numele tãu este Codruþa”?

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

ridicat din prea desele noastre
plecãciuni spre ciubotele apusului,
nu mai vedem cã armata României a
ajuns o umbrã a celei care a fost, cã
bruma de soldaþi (în mare parte trimiºi
peste mãri ºi þãri sã apere interesele
altora) nu are cu ce lupta, cã
avioanele „moderne” (cumpãrate la
mâna a treia dar plãtite ca noi-nouþe)
au început sã se strice înainte de a se
ridica de la sol.
   Ni se rupe cã din cauza prostiei
noastre, un potenþial inamic, din
oricare parte ar veni el, ajunge la

Bucureºti în doar câteva ore.
Ni se fâlfâie cã au dispãrut ca
prin farmec, sau au fost reduse
la dimensiuni ridicole, forþele
ce apãrau þara pe direcþiile
strategice din Est, Vest, Nord
sau Sud. Pãþiþi de nenumãrate
ori în istorie, continuãm ne
bizuim exclusiv, ca idioþii, pe
promisiunile aliatului de peste
ocean ºtiind bine cã
angajamentele aliaþilor
vremelnici sunt cele mai puþin
respectate. Iar pentru ca
tembelismul sã fie deplin, un
preºedinte de þarã ajuns pe
post de Gicã Contra, lipseºte
Armata de ºeful ei militar. Nu
ne pasã cã murim cu zile în

spitalele insalubre, rãmase la
nivelul secolului trecut, lipsite de
medici întrucât pe doctorii valoroºi,
fie i-am alungat, fie i-am bãgat
dupã gratii. Nu vedem cum ne
ucidem bãtrânii, lent, prin inaniþie
ºi cum ne distrugem viitorul prin
plasarea tot mai încãpãþânatã a
copiilor noºtri în zona

obscurantismului specific
analfabetismului cronic. Nu
suntem preocupaþi cã deºeurile
alimentare ale Europei sunt vãrsate
la preþuri exorbitante pe pieþele
româneºti ºi suntem otrãviþi cu
fiecare îmbucãturã îngurghitatã. Nu
ne facem nicio grijã cã am ajuns sã
mai deþinem 12% din totalul
societãþilor comerciale ale
României, cã ne-am amanetat pe
nimic bogãþiile principale ale
subsolului, cã pãdurile sunt rase
fãrã milã de pe versanþii munþilor de
cãtre aceia care îºi pãstreazã aurul
verde naþional prin legi draconice,
cã ne cumpãrã pãmântul arabil, pe
nimic, oricine din lumea asta mare,
indiferent dacã acesta trãieºte în
peninsula italicã, arabicã sau pe
þãrmul Mãrii Galbene...
   Pe noi ne preocupã Laura
Codruþa Koveºi! Forþe politice
interne, parlamentari, lumea
juridicã aflatã ea însãºi în stadiul
de autoflagelare, reprezentanþii þãrii
trimiºi la Bruxelles cu salarii
imense pentru a ne reprezenta þara,
analiºtii politici, gazetari de
renume, televiziuni, toþi ºi toate par
a avea o singurã grijã: Codruþa!  O
adevãratã isterie acoperã mediatic
posibila numire a baschetbalistei
medieºene în funcþia de ºef al
viitorului Parchet European.
Niciodatã, de la aºa-zisa revoluþie
ºi pânã azi, nu s-a reuºit angajarea
atâtor forþe pentru a apãra sau
denigra vreun demers cu adevãrat
serios pentru þarã. Dar iatã,
minunea s-a comis în cazul
Codruþei! Þara pare divizatã, Europa
însãºi pare împãrþitã în susþinãtori
ºi adversari ai acestui personaj
umflat din rãsputeri în importanþã,
dotat modest intelectual, învãluit
permanent într-o mantie de
minciuni evidente, dar, surprinzãtor,
înghiþite nemestecate pe post de
adevãruri incontestabile de oameni
care, priviþi de departe, par serioºi.
  Întreaga operaþiune de susþinere,
de împingere în prim plan a
suspectei Laura, sau de denigrare
a ei (spun „operaþiune” întrucât a
fost o adevãratã acþiune organizatã
dupã tipicul planurilor strategice
militare), seamãnã incredibil cu o

mascaradã. Naivi incurabili, tipic
pentru starea românilor în ultimii ani,
suntem împinºi ca turma într-o farsã
sinistrã! Într-o înºelãtorie de proporþii
dictatã de interese politice meschine.
De ce spun asta? Fiindcã pentru noi
ca popor, pentru þarã, ascensiunea
sau decãderea numitei Laura Codruþa
nu are nicio însemnãtate concretã.
Aflatã în puºcãria româneascã, uitatã
în vreun birou ministerial la Bucureºti
sau ajunsã procuror pe lângã vreo
judecãtorie perifericã, aºezatã pe
fotoliul bine plãtit de la Bruxelles
sau devenitã mascota vreunui
partid politic, femeia aceasta nu
influenþeazã în vreun mod mersul
treburilor în þarã. Cu atât mai puþin,
ea poate modifica în sens pozitiv
ori negativ bunãstarea cetãþeanului
(româno-european, azi) trãitor pe
aceste meleaguri.
   Orbiþi de jerbele de artificii
aruncate de susþinãtori sau
denigratori, nu vedem dincolo de
perdeaua înºelãtoare a fumului care,
profesional, ne este aºezat în faþã.
Nu-i zãrim pe adevãraþii pãpuºari,
nu pricepem maºinaþiunile politice
care dau viaþã spectacolului.
Dezorientaþi, nu suntem capabili sã
înþelegem resorturile reale ale unei
asemenea revãrsãri de forþe.
   Ajungem, ameþiþi ºi intoxicaþi de
sarabanda minciunilor, sã nu
observãm cum, cu bani mulþi, cu
trafic de influenþã ºi cu ameninþãri,
în România se zãmisleºte, se naºte
un mit. Mitul „justiþiarei” Koveºi,
simbolul corectitudinii, sabia
neiertãtoare a dreptãþii care taie
nemilos capetele celor care furã
þara. Putem crede cã þara întreagã,
Europa de la Urali la Atlantic, lãsând
totul deoparte, se zvârcolesc de grija
evoluþiei în profesie, de soarta,
acestei femei. Ajungem sã credem,
hrãniþi cu himere, cã numele
României este legat pe vecie de cel
al „martirei” curãþirii naþiei ºi sã
strigãm din toþi rãrunchii spre cerul
infinit, ca sã ne audã ºi generaþiile
viitoare: „Românie, numele tãu este
Codruþa!” (fereascã-ne Domnul de
un asemenea blestem! - n.r.).

Grafica - I.M.
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Dragnea nu va ajunge
preºedinte, decât dacã vor fi fraudate
alegerile, spun unii observatori ºi
analiºti ai vieþii politice din þarã. Sunt
luate în calcul sondajele realizate de
institutele independente. Toate aratã
cã Liviu Dragnea nu poate sã câºtige
singur alegerile în momentul de faþã
ºi are nevoie de un impuls de altã
naturã. Un impuls care i-a ºi adus
lui Liviu Dragnea o condamnare
penalã, dupã povestea morþilor care
au votat la referendumul pentru
demiterea preºedintelui. Legea îi
interzice unui cetãþean sã fie premier,
dacã este condamnat penal, dar nu
distinge în privinþa preºedintelui.
Poate sã fie condamnat sau
anchetat, pânã la urmã poate avea
ºanse sã îi fie acceptatã candidatura.
   Este în mod clar cã Liviu
Dragnea a început de câteva zile o
campanie la nivel local de testare
a ºanselor sale în alegeri le
prezindenþiale. Vrea sã ia pulsul
mulþimii ºi al filialelor locale.
Treaba este destul de volatilã cu
ambele ºi nu îºi poate face o

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea are perfectã dreptate! Românii meritã o soartã mai bunã!
imagine asupra ºanselor sale de a
deveni conducãtor ales al statului.
   Dã cu tunul dupã Iohannis, îl
întoarce pe toate pãrþile, dar sã nu
ne amãgim cu lupta aceasta politicã.
Pentru cã în politicã este posibil
orice. Pânã la urmã, o candidaturã
a lui Dragnea în alegerile
prezidenþiale i-ar spori ºansele lui
Iohannis, mai ales dacã Dragnea ar
accede în turul al doilea. Sunt ºanse
mici, aºa cum aratã sondajele, ca
Liviu de la Teleorman sã intre în al
doilea tur. ªanse mai mari are în
mod cert Tãriceanu.
   Liviu ar putea câºtiga însã, dacã
se va umbla cu fraude la vot. Pe de
altã parte, pot apãrea ºi alte variante
posibile pentru Iohannis ºi pentru
Dragnea. Este vorba de candidaþi
care sã poatã sã rupã voturi de la
ambii. Sã zicem cã intrarea în cursã
a lui Tãriceanu i-ar dezavantaja pe
amândoi. ªeful Senatului ar putea
rupe voturi de la preºedinte ºi de
la Dragnea. O confruntare Iohannis
– Tãriceanu în turul al doilea ar fi
interesantã, mai ales dacã ar intra

în funcþiune maºina de vot a PSD.
   Este posibil ca Dragnea sã ia în
calcul cã fotoliul de preºedinte nu
e chiar aºa atrãgãtor, mai ales cã
ºeful statului poate fi cumva izolat
în raport cu activitatea Executivului,
mai ales dacã nu îl controleazã. Asta
dacã nu se doresc blocaje în
funcþionarea Executivului.
Constituþia nu este pe
deplin lãmuritoare în
privinþa atribuþiilor ºefului
statului. ªi peste toate
astea, Dragnea ar fi stãpân
în continuare, dacã ar
avea parlamentul, chiar
dacã Tãriceanu ar deveni
preºedinte. Sunt însã multe
calcule: PSD a scãzut în
sondaje.Liberalii îºi fac ºi ei
calcule. Pe de altã parte mai sunt
candidaþi care ar putea rupe de la
Iohannis. Unul este Cioloº.
Teoretic, opoziþia ar trebui sã
susþinã cel mai puternic dintre
candidaþi. Poate cã acesta este
Iohannis în momentul de faþã.
   ªi Pro România poate sã ia 5
procente de la PSD, de exemplu.
Jocurile încã se fac, iar bãtãlia încã
se poartã. Nu sunt excluse nici
variantele surprizã la toamnã. De
exemplu, Kovesi, dacã nu va fi
desemnatã procuror european.
   Una peste alta, interesul lui
Dragnea este sã îºi continue
demersurile pentru a scãpa de

dosarele penale ºi de condamnãri.
Un mandat de preºedinte i-ar
asigura imunitatea pe 5 sau 10 ani.
Cam asta ar fi ultima parte a carierei
ºi ar urma pensionarea, alãturi de
viitoarea sa nevastã mai tânãrã. Iar
Dragnea continuã sã slãbeascã
instituþiile care i-ar putea dãuna:

SRI, justiþie, DNA. Libertatea este
mai presus decât orice candidaturã,
deºi voinþa de putere este uneori
mai mare ºi Dragnea o poate lua
înainte cu capul ºi sã facã paºi
„greºiþi” în raport cu justiþia.
   Dragnea are dreptate când spune
cã românii meritã o soartã mai
bunã din toate punctele de vedere.
Asta nu are însã legãturã cu latura
penalã a vieþii sale. Trebuie sã
rãspundã ca orice cetãþean în faþa
legii, strâmbã sau dreaptã. Asta
refuzã Dragnea sã priceapã. Crede
cu tãrie în continuare cã este mai
presus de lege, cã nu se supune
legii, ci legea trebuie supusã ºi
siluitã, în funcþie de om ºi de
puterea pe care o are la un
moment dat.
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Evoluþia dezbaterii privind votul universal ºi exproprierea(2)

   El insista asupra caracterului
„sacrosant” al proprietãþii ºi declara cã
nu vedea „nici utilitatea, nici necesitatea
absolutã” a extinderii dreptului de vot.
La rândul sãu, preºedintele Partidului
Conservator, Alexandru Marghiloman,
declara cã dreptul de proprietate era un
„punct fundamental din Constituþie”, iar
schimbarea sistemului electoral „nu
este cerutã de vreo necesitate absolutã”.
   Era limpede cã, pentru realizarea
reformelor, era necesarã modificarea
Constituþiei  Ion I. C. Brãtianu a
reuºit sã-l convingã pe Carol I cã
era bine sã încheie lunga sa domnie
cu adoptarea unor mãsuri vizând
îmbunãtãþirea situaþiei celei mai mari
pãrþi a populaþiei României ºi
înfãptuirea unei reforme electorale
în pas cu statele dezvoltate ale
Europei. În ianuarie 1914, regele i-
a încredinþat lui Ion I. C. Brãtianu
constituirea noului guvern ºi
începerea operaþiunilor vizând
modificarea Constituþiei.
   Guvernul Brãtianu a organizat
alegeri parlamentare, iar noile Corpuri
legiuitoare au votat pentru revizuirea
legii fundamentale. Pe aceastã bazã,
s-au desfãºurat alegeri pentru
Adunarea Naþionalã Constituantã în
mai 1914, iar în iunie s-a constituit
Comisia parlamentarã pentru
studierea reformelor. Declanºarea
Primului Rãzboi Mondial, în iulie
1914, a determinat guvernul sã
propunã scoaterea reformelor de pe
ordinea de zi, pentru ca toate forþele
politice sã se concentreze asupra
atitudinii României în acel context
istoric. În august 1916, România a
intrat în rãzboi de partea Antantei,
pentru eliberarea Transilvaniei anexatã
de Ungaria în 1867. Dupã un început
[1] https://europunkt.ro/2016/04/12/ioan-scurtu-evolutia-dezbaterii-privind-votul-universal-si-exproprierea/

victorios, au urmat înfrângeri
succesive, fapt ce a determinat Casa
Regalã, Guvernul, Parlamentul ºi alte
autoritãþi centrale sã se retragã la Iaºi.
Problema reformelor a fost readusã în
dezbaterea publicã de regele
Ferdinand, care într-un discurs rostit
în faþa militarilor aflaþi pe frontul din
Moldova în ziua de 23 martie 1917 a
spus: „Vouã, fiilor de þãrani, care aþi
apãrat cu braþul vostru pãmântul unde
v-aþi nãscut, unde aþi crescut, vã spun
eu, regele vostru, cã pe lângã rãsplata
cea mare a izbânzii, care vã asigurã
fiecãruia recunoºtinþa neamului nostru
întreg, aþi câºtigat totodatã dreptul de
a stãpâni într-o mãsurã mai largã
pãmântul pe care v-aþi luptat. Vi se va
da pãmânt. Eu, regele vostru, voi fi
întâiul a da pildã; vi se va da ºi o largã
participare la treburile statului”.
   În ziua de 6 mai 1917, Parlamentul a
început dezbaterile privind modificarea
Constituþiei. Reprezentanþii Partidului
Conservator s-au opus, cei ai Partidului
Conservator-Democrat s-au declarat de
acord, majoritatea parlamentarilor
liberali a susþinut propunerile
guvernului. O grupare mai radicalã a
constituit Partidul Muncii, cerând ca
fiecare familie de þãrani sã primeascã 5
ha de pãmânt arabil, precum ºi
acordarea votului universal de la 20 de
ani în sus. Discuþiile au purtat amprenta
preocupãrilor pentru viitorul statului
român. Take Ionescu declara: „Noi
legiferãm astãzi pentru România Micã,
dar legiferãm cu ochii la România de
mâine”. În noua redactare, articolul 19
din Constituþie prevedea: „Pentru cauzã
de utilitate naþionalã se sporeºte
întinderea proprietãþii rurale þãrãneºti
prin exproprierea terenurilor cultivabile,
în mãsura ºi în condiþiile urmãtoare, în
scopul de a se vinde þãranilor cultivatori
de pãmânt”. Se prevedea exproprierea
integralã a unor instituþii (între care Casa
Regalã), precum ºi a proprietãþilor rurale
cu o întindere mai mare de 100 ha, în
conformitate cu o scarã progresivã.
   Articolul 57 modificat stipula:
„Adunarea Deputaþilor se compune
din deputaþi aleºi de cetãþenii români
prin vot universal, egal, direct ºi cu
scrutin secret”. Era vorba despre
bãrbaþi, de peste 21 de ani împliniþi.
În 1918, s-a trecut la realizarea celor

douã reforme. Mai întâi, s-a adoptat,
în noiembrie, decretul-lege pentru
votul universal, iar în decembrie cel
privind exproprierea marilor
proprietari agricoli. În noiembrie
1919, s-au desfãºurat primele alegeri
parlamentare pe baza votului
universal din istoria României.
Rezultatul era înregistrat la nivelul
circumscripþiilor electorale (judeþelor)
pânã în 1926, când s-a adoptat legea
electoralã. Aceasta instituia prima
electoralã: partidul (lista) care întrunea
mai mult de 40% din totalul voturilor
pe þarã primea 50% din mandate în
Adunarea Deputaþilor, cealaltã
jumãtate împãrþindu-se între partidele
(listele) care întruniserã mai mult de
2% la nivelul întregii þãri, inclusiv cea
majoritarã. Astfel, guvernul (care de
regulã câºtiga alegerile) îºi asigura o
majoritate parlamentarã confortabilã.
   Ca urmare a introducerii votului
universal, cadrul de desfãºurate a
vieþii politice s-a extins considerabil,
iar þãrãnimea a devenit principala
masã electoralã. Numãrul
alegãtorilor a crescut, de la 101.339,
în 1912, la 4.649.163 (între timp, în
1918, se realizase Unirea Basarabiei,
Bucovinei ºi Transilvaniei cu
România). Reforma agrarã a fost
legiferatã pe provincii istorice. Mai
întâi, a fost adoptatã legea pentru
Basarabia (martie 1920), apoi cele
privind vechiul Regat, Bucovina ºi
Transilvania (toate în iulie 1921).
Prin reforma agrarã s-a realizat o
redistribuire masivã a proprietãþii
rurale din România. În 1937,
exploataþiile (gospodãriile) cu peste
500 ha reprezentau doar 0,1% din
totalul exploataþiilor. Pe de altã parte,
au sporit considerabil micile
proprietãþi agricole. Ca urmare a
reformei agrare, situaþia þãrãnimii s-
a ameliorat, fapt reflectat ºi în
imaginea satului românesc, unde s-
au construit numeroase case noi cu
câte 2-3 camere, peste 12.000 de
ºcoli, sedii pentru primãrii,
dispensare, biserici, cãmine
culturale.
   Economistul Virgil Madgearu
aprecia cã, pentru a fi rentabilã, o
gospodãrie trebuia sã aibã cel puþin
5 ha de teren arabil. Statistica din

1937 arãta cã gospodãriile cu mai
puþin de 5 ha reprezentau 74,9% din
totalul acestora. Þãrãnimea
continua sã fie, ºi dupã reforma
agrarã, categoria socialã cea mai
defavorizatã din România. Aceasta
practica o agriculturã primitivã, cu
unelte rudimentare, iar mecanizarea
muncilor agricole era o raritate
absolutã (în 1937, România avea
doar 5.000 de tractoare la o suprafaþã
de 12 milioane ha teren arabil). Ca
urmare, ºi producþia la ha era printre
cele mai scãzute din Europa.
   Reforma electoralã ºi cea agrarã
înfãptuite dupã Primul Rãzboi
Mondial au marcat paºi importanþi
pe calea modernizãrii României, dar
drumul spre o societate cu cetãþeni
pe deplin conºtienþi de rolul lor în
societate ºi cu un nivel de trai ridicat
era (ºi continuã sã fie) foarte lung.
Notã: Adaptare dupã dialogul dintre
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu ºi drd.
Vladimir Adrian Costea[1].

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

În vederea asigurãrii
reconversiei profesionale prin
organizarea de cursuri de formare
profesionala în diverse profesii ºi
meseri i , astfel încât ºomerii
înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi (indemnizaþi ºi
neindemnizaþi) sã dobândeascã noi
aptitudini ºi competenþe
profesionale care sã-i ajute sã-ºi
gãseascã mai repede ºi mai uºor un
loc de muncã, în aceastã perioadã
se fac înscrieri pentru cursuri de
calificare/recalificare în meseriile de
agent securitate, bucãtar, electrician,
manager proiect, vânzãtor ºi
vopsitor industrial; practic, orice
ºomer înregistrat în bazele noastre
de date se poate înscrie la unul din
cursurile menþionate mai sus, iar în
momentul în care grupele de
participanþi vor fi formate, vor fi
demarate activitãþile de instruire
teoreticã ºi practicã.
   Informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin,
bd. Carol I nr 3, tel 0252/319029.

AJOFM Mehedinþi
vã informeazã:
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Evoluþia dezbaterii privind votul universal ºi exproprierea(2)

   El insista asupra caracterului
„sacrosant” al proprietãþii ºi declara cã
nu vedea „nici utilitatea, nici necesitatea
absolutã” a extinderii dreptului de vot.
La rândul sãu, preºedintele Partidului
Conservator, Alexandru Marghiloman,
declara cã dreptul de proprietate era un
„punct fundamental din Constituþie”, iar
schimbarea sistemului electoral „nu
este cerutã de vreo necesitate absolutã”.
   Era limpede cã, pentru realizarea
reformelor, era necesarã modificarea
Constituþiei  Ion I. C. Brãtianu a
reuºit sã-l convingã pe Carol I cã
era bine sã încheie lunga sa domnie
cu adoptarea unor mãsuri vizând
îmbunãtãþirea situaþiei celei mai mari
pãrþi a populaþiei României ºi
înfãptuirea unei reforme electorale
în pas cu statele dezvoltate ale
Europei. În ianuarie 1914, regele i-
a încredinþat lui Ion I. C. Brãtianu
constituirea noului guvern ºi
începerea operaþiunilor vizând
modificarea Constituþiei.
   Guvernul Brãtianu a organizat
alegeri parlamentare, iar noile Corpuri
legiuitoare au votat pentru revizuirea
legii fundamentale. Pe aceastã bazã,
s-au desfãºurat alegeri pentru
Adunarea Naþionalã Constituantã în
mai 1914, iar în iunie s-a constituit
Comisia parlamentarã pentru
studierea reformelor. Declanºarea
Primului Rãzboi Mondial, în iulie
1914, a determinat guvernul sã
propunã scoaterea reformelor de pe
ordinea de zi, pentru ca toate forþele
politice sã se concentreze asupra
atitudinii României în acel context
istoric. În august 1916, România a
intrat în rãzboi de partea Antantei,
pentru eliberarea Transilvaniei anexatã
de Ungaria în 1867. Dupã un început
[1] https://europunkt.ro/2016/04/12/ioan-scurtu-evolutia-dezbaterii-privind-votul-universal-si-exproprierea/

victorios, au urmat înfrângeri
succesive, fapt ce a determinat Casa
Regalã, Guvernul, Parlamentul ºi alte
autoritãþi centrale sã se retragã la Iaºi.
Problema reformelor a fost readusã în
dezbaterea publicã de regele
Ferdinand, care într-un discurs rostit
în faþa militarilor aflaþi pe frontul din
Moldova în ziua de 23 martie 1917 a
spus: „Vouã, fiilor de þãrani, care aþi
apãrat cu braþul vostru pãmântul unde
v-aþi nãscut, unde aþi crescut, vã spun
eu, regele vostru, cã pe lângã rãsplata
cea mare a izbânzii, care vã asigurã
fiecãruia recunoºtinþa neamului nostru
întreg, aþi câºtigat totodatã dreptul de
a stãpâni într-o mãsurã mai largã
pãmântul pe care v-aþi luptat. Vi se va
da pãmânt. Eu, regele vostru, voi fi
întâiul a da pildã; vi se va da ºi o largã
participare la treburile statului”.
   În ziua de 6 mai 1917, Parlamentul a
început dezbaterile privind modificarea
Constituþiei. Reprezentanþii Partidului
Conservator s-au opus, cei ai Partidului
Conservator-Democrat s-au declarat de
acord, majoritatea parlamentarilor
liberali a susþinut propunerile
guvernului. O grupare mai radicalã a
constituit Partidul Muncii, cerând ca
fiecare familie de þãrani sã primeascã 5
ha de pãmânt arabil, precum ºi
acordarea votului universal de la 20 de
ani în sus. Discuþiile au purtat amprenta
preocupãrilor pentru viitorul statului
român. Take Ionescu declara: „Noi
legiferãm astãzi pentru România Micã,
dar legiferãm cu ochii la România de
mâine”. În noua redactare, articolul 19
din Constituþie prevedea: „Pentru cauzã
de utilitate naþionalã se sporeºte
întinderea proprietãþii rurale þãrãneºti
prin exproprierea terenurilor cultivabile,
în mãsura ºi în condiþiile urmãtoare, în
scopul de a se vinde þãranilor cultivatori
de pãmânt”. Se prevedea exproprierea
integralã a unor instituþii (între care Casa
Regalã), precum ºi a proprietãþilor rurale
cu o întindere mai mare de 100 ha, în
conformitate cu o scarã progresivã.
   Articolul 57 modificat stipula:
„Adunarea Deputaþilor se compune
din deputaþi aleºi de cetãþenii români
prin vot universal, egal, direct ºi cu
scrutin secret”. Era vorba despre
bãrbaþi, de peste 21 de ani împliniþi.
În 1918, s-a trecut la realizarea celor

douã reforme. Mai întâi, s-a adoptat,
în noiembrie, decretul-lege pentru
votul universal, iar în decembrie cel
privind exproprierea marilor
proprietari agricoli. În noiembrie
1919, s-au desfãºurat primele alegeri
parlamentare pe baza votului
universal din istoria României.
Rezultatul era înregistrat la nivelul
circumscripþiilor electorale (judeþelor)
pânã în 1926, când s-a adoptat legea
electoralã. Aceasta instituia prima
electoralã: partidul (lista) care întrunea
mai mult de 40% din totalul voturilor
pe þarã primea 50% din mandate în
Adunarea Deputaþilor, cealaltã
jumãtate împãrþindu-se între partidele
(listele) care întruniserã mai mult de
2% la nivelul întregii þãri, inclusiv cea
majoritarã. Astfel, guvernul (care de
regulã câºtiga alegerile) îºi asigura o
majoritate parlamentarã confortabilã.
   Ca urmare a introducerii votului
universal, cadrul de desfãºurate a
vieþii politice s-a extins considerabil,
iar þãrãnimea a devenit principala
masã electoralã. Numãrul
alegãtorilor a crescut, de la 101.339,
în 1912, la 4.649.163 (între timp, în
1918, se realizase Unirea Basarabiei,
Bucovinei ºi Transilvaniei cu
România). Reforma agrarã a fost
legiferatã pe provincii istorice. Mai
întâi, a fost adoptatã legea pentru
Basarabia (martie 1920), apoi cele
privind vechiul Regat, Bucovina ºi
Transilvania (toate în iulie 1921).
Prin reforma agrarã s-a realizat o
redistribuire masivã a proprietãþii
rurale din România. În 1937,
exploataþiile (gospodãriile) cu peste
500 ha reprezentau doar 0,1% din
totalul exploataþiilor. Pe de altã parte,
au sporit considerabil micile
proprietãþi agricole. Ca urmare a
reformei agrare, situaþia þãrãnimii s-
a ameliorat, fapt reflectat ºi în
imaginea satului românesc, unde s-
au construit numeroase case noi cu
câte 2-3 camere, peste 12.000 de
ºcoli, sedii pentru primãrii,
dispensare, biserici, cãmine
culturale.
   Economistul Virgil Madgearu
aprecia cã, pentru a fi rentabilã, o
gospodãrie trebuia sã aibã cel puþin
5 ha de teren arabil. Statistica din

1937 arãta cã gospodãriile cu mai
puþin de 5 ha reprezentau 74,9% din
totalul acestora. Þãrãnimea
continua sã fie, ºi dupã reforma
agrarã, categoria socialã cea mai
defavorizatã din România. Aceasta
practica o agriculturã primitivã, cu
unelte rudimentare, iar mecanizarea
muncilor agricole era o raritate
absolutã (în 1937, România avea
doar 5.000 de tractoare la o suprafaþã
de 12 milioane ha teren arabil). Ca
urmare, ºi producþia la ha era printre
cele mai scãzute din Europa.
   Reforma electoralã ºi cea agrarã
înfãptuite dupã Primul Rãzboi
Mondial au marcat paºi importanþi
pe calea modernizãrii României, dar
drumul spre o societate cu cetãþeni
pe deplin conºtienþi de rolul lor în
societate ºi cu un nivel de trai ridicat
era (ºi continuã sã fie) foarte lung.
Notã: Adaptare dupã dialogul dintre
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu ºi drd.
Vladimir Adrian Costea[1].

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

În vederea asigurãrii
reconversiei profesionale prin
organizarea de cursuri de formare
profesionala în diverse profesii ºi
meseri i , astfel încât ºomerii
înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi (indemnizaþi ºi
neindemnizaþi) sã dobândeascã noi
aptitudini ºi competenþe
profesionale care sã-i ajute sã-ºi
gãseascã mai repede ºi mai uºor un
loc de muncã, în aceastã perioadã
se fac înscrieri pentru cursuri de
calificare/recalificare în meseriile de
agent securitate, bucãtar, electrician,
manager proiect, vânzãtor ºi
vopsitor industrial; practic, orice
ºomer înregistrat în bazele noastre
de date se poate înscrie la unul din
cursurile menþionate mai sus, iar în
momentul în care grupele de
participanþi vor fi formate, vor fi
demarate activitãþile de instruire
teoreticã ºi practicã.
   Informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin,
bd. Carol I nr 3, tel 0252/319029.

AJOFM Mehedinþi
vã informeazã:
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Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, Palatul
Culturii „Teodor Costescu” va organiza miercuri,
27 martie 2019, de la ora 10:00, un spectacol
pentru copii, pus în scenã de Teatrul DA.

 „Cei trei purceluºi” (adaptare dupã Serghei
Mihalkov), pentru copiii cu vârsta între 3 ºi 6 ani,
ºi-a propus sã îi surprindã pe cei mici cu un
spectacol plin de culoare, voie bunã ºi armonie.

Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia
Teatralã, situatã la intrarea în sala de spectacole
a Palatului Culturii ”Teodor Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 5 lei, indiferent de locul
în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:00-16:00, la tel. 0733/033071 sau la
email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, Palatul
Culturii „Teodor Costescu” va organiza miercuri,
27 martie 2019, de la ora 12:30, un spectacol
pentru copii, pus în scenã de Teatrul DA.
   Este vorba de „Pinocchio”, de Carlo Collodi,
un spectacol care se adreseazã copiilor cu
vârsta între 6 ºi 11 ani.
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia
Teatralã, situatã la intrarea în sala de
spectacole a Palatului Culturii ”Teodor
Costescu”.
Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 5 lei, indiferent de locul
în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:00-16:00, la tel. 0733/033071 sau la
email: rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Alãturi de consilierii locali liberali am
depus un proiect de hotãrâre ce prevede
reducerea termenelor de eliberare a actelor
de identitate de cãtre Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor.

Conform legislaþiei în vigoare, termenul de
soluþionare a cererilor pentru eliberarea unui
act de identitate este pânã la 30 de zile, acesta
putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de cãtre
ºeful serviciului public comunitar de evidenþã a
persoanelor.
   În sensul Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului

Reducerea termenelor de eliberare a actelor de identitate
nr. 97/2005, prin act de identitate se înþelege
cartea de identitate, precum ºi cartea de identitate
provizorie ºi buletinul de identitate, aflat în
termen de valabilitate.
   Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de
identitate se înþelege ºi cartea electronicã de identitate.
    Încã de anul trecut, angajaþii Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor elibereazã actele de identitate
încadrându-se de obicei în termen de sub 10
zile însã noi ne dorim sã fie reglementate aceste
termene astfel încât ºi pe viitor sã fie respectate.
   Astfel, conform proiectului, termenul de
eliberare a actelor de identitate va fi de cel mult
10 zile de la depunerea tuturor documentelor,
cu excepþia cazurilor în care este nevoie de
verificãri suplimentare conform prevederilor
legale iar termenul de eliberare a vizelor de
reºedinþã va fi de cel mult 5 zile.
   Reducerea termenului la 10 zile, respectiv 5 zile,

se va face în urma audienþei persoanelor interesate
la ªeful Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Nu se vor percepe taxe suplimentare pentru
eliberarea actelor de identitate în regim de
urgenþã conform prezentei hotãrâri.

Fermieri sunt atenþionaþi cu
privire la respectarea

programãrilor
   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã, în prima zi de depunere a
Cererilor Unice de Platã în cadrul Campaniei
2019, la Centrele judeþene/locale APIA ºi al
Centrul Municipiului Bucureºti s-au prezentat
doar 3.246 fermieri dintr-un total de 5.588 fermieri
programaþi, respectiv un procent de 58,08%.
   Atragem atenþia fermierilor cã este necesar sã
se prezinte la data ºi ora la care sunt programaþi
conform INVITAÞIEI primite pentru a se putea
utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat
pentru primirea Cererilor în Campania 2019.
   Completarea declaraþiei de suprafaþã se
realizeazã electronic, folosind aplicaþia IPA-
Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.
Finalizarea ºi închiderea cererii unice de platã
în IPA-Online se face în prezenþa funcþionarului
APIA responsabil cu primirea cererii unice de
platã, dupã verificarea acesteia ºi a mesajelor
din controlul parcelelor digitizate ºi corectarea
eventualelor probleme semnalate de cãtre
sistemul informatic.
   Acelaºi principiu se aplicã ºi pentru fermierii,
crescãtori de animale, care vor completa Cererea
unicã de platã – declaraþie sector zootehnic,
împreunã cu funcþionarul APIA, în aplicaþia
dedicatã sectorului zootehnic.
   Cererile se depun la Centrele judeþene APIA
în cazul fermierilor care solicitã o suprafaþã mai
mare de 50 hectare teren agricol ºi la centrele
locale în cazul fermierilor care solicitã o
suprafaþã mai micã sau egalã cu 50 hectare teren
agricol.
   Reamintim cã depunerea Cererilor Unice de
Platã în cadrul Campaniei 2019 se va încheia la
data de 15 mai 2019, în conformitate cu
prevederile OMADR nr.69/2019, iar cei care nu
se prezintã pânã la acest termen nu vor beneficia
de sprijinul financiar acordat de APIA.
   Materialele de informare referitoare la
Campania de primire a Cererilor Unice de Platã
în anul 2019 sunt disponibile pe pagina de
început a site-ul APIA: www.apia.org.ro.

RESPONSABIL  COMUNICARE

Viceprimar Daniel CÎRJAN,
Preºedinte PNLDrobetaTurnu Severin
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Prezentarea unor cazuri concrete
ale violenþei ºcolare, pericolul
consumului de droguri ºi importanþa
adoptãrii unui comportament bazat pe
respect, toate au fost aduse în discuþie,
marþi, 05 martie a.c., în cadrul unei ore
de curs  cu elevii clasei a XII-a de la
Colegiul Economic „Theodor Costescu”.
   Jandarmii au împãrþit celor prezenþi
pliante informative cu informaþii
referitoare la  activitatea Jandarmeriei  ºi
oferta educaþionalã la instituþiile de

Prevenirea delincvenþei juvenile reprezintã o prioritate pentru jandarmii mehedinþeni

 urmare din pagina 7

   Aºa sunã, în teorie, povestea
revendicativã. De fapt, la întâlnirea cu
prefectul Nicolae Drãghiea, militarii au
recunoscut cã ar fi trebuit sã picheteze
Prefectura, dar au preferat mai bine un
dialog cu prefectul. Generalul în rezervã
Ioan Panã s-a decis cã poate e mai bine
sã nu supere autoritatea prefectului.
   „A venit timpul sã ne manifestãm ºi sã ne
spunem doleanþele. Azi, în intervalul orar
9:30 – 12:30, în Bucureºti ºi în toate
municipiile reºedinþã de judeþ vor fi
pichetate itinerant sediile partidelor din
coaliþia la guvernare, respectiv PSD ºi ALD,
precum ºi Prefectura, cu un numãr redus
de membri  ºi vor fi înmânate, pe cât posibil
titularilor, o notã de protest ºi o notã de
revendicãri. Acþiunea trebuie notificatã la
Primãrie. Fac o parantezã: nu am notificat-
o la Primãrie deoarece am ajuns la concluzia
cã nu este necesar ºi frumos sã pichetãm.
Mai beneficã pentru noi este aceastã întâlnire
din aceastã mica ºedinþã din incinta
Prefecturii”, a declarat gen. (r) IOAN PANÃ,
preºedinte la Asociaþia Cadrelor Militare în
Rezervã ºi Retragere Mehedinþi.
   Inechitãþile salariale reclamate de
rezerviºtii militari au fost aduse concret
la cunoºtinþa prefectului, iar aceºtia au
mai adãugat cã protestul lor se alãturã
celui anunþat ºi de cãtre cadrele militare
în activitate.
   Prefectul Drãghiea i-a ascultat cu atenþie
pe pensionarii militari, le-a analizat
doleanþele, dar a precizat cã nu poate decât
sã transmitã mai departe solicitãrile. Totuºi,
prefectul le-a dat ºi sfaturi. Mai exact, le-a
spus cã pentru drepturile lor trebuie sã lupte
individual sau prin asociaþiile reprezentative.
   Acþiunile de protest se suprapun cu
Reuniunea Informalã a Consiliului JAI
(Justiþie ºi Afaceri Interne), la nivel de
miniºtri, iar prin pichetãrile comune ale
instituþiilor din spectrul militar se doreºte
sã se atragã atenþia asupra unor probleme
care afecteazã drepturile ºi interesele
personalului activ ºi în rezervã din sectorul
de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã.

Pensionarii militari...

învãþãmânt care formeazã viitorii jandarmi.
   Activitatea a avut drept scop
prevenirea faptelor antisociale,
reducerea numãrului elevilor care pot
deveni victime ale unor astfel de fapte,
precum ºi promovarea ofertei
educaþionale.
   Astfel de activitãþi continuã ºi  la alte
instituþi i de învãþãmânt de pe raza
judeþului Mehedinþi.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

 Romeo Crîºmaru
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

 La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti cu
prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte de
anvergurã alãturi de oameni care au aceleaºi vise ºi
idealuri ca tine îþi oferã posibilitãþi deosebite de dezvoltare
personalã, dar ºi satisfacþia lucrului bine fãcut ºi de
folos ºi altora. Dozeazã-þi eforturile ºi elanul deoarece
riºti sã-þi neglijezi relaþiile cu cei apropiaþi. Între 7 ºi 9
martie este nevoie sã te odihneºti mai mult. Sunt posibile
neplãceri legate de segmentele picioarelor ºi de
segmentele sistemului digestiv. Evitã pe cât posibil
tratamentele alopate, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale. Regândeºte-þi programul zilnic ºi relaþiile
socio-profesionale. Pe de altã parte ar fi bine sã cauþi
sensurile spirituale ale evenimentelor din preajma ta.
Stai de vorbã cu persoane cu experienþã spiritualã ºi
relaþionalã ºi urmeazã-le sfaturile ºi soluþiile oferite. În
weekend îþi vor reveni strãlucirea ºi voia bunã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Multã forfotã în relaþiile cu prietenii, atât la nivel de
comunicare, cât ºi faptic. Întâlnirile, dialogurile, activitãþile
desfãºurate cu aceste persoane îþi vor aduce informaþii
importante pentru propria ta dezvoltare personalã ºi
profesionalã. Poate fi nevoie sã-þi remodelezi gândirea ºi
felul în care vorbeºti. Este o perioadã în care þi se aratã
adevãrata faþã a relaþiilor cu prietenii. Astfel ar fi bine sã te
debarasezi fãrã rezerve de persoanele inoportune ºi sã te
deschizi din toatã inima cãtre altele noi. A doua parte a
sãptãmânii te predispune la izolare ºi meditaþie interioarã.
Sunt zile bune pentru a te gândi pe îndelete la situaþiile ºi
relaþiile în care eºti implicat. Odihneºte-te conºtient ºi la
nevoie apeleazã la sfaturile specialiºtilor în sãnãtate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sfera profesionalã este animatã din plin. Se întrezãresc
ºedinþe cu ºefii, dialoguri importante, chiar decizii majore
pe care vei fi nevoit sã le iei în ceea ce priveºte activitatea ta
din cadrul unui loc de muncã. Zilele de 7 ºi 8 martie sunt
definitorii în acest sens, de aceea fii prudent. Traversam o
perioadã în care þi se deschid noi culoare profesionale,
existând posibilitatea sã-þi schimbi total profesia ºi condiþiile
de muncã. Totuºi, analizeazã pe îndelete ce se petrece în
acest sector ºi nu da cioara din mânã pe vrabia de pe gard.
Pe de altã parte, imaginea în ochii lumii, statutul social þi
le poþi schimba în sens pozitiv, dar pentru asta trebuie sã
depui eforturi serioase ºi pe termen lung. În weekend,
bucurã-te de prieteni! Stai de vorbã cu aceºtia ºi cere-le
sfaturile vizavi de situaþiile de viaþã în care eºti implicat.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

  Dacã în prima jumãtate a sãptãmânii eºti preocupat
mai mult cu aspectele materiale ale vieþii, în a doua
jumãtate sufletul tãu va cãuta oameni rafinaþi, cu o pregãtire
specialã în domeniile spirituale. Sunt momente bune
pentru a-þi schimba viziunea asupra vieþii ºi pentru a-þi
crea noi legãturi cu ierarhiile divine. Minunat este ca
suportul astral de care beneficiezi îþi oferã suficiente
resurse, atât pentru a-þi modela personalitatea, gândirea,
cât ºi pentru a te ocupa de treburile cotidiene. Pe de altã
parte, dacã eºti implicat într-un program de instruire
sunt posibile altercaþii cu profesorii, mentorii sau colegii
de studiu. Fii prudent ºi deschis pentru ideile altora.
Legãturile cu strãinãtatea sunt o altã temã interesantã.
Demersurile pentru cãlãtorii, dar ºi pentru studii pe
termen lung au succes. În weekend este loc de
evenimente cu multã lume.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Pornind de la banii ºi bunurile administrate în comun
cu alþii, toate relaþiile tale vor fi supuse unei revigorãri
importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona
sã-þi foloseºti mai eficient talentele, dar ºi veniturile.
Tentaþia de a face investiþii, credite sau alte tipuri de
planuri financiare este foarte mare ºi riscantã. Bine ar fi
sã stabileºti prioritãþile financiare, în funcþie atât de nevoile
tale personale, cât ºi în funcþie de nevoile celor dragi. Ai
grijã sã-þi achiþi la timp facturile, taxele sau alte datorii
faþã de ceilalþi. Sunt zile bune pentru planificarea unor
cãlãtorii sau studii pe termen lung. Asta îþi va conferi
strãlucire, deschidere sufleteascã faþã de ceilalþi ºi spor
în toate acþiunile pe care le întreprinzi. La sfârºitul
sãptãmânii se recomandã studii ºi cercetãri legate de
teme spirituale, istorice sau profesionale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã este multã agitaþie la serviciu.
Apar responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii
ceva mai târziu. Un prieten sau un protector îþi poate da
sfaturi bune vizavi de locul tãu de muncã sau de domeniul
profesional în care lucrezi. Þine cont de informaþiile
colaterale ºi îndeplineºte-þi sarcinile de lucru cât mai
bine ºi la timp. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
aparatului cardio-vascular. Dozeazã-þi eforturile, adoptã
o dietã potrivitã ºi odihneºte-te regulat. Relaþiile
parteneriale sunt rãscolite în totalitate. Se deschide o
etapã nouã, astfel cã pot apãrea colaborãri noi sau o
cerere în cãsãtorie. Prudenþa ºi discernãmântul te vor
feri de neplãcerile existente deocamdatã în acest sector
de viaþã. Spre sfârºitul intervalului analizat revin în
atenþie achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Ar fi bine sã-þi canalizezi eforturile cãtre locul de
muncã. Se petrec multe schimbãri, mai mult sau mai
puþin la vedere, de aceea fii prudent ºi prezent la serviciu.
Relaþiile colegiale sunt tensionate ºi foarte uºor se pot
deteriora iremediabil. Activitãþile tale profesionale
actuale sunt rezultatul unora trecute care nu au fost
finalizate corect ºi la timp. De aceea poþi simþi uneori
cã baþi pasul pe loc ºi cã unele discuþii sau evenimente
se tot repetã. Selecteazã-þi prioritãþile profesionale ºi
evitã provocãrile celorlalþi. Sãnãtatea poate avea de suferit
de pe urma tumultului din sfera socio-profesionalã. Evitã
pe cât posibil consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. Odihneºte-te ºi plimbã-te mai
mult în aer liber. Spre finele sãptãmânii, partenerul de
viaþã te solicitã mult ºi bine.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna îþi poate aduce evenimente interesante
în relaþiile amoroase ºi în cele cu copiii. Ar fi bine
sã stabileºti anumite limite vizavi de cerinþele pe
care þi le adreseazã cei dragi, altfel riºti sã rãmâi atât
fãrã energie vitalã, cât ºi fãrã resurse materiale. Pe
de altã parte, nevoile tale sentimentale sunt mari ºi
în continuã schimbare. Ceea ce îþi oferã persoanele
existente acum în preajma ta este departe de ceea
ce îþi doreºti tu. De aceea ar trebui sã te orientezi
cãtre alte poveºti de iubire, chiar dacã asta implicã
eforturi suplimentare din toate punctele de vedere.
Copiii sunt o altã temã importantã a acestor zile,
datoritã situaþiilor în care aceºtia te implicã vrei, nu
vrei. Zilele weekend-ului anunþã treburi de rutinã
fie acasã, fie la serviciu. Ai grijã ºi de sãnãtatea ta.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce multe dialoguri cu cei
apropiaþi, fie pe teme de larg interes, fie pe teme
profesionale la serviciu. Într-un anume fel, gândirea ta
este focalizatã deocamdatã pe bani ºi bunuri materiale
pe care le poþi obþine ºi folosi de la ºi prin alþii. De aici ºi
felul în care vorbeºti are legãturã cu aspectele materiale
ale vieþii cotidiene. De asemenea se pot ivi pe neaºteptate
cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva diverse
chestiuni profesionale, dar ºi pentru ale tale personale.
Îþi sunt favorizate activitãþile gospodãreºti de anvergurã
ºi dialogurile importante cu cei dragi. Fii prudent ºi þine
cont ºi de nevoile sau doleanþele membrilor familiei. Se
deschide o nouã etapã în plan familial ºi domestic. La
finalul rãstimpului analizat se contureazã petreceri, ieºiri
în lume cu persoana iubitã, dar ºi momente de rãsfãþ cu
un hobby.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Aspectele financiare care te preocupã la începutul
sãptãmânii au legãturã cu sfera partenerialã. Din
colaborãrile în care eºti implicat poþi primi o sumã de
bani considerabilã sau favoruri importante pe termen
lung. Se întrezãresc dialoguri ºi întâlniri importante cu
persoanele din anturajul apropiat. Gândirea ºi
comunicarea îþi sunt îngreunate, de aceea fii prudent ºi
ascultã mai mult, dar vorbeºte direct ºi la obiect. Evitã
deciziile majore, declaraþiile de orice fel ºi implicarea în
activitãþi profesionale care presupun mult efort intelectual.
Spre finalul sãptãmânii, astrele îþi recomandã sã te retragi
în liniºtea ºi siguranþa casei. Sunt momente excelente
de a-þi îmbunãtãþi condiþiile de trai de acasã, de a alcãtui
planuri gospodãreºti ºi de a sta de vorbã cu cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi oferã energie
beneficã pentru a-þi reorganiza planurile de viitor,
pentru a-þi stabili prioritãþile ºi pentru a-þi face ordine
în relaþii. Chiar dacã, stãrile tale de spirit fluctueazã,
cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Se contureazã veºti importante legate de veniturile
obþinute din munca desfãºuratã la un serviciu. Pot
apãrea oferte noi de colaborare sau la actualul loc
de muncã se poate diversifica activitatea ºi de aici
tu sã ai posibilitatea de a câºtiga bani mai mulþi.
Este adevãrat cã ºi eforturile vor fi pe mãsurã, dar te
vei descurca excelent. Relaþiile parteneriale se
îmbunãtãþesc, deschizându-þi-se variante noi fie de
colaborare, fie de oficializare a unei relaþii amoroase
mai vechi. Spre finalul intervalului analizat se animã
relaþiile cu anturajul apropiat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Discreþia care te învãluie în primele zile ale
sãptãmânii te fereºte de provocãrile celorlalþi. Sunt
momente bune pentru a-þi reformula personalitatea,
modul de relaþionare cu cei din jur, dar ºi pentru a
te rãsfãþa cu plimbãri în aer liber, cu o dietã de
sezon ºi cu ceva mai mult somn. La mijlocul
sãptãmânii, energia vitalã se amplificã ºi vei reuºi
sã-þi rezolvi atât chestiunile profesionale rãmase
restante, cât ºi treburile personale de acasã.
Important este sã te ocupi doar de ale tale ºi sã eviþi
implicarea de orice fel în treburile altora. Se pot
accentua unele afecþiuni ale sistemului circulator.
Ultimele zile ale sãptãmânii aduc cheltuieli majore,
dar primeºti ºi bani suficienþi pentru toate.

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop (7 - 13 martie 2019)
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Leul a avut în februarie o
evoluþie depreciativã faþã de
principalele valute, parcurs datorat
scãderii încrederii în economia
româneascã, tendinþã apãrutã dupã
apariþia OUG 114.
   Comparativ cu sfârºitul lui
ianuarie, luna trecutã euro a
crescut cu circa un ban, dolarul cu
peste 2,5 bani iar francul elveþian
cu aproape jumãtate de ban.
   La începutul lui martie s-a ajuns
în situaþia în care Finanþele au
solicitat agenþiei Standard & Poor’s
sã amâne publicarea perspectivei
de rating a României. O trecere de
la stabil la negativ ar echivala cu
creºterea costurilor de împrumut de
pe pieþele internaþionale.
   Media euro a fluctuat în primele patru
ºedinþe ale intervalului între 4,7397 ºi
4,7433 lei. La finalul intervalului
moneda unicã a urcat la 4,7506 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,741 – 4,752 lei.
   Perspectivele leului pe termen
mediu sunt negative, în opinia
membrilor CFA România. Ultimul
sondaj realizat în rândul acestora
indicã o valoare medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de 6 luni de 4,8055
lei/euro, iar pentru cel de 12 luni
valoarea medie a cursului anticipat
este de 4,8884 lei/euro.
   De altfel, indicele de încredere în
privinþa evoluþiei economiei acesta
a scãzut la 23,8 puncte, mai puþin
cu 22,2 puncte comparativ cu
ianuarie 2018.
   Cursul dolarului a fluctuat între
4,1591 ºi 4,1885 lei, cel de la
sfârºitul intervalului fiind stabilit la
4,1797 lei, când cotaþiile din piaþã
au fluctuat între 4,157 ºi 4,183 lei.
 Moneda elveþianã s-a tranzacþionat
pe pieþele internaþionale între 1,133
ºi 1,141 franci/euro, iar media ei a
scãzut de la 4,1939 la 4,1734 lei,
pentru ca la finalul perioadei media
sã fie stabilitã la 4,1753 lei.
   Aprecierea monedei americane de la  Radu Georgescu

Euro a crescut în februarie cu un ban
sfârºitul perioadei a fãcut ca preþul
gramului de aur sã creascã la 173,2423
lei, în timp ce valoarea unciei de aur
se situa pe pieþele internaþionale
specializate la 1.284,42 dolari, cel mai
redus nivel din ultima lunã.
   Sondajul CFA România indicã o
valoare medie de 3,84% pentru
rata anticipatã a inflaþiei cu un
orizont de 12 luni.
   Dobânzile interbancare au scãzut
la finalul intervalului dupã apariþia
unor informaþii care susþin cã se
pregãteºte modificarea OUG 114,
prin renunþarea la aplicarea „taxei
pe lãcomie” în funcþie de valoarea
ROBOR sau plata semestrialã a
acesteia în loc de cea trimestrialã.
   Indicele la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la 3,26 la
3,22% iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a scãzut de la 3,37 la 3,35%.
   Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci, a
alunecat de la 3,48 la 3,46% iar cel la
12 luni a scãzut de la 3,53 la 3,52%.
   Perechea euro/dolar a scãzut de
la 1,1421 la 1,1317 – 1,1352
dolari, la sfârºitul perioadei.
   Moneda americanã s-a apreciat
dupã publicarea datelor privind
inflaþia. Dacã în SUA ea a fost în
ianuarie de 1,7%, în schimb zona
euro s-a „mulþumit” cu 1,5%.
   Tendinþa de creºtere a dolarului se
datoreazã, în principal, stãrii negative
a economiei din zona euro, unde Italia
a intrat în recesiune tehnicã iar
Germania se poate confrunta cu
probleme asemãnãtoare.
   Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a încheiat perioada în
jurul valorii de 3.700 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 27
februarie – 5 martie.

SC COTTONTEX SRL Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

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

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: erol@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176 364

- ANUNÞ -
PRIMÃRIA PONOARELE

Organizeazã licitaþie pentru închirierea pãºunilor (izlazurilor) aflate în
domeniul public al comunei Ponoarele identificate dupã cum urmeazã:
- Pãºunea Brãziºori - în suprafaþã de 13,87 ha;
- Pãºunea Ocne – în suprafaþã de 20,06 ha;
- Pãºunea Ludu - în suprafaþã de 18,77 ha;
- Pãºunea Gãrdãneasa – în suprafaþã de 34,50 ha;
- Pãºunea ªipotu – Bîrîiacu – în suprafaþã de 45,05 ha;
   Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului
de sarcini de la sediul Primãriei comunei Ponoarele, judeþul Mehedinþi,
achitând suma de 50 lei la casieria Primãriei.
   Garanþia de participare la licitaþie este de 500 lei.
   Modalitatea de acordare a închirierii va fi prin licitaþie publicã, cu
strigare, conform OUG 34/2013 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
HG 1064/2013, a Legii 215/2001 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi a Codului Civil.
   Data limitã depunere cereri: 29.03.2019, ora 16:00.
   Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 01.04.2019, ora 11:00.
   În situaþia în care nu se prezintã nici o persoanã la licitaþie, sau nu a
fost adjudecatã una sau mai multe suprafeþe, aceasta se va relua peste
ºapte zile calendaristice.
   Relaþii suplimentare se pot obþine de la sediul Primãriei comunei
Ponoarele,
- tel/fax 0252.381.512.
- e-mail: primariaponoarele@yahoo.com .
DAT SPRE PUBLICARE: 07.03.2019

PRIMAR, Iulian CERBU-DURALIA



sportOBIECTIV mehedinþean 07 - 13.03.2019 pag. 15

Sezonul de primãvarã în
fotbalul judeþean din Mehedinþi a
debutat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cu sferturile de finalã ale
Cupei României. N-au fost însã
surprize în aceastã fazã, astfel cã
primele patru clasate din Liga a
IV-a s-au calificat în semifinalele
competiþiei. Câºtigãtoarea ediþiei
precedente a Cupei României,
Vi itorul  ªimian, a acces în
penultimul act, dupã ce s-a impus
cu 4-1 în deplasarea de la Viitorul
Cujmir, prin golurile lui Eduard
Popescu (14, 16, 68) ºi Mãdãlin
Mãtãsãreanu (52), respectiv Sorin
Popa (90).
    În semifinale s-a calificat ºi

Patronatã de Adrian Mititelu,
FCU Craiova a început returul Ligii
a III-a cu un rezultat dezamãgitor.
Deºi a întâlnit penultima clasatã din
serie, echipa din Bãnie s-a întors
doar cu o remizã din deplasarea de
la Atletic Bradu. Oaspeþii au deschis
scorul, în minutul 12, prin Claudiu
Bãlan, dar s-au vãzut egalate în
finalul primei reprize ºi n-au mai
reuºit golul victoriei în partea
secundã. Dacã FCU Craiova a
remizat, scor 1-1, cu penultima

CFR’43 Turnu Severin,
singura echipa de futsal din
Mehedinþi, continuã seria
partidelor de pregãtire din acest an.
Dupã victoriile cu Jiul Rovinari (8-
5) ºi CS Strehaia (23-5), urmate de
înfrângerea cu puternica echipã de
futsal Viitorul Bãleasa (4-11),
juniorii pregãtiþi de Alexandru
Sitaru au dispus cu 13-8 de AS
Decebal Eºelniþa, liderul
Campionatului Judeþean de Fotbal
U19 din Mehedinþi.

Deºi nu sunt prea familiarizaþi cu
jocul în salã, juniorii de la Eºelniþa
au oferit o replicã destul de bunã ºi

Favoritele, calificate în semifinale
Recolta Dãnceu, care a câºtigat, în
timpul regulamentar, cu scorul de 6-
4, partida de la Inter Crãguieºti.
Mihai Pavel (9, 70, 82), Ionuþ Mari
(28), Lucian Brucã (65) ºi Cristian
Boboescu (85) au marcat pentru
liderul din Liga a IV-a, în timp ce
Marinel Rãdulescu (10), Mihai
Sucilã (24) ºi Gabriel Iosu (72, 90)
au înscris pentru liderul din Liga a
V-a. Tot o echipã de eºalon inferior
a întâlnit ºi CS Strehaia, care s-a
calificat fãrã prea mari emoþii, dupã
ce a dispus cu 3-0 de ªtiinþa
Broºteni, prin reuºitele lui Sebastian
Cojocaru (50, 90) ºi Stelian
Mocîrcioiu (89). Tabloul
semifinalelor e complexat de

Pandurii Cerneþi, care a
câºtigat cu 3-2 jocul de
la Obârºia de Câmp,
prin golurile lui Lucian
Neagoe (8), Alexandru

 M. O.

Bologa (32) ºi Adi
Armaºu (90),
respectiv Cosmin
Coman (18) ºi Marius
Fulga (33).
    Astfel, primele 4
clasate din Liga a IV-a
s-au calificat în
semifinalele Cupei
României - faza jude-
þeanã Mehedinþi ºi se
vor întâlni la sfârºitul
acestei sãptã-mâni,
dupã urmãtorul pro-
gram: Pandurii Cerneþi
- CS Strehaia (sâmbãtã,
ora 15:00) ºi Viitorul
ªimian - Recolta
Dãnceu (duminicã,
ora 11:00). Returul
este programat pe 16 martie. Pe 23/
24 martie se reia campionatul în

Rezultatele sferturilor de finalã:
Viitorul Cujmir - Viitorul ªimian 1-4 (0-2)
Inter Crãguieºti - Recolta Dãnceu 4-6 (2-2)
ªtiinþa Broºteni - CS Strehaia 0-3 (0-0)
AS Obârºia de Câmp - Pandurii Cerneþi 2-3 (2-2)

 M. O.

Un nou amical pentru CFR ’43

chiar au condus în douã rânduri. În
final, echipa mai experimentatã pe
parchet s-a impus la 5 goluri
diferenþã. Andrei Nohaiu (6 g),
Eugen Toader (2), Andy Chircu (2),
Raul Iorgulescu, Iulian Szaniszlo ºi
Coti Dãnoiu, respectiv Octavian
Orbulescu (2 g), Emerich
Tomulescu (2), George Cherescu
(2), Adrian Tomescu ºi George
Dumbravã au fost marcatorii jocului
disputat în Sala de Sport a ªcolii
Generale nr. 15 din Drobeta Turnu
Severin. Din toamnã, CFR’43 Turnu
Severin va debuta în Campionatul
Naþional U19 de Futsal.

Pas greºit pentru FCU Craiova

Desfãºuratã în Complexul
Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureºti,
Cupa României la box feminin,
pentru seniori, tineret, juniori ºi
cadeþi, a adus cinci medalii pentru
CSM Drobeta Turnu Severin. Secþia
pregãtitã de Dumitru Cipere n-a avut
reprezentante la seniori, iar la tineret
a mizat pe Petronela Georgiana
Schinte, care a cucerit medalia de
aur în limitele categoriei 81 kg, ºi
pe Mariþa Fota (54 kg), care a obþinut
bronzul. Medalia de argint a revenit
cadetei Daria Alexandrescu (59 kg),
iar junioarele Claudia Coºman (57
kg) ºi Cezara Parpalã (66 kg) au urcat
pe ultima treaptã a podiumului de

Cinci medalii pentru
fetele lui Cipere

premiere. “Sunt mulþumit de
rezultatele obþinute la prima
competiþie a sezonului. Au luat 5
medalii, dintre care una de aur.
Trebuie sã repetãm evoluþiile ºi la
Campionatul Naþional, iar Petronela
Schinte sã boxeze în toamnã la
Campionatul European pentru
tineret. Dacã în 2018 a obþinut
bronzul european la juniori, sper ca
ºi anul acesta sã fie pe podiumul
continental, chiar dacã va lupta la
tineret”, a declarat Dumitru Cipere,
antrenorul secþiei de box de la CSM
Drobeta Turnu Severin. La
competiþia de la Bucureºti au
participat 156 de pugiliste. M. O.

 M. O.

clasatã, liderul Turris Oltul Turnu
Mãgurele s-a impus cu 7-1 pe
terenul ultimei clasate Viitorul
Domneºti ºi s-a distanþat la 6 puncte
de olteni. Sâmbãtã, de la ora 15:00,
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, FCU Craiova va
întâlni Steagul Roºu Braºov. Etapa
trecutã, braºovenii au remizat, scor
2-2, în deplasarea de la FC Pucioasa
ºi se menþin la un punct sub echipa
antrenatã de Nicolo Napoli, aflatã în
continuare pe locul 3.

Liga a IV-a, dar ºi în Liga a V-a
Mehedinþi.
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Mã fraþilor, plãtim, parcãm.
Nu plãtim, nu parcãm. Nu plãtim,
cãutãm maºina ridicatã. Cam aºa o
sã fie. Vii, plãteºti, parchezi, ai plecat.
Dacã nu, o iei matale pe jos, cã mersu
pe jos face piciorul frumos ºi sã vezi
condiþie fizicã la unii. Bine cã nu e
prea mare oraºul, cã altfel nu ºtiu ce
sã fãcea al lu Zbanghiu, cã ãsta la cât
este de zgârcit nu ar da nici mãcar o
ceapã degeratã pe un loc de parcare
cu platã. Da poate sã ia exemplu di la
Tanþa lu Pecingine, care ºi-a luat
bicicletã nouã ºi acuma sã plimbã pin
tot oraºu, de o ºtie lumea mai ceva
ca pe Miþa Biciclista.
   Mã nepoate, când vã spunea Sucã
de mult timp, cã Spitalu di la Strehaia
ar trebui redeschis, ziceau unii cã nu

Sucã ºi parcãrile, spitalu di la Strehaia ºi nea Nodiþ, director de mare spital
le pasã, cã asta e, cã mai trebuie sã sã
mai ºi închidã din ele. Bine, acuma o
sã sã apuce ºi de renovare, care va
dura mai bine de un an, aºa cã
strehãienii vor mai face ceva drumuri
ca sã sã trateze pi la alte spitale. Pãnã
atuncea, ar trebui ca nea primarele sã
trateze mãcar gropile, dacã nu ºi
trotuarele, sparte peste tot. ªi apropo,
cum mai stã Strehaia la colectarea
taxelor ºi impozitelor a mai întrebat
cineva? Cã era o vreme când sã mai
fãceau controale, sã mai fãceau acþiuni
de recuperare a creanþelor, acþiuni de
dezarmare a înarmaþilor ºi altele. Or fi
toate bune ºi nu ºtie ºi al lu Zbanghiu.
   Mã fraþilor, greu e ºi cu civilizaþia
asta. Degeaba sã pun coºuri pentru
aruncarea resturilor menajere, cã mulþi

aruncã tot pe jos. Parcã dinadins, cã
altfel nu sã explicã di ce nu ne place
curãþenia. Vizavi de Spitalul Judeþean
de Urgenþã, spre exemplu, degeaba
sunt coºuri de gunoi, dacã e mai multã
mizerie pe lângã ele. ªi când te
gândeºti cã a venit Primãvara...
   Pãi da, veni primavara, venirã ºi
ameninþãrile cu proteste ºi pichetãri.
Vizate sunt instituþiile guvernamentale
ºi sediile partidelor aflate la Putere. O
sã-i vedem mitingind pe militarii în
rezervã, pe cei din sãnãtate,
învãþãmânt... ºi olteni  gurã cascã. Bine,
ultima categorie are deja abonament la
proteste, bilete gratis în rândurile din
faþã, cu scule de filmare ºi transmitere
în direct ºi costumaþie de scandal, dupã
caz. Sau dupã protest, cum vã place.
   Mã fraþilor, pe alã mic al lu’ Sucã îl
gãsirã la ºcoalã cu pãduchi ºi îl trimisã
acasã. Cã uitai sã vã spui, cã nerodu a
rãmas cu sechele di la tasu ºi catã în
fiecare zi în cuibar, sã strângã ouã. Pa
da, sã le vândã cu 25 de franci bucata
la piaþã. Cã aºa i-a povestit tasu, cã a
fãcut el când era mic. ªi cum aºchia
nu sare departe de nerod, ãsta micu
luã pãduchi di la gãini ºi acuma îl dete

tasu cu gaz flambant, de miroasã de
peste stradã. Le e ºi fricã sã mai aprindã
aragazu’ la bucãtãrie, gãtesc la reºou,
cã pãnã sã evaporã pãduchii mai trebe
sã treacã vreme.
   Aia e, mã nepoate, cã între timp
ajunsã nea Andi Nodiþ director la
Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureºti.
Pã da, cã nici nea Sibinescu nu stete
cu mâinile în sân ºi pusã probabel o
vorbã dulce, cã doarã nu degeaba erau
înainte colegi la PD. Bine, cã dupe aia
s-a dus nea Sibinescu la PSD ºi de
aici la ALDE, la chemarea lu nea
Palaºcã, n-a fost chiar rãu. Pã da, n-a
fost rãu deloc, cã nea Palaºcã a rãmas
pe dinafarã ºi nea Sibinescu a intrat în
Parlament. Cã ºtiþi dumnevoastrã
vorba aia cu facerea de bine, nu mai
trebuie repetatã.
   Da dacã tot vine 8 Martie, sperãm
ca mãcar acuma sã-ºi aducã aminte
domnii cã în presa mehedinþeanã
scrisã mai sunt ºi jurnaliste. Nu doar
pe sticlã. Sperãm.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, aveþi mare
grije la semnele de circulaþie din
Severin ºi hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


