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Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a

demarat procedurile necesare pentru ca
într-un timp nu foarte lung, Spitalul din

Vânju Mare sã se redeschidã. Unitatea
medicalã a fost închisã în anul 2011 de

fosta guvernare democrat-liberalã, cu
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Dragi colegi, Partidul
Social Democrat a propus tuturor
partidelor politice sã semneze un
pact naþional pentru bunãstarea
românilor. Un acord prin care vrem
sã le dãm oamenilor o certitudine
scrisã cã niciun partid politic nu le
va mai tãia pensiile ºi salariile, ci
dimpotrivã, vor continua creºterile,
vor avea un trai de viaþã decent.

Acest document a fost realizat având
în vedere afirmaþiile din ce în ce mai
dese ale unor lideri politici care anunþã
cã vor impune din nou mãsuri de
austeritate. Pactul a fost transmis cãtre
toate partidele, iar în document se
regãseºte garanþia cã nivelul de trai al
românilor va fi unul tot mai bun.

Angajamentele din acest pact vizeazã
trei paliere: menþinerea nivelului
veniturilor,adoptarea unor mãsuri pe
plan social, cât ºi a unor mãsuri care
susþin mediul de afaceri.

Pactul este absolut necesar pentru
a îmbunãtãþi tot ceea ce se întâmplã
în societatea româneascã. Cei care
l-au semnat ºi-au asumat sã nu
susþinã modificarea sau amânarea
aplicãrii articolelor din Legea
Pensiilor care prevãd majorarea
punctului de pensie de la 1 septembrie
2020 la 1.775 lei, creºterea nivelului
indemnizaþiei minime la 775 lei
începând cu 1 septembrie 2020 ºi
recalcularea pensiilor.

ªi salariile românilor trebuie sã
creascã. Este un alt angajament pe care
ni l-am asumat de la începutul
guvernãrii. Aceastã majorare este

Pactul Naþional pentru
Bunãstarea Românilor

prevãzutã pentru întreg sistemul public
la 1 ianuarie 2020 ºi 1 ianuarie 2021.
De asemenea, salariile din Educaþie
vor creºte de la 1 septembrie 2020.

Toate partidele trebuie sã aibã grijã
de mediul de afaceri. Sã continue
aplicarea anualã a Programului Start-
Up Nation, sã menþinã facilitãþile
fiscale acordate IMM-urilor, sã
pãstreze sistemul de impozitare
pentru persoanele fizice ºi juridice.

Nu pot sã nu observ însã
indiferenþa cu care partidele din
opoziþie trateazã acest pact. Le
doresc înþelepciune liderilor
partidelor politice din opoziþie
pentru a conºtientiza cã românii nu
mai trebuie sã retrãiascã perioada
tãierilor ºi a austeritãþii. ªi le
adresez ºi eu îndemnul de a semna
acest pact, un pact care trebuie sã
fie garanþia politicã a continuãrii
creºterii nivelului de trai al
românilor în perioada urmãtoare.

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Am tot privit, în vremea din
urmã, eforturile absolut lãudabile ale
unei colege - actriþã, om de teatru –
de a-i iniþia pe cei mici în tainele
actoriei, de a-i apropia de lumea
scenei. Rezultatele au fost
spectaculoase, peste aºteptãri: copiii
au ºi pus în scenã un spectacol iar
acum pregãtesc un altul; îl vom putea
vedea în preajma sãrbãtorilor de iarnã.
   Ceea ce m-a impresionat a fost ºi
devotamentul pãrinþilor, grija lor ºi
dorinþa lor de a le oferi copiilor o astfel
de experienþã artisticã, formatoare. O
experienþã care cu siguranþã îi va
determina sã priveascã ºi sã înþeleagã
lumea cu anume sensibilitate. Fac
parte dintr-o generaþie care, încã din
primii ani de ºcoalã, a avut parte de o
educaþie artisticã, umanistã. Încã de
primele clase de ºcoalã (datoritã unor
învãþãtoare care iubeau literatura) am
participat la cenacluri literare, la serbãri
(aºa cum erau ele, dar învãþam sã
cântãm în cor, sã recitãm, sã citim ºi
chiar sã scriem propriile noastre
creaþii), mergeam la bibliotecã. Trãiam
într-un adevãrat cult pentru poezie,
literaturã, muzicã, aºa cum, bãieþii,
trãiam într-un adevãrat cult pentru
fotbal ºi idolii sãi de atunci.
   În ciuda multor precaritãþi ale acelor
vremuri (cozi la alimente sau butelie,
pe care le-am trãit la greu etc) din
acest punct de vedere, al educaþiei
umaniste, stãteam chiar foarte bine.
Se citea mult. ªi acum am credinþa

O lume
pragmaticã

cã una e sã-þi fundamentezi
personalitatea pe lecturi sau vizionãri
de spectacole de teatru, film sau
concerte, ºi cu totul alta pe seama
youtube-ului sau a vãrului google.
  Nu zic, sunt instrumente utile, ºi
telefonul ºi tableta. Doar cã fãrã sã
vrem ne acapareazã aproape cu totul.
Comunicarea, azi, e predominat prin
servicii de mesagerie sau telefonicã.
Socializarea a devenit sinonimã cu
facebookul ºi nu e deloc acelaºi lucru.
   E un sentiment ciudat cum am
reuºit, într-o singurã viaþã, foarte
rapid, sã trecem de la scrisul
scrisorilor ºi telefonul cu disc, de la
întâlnirile programate cu zile în urmã,
de la ritmul acela lent, natural, al
dialogului uman, la sms, mms,
telefon ºi like ºi whatsapp.
   Lumea veche – din care vine
generaþia mea – s-a scufundat în
uitare ºi pare acum un fel de vis
îndepãrtat, aproape ireal. Azi
cotidianul înghite totul ºi mursecã
totul rapid, imediat. Ieri totul se derula
lent, fãrã grabã, cu o rãbdare a
timpului pe care acum nu o mai
regãsim. În copilãrie aveam atât de
puþine jucãrii (ne fabricam arcuri ºi
sãbii din lemn, ºi tacuri din plumb
când jucam pe timbre) încât ºi azi sunt
uimit când vãd câte, ce puzderie de
jucãrii au copiii. Pur ºi simplu nu-mi
pot stãpâni fascinaþia. Un singur copil
de familie normalã are, azi, jucãrii cât
nu a avut tot cartierul în copilãria mea.
Pe mãsurã ce tentaþiile sunt mari,
enorme, tot atât de mare devine însã
ºi oboseala pãrinþilor, surmenajul,
lipsa de timp.
   E limpede cã am înlocuit prea
repede o lume în care valorile
umaniste aveau o respiraþie a lor,
cu o lume pragmaticã,
materialistã, care ne seacã de
energie oferindu-ne în schimb
foarte foarte multe... bunuri.

Restituirea TVA clienþilor
strãini persoane fizice non UE
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În cadrul ºedinþei
extraordinare a Consiliului
Judeþean, convocatã marþi, 17
septembrie 2019, de cãtre
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a fost
supus votului un proiect deosebit de
important pentru judeþul Mehedinþi
ºi mai ales, pentru cei care locuiesc
în zona de sud ºi care în ultimii ani,
au fost vãduviþi de servicii medicale
specializate, dupã ce Spitalul din
Vânju Mare a fost închis de
guvernarea democrat-liberalã din
anul 2011.
   Mai exact, în cadrul ºedinþei, a
fost aprobat un proiect de hotãrâre
prin care s-a introdus pe lista de
investiþii a Consiliului Judeþean
obiectivul “DALI reabilitare ºi
dotare Spitalul Vânju Mare”.
Totodatã, în urma unei rectificãri
bugetare, a fost alocatã suma de
170.000 lei pentru acest studiu.

Drumul Judeþean 606D, între
Greci ºi Colareþ, este în plin proces de
reabilitare. Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a mers la faþa locului
pentru a verifica stadiul lucrãrilor ºi
cum se implementeazã proiectul.
   “Am constatat cã lucrãrile sunt
avansate ºi se toarnã deja primul
strat de asfalt. Aceastã investiþie
încheie un proces de reabilitare a
întregului drum dintre Plopi ºi Greci,
care nu mai fusese asfaltat de 30 de
ani. Înþelegând problemele celor
care îl tranzitau, începând cu anul
2015 am început sã lucrãm la
reabilitarea acestui tronson, iar acum
asfaltãm ultima porþiune de

Demersuri pentru reabilitarea Spitalului din Vânju Mare

   “Este primul demers concret pe
care îl facem în urma discuþiilor pe
care le-am purtat cu conducerea
Spitalului Judeþean din Drobeta
Turnu Severin, cu cadrele medicale
care lucreazã acum la Secþia externã
din Vânju Mare, dar mai ales cu
oamenii din zonã care îºi doresc sã
se redeschidã spitalul.
În plus, am purtat discuþii cu cei
trei medici rezidenþi care se aflã, în
prezent, pe statul de personal al
centrului multifuncþional de la Se asfalteazã între localitãþile

Greci ºi Colareþ

Vânju Mare, la secþiile Obstetricã-
Ginecologie, Pediatrie ºi Chirurgie
ºi care s-au arãtat interesaþi sã
rãmânã aici sã lucreze, dupã
examenul de rezidenþiat în condiþiile
în care unitatea va fi modernizatã.
De asemenea, facem demersuri în
continuare, pentru completarea
schemei de personal pentru
Spitalul de la Vânju Mare, astfel
încât, dupã procesul de reabilitare
ºi dotare, pacienþii sã beneficieze  Biroul de presã

de condiþii bune de diagnosticare
ºi tratament, fãrã a fi nevoie,
neapãrat, sã vinã la Drobeta Turnu
Severin”, a spus preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Concomitent cu elaborarea
documentaþiei pentru modernizarea
clãdirii spitalului din Vânju Mare,
se cautã soluþii pentru finanþarea
lucrãrilor care se vor efectua.

aproximativ trei kilometri. Se
lucreazã în plin, aºadar, între
localitãþile Greci ºi Colareþ, iar în
aproximativ o lunã, maximum douã
luni, drumul va fi complet asfaltat.
Astfel, în scurt timp, locuitorii din
Bâcleº, Dumbrava ºi Tâmna pot
circula fãrã probleme prin Greci ca
sã ajungã spre Craiova sau Strehaia
ºi mã bucur foarte mult cã putem sã
le dãm aceastã veste”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Proiectul prevede ºanþuri pe toatã
lungimea drumului, zece podeþe
transversale ºi cinci legãturi cu
drumurile laterale.

 Biroul de presã

Palatul Victoria a gãzduit
ceremonia de închidere a
Programului Oficial de Internship
al Guvernului României - ediþia
2019, eveniment la care au
participat 200 de studenþi ºi
absolvenþi de studii superioare,
care au urmat stagiul de practicã
în 55 de instituþii ale administraþiei
publice centrale, în perioada 15
iulie - 13 septembrie 2019.

La ceremonie au participat
viceprim–ministrul ºi ministrul
dezvoltãrii regionale ºi administraþiei
publice, Vasile-Daniel Suciu, ministrul
culturii ºi identitãþii naþionale ºi
ministrul educaþiei naþionale, interimar,
Valer-Daniel Breaz, ministrul
tineretului ºi sportului, Constantin-
Bogdan Matei, secretarul general al
Guvernului, Toni Greblã, precum ºi
reprezentanþi ai administraþiei centrale.

Pe parcursul celor 45 de zile ale
Programului, perioadã consideratã
vechime în muncã, sub atenta
coordonare a îndrumãtorilor, internii
au avut posibilitatea de a-ºi pune în
practicã cunoºtinþele dobândite în
anii de studiu ºi de a-ºi forma noi

Ediþia 2019 a Programului Oficial
de Internship al Guvernului

României, la final
competenþe ºi abilitãþi practice.

Totodatã, prin intermediul celor
66 de evenimente desfãºurate pe
parcursul celor douã luni, internii
s-au familiarizat cu activitatea
administraþiei publice, prin
implicarea în procesul de elaborare
al actelor normative, dar ºi prin
intermediul întâlnirilor organizate,
în care au putut interacþiona direct
cu înalþii oficiali ai statului român.

Astfel, tinerii au fost implicaþi într-o
serie de evenimente comune, precum
întâlniri cu diplomaþi acreditaþi la
Bucureºti, cu reprezentanþi ai mediului
asociativ, cu demnitari ai statului
român ºi cu o parte din miniºtrii
Guvernului României.

De asemenea, au avut ocazia sã
organizeze ºi sã participe la cursuri
de formare ºi simulãri ale proceselor
administrative,  inclusiv pregãtirea ºi
organizarea unei ºedinþe de guvern,
precum ºi la competiþii sportive -
Cupa Tinerilor Interni, eveniment
organizat de Secretariatul General al
Guvernului în parteneriat cu
Ministerul Tineretului ºi Sportului.

 Continuare în pag. 4
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Proiect interzicerea materialelor
plastice de unicã folosinþã

Alãturi de consilierii locali liberali
am depus un proiect de hotãrâre de
Consiliu Local care prevede
interzicerea utilizãrii farfuriilor,
paharelor ºi tacâmurilor din plastic la
evenimentele organizate pe
domeniul public (târguri, festivaluri,
concerte, etc) în municipiul
Drobeta Turnu Severin începând cu
anul 2020.

Astfel, se vor utiliza farfurii, pahare
ºi tacâmuri din materiale
biodegradabile ºi compostabile din
materiale care se descompun în
câteva luni, fãrã riscul de a polua. În
acest sens existã pe piaþã produse
100% din plante, din tãrâþe, etc.

Plasticul are efecte dezastruoase
pentru mediu, astfel cã multe þãri ºi
oraºe din întreaga lume interzic
folosirea materialelor din plastic, iar
organizaþiile de mediu  cer de mult
timp înterzicerea materialelor plastice
de unicã folosinþã.

Eu îmi doresc ca Severinul sã fie

un deschizãtor de drumuri
în aceastã direcþie a
protecþiei mediului înconju-
rãtor ºi sã transmitem un
mesaj foarte clar: Mediul
curat trebuie sã fie o
prioritate!

Dupã fiecare eveniment
care are loc pe domeniul
public care presupune ºi

consumul de alimente sau bãuturi,
zona respectivã rãmâne plinã de
recipiente, farfurii, pahare sau
furculiþe de plastic, ceea ce ne creeazã
în primul rând o mare problemã de
mediu, mai ales cã nu toatã lumea
aruncã aceste recipiente la gunoi, ºi
de foarte multe ori ajung pe zona
verde sau în pãdurile din jur.

Uniunea Europeanã a votat deja
interzicerea utilizãrii materialelor din
plastic începând cu anul 2021.

Dacã fiecare dintre noi contribuim
puþin pe domeniul nostru în aceastã
direcþie, cu siguranþã în viitorul
apropiat vom putea vorbi de un mediu
înconjurãtor mai curat.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Parteneriat cultural

Zilele trecute, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier a gãzduit
Simpozionul Internaþional Drobeta
2019, eveniment la care au participat
aproximativ 100 de invitaþi din þarã
ºi strãinãtate. În deschidere,
managerul Doiniþa Mariana Chircu
a declarat: “Suntem onoraþi ca
împreunã, astãzi, sã deschidem
lucrãrile Simpozionului Internaþional
Drobeta, ediþia 2019, cu credinþa cã
se ridicã la înãlþimea aºteptãrilor
noastre ca organizatori ºi la
înãlþimea aºteptãrilor dumnea-
voastrã ca ºi participanþi. Avem
onoarea sã fie alãturi de noi, astãzi,
Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu ºi principalul nostru
partener, domnul inspector ºcolar
general, Alin Tomoescu. Trebuie sã
vã spunem cã noi, anul acesta, am
trãit o mare bucurie. A fost bucuria

O delegaþie a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier formatã din
ºefii a trei secþii, muzeografi ºi
invitaþi, condusã de managerul
Doiniþa Mariana Chircu, s-a
deplasat vineri, 13 septembrie a.c.

Simpozionul Internaþional
“Drobeta” 2019

reîntoarcerii acasa”.
La deschiderea oficialã a

Simpozionului International
Drobeta, au participat Preºedintele
Consiliului Judeþean, av. Aladin
Georgescu ºi Inspectorul ªcolar
General, prof. Alin Tomoescu.

Preºedintele a apreciat calitatea ºi
importanþa dezbaterilor pe tema
„Patrimoniul natural ºi cultural –
sursã de cunoaºtere ºi educaþie”
exprimându-ºi susþinerea pentru
dezvoltarea culturalã cu implicaþii în
aºezarea pe harta turisticã
europeanã a Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, ca entitate de culturã
emblematicã alãturi de celelalte
obiecte patrimoniale ale judeþului.

La acest eveniment au participat
cercetãtori, profesori ºi muzeografi
din numeroase instituþii de culturã ºi
universitãþi din România, dar ºi din
strãinãtate.

în Serbia, la Zavicanji Muzej, din
Knjazevac-Karadordeva în vederea
încheierii unui parteneriat cultural.
Instituþiile partenere vor participa la
organizarea de evenimente
culturale, expoziþii ºi la redactarea

de proiecte comune în vederea
accesãrii de fonduri europene.
   Parteneriatul presupune
dezvoltarea de proiecte ºi programe
comune cu caracter cultural
(arheologie ºi istorie, etnografie ºi
artã popularã, restaurare ºi
conservare), derularea de
programe ºi proiecte ce au ca scop
o mai bunã cunoaºtere a
elementelor culturale comune.
   Instituþiile partenere vor participa
la evenimente ºi activitãþi culturale,
prima dintre acestea urmând a se
desfãºura la finele anului 2019,
când vor avea loc acþiuni de
promovare a obiceiurilor ºi
tradiþiilor specifice sãrbãtorilor de
iarnã din cele douã þãri.

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 3
La ceremonia de închidere

Programului Oficial de Internship al
Guvernului României, internii au
primit diplome care atestã
participarea ºi îndeplinirea cu succes
a îndatoririlor, precum ºi implicarea
activã în proiectele guvernamentale.

Cei 200 de absolvenþi ai ediþiei din
acest an provin din 48 de universitãþi
de prestigiu din þarã ºi din strãinãtate
(Marea Britanie, Italia, Franþa,
Danemarca, Olanda, Spania) fiind
selectaþi din aproape 3000 de candidaþi.

Programul Oficial de Internship al
Guvernului României a debutat în
2013, cu 25 de tineri care au efectuat
stagii la nivelul structurilor din Palatul
Victoria. În 2014, la Program au
participat 150 de tineri ºi 22 de
instituþii ale administraþiei publice
centrale. În 2018, dupã ºase ediþii ale
Programului de Internship, din
reþeaua de alumni a acestuia fãceau
parte peste 980 de tineri, cãrora li se
vor alãtura absolvenþii din acest an.

Biroul de presã al Guvernului

Ediþia 2019 a Internship...
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Domnul senator Liviu-
Lucian Mazilu, secretarul Grupului
parlamentar de prietenie cu
Republica Serbia, a avut o
întrevedere, marþi, 10 septembrie
2019, cu dl Dragan Markoviæ,

Întrevederea domnului senator Liviu-Lucian Mazilu, secretarul Grupului
parlamentar de prietenie cu Republica Serbia, cu domnul Dragan Markoviæ,

membru al Adunãrii Naþionale a Republicii Serbia, 10 septembrie 2019

Comunicat de presã

membru al Adunãrii Naþionale a
Republicii Serbia, însoþit de o
delegaþie oficialã, aflat în România
la invitaþia dlui deputat Dorel-
Gheorghe Cãprar.
   În cadrul discuþiilor, dl senator

Liviu-Lucian Mazilu a exprimat
întreaga deschidere pentru un
dialog ºi o cooperare strânsã între
cele douã state, amintind cã anul
acesta se împlinesc 140 de ani de
la stabilirea relaþiilor diplomatice
bilaterale între România ºi
Republica Serbia.
   Partea românã a arãtat cã România
continuã sã acorde sprijin statelor
din Regiunea Balcanilor de Vest în
parcurgerea procesului de integrare
în Uniunea Europenã, avansarea
acestui proces costituind ºi una
dintre prioritãþile Preºedinþiei
României la Consiliul Uniunii
Europene. În acest context, România
încurajeazã Serbia sã investeascã
substanþial ºi consecvent în
parcursul sãu european, succesul
în demersurile de aderare
angrenând întreaga regiune pe
calea apropierii de UE.
   Dl senator Liviu-Lucian Mazilu,
a menþionat cã România acordã o
importanþã deosebitã procesului de
monitorizare ºi implementare
efectivã a angajamentelor asumate
de Serbia în Planul general de
acþiune ºi în cel dedicat
minoritãþilor naþionale pentru
asigurarea accesului la educaþie,
mass-media ºi serviciu religios în
limba maternã pe întreg teritoriul
þãrii, amintind în acest context, de
situaþia comunitãþii româneºti din
Valea Timocului.
   A fost fãcutã ºi o trecere în revistã a
stadiului ºi oportunitãþilor de
cooperare dintre România ºi

La  discuþiile  oficiale
cu o delegaþie a

Republicii Serbia am
insistat asupra

situaþiei comunitãþii
din Valea Timocului

    Am avut onoarea sã conduc
întrevederea dintre Grupul
Parlamentar de prietenie cu
Republica Serbia ºi domnul Dragan
Markoviæ, membru al Adunãrii
Naþionale a Republicii Serbia, însoþit
de o delegaþie oficialã.

În cadrul întâlnirii, am subliniat
importanþa implementãrii efective
de cãtre Republica Serbia a
angajamentelor asumate pentru
asigurarea accesului minoritãþilor
naþionale la educaþie, mass media
ºi serviciu religios în limba
maternã, pe întreg teritoriu þãrii,
insistând asupra situaþiei
comunitãþii din Valea Timocului.

     Senator Liviu Mazilu

Alãturi de secretarul
general la PNL Mehedinþ i,
Dumitru Mãrculescu, am
prezentat situaþia semnãturilor
pentru susþinerea candidaturii
domnului Klaus Iohannis la
Preºedinþia României:
   42.700 de semnãturi la nivelul
judeþului Mehedinþi, dintre care
peste 14.000 din Drobeta Turnu
Severin, aproape dublu faþã de
alegerile europarlamentare când au
fost strânse 25.500 de semnãturi
în judeþul Mehedinþi, dintre care
8.000 din Drobeta Turnu Severin.

Situaþia semnãturilor pentru
susþinerea candidaturii domnului

Klaus Iohannis la Preºedinþia României

     Concluzii:
   Klaus Iohannis are prima ºansã
de a câºtiga turul I al alegerilor
prezidenþiale în judeþul Mehedinþi
Partidul Naþional Liberal devine
cel mai puternic partid din judeþul
Mehedinþ i ,  cu o creº tere
constantã în ultimele luni.
 Mulþumim tuturor mehedinþenilor
care au semnat listele de susþinere ºi
au acordat astfel încrederea Partidului
Naþional Liberal ºi candidatului la
prezidenþiale Klaus Iohannis.

 Biroul de presã

Daniel CÎRJAN,
Preºedinte PNLDrobetaTurnu Severin

Republica Serbia în plan politic ºi
economic, precum ºi a perspectivelor
de integrare europeanã a statelor din
Balcanii de Vest.
   Ambele pãrþi au subliniat interesul
pentru amplificarea dialogului, atât
pentru promovarea intereselor
comune în plan regional, cât ºi
pentru dezvoltarea cooperãrii
bilaterale în domeniul securitãþii,
economic, cultural ºi educaþional.
  Din delegaþia oficialã a Republicii
Serbia au mai fãcut parte, de
asemenea, dl Djordje Kosanic,
membru al Adunãrii Naþionale a
Republicii Serbia, vicepreºedinte
al partidului politic Serbia Unitã,
E.S. dl Ambasador Branko
Brankoviæ ºi dl Eric Matthew
Popoviæ, CEO Software Nation.
De partea românã au luat parte la
convorbiri dna deputat Teiº Alina,
dl deputat Slavoliub Adnagi, dl
deputat Dorel-Gheorghe Cãprar ºi
dl deputat Ioan Sorin Roman,
membrii ai Grupului parlamentar
de prietenie cu Republica Serbia.
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’ Cu ursu’, spre cucerirea Everestului cotrocean
* Gata, ãºtia nu mai au

rãbdare! Pânã la declanºarea
campaniei electorale mai e aproape
o lunã, dar bãieþii au plecat cu
ursul! Avem, cum am mai spus,
câteva plutoane de candidaþi la
preºedinþia României, unul mai
fãlcos/fãþos ca altul, frustraþi,
isterici, amatori de circ ieftin ºi
multe feþe triste. Toþi ãºtia, dacã vor
reuºi sã adune fiecare câte 200.000
de semnãturi, vor pleca, cu mare
alai (dupã posibilitãþi) prin þarã, sã
agite lumea. Sã fie vãzuþi pe strãzi,
prin pieþe ºi iarmaroace, pe la
praznice de sfinþi, prin biserici ºi
stadioane, cu reporteraºi ºi camere
de filmat. De ce? Ca sã facã
declaraþii de dragoste nestrãmutatã
faþã de þarã ºi sã înjure actuala ºi
fostele guvernãri care „au dus þara
de râpã”. Cine sunt ei, ce au fãcut
ei remarcabil ca sã se simtã
îndreptãþiþi a candida la cea mai
înaltã funcþie în stat? Nu ºtim,
probabil urmeazã sã aflãm. În mod
sigur aproape cert, în mintea

fiecãrei triste figuri de candidat s-a
produs urmãtorul raþionament: bãi,
dacã ãsta, care e acum în capul
trebii, a ajuns preºedinte doar
pentru cã a mijlocit cândva niºte
adopþii dubioase ºi a cumpãrat
ºase case din meditaþii cu elevii, noi
care, aºa ºi pe dincolo, de ce n-am
ajunge? Pãi ce e de colea sã stai
cinci ani degeaba la Palatul din
Deal, sã-þi duci, din când în când,
mâna la pitpalac atunci când se
cântã imnul, iar în restul timpului
sã faci navetã ºi turism în interes
personal? Plus, vorba aia, Vlaºca
ºi Teleormanul? Plus bani –
cãcãlãu, mãria-ta?! Cu asemenea
determinãri, cum sã nu îþi iei
inima-n dinþi, sã nu muºti din ea
cu sete ºi sã nu porneºti vânjos la
cucerirea Everestului prezidenþial?!
Mai ales dacã te ºi împinge cineva
(dezinteresat, desigur) de la spate?
   * Cum spuneam, deºi mai e
aproape o lunã pânã la declanºarea
campaniei în mod oficial, luând
exemplul luminos al Plãvanului din

Deal, bãieþii au început sã plece cu
ursul. Puterea (sau putoarea,
funcþie de caz!) exemplului, poþi sã
mai zici ceva?! Prin Severin a
poposit, mai zilele trecute,
“caravana” piþigoiului usrist Dan
Barna, despre care unii zic cã se va
califica în finala prezidenþialã, iar
alþii, cã va ieºi chiar preºedinte.
Doamne, apãrã ºi pãzeºte! Cum
ziceam, acest piþigoi deºirat a
descins, luni, la orele serii, în
Severin, fãcându-ºi adepþii locali
sã-l aºtepte vreo douã ore. Aere de
vedetã, ce mama mãmicuþei ei de
treabã! Iar adepþii, dupã ce îl
aºteptaserã deja douã ore, dupã ce
autocarul ce-l transporta pe marele
lider a poposit în oraº, l-au mai
aºteptat vreun sfert de ceas pânã
sã cobore! Ei, da, ce sã zic!
   Eu cred cã, vãzând dumnealui
ce...puhoi de lume îl aºtepta aici,
nici n-ar fi vut sã coboare doar ca
sã respire aer de Dunãre albastrã.
A fãcut-o, totuºi, desigur pentru a
bifa o acþiune ºi pentru a debita ca
un papagal, în faþa microfoanelor
ºi camerelor de luat vederi, acelaºi
text plictisitor cu marile lui proiecte
vizând alegerile anticipate
„dãrâmarea” Guvernului Dãncilã ºi
dizolvarea Parlamentului. Când l-
a întrebat o cetãþeancã despre
afacerile lui cu statul, piþigoiul de
care vorbim a dat-o într-o
pãsãreascã ieftinã de tot ºi uºor
ºmechereascã, gândindu-se,

probabil cã pe aici oamenii sunt
cam bãtuþi în cap ºi nu-ºi dau
seama de „subtilitãþile” lui. Bãiatu’,
hai du-te ºi încarcã niºte sifoane,
fiindcã tot ceea ce sifonezi tu e
numai fâs, vorba lui Mircea Criºan.
ªi poate-þi gãseºti prin bazar niºte
ºlapi mai de Doamne-ajutã cu care
sã apari pe la recepþii...
   * ªi ãsta-i doar începutul, stimaþi
prieteni! Staþi sã vedeþi grosul
poznelor firii, când vor începe exodul
spre meleagurile noastre. Ce ne vor
auzi urechile... Deocamdatã, bãieþii
din politicã se laudã partinico-
patriotic cu semnãturile pe care le-
au strâns pentru liderii înscriºi în
competiþie. Liberalii mehedinþeni, de
pildã, ne anunþã, mândri, cã au
strâns un numãr record de
semnãturi, din Severin ºi judeþ,
pentru sustinerea lui Werner, circa
42.000. Bravo, îi credem pe cuvânt,
deºi ne vine greu sã ne închipuim
cã Dulapul Sãsesc ar putea avea
atâþia adepþi prin aceste locuri În
sfârºit... Pe cei de la PSD nu i-am
vãzut agitându-se în cãutare de
semnãturi pentru coana Viorica mai
deloc. Ce sã fie cu ei? Sunt foarte
siguri cã vor reuºi sã strângã
semnãturile necesare ºi promise?
Lucreazã în trei schimburi? Sau în
regim incognito? În sfârºit, nu e
treaba noastrã. Treaba noastrã ar fi
sã vedem ce facem ca noul
cotrocean ales sã mai þinã ºi cu
poporul român…
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Strauss Festival
Orchestra Vienna

prezintã, pentru
al unsprezecelea
an consecutiv în

România,
spectacolul

„Vienna Classic
Christmas”.

Evenimentul va
avea loc la

Palatul Culturii
“Teodor

Costescu” pe 11
decembrie 2019,
începând cu ora

19:30.
   Spectacolul
„Vienna Classic
C h r i s t m a s ”
susþinut de Strauss
Festival Orchestra,
este un magnific
concert de Crãciun care pregãteºte
auditoriul pentru sãrbãtorile de iarnã
într-o manierã autentic vienezã.
Programul Orchestrei se desfãºoarã,
ca ºi la Concertul de Anul Nou de la
Viena, în jurul celebrelor valsuri ºi
polci ale dinastiei Strauss.
   Strãlucirea Orchestrei vieneze va
fi completatã în acest an de o
prezenþã interpretativã remarcabilã:
soprana Leontina Vãduva.
Cunoscuta publicului meloman
naþional ºi internaþional ca o solistã
de excepþie, soprana Leontina
Vãduva a dat viaþã marilor eroine ale
operei. Este fiica cântãreþei de
muzicã popularã Maria Ciobanu.
   Strauss Festival Orchestra Vienna
va rãspândi strãlucirea ºi fastul Vienei
peste toatã þara, într-un amplu turneu
naþional, cuprinzând 10 oraºe, care
va începe pe 10 decembrie la
Craiova, sãrbãtorind 11 ani de succes
în România ºi se va încheia pe 20
decembrie în Bucureºti la Sala
Palatului. Oraºele care fac parte din
acest turneu sunt urmãtoarele:
10 decembrie - Craiova - Teatrul
Naþional Marin Sorescu
11 decembrie - Drobeta Turnu Severin
– Palatul Culturii Teodor Costescu
13 decembrie – Timiºoara – Opera
Naþionalã
14 decembrie – Arad – Filarmonica
de Stat
15 decembrie – Cluj – Teatrul

Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural din
Drobeta Turnu Severin, ce are în
administrare pe lângã Cetatea
Medievalã ºi fostul Castel de Apã,
actualmente transformat în Castelul
Artelor, a fãcut demersurile
necesare, în baza hotãrârii
Consiliului Local Nr. 305 din
30.10.2017, în vederea reluãrii
unei mai vechi colaborãri cu Filiala
Uniunii Artiºtilor Plastici - Drobeta
Turnu Severin. Astfel, în perioada
imediat urmãtoare, la etajul întâi al
Castelului Artelor vor fi organizate

o serie de expoziþii menite sã
promoveze artiºtii autohtoni ºi nu
numai, dar ºi sporirea numãrului
de vizitatori ai frumosului ºi
elegantului Castel al Artelor
devenit,  odatã cu trecerea
timpului, un veritabil simbol al
Severinului. Pânã la revenirea
artiºtilor plastici, Castelul Artelor
vã aºteaptã sã-l vizitaþi zilnic, de
la ora 09.00 la ora 20.30.

Biroul de Comunicare al
Direcþiei de Patrimoniu Istoric

ºi Turism Cultural Drobeta –
Turnu Severin

Artiºtii platici revin la ...
CASTELUL ARTELOR

Naþional Lucian Blaga
16 decembrie – Braºov – Teatrul
Naþional Sica Alexandrescu
17 decembrie – Bacãu – Teatrul de
Varã Radu Beligan
18 decembrie - Iaºi – Teatrul
Naþional Vasile Alecsandri
19 decembrie - Focºani – Casa de
Culturã a Sindicatelor
20 decembrie – Bucureºti - Sala
Palatului.
Toate spectacolele încep la ora 19.30.
   Evenimentul face parte din
Programul naþional cultural “Artã
contra Drog” 2019, proiect derulat
de Centrul Internaþional ºi pentru
Drepturile Omului - CIADO
România ºi Asociaþia Culturalã de
Teatru, Muzicã ºi Film „Dracula”.
   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: 150 lei
– primele 13 rânduri jos în salã,
iar urmãtoarele rânduri inclusiv
cele de la balcon - 100 lei
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã
vineri, între orele 08:30-16:00, la tel.
0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Având în vedere sesizãrile
unor cetãþeni cu privire la
disfuncþionalitãþile care se manifestã
în cadrul anumitor asociaþii de
proprietari din municipiul Drobeta
Turnu Severin, ºedinþa Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice
Mehedinþi a analizat la ordinea de zi
modul în care primãria municipiului
sprijinã ºi controleazã activitatea
asociaþiilor de proprietari.

Prefectul Nicolae DRÃGHIEA ºi-a
arãtat nemulþumirea faþã de situaþia

DOAR CA SÃ FIE

prezentatã, în sensul cã cele 310
asociaþii de proprietari sunt
îndrumate ºi controlate de un birou
specializat încadrat cu doi oameni.

“Nu este nicio corespondenþã între
prevederile legale ºi situaþia de fapt
existentã, de aceea neregulile
manifestate în cadrul asociaþiilor de
proprietari sunt depistate cu
întârziere, de multe ori când
prejudiciile nu mai pot fi recuperate,
iar cetãþenii rãmân pãgubiþi. Acest
birou este constituit ca sã fie”, a
încheiat prefectul cuvântul sãu.
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Mai ieri au pierit doi români în
Afganistan, iar plãvanul suprem s-a
comportat ca un zid de dat cu capul! De
cînd a descãlecat de pe mîrþoaga
Sibiului la Cotroceni, autorul mîrlãniilor
metafizice s-a înscris la covata cu colivã
ºi traista cu colaci, deschizînd robinetul
unui mandat de udat castraveþii
grãdinarilor externi. Interesat de încã un
mandat, acum scheaunã nemulþumit cã
nu i se face voia strîmbã ºi refuzã din
nou propunerile premierului, bune,
rele, cum or fi fost ele. Nu ºi nu! Vrea
în locul miniºtrilor propuºi de
Dãncilã pe femeia de serviciu,
portarul ºi ºoferul personal... adicã,
guvernul sãu. De mirare e cã n-a
numit-o, încã, pe doamna cu fustã
ºi minte mini, „Cabinetul doi” de la
Sibiu, dar, cine ºtie...
  Podidit de emoþii# ne-a demonstrat
un mandat întreg, cu hîrtiile în faþã, cît
de simplu poate sã emane gogomãnii,
cît de uºor îi e sã zdrobeascã sub cãlcîi
Constituþia, apãrat de o justiþie
înfãptuitã în sufragerii ºi de niºte
bolºevici stãpîni pe românii cu sãrãcia-
n traistã. În condiþiile date, la fel de uºor
i-a fost sã transforme þara într-un vînat
pe care U.E. ºi S.U.A. se bat sã-l
devoreze! Regret cã „bietul” de el a
trebuit sã treacã de atîtea ori prin
grele suprasolicitãri intelectuale,
adicã sã citeascã niºte pagini cu
litere mari, scrîºnind în limba
românã. ªtia cã stã prost la capitolul
talent oratoric, dar nu ºi-a repetat
temeinic lecþia la citire. „De unde nu-
i, nici Mein Got nu cere!”. Mai puteþi
rezista, dragi români, privind pasivi
la acest individ, ce executã planurile
diabolice ale mondialiºtilor?
   S-ar putea spune cã mandatul
acestui Iohannis este unul original.
Original în doza de mîrlogism ºi
încãlcare a Constituþiei în formã

Mîrloginismul ca politicã prezidenþialã
continuatã. Dupã Bãsescu, Iohannis
este al doilea personaj catastrofal
pentru þarã, care dezonoreazã grav
Cotroceniul, un preºedinte care
confundã excentricitatea cu
originalitatea ºi mîrlãnia grosolanã cu
preºedinþia. O oglindã clarã ca apa.
Pentru popor, un mandat care produce
dezastru ºi silã. Pentru un psihanalist,
o posibilitate de sondare a psihicului
unui om cãzut la Cotroceni ca bomba
la Hiroshima. Asta pentru cã
mahalaua politicã autohtonã e mereu
pregãtitã sã stea caprã (vorba unei
cucoane europarlamentar) ºi cu
poalele peste cap.
   Dezgustãtor mandat, dar ºi mai
dezgustãtor faptul cã sînt mulþi naivi
cãrora le face plãcere o astfel de
extaziere în faþa infantilismului ca
mod manipulare, în faþa ipocriziei,
orgoliului, mizeriei, corupþiei,
prostiei, cãrora, acest preºedinte
strãin de þara sa le-a fãcut loc tot mai
mult în spaþiul public. Toate aceste
manifestãri semi-patologice
reprezintã mãsura disperãrii, frustrãrii
ºi propriei nemulþumiri. Iohannis ar
putea fi orice, dar nu preºedintele
României! Afirmînd acestea, cred
doar cã am sensibilitatea ce nu trebuie
sã lipseascã nici unei femei,
indiferent de meseria pe care o are,
sensibilitatea prin care sã se scuture
de tot ce este periculos ºi grotesc.
Sau, poate, Iohannis crede cã excesul
sãu de infatuare îi face pe români sã
mai uite de foame!
   Aflat la o vîrstã la care maturitatea,
de obicei, îºi spune cuvîntul,
caraghiosul mîrlan, prin comporta-
mentul sãu de ºantierist, s-a afundat
în putere, crezînd cã a nimerit în timp
ºi la timp. Prevãd cã iohaniºtii se vor
arãta oripilaþi de afirmaþiile mele,
ripostînd pe toate înaltele tonuri
posibile, cã vai, Iohannis e un imens
cîºtig, ºi cã datoritã lui strãinii ne
înþeleg istoria ºi rezoneazã cu noi,
cînd, de fapt, strãinii ne furã abitir, ne
persifleazã, ne umilesc, ne
înarmeazã, contra cost uriaº, cu
armele lor, depãºite fizic ºi moral, în
propria noastrã þarã, ca sã le fim, la o
adicã, o carne de tun. Nu era necesar
sã vinã un Iohannis cu ginecologia
externã a lui Trump pentru a ne arãta
„inteligenþa sa epicã catastrofalã”. Nu

toþi românii sînt fraieri cum crede
Iohannis! Simpatizanþi sau opozanþi,
neutri sau indiferenþi, românii vor
pricepe la un moment dat ce pacoste
a fost pentru þarã biciul puterii din
mîna acestui vînzãtor!
   Iohannis a mîzgãlit ºi întinat
demnitatea românilor, exact cu genul
acela de mîzgãlituri pe care obsedaþii
le fac în WC-uri, unde nu-i vede
nimeni, doar cã, în speþã, e vorba de
un preºedinte exhibiþionist, care în
numele privilegiilor ºi orgoliilor sale,
îºi afiºeazã, în vãzul oamenilor
normali, afecþiunea psihicã. Pe cînd
o carte autoportret herr Iohannis? O
fi el preºedinte, dar unul de gang!
Gen, „pe-afarã-i vopsit gardul,
înãuntru-i leopardul”! Mare mizerie!
Cã de patriotism nici vorbã la un
asemenea pantalonar!
   O fabulã a lui Esop spune cã „omul
nu trebuie numai sã se roage
divinitãþii, ci sã dea ºi din mîini,
pentru a nu se îneca”. Sã-l vedem pe
Iohannis cum se va salva de la înec
dupã pierderea imunitãþii! Iohannis
ãsta, ce om, domn’e! Om de stat ºi
de odihnã în formã continuatã! Se
pricepe sã opereze þara pe cord
deschis, ºi nu ºtiu ce-am sã fac cînd
nu va mai fi preºedinte! Îmi va
dispãrea aºa, subit, obiectul muncii
din el! Adicã personajul acesta
malefic, cocoþat pe meterezele puterii,
care ºi-a gãsit identitatea în generarea
unei manipulãri ºi dezbinãri severe,
cu prizã la un public de turmã, un
public uºor de dus de nas, un public
cumpãrat, format din mers. Din
mersul tot mai prost al societãþii.
   Un om cãruia îi plac experimentele,
gen „Colectiv” ºi diez-resist, creaþii
ale combinaþiei diabolice Harward-
C.I.A.! De la acestea a ajuns la
debalansare ºi, din nou, la un fals
echilibru în dezechilibru, în ceea ce
cunoaºte el ca fiind valoare (ipocritã).
Ca sã-mi arãt din nou sensibilitatea,
îl consolez spunîndu-i cã un neavenit
nu poate reuºi din prima încercare.
Nici în proza de doi bani scrisã, nici
în politicã, cu atît mai mult în
preºedinþie. Edison a fãcut o mie
ºapte sute (?) de experimente
nereuºite, pînã a descoperit
filamentul. Oricum, pe calea aceasta,
a dezbaterilor de moment, nu se

poate ajunge decît la o viziune
goalã sau foarte rarefiatã, de naturã
fiduciarã, în ceea ce-l priveºte pe
chiriaºul de la Cotroceni! Cel mai
bun colaborator al viitorului
României va fi însuºi timpul.
   Cu Bãsescu ºi Iohannis, România
a avut parte de toate relele, ºi mai
multe ºi mai crime, ºi mai…
glume… Amîndoi i-au fãcut sã
transpire pe români ºi fericiþi vom fi
cînd vom cînta cu toþii veºnica
pomenire acestui mandat! Însã, din
pãcate, votul, singura armã a
românului împotriva iohanismului
este mãsluit ºi furat, contrafãcut ºi
falsificat. „Voteazã fiecare cu cine vrea
ºi din urnã iese cine trebuie!”,
citîndu-l pe Tudor Muºatescu din
piesa „Titanic Vals”. ªtiu mai bine
serviciile! Nu vom vedea niciodatã în
aceastã democraþie de paradã oameni
morali conducînd garnizoane de
corupþi. Un lup costumat în piele de
oaie, un anormal, vorbeºte despre „o
Românie normalã”, ca slogan de
campanie, pentru a primi asigurarea
cã va creºte numãrul naivilor care vor
merge cu barca lui în arzãtoarea
chestiune a votului!  Pînã la urnele
din noiembrie, Iohannis nu va reuºi
sã-ºi trateze obsesiile, mîrlãniile ºi
nãravurile. Nici nu va gîndi de zece
ori înainte de a face alte lucruri oribile!
   Constat cu amãrãciune cã nu-i fu
bine þãrii noastre nici cu „bunicuþa”,
nici cu „prostovanu”, nici cu „Sã trãiþi
bine”, nici cu „România lucrului bine
fãcut”, mai nou, „România normalã”,
fiindcã pe timpul neisprãvirii lor s-a
ales praful de industrie, de flotã, de
cãile ferate române, de pãdurile
noastre... nu ale lor. Nu de ei îmi pasã,
ci de soarta Þãrii pe care o jefuieºte
oricine vrea, de soarta norodului din
care fac ºi eu parte! Fãrã a fi fost prea
asprã cu el, cum zbir a reuºit sã fie el
cu poporul român, trebuie sã-i atrag
atenþia mîrlanului, mai ales
profesorului din el, cã LMC-urile
(lucruri la mintea cocoºului) cu care
ne îmbrobodeºte din postura
incomodã, rigidã ºi ridicolã, vor duce
la dezmembrarea anatomiei
corpusului identitar românesc ºi la
dezumanizarea sa perpetuã.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Ce ar fi dacã, printr-o conjuncturã
nefastã, Viorica Vasilica Dãncilã ar
ajunge preºedintele þãrii, adicã al
României. Preºedinta, se poate
spune, pentru cã ºefia statului nu
mai este de mult apanajul masculin.
Sigur cã poate cã ar trebui sã avem
un preºedinte precum Viorica
Vasilica Dãncilã. Cum se spune în
popor, am avea ceea ce meritãm.
Preºedintele nu poate fi nici mai
bun, dar nici mai rãu decât poporul
sãu. Aceasta este România în
momentul de faþã ºi cel mai
probabil Vasilica ar fi cel mai bun
ºef de stat pe care l-ar putea avea
þara. Este semianalfabetã, se spune,
Nu are culturã, nu a citit. Poate ceva
cãrþi cu utilaje ºi motoare ºi uleiuri
minerale sau piese de schimb. Este
femeie ºi ar da bine la exterior ºi la
egalitatea de gen care se tot
promoveazã în ultimii ani. Nu o
duce mintea în cele mai multe
momente. Nu este capabilã sã
gândeascã singurã. Are dificultãþi
grave la nivelul exprimãrii ºi al
vorbirii libere. Aproape cã nu este
în stare sã spunã o frazã, fãrã sã
comitã un asasinat asupra limbii
române.

Nu are proprietatea multora
dintre termenii pe care îi foloseºte.
Este incultã ºi asta a fost
demonstrat de-a lungul ultimilor
ani. Nu a fost vorba doar de
discursuri servite greºit. Femeia
chiar nu cunoaºte carte, nu ºtie

 ªtefan Bãeºiu

Cinci ani cu Vasilica
lucruri elementare. Ar fi trebuit pe
unele sã le deprindã de prin clasa
a ºaptea sau a opta. Nu mai spun
de liceu. În general, marea culturã,
plus cãrþile citite din belºug se
formeazã încã din perioada liceului
ºi se desãvârºeºte în perioada
studiilor universitare. Nu a fost
cazul tehnicei Viorica Vasilica. Este
chiar ºi o ruºine la adresa
inginerilor din întreaga þarã.

Dacã ar ajunge preºedinte în
România, Vasilica Viorica ar fi
reprezentantul unora dintre românii
rãmaºi în þarã, cu o educaþie
precarã. Cu toate acestea sunt
destui români care nu au o educaþie
înaltã, dar sunt extrem de inteligenþi
ºi ºtiu sã discearnã binele de rãu
sau anumite nuanþe, lucru de care
nu este capabilã Vasilica Viorica
Dãncilã. Este cu adevãrat proastã
în anumite momente, dar se
repliazã prin viclenia de muiere
politicã. Nu este un animal politic
feroce sau vorace, dar are un simþ
cu care este dotatã orice gospodinã
atunci când sãreazã mâncarea.
Adicã un mic simþ al mãsurii. La
un moment dat nici nu trebuie sã
mai guste felul de mâncare ºi ºtie
câtã sare sã ia între degete, astfel
încât sã nu compromitã zeama din
oala de pe foc.

Vasilica Viorica a arãtat cã este
un zero barat la capitolul geografie.
Ori Geografia tot la gimnaziu ar fi
trebuit sã o deprindã, iar la

facultate doar chestiile
de profunzime. În
general harta a rãmas
neschimbatã în ultimii
ani ºi nu ar fi trebuit sã
îi punã probleme mãcar
continentele sau
numele unora dintre
state. Nu a fost cazul
pentru cã s-a fãcut de
râs la nivel
internaþional. Nu este
cazul sã amintim cã un
ºef de stat trebuie sã fie
un bun cunoscãtor al geografiei ºi
al istoriei. Cred cã istoria este o
totalã necunoscutã pentru Viorica
Dãncilã. Este totuºi posibil ca
premierul sã ºtie pe de rost o reþetã
de la un fel de mâncare. De la
sarmale, de exemplu. Femeia este
un mare zero la comunicare ºi
chiar la limbi strãine, dar are acea
viclenie a gospodinei care ºtie când
precupeaþa de la piaþã vrea sã îi
punã ºi gogoºar stricat în plasã.

S-a vãzut cã nu este chiar tabula
rasa Viorica, dupã modul în care a
rezistat în fruntea PSD în ultimele
ºase luni, în ciuda faptului cã sunt
destui baroni ºi dinozauri în partid,
gata sã îi ia locul. Nu au putut pânã
acum. Vasilica are ºi informaþii ºi
a început sã se replieze destul de
repede. E în campanie ºi parcã a
început sã asculte ºi de alþii cu
capul mai pe umeri. Cu cap în

general. Dacã ar ajunge
preºedintele þãrii, e clar cã Vasilica
nu ar fi în stare sã vorbeascã o
limbã strãinã. Nu se ºtie cum se va
înþelege cu alþi ºefi de state: prin
semne. Va þine mereu lângã ea o
duduie care sã traducã. Relaþiile
între state, mai þin ºi de relaþiile
personale între ºefi. Vasilica ne-ar
duce probabil acolo jos de tot, pe
fundul prãpastiei, la nivel de
intelectualitate ºi de reprezentare pe
plan internaþional ºi european.
Poate cã acolo trebuie sã ajungem:
jos de tot, sã putem sã spunem
STOP! ªi sã ne ridicãm sã
construim ceva sãnãtos în þara
aceasta, fãrã corupþie, hoþie ºi
oameni mai presus de lege.

Ar fi încã cinci ani pierduþi sau
poate cã asta va fi reþeta: sã facem
opusul, adicã sã alegem rãul cel
mai mare.
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Infrastructură modernă de apă şi canal pentru locuitorii
din localităţile Drobeta Turnu Severin şi Gura Văii

Programul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judetul Mehedinţi”
se află în implementarea Societăţii Secom S.A. Valoarea totală a programului de investiţii este de 315.987.420 lei/72.841.729
EUR. Programul se desfăşoară în opt aglomerări din judeţul Mehedinţi: Drobeta Turnu Severin, Strehaia, Şimian, Brezniţa de
Ocol, Baia de Aramă, Cujmir, Vânju Mare, Rogova şi este structurat pe mai multe contracte de lucrări.

Pentru Contractul de lucrări CL1 „Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare
pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin , Şimian şi Gura Văii” Lot 1 – Drobeta Turnu Severin, Gura Văii s-au finalizat cu
succes lucrările şi s-a semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Lucrările au fost executate de Asocierea S.C. KASDUM-GF S.R.L., S.C. CONSTRUCTIM S.A., S.C. TRUSTUL DE
CONSTRUCŢII DROBETA S.A., SC ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L., S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L., S.C. UNIVRO
S.R.L., au început în luna august 2015 şi s-au finalizat prin emiterea procesului verbal la terminarea lucrărilor în luna august
2019. După această dată urmează un an - perioada de notificare a defectelor.

În cadrul acestui contract de lucrări, în valoare de 74.459.815,28 lei (inclusiv TVA), din care TVA 12.013.230,73 lei, s-
au executat următoarele obiective:

Extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă în Drobeta Turnu Severin pe o lungime 35,512 km;
Reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă în Drobeta Turnu Severin pe o lungime 3,893 km;
Extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă în Gura Văii pe o lungime 0,869 km;
Reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă în Gura Văii pe o lungime 4,220 km;
Realizarea unui număr de 1.661 de branşamente noi în Drobeta Turnu Severin;
Realizarea unui număr de 159 de branşamente noi în Gura Văii;
Extinderea reţelei de canalizare în Drobeta Turnu Severin pe o lungime de  24,112 km;
Extinderea reţelei de canalizare în Gura Văii pe o lungime de  5,375 km;
Reabilitarea reţelei de canalizare în Drobeta Turnu Severin pe o lungime de 3,228 km;
Execuţia unui număr de 1.310 racorduri în Drobeta Turnu Severin;
Execuţia unui număr de 187 racorduri în Gura Văii;
Reabilitarea unui rezervor pentru înmagazinarea apei potabile cu capacitatea de 300 mc în Gura Văii;
Execuţia a 5 staţii de pompare apă uzată în Drobeta Turnu Severin;
Execuţia unei staţii de pompare apă uzată în Gura Văii;
Execuţia unei staţii de pompare apă potabilă şi a unei staţii de clorinare în Gura Văii;
Execuţia a două puţuri forate de apă potabilă în Gura Văii;

Societatea SECOM S.A. le multumeşte locuitorilor din zona de desfăşurare a proiectului pentru înţelegerea de care au dat
dovadă. Scopul implementării proiectului este acela de a crea o infrastructură la standarde europene în beneficiul locuitorilor
din principalele aglomerări ale judeţului Mehedinţi.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană(UE) din Fondul
de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu
2007-2013 şi Programul Operaţional Infrastructura Mare

2014-2020

Contact: Societatea Secom S.A. – Departamentul de
Implementare Proiecte

Bădescu Ecaterina Adnana – Responsabil publicitate
Bulevadul Carol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin,

Telefon/Fax 0352401332
 Mehedinţi, România
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (X)
Când au venit Sãrbãtorile

Crãciunului, tu ai devenit altul. Te-
ai transformat din rob al
pãmântului într-un adevãrat boier
de viþã, într-un domn mãriminos.
Bogãþia nu ai mãsurat-o în
mulþimea bunurilor materiale, ci
într-a celor spirituale. În ziua de
Ignat ai tãiat porcul cu un
ceremonial minuþios, conºtient cã
toate sunt daruri, pe care Dumnezeu
þi le-a oferit, ca unui apropiat al
Sãu, ca unui copil. La “pomana
porcului” ai  chemat ºi neamuri, ºi
vecini, ºi prieteni ºi ai petrecut cu
ei, chiar dacã a fost nevoie sã pui
pe masã ultima canã de vin sau de
þuicã fiartã aflatã în gospodãria ta.
Nimeni nu era mai mãriminos ca
tine în acele zile. De multe ori,
dupã ce se termina “pomana”,
observai cã ai mai avea nevoie
de un porc, dar asta nu conta!
Fusesei cineva la casa ta!

De Sãrbãtori ai avut întotdeauna
poarta ºi uºa deschisã. Þi-au pãºit
pragul rude venite de aproape ºi de
departe, care te-au redescoperit, ca
în fiecare an, cu prilejul Sãrbãtorilor
Crãciunului, Paºtelui, nedeii,
praznicului ºi pomenilor de tot felul,
pe care le-ai fãcut pentru cei vii ºi
pentru cei duºi cu toatã dãrnicia care
te-au caracterizat dintotdeauna.  Te-
ai prefãcut întotdeauna cã nu observi
cã la tine este mereu prilej de
petrecere ºi rudele de la oraº se
înghesuie de fiecare datã sã-þi fie
alãturi. Te-ai prefãcut cã nu observi
cã la acele rude nu existã niciodatã
prilej de petreceri, cã uneori
îmbãtrâneºti, fãrã sã ºtii mãcar unde
locuiesc rudele tale de la oraº. Te-ai
prefãcut cã nu observi cã atâþia astfel

de petrecãreþi vin cu mâna goalã,
îþi fac adevãrat jaf ºi pleacã apoi cu
sarsanalele pline. I-ai ascultat de
fiecare datã povestindu-þi pe unde-
ºi petrec concediile, ce fel de vile
ºi-au construit, cât au dat pe
limuzine. Încerci sã faci socoteala în
gândul tãu în câþi ani ai reuºi sã
aduni ºi tu asemenea sume
ameþitoare de care vorbesc amicii tãi,
ºi-þi dai seama cã þi-ar trebui mai
multe vieþi. Cu toate acestea…! Dar
nu conteazã! Tu vezi în fiecare
musafir pe Însuºi Dumnezeu venit
în casa ta ºi-l tratezi ca atare, chiar
de-ar fi sã mãnânci în restul anului
doar pâine ºi apã!

De Crãciun dai de pomanã
pentru sufletele celor duºi dincolo
ce ai mai bun pe masa ta ºi nu guºti
tu decât dupã ce le-ai dat lor. Cu
colindele ºi rugãciunile tale ridici
scarã între pãmânt ºi cer ºi pe ea
urcã ºi coboarã îngerii ºi poate
Însuºi Dumnezeu. La bisericã mergi
îmbrãcat în hãinuþele cele mai
bune, pe care le ai. Femeile
îmbrãcau rodul mâinilor lor, straie
cusute cu migalã zile ºi nopþi, ca
un simbol al iubirii pe care o porþi
lui Dumnezeu. Pentru câteva zile
ale Crãciunului, te întâlneai cu
Dumnezeu, vorbeai cu El ca între
fârtaþi, Îi mulþumeai pentru tot
ajutorul ce þi l-a dat în anul ce se
topeºte ºi vorbeai cu El de Noul An,
de viitorul tãu ºi al celor dragi ai
tãi, de viitorul þãrii ºi al lumii.
Pentru câteva zile  erai domn la casa
ta, stâlp între cer ºi pãmânt, punte
între cele trecute ºi viitoare.

Apropo, Mãria Ta, tu chiar mai
exiºti cu adevãrat?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Evoluþia leului din perioada
analizatã a fost marcatã de ºedinþa
de politicã monetarã a BCE, motiv
pentru investitori sã îºi ia mãsuri
de protecþie.

Banca Centralã Europeanã a
decis reducerea dobânzii la
depozite cu 0,1 puncte procentuale,
la -0,5%, dar ºi reluarea achiziþiilor
de obligaþiuni suverane sau
corporatiste, care vor avea un nivel
lunar de 20 miliarde euro, fãrã a
preciza un termen limitã pentru
noul program de relaxare
cantitativã. Scopul acestor mãsuri
este de stimulare a activitãþilor
economice ºi de creºtere a inflaþiei,
care stagneazã la 1%.

Euro a atins un maxim de 4,3763
lei, joia trecutã, când cotaþia a urcat
pentru scurt timp pânã la 4,754 lei,
imediat dupã deciziile BCE. A
urmat o scãdere la 4,7340 lei,
pentru ca la sfârºitul perioadei,
media sã fie stabilitã la 4,7352 lei,
într-o ºedinþã în care transferurile
s-au realizat între 4,733 ºi 4,739
lei, cu închiderea la 4,736 lei.

Evoluþia leului din urmãtoarele
zile va influenþatã de modul în care
va fi rezolvatã criza guvernamentalã
provocatã de pãrãsirea coaliþiei de
cãtre ALDE. Trecerea prin
Parlament a unei noi formule
guvernamentale va asigura liniºtea
necesarã leului, însã o respingere
va netezi drumul unei moþiuni de
cenzurã, implicit organizarea de
alegeri anticipate, care vor înmulþi
presiunile de depreciere a cursului.

Cursul dolarului american a
urcat de la 4,2654 la 4,2973 lei,
la sfârºitul intervalului, când
cotaþia din piaþã a crescut pânã
la 4,308 lei.

 Radu Georgescu

Euro testeazã constant pragul de 4,74 lei
Moneda elveþianã a pierdut

teren ºi s-a depreciat de la 1,089
pânã la 1,093 – 1,098 franci/euro,
astfel cã media ei a coborât de la
4,3363 la 4,3212 lei ºi a încheiat
intervalul la 4,3226 lei.

Calmarea pieþelor ºi evoluþia
dolarului au stabilizat preþul
gramului de aur în jurul valorii
de  207 lei .  Pe pieþe le
special i zate uncia de aur a
fluctuat la sfârºitul perioadei
între 1.494 ºi 1.505 dolari.

De la începutul lunii mai, BNR
organizeazã sãptãmânal operaþiuni
de sterilizare a surplusului de
lichiditate din piaþa monetarã.

Excesul de lichiditate din piaþa
interbancarã a fost ridicat ºi la
sfârºitul perioadei, motiv pentru
BNR de a atrage de la bãncile
comerciale aproape 13,3 miliarde
lei, la o dobândã de 2,50%, egalã
cu cea de politicã monetarã.

Aceasta a avut ca efect  o
uºoarã creºtere a indicilor
ROBOR. Cel la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzi lor la
majoritatea creditelor în lei, a
urcat la 3,06%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, la 3,14%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte
bãnci, a crescut la 3,19%, iar cel
la 12 luni la 3,24%.

Perechea euro/dolar a scãzut de
la 1,1060 la 1,0943 dolari, imediat
dupã deciziile BCE. A urmat o
creºtere la 1,1056 – 1,1110 dolari,
dar la sfârºitul intervalului euro a
alunecat la 1,0991 – 1,1050 dolari,
investitorii alegând moneda
americanã, consideratã drept
„refugiu” în perioadele tensionate,
cum este cea prezentã, urmare a
atacului cu drone asupra
instalaþiilor petroliere saudite.

Bitcoin a fluctuat pe platformele
specializate în culoarul 10.000 –
10.450 dolari. La finalul perioadei
cotaþiile se miºcau între 10.200 ºi
10.300 dolari.

Analiza cuprinde perioada
11 – 17 septembrie.

Miercuri dimineaþã, Poliþia Românã, prin Direcþia
de Poliþie Transporturi, a desfãºurat o acþiune la
nivel naþional, pentru prevenirea ºi combaterea

faptelor ilegale în zona staþiilor CFR.
În judeþul Mehedinþi, timp de 4 ore, peste 21

de poliþiºti de la transporturi, rutierã ºi ordine publicã
au desfãºurat controale în patru staþii CFR, din judeþ.
   Poliþiºtii au urmãrit depistarea cãlãtorilor frauduloºi
ºi a persoanelor fãrã adãpost, prevenirea furturilor, a
actelor de cerºetorie ºi comerþ ambulant, precum

“CLEAN STATIONS” – ACÞIUNE ÎN STAÞIILE CFR
ºi descurajarea oricãror fapte ilegale.
   Cu ocazia activitãþilor desfãºurate au fost
legitimate 64 de persoane ºi aplicate 35 de sancþiuni
în valoare de 5.960 lei, patru minori lipsiþi de
supraveghere fi ind depistaþi de poliþiºti ºi
transportaþi la un centru de profil pentru minori.

În activitãþi au fost angrenaþi ºi jandarmi,
poliþiºti locali ºi colegi de la alte structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne.

 Biroul de presã al I.P.J. Mehedinþi
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU
Sub egida Editurii Didahia

Severin a Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei ºi cu binecuvântarea Prea
Sfinþitului Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, recent, a
vãzut lumina tiparului un cuprinzãtor
volum de documente cu titlul I. G.
Bibicescu – folclorist ºi om al cetãþii
în corespondenþã ºi documente (411
p.), tom îngrijit de universitarul
craiovean George Sorescu, fratele mai
mare al poetului Marin Sorescu, ºi
de semnatarul acestor rânduri.

Este binecunoscut cã Ioan G.
Bibicescu a fost o personalitate de
primã ºi înaltã clasã, nãscut ºi format
în spaþiul românesc, cu orizont larg,
enciclopedist, economist, publicist,
om politic, ctitor de aºezãminte,
guvernator al Bãncii Naþionale a
României, unul dintre reperele cele
mai solide ale vieþii publice româneºti
din ultimul pãtrar al secolului al XIX-
lea ºi din primul sfert al celui urmãtor.

I. G. Bibicescu ºi-a iubit þara –
spune, pertinent, poeta Ileana Roman
într-o carte recentã consacratã elitelor
severinene - “ºi a luptat împreunã cu
marii bãrbaþi pentru înfãptuirea
României moderne ºi întregite. A iubit
viaþa înþelegând-o ca pe un dar ºi a
îmbogãþit viaþa ca sã aibã ce dãrui”1.

A vãzut lumina zilei la 8 noiembrie
1848 la Cerneþi, vechea reºedinþã a
Mehedinþilor, într-un an clocotitor ºi
parcã premonitoriu, “ce-l va marca”
pe drumul împlinirii pânã spre
capãtul unei vieþi bogat dãruite cu
numeroase fapte de obºte, un an
asupra cãruia va reveni mai târziu
cu un studiu istoric. Era fiul lui
Gheorghe Bibicu, moºnean din satul
Colibaºi de lângã Noul Oraº
Severinul, ºi al Ioanei, fiica lui
Ionaºcu Mazilu, din Bâltanele,
acelaºi judeþ. Pãrinþii l-au înscris la
ºcoalã, ca ºi pe ceilalþi doi fii, sub
numele de Bibicescu, ºi aºa a rãmas
în posteritate. Primele douã clase
primare le-a fãcut la Cerneþi, apoi
încã douã la Severin, dupã care s-a
mutat la Liceul “Carol I” din Craiova,
a doua instituþie cu acest grad,

cronologic vorbind, din Principatul
român sud-carpatin.

În perioada primei tinereþi, petrecutã
pe meleaguri craiovene, Bibicescu ºi-
a turnat temelia teoreticã a evoluþiei lui
ulterioare, studiile propriu-zise fiind
acompaniate de primele ieºiri în arenã
cu mici încercãri publicistice, unele
dintre ele animate de spirit polemic,
cum au fost cele despre monede,
anticipându-l pe specialistul ºi
finanþistul de mai târziu.

S-a înscris apoi la Facultatea de
Drept din Bucureºti, pe care o va
continua la Paris ºi, revenit în þarã,
îºi va începe cariera publicã în
administraþie, pornind de jos, din
postura de copist la Primãria
Bucureºtilor. Au fost, se pare,
circumstanþele în care i-a cunoscut
pe doi dintre cei mai importanþi
bãrbaþi de stat români ai vremii, C.A.
Rosetti ºi I.C. Brãtianu. Cu primul a
legat o prietenie de o viaþã, fiindu-i
veritabil model, legãturã întãritã de
lucrul împreunã la “Românul”, cea
mai penetrantã publicaþie a celei de-
a doua jumãtãþi a secolului al XIX-
lea. Ziarele proprii (“Dorobanþul”,
“Renaºterea”, “Unirea” sau
“Telegraful”) l-au îmbogãþit apoi ºi l-
au desãvârºit pentru viaþa publicã în
care s-a impus tot mai pregnant ca
voce distinctã ºi ascultatã.

Calitãþile de luptãtor, perseverenþa
ºi seriozitatea omului de caracter i-
au deschis relativ repede uºile spre
treptele superioare ale administraþiei,
fiind ales în consiliul comunal al
Capitalei, apoi ajutor de primar (în
1888), iar din 1901 prim-ajutor de
primar. În aceste calitãþi a contribuit
la finalizarea lucrãrilor de canalizare
a Dâmboviþei ºi la extinderea reþelei
de alimentare cu apã potabilã, la
construirea conductei de la Bâcu ºi a
rezervorului central de la Cotroceni,
precum ºi la construirea Halei de
peºte ºi a Halei „Griviþa”.

Munca de redactor ºi demnitãþile
publice l-au pus în contact cu oameni
însemnaþi ai vremii, din toate domeniile
– din politicã, economie, finanþe, din
viaþa culturalã – iar probleme societãþii
româneºti l-au chemat sã-ºi spunã
cuvântul. A fãcut-o întotdeauna
aplicat, documentat ºi echilibrat,
dovedind o înþelegere adecvatã a

nevoii de modernizare ºi reformare a
lumii româneºti, dupã cum au
dovedit-o studiile sale în materie
agrarã, demograficã, de politicã
economico-financiarã, naþionalã,
culturalã sau de politicã externã.

Dintre toate acestea ar merita
subliniate, poate, în chip special
opiniile lui referitoare la politica
economicã protecþionistã a statului
român de dupã Convenþia comercialã
cu Austro-Ungaria (din 1876) - ºi în
legãturã cu aceste aspecte ideile despre
consecinþele “miºcãrii poporaþiunii”
asupra industriei naþionale -,
consideraþiile cu privire la chestiunea
agrarã, aproape insolubilã în
societatea româneascã de la cumpãna
secolelor XIX-XX, sau cele referitoare
la chestiunea naþionalã, de care
Bibicescu s-a interesat prin prisma
situaþiei românilor transilvãneni, pe
care i-a cunoscut cel mai bine.

În cel mai înalt grad, I. G. Bibicescu
a rãmas în conºtiinþa posteritãþii în
calitatea de conducãtor al uneia dintre
cele mai importante instituþii ale
statului român modern, Banca
Naþionalã a României, fondatã chiar
în timpul vieþii lui, când avea 32 de
ani ºi a cãrei evoluþie - se poate spune
- a urmãrit-o prin datele profesiei, apoi
ca liberal înregimentat în cel mai
important partid politic al epocii,
creatorul de facto ºi de iure al bãncii,
ºi nu în ultimul rând prin relaþiile
personale avute, întreþinute, cultivate
ºi dezvoltate cu personalitãþile care
de-a lungul timpului s-au aflat în
mijlocul acestei citadele (Eugeniu
Carada, Emil Costinescu, Anton
Carp, M. ªutzu ºi mulþi alþii).
Bibicescu a intrat la Banca Naþionalã
în funcþia de director, în 1895, pe când
lucra încã la Primãria Capitalei,
chemat de Eugeniu Carada. A
îndeplinit aceastã misiune pânã în
pragul rãzboiului (1914), când a
devenit viceguvernator, pentru ca din
decembrie 1916 sã primeascã funcþia
de guvernator, pânã în 1921, în una
dintre cele mai grele perioade din
viaþa statului român ºi a inimii sale
financiare. Explicând numirea în
aceastã demnitate, la 11 decembrie
1916 ministrul Finanþelor, Emil
Costinescu, îi transmitea viitorului
guvernator cã alegerea era fãcutã „atât

în interesul consolidãrii Bãncii
Naþionale” în împrejurimile foarte
grele în care Bibicescu condusese
pânã atunci “puternica instituþiune
financiarã” în capul cãreia se afla deja
ca viceguvernator, “cât ºi spre a
recunoaºte rolul eminent” pe care
acesta îl avusese “în îndeplinirea
misiunii binefãcãtoare” ce ºtiuse sã
o dea Bãncii “prin ajutoarele cerute
de stat ºi de toate grelele ºi
periculoase crize politice”. Din aceste
motive, încheia ministrul,
“Majestatea Sa Regele a binevoit a
vã încredinþa postul de Guvernator,
pe care de mai mult timp îl
îndeplineaþi provizoriu”2.

Plecat în pribegie la Iaºi, împreunã
cu Banca ºi cu celelalte instituþii
fundamentale ale statului, de aici, din
capitala Moldovei, Bibicescu a
condus cu o energie uimitoare opera
de susþinere financiarã a þãrii, pe care
i-o dãdea – cum observa un
contemporan - neclintita sa încredere
în izbânda finalã a cauzei noastre.

Dar cea mai dificilã problemã a
momentului ºi care reclama o
rezolvare rapidã a fost aceea a
asigurãrii tezaurului bãncii ºi al þãrii.
S-a optat, dupã cum se ºtie, pentru
evacuarea lui în Rusia, deºi Bibicescu
nu împãrtãºea, se pare, aceastã
alegere. În fond Rusia era ºi ea tot
aliatul nostru ºi puþini ar fi putut,
probabil, sã prevadã izbucnirea ºi mai
ales victoria revoluþiei bolºevice în
Maica Rusia. Cât despre anii imediat
postbelici, uriaºa noastrã izbândã
pãrea a cântãri mai mult decât tot
aurul din lume în sufletul celor care
luptaserã ºi reuºiserã împlinirea
visului secular, Marea Unire3. Dacã
reîntoarcerea tezaurului nu s-a
rezolvat nici atunci ºi nici mai târziu,
Bibicescu a avut un mai mare ºi
netãgãduit succes în realizarea
unificãrii monetare a pieþei româneºti,
în înfiinþarea agenþiilor B.N.R. în
Transilvania, Banat, Basarabia ºi
Bucovina ºi în revigorarea capitalului
bancar al þãrii secãtuit de rãzboi.

 În 1921 el îºi încheia mandatul,
acþionarii alegându-l guvernator de
onoare ºi lãsându-i timp sã-ºi aranjeze
afacerile pe care muritorii ºi le
regleazã, îndeobºte, la sfârºitul vieþii.

1 Ileana Roman, Tudor Rãþoi, Excelenþe
severinene, Vol. I, Editura Prier, 2017,  p. 21.
1 Ioan G. Bibicescu, Corespondenþã. Ediþie
alcãtuitã, îngrijitã, studiu introductiv, note ºi
bibliografie generalã de Virgiliu Tãtaru, Editura
“Radical”, 1996, p. 66.
2 Ileana Roman, Tudor Rãþoi, op. cit., p. 30.  CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

 Tudor Rãþoi
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

 Este vremea marilor schimbãri pentru tine,
începând cu aceastã sãptãmânã. Înoiri pe toate
planurile, direcþii noi de viaþã ºi activitate, abordarea
situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat printr-o
altã filozofie de viaþã. Este bine sã te concentrezi
numai pe interesele tale, sã-þi cultivi gândirea pozitivã
ºi sã te orientezi spre a relaþiona cu alþi oameni. Numai
de tine depinde de acum încolo bunul mers al vieþii
tale. În plan financiar se vor contura discret variante
noi de câºtig din munca proprie. Poate fi vorba de
îmbunãtãþiri salariale ºi ale condiþiilor de muncã
sau apare o nouã ofertã de muncã, mult mai bine
plãtitã. Fii deschis la nou ºi progres!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti foarte discret în aceastã sãptãmânã ºi foarte
bine îþi este aºa. Sunt momente bune pentru a-þi
regândi planurile de viaþã ºi pentru a-þi remodela
concepþiile dupã care îþi ghidezi deciziile ºi
acþiunile. Pot interveni neplãceri privitoare la
sãnãtatea segmentelor capului ºi a gâtului, de aceea
ia în serios orice semnal al organismului.
Consultaþiile ºi analizele medicale pot fi frecvente.
Dialogurile tãinuite cu persoanele din anturajul
apropiat îþi vor furniza informaþii deosebite din
segmentul profesional. Existã animozitãþi ºi
conflicte mocnite la locul de muncã, bine fiind sã
le studiezi cu atenþie. Este momentul sã-þi schimbi
radical ºi definitiv personalitatea. Venituri suplimentare
din munca proprie.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prieteni ºi susþinãtori noi vor apãrea în preajma ta,
începând cu aceastã sãptãmânã. Este momentul sã te
desprinzi din relaþiile vechi ºi sã renunþi la acþiunile
comune cu alþii. Chiar dacã unele situaþii vor implica
ºi discuþii aprinse sau reproºuri, fii prudent ºi
îndepãrteazã-te rapid de toate acestea ºi de oamenii
care s-au dovedit neserioºi pânã acum. În culisele
vieþii tale se petrec schimbãri majore, mai ales în ceea
ce priveºte segmentul profesional, sãnãtatea ºi relaþiile
în general. Ai nevoie de odihnã, detaºare de cotidian,
meditaþii interioare ºi vizite în locuri sfinte. Discuþii
tãinuite cu persoane deosebite. În weekend te vei simþi
mult mai bine, însã nu forþa nota.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Foarte multe se petrec în plan socio-profesional,
în mod special în relaþia cu ºefii ºi autoritãþile. Este
posibil sã obþii o funcþie de conducere sau mãcar
aprecierea ºi susþinerea sincerã a unor ºefi. Totuºi
ai tendinþa de a riposta la orice autoritate care se
exercitã în preajma ta ºi cãreia eºti cumva nevoit
sã i te supui. Fii prudent ºi evitã dezvoltarea
conflictelor, deoarece se pot întinde pe perioade
mari de timp. Relaþiile cu prietenii se vor schimba
definitiv, existând ºanse sã aparã în preajma ta
oameni deosebiþi, alãturi de care sã desfãºori
activitãþi ºi proiecte profesionale de mare anvergurã.
Selecteazã-þi cu atenþie ideile ºi anturajul! Spre
finalul sãptãmânii, odihneºte-te mult.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti animat de gânduri mãreþe, idealuri nobile
ºi de filozofii noi de viaþã. Sunt momente speciale
în care îþi vei schimba radical mentalitatea ºi felul
în care te raportezi la oameni ºi fapte. Se
contureazã o perioadã în care studiile, cercetãrile,
documentarea ºi cãlãtoriile îndepãrtate vor
reprezenta subiecte de mare interes pentru tine.
Sunt ºanse de evoluþie personalã ºi profesionalã,
bine fiind sã profiþi din plin de ele. Relaþii noi cu
strãinãtatea, fie pentru studii, fie pentru muncã
sau cãlãtorii de agrement. Profesional eºti bine
vãzut ºi susþinut de cãtre ºefi ºi de cãtre oficialitãþi
ai unor instituþii importante. Schimbare de statut
socio-profesional. Dialogurile ºi întâlnirile cu
prietenii sunt de bun augur.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este important ca în aceastã sãptãmânã sã acorzi atenþie
sporitã segmentului financiar, mai ales secþiunii bani, bunuri
comune cu alþii, moºteniri ºi partaje. Se deschide o etapã
de câºtig de la ºi prin alþii, se lãmuresc chestiuni financiare
ºi materiale trenante. Documentele financiare ºi demersurile
privitoare la investiþii ºi la achitarea datoriilor reprezintã
teme importante pe termen lung. Recomandabil este
sã eviþi contractarea creditelor ºi acumularea datoriilor
de orice fel. Relaþiile cu strãinãtatea sunt dinamice,
existând ºanse de a relaþiona cu persoane deosebite
ºi de a cãlãtorii. Schimbarea mentalitãþii ºi orientarea
spre studii ºi documentare. Dialoguri importante ºi
interesante cu prietenii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se animã mult segmentul partenerial începând cu
aceastã sãptãmânã. Este rost de parteneriate noi, fie
cã este vorba de planul personal, fie de cel
profesional. Unele colaborãri sau un mariaj se pot
destrãma rapid, fãrã echivoc. Este bine sã te desprinzi
de relaþiile ºi situaþiile care nu mai funcþioneazã ºi
sã te pregãteºti de altele noi. Este important acum
sã te concentrezi pe interesele tale ºi pe ceea ce îþi
este þie util. Financiar apar oportunitãþi noi de câºtig
de la ºi prin alþii. Poate fi vorba de obþinerea unor
moºteniri, lãmurirea unor partaje sau achitarea unor
datorii vechi. Evitã acumularea altora ºi investiþiile
nefondate! Ultima parte a sãptãmânii îþi aduce veºti
din ºi despre strãinãtate plus dialoguri cu cei dragi
aflaþi departe de tine.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã importantã în plan profesional! Se
contureazã o etapã nouã, cu multã activitate, sarcini
de lucru de anvergurã, relaþii colegiale tumultoase.
Este rost de obþinerea unor colaborãri fructuoase, cel
puþin pentru un an de zile de acum încolo. Sãnãtatea
este foarte vulnerabilã în mod special pe segmentele
capului ºi pe cele ale sistemului renal. Ar fi bine sã-
þi planifici un program de îngrijire corporalã ºi analize
medicale. ªansele de a gãsi variante miraculoase
de vindecare sunt foarte mari. În plan personal se
îmbunãtãþeºte relaþia cu partenerul de viaþã sau
divorþul ºi cãsãtoria pot lua turnuri favorabile. Ultima
parte a sãptãmânii aduce noutãþi financiare, de tipul
câºtiguri de la ºi prin alþii, dar ºi cheltuieli pe utilitãþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã noutãþi sentimentale în aceastã
sãptãmânã. Se lãmuresc animozitãþile vechi, atât în
relaþia cu persoana iubitã, cât ºi în relaþia cu copiii.
Totuºi, discordia este prezentã, astfel cã mai pot
apãrea discuþii aprinse ºi controverse. Cu puþin efort
ºi deschidere mentalã sincerã spre dialog ºi
cooperare, totul se poate rezolva favorabil pentru
toatã lumea. În plan profesional se deschide o nouã
etapã care aduce schimbãri impresionante ºi
definitive. Poate fi vorba despre implicarea în
activitãþi noi, apariþia unor colegi noi de bunã calitate
sau chiar poate fi vorba despre obþinerea unui nou
loc de muncã. Sãnãtatea este pe un trend ascendent,
însã nu forþa nota ºi îngrijeºte-te corespunzãtor.
Ultimele zile ale sãptãmânii sunt rezervate pentru
partenerul de viaþã sau pentru colaborãri ºi afaceri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Treburile gospodãreºti ºi relaþiile familiale îþi
atrag atenþia în mod deosebit în aceastã
sãptãmânã. Se deschide o nouã etapã domesticã,
astfel cã reamenajãrile de decor, îmbunãtãþirea
condiþiilor locative chiar mutarea într-o locaþie
nouã vor fi luate în calcul. Eºti sprijinit de cei
dragi, iar ideile ºi propunerile lor ar fi bine sã le
iei în serios ºi sã le aplici. Sentimental sunt ºanse
sã te îndrãgosteºti, sã legi o relaþie frumoasã ºi
de bun augur, practic începând o etapã de lungã
duratã în acest sens. La serviciu ai multe de fãcut,
însã cum starea ta de spirit este bunã vei lucra cu
plãcere la unison cu ceilalþi. Dar nu forþa nota ºi
dozeazã-þi eforturile! Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele sistemului respirator ºi pe ficat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile cu anturajul apropiat reprezintã o temã
importantã, deoarece se contureazã relaþii noi. Cele
vechi se vor dizolva încet, sigur ºi discret, fãcându-
se loc altora de o mai bunã calitate. Pe de altã
parte, se deschide sezonul cãlãtoriilor pe distanþe
scurte, astfel cã ar fi bine sã-þi faci planuri mãreþe
în acest sens. Studiile ºi activitãþile intelectuale te
vor atrage în mod special, unele chiar fiindu-þi
necesare în progresul profesional. Acasã, în plan
familial se îmbunãtãþesc vizibil condiþiile locative
ºi relaþiile cu membrii familiei. Poate apãrea un
nou membru în familie. Ar fi bine sã discuþi deschis
cu cei dragi despre planurile tale de viitor. Rezervã
momente pentru odihnã ºi pentru hobby-uri.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Foarte activ devine segmentul financiar de acum
încolo, mai ales secþiunea venituri obþinute din munca
proprie. Apar informaþii deosebite cu privire la
îmbunãtãþirea salarizãrii, a condiþilor de muncã ºi a
relaþiilor colegiale. Cheltuieºte strictul necesar ºi chiar
ar fi bine sã pui ºi ceva bani deoparte. Negocieri cu
privire la salariu sau referitoare la favorurile pe care le
poþi obþine de la locul de muncã. Relaþiile cu anturajul
apropiat se schimbã definitiv, conturându-se o etapã
în care vor veni în preajma ta alte persoane, de o calitate
foarte bunã. Demersuri intelectuale, studii, cãlãtorii pe
distanþe scurte, dialoguri fructuoase cu alþii. Ultima parte
a sãptãmânii este favorabilã activitãþilor domestice ºi
relaþionãrii cu membrii familiei.Autor: AstroCafe.ro

(19 - 25 septembrie 2019)
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

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

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

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: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

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

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de Comuna Ponoarele cu sediul
în localitatea Ponoarele, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru
realizarea proiectului “Modernizare drum comunal DC57A, comuna
Ponoarele, judeþul Mehedinþi”.
  Aceastã investiþie este o modernizare a drumurilor existente.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 17.09.2019.

Primar,

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu -

TITULAR  COMUNA BALA
COMUNA BALA anunþã publicul interesat asupra  depunerii

solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Modernizare
drumuri de interes local în comuna Bala, judeþul Mehedinþi”, propus
a fi amplasat în intravilanul ºi extravilanul comunei Bala, satele
Comãneºti ºi Vidimireºti, Judeþul Mehedinþi, înregistratã la Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi;
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi ºi la sediul
Primãriei comunei Bala, în zilele de luni pânã vineri  între orele 800-1600.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.

Agenþia de Plãþi ºi intervenþie pentru Agriculturã informeazã
potenþialii beneficiari cu privire la lansarea celei de a 4-a sesiuni de
depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin
pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe împãdurite”, aferentã
Submãsurii 8.1 „Împãduriri ºi crearea de suprafeþe împãdurite”, din
cadrul Mãsurii 8 „Investiþii în dezvoltarea zonelor împãdurite ºi
îmbunãtãþirea viabilitãþi pãdurilor”, din Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014-2020.
   Alocarea financiarã pentru sesiunea 4/2019 este de 15.000.000 euro,
iar cererile de sprijin pot fi depuse în intervalul 16 septembrie 2019, ora
09.00 – 13 decembrie 2019, ora 14.00.
   Condiþiile privind depunerea ºi selectarea cererilor de sprijin,
respectiv semnarea angajamentelor multianuale, sunt detaliate în
cadrul Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor
de stat „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe
împãdurite”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale nr. 476/09.09.2019 ºi care poate fi consultat pe
site-ul APIA, la adresa:
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/
Ghidul_solicitantului_Masura_8_Sesiunea_4__forma_finala_clean.pdf

RESPONSABIL COMUNICARE

În perioada 13-14.09.2019
la Sibiu s-a desfãºurat a 25-a ediþie
a Turneului Internaþional “Cupa
TEMERARUL” care a adunat la start
157 sportivi cadeþi, juniori ºi seniori,
de la 33 de cluburi din 6 þãri: ROU,
SRB, BUL, HUN, AUT, Rep. MLD.
   Sportivii CSM Drobeta s-au
clasat pe podium dupã cum
urmeazã:
Loc I - TOPALÃ VLAD  -81 kg  -
Cadeþi, U18

“Cupa TEMERARUL”
la cea de-a 25-a ediþie

Loc II - MITAR REBEKA  -52 kg  -
Cadeþi, U18
   Competiþia a fost o bunã verificare
pentru sportivii noºtri care îºi continuã
pregãtirea pentru sezonul competiþional
de toamnã, intern ºi internaþional, care
începe cu Campionatul Balcanic de
cadeþi, în perioada 20-22.09.2019
la Budva, MNE.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

INFORMARE DE PRESÃ
privind lansarea celei de a 4-a sesiuni de

depunere a cererilor de sprijin pentru
Schema “Sprijin pentru prima împãdurire ºi

crearea de suprafeþe împãdurite”



Etapa a III-a
CS Strehaia - Cerna Baia de Aramã  14-0 (3-0)
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova 4-1 (1-0)
AS Obârºia de Câmp - AS Turnu Severin 1-0 (1-0)
Inter Salcia - Pandurii Cerneþi 2-1 (2-0)
Viitorul Cujmir - Viitorul ªimian 0-5 (0-2)
Victoria Vânju Mare - Unirea Gârla Mare 3-1 (1-1)
Clasament
1. Strehaia 3   3 0   0 21-1 9
2. Dãnceu 3   3 0   0 11-1 9
3. Obârºia  de Câmp 3   3 0   0 6-0 9
4. Salcia 3   3 0   0 8-4 9
5. ªimian 3   2 0   1 11-5 6
6. Vânju Mare 2   1 0   1 4-5 3
7. Gârla Mare 3   1 0   2 6-9 3
8. Cerneþi 3   1 0   2 5-8 3
9. AS Tr. Severin 3   0 0   3 4-8 0
10. Orºova 3   0 0   3 1-7 0
11. Cujmir 3   0 0   3 0-12 0
12. Baia de Aramã 2   0 0   2 0-17 0
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Nou-înfiinþata AS Noapteºa
a devenit surpriza începutului de
sezon din cadrul ultimului eºalon
fotbalistic din Mehedinþi.
   Dupã victoria din runda a III-a, scor
4-0 în deplasarea de la Avântul

Deºi judeþul Mehedinþi nu
are reprezentante, Liga a III-a
continuã sã se desfãºoare pe
Stadionul  Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Astfel, în acest week-
end, nu mai puþin de 2 meciuri,
contând pentru etapa a V-a din seria
a IV-a, se vor disputa pe arena de la
malul Dunãrii. Dacã vineri, de la ora
17:00, se va juca FCU Craiova –
Flacãra Horezu, sâmbãtã, tot de  la
ora 17:00, pe Municipalul
severinean, este programat jocul CS
Filiaºi – FC Hunedoara. Etapa
trecutã, echipa antrenatã de Eugen
Tricã s-a impus cu 5-0 în deplasarea
de la ACS Poli Timiºoara, rezultat
prin care a rãmas pe primul loc, cu
maximum de puncte, în timp ce

Pe Stadionul Termo, Clubul Sportiv ªcolar Drobeta Turnu Severin
a dispus, cu ambele grupe, de Luceafãrul Drobeta Turnu Severin, în etapa
a X-a din cadrul seriei a VII-a a Campionatului Naþional de Fotbal pentru
Juniori. Astfel, la U19, CSS s-a impus cu 3-0, prin golurile  lui Raul
Iorgulescu  (42), Eugen Toader (57) ºi Bogdan Ungureanu (77), în timp
ce la U17 a câºtigat cu 2-0, prin golurile lui Georgian Roºoga (78) ºi
Antonio Ionaºcu (88). În etapa a II-a, cele douã cluburi severinene se
întâlniserã pe Stadionul Severnav ºi ºi-au împãrþit victoriile. Astfel, la
U19, câºtigase CSS cu 1-0, iar la U17 se impusese Luceafãrul cu 9-1!
   Dupã ultimele rezultate din întâlnirile directe, la U19, CSS a rãmas pe
locul 3, din 8 participante, cu 21 puncte, în timp ce Luceafãrul e pe 6, cu
9 puncte. La U17, în pofida înfrângerii, Luceafãrul a rãmas pe primul loc,
dar a fost egalatã la puncte de ACS Hidro Râmnicu Vâlcea, în timp ce
CSS Drobeta Turnu Severin continuã sã se afle pe  5, dar are acum 15
puncte. Etapa viitoare, Luceafãrul va juca sâmbãtã, cu începere de la ora
12:00, pe Stadionul Severnav, cu LPS Târgu Jiu, în timp ce CSS -ul
severinean va evolua, în deplasare, cu Hidro Râmnicu Vâlcea.

Campioana en-titre a Ligii a
IV-a Mehedinþi, CS Strehaia, a
ridiculizat AS Cerna Baia de Aramã,
în etapa a III-a. Echipa antrenatã de
Mircea Danciu s-a impus cu
neverosimilul scor de 14-0, prin
golurile lui Adrian Balaci (15), Ionuþ

Strehaia a revãrsat Cerna

Tiribentea (32, 57), Costinel Stanciu
(44, 83), Mãdãlin Lãcustã (50, 75,
87, 89), Cristian Gomoi (60), Andrei
Enea (67), Costel Pontu (72, 85) ºi
Andrei Mãtuºoiu 81).
   Dupã acest scor-fluviu, care va fi
greu de reeditat de oricare altã echipã

în rundele viitoare, CS Strehaia a
urcat pe primul loc, având golaveraj
superior celorlalte 3
formaþii cu punctaj
maxim, Recolta
Dãnceu, AS Obârºia de
Câmp ºi Inter Salcia.
   În schimb, AS Turnu
Severin, care îºi punea
mari speranþe în actuala
stagiune, a rãmas fãrã
punct, dupã ce a pierdut
ºi meciul de la Obârºia
de Câmp, scor 0-1. Dupã
acest nou-succes,
echipa din Obârºia de
Câmp a rãmas singura
fãrã gol primit în primele
trei runde, iar etapa
viitoare va juca, în deplasare, cu
Pandurii Cerneþi. Sâmbãtã, de la ora

17:00, dar pe Stadionul Termo, va juca
ºi AS Turnu Severin, cu Recolta

Dãnceu. Liderul CS Strehaia se va
deplasa la Gârla Mare.

Campioana nu se regãseºte,
Noapteºa strãluceºte

Liga a V-a - Etapa a III-a
Real Vânãtori - Coºuºtea Cãzãneºti  1-1 (1-1)
Avântul Bistriþa - AS Noapteºa  0-4 (0-3)
Viitorul Dârvari - Inter Crãguieºti 1-0 (1-0)
Voinþa Vrata - Dunãrea Hinova  3-1 (0-0)
Voinþa Opriºor - ASG Hinova   3-2 (1-1)
AS Pruniºor - ªtiinþa Broºteni   3-3 (1-1)
Viitorul Floreºti a stat
Clasament
1. Noapteºa 3   3 0   0 14-5 9
2. Cãzãneºti 3   2 1   10 9-2 7
3. Vânãtori 3   2 1   1 7-4 7
4. Opriºor 3   2 0   1 7-7 6
5. Bistriþa 3   2 0   1 4-6 6
6. Dârvari 3   2 0   1 4-6 6
7. Vrata 3   1 0   2 9-9 3
8. Floreºti 2   1 0   1 5-5 3
9. ASG Hinova 3   1 0   2 8-10 3
10. Pruniºor 2   0 1   1 7-8 1
11. Broºteni 3   0 1   2 5-9 1
12. Crãguieºti 2   0 0   2 1-3 0
13. D. Hinova 3   0 0   3 1-7 0

Bistriþa, echipa satului ce aparþine de
comuna ªiºeºti a rãmas singura din
Liga a V-a care are punctaj maxim.
Eugen Gîngu (27) ºi Gabriel Iosu (31,
44, 85), jucãtori care au jucat în
ultimele sezoane la Inter Crãguieºti,

au marcat pentru liderul AS
Noapteºa.
 Slãbitã la nivelul lotului,

campioana en-titre Inter
Crãguieºti a suferit o nouã
înfrângere, scor 0-1 în
deplasarea de la Viitorul Dârvari,
ºi nu are niciun punct în actuala
stagiune. Andrei Mutu a înscris,
în minutul 60, singurul gol al
echipei din Dârvari, care are 6
puncte dupã 3 etape.
Etapa viitoare, AS Noapteºa

primeºte vizita celeilalte
echipe nou-înfiinþate în
pauza competiþionalã de
varã, AS Pruniºor, în timp ce
Inter Crãguieºti întâlneºte
Viitorul Floreºti. Paginã realizatã de Mircea OGLINDOIU

CSS a câºtigat derby-urile de pe Termo

FCU Craiova ºi CS Filiaºi împart “Municipalul”
echipa din Filiaºi a fost  învinsã cu
3-1 la Flacãra Horezu.  FCU Craiova
e angrenatã ºi în Cupa României,
urmând sã joace marþi, cu începere
de la ora 21:30, pe Stadionul Ion
Oblemenco, cu Universitatea Cluj, în
ºaiºprezecimile competiþiei. Clubul
patronat de Adrian Mititelu n-a mai
vrut sã joace ºi acest meci la malul
Dunãrii ºi, profitând de o hotãrâre a
Consiliului Local Craiova, care
permite oricãrei echipe care ajunge
în fazele avansate ale Cupei
României, sã poatã juca pe
Stadionul Ion Oblemenco, dacã
plãteºte o chirie de 45.000 lei / joc.
La Severin, chiria pentru închirierea
stadionului este de aproape 50 de
ori mai micã!
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Mã fraþilor, sã plictisi al lu’
Zbanghiu de atâta aºteptare, stete
fro douã ore sã-l vazã cu oichii lui
pe nea Barna, de candideazã în
noiembrie alãturi de alþi fro
douãzeci de candidaþi, cã cicã vroia
sã vadã cam care i-ar fi înãlþimea.
Pã da, cã cicã di la înãlþimea unora,
lumea sã vede altfel ºi nerodu’ de
Zbanghiu vru sã afle care e
adevãru’. Bine, pãnã la urmã nu
mai aflã, cã sã plictisi ºi plecã. Pã
da, cã nea Barna nu întârzie la
întâlnirea cu severinenii decât fro
douã ore, aºa cã îl mai aºteptarã
fro 30 de rãbdãtori, unii sã uscaserã
de sete ºi moþãiau deja. Pã da, cã
întâlnirea era programatã la ora
18:00, pe Esplanada Criºan, însã
prezidenþiabilul USR a ajuns, aici,
aproape de ora 20:00. I-au mai
trebuit vreo 10 minute sã coboare
din autocar, dupã care, fãrã sã îºi
cearã scuze ºi fãrã sã dea vreo
explicaþie, a început sã turuie
aceeaºi placã: anticipatele.

Bine, cã dupe ce plecã di la

Severin, nea Barna încurcã Gorjul
cu Valea Jiului, e altã poveste, cã
aºa e când te izbeºte realitatea din
teren. Nu e ca la birou.  nea Mãrin

Sucã ºi catindatu’ întârziat de pe Criºan, vandalii de pe strãzile
Severinului ºi þinta di la Orºova

Între timp veni ºi nea
Cuc, iarã, care promisã cã
se va implica în
îmbunãtãþirea condiþiilor de
circulaþie pe calea feratã.
Pãi dacã tot sã implicã, ceea
ce e foarte bine, poate face
ceva ºi pentru calea cãtre
Portul din Severin. Adicã
CFR-ul sã nu-ºi mai batã
joc ºi sã menþinã interdicþia
de traversare zeci de
minute, fãrã sã treacã vreun
tren. Asta aºa de... sanchi!

Mã nepoate, fosta
Maternitate din Severin a
fost vandalizatã...  Gurile
rele zic cã cineva cu bani ºi
susþinere politicã stã în aºteptare
pãnã va lua pe gratis clãdirea ºi
terenu ºi... va fi un mare boom
imobiliar. Îºi asumã cineva
SITUAÞIA...? Bine, pãnã om afla
ce sã înâmplã poate mai dã
cineva cu mãtura pin curte, dacã
nu cu bidineaua, cã ºi în râzboi
arãta probabel mai bine cadrul. ªi

e pãcat.
Bine, nu mai departe zace în

mocirlã Piciorul podului lu’ Traian,
uitat de istorie, da ºi de

contemporani, acoperit de bãlãrii
ºi numai bun de obiectiv pentru
reportaje negative pentru imaginea

Severinului. Acuma o fi drept cã
s-o fi greºit cu proiectu’ de
reabilitare, da asta nu e o scuzã
sã nu cureþi zona, sã nu pui în
valoare ditai obiectivu’ turistic, mai
ales cã vecinii sârbi îl exploateazã
la maxim ºi o fac de ani buni.

Mã fraþillor, sã tot discutã de tot
felu’ de candidaþi pentru Orºova, de

zici cã toþi ochii sunt aþintiþi cãtre
golf, bag samã cã e important de
vor toþi sã o cucereascã. Numai pe

nea Stoica nu-l întreabã nimenea,
omu’ o avea ºi ‘mnealui planurile
fãcute, cum ar fi sã schimbe
maºina, poate faþa oraºului, poate
altceva. Da una e sã faci planuri ºi
alta e sã se ºi îndeplineascã.

   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


