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Înconjurãm seniorii cu multã #energiepentrubine
de Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice

Palmaresul elevilor români la a V-a
ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Limba
Francezã,(Chiºinãu, 27 - 30 septembrie),este
compus din nouã premii: trei premii I, trei
premii II ºi trei premii III.
   La proba scrisã individualã (nivel B1),
Mãdãlina Sorina ªtefan (Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova) a fost
distinsã cu premiul I. La aceeaºi categorie,
Ioana Tuþu, (Colegiul Naþional Pedagogic

Nouã premii pentru echipa României la Olimpiada
Internaþionalã de Limba Francezã (ediþia 2019)

„Carol I” din Câmpulung Muscel, jud.
Argeº), a obþinut premiul al II-lea.
   În cadrul aceluiaºi nivel de competenþã
(B1), dar la proba oralã pe echipe, s-au
înregistrat urmãtoarele rezultate: Ioana Tuþu
(premiul I), Nicole Robilliard (Liceul Teoretic
Gãtaia, jud. Timiº),- premiul al II-lea ºi
Mãdãlina Sorina ªtefan - premiul al III-lea.

La proba scrisã individualã corespunzãtoare
nivelului B2,
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Încep lucrãrile de modernizare / reabilitare
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- Punghina - Opriºor - Bãlãciþa, în cadrul
proiectului de 112 km
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În fiecare an, în data de 1
octombrie, sãrbãtorim Ziua
Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice. Este ziua în care
conºtientizãm cât de importante
sunt aceste persoane în viaþa
noastrã ºi cât de important este ca
noi sã le acordãm respectul
cuvenit, pentru cã fãrã ele nu am
fi ajuns aici.
   Anul acesta mã alãtur ºi eu
declaraþiei Organizaþiei Naþiunilor
Unite: „Înaintarea în vârstã nu
diminueazã demnitatea ºi drepturile
fundamentale ale unei persoane”.
Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice a fost consacratã în
anul 1991, de cãtre Organizaþia
Naþiunilor Unite. Atunci, Adunarea
Generalã a O.N.U. adopta rezoluþia
46/9, unde s-a decis ca vârstnicii
sã aibã libertatea de a alege
asupra vieþii  personale ºi
profesionale, sã aibã dreptul de a
se exprima ºi de a participa în
activitãþi sociale dupã pensionare,
precum ºi accesul la oportunitãþi
de învãþare adecvate vârstei.
   Din anul 1991 ºi pânã în prezent,
ziua vârstnicilor este sãrbãtoritã în
fiecare an. Este ziua în care tragem
un semnal de alarmã  asupra
importanþei pe care o au persoanele
vârstnice în viaþa noastrã. ªi cât de
important este ca acestea sã
trãiascã în condiþii decente. Sã se
implice în mod activ în viaþa
economicã, politicã, socialã ºi
culturalã. Sã poatã îmbãtrâni
frumos, sã fie lipsiþi de griji sau
de discriminare.
   Vârstnicii reprezintã una dintre
cele mai vulnerabile pãrþi ale
societãþii. De aceea ne preocupãm
sã-i ajutãm sã aibã o viaþã mai
uºoarã. Am venit pânã acum cu
mãsuri. De altfel, guvernarea

ZIUA INTERNAÞIONALÃ
A VÂRSTNICILOR

P.S.D. a pus în centrul
preocupãrilor pensionarii, fiind
singurul partid care a elaborat o
lege a pensiilor ce va corecta
inechitãþile dupã recalcularea
acestora.
   Am crescut punctul de pensie la
1.265 de lei, am crescut pensia
medie cu 54,5%, am eliminat plata
CASS pentru pensionari ºi am scutit
de impozit pensiile sub douã mii de
lei. De asemenea, implementarea
proiectelor noastre a dus la cea mai
mare creºtere a pensiei medii
lunare, iar puterea de cumpãrare
pentru pensionari a crescut ºi ea cu
peste 40 de procente, faþã de 2016.

Persoanele vârstnice din þara
noastrã beneficiazã ºi de mãsuri
de protecþie socialã susþinute de
sistemul de asigurãri sociale.
Mãsurile de asistenþã socialã
sunt susþinute financiar din
bugetul de stat, bugetele locale,
precum ºi din bugetele de
asigurãri pentru anumite
categorii de facilitãþi ºi servicii.

De Ziua Internaþ ionalã a
Persoanelor Vârstnice le urez
tuturor seniorilor României la
mulþi ani sãnãtoºi ºi fericiþi!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Cade sau nu cade guvernul?
Întrebarea devine din ce în ce mai
secundarã, mai lipsitã de relevanþã în
contextul în care, pe de o parte,
moþiunea de cenzurã pare deja un act
ratat ºi obscur, pe de altã parte a pune
acum pe roate un nou guvern
seamãnã cu o glumã neinspiratã
spusã într-un moment prost. O vreme
chiar am luat în serios chestiunea
aceasta a moþiunii de cenzurã. Pãrea
cã opoziþia, aºa cum e ea, ºtie dintr-
odatã ce vrea ºi, cu orice risc, picã
ºareta guvernamentalã cu Dancilã cu
tot. Poate cã nu era cel mai bun
moment, dar era ceva: un act curajos,
tranºant, asumat de comun acord de
toþi cei ce se vânturã sub flamurile
opoziþiei antipesediste. Cu atât mai
mult cu cât Tãriceanu a sãrit brusc în
bãncile adversarilor de ieri, ºansele
opoziþiei de a da peste cap maºinãria
guvernamentalã erau consistente.
   Ba joi acum, ba sâmbãta ce vine,
ba joia viitoare. Pãi asta e treabã
serioasã? În mod clar unora le-a fost
greu sã vinã sâmbãta sã voteze
pentru cãderea guvernului Dãncilã,
ºi atunci au preferat sã amâne,
pentru joia ce vine.

Ghilotina
moþiunii de

cenzurã
   Dar poate cã sunt aspecte de culise
care ne scapã. Ludovic Orban pare
foarte sigur pe el. Vine  ºi declarã, pe
un ton ultragiat, dupã ce opoziþia a
reuºit sã amâne citirea opoziþiei joia
aceasta: „Lucrul cel mai important
care s-a demonstrat azi e faptul cã
Opoziþia are majoritate în Parlament.
S-a demonstrat cã Guvernul Dãncilã
e în minoritate în Parlament. (...) În
afarã de cele 237 de semnãturi pe care
le-aþi vãzut cu toþi, în ceea ce priveºte
negocierile care au fost purtate de
echipa PNL, pot sã vã spun cã în
momentul de faþã mai contãm pe un
numãr de cel puþin ºapte voturi, la
care am constatat cu bucurie cã s-au
mai adãugat încã doi parlamentari
care ºi-au anunþat plecarea din PSD,
care mai mult ca sigur cã ºi-au
anunþat plecarea din PSD ca sã
voteze moþiunea de cenzurã, ºi
nicidecum ca sã voteze împotriva
moþiunii”. ªansele sunt egale.
   Pânã sãptãmâna viitoare depinde
de PSD cât de mult îºi doreºte sã
rãmânã la guvernare. Dacã se agaþã
de putere ºi nu intuieºte oportunitatea
politicã, pe termen mediu va pierde.
   Dacã moþiunea trece, ºi guvernul
picã, va fi circ în toatã regula. Vom
vedea atunci de ce e în stare opoziþia.
ªi, ºtiind cât e de fragmentatã, ce ar
putea face opoziþia pânã la alegerile
viitoare, din toamna lui 2010? Mai
nimic. Un guvern slab, o guvernare
bâjbâitã iar va duce PSD la 60%, ca
pe vremea guvernului Cioloº.
  Ne vom lãmuri sãptãmâna viitoare.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a semnat astãzi
contractele de execuþie pentru
lucrãrile de modernizare/reabilitare
a drumurilor judeþene 563 ºi 561A
care tranziteazã localitãþile:
Punghina, Drincea, Opriºor ºi
Bãlãciþa. Este vorba despre
contracte ale loturilor 2 ºi 3 ce fac
parte din cei 112 kilometri drumuri
judeþene ce se reabiliteazã sau se
modernizeazã cu fonduri europene
în cadrul celui mai important
proiect de infrastructurã din ultimii
30 de ani în judeþul Mehedinþi.
Astfel, arterele care intrã în lucru
în baza contractelor semnate astãzi
sunt urmãtoarele:
     Lot 2. - DJ563: Intersecþia
cu DN 56A —  Punghina —
Opriºor (intersecþia cu DJ 561 A)
VALOARE: 26 207   582 lei cu TVA;
   Pe lângã platforma drumului în
lungime de 16,042 km, în contract
sunt prevãzute realizarea a 94
legãturi cu drumurile laterale, 15
staþii de autobuz (6 în Punghina, 2
în Drincea, 7 în Opriºor); peste 3,7
km trotuare ºi 369 accese la
proprietãþi. Totodatã, se va realiza

Încep lucrãrile de modernizare / reabilitare pe drumurile judeþene
cuprinse între DN 56A - Punghina - Opriºor - Bãlãciþa, în cadrul

proiectului de 112 km

un pod nou la intrarea în Opriºor,
se vor repara douã poduri existente
la intrarea în Punghina ºi se vor face
reparaþii în cazul a 17 podeþe aflate
de-a lungul drumului.

Lot 3.- DJ 561 A: Opriºor
(intersecþia cu DJ563) Bãlãciþa
(intersecþia cu DJ 606) VALOARE:
18 414 565 lei cu TVA;
Contractul prevede realizarea
lucrãrilor de modernizare /
reabilitare pe o distanþã de 11,819
km, 37 legãturi cu drumurile laterale,
realizarea a 7 staþii de autobuz (3 în
Opriºor ºi 4 în Bãlãciþa), realizarea
trotuarelor pe o distanþã de 600
metri, realizarea a 45 accese la
proprietãþi în comuna Bãlãciþa,

precum ºi construirea a 3 podeþe
noi ºi reparaþii în cazul altui podeþ
existent.
   Ambele contracte au termen de
execuþie de 24 luni.
   “Dat fiind faptul cã reabilitarea
infrastructurii rutiere a fost
prevãzutã în strategia de dezvoltare
a judeþului Mehedinþi pe care
personal, am propus-o, acest
proiect care vizeazã cei 112 km
drumuri judeþene este unul la care
am pus mult suflet ºi mã bucur cã
îi pot anunþa pe locuitorii judeþului
cã am ajuns la aceastã fazã în care,
efectiv, se intrã la lucru în teren. Nu
a fost uºor sã punem în linie
dreaptã un proiect de o asemenea

anvergurã, dar mehedinþenii
aveau nevoie de o astfel de
investiþie”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Reamintim faptul cã în urmã cu
puþin timp, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a semnat contractul
pentru execuþia lucrãrilor pe Lotul
5. În cazul Lotului 4 s-a emis deja
ordinul de începere a lucrãrilor, iar
utilajele vor fi în teren începând cu
data de 11 octombrie. În cazul
Lotului 1 aºteptãm soluþionarea
contestaþiei depusã în instanþã de
unul dintre ofertanþi.

Un vis împlinit ºi un veritabil
moment istoric, la Spitalul

Judeþean Drobeta Turnu Severin!
Mult aºteptatul aparat RMN a

sosit ºi în perioada urmãtoare va
fi instalat. Este o investiþie pusã la
dispoziþie de Ministerul Sãnãtãþii

ºi va deservi, pentru început, doar
pacienþii internaþi.

Ani de zile pãrea doar un
vis frumos, dar imposibil de
împlinit vreodatã. Pacienþii care
aveau nevoie de investigaþii de
specialitate RMN erau direcþionaþi
ori cãtre alte spitale judeþene, ori
cãtre clinicile private. De astãzi,
însã, Spitalul Judeþean din Drobeta
Turnu Severin intrã în rândul
unitãþilor medicale civilizate ºi
dotate corespunzãtor.
   Mult aºteptatul aparat RMN a
sosit ºi în câteva zile va fi montat

A venit RMN -ul la Spitalul Judeþean din Drobeta Turnu Severin

pe poziþie, urmând ca din luna
octombrile sã fie pus în funcþiune.
Iniþial aparatul va face investigaþii
doar pentru pacienþii internaþi în
Spitalul Judeþean, dar dupã
obþinerea tuturor avizelor necesare
ºi dupã încheierea unui contract cu
Casa de Asigurãri de Sãnãtate, aici

vor putea veni toþi cei care au nevoie
de investigaþii de acest tip. Este
practic una dintre cele mai mari
achiziþii, cu o valoare de circa un
milion de euro ºi vine de la
Ministerul Sãnãtãþii, pe baza unui
program derulat cu Banca
Mondialã. Totodatã, aparatul va

aduce ºi venituri importante
Spitalului Judeþean.
   Spaþiul în care va fi montat
aparatul RMN a fost amenajat
corespunzãtor ºi pregãtit cu
mult timp înainte, iar pentru
deservirea aparatului, Spitalul
Judeþean a angajat patru medici
specialiºti radiologi.
   Investiþia face parte dintr-un
program derulat de Ministerul
Sãnãtãþii, prin Banca Mondialã.
Prin acest program au fost dotate
cu aparate RMN un numãr de 30
de spitale din România. Spitalul
Judeþean Mehedinþi avea una
dintre cele mai mari probleme
din cauza lipsei posibilitãþii de a
efectua investigaþi i  RMN,
trimiþându-ºi deseori pacienþii
cãtre alte spitale din judeþele
limitrofe.

 Biroul de presã
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Luni, 30 septembrie, curtea
Centrului de Îngrijire ºi Asistenþã
Gãvana din Piteºti a gãzduit 45 de
seniori însoþiþi de echipa de
voluntari CEZ care s-au bucurat de
clipe de bucurie în cadrul unui atelier
creativ de aranjamente florale. A fost
o ocazie bunã ca bunicii sã petreacã
timp în aer liber, printre prieteni ºi
sã-ºi exerseze abilitãþile practice. Pe
lângã implicarea în activitate,
voluntarii CEZ au dãruit flori ºi
felicitãri tuturor celor 140 de seniori
aflaþi în grija cãminului Gãvana.
   „Anul acesta sãrbãtorim patru ani
de prietenie cu partenerii noºtri de

Înconjurãm seniorii cu multã #energiepentrubine de
Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice

În fiecare an, în preajma zilei de 01 octombrie, Grupul CEZ in
Romania organizeazã o serie de activitãþi dedicate vârstnicilor,

celebrând Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice, alãturi de
Asociaþia Niciodatã Singur. În perioada 01 – 02 octombrie, clienþii

Grupului CEZ in Romania sunt încurajaþi sã urmeze exemplul
voluntarilor CEZ ºi sã-ºi sãrbãtoreascã seniorii.

la Asociaþia Niciodatã Singur –
Prietenii Vârstnicilor ºi tot atât timp
de când voluntarii CEZ le dãruiesc
seniorilor din Piteºti ºansa de a se
bucura de o bãtrâneþe liniºtitã. Ne
alãturãm de fiecare datã cu multã
bucurie campaniei Flori pentru
Suflet, rezonãm cu îndemnul de a
susþine ºi îmbunãtãþi viaþa
vârstnicilor ºi îl transpunem în toate
acþiunile pe care le desfãºurãm în
beneficiul seniorilor. Pe 1 ºi 2
octombrie, îi încurajãm ºi pe clienþii
noºtri sã-ºi bucure seniorii cu un
gest de apreciere: o floare ºi o
felicitare”, ne mãrturiseºte d-na

Doina Vornicu, COO Grupul CEZ
în România.
   Implicarea Grupului CEZ în România
în campania naþionalã „Flori pentru
Suflet” a devenit deja tradiþie pentru
voluntarii companiei ºi angajaþii
Centrelor de Relaþii cu Clienþii CEZ.
   Anul acesta, florile ºi felicitãrile nu
vor ajunge direct la clienþii seniori
care trec pragul Centrelor de Relaþii
cu Clienþii CEZ din municipiile
reºedinþã de judeþ (Piteºti, Craiova,
Slatina, Târgu Jiu, Drobeta Turnu
Severin, Alexandria, Râmnicu
Vâlcea), ci la clienþii cu vârste sub
50 de ani care vor fi îndemnaþi sã
dãruiascã acest gest de apreciere mai
departe unui vârstnic.
   Fie cã fac parte din familie, bunici,
vecini sau trecãtori, studiile aratã cã
lãsaþi în urmã de cei dragi, 1 din 2
bãtrâni din România se simte singur.
Pentru a susþine campania socialã
derulatã de Fundaþia Regalã
Margareta a României ºi Asociaþia

Niciodatã Singur – Prietenii
Vârstnicilor, Grupul CEZ în România
îi încurajeazã pe români sã îºi
aminteascã de cei care i-au fãcut
mari, sã trimitã „Singur” la 8844 ºi
sã doneze 2 euro/lunã pentru
bãtrânii care nu mai au pe nimeni.
   Grupul CEZ în România rãmâne un
partener de încredere tuturor
membrilor din comunitate, indiferent
de vârstã ºi se implicã în proiectele
care produc un impact pozitiv în
comunitatea localã, prin intermediul
platformei de responsabilitate
socialã „Energie pentru Bine”.
   Între voluntarii Grupului CEZ în
România ºi seniorii din cadrul
Centrului de Îngrijire ºi Asistenþã
Gãvana din Piteºti s-a creat o
legãturã puternicã, bazatã pe
prietenie, respect ºi apreciere, care
se dezvoltã armonios cu fiecare
activitate organizatã pentru seniori.
Direcþia Comunicare ºi Marketing

CEZ România

În data de 27 septembrie
2019, în aula Academiei de Studii
Economice din Bucureºti, a avut loc
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România (UZPR), care a avut pe
ordinea de zi urmãtoarele:
1. Prezentarea ºi supunerea la vot
a Statutului UZPR, revizuit.
2. Prezentarea ºi supunerea la vot
a Regulamentului Comisiei de
Atestare, revizuit.
3. Prezentarea ºi supunerea la vot
a Regulamentului Juriului de
Onoare, Disciplinã ºi Arbitraj,
revizuit.
4. Probleme diverse, de actualitate
ºi interes general.
   Adunarea generalã a fost deschisã
de preºedintele UZPR, domnul Doru
Dinu Glãvan, care s-a declarat
mulþumit de reuºita Galei de
sãrbãtorire a 100 de ani de jurnalism
profesionist în România, ce a avut loc

Adunarea Generalã Extraordinarã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România

cu o zi în urmã, prezentând câteva
aspecte legate de buna desfãºurare a
lucrãrilor adunãrii. Înainte de
începerea dezbaterii punctelor aflate
pe ordinea de zi, a vorbit ºi domnul
Sergiu Andon, primul preºedinte al
UZPR dupã 1989, care s-a referit strict
la necesitatea revizuirii unor articole
din statut, care nu corespund sau
prezintã ambiguitãþi, din punct de
vedere juridic. Câteva precizãri au fost
fãcute ºi de preºedintele Comisiei de
validare, care a punctat cele câteva
modificãri care se impun.
   Dezbaterile la cele trei puncte

aflate pe ordinea de zi, fãrã a intra în
amãnunte, au fost fructuoase,
desfãºurate într-o atmosferã
colegialã, cei prezenþi fiind interesaþi
de a da claritate ºi profunzime
documentelor aflate în discuþie, spre
a fi aprobate, fãrã ambiguitãþi. Cele
trei documente vitale ale UZPR au
fost redactate întocmai cu
propunerile majoritãþii celor prezenþi
ºi aprobate de plenul adunãrii.
   ªi de aceastã datã, uniunea ºi-a
dovedit forþa ºi coeziunea
membrilor sãi. Mã bucur cã m-am
numãrat printre cei care au

contribuit la îmbunãtãþirea
documentelor ce stau la baza
funcþionãrii uniunii, în concordanþã
cu standardele ºi normele
internaþionale ce vizeazã profesia
de JURNALIST PROFESIONIST.

Vasile Vulpaºu

 M. O.

Lider în seria a IV-a a Ligii a
III-a, cu maximum de puncte, FCU
Craiova va întâlni Gloria Lunca-Teuz
Cermei, în etapa a VII-a. Partida este
programatã sâmbãtã, de la ora 15:00,
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin. Etapa trecutã, echipa
antrenatã de Eugen Tricã s-a impus
cu 4-2 în deplasarea de la FC
Hunedoara, în timp ce arãdenii au
remizat, scor 1-1, pe teren propriu,
cu ACS Filiaºi. Dupã aceastã remizã,
Gloria ocupã locul 13, din 16
participante, cu 6 puncte.

FCU, impecabilã
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Gala Centenarului Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România
„Ziaristul român-promotor al Marii Uniri.
Sãrbãtorirea a 100 de ani de jurnalism
profesionist în România”

Joi, 26 septembrie 2019,
am fost prezent în Sala de Concerte
a Radiodifuziunii Române  la un
eveniment memorabil, respectiv
Gala Centenarului Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România (UZPR).
  Printre invitaþii  la acest

eveniment deosebit s-au numãrat
reprezentanþii celor douã biserici
care au contribuit la fãurirea
României Mari, membri ai unor
Ambasade acreditate la Bucureºti,
instituþii partenere, sponsori, cât
ºi jurnaliºti din toatã România ºi
din peste 15 þãri, din Canada ºi
pânã în Australia.
   Cuvântul de deschidere l-a avut
preºedintele UZPR, domnul Doru
Dinu Glãvan, care a prezentat invitaþii
ºi le-a mulþumit cã sunt prezenþi la
sãrbãtorirea Centenarului. Acesta a
punctat semnificaþia acestui
eveniment profund din viaþa
jurnaliºtilor ºi a adus un omagiu
jurnalistului profesionist din
România, de la înfiinþarea uniunii,
11 ianuarie 2019 ºi pânã în
prezent. Le-a adresat celor prezenþi
mesajul de unitate, viaþã lungã ºi
împlinirea tuturor nãzuinþelor.
   Un mesaj cãlduros a venit ºi din
partea Academiei Române, semnat
de vicepreºedintele acesteia,
domnul academician Rãzvan
Teodorescu, în care se arãta, printre
altele, cã uniunea este o forþã
necesarã marcatã de vitalitate.
   Un salut emoþionant a venit din
partea Preafericitului Pãrinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, adresat de Directorul
patriarhal al publicaþiei „Lumina”. Nu
a lipsit precizarea cã în acest an s-au
împlinit 190 de ani de la apariþia
Curierului Românesc (Bucureºti,
1829), a Albinei Româneºti (Iaºi,
1829) ºi 180 de ani de la întemeierea
Vestitorului Bisericesc (Buzãu, 1839).
   Emoþionant a fost momentul când
maestrul Sergiu Andon, avocat de
prestigiu, jurnalist respectabil, primul
preºedinte al UZPR, dupã 1989, s-a
adresat celor prezenþi.
   Alþi distinºi invitaþi ºi jurnaliºti, din
þarã ºi strãinãtate, au vorbit de
semnificaþia evenimentului ºi
necesitatea pãstrãrii coeziunii
dintre jurnaliºti. Voi menþiona doar
câþiva, care mi-au reþinut atenþia
prin mesajele lor: Milena Litoiu-
Toronto, Canada, care a stârnit o
cascadã de aplauze pentru
discursul emoþionant; Teodor
Damian- New York; George Roca-
Australia, Alexandru Mironov,
Nicolae Dan Funtelatã, Miron
Manega, purtãtor de cuvât al
uniunii, Ovidiu Ioaniþoaia, Iuliana
Bora Costin, Nagu Troiu ºi alþii.
   Gala s-a încheiat cu o suitã de
fragmente muzicale ºi recitaluri din
partea unor artiºti veritabili: Mihai
Napu Bond, Tudor Gheorghe, Sergiu

Cioiu, Ducu Bertzi, Andrei Pãunescu.
   Trebuie menþionat cã prof. univ. dr.
Andrei Pãunescu a vorbit despre
lupta tatãlui sãu, Adrian Pãunescu,
cu sistemul, inclusiv cu colegii
acestuia din PSD, privind faptul cã
s-a vândut, înstrãinat tot ce a fost bun
în România. A citat pe tatãl sãu, care
a spus de la tribuna parlamentului:
„Ce s-a câºtigat cu sânge nu se
pierde cu cernealã”. Memorabile
aceste cuvinte din partea
politicianului, jurnalistului ºi omului
de litere, Adrian Pãunescu.
   A fost o galã impresionantã ce a
depãºit orice aºteptãri. Atmosfera a
fost una distinsã, atât în timpul Galei
cât ºi în cadrul unui schimb de
impresii între jurnaliºti, fapt ce a
dovedit încã o datã forþa ºi coeziunea
acestei uniuni de creaþie ce a încheiat
un centenar de activitate.
   Pregãtirea ºi buna desfãºurare a
acesteia se datoreazã preºedintelui
UZPR, domnul Doru Dinu Glãvan, cu
adevãrat implicat în activitatea breaslei
jurnaliºtilor, care meritã aprecierea ºi
mulþumirile tuturor jurnaliºtilor.
   Mã bucur cã am fost prezent la un
asemenea eveniment unic, de o mare
însemnãtate jurnalisticã ºi istoricã.
   La mulþi ani, UZP! La mulþi ani, cu
bine, dragi jurnaliºti de pretutindeni!

Vasile Vulpaºu

Severinenii se vor încãlzi ºi
în aceastã iarnã tot dupã aceleaºi
principii ca ºi în anii precedenþi.
SPAET are totul pregãtit, a verificat,
de-a lungul verii, instalaþiile ºi a luat
mãsuri de siguranþã în cazul
producerii unor eventuale avarii.
Vestea bunã este aceea cã preþul
gigacaloriei nu creºte faþã de anul
trecut ºi, din fericire, gradul de
încasare a ajuns undeva la 91 la sutã.
   Ca de obicei, mai existã datornici la
plata faturilor de încãlzire din sezoanele
reci precedente, chiar dacã, pe
ansamblu, gradul de încasare a crescut
simþitor. SPAET are de recuperat peste
4 milioane de lei, atât de la asociaþiile
de proprietari, cât ºi de la agenþii
economici ºi instituþiile publice.

SPAET, pregãtit sã dea cãldurã
Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termicã, din cadrul Primãriei

Drobeta Turnu Severin, este gata în orice moment sã reia furnizarea de agent
termic, dacã temperaturile vor scãdea. Existã stocul de pãcurã necesar

pornirii instalaþiei, dar ºi stocuri de combustibil ce pot fi aduse de la rezerva
de stat. Deocamdatã, SPAET începe probele în instalaþiile secundare.

   Un alt anunþ important este cel legat
de începerea probelor tehnologice
în reþea, iar proprietarii de
apartamente sunt rugaþi sã fie foarte
atenþi, în cazul în care mai au calorifere
demontate sau defecþiuni pe reþea.
Probele se desfãºoarã între 7 ºi 11
octombrie 2019.
   Din pãcate, ideea facturãrii
individuale nu a dat rezultate, deoarece
marea majoritate a asociaþiilor de
proprietari au refuzat sã colaboreze în
acest sens. De asemenea, rãu-platnicii
pot avea probleme în sezonul rece,
chiar dacã SPAET nu a fãcut încã
precizãri concrete în acest sens.
SPAET are în acest moment, la
dispoziþie, o cantitate de 5000 de tone
de pãcurã, la rezerva de stat.  R.C.

În data de 9 octombrie 2019,
porþile instituþiei din Bulevardul Carol
I nr. 2-4 se vor deschide începând cu
ora 9.00 pentru toþi cei interesaþi sã
afle amãnunte despre istoricul clãdirii,
sã cunoascã elemente de arhitecturã
deosebitã ale Palatului ce a fost înãlþat
în anul 1895 ºi inaugurat la 30 aprilie
1897. Ministerul Agriculturii a fost
zidit ºi mobilat dupã proiectul
arhitectului elveþian Louis Pierre
Blanc, în stilul renaºterii franceze.
   Astfel, în intervalul 9:00 – 16:00,
vizitatorii vor beneficia de tururi
ghidate ºi vor putea admira expoziþia
permanentã de vinuri de la etajul I,

Evenimente organizate de MADR cu
ocazia Zilei Naþionale a Produselor

Agroalimentare Româneºti
Cu ocazia Zilei Naþionale a Produselor Agroalimentare Româneºti, ce

se sãrbãtoreºte în fiecare an în data de 10 octombrie, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale organizeazã în perioada 9-11

octombrie 2019 evenimentul “Zilele Porþilor Deschise”.

harta produselor agroalimentare
româneºti cu evidenþierea locului de
provenienþã a produselor autohtone,
panourile fotografice unde sunt afiºaþi
toþi miniºtrii agriculturii începând cu
anul 1859 pânã în zilele noastre,
precum ºi o secþiune dedicatã
secretarilor de stat care s-au aflat la
conducerea MADR din anul 1971 ºi
pânã în prezent. Oaspeþii vor putea
sã vizioneze în cele douã sãli de
ºedinþe, filme ce prezintã activitatea
ministerului ºi a instituþiilor
subordonate. De asemenea, în
perioada 9-13 octombrie,

 continuare în pag. 6
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

   * A început ºi noul an academic. Cu
aceleaºi probleme dintotdeauna, acum
diminuate cât de cât de iminenþa
declanºãrii oficiale a campaniei
electorale pentru alegerile prezidenþiale
(pentru cã, neoficial, ea s-a declanºat
mult mai înainte, unii zic chiar cã din
2014, imediat dupã ce Werner a simþit,
pe fundul lui lat, cât de molcuþ ºi de
cãlduros este fotoliul din Dealul
Cotrocenilor. Nenea ãsta turuie aceeaºi
placã stricatã, cu guvernarea
catastrofalã a PSD ºi cu demisia lui
Dãncilã. Am obosit, mãi nene! Lasã-ne
naibii odatã, cã nu te mai rãbdãm!
   * Acum, serios vorbind, cetãþeanul
ãsta trebuie sã fie þinut departe de
funcþia prezidenþialã. Nu de altceva,
dar este topit dupã aspectele pur
exterioare ale acesteia – ceremonii,
steaguri, coloane de maºini, mitinguri
electorale, imnuri de slavã ºi de
proslãvire, muzici, fanfare, covor roºu
etc. De curând, el a fost în fieful
talibanilor bãsiºti de la Cluj-Napoca,
unde tronezã... gigantul Emil Boc. Nici
Ceauºescu nu se bucura de atâtea
temenele ºi de atâta pupat în cur ca
acest nemþãlãu primitiv, vãrsând numai
fiere. „Ardelenii mei”, „liberalii mei
ardeleni” ºi alte asemenea ieftine
gãselniþe au „colorat” discursul de
lemn, gresie ºi bazalt al imposibilului
Ioha-ha-hanis. Cu ceva timp în urmã,
se trezea vorbind, la Craiova, cu
„oltenii lui liberali” ºi alte asemenea
gogoriþe. Despre acest munte de
aroganþã tembelã, ahtiat de putere,
ziceþi voi, propagandiºtii lui peºte-
mpuþit  ºi fãcãleþi de sondaje, cã ar fi
iubit ºi susþinut de aproape jumãtate
dintre români pentru un nou mandat
la preºedinþia României? Hai, sifon,
du-te de-l umple! Vorba unui cunoscut
ziarist bucureºtean, voturile acestui

Ciume la alegere
Dulap Sãsesc sunt bine pãstrate într-
un anume fiºier. Nu e de mirare, noi
de mult am spus-o, votul cetãþeanului
român nu mai conteazã de multã
vreme, el e prelucrat, contorsionat,
parfumat, colorat prin etuvele
serviciilor, dupã cum dicteazã
comandamentele momentului. De aici

sau de aiurea. Nu aº vrea sã fiu acuzat
cã îndemn la boicotarea scrutinului
pentru prezidenþiale -  Doamne fereºte!
– dar, vãzând ce distribuþie de candidaþi
avem (dupã contestaþii ºi alte
intervenþii, numãrul lor a crescut, de
la nouã, câþi rãmãseserã în urmã cu o
sãptãmânã, la 16 sau 17, cu probabile
tendinþe de creºtere) eu nu cred cã voi
merge sã votez pe 10 noiembrie. Pur
ºi simplu, pentru cã nu am pe cine.
Chiar nu am pe cine.
   * Mult tãmbãlãu mediatic pe seama
respingerii de cãtre Comisia
Europeanã a candidaturii Rovanei
Plumb la funcþia de comisar european
pentru transporturi, pe motiv de
conflict de interese cu atingere în zona
corupþiei. Bun, ei ºi? Ce mare brânzã
respingerea unei candidaturi? Asta
nu a fãcut decât, cel mult, sã dea apã
la moarã câtorva japiþe liberale din
anturajul lui Iohannis, care au început
iar sã graseieze penibil pe tema
„ciuma roºie”, „PSD- partid de hoþi”,

bla, bla, bla. Dar la voi în ogradã, unde
hãlãduieºte toatã floarea cea vestitã
a camarilei ºi corupþiei bãsiste,
laolaltã cu cea a voastrã, moºtenitã
din veac, de la „roºii” cei incriminaþi
de Eminescu, la voi în ogradã deci,
nu priviþi, mãi parodii liberale ce
sunteþi? Tare mi-e teamã (dar, de fapt,
nu mi-e!) cã, dupã ce v-aþi înfoiat în
pene cã aþi fi cel mai mare partid al
þãrii, aducându-ne ca argument

procentele de la europarlamentare, nu
peste foarte mult timp, maximum o
jumãtate de an, vã veþi desumfla
precum baloanele de sãpun! O fi rea
„ciuma roºie”, cum ziceþi voi, dar
„ciuma galbenã” cu inserþii bubonice
e mai breazã? Cum ar arãta un guvern
al României, dacã alternativa la

„analfabeta funcþionalã” Dãncilã este
Sicã Balalaicã ºi trupa sa de paþachine
ºi impostori, gen Raluca Turcan, Rareº
Bogdan, Vîlceanu, Cîþu, Buºoi ºi alþii din
aceeaºi compromisã fãinã? Brrr! Iaste
inimii durere, vorba cronicarului...
   * Acu’ au depus moþiunea de
cenzurã, dar nu vor s-o dezbatã în
week-end-ul acesta, ca sã dãrâme,
nu-i aºa, mai cu grãbire, Guvernul
Dãncilã, chipurile fiindcã le pleacã

oamenii în teritoriu. Nu vor nici în
prelungirea programului de la
Parlament, cã ei nu acþioneazã
„noaptea ca hoþii”. ªtiþi ce? Hai seak-
tear, bãi aceºtia! Ne-am sãturat de
fiþele voastre penibile! N-or fi buni
ãºtia aflaþi azi la butoane, dar nici cu
jagardele ca voi nu mi- e ruºine!

2 - 8 octombrie2 - 8 octombrie

 Biroul de presã MADR

 Urmare din pag. 5
 între orele 9:00–18:00, în curtea MADR
va avea loc o expoziþie cu vânzare de
unde se vor putea achiziþiona produsele
atestate tradiþional, dupã o reþetã
consacratã, produse montane, precum
ºi produse înregistrate pe scheme de
calitate europene, produse certificate
ecologic, din toate zonele þãrii. Totodatã,
cei interesaþi vor putea cumpãra
legume ºi fructe, produse din lapte
ºi carne, dulceþuri, zacuscã, produse
din peºte, bãuturi spirtoase sau vinuri
din România. Buna dispoziþie din
cadrul târgului va fi asiguratã de un
ansamblu folcloric compus din
dansatori ºi soliºti vocali.
   “Ziua Naþionalã a produselor
agroalimentare româneºti” va fi marcatã
ºi în acest an în toatã þara prin
organizarea de programe ºi manifestãri
educative, de voluntariat, cu caracter
social ºi ºtiinþific, destinate promovãrii
produselor agroalimentare româneºti ºi
câºtigãrii încrederii consumatorului.

***
   Un alt eveniment organizat în
contextul Zilei Naþionale a Produsului
Agroalimentar Românesc se va
desfãºura la ROMEXPO, în data de 9
octombrie 2019 ºi va constitui o
dezbatere a fermierilor români, în cadrul
cãreia vor fi prezentate rezultatele
obþinute în agriculturã, în perioada 2017
– 2019. Intitulatã “Forumul

Evenimente organizate de MADR...
agricultorilor – bilanþ ºi perspective”,
dezbaterea va reuni fermieri din toate
domeniile – producþie vegetalã, culturã
mare, zootehnie, industrie alimentarã.
Aceºtia vor fi premiaþi pentru rezultatele
obþinute în activitatea desfãºuratã, fiind
totodatã un prilej de a discuta ºi
interacþiona pe teme de actualitate.
   Discuþiile vor fi completate de o
expoziþie de produse româneºti
înregistrate pe sistemele de calitate
europene (Magiun de Prune
Topoloveni, Telemea de Ibãneºti, Novac
afumat din Þara Bârsei, Salam de Sibiu,
Scrumbie de Dunãre afumatã), bãuturi
spirtoase cu indicaþie geograficã
(Vinars Târnave, Vinars Vaslui, Vinars
Murfatlar, Vinars Vrancea, Vinars
Segarcea, Pãlincã, uicã Zetea de
Medieºu Aurit, uicã de Argeº ºi Horincã
de Cãmârzana), produse aflate în curs
de înregistrare la Comisia Europeanã
(Cârnaþi de Pleºcoi, Caºcaval de Sãveni,
Telemea de Sibiu, Salatã cu icre de
ºtiucã de Tulcea, Salatã cu icre de crap
tradiþionalã, Plãcinta dobrogeanã),
alãturi de scheme de calitate naþionale
– produs tradiþional, reþetã consacratã
ºi produs montan.
   Publicul larg va avea acces la
Expoziþia de produse româneºti
desfãºuratã la Romexpo în data de 10
octombrie 2019, în intervalul 10.00-
18.00, intrarea fiind liberã.
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Prin proiectul IM-PACT,
cofinanþat de Administraþia Fondului
Cultural Naþional – parte a
Ministerului Culturii, implementat
de Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin, Castelul Artelor – fostul
Castel de Apã – este pus în valoare
ºi promovat în rândul tinerilor ca
important obiectiv cultural al
Severinului. Dupã ce s-a încheiat
prima etapã, prin care liceenilor
angajaþi în acest proiect, cât ºi
lucrãtorilor Direcþiei de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural li s-au
transmis noþiuni de muzeografie, dar
ºi unele noþiuni ºi strategii prin care
sã fie puse în valoare acele obiective
turistice care dau unicitate
Severinului, prin concursul ºi cu
aportul unui istoric local (profesorul
de istorie Daniel Zamfir parte ºi
dumnealui din proiect), urmeazã o
altã etapã a acestui proiect prin care
o echipã de traineri (experþi în
comunicare, în copywriter, în
producþie ºi creaþie fotograficã, în
design ºi graficã multimedia) va face
ca cei implicaþi în acest interesant
proiect (tineri liceeni ai comunitãþii
locale dar ºi lucrãtori ai Direcþiei de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural)
sã-ºi descopere propriul potenþial

Proiect „IM-PACT – Alianþa
comunitarã a tinerilor cu
patrimoniul cultural local”

creativ în vederea deprinderii unor
abilitãþi necesare dezvoltãrii unei
campanii sociale ºi culturale de tip
„creeazã impact” în beneficiul
fostului Castel de Apã, devenit
Castelul Artelor.
   De asemenea, un alt scop al
acestui proiect, în strânsã
concordanþã cu cele de mai sus,
este acela de a iniþia un spaþiu
deschis pentru creativitate ºi
propagandã culturalã prin mijloace
muzeale. La final va fi creat un film
publicitar de promovare a
Castelului Artelor ca spaþiu muzeal
creativ ºi participativ din care nu
vor lipsi oameni ai comunitãþii
locale (interviuri stradale ºi
dimensiune multiculturalã în
abordarea scenariului). Acest film
publicitar, odatã realizat, va avea
parte de o lansare oficialã de o
promovare în spaþiul public ºi de
distribuirea naþionalã a acestuia.
Astfel, implementarea acestui
proiect face parte dintr-o nouã
strategie turisticã localã, a
Primãriei Municipiului Drobeta
Turnu Severin - partenerã a acestui
proiect, prin implicarea directã a
actualului primar, Marius Screciu.

Responsabil comunicare
Proiect “IM-PACT”

Consiliul Local Drobeta
Turnu Severin, prin Palatul Culturii
Teodor Costescu, a intensificat ºi
diversificat foarte mult evenimentele
culturale care au avut loc în
comunitatea noastrã.
   În calitate de coordonator al
activitãþilor culturale din municipiul
Drobeta Turnu Severin, gândirea
mea a fost foarte simplã:
- pe de o parte, am avut în ultima
perioadã evenimente cu intrare liberã,
cum ar fi Festivalul Daco-Roman,
Festivalul Medieval al Cetãþii
Severinului, Concert în aer liber al

Comunicat

- 12.10.2019, la ora 19:00: Proiecþie film „Între chin ºi amin”;
- 18.10.2019, la ora 10:00: Teatru pentru copii “Aventuri cu domnul Goe”;
- 21.10.2019, la ora 19:00: Piesa de teatru „ªi cine nu iubeºte”;
- 02.11.2019, la ora 19:00: Piesa de teatru „Cocktail”;
- 20.11.2019, la ora 19:00: Balet „Lacul Lebedelor”;
- 21.11.2019, la ora 19:30: Concert HOLOGRAF;
- 23.11.2019, la ora 19:00: Concert T. Gheorghe „Degeaba 30";
- 25.11.2019, la ora 19:00: Spectacol de dans „Conquest of Paradise”;
- 05.12.2019, la ora 17:00: Teatru, Trupa Junior „18 pitici în cãutarea
Albei ca Zãpada”;
- 11.12.2019, la ora 19:30: Vienna Classic Christmas;
- 17.12.2019, la ora 20:00: Piesa de teatru „Bani din cer”;
- 20.12.2019, la ora 20:00: Regal Vienez.

Filarmonicii Timiºoara, etc
- pe de altã parte, am avut evenimente
care au presupus plata unui bilet de
cãtre severineni, tocmai pentru a se
putea susþine financiar în timp
activitatea culturalã în municipiu.
   A existat astfel o îmbinare între
cele douã tipuri de evenimente,
cele fãrã bilet ºi cele cu bilet.
   În cea de-a doua perioadã a
anului vom avea parte de o agendã
culturalã intensã la Palatul Culturii
Teodor Costescu, de la piese de
teatru la concerte, de la teatru
pentru copii la spectacole de dans.

Daniel CÎRJAN, Viceprimar DrobetaTurnu Severin

   Pe scenã, alãturi de artist, vor
urca membrii Corului ºi Orchestrei
Filarmonicii din Arad, sub bagheta
dirijorului Marius Hristescu.
   Tudor Gheorghe revine cu
spectacol nou în proporþie de 70%
„strigãtul de disperare al unui întreg
popor batjocorit de noua
nomenclaturã a comunismului cu
faþã capitalistã, într-un timp istoric
numit eufemistic tranziþie”.

Pe 23 noiembrie, la Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, de la ora 19:00, Maestrul Tudor

Gheorghe revine cu „DEGEABA 30".

   „DEGEABA 30” este, probabil, cel
mai complex, cel mai complet ºi cel
mai dramatic mesaj social exprimat
pe o scenã de la revoluþie încoace.
El are la bazã un concert mai vechi
al lui Tudor Gheorghe, intitulat
“Mie-mi pasã”, realizat în memoria
martirilor de la Timiºoara ºi a
tuturor victimelor Revoluþiei din
Decembrie 1989.
   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: 100 lei
– jos în salã ºi 80 lei – la balcon
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã
vineri, între orele 08:30-16:00, la tel.
0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.
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De la genezã ºi pânã azi, de-a
lungul mileniilor s-au scurs epoci ale
istoriei umanitãþii, orânduiri sociale,
evoluþii, catastrofe… Toate s-au þesut
pe Terra în umbra sau în lumina
omului. Nu puþine au fost dezastrele,
OMUL a supravieþuit, uneori a ºi
evoluat… nu totdeauna, însã.
Împrejurãrile l-au purtat pe cãi temerare
sau, dupã caz, de bejanie, restriºte ºi
suferinþã, dar, totdeauna, speranþa l-a
ajutat sã supravieþuiascã ºi sã învingã.
Asemenea celorlalte vieþuitoare,
miliarde de fiinþe umane s-au nãscut,
au procreat ºi, dupã „legea firii” ºi
orânduiala Marelui Creator, s-au stins
lãsând loc urmaºilor.
   În toatã aceastã scurgere a vremii nu
micã a fost menirea slujitorilor lui
Esculap ºi Hipocrate. În rãzboaie,
calamitãþi naturale sau în cele
provocate de însuºi, factorul - om,
eforturile lor, unele chiar derulate cu
sacrificiul suprem, le-a înnobilat nu
doar misiunea, ci ºi personalitatea.
Nicolae Constantin Paulescu, George
Emil Palade, Ioan Cantacuzino, Carol
Davila, ªerban Minovici, Ana Aslan,
Victor Babeº, Toma Ionescu… vor
purta cu cinste ºi onoare nobilul blazon
al ºtiinþei medicale, fãcãtoare de bine
ºi progres. Dar câþi îi mai urmeazã pe
aceºti „Cavaleri ai lui Asclepios”? Câþi
au mai rãmas de strajã la reduta
sãnãtãþii meleagului lui ªtefan, Mircea,
Mihai, al celor care ºi-au dat viaþa sub
Tricolor? Sã nu uitãm cã „Naþionalism
înseamnã doctrina iubirii de Patrie!”,
nu speculaþiile ieftine ale unor politruci
de conjuncturã. N-am emis eu
definiþia, ci a scris-o „negru pe alb”
ziarul francez „Liberation” în 1892.
   Transformãrile tulburi ale deceniilor
postdecembriste ºi-au pus amprenta
de plumb ºi asupra celor ce au

Un aºezãmânt medical „S.F.” în România erei haosului
menirea, dacã nu a vindecãrii, mãcar
a atenuãrii suferinþelor celor afectaþi de
maladii sau de inevitabilul proces
degenerativ specific vârstei înaintate,
dar sã nu uitãm cã regimurile vin ºi
trec, oamenii rãmân.
   Dupã catastrofa decembristã, care a
generat deteriorarea generalã
economicã, socialã, educaþionalã ºi
politicã, asasinii economici ºi corbii
globalizãrii a impus târguri
parcimonioase României. Târgurile lor.
Netrebnicele slugi bãºtinaºe li s-au
aplecat supuse, luându-ºi tainul de
arginþi. Sistemul de sãnãtate din
România a suferit, etapã cu etapã,
ministru cu ministru, nefaste
transformãri de substanþã, care au sau
l-au deteriorat permanent, preocuparea
statului pentru cetãþenii sãi fiind un
„accesoriu” nesemnificativ, pãgubos
ºi, sine die, uºor ºi „demn” de neglijat,
cu trimitere la „cugetãrile” diabolice:
- Prima poruncã din cele zece,
încrustate în pietrele „Guidestones” din
Georgia, S.U.A., presupuse a fi
poruncile de cãpãtâi ale „Iluminaþilor”,
sunã astfel: „Menþineþi populaþia lumii
sub 500.000.000 de oameni pentru a
rãmâne în echilibru perpetuu cu
natura”, scop pentru care, Dacian
Cioloº, prin diabolicul „Codex
alimentarius” a introdus otrava în
alimentaþia publicã a românilor.
Rezultatul: milioane de oameni
bolnavi. Vivat concernele farmaceutice!
Îmbolnãviþi oamenii, apoi administraþi-
le droguri… pe banii lor.
  - La rândul sãu, Henry Kisinnger,
diplomat, om de ºtiinþã ºi politic
american a afirmat: „Depopularea ar
trebui sã fie cea mai mare prioritate a
politicii externe faþã de lumea a
treia, pentru cã economia S.U.A. va
necesita cantitãþi mari ºi tot mai mari
de minerale din strãinãtate, în special
din þãrile mai puþin dezvoltate. […]
Populaþia lumii trebuie sã scadã cu
50%. […] Dacã facem ceea ce este
necesar, toate ºansele sunt în favoarea
noastrã. […] Cine controleazã
aprovizionarea cu alimente controleazã
oamenii; cine controleazã energia poate
controla întregi continente; cine
controleazã banii poate controla
lumea”.
   Deºi starea de sãnãtate a naþiunii

s-a degradat de la o zi la

alta, de la un an la altul, sub regimul
Bãsescu-Boc au fost desfiinþate zeci
de spitale, altele, lãsate în paraginã
ºi în „grija” netrebnicilor cãþãraþi la
bisturiul asasin al genocidului social,
drept pentru care, în urmã cu aproape
un deceniu, pe vremea lui Papurã
Vodã al treilea din pãguboasa
dinastie postdecembristã a
Cotrocenilor (a se citi regimul
Bãsescu-Boc) scriam: „Statul român
s-a descotorosit cu lejeritate ºi
«celeritate» - vorba unui plãvan - de
obligaþiile ce-i revin, cadorisind
unitãþile spitaliceºti administraþiilor
locale, fãrã însã a le aduce mai întâi
pe «linia de plutire». Maternitãþi
desfiinþate, instalaþii învechite,
deteriorate ºi depãºite moral,
generatoare de accidente ºi incendii
finalizate cu victime omeneºti. Din
spitale lipsesc perfuzoarele, reactivii
necesari pentru analize, filmele de
radiologie, în unele pânã ºi vata,
pansamentele sterile, ca sã nu mai
amintesc de deficitul de oxigen, de
combustibilul necesar încãlzirii pe
timp friguros, de hrana insuficientã
ºi de strictul absolut necesar
tratamentului bolnavilor. Dupã
operaþiile efectuate în condiþii precare,
pacienþii sunt «eliberaþi», de fapt daþi
afarã din spital, unii dintre ei nefiind
apþi sã stea pe propriile picioare...
Sãnãtatea bolnavã a sistemului
medico-sanitar românesc se aflã în
stare gravã, metastaza fiind stadiul cu
care poate fi comparatã, iar
eventualitatea ca România sã fie târâtã
într-un rãzboi - care nu-i al ei -
impune pregãtirea celor necesare
pentru înmormântare”[1]. „Nimic
nou pe frontul de V(E)st!”.
„E pour si muove!” (Galileo Galilei,
1633)
   Am considerat imperios necesarã
prezentarea sumarã a celor de pânã
aici, tocmai pentru a putea reliefa
excepþia rarisimã, pentru cã ea existã…
sper, nu singura: poartã denumirea
Centrul  Clinic de Boli Reumatismale
„Dr. Ion Stoia”, Bucureºti, care prin
excelenþã poate susþine în zilele noastre
replica celebrului fizician filosof,
matematician ºi astronom italian „E
pour si muove!”. Un pacient care, dupã
participarea la una sau mai multe
„cruciade” prin saloanele unor spitale

din România unde gândacii fac
plimbãri de promenadã intrã pe poarta
acestui aºezãmânt medical de certã
valoare va fi derutat. Oricât de zgârcit
ai fi în elogii („nimeni nu-i perfect”),
odatã intrat prin filtrul selecþionãrii de
la camera de internãri, bunul simþ
impune recunoaºterea seriozitãþii, a
ordinii ºi curãþeniei care patroneazã
totul: termenii respectuoºi de adresare,
solicitudinea nedisimulatã a
personalului de deservire, îndrumarea
însoþitoarei spre salonul de gãzduire,
mobilat modern, unde domneºte
ordinea ºi curãþenia ºi unde
tradiþionalul pat metalic se transformã
ad-hoc într-un spaþiu confortabil
nestresant... o noptierã, o masã, o
chiuvetã ºi un spaþiu modern adecvat
pentru nevoi uzuale.
   Adaptarea se face aproape
instantaneu, iar pacientul ezitã în
constatare, punându-ºi întrebarea dacã
ceea ce se întâmplã este real sau
trãieºte un episod S.F. Da! totul este
real ºi se întâmplã într-un aºezãmânt
medico-sanitar din România anului
2019. Centrul Clinic de Boli
Reumatismale „Dr. Ion Stoia”,
Bucureºti, este cu adevãrat un spital
cu dotãri corespunzãtoare, cu
echipamente de înaltã performanþã, ce
reprezintã un câºtig pentru sãnãtatea
româneascã ºi se înscrie în eforturile
pe care personalul medical de înaltã
pregãtire al spitalului, îl face pentru
asigurarea celor mai bune condiþii de
tratament.
   Dupã scurt timp de la „incartiruire”,
apare medicul curant, cãruia pacientul
i se „spovedeºte” mãrturisindu-i
„pãcatele” suferinþelor afecþiunilor sale.
Rãbdare, politeþe, profesionalism, sunt
primele leacuri care-i sunt
administrate pacientului, efectul
instantaneu fiind încrederea ºi
speranþa. Acurateþea metodologiei de
recoltare a probelor, tratamentul,
disciplina ºi, din nou profesionalismul,
sunt factorii „dictaturii sãnãtãþii”
instaurate benefic în spaþiul spitalului.
De la infirmierã la vârful ierarhiei
aºezãmântului viaþa se împleteºte ºi se
armonizeazã cu cea a pacientului, spre
beneficiul tuturor, deci, chiar în
metastaza sistemului medical-sanitar
din România,dacã se vrea, se poate!

[1] https://www.art-emis.ro/analize/metastaza-sanatatii-romanilor  continuare în pagina 9
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Campania electoralã e menitã sã îl
lumineze pe alegãtor în legãturã cu
oferta de pe piaþa politicã. Este ºi cazul
alegerilor prezidenþiale care vor avea
loc pe 10 noiembrie. Sunt 14 candidaþi
la funcþia supremã în stat, iar aceºtia
au reuºit sã colecteze în total câteva
milioane de semnãturi pentru a se putea
înscrie în campanie. În mod cert unii
de pe liste nici nu ºtiu pentru ce au
semnat sau cã au semnat. Au fost
gãsite ºi rude decedate ºi multe liste
trase la xerox. A fost motivul pentru
care unii au ieºit din cursã ºi s-au mai
ales ºi cu dosar penal.

Nu este de mirare cã se luptã foarte
mulþi candidaþi pentru fotoliul de ºef
al statului. În primul rând ai foarte
multe facilitãþi ºi un salariu foarte
mare. Ai SPP, ai serviciile secrete la
dispoziþie, maºini de serviciu de toate
felurile. Chiar ºi un avion personal la
dispoziþie. Nici nu trebuie sã faci mare
lucru în calitate de preºedinte al
României, pentru cã alþii o fac pentru
tine. Îþi scriu discursurile, îþi þin uneori
ºi paltonul ºi chiar încaseazã un glonþ
în locul sãu sau un ou clocit sau
scuipat. Depinde, de la þarã la þarã. Nu
este cazul României de gloanþe. ªi
cine ar strica un ou pe sacoul
preºedintelui...Poate un pic de salivã.

O campanie prea lungã
pentru un fotoliu aºa de mic

În aceastã campanie electoralã
vor intra foarte mulþi competitori.
Este dreptul fiecãruia de a spera la
salariul de preºedinte ºi la o pensie
liniºtitã, dupã 5 sau 10 ani de
mandat. Dar parcã este prea lungã
aceastã campanie electoralã pentru
un singur om. O fi rãspunderea
mare, dar douã sãptãmâni erau
arhisuficiente pentru ca alegãtorii sã
îºi contureze un punct de vedere cu
privire la candidatul preferat.

Poate cã acesta este deja stabilit
ºi nu mai este nevoie de atâtea zile
de cheltuieli ºi de stres pentru toatã
lumea. Poate cã o sãptãmânã era
suficientã ºi votul electronic deajuns.
Adicã sã dea fiecare un click sau un
sms ºi cu asta basta. În câteva minute
lucrurile ar fi fost decise ºi nu ar fi
fost nevoie de atâtea milioane de euro
pentru organizarea scrutinului în toate
cãtunele, satele, comunele ºi oraºele.
Sau în Diaspora.

Oricum nu se va întâmpla nimic
spectaculos nici de data asta. Încã
cinci ani de trecere cãtre nimic. Pânã
la urmã ce aºteptãri sã ai ºi de la
preºedinte, pentru cã mare lucru nu
poate sã facã, mai ales dacã nu are
guvernul sãu, pe care sã îl
manevreze ºi sã îl conducã din afara

regulilor legale.
Se vede cine a intrat în cursa

pentru Cotroceni ºi din acest motiv
nu ar fi prea multe speranþe, indiferent
de nume. Preºedintele are prerogative
limitate ºi în þarã, prin Constituþie, dar
ºi în afara pentru cã România este stat
membru al UE ºi al NATO. Adicã
jucãm dupã melodiile altora. Greu va
fi altfel ºi nu pentru cã nu ar fi bunã
melodia, dar pentru cã România are
statutul de þarã de mâna a doua în
ambele organizaþii internaþionale. Nu
se prea þine cont de statul român ºi
de politicienii din þara noastrã. Sunt
doar niºte cifre, niºte mâini ridicate.

Dacã stai bine sã te gândeºti,
instituþia preºedintelui nu se mai
regãseºte prea bine în epoca actualã.
Poate ar fi bine ca Puterea Executivã
sã cuprindã doar ramura Guvenului
ºi nu pe cea a Administraþiei
Prezidenþiale. Poate cã preºedintele
ar fi bine sã devinã ºi ºeful
Guvernului, la fel ca în SUA. Prea
mulþi bani publici, prea multe

contradicþii, între preºedinte ºi
premier, când nu sunt de aceeaºi
culoare politicã. De aici încep ºi
scandalurile ºi instabilitatea. Unii ar
spune cã aceasta este balanþa puterii
în democraþie, dar vorbim ºi de
eficienþã ºi de cât de repede ajung
cetãþenii sã beneficieze de un nivel
de trai normal, ca sã nu spun ridicat.

Cel mai probabil, vor fi încã 5 ani
pierduþi pentru România, indiferent
cine va fi ales preºedinte. Încã cinci
ani de somn pentru Iohannis sau 5 ani
de stand up comedy involuntar cu
Dãncilã sau 5 ani de stagiune teatralã
cu Mircea Diaconu, luat în trening de
acasã ºi pus sã interpreteze rolul
candidatului la prezidenþiale, sau 5 ani
cu Dan Barna, la fel de insipid ca
Iohannis ºi cine ºtie la ce stãpân
ascultãtor. Cam ãºtia ar fi pentru
Cotroceni. Oricare ar ieºi, lumea le ºtie
aluatul. Nu poate sã iasã cozonac din
þãrâþe, indiferent cât de frumos ai
colora ambalajul.

Desigur, strãvechea zicalã româneascã, cea cu peºtele ºi curãþirea lui poate fi
interpretatã ºi altfel: de la cap pleacã sãnãtatea organismului. Profesioniºti precum
conf. univ. dr. Cãtãlin Codreanu - managerul Centrului, Dr. Carmen Adine Petcu,
Dr. Emilia Maria Georgescu, Dr. Mariana Braicu, Dr. în ºtiinþe medicale Claudiu
Popescu, Dr. Carmen Mihaela Zainea, Dr. în ºtiinþe medicale Bogdan Horia
Chicoº, Dr. Denis Demira Mãrculescu, Dr. în ºtiinþe medicale Corina Mogosan,
Dr. Alina Rãdulescu, Dr. Rodica ªtefania Daia, Dr. Mihaela Agache, Dr. Luminiþa
Enache, Dr. Denisa Elena Moscalu, Dr. Camelia Enache, Dr. în ºtiinþe medicale
Georgiana Dinache, cu toþii nobili ºi demni medici, ajutaþi de asistente precum
Cristina Stãnescu, Raluca Bãnuþu, Mihaela Chiaga... ºi infirmiere, cu toþii, Oameni.
   Unitatea spitaliceascã funcþioneazã sub patronajul Primãriei Capitalei ºi cu
ani în urmã fusese conceputã-prevãzutã cu bucãtãrie proprie, dar ex-primarul
medic de atunci, Sorin Oprescu avea pe cineva apropiat care poseda o firmã de
catering… iar, dupã cum se cunoaºte, „vespasienele n-au miros”[2] (deºi put).
Spitalul a rãmas fãrã bucãtãrie proprie… pânã astãzi. Lãudabil, Consiliul general
al Primãriei Capitalei sub coordonarea actualul Primar General al Capitalei,
Gabriela Firea a alocat - în mod binemeritat - un sprijin pentru reamenajarea
aºezãmântului ºi reconfigurare pozitivã a unor neajunsuri. Actul în sine se
constituie într-o recunoaºtere obiectivã ºi onorantã a întregii echipe de oameni
ai sãnãtãþii publice, pe care nu doar pacienþii, ci toþi cetãþenii Þãrii trebuie sã-i
respecte ºi sã-I ajute întru realizarea a ceea ce ºi-au propus: Sãnãtatea Naþiei!

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

[2] Împãratul roman Vespasian (69-79 d.H.) a impus taxe
asupra closetelor publice, de unde ºi denumirea de
vespasiene a acestor toalete.

Un aºezãmânt medical ...

 ªtefan Bãeºiu

 urmare din pagina 8
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Joi, 26 septembrie 2019, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi pentru graniþa România-
Bulgaria a organizat la Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, Conferinþa Anualã privind
Programul Interreg V-A România-Bulgaria. Conferinþa a reprezentat un prilej pentru beneficiarii Programului de a
prezenta participanþilor din România ºi Bulgaria importanþa cooperãrii transfrontaliere la nivel local ºi regional
pentru o mai bunã implementare a politicii de coeziune a Uniunii Europene.

Tot în data de 26 septembrie 2019, la Drobeta Turnu Severin a fost sãrbãtoritã Ziua Cooperãrii Europene 2019
sub motto-ul “Europa eºti tu!”. A fost creatã, împreunã cu participanþii, o expoziþie interactivã privind cooperarea
europeanã, ca parte a unei acþiuni comune la nivelul Uniunii Europene ºi a programelor de cooperare teritorialã.
Ansamblul folcloric Cetiniþa din Drobeta Turnu Severin a adus mai aproape de participanþi tradiþiile din zonã,
susþinând un program artistic deosebit.

Pentru a evidenþia beneficiile cooperãrii dintre cele douã state partenere precum ºi modul în care Programul a
contribuit la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii din regiunea transfrontalierã  prin proiectele implementate în comun, Biroul
Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi pentru graniþa România-Bulgaria împreunã cu Comisia
Europeanã ºi Autoritatea de Management a Programului, vor organiza la Bruxelles, în cadrul Sãptãmânii Europene
a Regiunilor ºi Oraºelor, în data de 8 octombrie 2019, un atelier intitulat “Europa mai apropiatã de cetãþeni”.
Beneficiarii unor proiecte îºi vor spune poveºtile, îºi vor împãrtãºi experienþele, subliniind modul în care proiectele
au rezolvat probleme reale pentru oamenii reali.

Pentru a afla mai multe informaþii despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare,
dar ºi despre proiectele finanþate, vã invitãm sã accesaþi pagina de internet www.interregrobg.eu.

Programul Interreg V-A România – Bulgaria, aproape de cetãþeni
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Una dintre mãsurile active de
combatere a ºomajului care a fost, este
ºi va fi mereu în atenþia instituþiei
noastre o constituie organizarea
periodicã a bursei locurilor de muncã,
mãsurã activã destinatã corelãrii cererii
ºi ofertei de forþã de muncã.
   ªi în acest an, pentru a oferi
posibilitatea absolvenþilor instituþiilor
de învãþãmânt ºi altor persoane aflate
în cãutarea unui loc de muncã, care îºi
oferã forþa de muncã, de a se întâlni în
mod direct, faþã în faþã, cu angajatorii
ºi de a purta discuþii preliminare
înaintea interviului propriu-zis
(concurs, probã de lucru), având în
vedere mãsurile de stimulare care se
pot acorda ºomerilor înregistraþi în
evidenþele noastre ºi agenþilor
economici, prevãzute de Legea nr. 76/
2002,cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, AJOFM Mehedinþi va
organiza vineri, 18 octombrie 2019,
începând cu ora 10.00, la PALATUL
CULTURAL TEODOR COSTESCU
(TEATRU) din Drobeta Turnu Severin,
bulevardul Carol I nr. 4, ”BURSA
LOCURILOR DE MUNCÃ PENTRU
ABSOLVENÞI”, scopul final urmãrit
fiind acela ca un numãr cât mai mare
de persoane sã poatã gãsi un loc de
muncã corespunzãtor pregãtirii lor
profesionale.
   Pentru buna organizare ºi

Se zice cã marele Will ar fi spus:
„Întotdeauna mã simt fericit, ºtii

de ce? Pentru cã nu mã aºtept la
nimic de la nimeni”.

În þara ochilor închiºi (2)

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

 urmare din numãrul trecut
Pentru exemplificare, iatã

câteva fraze ale unui specialist în
materie de economie, Constantin
Ciutacu, director la Institutul Economic
al Academiei Române. Sunt fraze care
surprind o clipã, o infimã pãrticicã, din
cutremurul devastator care nici azi nu
s-a oprit: „În 1989, infrastructura
industrialã situa România în primele
10 þãri din Europa. Exista platforma
Pipera, creatã de francezi, unde se
construiau calculatoare;
autocamioanele ºi autobuzele fabricate
la Braºov ºi Bucureºti erau patente
germane; avioanele Rombac erau
cumpãrate de la englezi; locomotivele
de la Electroputere Craiova erau patent
elveþian; la Reºiþa se fabricau motoare
de vapoare dupã licenþa Renk din
Germania; Centrala nuclearã de la
Cernavodã provenea din Canada.
Putem spune, ºi nu suntem nostalgici,
cã începusem sã ne integrãm
acceptabil cu economiile mari ale
lumii.
   România era a treia þarã din lume,
dupã S.U.A. ºi Japonia, care fabrica
anvelope gigant, pentru
autobasculante de peste 110 tone.
Doar douã þãri din lume fãceau
ºuruburi cu bile: România ºi Japonia.
Acestea se foloseau în industria
nuclearã ºi aerospaþialã. […] Au venit
« sfaturi » de la competitorii noºtri
europeni: faceþi I.M.M.-uri,
întreprinderi mici ºi mijlocii, daþi afarã
muncitorii din marile uzine, închideþi
mamuþii industriali, produceþi kit-uri,
componente, nu produse integrale,
faceþi cabluri, radiatoare, sisteme de
frânare ºi anvelope, nu locomotive ºi
tractoare. Parcã intenþionat, nu a
existat o viziune politicã de
dezvoltare, ci doar una pentru
distrugere; guvernanþii ºi-au
îndeplinit misiunea cu exces de zel.
Nu mã poate convinge nimeni pe
mine cã nu a fost totul pe bazã de
program, o teorie a conspiraþiei. U.E.
a fost creatã pe baza comunitãþii
economice a Cãrbunelui ºi Oþelului.
[1] https://www.cotidianul.ro/prof-dr-
constantin-ciutacu-clasa-politica-apare-ca-un-
veritabil-detasament-al-legiunii-straine/ -
preluare din Formula AS 2015

Deci, România nu putea sã intre în
grila europeanã cu industria ei
siderurgicã, de 14 milioane tone de
oþel. A trebuit lichidatã, ca un « bonus
» pentru admiterea în U.E.”[1].
         Ni se deschid ochii?
   Frãmântãrile sociale, rãbufnind
periodic în mitinguri ºi demonstraþii
de protest stradale, par a indica o
oarecare dezlipire a genelor. Înºelãtoare
pãrere. Este doar o, oarbã ºi ea, luptã
politicã! Nu are nimic de-a face cu
înfruntarea unei istorii potrivnice
clamatã de marele Eliade. Sunt, doar,
noi dovezi ale ceþii care ne acoperã
ochii, mãrturii ale neputinþei noastre
de a separa adevãrul de minciunã, ale
credulitãþii ºi proba lipsei complete din
gena noastrã a acelui simþ care permite
omului cu ochii deschiºi sã priceapã,
sã intuiascã, sensul istoriei.
Orbecãind, ne îndepãrtãm de calea care
ne-ar permite sã dovedim cã suntem
în stare sã ne croim singuri istoria.
Nepãsãtori, ne lãsãm duºi de curentul
sinucigaº care, de secole, ne trece din
postura de vasali ai unora în aceea de
supuºi ai altora. Nu lipsa de noroc ne-
a adus în situaþia de azi, ci nepãsarea
ºi încãpãþânarea nefireascã a pãstrãrii
pleoapelor peste ochi. Ca o dovadã pe
înþelesul tuturor, numai într-o þarã a
ochilor închiºi un preºedinte închinat
doar stãpânilor sãi ºi care timp de
cinci ani n-a fãcut nimic pentru
poporul ce l-a urcat în palatul din deal
ar putea avea incredibilul tupeu sã
cearã aceluiaºi popor încã un mandat.
ªi asta pentru cã, un altul asemenea
lui, a reuºit. Þara asta existã,
domnilor! Se numeºte România.
   Ni se deschid ochii? Nu! Chiar de-
ar fi sã se supere acolo sus Eliade,
cu fiecare zi ce trece noi probãm cã
nu suntem capabili sã înfruntãm
Istoria ºi, cum credea el, sã-i
rezistãm. Noi ne simþim bine aºa. Ne
place mângâierea stãpânului pe
creºtetul capului ºi îngenunchiaþi, cu
ochii plecaþi încã, mai sperãm ºi
acum în întervenþia divinã (azi,
premierul urmat de sfetnicii apropiaþi
s-a închinat îndelung unor sfinte
moaºte) care ar urma sã ne facã, fãrã
niciun efort din partea noastrã,
puternici ºi fericiþi.

Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi
În data de 18 octombrie 2019 AJOFM Mehedinþi va organiza

Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi.
desfãºurare a acestei acþiuni vor fi
întocmite materiale publicitare, invitaþii
de participare, chestionare pentru
solicitanþii de locuri de muncã ºi
angajatori, catalogul agenþilor
economici participanþi.
   În vederea depistãrii unui numãr cât
mai mare de locuri de muncã, care sã
acopere o gamã cât mai diversã de
profesii ºi meserii din diferite domenii
de activitate, ºi care sã fie oferite
tuturor persoanelor care vor participa
la acest târg de locuri de muncã,
salariaþii AJOFM Mehedinþi au demarat
acþiunile de contactare a agenþilor
economici ºi de invitare a acestora sã
participe la acest târg de locuri de
muncã.
   În acest sens, în vederea creºterii
gradului de ocupare a forþei de muncã,
agenþii economici care au locuri de
muncã vacante sunt aºteptaþi sã
participe la aceastã acþiune, având
astfel posibilitatea întâlnirii directe cu
solicitanþii de locuri de muncã.
   Informaþii suplimentare privind modul
de organizare ºi desfãºurare a acestei
noi ediþii a bursei locurilor de muncã
pot fi obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin,
bd. Carol I nr. 3, tel 0252/319029.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior,

 Mihail Sorin Marinescu

Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã

ANUNÞ

Având în vedere prevederile Ordinului MSP nr. 284/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã

organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei specifice Comitetului
Director - Director financiar-contabil, persoanã fizicã.

POST TEMPORAR VACANT-Contract de muncã determinat - 3 ani.
Criterii specifice: a) pentru directorul financiar-contabil: - sunt absolvenþi
de învãtãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau echivalenta
în profil economic; -au cel puþin doi ani vechime în specialitatea studiilor; -
deþine certificatul de atestare a cunoºtinþelor dobîndite în domeniul Sistemului
European de Conturi, precum ºi de cunoaºtere a reglementãrilor europene în
domeniu. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 07.10.2019 -
11.10.2019. Perioada desfãºurãrii examenului: 22.10.2019, orele 10,00 -
test grilã; 25.10.2019, orele 10,00 - susþinere proiect de specialitate;
29.10.2019, orele 10,00 - interviul de selecþie.
   Concursul se desfãºoarã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã,
str. Iulian Predescu nr. 12. Relaþii privind condiþiile generale de înscriere
la concurs, conþinutul dosarului de înscriere, temele cadru pentru
proiectul de specialitate ºi bibliografia, se gãsesc pe site-ul ºi la avizierul
spitalului. tel.0252381594.

Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU (3)  Tudor Rãþoi

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

În volumul semnat de George
Sorescu ºi Tudor Rãþoi, sunt publicate
291 de documente, covârºitoarea
majoritate corespondenþe primite de
I.G. Bibicescu în calitate de particular
sau în calitãþile oficiale deþinute în timp,
precum ºi câteva arhivalii care nu au
legãturã directã cu el dar care, din
motive necunoscute ori bãnuite, s-au
pãstrat în arhiva lui. Sunt documente
din perioada 1881-1926, care nu
numai cã infirmã inapetenþa lui
Bibicescu pentru arhivarea
documentelor de familie sau de
amiciþie, ci, dimpotrivã, aratã interesul
lui constant pentru pãstrarea acestora,
de vreme ce ele au putut ajunge chiar
la Turnu Severin, desigur odatã cu
biblioteca personalã pe care a dãruit-
o oraºului.

Dar, dacã arhivaliile au însoþit la
Turnu Severin biblioteca fostului fiu
al Severinului, cum se face cã ele
sunt restituite astãzi celor interesaþi
ºi în primul rând oraºului cãruia îi
fuseserã dãruite, dintr-o arhivã
particularã? Iatã o întrebare care
comportã câteva sumare desluºiri.

În sensul acestor lãmuriri e locul
sã se menþioneze cã, dupã ce a fost
transferatã la Turnu Severin,
Biblioteca “Bibicescu” a fost adusã,
dupã un scurt intermezzo într-un
spaþiu provizoriu, la Teatrul oraºului
(cum scrie pe frontispiciul celei mai
impunãtore clãdiri a acestuia), în
realitate un veritabil Palat al Culturii,
a cãrui construcþie a început înainte
de declanºarea Primului Rãzboi
Mondial ºi a fost finalizatã, în linii
mari, în 1924, când a fost inauguratã
la 30 noiembrie-1 decembrie, ca
monument închinat de severineni
Marii Uniri din 1918. Aici, la Teatru/
Palatul Culturii, Bibliotecii i s-a
rezervat un spaþiu propriu, aºa cum
Teodor Costescu promisese încã
înainte de a trece la construcþia
edificiului ºi dupã cum i-a ºi precizat
de mai multe ori lui Bibicescu, atunci
când a cerut ajutor în derularea
lucrãrilor de construcþie. S-a
întâmplat de aºa naturã încât, în
contextul socio-politic fundamental
schimbat de Marea Unire, dupã

inaugurare, edificiul n-a rãspuns doar
destinaþiei de a gãzdui Teatrul
oraºului, ci unei mai înalte ºi nobile
vocaþii, culturalã ºi naþionalã în acelaºi
timp, manifestându-se ca un adevãrat
centru cultural, orientat cãtre toate
regiunile locuite de români ºi, mai cu
seamã, cãtre provinciile noi ale þãrii
ºi cãtre românii rãmaºi, dupã 1918,
în afara graniþelor sale, în special cei
sud dunãreni. Devenit un veritabil
Palat Cultural, acesta a oferit,
concomitent, spaþiu instituþiilor
reprezentative ale oraºului ºi
judeþului, precum Biblioteca „I. G.
Bibicescu”, Universitatea Liberã,
Muzeul „Dr. Constantin I. Istrati” ºi
cinematograful.

Aºa au funcþionat toate aceste
instituþii pânã în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial când,
bombardamentele din primãvara
anului 1944 le-au impus imperativ
sã-ºi pregãteascã ºi sã-ºi organizeze
evacuarea. În aceste condiþii nu este
exclus ca piese din colecþiile lor sã fi
fost înstrãinate, rãtãcite sau
amestecate între ele. Biblioteca
“Bibicescu” a fost obligatã sã-ºi
disperseze fondul de carte, inclusiv
cel de carte rarã, în judeþ, în comuna
Vânjuleþ, sub supravegherea unui
singur om, împrejurãri în care unele
piese au dispãrut. Dupã rãzboi, au
început epurãri succesive de carte, pe
motive ideologice, ajungându-se ca
din cele peste 49.000 de volume
existente în 1944 sã mai rãmânã doar
38.200 exemplare în anul 1949.
Odatã cu instaurarea regimului
comunist, biblioteca a trebuit sã se
supunã rigorilor politice, restrângând
drastic accesul cititorilor la cãrþile
socotite duºmãnoase sistemului
socialist. Controlul s-a exercitat
inclusiv sub aspect organizatoric,
instituþia fiind pusã, ca bibliotecã
raionalã, în subordinea Comitetului
pentru Aºezãmintele Culturale din
Republica Popularã Românã (1951-
1955), apoi în subordinea Sfatului
Popular al Regiunii Craiova (Oltenia),
în anii 1955-1968 îndeplinind ºi
atribuþii metodice de îndrumare ºi
control în raion10.

Controlul s-a exercitat nu numai
asupra fondului de carte, ci ºi asupra
arhivelor acestor instituþii, care, ca ºi

în numeroase alte cazuri din epocã, au
suportat un adevãrat masacru, arhivalii
de valoare inestimabilã fiind distruse
iremediabil, uneori chiar de proprietarii
ºi deþinãtorii lor de drept, de teama de
a nu fi calificaþi ca duºmani ai
regimului. În cazul instituþiilor,
conduceri de foarte multe ori
incompetente sau slugarnice au dus
la centrele de reciclare a hârtiei astfel
de documente, cum s-a întâmplat la
un moment dat ºi cu arhiva fostei
Societãþi “Teatrul oraºului T. Severin”
ºi cu cea a Bibliotecii “Bibicescu”. Fapt
este cã într-una din acele zile de tristã
amintire, unul dintre semnatarii lucrãrii
de faþã, George Sorescu, profesor în
anii 1953-1961 la Liceul “Traian” din
Turnu Severin, a fost anunþat de unul
dintre elevi cã la Teatrul oraºului se
încãrca o maºinã cu “maculaturã”
pentru a fi dusã la topit. Gândul cel
bun l-a îndemnat sã arunce o privire
asupra acestei aºa-zise maculaturi ºi
cu acest prilej a putut salva un set de
acte pe care, cercetându-le ulterior, a
constatat cã proveneau din arhiva lui
Ioan G. Bibicescu.

Pe baza lor a fost alcãtuit un studiu
despre Bibicescu – folclorist, care a
fost citit în cadrul unei ºedinþe
speciale în cancelaria Liceului
“Traian”, în prezenþa profesorilor ºi a
lui Tiberiu Bibicescu, nepotul celui
ce fãcea subiectul comunicãrii. Cât
priveºte documentele, ele au rãmas
completamente inedite, deºi în timp
n-au lipsit intenþiile de publicare sau
valorificare, urmând sã vadã lumina
tiparului în volumul supus atenþiei,
ceea ce, potrivit dorinþei salvatorului
lor, prof. George Sorescu, ar echivala
cu restituirea arhivaliilor cãtre
destinatarul iniþial, comunitatea
severineanã. Mai mult decât atât,
dupã ce publicarea va fi devenit fapt
împlinit, arhivaliile vor fi donate de
cãtre salvatorul lor cel mai probabil
Serviciului Judeþean Mehedinþi al
Arhivelor Naþionale.

Este de la sine înþeles cã aceste
documente reprezintã noi testimonii
în legãturã cu personalitatea
remarcabilã în toate privinþele a lui
I.G. Bibicescu. Aproape programatic,
ele se deschid cu o invitaþie de a
participa la banchetul organizat în
1881 în onoarea lui C. A. Rosetti,

mentorul sãu, ºi cu prilejul împlinirii
a 24 de ani de la fondarea
“Românului”. Numele lui C. A.
Rosetti va reveni ºi în alte scrisori,
când va fi vorba despre monumentul
acestuia din Bucureºti, dupã cum în
chip similar ºi în alte împrejurãri
documente asemãnãtoare sub
aspectul conþinutului vor vorbi despre
monumentele închinate lui I.C.
Brãtianu, fraþilor Goleºti, Gh.
Cantacuzino, Pompierilor (toate din
Bucureºti) sau despre monumentul
lui Spiru Haret de la Tulcea.

Pentru anii ’80 ºi ’90 ai secolului
al XIX-lea, Bibicescu apare în
calitatea de consilier la Primãria
Capitalei, implicat în probleme de
administraþie (litigiul cu consorþiul
Poumey, sistematizarea unei zone
unde trebuia deschisã o stradã la
cerea locuitorilor, starea copiilor
orfani aflaþi în grija primãriei, licitaþiile
pentru organizarea unor lucrãri etc.).

În aceeaºi perioadã, sunt
evidenþiate ºi începuturile carierei
sale politice ºi articularea acesteia, de
la validarea sa în consiliul comunal
al Capitalei (în 1884), continuând cu
candidatura pentru Colegiul III
Mehedinþi (fapt ce a ocazionat
corespondenþã cu factori locali din
acest judeþ), pânã la prestigiul din ce
în ce mai mare dobândit în Partidul
Naþional Liberal, de vreme ce,
începând cu anul 1894, va fi invitat
sã participe constant la ºedinþele
comitetului executiv al partidului, ori
va fi consultat cu privire la conþinutul
unor discursuri electorale sau în
susþinerea unor contestaþii împotriva
calitãþii de alegãtor a unor membri ai
partidului (cazul lui Carol Göbl).

Alte documente îl înfãþiºeazã pe
Bibicescu în calitate de membru în
conducerea Societãþii pentru Industria
ºi Comerþul Petrolului din Bucureºti
hotãrând împreunã cu Anton Carp
cum sã fie reprezentatã aceasta în
justiþie, sau chemat sã-l consilieze pe
Jaques Kanitz, trimis al Bãncii Ungare
pentru Industrie ºi Comerþ, în
deschiderea unei societãþi maghiare
de petrol la Bucureºti, ori primind
informãri despre mersul în creºtere
al producþiei de petrol din Moldova,
în sectorul Moineºti.

10 Ileana Roman, Tudor Rãþoi (coord.) Dicþionarul
enciclopedic al judeþului Mehedinþi…p. 53-54.  CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este nevoie sã te ocupi de cheltuielile comune
cu alþii, de genul facturi, taxe, impozite ºi documente
specifice bunurilor materiale. Se recomandã
prudenþã, deoarece sunt posibile neînþelegeri ºi
minciuni. Dialogurile cu persoanele din anturajul
apropiat, activitãþile intelectuale, cãlãtoriile pe
distanþe lungi sau în strãinãtate te vor ajuta sã-þi
remodelezi filozofia de viaþã. Este vremea sã abordezi
cu totul altfel oamenii ºi evenimentele vieþii. De
mare folos îþi este implicarea în studii ºi cercetãri.
Planificã cursuri de perfecþionare, participarea la
seminarii scurte pe teme diverse ºi cãlãtorii cu temã
datã. Forfotã socio-profesionalã ºi dialoguri
importante cu ºefii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Dialoguri ºi acþiuni comune cu partenerul de viaþã
sau cu cei de afaceri. Bizarul domneºte în segmentul
partenerial, astfel cã este bine sã fii precaut. Evitã sã
povesteºti despre veniturile tale sau sã pui agoniseala
ta la dispoziþia altora. Se prefigureazã o etapã nouã
vizavi de bani ºi bunuri comune cu alþii. Asta înseamnã
cã ai ºanse sã achiþi datorii, sã rezolvi demersuri
specifice moºtenirilor sau partajelor. Evitã acumularea
datoriilor ºi planurile de investiþii deocamdatã! Pe de
altã parte, sunt zile excelente pentru a te apropia de
studiul disciplinelor ezoterice ºi de a descifra înþelesul
vieþii dincolo de realitatea cotidianã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la
serviciu, însã ºi acasã ai multe ºi mãrunte de
fãcut. Cum lucrurile sunt amestecate, nesigure,
bizare în mediul profesional în care activezi, ar
fi bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã lucrezi strictul
necesar. Sãnãtatea îþi poate crea neplãceri, deci
îngrijeºte-te corespunzãtor. Relaþiile parteneriale
se vor modifica, deoarece este vremea marilor
schimbãri matrimoniale ºi în afaceri. Finaluri ºi
începuturi. Deocamdatã ar fi bine sã analizezi
pe îndelete situaþia partenerialã ºi sã trasezi alte
direcþii. Renunþã la concepþii, planuri ºi relaþii
care nu-ºi mai au rostul în viaþa ta de acum.
Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti tentat sã te laºi dus de valul emoþiilor în
relaþiile cu copiii ºi cu persoana iubitã. Ceva
nedefinit îþi înflãcãreazã sufletul, astfel cã ai fi în
stare sã muþi munþii din loc pentru cei dragi.
Bine ar fi sã-þi revii la felul acela circumspect ºi
bãnuitor, pentru cã în segmentul sentimental,
nimic nu e ceea ce pare. La serviciu se
contureazã schimbãri importante ºi definitive.
Condiþii de muncã noi, colegi noi, restrângere
de activitate, reconversie profesionalã, ºomaj,
însã ºi gãsirea unui alt loc de muncã. Este bine
sã te ocupi pe îndelete de situaþia ta profesionalã ºi
sã iei mãsurile necesare. Sãnãtatea este vulnerabilã,
fiind nevoie de îngrijiri de specialitate. Odihneºte-
te ºi ai încredere cã va fi bine!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu membrii familiei ºi treburile
gospodãreºti te solicitã mult în prima parte a
sãptãmânii. Este posibil sã fii nevoit sã ajuþi pe
cineva drag cu sfaturi, bani sau bunuri materiale.
În funcþie de situaþie, dialogurile cu un prieten
te pot sprijini pe tine sã-þi rezolvi treburile
personale. Totul este sã permiþi cuiva sã te ajute.
În relaþiile cu copiii ºi cu persoana iubitã se
deschide o etapã nouã, în care ar fi bine sã-þi
remodelezi atitudinea ºi aºteptãrile. Surprizele
pot fi de proporþii în plan sentimental, deci fii
prudent ºi þine cont ºi de ceilalþi. Sarcini de lucru
noi ºi urgente la serviciu. Odihneºte-te mai mult!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Persoanele din anturajul apropiat te solicitã
în prima parte a sãptãmânii. Dialoguri multe,
acþiuni comune, demersuri intelectuale, cãlãtorii
pe distanþe scurte. De reþinut cele aflate pentru
cã îþi vor fi de folos la momentul potrivit, în plan
profesional. Chiar dacã acum pare de neînþeles
sau de necrezut ce fel de informaþii ajung la tine,
evitã ignoranþa ºi temerile. Acasã, în familie este
forfotã, pentru cã se contureazã schimbãri
majore ºi definitive. Sunt posibile discuþii
aprinse cu membrii familiei ºi cu neamurile,
rezolvarea unor demersuri patrimoniale,
demararea unor reparaþii, curãþenii generale,
vânzarea ºi achiziþionarea de bunuri casnice.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Segmentul financiar îþi solicitã atenþia ºi
eforturile în prima parte a sãptãmânii. Este vorba
despre veniturile pe care le obþii de la locul de
muncã, în urma eforturilor depuse. Este posibil
sã existe o mare discrepanþã între aºteptãrile tale
ºi rãsplata cuvenitã, dar ai încredere cã din umbrã
providenþa îþi înlesneºte câºtigurile la momentul
potrivit. În relaþiile cu anturajul apropiat apar
discuþii importante, astfel cã te vei desprinde de
unii ºi vei fi tentat sã te apropii de alþii. Se
recomandã prudenþã, pentru cã nu este ceea ce
pare. Detaºeazã-te de alþii, selecteazã temele de
discuþie ºi evitã sã oferi sfaturi. Cãlãtorii pe
distanþe scurte ºi abordarea unor cursuri.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai multã energie în aceste zile, astfel cã te poþi
ocupa atât de treburile personale cât ºi de
îndatoririle profesionale. Selecteazã totuºi
prioritãþile ºi conservã-þi energia vitalã,
deoarece fluctueazã ºi poþi întâmpina neplãceri.
Acentul sãptãmânii se aºeazã pe segmentul financiar,
în sensul cã se contureazã schimbãri importante la
secþiunea venituri obþinute din munca proprie. Poate
fi vorba despre primirea salariului, despre oferte
noi de colaborare care sã-þi aducã câºtiguri noi sau
apar informaþii utile vizavi de modificarea salarizãrii
ºi a condiþiilor de muncã. Prudenþã ºi rãbdare!
Existã hibe în tot ce þine obþinerea plãþii aferente
muncii depuse.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este bine sã te ocupi numai de tine ºi planurile
tale în aceastã sãptãmânã. Rezervã momente de
liniºte, în singurãtate, analizeazã situaþia în care te
afli ºi relaþiile pe care le ai cu ceilalþi. Concluziile
formulate acum te vor ajuta sã conturezi noi direcþii
de viaþã personalã ºi profesionalã. Practic se
deschide o etapã foarte importantã, astfel cã pornind
la drum cu o altã filozofie de viaþã ºi cu scopuri
nobile, toate þi se vor revela dupã pofta ºi nevoile
sufletului tãu. Sãnãtatea întregului organism este
vulnerabilã, bine fiind sã þii cont ºi de asta. Odihnã,
discreþie, eforturi dozate ºi încrederea nestrãmutatã
cã totul se desfãºoarã spre binele tãu suprem.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Dialogurile cu prietenii ºi cu persoanele din
mediul profesional care îþi susþin proiectele ºi
activitatea te vor pune serios pe gânduri. Se
contureazã schimbãri benefice la locul de
muncã, astfel cã ar fi bine sã fii deschis la nou.
Ai temeri vizavi de viitorul tãu în domeniul
profesional, însã depune eforturi conºtiente sã
te liniºteºti ºi sã ai încredere cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta. Sunt posibile conflicte la serviciu,
atât din partea colegilor, cât ºi din partea subalternilor,
însã hiba este la tine. Ceva nu faci sau nu comunici
corect sau exagerezi cu sarcinile de lucru sau pur ºi
simplu te implici în treburile altora fãrã rost.
Odihneºte-te ºi controleazã-þi reacþiile!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O perioadã importantã în plan socio-
profesional! Se contureazã reuniuni
profesionale, dialoguri cu ºefi, cu reprezentanþi
ai unor instituþii ºi multe sarcini de lucru.
Minunat este cã eºti ajutat de cei dragi, astfel cã
te poþi implica în proiecte de anvergurã pe
termen lung. Totuºi, se deschide o altã etapã la
locul de muncã, fiind nevoie acum sã definitivezi
sarcini anterioare sau ceva sã schimbi în relaþiile
tale profesionale. Prietenii te provoacã mult pe
teme personale, aspect destul de delicat.
Fereºte-te de a povesti despre tine ºi
vulnerabilitãþile tale! Unii pot interpreta greºit
ceea ce spui sau gesturile pe care le faci. Ai
nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti animat de gânduri mãreþe ºi scopuri nobile la
începutul sãptãmânii. Pe de altã parte, sunt ºanse
de a planifica cãlãtorii îndepãrtate ºi abordarea unor
studii de perfecþionare pe termen lung. Chiar dacã
la prima vedere, te îngrijoreazã starea lucrurilor nu
ai motive întemeiate. În plan profesional se
contureazã o etapã nouã, mai ales în relaþiile cu
ºefii. De asemenea, statutul tãu socio-profesional
se va modifica în sens benefic. Totul este sã ai
încredere cã lucrurile se desfãºoarã în favoarea ta.
Este nevoie sã-þi remodelezi atitudinea faþã de relaþiile
cu ºefii ºi faþã de rolul tãu în mediul socio-
profesional în care activezi. Noutãþi profesionale
de anvergurã! Autor: AstroCafe.ro

(3 - 9 octombrie 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

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

TITULAR  VERBUNCU ELENA I.I.

VERBUNCU ELENA I.I. anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire
platformã de gunoi”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Cocorova,
comuna ªiºeºti, Judeþul Mehedinþi, titular CHIUTU VALENTIN.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi ºi la
sediul Primãriei Comunei ªiºeºti, în zilele de luni - joi, între orele 8.00
– 16.30 ºi vinerea, între orele 8.00 - 14.00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.

Evoluþia leului din septembrie a fost
una negativã. El s-a depreciat,
comparativ cu sfârºitul lui august, cu
circa 2,8 bani faþã de euro, cu peste 6,6
bani compativ cu dolarul ºi aproape 4,4
bani faþã de francul elveþian.

Începutul lui octombrie a adus o
creºtere a cursului euro la 4,7512 lei,
cotaþiile atingând pe luni searã pe
pieþele asiatice un maxim de 4,767
lei, dupã ce la începutul perioadei
media a fost de 4,7439 lei.

Reamintim cã maximul istoric al
cursului monedei unice a fost de
4,7648 lei, în 25 ianuarie.

Media monedei americane a crescut
de la 4,3132 la 4,3605 lei, curs care
se mai înregistra la sfârºitul lui 2016.

Moneda elveþianã s-a apreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,093 la
1,083 – 1,087 franci/euro, dar a urcat
la finalul intervalului la 1,087 – 1,092
franci/euro, ceea ce a fãcut ca media
ei sã urce de la 4,3634 la 4,3806 lei,
maxim al ultimilor aproape patru ani,
pentru a scãdea apoi la 4,3555 lei.

Uncia de aur a scãzut pe pieþele
specializate la 1.450 – 1.460 dolari, pe
fondul marcãrilor de profit, dupã ce
parcursul intervalului fusese atinsã
rezistenþa de la 1.535 dolari. Aceasta a
fãcut ca preþul gramului de aur stabilit de
BNR sã coboare, la sfârºitul intervalului,
de la 208,1085 la 205,6787 lei.

În opinia analiºtilor, în cazul în care
uncia nu va depãºi în urmãtoarele
sãptãmâni pragul de la 1.535 dolari,
este posibil ca aceasta sã revinã spre
1.400 – 1.450 dolari.

Nivelul lichiditãþii s-a redus simþitor,
astfel cã de la 3,42 miliarde lei BNR a
atras, la ultima sa operaþiune de tip repo
din septembrie, depozite de la bãncile Radu Georgescu

Euro s-a întors la 4,75 lei ºi
pregãteºte trecerea la 4,76 lei

comerciale în valoare de aproape 1,6
miliarde lei, la o dobândã de 2,50%,
egalã cu cea de politicã monetarã.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat la 3,09%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, la 3,15%.

Indicele ROBOR la nouã luni, calculat
în funcþie de rata dobânzii plãtitã la
creditele atrase de cãtre bãncile
comerciale de la alte bãnci, s-a oprit la
3,20%, iar cel la 12 luni la 3,25%.

BNR a stabilit valoarea Indicelui de
referinþã pentru creditele consumatorilor
(IRRC) pentru ultimele trei luni ale acestui
an. Acesta a urcat de la 2,63 la 2,66%,
dupã ce în perioada în al doilea trimestru
valoarea a fost de 2,36%.

Perechea euro/dolar a fluctuat între
1,920 – 1,1024 dolari, pânã în ultima
zi a perioadei analizate, când a scãzut
la 1,0879 dolari, minim ce nu a mai fost
atins din mai 2017. Scãderea s-a datorat
contractãrii activitãþii industriale ºi
reducerea inflaþiei din Germania, cea mai
puternicã economie din zona euro.

Bitcoin a cunoscut o evoluþie
descendentã, pe fondul majorãrii
cererii de monedã americanã,
atingând un minim 7.800 dolari, dupã
ce la începutul ei se situa la 10.100
dolari. La sfârºitul perioadei
criptomoneda fluctua între 8.200 ºi
8.500 dolari.

Reamintim cã la începutul lunii
septembrie bitcoin se situa la 10.700
dolari, dupã ce în 10 iulie urcase la
aproape 12.400 dolari.

Analiza cuprinde perioada 25
septembrie – 2 octombrie.

ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

 BARBU ROBERT anunþã publicul interesat asupra  depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire imobil P+1
cu destinaþia de service, vulcanizare, grupuri sanitare, magazin, restaurant
ºi terasã la parter ºi locuinþe la etaj, spãlãtorie auto, staþie GPL, parcare
auto ºi tiruri, împrejmuire ºi spãlãtorie tiruri”, propus a fi amplasat în
comuna Punghina, sat Recea, Judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Bãile Romane, nr. 3, judeþul Mehedinþi, în zilele de luni – joi între orele
800-1400; vinerea  între orele 800-1200.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Unica echipã de futsal din
Mehedinþi ºi-a prezentat, duminicã
seara, lotul cu care va aborda sezonul
2019-2020 din cadrul Campionatului
Naþional de Juniori U19.

În cadrul evenimentului gãzduit de
Sala Polivalentã, CFR’43 Turnu
Severin a susþinut ºi o ultimã partidã
amicalã, premergãtoare startului de
campionat. Avdersara severinenilor a
fost ACS Forþa Oltenia Craiova,
echipã care anul trecut s-a clasat pe
locul secund în seria a V-a,
calificându-se astfel în Liga Elitelor.
Experienþa craiovenilor ºi-a spus
cuvântul în partida de verificare de
duminicã seara, echipa antrenatã de
Dragoº Iliescu impunându-se cu
scorul de 7-3.

“Am acceptat cu drag invitaþia de a
participa la acest meci de prezentare
a lotului echipei CFR Turnu Severin.
Am gãsit aici o salã superbã, condiþii
foarte bune de joc ºi era pãcat sã nu

CS Strehaia ºi Inter Salcia continuã
sã fie singurele echipe cu punctaj maxim din
Liga a IV-a Mehedinþi. În etapa a V-a, echipa
antrenatã de Mircea danciu a dispus, pe teren
propriu, cu 6-1 de Victoria Vânju Mare, prin
golurile marcate de Andrei Ispas (42), Andrei
Enea (44), Cristi Gomoi (47), Costienl ªotea
(64), Mãdãlin Lãcustã(74)  ºi Costel Pontu

CFR’43, înaintea debutului oficial
se joace futsal într-o asemenea
locaþie. Vom fi ºi adversari în
campionat cu CFR Severin. Noi ne-
am propus, la fel ca anul trecut, sã ne
calificãm în Liga Eitelor. Urez succes
ºi echipei CFR”, a declarat Iliescu.
 Pentru echipa pregãtitã de
portughezul Hugo Moutinho au marcat
Eugen Toader (2 g) ºi Coti Dãnoiu. În
pofida înfrângerii la 4 goluri,
severinenii au oferit o replicã destul
de bunã ºi doar neºansa a fãcut ca
rezultatul sã nu fie unul strâns. Pe
parcusrul jocului, CFR’43 a trimis în
4 rânduri balonul în bara lateralã.
   Elevii lui Moutinho sperã sã fie mult
mai inspiraþi la finalizare, la începutul
sãptãmânii viitoare, când vor debuta în
Seria a V-a a Campionatului Naþional
de Juniori U19. În prima etapã,
programatã luni, 7 octombrie,
severinenii vor juca, de la ora 19:30, în
deplasare, cu ACS Metropolitan Iºalniþa.
CFR’43 va evolua în deplasare ºi în

runda secundã, când va întâlni chiar
adversara din amicalul de duminicã,
Forþa Oltenia Craiova, urmând ca primul
joc acasã, în Polivalenta severineanã,
sã aibã loc pe data de 20 octombrie, cu
CSJ ªtiinþa Craiova.
   “Va fi greu pentru noi, fiindcã
suntem debutanþi la futsal, iar
celelalte adversare sunt în
competiþie de ani buni. Noi suntem
la început, dar ne-am propus sã
facem o figurã cât mai frumoasã în

noul sezon. Sperãm într-o clasare pe
podium”, a spus Moutinho. Acesta
va miza în noul sezon pe Eduard
Lupu, Cãtãlin Napu - Coti Dãnoiu,
Denis Câmpeanu, Eugen Toader,
Andreiu Nohaiu, Relu Clement,
Alexandru Crãiaºu, Marius
Avramovici, Alexandru Drãguþã,
Robert Pãducel, Raul Iorgulescu,
Andi Schinteie, Sebastian Iacob,
Petruþ Rãdulescu, Ionuþ Gruia, Iulian
Szaniszlo  ºi Mathias Hondorocu.

Liga a IV-a, etapa a V-a
Recolta Dãnceu - Pandurii Cerneþi    9-1
CS Strehaia - Victoria Vânju Mare    6-1
Inter Salcia - Unirea Gârla Mare    5-0
AS Obârºia de Câmp - Cerna baia de Aramã 3-0
Dierna Orºova - Viitorul ªimian    0-1
Viitorul Cujmir - AS Turnu Severin    2-3
Clasament
1. Strehaia 5   5 0   0   35-2   15
2. Salcia 5   5 0   0   15-5   15
3. Obârºia  de Câmp 5   4 1   0   11-2   13
4. Dãnceu 5   4 0   1   21-5   12
5. ªimian 5   4 0   1   16-6   12
6. AS Tr. Severin 5   2 0   3   11-11  6
7. Vânju Mare 5   1 1   3   7-13    4
8. Cerneþi 5   1 1   3   8-19    4
9. Orºova 5   1 0   4   7-8      3
10. Gârla Mare 5   1 0   4   6-22    3
11. Baia de Aramã 5   0 1   4   2-23    1
12. Cujmir 5   0 0   5   2-21    0
Liga a V-a, etapa a V-a
Real Vânãtori - Inter Crãguieºti 2-1
Voinþa Vrata - Viitorul Dârvari 2-1
Voinþa Opriºor - Coºuºtea Cãzãneºti 3-6
Avântul Bistriþa - Dunãrea Hinova 2-1
AS Pruniºor - ASG Hinova 1-2
Viitorul Floreºti - ªtiinþa Broºteni 2-5
AS Noapteºa a stat

Strehaia ºi Salcia, maxime

(80), respectiv Adrian Nicola (15),  în timp ce
echipa comunei Salcia a învins-o pe cea din
Gârla Mare cu 5-0.
   Golevaraj superior are însã CS Strehaia, care
a înscris 35 de goluri în 5 meciuri! Scorul rundei
a V-a a fost insã izbutit de Recolta Dãnceu, care
a surclasat Pandurii Cerneþi cu 9-1! la Orºova,
Viitorul ªimian s-a impus cu 1-0.
   Tot la limitã ºi tot în ultimul minut a câºtigat ºi
AS Turnu Severin partida de la Cujmir, scor 3-2.
Etapa viitoare AS Turnu Severin va întâlni Dierna
Orºova,  pe Stadionul Municipal, duminicã, de la
ora 16:00. Derby-ul rundei se va juca duminicã,
de la ora 11:00, între Viitorul ªimian ºi CS
Strehaia, echipe clasate, în ultimele douã sezoane,
pe primele douã locuri ale clasamentului.

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu

 Urmare din pag. 1

Horia Iorgulescu, (Colegiul Naþional „Ion C. Brãtianu”
din Piteºti) ºi-a adjudecat premiul al III-lea. În acelaºi
timp, la proba oralã pe echipe (B2), componenþii lotului
României au obþinut un premiu I, prin Horia Iorgulescu,
un premiu II – Teodora Lovin, (Colegiul Dobrogean
„Spiru Haret” din Tulcea) ºi un premiu III –Andreea
Gînga, (Colegiul Naþional „Petru Rareº” din Suceava).
   Toþi membrii echipei sunt laureaþi ai Olimpiadei
Naþionale de Limba Francezã 2019 (clasele a X-a - a XI-
a). Din delegaþia þãrii noastre au fãcut parte ºi profesorii
Tatiana Florea, (Colegiul Naþional „Ion C. Brãtianu” din
Piteºti – coordonator/însoþitor) ºi Constantin Tiron,
(Colegiul Naþional „Alexandru cel Bun” din Gura
Humorului/inspector la ISJ Suceava - evaluator).
   Formula de desfãºurare a concursului conþine douã
probe obligatorii: o probã scrisã individualã (eseu
structurat pe o temã datã de maximum 230-250
cuvinte - nivelul B1 ºi maximum 250-270 de cuvinte
- nivelul B2), respectiv o probã oralã pe echipe
(cerinþe: documentare/pregãtirea unei dezbateri
televizate - nivel B1 ºi nivel B2).
   Olimpiada Internaþionalã de Limba Francezã din
acest an a reunit elevi cu performanþe în acest
domeniu din 6 þãri membre ale Organizaþiei
Internaþionale a Francofoniei/OIF(Albania, Armenia,
Bulgaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova
ºi România). Competiþia este înscrisã în programul
activitãþilor Biroului Regional al Francofoniei pentru
Europa Centralã ºi Orientalã (BRECO) al Organizaþiei
Internaþionale a Francofoniei.

BIROUL DE COMUNICARE

Nouã premii pentru echipa...



publicitateOBIECTIV mehedinþean 03 - 09.10.2019pag. 16

pa
m
fle
t

Mã nepoate, ne cuceri Traian,
ne fãcu pod cu Apollodor, fãcurãm ºi
noi o eurogarã pe vremea lu nea
Mitrea, de e mai mult pustie, cã dacã

sã opresc trenurile la Balota nu are
cine sã fie, da de douã mii de ani tot
nu mai terminãm cu cearta. Pã da,
înainte sã certau nea Stãniºoarã cu
nea Nicolicea, cum sã-ºi împartã
influenþa care mai de care, iarã acuma
a ajuns bãtãlia di la pod între influenþa
lu ai lu nea Popescu ºi ai lu nea
Georgeºti. Di la podu lu Traian, sã
nu vã gândiþi la vreo centurã, ceva.
Aia cu centura politicii, pe altãdatã.

Pã da, cã poate îºi mai amintesc
unii cum descãleca nea Mitrea cu
tanti Manuela, pi la noi pi la
Severin, unde era prafu mai mare
ca asfaltu ºi cum sã ploconeau unii

 nea Mãrin

Nostalgicii Severinului ºi orºovenii nedumeriþi între nea Stoica ºi nea Gherghe
ºi alþii de ziceai cã veniserã sã aducã
daru la Baiazid, aºa sã aplecau de
mult. ªi nea Morþun cu nea
Stãniºoarã sã uitau di la distanþã ºi

îºi rodeau unghiile, da dupe aia ºi-
au scos pârleala, când au ajuns la
putere. Bine, cã s-au pârlit ºi între
ei, asta e deja istorie. Da e bine sã
mai aduci aminte de istorie, din
când în când, ca sã nu uite de unde
au plecat. ªi care pe unde au ajuns.

Bine, toatã lumea sã raporteazã
acuma la ce a fãcut nea Gherghe, de
zici cã a fost cel puþin Rudolph
Giulliani al New York-ului ºi altceva
nimica, cã altfel nu sã explicã di ce
toþi spun cã trebuie pãstrat ce a lãsat
nea fostu primar. Pã ce a lãsat, în afarã
de ce era normal sã lase? Neºte strãzi
asfaltate, neºte flori panselate ºi neºte

spaþii verzi aproape uscate. A, am uitat
de neºte bãncuþe, mai multe ºi neºte
becuri, ca sã vedem când sar
maidanezii la noi, sã nu-i confundãm
cu lupii, cam asta a fãcut. Adicã ceva
ce era normal sã facã, cã doar nu era
sã facã doar pentru ‘mnealui.

Acuma, mai nou, nea Popescu
zice cã i-ar sta bine primar la
Orºova, cã ºi aºa liberalii nu-l prea
percep ca de-al lor ºi acolo ar avea
ceva ºanse. Asta deºi s-ar putea sã
cheardã ºi în faþa lu nea Stoica, dacã
nu vine cu neºte soluþii  de
redresare ale oraºului. Cã nici
orºovenii nu mai sunt aºa uºor de
pãcãlit, cum  au fost severinenii
pentru al doilea mandat. Da fiecare,
cum îºi aºterne, aºa adoarme.

Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, vã mai amintiþi
de furtuna care a fãcut ravagii pin
Mehedinþi, în general ºi în Drobeta
Turnu Severin, în special?!. Au trecut
lunile ºi iote cã în buricu Severinului
existã o instituþie de învãþãmânt care
este tot cu acoperiºu’ praf ºi ºanse
sã le PLOUÃ elevilor.... în CAP. Cei

care au observat situaþia au fost
tocmai turiºtii, în timp ce admirau
Castelul Artelor. Sã fie vorba de
interesu’ unora de a desfiinþa ºcoala
respectivã,  chiar dacã are în spate
o istorie în educaþie...?! Om trãi ºi
om vedea.

Între timp, sã anunþã cã o sã
avem cãldurã ºi iarna asta, aºa cã
poate sã vinã naºu Pantelicã, cã are
unde sã stea, facem ºi focu dacã
trebe, cã poate ne bagã gaze ºi pe
strada noastrã pãnã la Revelion. Pã
da, sã anunþã cã e gata ºi studiul
pentru viitoarea centralã termicã,
treabã bunã ce mai încoace ºi
încolo. Cicã nu e ficþiune, ieste
doar SF-ul, da poate în filmu ãsta
nou apare iar vreo firmã de aia de
Playboy ºi o sã fie greu de dat la o
parte. Da nu imposibil, cã acuma
avem experienþã în domeniu. Nu sã
ºtie care o sã fie regizoru, da o sã
aflãm, la timpu potrivit. Sau
probabel, dupã caz.

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


