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Hramul singurei biserici din Mehedinþi care îl
are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei

Atunci când urmãreºti un
spectacol minunat oferit de copilaºi
de grãdiniþã, îmbrãcaþi în straie
populare ºi purtând însemnele
naþionale, realizezi cã þara noastrã e
pe mâini bune în viitor!
   Asta s-a întâmplat marþi, 29
noiembrie a.c., la Grãdiniþa nr. 7 din
Drobeta Turnu Severin unde copii
talentaþi, îndrumaþi de educatori, au 7

pag.

România are viitor

susþinut un mic spectacol cu ocazia
zilei de 1 Decembrie, Ziua Naþionalã
a României!
   Meritã toate felicitãrile aceºti copii
minunaþi care au renunþat la timpul de
joacã pentru a pregãti acest moment,
dar ºi pãrinþii care i-au susþinut ºi
educatorii care i-au îndrumat!
    #România_are_viitor

   Ambasada României în Italia, împreunã cu
Accademia di Romania, au organizat marþi, 29
noiembrie 2022, la Palazzo della Cancelleria
din Roma, un eveniment de marcare a Zilei
Naþionale a României
   Recepþia dedicatã autoritãþilor italiene,
corpului diplomatic acreditat la Roma, mediului
academic ºi cultural italian a inclus ºi un concert

susþinut de muzicienii Clara
Cernat ºi Thierry Huillet.
   Nivelul excelent al relaþiei
bilaterale dintre România ºi
Italia a fost confirmat cu acest
prilej, prin prezenþa în cadrul
evenimentului a ministrului
muncii italian, Marina Elvira
Calderone, ºi a secretarului de
stat din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe ºi Cooperãrii
Internaþionale, Maria Tripodi.  CONTINUARE ÎN PAGINA 11

 Viceprimar Daniel Cîrjan

Ambasada României în Italia
a organizat un eveniment de marcare a

Zilei Naþionale a României

   În cadrul intervenþiei sale, ambasadorul României
în Italia a menþionat beneficiile Parteneriatului
Strategic Consolidat dintre România ºi Italia ºi ale
apartenenþei comune la Uniunea Europeanã în a
face faþã crizelor succesive reprezentate de
pandemie, agresiunea rusã împotriva Ucrainei,
creºterea preþurilor la energie ºi efectele sale
asupra economiei mondiale.
   A evidenþiat rolul important ocupat de România
pe scena internaþionalã prin gãzduirea în aceste
zile la Bucureºti a reuniunii miniºtrilor de externe
ai statelor membre NATO, concentratã pe oferirea
de sprijin Ucrainei în faþa agresiunii ruse ºi
consolidarea angajamentelor de securitatea ale
NATO la Marea Neagrã. Ambasadorul a subliniat
necesitatea adaptãrii Parteneriatului Strategic
Consolidat româno-italian la crizele traversate în
ultimii ani ºi oportunitatea strângerii ºi mai mult a
relaþiilor bilaterale, cu accent pe cele economice,
în contextul

A început povestea de iarnã.
În Drobeta Turnu Severin
s-a aprins iluminatul festiv

   Spectacol cu muzicã ºi veselie în ieri searã la Drobeta-
Turnu Severin! Municipalitatea a pornit iluminatul festiv
într-un cadru de sãrbãtoare al spectacolului intitulat
“Poveste de Iarnã”. Luminiþele au fost aprinse de primarul
Severinului, Marius Screciu, alãturi copiii invitaþi la
spectacolul susþinut de “Junii Mehedinþiului”.
   “Am dat în aceastã searã (miercuri, 30 noiembrie a.c. -
n.r.), startul sãrbãtorilor de iarnã, am aprins iluminatul festiv,
am deschis ºi patinoarul,  CONTINUARE ÎN PAGINA 11
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   De pe margine, toþi ºtim cum se face, toþi avem dreptate.
Subiectiv. Obiectiv. Fiecare poate crede cã are soluþia, ba chiar,
în afara frontului, câºtigãm bãtãlii, rãzboaie. E clar cã lucrurile
nu stau aºa. Nu e aºa de simplu. Noi suntem români! 

Când se pare cã ne-am fãcut toate temele, când chiar suntem
învingãtori, vine cineva din afarã/interior ºi mai adaugã o
necunoscutã, schimbã regula jocului, constatã cã nu avem unghiile
tãiate, cã ne intrã bretonul în ochii, cã avem cearã în urechi. ªi
aproape instant, niºte români modern instruiþi, europeni, ce mai!,
insistã, dau amãnunte sordide, împotriva noastrã. ªi atunci eu
întreb: dacã sunteþi invitaþi de cineva la el în familie la masã ºi una
dintre gazde povesteºte cât de mizerabil este în bucãtãrie, cât de
murdarã ºi neglijentã este gospodina, ce ingrediente de proastã
calitate a folosit la gãtit... mai acceptaþi invitaþia? Poate cã vã veþi
duce ca sã verificaþi veridicitatea informaþiilor. Sau nu vã veþi duce.
Depinde de caracterul dumneavoastrã dacã folosiþi sau nu, mai
târziu, informaþiile „binevoitoare” sau ceea ce, din verificarea
dumneavoastrã, s-a confirmat sau infirmat. Cum vã picã bine! Cam
aºa vãd eu fata morgana intrãrii României în Schengen.

Nouã nu ne trebuie duºmani. Nici nu cred cã avem. Ne suntem
noi înºine suficienþi!. Dacã întrebi, nu-i aºa! Suficienþa ºi invidia
mascate în invidie... constructivã. Credeþi cã mã joc cu cuvintele?!
Nu. Se vede cu ochiul liber. Aproape fiecare dintre noi se vrea ºi
se crede „cel mai” în domeniul lui sau în cel tangenþial. ªi oricum,
toþi ne pricepem la organizare, agriculturã, sport, psihologie,
dezvoltare personalã ºi... femei. (ca sã nu denaturez în totalitate
bãtrâna zicere!) Criticãm cu osârdie aproape tot ce are putere ºi
curaj sã se ridice! De ce?! Ca sã fie ºi mai sus!? Haida-de! 

Nu-mi place cã o serie de intelectuali excepþionali în inteligenþa
lor nu par a înþelege ce rol istoric îºi pot asuma! Nu prin criticã
permanentã, cu un limbaj elevat, cu ironie finã, cu argumente
livreºti vor contribui la scãderea numãrului de analfabeþi ºi
analfabeþi funcþionali, nu cu pactizarea în criticã cu niºte mai puþin
prieteni, ci încercând sã educe, sã schimbe mentalitãþi greºite în
cadrul unui grup mic de oameni, de copii, care la rândul lor vor
duce mai departe buna educaþie. ªtiu, e greu, asta ar însemna sã
pãrãseascã pentru o vreme propriul confort intelectual, sã consume
din timpul pe care-l dedicã studiului, ar însemna sã fie generoºi,
risipitori cu destinul lor. De înþeles, dar... 

Cred cã este momentul sã nu mai concurãm noi cu noi. Sã
intrãm în marea competiþie, concurenþii români sã simtã susþinerea
conaþionalilor. Împreunã sã ne bucurãm de succes, indiferent de
domeniul de activitate. Sã încetãm sã ne criticãm, sã încetãm sã
ne ironizãm, sã nu ne mai urâm. Sã ne ajutãm!. Vedem cum ne-a
risipit concurenþa ºmecherã dintre noi!

Apãrã-ne, Doamne, de
competiþia dintre români!

Noile grade le-au fost înmânate de
cãtre inspectorul ºef al ISU Mehedinþi,
colonel Florentin Dragomir, care i-a
felicitat ºi le-a urat succes în carierã.
   Un ofiþer ºi patru subofiþeri au fost
avansaþi în gradul militar urmãtor, înainte
de expirarea stagiului minim în grad,
aceºtia evidenþiindu-se prin bunã
pregãtire profesionalã ºi comportarea
demnã. Astfel, lt. Nistor Ramona a primit
gradul de cãpitan, plutonierii adjutanþi
Surdu Nicolae ºi Zorilã Gheorghe
Cristian gradul de plutonier adjutant ºef,
iar plutonierii majori Ciurlãu Ionuþ Sorin
ºi Dobre Lucian au fost înaintaþi în gradul
de plutonier adjutant.
    În urma promovãrii examenelor de

Avansãri ºi numiri în funcþie la ISU Mehedinþi
Într-un cadru festiv, marþi 29 noiembrie, premergãtor Zilei Naþionale a

României  - 1 Decembrie, ºapte pompieri mehedinþeni au primit noile grade
militare, cinci dintre aceºtia în semn de apreciere pentru modul exemplar în

care ºi-au îndeplinit atribuþiile de serviciu, iar doi ca urmare a promovãrii
examenului de trecere în corpul ofiþerilor.

trecere în corpul ofiþerilor, subofiþerilor
Ruºinaru Titel Elvis ºi Vucescu -
Basarabã Ionel le-au fost înmânate
gradele de cãpitan, respectiv locotenent.
   Emoþia acestor momente va dãinui în
timp, fiind o ancorã în realizãrile viitoare,
dar ºi un punct de pornire în îndeplinirea
îndatoririlor ce le revin.
   Ne exprimãm aprecierea pentru colegii
recompensaþi ºi îi felicitãm pe cei care
au reuºit prin muncã susþinutã sã-ºi
îndeplineascã visul de a deveni ofiþeri.
   Tuturor le transmitem întreaga noastrã
consideraþie, însoþitã de tradiþionala
urare “La mai mare”!
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
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Avansarea în gradul urmãtor
reprezintã un moment important în cariera
militarã, încununarea eforturilor depuse
ºi a rezultatelor obþinute în activitatea
profesionalã, dar ºi un pas spre maturitate
ºi spre alte responsabilitãþi pe care le
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21 de jandarmi, avansaþi în grad de
Ziua Naþionalã a României

aduc noile grade militare.
    Cu prilejul Zilei Naþionale a României,
un ofiþer ºi 20 de subofiþeri care s-au
evidenþiat pe timpul îndeplinirii
atribuþiilor de serviciu, se înainteazã în
gradul

  Mioara Vergu

 continuare în pag. 3
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Primãria municipiului
Drobeta-Turnu Severin continuã
investiþiile în ºcoli, licee ºi grãdiniþe.
La ªcoala Gimnazialã nr. 15 se
construieºte un teren de sport nou,
iar zona curþii interioare a cãpãtat un
nou aspect. Un parc nou amenajat
urmeazã sã fie pus la dispoziþia
elevilor ºi profesorilor. Terenul de
sport va fi folosit de cei 450 de elevi
ai ºcolii gimnaziale dar ºi de alþi
copi i  care vor f i  implicaþ i  în
act iv i tã þ i  sport ive  la  ªcoala
Gimnazialã numãrul 15.
   “Vorbim de un teren de sport la
dimensiuni normale, se poate folosi

Consilierii locali ai municipiului
Drobeta-Turnu Severin au votat dezmembrarea
unui teren pe care municipalitatea îl deþine în
comuna Izvoru Bîrzii. Pe acest teren ar urma
sã fie construite cinci parcuri fotovoltaice, cu
ajutorul fondurilor europene. Proiectul de
dezmembrare, primul pas, realizat practic, în
acest sens a fost votat cu unanimitate de
voturi, în ºedinþa de Consiliu Local.
    “Este un deziderat al nostru, de ceva timp,
de când a apãrut posibilitatea sã atragem

Primãria Severinului atrage fonduri pentru construirea de parcuri fotovoltaice

 Biroul de comunicare

aceste fonduri, din pãcate, la nivel central
se tot schimbã datele, sperãm cã vor avea
înþelepciunea necesarã sã ne dea nouã
posibilitatea, ca primãrii, ca unitãþi
administrative sã facem aceste parcuri
fotovoltaice, pe bani europeni. Dacã am reuºi
sã facem aceste 5 parcuri, primãria ar
economisi undeva la 2,5 milioane de euro.
Sunt bani pe care i-am putea folosi în alte
scopuri.” a declarat Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Fãrã cãruþe pe strãzile Severinului
     Tot în sedinþa de Consiliu Local a fost anunþat public
faptul cã de anul viitor, severinenii nu vor mai avea voie
sã creascã animale în oraº. Le este permis doar locuitorilor
din cartierele Schela Cladovei, Gura Vãii ºi Dudaºul
Schelei creºterea animalelor pentru consumul propriu, dar
aici nu se încadreazã animale mari, cum sunt caii sau
vacile. Oamenii vor avea voie sã creascã, de exemplu,
porci, în limita a trei capete. Nici cãruþele nu mai au acces
pe strãzile Severinului. Pânã acum acestea aveau un traseu
clar impus de municipalitate, dar din luna ianuarie a anului
viitor, acest lucru va fi interzis. Amenzile au crescut ºi se
încadreazã între 500 ºi 2.500 de lei, pentru cei care nu
respectã noua mãsurã adoptatã de Consiliul Local.
   “Nu mai putem sã permitem sã avem printre case, pe
strãzi, tot felul de animale. Avem inclusiv o turmã de oi în
zona cartierului Veteranii de Rãzboi. Ne-au atras atenþia
severinenii cã de multe ori în municipiu intrã cãruþe,
obstrucþioneazã transportul local. În plus, nu este normal
sã avem în apropierea oraºului ditamai turma cu oi ºi
capre. Mai reclamau oamenii, cã în cartierul Banoviþa unii
cetãþeni creºteau vaci. Nu mai putem accepta astfel de
lucruri.” a mai declarat Marius Screciu.
ªedinþa de Consiliu Local a cuprins 25 de puncte pe
ordinea de zi, toate fiind aprobate cu unanimitate de voturi.

Condiþii moderne pentru elevii
ªcolii Gimnaziale nr. 15

atât de micii fotbaliºti cât ºi pentru
orele de sport ale elevilor acestei
ºcoli. Terenul are ºi nocturnã, dar ºi
gazon sintetic. Am investit  în
amenajarea curþii, bãnci, pavele, zonã
de spaþiu verde. Avem de la
constructor siguranþa cã pânã la 15
decembrie lucrãrile vor fi gata. Vreau
sã vã spun cã este un proiect care va
continua, anul viitor avem în plan
investiþii pentru încã trei ºcoli.” a
transmis Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta-Turnu Severin.
   Valoarea totalã a investiþiei se ridicã
la aproape 1 milion de lei.

Clubul Sportiv “Educaþie
prin ªah” desfãºoarã, în perioada

3 - 4 decembrie 2022, în cadrul
Festivalului Naþional de ªah, Cupa
1 Decembrie, Ediþia a II-a, Etapa
“ªah în ªcoalã”.
   Evenimentul se desfãºoarã la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de comunicare

Festivalul Naþional de ªah
Drobeta Turnu Severin

ºi vã invitãm sã ne fiþi alãturi!
   Vã invitãm sã ne onoraþi cu

prezenþa în data de
03 decembrie 2022
ºi 04 decembrie
2022, începând cu
orele 11:00.
   Menþionez faptul cã,
în cadrul Festivalului
Naþional de ªah, Cupa

1 Decembrie, Ediþia a II-a, Etapa
“ªah în ªcoalã”, s-au înscris 100
de copiii din judeþele Mehedinþi,
Gorj, Vâlcea, Ploieºti ºi Timiº.

Daniel Moþi, Preºedinte
Club Sportiv “Educaþie prin ªah”

 urmare din pag. 2

21 de jandarmi, avansaþi...

militar urmãtor, înaintea expirãrii
stagiului minim în grad.
   Cei avansaþi au primit cu emoþie
ºi bucurie noile grade militare, în
cadrul unei ºedinþe festive care a
avut loc la sediul unitãþii în data
de 29 noiembrie, a.c.
   În conformitate cu prevederile
legale ºi a regulamentelor
militare, jandarmii pot fi înaintaþi

în grad înainte de termen, la 3
aprilie de Ziua Jandarmeriei
Române ºi la 1 Decembrie, cu
ocazia Zilei Naþionale a
României.
   Felicitãri colegilor avansaþi ºi
mult succes în continuare!

INSPECTORATUL DE
JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul
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   În ultima duminicã a lunii
noiembrie, ierarhul mehedinþenilor,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
s-a aflat în mijlocul credincioºilor
din Drobeta Turnu Severin.
Preasfinþia Sa a sãvârºit Sfânta
Liturghie la Catedrala Episcopalã
din municipiu, având alãturi
soborul de preoþi ºi diaconi ai
sfântului lãcaº de închinare.

Drept-slãvitorii creºtini au venit
la acest popas duhovnicesc din
postul Naºterii Domnului, spre a se
folosi sufleteºte ºi a asculta poveþe
ºi recomandãri referitoare la buna
trecere a perioadei de înfrânare
într-o manierã autentic creºtinã.

Sfânta Liturghie arhiereascã a
început la ora 09:30 iar
rãspunsurile stranei au fost
asigurate de cãtre cele douã grupuri
psaltice ale Catedralei Episcopale.

În ultima duminicã a lunii noiembrie Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a sãvârºit
Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopalã din Drobeta Turnu Severin

În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, a pus
la inimile credincioºilor prezenþi un
cuvânt de învãþãturã tâlcuind
pericopa evanghelicã duminicalã.
Ierarhul, a subliniat importanþa pe
care trebuie sã o dãm pregãtirii
noastre sufleteºti pentru a moºteni
viaþa cea veºnicã, preocupare ce

trebuie sã o avem în minte în
permanenþã ºi, pãzind poruncile,
fiind smeriþi ºi rugându-ne sã
ajungem la limanul mântuirii
sufleteºti. În încheierea cuvântului
Preasfinþia Sa a citit credincioºilor
prezenþi o pildã folositoare de
suflet , despre bunãtatea lui
Dumnezeu faþã de pãcãtoºi.

Duminica a 30-a dupã Rusalii

încheie ºirul celor patru duminici
care aduc în atenþia noastrã
pericope evanghelice ce zugrãvesc
în diferite ipostaze oameni bogaþi
puºi în situaþia de a ajuta, de a face
milostenie, de a renunþa la o parte
din ceea ce au primit de la
Dumnezeu, izvorul tuturor darurilor:
Bogatul nemilostiv ºi sãracul Lazãr,
Pilda samarineanului milostiv,Pilda
bogatului cãruia i-a rodit þarina,
Dregãtorul bogat-pãzirea poruncilor.
Nu este deloc întâmplãtoare aceastã

aºezare calendaristicã a fragmentelor
evenghelice în luna din an când
roadele bogate adunate la sfârºit de
toamnã umplu cãmãrile creºtinilor
gospodari, când de regulã oamenii
se aprovizioneazã pentru perioada
rece din an, asigurându-ºi un
confort care sã le asigure traiul
decent ºi supravieþuirea fãrã griji.

Pr. Marian Alin Giginã

     Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost
momentul fondator al României Mari, pilonul
principal al statului modern în care trãim astãzi!
Un exemplu de mãreþie, o faptã de curaj a întregii
naþiuni române - de asta au dat dovadã cei peste
100.000 de oameni din toate colþurile þãrii care
au mers la Alba Iulia, acum 104 ani, sã scrie

Trãiascã România Mare!
ISTORIE odatã pentru
totdeauna, iar astãzi le
cinstim memoria!
   Ionel Brãtianu, primul
ministru de atunci al
României primea dele-
gaþia care a adus la

Bucureº t i
Re z o l u þ i a
Unirii cu
a c e s t e
m ã r e þ e
cuvinte: “De o mie de ani vã aºteptãm
ºi aþi venit ca sã nu ne mai despãrþim
niciodatã. Sunt clipe în viaþa unui
neam când fericirea este atât de mare
cã rãscumpãrã veacuri întregi de
dureri. Bucuria noastrã nu e bucuria
unei singure generaþii, ea e sfânta
cutremurare de fericire a întregului
popor românesc, care de sute ºi sute
de ani a stat sub urgia soartei celei
mai cumplite fãrã a pierde credinþa
lui nestrãmutatã în aceastã zi ce ne
uneºte ºi care trebuia sã vie, care
nu se putea sã nu vie”.
 Iar Regele Ferdinand Întregitorul, în
telegrama trimisã cãtre George Pop
de Bãseºti, la aflarea deciziei Adunãrii
Naþionale de la Alba Iulia de a vota
unirea Transilvaniei cu România
spunea: „Vestea îmbucurãtoare ce Îmi

aduceþi despre mãreþul act al unirii cu Regatul
Român, sãvârºit în vechea cetate a lui Mihai
Viteazul, a umplut inima Mea de nesupusã bucurie
ºi am primit-o cu vie emoþie. Munca deosebitã
depusã în cursul vremurilor de români patrioþi,
purtãtori credincioºi ai idealului naþional, azi ºi-a
gãsit rãsplata bine meritatã. Din lacrimile celor cari
au plâns ºi au suferit, cari au luptat fãrã preget, din
sângele celor cari au muncit pentru înfãptuirea lui,
lãsând ca moºtenire sfântã credinþa lor
nestrãmutatã, a rãsãrit sãmânþa, a cãrei roade azi
le culegem, ca un dar din cer. Mulþumesc
Atotputernicului, cã Mi-a îngãduit ca, prin vitejia
ostaºilor Mei, sã pot contribui la aceastã mãreaþã
faptã ºi cã împreunã cu poporul Meu iubit sã pot
trãi aceste clipe înãlþãtoare. Trãiascã ROMÂNIA
MARE, una ºi nedespãrþitã”. Ferdinand
   Doamne, ocroteºte-i pe românii de
pretutindeni!

Ileana MATEESCU
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   În data de 24.11.2022, la Sala de Tradiþii
ºi Culturã „General Nicolae Soare” ªcoala
de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului
Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin
a organizat “Evaluarea  rezultatelor activitãþii
pentru anul de învãþãmânt 2021-2022”.
   La activitate au participat reprezentanþi
ai autoritãþilor publice locale, reprezentanþi
ai Inspectoratului General al Poliþiei de
Frontierã, ºefii structurilor judeþene de
ordine publicã ºi alþi invitaþi.
   Directorul ªcolii de Perfecþionare a
Pregãtirii Personalului Poliþiei de Frontierã
Drobeta Turnu Severin, comisar ºef de
poliþie Ciobanu Victor Marius, a prezentat
ºi apreciat activitatea desfãºuratã atât de
personalul implicat direct în procesul de
învãþãmânt, cât ºi de personalul
structurilor suport, care au contribuit
esenþial la organizarea ºi finalizarea
cursurilor de perfecþionare, de capacitate
ºi de iniþiere în carierã la care au participat
aproximativ 400 cursanþi.
   Experienþa acumulatã de personalul
formator al ºcolii care participã la misiuni

Gestionarea situaþiilor de urgenþã
în mod profesional ºi cu echipe de
intervenþie bine antrenate are o importanþã
decisivã pentru salvarea de vieþi omeneºti

Gestionarea situaþiilor de urgenþã în cazul producerii unui seism cu impact major

Ramona Cupã,
vicepreºedinte CJ Mehedinþi

ºi pentru siguranþa populaþiei.
   Am asistat marþi, 29 noiembrie a.c. la un
exerciþiu complex privind gestionarea
situaþiilor de urgenþã, în cazul producerii

unui seism cu impact major, iar salvatorii au lucrat
impecabil. Vãzând aceºti specialiºti la lucru, dar ºi modul
în care acþioneazã, am garanþia cã suntem pe mâini bune
ºi cã ne putem baza pe ei în cazul unor situaþii nefericite.
   Felicit sincer toate forþele mobilizate la acest amplu
exerciþiu, forþe din cadrul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean, Inspectoratului de Jandarmi Judeþean,
specialiºti ai Direcþiei de Sãnãtate Publicã, Unitãþii de
Primiri Urgenþe, Serviciului de Ambulanþã Judeþean,
Inspectoratului de Stat în Construcþii, Primãriei Drobeta
Turnu Severin, voluntari ai Filialei de Cruce Roºie ºi ISU
Mehedinþi, precum ºi personal din cadrul societãþilor de
distribuþie a gazului ºi energiei electrice.
   De asemenea, îi felicit pe colegii mei din cadrul
Serviciului Public Judeþean Salvamont-Salvaspeo, care
au demonstrat încã o datã cã sunt specialiºti valoroºi
de înaltã þinutã profesionalã!

Evaluarea activitãþii la ªcoala de Perfecþionare a
Pregãtirii Personalului Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin

de pregãtire a  corpului permanent de
poliþiºti al Agenþiei Frontex în þãri ca
Polonia, Spania, Italia ºi Portugalia, a dus
la îmbunãtãþirea activitãþilor didactice
parcurse în cadrul ºcolii, aspect sesizat din
feed-back-ul oferit de cursanþi.
   Privind infrastructura, directorul ºcolii a
prezentat proiectele de dezvoltare ale
instituþiei aflate în diferite faze de realizare.
Dintre acestea se evidenþiazã:
1 - Dotarea cu tehnicã ºi aparaturã de
ultimã generaþie;
2 - Reabilitarea ºi dotarea din punct de
vedere logistic a celor douã pavilioane în
care ºcoala îºi desfãºoarã activitatea;
3 - Construirea unei sãli de pregãtire tacticã;
4 - Construirea unui punct de trecere a
frontierei la sediul instituþiei.
   Cea mai importantã apreciere pentru
activitatea desfãºuratã de personalul ªcolii
de Perfecþionare a Pregãtirii Personalului
Poliþiei de Frontierã Drobeta Turnu Severin
a venit din partea Inspectoratului General
al Poliþiei de Frontierã Române prin vocea
domnului chestor de poliþie Melnic Valentin

- director al Direcþiei Resurse Umane care, în numele
inspectorului general, domnului comisar ºef de poliþie
Ivaºcu Victor ªtefan a anunþat aprobarea de cãtre
conducerea Ministerului Afacerilor Interne a demersurilor
de transformare a ª.P.P.P.P.F. Drobeta Turnu Severin în
ªcoala de Formare Iniþialã ºi Continuã Drobeta Turnu
Severin începând cu data de 01.01.2023.
   “Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã Române
se bazeazã pe ºcoala din Drobeta Turnu Severin pentru cã
produce resursã umanã de calitate, resursã umanã fãrã de
care nu putem avea rezultatele operative scontate” a spus
domnul chestor de poliþie Melnic Valentin.

Purtãtor de cuvânt,
Inspector principal de poliþie Teodorescu Florin
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În România,

A IEªI LA PENSIE înseamnã
A INTRA ÎN FOAME! (5)

Nu sunt bani pentru mãriri
de pensii la un nivel onorabil,
nedegradant pentru pensionarii
României, dar pentru acele “pensii
speciale”, se gãsesc mereu!
Guvernanþii noºtrii s-au tot codit sã
se exprime clar despre eliminarea
acestora, aºa cum li s-a cerut de
opinia publicã, dar ºi de foruri
internaþionale europene, aºa cã nici
cu ocazia ultimelor mãriri de pensii,
acestea nu au fost eliminate, ba, mai
mult, nici mãcar supuse vreunei altfel
de mãrire, nu aceea aplicatã tuturor
pensiilor provenite din
contributivitate! Ca urmare, dacã unei
pensii de 1000 de lei, mãrirea de
12,5% înseamnã 125 de lei, uneia
de 30.000 lei, neprovenitã din
contributivitate, îi va reveni ca mãrire,
3.750 lei, practic, o pensie onorabilã
din categoria pensionarilor…
nespeciali. Dar avem pensionari
“speciali”, care au pensiile calculate
în euro. Astfel, spre exemplu, îl avem
pe dl Ciucã, primul nostru ministru
actual, care are o “pensie specialã”
de 43.000 euro, adicã la paritatea 1
euro=4,90 lei, ea înseamnã 210.700
lei. Aplicatã mãrirea de 12,5%,
acestei sume i se va mai adãuga
26.337,5 lei, pensia totalã devenind
237.037,5 lei. Scrisã aceastã sumã
în lei vechi, ca sã fim mai edificatori,
devine 2.370.375.000! Aproximativ
2,38 miliarde lei, lunar, altfel spus!
Pe an, înseamnã, aproximativ
2,38x12=28,56 miliarde lei. Un
singur “special”!
   Societatea civilã a luat atitudine
dincolo de simplele opinii ºi
izbucniri de furie popularã,
exprimatã prin ziare, prin emisiuni
tv, pe la colþ de stradã sau pe la
locuri de muncã. Una dintre ele este
ºi cea apãrutã ca iniþiativã a activei
asociaþii “Declic”, cu site internet,
care anunþã cã, urmare a campaniei
ei de a strânge semnãturi împotriva
pensiilor speciale, spre scoaterea
lor definitivã ºi revocabilã, concretã
în afara legii, a obþinut aprobarea
ca începând cu 1 Decembrie 2022,
sã monteze pe DN1, un panou
publicitar care anunþã pensia
specialã a dlui Ciucã, prim

Circulã pe reþelele de socializare
(cam timid, ce-i drept), un
videoclip muzical ce se vrea a fi un
mesaj pentru tinerii din AUR,
“rostogolit” dinspre Drobeta Turnu
Severin cãtre cei de la centru. Cu
siguranþã cã ar merita multe like-
uri, numai cã, din pãcate
personajul principal din acest
videoclip stricã cu mult mai mult,
creând doar iluzia unui mesaj
bun. El este ceva de genul “manea
americanã”, un fel de hip-hop prost
înþeles pe la noi. Decent, de bun
simþ ca exprimare, dar, pentru cã
vorbim aici de un mare dar, cu cât
va fi “rostogolit” mai mult, cu atât
acest clip va aduce daune mari lui
George Simion prin Sorin Lavric.

Iar acum pe scurt, vã ºi spun de
ce se va întâmpla aºa. Bãieþaºul ãsta
din prim planul clipului este un copil
cu grave probleme de
comportament. A fost în staff-ul de
campanie al unui candidat din
partea PMP la alegerile locale
trecute... S-a supãrat instant ºi a
fugit în tabãra altui pemepist
(Koller)... Acesta l-a primit din milã,
ba l-a mai ºi angajat. Fiind angajat
ca barman-ospãtar a creat numai
probleme angajatorului. A venit la
mine undeva la sfârºitul anului
trecut ºi am încercat sã îl îndrept
spre tineretul AUR prezentându-l
personal Ariadnei (persoanã
responsabilã cu tineretul AUR la
nivel central), la acea vreme. Atunci
m-a minþit cã are doar 26 de ani, el
fiind trecut de 30. Avea permanent
ieºiri dubioase la adresa mea, dar
ºi la a altor membri ai AUR
Mehedinþi. Mai mult... Angajatorul
l-a dat afarã pe motiv de
incompetenþã ºi de atunci omul a

“FILOSOFUL” & “MAIDANEZUL”
luat-o razna... Însã, în întâlnirile
avute de acesta cu domnul Senator
AUR - Sorin Lavric (preºedintele
Senatului AUR - “clanul sfãtuitorilor”)
ºi cu ºoferul domniei sale Robert
Alecu (vicepreºedinte al AUR la nivel
naþional), acestuia i-au fost ascultate
minciunile ºi vãicarelile ºi a fost
cumva acceptat. Probabil tot din
milã. Pe mine prea puþin mã mai
intereseazã, dupã congresul din
martie, de comun acord cu George
Simion m-am retras din funcþia de
coordonator AUR Mehedinþi. Am
avut ceva pãreri de rãu, dar acum,
când vãd ce fel de persoane sunt
promovate în AUR MH, mã bucur cã
am fãcut pasul înapoi.

Nu mã mai lungesc, vã mai spun
doar cã trebuie avut totuºi grijã ce
fel de oameni promovãm... Pentru
cã, cel puþin la Drobeta Turnu
Severin cu astfel de persoane de o
inculturã crasã ºi cu afecþiuni
psihice nedescoperite, riscaþi sã
pierdeþi ºi bruma de membri ºi
simpatizanþi strânsã cu greu.
Laurenþiu Ciocnitu, cãci aºa îl
cheamã pe bãieþaº este cea mai
proastã imagine pe care AUR, acum
o promoveazã ºi o “rostogoleºte”
prin acest videoclip pe reþelele de
socializare. Imagine a unui
“maidanez” alungat de toþi ºi “aciuit”
în vitrina pretenþioasã ºi plinã de
“carismã” a “filosofului” Sorin
Lavric… Veþi vedea mai... “Târziu”.
Interesant este de constatat ceva: de
ce oare în videoclip apar din AUR,
doar Sorin Lavric, Claudiu Târziu ºi
George Simion, alãturi de
“maidanez” ºi familia sa? Poate cã
meritã! I-am exclus aici pe cei ce
fac parte din formaþie! Ei n-au nici
o vinã! Probabil au luat banii ºi ºi-

au fãcut treaba!
P.S. Pentru a vã forma o

opinie faþã de videoclipul cu
pricina, îl gãsiþi ºi-l puteþi
vizualiza la adresa: https://
youtu.be/mVYdaRICknA.
De asemenea colajul foto
ataºat materialului este
realizat folosind capturi
din videoclip.

Ioan N. TÃTUCU
(fost coordonator
AUR Mehedinþi)

ministru, de 43.000 euro.
   Pe site-ul asociaþiei apare ºi o
motivaþie a acestui demers, dublat
de un apel la o contribuþie în lei, în
contul asociaþiei spre a-I sprijini
demersul acesta în justiþie, din care
redãm un scurt fragment: <<Cu
presa cumpãratã de partide ºi toþi
„specialii” activaþi sã îºi apere
câºtigurile aproape clandestine,
trebuie sã ne mobilizãm noi ºi sã
devenim cea mai puternicã voce
care cere tãierea pensiilor speciale.
Dacã cea mai mare comunitate de
cetãþeni activi va rãmâne tãcutã,
atunci sã nu ne aºteptãm ca pensiile
speciale sã mai disparã vreodatã.
   România ºi-a asumat, prin PNRR,
cã va elimina aceste privilegii
necuvenite, pânã la finalul lui 2023.
În realitate, însã, politicienii joacã
þonþoroiul aºa cum le cântã specialii
ºi nu îºi asumã un proiect public
pentru tãierea pensiilor nesimþite.
Probabil, e mai important pentru ei
sã nu-i deranjeze pe speciali decât
sã ne taie UE banii condiþionaþi de
realizarea reformei. Reformã care nu
cere mult, doar sã nu mai fie pensii
enorme pentru care nu s-a contribuit
niciun leu, vreodatã.
   Nici nu e de mirare, când însuºi
premierul este un pensionar
special care încaseazã anual
43.000 de euro. Un munte de bani.
Asta înseamnã cã îºi  poate
cumpãra în fiecare an un BMW de
la prietenul preºedintelui, Klaus
Iohannis. Cu acest panou amplasat
într-un loc vizibil, avem siguranþa
cã vor afla ºi cei care încã nu ºtiu
cât ne costã un „special”.
   Mesajul va fi instalat chiar înainte
de minivacanþa de 1 decembrie.
Atunci, foarte mulþi bucureºteni vor
pleca înspre Valea Prahovei. Sigur
vor sta cu orele în trafic. Mulþi
oameni nu sunt la curent cu faptul
cã politicienii, pe care i-au votat sã
taie pensiile speciale, fug de aceastã
responsabilitate. Dacã noi
publicãm mesajul cu pensia lui
Nicolae Ciucã pe DN1, atunci ºi cei
blocaþi în trafic vor afla despre
subiect ºi îl vor discuta, la rândul
lor, cu alþii.>> D.Umileanu
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Pasiune târzie (de maturitate), pictura
a devenit modul nou de exprimare a
cãutãrilor de sine pentru Irinel Daniela
Iacob - artistã ce se prezintã publicului
severinean în expoziþia personalã
intitulatã “Universul meu” al cãrei
vernisaj a avut loc în 23.11.2022 la
Muzeul Porþilor de Fier din Drobeta
Turnu Severin.

Cu acest prilej am întâlnit un artist
plastic aflat pe treptele afirmãrii ºi am luat
act de realizãrile sale. Lucrãrile expuse o
aratã a fi la început de drum, dornicã de a
se face cunoscutã publicului pentru a-ºi
prezenta concepþia de viaþã.

Corespondenþa între culoare ºi un
optimism interior relevã stãri psihice
pozitive, tonice, molipsitoare.
Vizualizate, lucrãrile reconforteazã prin
paleta culorilor ºi alãturare, iar expoziþia
se constituie într-un proces de auto-
explorare fiind surprinse ºi redate
impresii la cald, viziuni în derulare, trãiri
din imaginarul generat de prospecþia
subconºtientului, având ca rezultat
bucuria actului de a crea.

Modalitatea de a exprima acuitatea
clipei se constituie într-un concept care
þine de metamorfismul estetic, artista
folosindu-se de sintagme repetitive de
formã, dar/ºi mai ales culoare. Felul de
a-ºi transpune gândurile este direct,
neîncifrat, adresându-se simplu
privitorului.

Armonii cromatice

Lucrãrile expuse nu spun poveºti, ci
induc combustie analogã cu cea
experimentatã de artist în timpul creaþiei,
astfel cã bucuria auctorialã se regãseºte
în perspectivele ample, culorile energice,
aplicate cu inspiraþie ºi curaj, care dau
expresivitate întregului, în fapt
ansamblului expoziþional. Mesajul
transmis este de exuberanþã a emulaþiei
dintre culori aºternute în tuºe, pete ºi
suprafeþe complementare punctate cu
inserþii aurii ce lasã impresia de
preþiozitate. Sunt lucrãri fãrã amplitudini
narative, suplinite însã prin dezinvoltura
compoziþiei, efervescenþa culorilor ºi mai
ales de intensitatea ºi asocierea dintre ele.
Sunt culori cu un temei estetic explicit,
culori  voluptoase... Dincolo de unele
stridenþe ce þin de recentul sãu debut
artistic, culoarea este supusã unor
exigenþe estetice ce fascineazã. Fãrã
acorduri sau armonii cãutate excesiv,
sinceritatea emoþiei ºi o sensibilitate
vigilã dau unitatea imaginii, conferind
sens reali tãþ ii  când o existenþã
petrecutã firesc se exprimã plenar prin
intermediul culorii.

În încheiere urãm artistei Irinel
Daniela Iacob bun venit în lumea
iubitorilor de artã plasticã ai urbei, multe
realizãri/împliniri artistice ºi respectiv
reveniri expoziþionale în Drobeta Turnu
Severin.

Critic de artã Diaconu Ion

Miercuri, 30 noiembrie 2022, când Biserica Ortodoxã îl
prãznuieºte pe Sfântul Apostol Andrei, Cel întâi chemat ºi
ocrotitorul României, Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din cartierul
Aluniº ºi-a serbat ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã de
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” al Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin.

Dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei a rostit cuvânt de
învãþãturã în care a subliniat repere din viaþa Sfântului Andrei cel
întâi chemat ºi ocrotitorul României: „Sfântul Andrei a fost un apostol
al Domnului nostru Iisus Hristos, frate cu Simon Petru. Evanghelia
dupã Ioan menþioneazã cã Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan
Botezãtorul, care i-a îndrumat sã-L urmeze pe Iisus. Conform
aceleiaºi evanghelii, Andrei l-ar fi dus pe fratele sãu Simon Petru la
Mântuitorul Hristos, spunându-i cã l-a gãsit pe Mesia (Ioan 1,35-
42). De aici provine caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi chemat”.
În enumerãrile apostolilor (Mt 10,2, Mc 3,18, Lc 6,14, F. Ap. 1,13)
Andrei este menþionat mereu între primii patru.”De asemenea Ierarhul
a vorbit credincioºilor prezenþi despre râvna ºi rãbdarea pe care a
avut-o Sfântul Apostol Pavel care a mers din cetate în cetate pe
aceste meleaguri din jurul mãrii negre pentru a propovãdui credinþa
în Domnul Nostru Iisus Hristos ºi a vesti Evanghelia Sa.

Preacucernicul Pãrinte Ionuþ - Cosmin ªtefan a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim Episcopul Severinului ºi Strehaiei
pentru purtarea de grijã ºi pentru bucuria slujirii. De asemenea,
a mulþumit Pãrinþilor împreunã slujitori ºi credincioºilor prezenþi
la aceastã sãrbãtoare pentru împreunã-comuniune liturgicã.

Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Drobeta-Turnu Severin
a luat fiinþã la 1 decembrie 2007. Aparþine Protoieriei Drobeta-
Turnu Severin din Eparhia Severinului ºi Strehaiei. Biserica
acestei parohii este situatã în partea de vest a municipiului
Drobeta-Turnu Severin, lângã cimitirul romano-catolic, nu
departe de Sala polivalentã ºi Policlinica oraºului, fiind,
deocamdatã, singura bisericã din Mehedinþi care îl are ca
ocrotitor pe Apostolul Românilor.

Din 2017 pânã în prezent Preot paroh este Pr. Ionuþ - Cosmin
ªtefan. A fost hirotonit întru diacon la 11 august 2006. Hirotonia
întru preot a avut loc la data de 13 august 2006. În prezent este
ºi Inspector bisericesc al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei.

Pr Marian Alin Giginã

Hramul singurei biserici din
Mehedinþi care îl are ca ocrotitor pe

Sfântul Apostol Andrei
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     Cu jongleriile mediatice ale „mãririi”
pensiilor nu poate înflori peste noapte
bunãstarea seniorilor României, de care
s-au spãlat pe mîini autoritãþile, pe
fondul inflaþiei gonflate, mai ales cã
„iarna care vine nu-i ca vara” ºi dacã
ninge mult în România, tot contextul
devine impracticabil, de la drumuri la
justiþie, de la sãrãcie la ameninþãrile
multiple ale unei crize de proporþii.
Înfricoºaþi de oficialitãþile fãrã neam ºi
þarã cã vin ruºii, românii nu-ºi dau
seama cîþi infractori ucraineni au ajuns
în România, cã deja unii dintre ei s-au
dedulcit la acte penale. Cu sprijinul
nedrept ale aceloraºi oficialitãþi bolnave,
elevii ucraineni veniþi în România sînt
promovaþi, fãrã concurs, în învãþãmîntul
românesc direct în clasa a IX-a,
posibilitate inaccesibilã elevilor români.
ªi vorba unei senatoare: „De ce nu li
se dã direct act de absolvire a
liceului, fãrã «bac» sau examen?”.
Iatã ce discriminare! Bieþii elevi
români din Ucraina, cãrora le-a fost
interzisã ºcoala în limba românã, nu
au nimic de spus despre þiganiada
guvernamentalã de pe Dâmboviþa?
    Unii nerozi din politicã vãd doar
oportunitatea momentului de a fi
percepuþi drept eroi ai luptei anti-
Putin, vai de ei! Nu vãd criza ºi sãrãcia
de la orizont, care vor fi crîncene! Aºa
a fost în istorie dupã fiecare rãzboi,
mai ales cã rãzboiul din Ucraina a
oprit gogoºeria Covid cu bagheta
magicã. Cu privire la aspect, o snoavã
care circulã online zice aºa: „Putin ar
merita «Premiul Nobel pentru
sãnãtate»… De ce ne-am mira?
Obama n-a primit „Nobelul” în 2009
pentru trimiterea de noi trupe
americane în Afganistan, pentru
bombardamente ºi mii de morþi? 
Aceºti nerozi nu vãd cã România se
aflã aproape de capãtul unei rute!

Regimul celui mai tont dintre pãmînteni

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Iohannis ºi Guvernul conduc
tramvaiul pe un traseu apocaliptic,
plin de furtuni, noroi, rachete, ruine
ºi suferinþã. Numai cine va arunca o
privire criticã asupra dictaturii de la
Bucureºti, obedientã Bruxelles-ului ºi
Washingtonului, va avea o imagine
corectã a multiplelor sfidãri cu care
s-a confruntat românul de-a lungul
mandatelor lui Iohannis ºi ale
guvernelor sale marionetã.
    Mare atenþie la acest Iohannis, mai
mereu plecat de acasã, un altfel de
Zelenski mincinos ºi darnic doar cu
strãinii, acest Iudã care ne-a vîndut
pacea, demnitatea, suveranitatea, care
se bate în piept cu cãrãmida pentru
strãini, nu pentru românism! De cînd e
la putere ne tot înjurã, ne batjocoreºte
ºi ne furã, pentru cã el nu rabdã nici de
foame, nici de sete, nici de post. Mai
mult decît probabil, nu-ºi dã seama de
gravitatea acþiunilor sale, pentru cã îºi
poartã parvenitismul ca pe o virtute, pe
bicicletã vara, iarna, pe schiuri, restul
anului, pe naveta sãptãmînalã la
nevastã... Purtarea golãneascã a Puterii
de la Bucureºti, care a generat doar
distrugere, sãrãcie, haos, deconspirã
deraierea ireparabilã a clasei politice
româneºti - o adunãturã de specimene
care alcãtuiesc metafizica hoþiei,
manipulãrii, minciunii, corupþiei ºi
trãdãrii de Neam, o „Þiganiadã”
actualizatã ºi trãitã pe viu.
   Mã întreb, nu cumva, aceºti
neoameni din structurile politice ºi de
stat corupte, care huzuresc pe
spinarea noastrã ºi ne-au vîndut
Patria cu totul, au fost microcipaþi
pentru a executa doar ordine strãine?
Caz în care se impune internarea lor
într-un aºezãmînt de maximã
securitate, unde pot construi cîte
drame ºi comedii vor, dar pe spinarea
lor. Sã se închidã porþile în urma lor
ºi sã se îngroape cheile! Alienaþii nu
mai trebuie lãsaþi în libertate! Sînt un
real pericol pentru naþiune! Poporul
român nu meritã asemenea tratament!
S-a sãturat de lanþurile ºi cãtuºele
dictaturii care bîntuie România de
peste trei decenii, ºi va avea suficientã
forþã ca sã lupte pentru o viaþã demnã
în 2023! Va avea suficient curaj sã se
scuture de aceastã burghezie parazitã!
Va avea suficientã înþelepciune sã-ºi
spunã cuvîntul la urne în 2024, chiar

în condiþiile în care vreun program
„Pegasus” sau vreunul altfel numit pot
mãslui rezultatele. Fotoliile gras
retribuite ºi averea nemuncitã le-au
afectat sever echilibrul mintal
politicienilor de gang, nu de rang.
În linia obiºnuitã a comediei, ãºtia care
ne conduc s-au umflat în pene în faþa
naþiunii ca niºte falºi profeþi, dînd
asigurãri de aceeaºi facturã: mãriri
minuscule ºi ajutoare în rate, de tot
rîsul pentru 2023, celor defavorizaþi de
soartã. Adicã nu acum, cînd românii
n-au pîine, n-au hrana de toate zilele
ºi vin sãrbãtorile peste ei ca o
calamitate, ci la anul, vor primi ceva
mãrunþiº, acolo, ca un cerºetor, ºi
acesta, în douã tranºe…dacã-i vor
primi. ªtiþi cum aratã climatul politic
din þarã la ora actualã? Precum
mormanul de gunoaie din Vama
Veche, cuceritã anual de nosferaþi,
rockeri, drogaþi ºi potomani.
   Guvernul Ciucã nu mãreºte nimic!
De fapt, adapteazã, bandajeazã,
ajusteazã, tot din nivelul de trai al
românului, paralel cu o inflaþie bombã
ºi cu noile pachete de scumpiri
galopante. Ei nu respectã legea! O
falsificã cum vor ºi o aplicã cum nu
trebuie! ªi, în continuarea aceluiaºi
raþionament, dacã tot aplicã
fãrãdelegea, atunci devin hãmesiþi ºi
cred cã au dreptul sã ia nu o felie, ci
pîinea toatã de la gura românului.
Pentru ei, legea e ca un bici cu douã
capete: important e sã apuce ºi sã þinã
strîns unul din capete, celãlalt fiind
rutinã tehnicã. Pentru ei e mai
importantã „reconstrucþia Ucrainei”
decît salvgardarea Þãrii ºi Poporului
Român. În „teatrul de operaþiuni” al
puterii corupte de la Bucureºti se aude
tot mai strident glasul celebrelor datorii
externe, de la Bãsescu, Cîþu & Comp,
pînã la Ciucã. Guvernul ºi partidele,
niºte gãºti de interese, nu mai sînt
capabile sã emitã reforme sustenabile,
piaþa internã e de-a dreptul invadatã
de importuri ºi strãini care fac ce vor
cu legile la noi, acasã. Un sistem de
tip caracatiþã ne stãpîneºte ºi-am ajuns
un tãrîm de experimentat strategii
economice, militare ºi medicamente
noi. Constituþia României a fost
transformatã în preº la uºile Bruxelles-
ului ºi Washingtonului! Statutul
cetãþeanului s-a prãbuºit! Prãpastia

între aºteptãri ºi realitate, între sãraci
ºi bogaþi e uriaºã! Prin haosul instalat
ne menþin sub control. Privind
lucrurile prin sticlã mãritoare, e
limpede: prezentului cenuºiu ºi
aventurilor sale, niciunul dintre noi nu
li se poate sustrage, aleºii scriu pe
rãbdarea noastrã pagini de dezastru
naþional. În zadar se strãduiesc unii
zeloºi analiºti politici sã gãseascã
un acord între poziþiile de maximã
alertã, de grijã falsã pentru þarã, pe
care politicienii le afiºeazã cu
nonºalanþã ºi acþiunile lor penale
din realitatea concretã.
Avea dreptate Hegel cînd afirma cã o
epocã este înþeleasã abia atunci cînd
avem curajul sã o negãm. V-aþi
întrebat de ce n-avem nicio
personalitate ºtiinþificã autenticã în
cortegiul prezidenþial? Pentru cã elita
ºtiinþificã, medicalã, culturalã, se
fereºte de corupþi ºi de proºti ca de
ciumã. Elita nu vrea sã fie identificatã
cu mafia ºi corupþia politicã, care a luat
în stãpînire instituþiile puterii de stat,
cu neo-naziºtii lui Soroº, cu politicienii
ºi escrocii care au luat bacu’, dupã
licenþã, pe copiuþe, la 40-50 de ani, ºi
doctoratele pe bani ºi favoruri. Mai în
glumã, mai în serios, nu exclud ca
atunci cînd Mutti Merkel l-a urcat pe
scaun pe chiriaºul de la Cotroceni sã-
i fi spus: „Cu iaurt ºi gogoºele, ajunseºi
vornic, miºele” (Ion Budai Deleanu,
„Þiganiada”). Chiar dacã-i tîrziu, poate
s-o gãsi cineva sã-i tragã fotoliul de
sub coccis lui Iohannis înainte de
expirarea mandatului…
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Românii sunt printre cei mai
sãraci europeni. Statistica este
valabilã la capitolul venituri. ªi nu
se trece la venituri doar cetãþeanul
din Cluj sau Bucureºti, ci ºi restul
Evului Mediu din þarã. Românii
sunt în continuare þinuþi în sãrãcie
prin taxele pe care angajatorii le au
de plãtit la salarii. Sunt printre cele
mai mari din Europa. Dacã nu ar fi
existat salariul minim pe
economie, cu siguranþã cã ar fi
existat ºi acum salarii de 100 - 200
de lei pe lunã. ªi poate cã ºi banii
aceºtia ar fi fost plãtiþi „la negru”.
Oricum este în continuare multã

economie subteranã, iar de aici ar
putea sã fie scoºi foarte mulþi bani
pentru bugetul de stat, pentru
pensii ºi investiþii. Sunt multe
probleme când vine vorba de
veniturile românilor, fie cã este
vorba de pensii, fie cã este vorba
de salarii. Pensiile sunt printre cele
mai mici din Europa ºi vor continua
sã rãmânã aºa, cu toate cã sunt
oamenii care au lucrat 30 - 40 de
ani în condiþii foarte grele de muncã
ºi au ajuns sã primeascã lunã de

  ªtefan Bãeºiu

Pomeni, cã de o creºtere de venituri sustenabilã nu poate fi vorba
lunã o pensie de 1.500 de lei sau
mai puþin decât atât. Unde este
echitatea socialã, când existã în
continuare pensii speciale, care
sunt plãtite fãrã sã fie respectat
principiul vital al contributivitãþii.

România este singura þarã din
Europa unde sunt cele mai mari
dezechilibre în sistemul public de
pensii. Nu ai cum sã pãstrezi un
sistem de pensii speciale, când
acestea nu se bazeazã pe cât a
plãtit omul în perioada în care a
fost salariat. ªi nu ai cum sã
plãteºti pensii uriaºe de la o vârstã
fragedã a beneficiarului. Adicã

unde este jaf mai mare din acest
punct de vedere, dacã nu în
Românica. Unde mai vezi un
poliþist care sã iasã la pensie la
42 de ani sau un judecãtor la 45
de ani ºi sã încazeze pensie încã
45 de ani, dacã îl ajutã sãnãtatea.
Adicã oameni care ar putea sã fie
activi pentru economie încã 10, 15
sau 20 ani sunt þinuþi în fotoliu pe
banii celorlalþi lucrãtori sãraci, în
special din sectorul privat. Pentru
cã economia adevãratã este cea

susþinutã de sectorul privat. Aici
este producþie, aici sunt servicii,
aici  apare plusvaloarea. În
sectorul bugetar se consumã fãrã
sã existe în aparenþã o producþie
de bunuri ºi servicii. Poate doar
în cazul companiilor care încã se
aflã sub acþionariatul statului.

Sectorul privat însã este o mare
jale în þara noastrã prin
continuarea unui sistem de sclavie
în multe cazuri, prin exploatarea
prin muncã în afara programului,
prin muncã nefiscalizatã, prin
salarii foarte mici sau mizerabile.

Statul este prea slab sau prea
corupt sã facã luminã în sectorul
privat pentru cã ar lua mãsuri
pentru sãnãtatea economicã. Este
exclus sã nu se cunoascã
fenomenul muncii nefiscalizate
sau a abuzurilor în ceea ce priveºte
siguranþa ºi securitatea la locul de
muncã. Statul preferã însã sã se
uite în altã parte ºi sã accepte
aceste abuzuri, dat fiind faptul cã
supraimpoziteazã veniturile în
România. Patronii cautã astfel
portiþe sã nu plãteascã tot ce
datoreazã. Adicã dacã tot nu achitã
taxele în procent de sutã la sutã,
atunci de ce statul nu scade o
parte a taxelor, a impozitului pe
salariu ºi acesta ar fi achitat la

adevãrata lui valoare ºi presiunea
ar fi mai micã pe angajatorul din
sectorul privat.

Nu toate localitãþile sunt foarte
dezvoltate ºi nu este o luptã pentru
angajaþi. Sunt zone subdezvoltate
în care lefurile sunt în continuare
foarte mici. Sunt ºi angajatori care
vor sã exploateze la maximum
angajatul ºi nu au mãsurã când
vine vorba de beneficiile ºi profitul
personal. Astfel, se ajunge la un
moment dat în care migraþia forþei
de muncã este de nestopat ºi statul
ºi angajatorii se plâng de pe urma
lipsei de muncitori calificaþi sau
necalificaþi. Oamenii ajung sã
pãrãseascã masiv zone întregi ºi
în locul lor sunt aduºi lucrãtori din
Asia, mult mai ieftini ºi mai uºor
de exploatat. În anumite cazuri
sunt mai respectaþi  decât
muncitorii români.

Aºadar, statul improvizeazã când
vine vorba de nivelul de trai ºi face
tot felul de artificii pentru ca
Românii sã nu sucombe. Adicã
pomeni, salariul minim, toleranþã
la munca „la negru” ºi altele. Un
salariu minim de o mie de euro net
ar fi o þintã de propus, ca sã se
poatã afirma cã România a ieºit din
sãrãcie. Peste o sutã de ani?
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Ministerul Antreprenoriatului ºi
Turismului (MAT) este prezent în
perioada 29 noiembrie - 1 decembrie
a.c., la târgul de turism IBTM
Barcelona, organizat în format
Business-to-Business (B2B), pe
sectorul MICE (Meeting, Incentives,
Conferencing, Exhibitions/Events).

„Turismul de evenimente sau
MICE, aºa cum mai este cunoscut,
creeazã oportunitãþi valoroase pentru
þara noastrã, fiind unul dintre
principalele segmente care contribuie
la conturarea unei imagini pozitive
asupra destinaþiei România, pe plan
extern. Timp de aproape doi ani de
zile, restricþiile impuse de pandemie
au determinat aceastã industrie sã se
adapteze, pentru a nu întrerupe
complet activitatea. Respectiv,
conferinþele ºi seminariile s-au
desfãºurat exclusiv online. Însã
acum, odatã cu reluarea
evenimentelor în format fizic, avem
ºansa de a intensifica eforturile de
promovare, astfel încât sã facem tot
mai vizibilã oferta þãrii noastre. Avem
infrastructura necesarã, precum ºi
rezultate de succes, care ne

Ministerul Antreprenoriatului ºi Turismului
este prezent la târgul de turism IBTM Barcelona!

recomandã! Mesajul trebuie sã
ajungã tot mai departe, cãtre marile
companii ºi profesioniºtii din
domeniu, iar IBTM Barcelona este o
platformã importantã, care ne poate
oferi acest cadru. Le urez mult succes
participanþilor!”, a declarat ministrul
antreprenoriatului ºi turismului,
Constantin-Daniel Cadariu.

Informaþi i  despre standul
României, organizat sub pavilion
naþional în cadrul IBTM Barcelona:
· Plan Stand IBTM Barcelona
· Broºurã (ENG)
· Spot prezentare România - Feel Alive
Asociaþiile de profil ºi autoritãþile
publice locale, prezente la târgul
de turism IBTM Barcelona, în
cadrul pavilionului naþional:
1. Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor
de Turism;
2. Asociaþia de Ecoturism din
România;
3. Asociaþia Incoming România;
4. Asociaþia pentru Promovarea ºi
Dezvoltarea Turismului Prahova;
5. Asociaþia pentru Promovarea
Timiºoarei;
6. Asociaþia Karpaten pentru o

Dezvoltare Durabilã;
7. Consiliul Judeþean Maramureº;
8. Consiliul Judeþean Constanþa.

Spania s-a remarcat în topul þãrilor
emiþãtoare de vizitatori pentru
România, iar oportunitatea pe care o
oferã, prin intermediul organizãrii
IBTM Barcelona, de a crea conexiuni
între reprezentanþii unor mari
companii/organizaþii ºi profesioniºtii
din turism, reprezintã pilonii care au
stat la baza deciziei de participare.
Mai mult decât atât, în ultimii ani de
zile, þara noastrã s-a bucurat de o
dezvoltare a segmentului MICE,
principalele oraºe care dispun de o
astfel de infrastructurã fiind Bucureºti,
urmat de Cluj, Sibiu, Constanþa,
Oradea, Iaºi, Braºov ºi nu în ultimul
rând de Timiºoara, care va deveni, în
2023, Capitalã Europeanã a Culturii.

România a dovedit cã poate gãzdui
cu succes congrese ºi conferinþe,
expoziþii ºi târguri, formuri de afaceri,
sesiuni de training ºi alte evenimente
din aceastã sferã. Printre reuºitele
recente, menþionãm Conferinþa
Plenipotenþiarilor Uniunii Internaþionale  Biroul Comunicare ºi Protocol

a Telecomunicaþiilor (UIT), care a reunit
timp de 3 sãptãmâni, la Bucureºti, peste
3.000 de invitaþi de rang înalt, din
întreaga lume. Totodatã, chiar în aceste
momente se desfãºoarã, în Capitalã,
reuniunea miniºtrilor afacerilor externe
ai statelor membre NATO.

IBTM Barcelona încheie seria de
participãri la târgurile internaþionale
de turism din acest an. Conceptul
ales de MAT ºi reprezentanþii
Consiliului de Brand Turistic
Naþional (CBTN) este “Feel Alive”.
Doamna Tudoriþa Lungu, secretar
de stat, conduce delegaþia românã.

Informaþii de background:
IBTM World este principalul

eveniment global pentru industria
MICE (Meeting, Incentives,
Conferencing, Exhibitions / Events)
care are loc anual la Barcelona. În
cadrul evenimentului, peste 3.000 de
destinaþii ºi furnizori de calitate sunt
adesea prezenþi, gata sã se întâlneascã
ºi sã creeze o reþea cu peste 15.000
de profesioniºti din industrie, din
peste 100 de þãri din întreaga lume.

Procesul de înfãptuire a
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
s-a desfãºurat asfel: primul pas s-
a fãcut în Basarabia, strãvechi
pãmânt românesc rãpit de Rusia
þaristã în anul 1812, când, în
neuitata zi de 27 martie 1918, Sfatul
Þãrii, organ pe deplin reprezentativ
al întregii populaþii dintre Prut ºi
Nistru, a hotãrât, fãrã niciun
echivoc, Unirea cu Patria-mamã.
   Apoi, în acelaºi an istoric, la 28
noiembrie, Moldova de Nord, adicã
dulcea noastrã Bucovinã, ce fusese
ocupatã de Imperiul Habsburgic în
1775, a decis, în urma unui congres  Romulus Modoran

Marea Unire din 1918 a fost ºi rãmâne
pagina cea mai sublimã a istoriei româneºti

general al populaþiei din acea arie
geograficã de sorginte româneascã,
Unirea necondiþionatã a provinciei cu
România.
   Înþelegându-se mesajele
însufleþitoare ale unor minþi luminate
ce veneau din timpul Unirii din 1859
ºi mai de demult, potrivit cãrora
numai unirea face puterea, Adunarea
plebiscitarã de la Alba Iulia din ziua
de 18 noiembrie/1 decembrie 1918
a decis realipirea Ardealului,
Banatului, Criºanei ºi Maramureºului
- pãmânturi româneºti strãvechi,
stãpânite de milenii de geto-daci ºi
în care s-a plãmãdit poporul nostru -
cu Þara-mamã.
   Cele trei hotãrâri cu adevãrat
istorice luate de români în mod
conºtient, liber ºi pe deplin
responsabili la Chiºinãu, la Cernãuþi
ºi Alba Iulia ºi care compun Tripticul
de aur al Marii Uniri de la 1918,
aveau sã fie ulterior ratificate prin
decrete ale statului român suveran,
liber ºi independent.
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   Aniversarea celor 25 de ani de la
semnarea Parteneriatului Strategic
dintre România ºi Statele Unite ale
Americii ajunge, la final, chiar în
“Zona Liberã”, ultimul proiect al
unei ample serii de evenimente
culturale de anvergurã, realizate, de-
a lungul întregului an, de cãtre
Ambasada României la Washington
împreunã cu Institutul Cultural
Român din New York.
   “Zona Liberã” este un disc de
vinil cu destinaþie protocolarã,

realizat cu sprijinul financiar al
Bãncii Transilvania, ºi creat special
cu ocazia acestui important jubileu
al relaþiilor româno-americane, ce
cuprinde populare melodii
înregistrate la casa de producþie
Electrecord de celebri interpreþi din
România ultimelor decenii, dar
remixate de câþiva dintre cei mai
populari DJ români ai momentului:
Dj Vasile, Electric Brother, Matze,
Nemos, NSK, K-lu, Dribbler.
   Discul urmeazã sã fie oferit
prietenilor ºi partenerilor României
din rândul elitelor politice,
diplomatice ºi culturale americane.

“The Free Zone / Zona Liberã”
este un album conceput de artistul
vizual, curatorul, promotorul
cultural ºi universitarul Mihai
Zgondoiu (Zgondy) împreunã cu
DJ Vasile, compozitor, interpret ºi
moderator radio, unul dintre cei
mai importanþi inovatori ai muzicii
româneºti contemporane.
   Titlul discului trimite deopotrivã la
miºcarea civicã de democratizare a
României de la începutul anilor 1990
(“Zona liberã de neocomunism”), cât
ºi la populara emisiune radio
realizatã de DJ Vasile împreunã cu

Aniversarea Parteneriatului Strategic
România-SUA le dã întâlnire prietenilor

americani în “Zona Liberã”
DJ Matze, un alt influent muzician.
   În acelaºi timp, “Zona Liberã”
repune în circulaþie, într-un mod
creativ ºi actualizat, o parte
semnificativã, dar parþial uitatã, a
memoriei culturale româneºti. Piesele
originale pe care se bazeazã
reinterpretãrile contemporane
adunate pe acest disc aparþin
catalogului Electrecord, singura
companie de producþie din România
din timpul dictaturii comuniste, care
a reprezentat, de-a lungul mai multor

decenii, pentru mulþi
compozitori ºi interpreþi, un
spaþiu de exprimare artisticã
relativ liberã în care influenþele
americane/vestice ºi ideile au
fost mereu prezente dincolo de
cenzurã. Ca atare, titlul discului
evocã un spaþiu de libertate ºi
schimb cultural, care sunt
valori de bazã ale relaþiei
transatlantice româno-
americane.

   Imprimat într-o ediþie aniversarã
limitatã, de 500 de copii, discul
cuprinde 8 piese remixate ºi
reinterpretate, în urmãtoarea ordine:
Bunã dimineaþa, micuþã stea / Good
Morning, Little Star - Aurelian
Andreescu (Electric Brother remix),
De va veni la tine vântul / Should the
Wind Come to You - Mondial (Matze
remix), Opriþi timpul / Stop Time -
Corina Chiriac (Nemos remix), Totul
vine de la sine/ Everything Comes
Naturally - Muzica planetelor (NSK
cu Mara remix), Dragã-mi este
dragostea / Endearing Love - Aura
Urziceanu (K-lu remix), Pãmântul
deocamdatã / Earth, for the Time
Being - Mircea Vintilã (Dribbler a.k.a.
Nave spaþiale remix), Sã fim copii /
Let’s Be Children - Mihaela Runceanu
(K-lu remix), Unde eºti / Where Are
You - Margareta Pâslaru (Argatu
remix). Melodiile sunt disponibile
pentru a fi ascultate online.

Ambasada României în Statele
Unite ale Americii

   Notã:
Coperta discului “The Free Zone
/ Zona Liberã” (Faþa A ºi B)
Design grafic realizat de Mihai
Zgondoiu & Andrei Reg

 Urmare din pag. 1

fondurilor alocate prin Planurile
Naþionale de Redresare ºi
Rezilienþã ale celor douã þãri.
Ambasadorul Gabriela Dancãu a
mulþumit cetãþenilor români din
Italia pentru contribuþia la o relaþie
bilateralã de succes.
   Ministrul muncii italian Marina
Elvira Calderone a declarat cã dupã
25 de ani de Parteneriat Strategic
Consolidat relaþiile bilaterale sunt
mai bune ca oricând, a recunoscut
contribuþia cetãþenilor români la
creºterea economicã ºi socialã a
Italiei, a apreciat colaborarea ºi
sprijinul reciproc în context Covid,
dar ºi importanþa României în
asigurarea securitãþii europene ºi în
acordarea de sprijin umanitar pentru
Ucraina, precum ºi sprijin pentru
Republica Moldova. A arãtat, de
asemenea, cã la 15 ani de la aderarea
la Uniunea Europeanã, România
reprezintã un exemplu de succes
pentru statele care aspirã la un
parcurs european. În încheiere, a
declarat cã toate aceste performanþe
recomandã România sã devinã
membru al Spaþiului Schengen ºi a
reiterat sprijinul Italiei pentru acest
deziderat.

Ambasada României în Italia...
   Secretarul de stat Maria Tripodi
a transmis mesajul de felicitare din
partea ministrului afacerilor externe
ºi cooperãrii internaþionale italian
Antonio Tajani, aflat în aceste zile
la Bucureºti, adresat României ºi
ambasadorului Gabriela Dancãu cu
ocazia sãrbãtoririi Zilei Naþionale.
A apreciat rolul României de
partener strategic important pentru
Italia ºi a confirmat interesul
consolidãrii relaþiei bilaterale.
   Evenimentul a fost posibil cu
sprijinul sponsorilor Banca
Transilvania, Pirelli, DIGI, Intesa
San Paolo, Alexandrion, Rossetto
ºi Carrefour România - Deschidem
Vinul Românesc.
   În cadrul evenimentului, oaspeþii
italieni ºi strãini au avut parte de o
prezentare a unei selecþii de vinuri
româneºti susþinutã de Marinela
Ardelean, expert în vinuri ºi
promotor al campaniei Deschidem
Vinul Românesc, un program
Carrefour România care are
misiunea de a sprijini industria
vinului românesc ºi de a pune
România pe harta internaþionalã a
vinului.
         Gabriela Dancãu,
ambasadorul României în Italia

     spre bucuria celor mai mici dintre
severineni! Vã aºteptãm ºi la spectacolul dedicat Zilei Naþionale iar
duminicã la deschiderea Orãºelului Copiilor!” a transmis primarul
municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Screciu
   Spectacolele continuã la Drobeta-Turnu Severin ºi joi, de Ziua Naþionalã
a României. Pe scena din zona de promenadã Criºan vor urca artiºti din
toate zonele þãrii, alãturi de interpreta de muzicã popularã, Emilia
Dorobanþu. Printre artiºtii invitaþi se numãrã, Marcel Pavel ºi Maria
Dragomiroiu, alãturi de soliºti îndragiþi ai Mehedinþiului.

A început povestea de iarnã...

 Urmare din pag. 1
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Sfântul de la Ipoteºti (2)
 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

Documentele scoase la luminã
în ultima vreme pun în evidenþã
doi politicieni ai vremii, care i-au
purtat sâmbetele marelui poet. În
primul rând îl enumerãm pe Titu
Maiorescu. Acesta este omul
politic ºi intelectualul, care a
rãmas în istorie mai bine de un
secol drept protectorul lui
Eminescu, omul care l-a ajutat cu
bani, cu slujbã, ce a suportat
cheltuielile spitalizãrii poetului,
care i-a salvat manuscrisele, care
i-a publicat o parte din poezii. Iatã
cã istoria descoperã altceva.
Dincolo de masca bonomiei,
Maiorescu era un duºman
înverºunat al lui Eminescu. Un
alt politician al vremii,  P. P. Carp,
ministru pe atunci, negociind la
Viena încheierea tratatului amintit
mai sus, îi scria lui Maiorescu sã
facã tot ce se poate ca sã-i închidã
gura lui Eminescu. Mari
condeieri ºi patrioþi ardeleni, în
frunte cu Ioan Slavici, sunt
nevoiþi sã fugã din Bucureºti, ca
sã scape de represalii.
   Eminescu rãmâne sã ducã lupta
ºi sã apere interesul naþional tot
mai singur. Doi buni prieteni ai
lui devin uneltele lui Maiorescu,
îl prind miºeleºte ºi-l bagã în
cãmaºã de forþã, ducându-l la
spitalul de nebuni. ªeful
ospiciului, un oarecare Dr. ªuþu,
dã curs indicaþiilor politice ºi-l
supune pe Eminescu unui
tratament intensiv cu mercur
(argintul viu). Ajuns în pragul
nebuniei din cauza durerilor
imense ºi a influenþei nefaste
asupra sistemului nervos a
tratamentului, Eminescu e trimis
la… Viena, pentru continuarea
tratamentului. În realitate, voiau
cu orice preþ sã-l îndepãrteze de
Bucureºti, sã i se piardã urma.
Interesant este cã medicii de la
Viena nu numai cã nu continuã
tratamentul distrugãtor, dar îºi
respectã jurãmântul ºi misiunea
ºi-ºi dau seama de crima ce se
sãvârºea asupra poetului.
   Alertaþi cã vor fi daþi în vileag,
Maiorescu ºi Carp îl scot pe
Eminescu de la Viena ºi-l aduc

la ospiciul de nebuni de la Iaºi,
unde era director un om de
încredere al lor, doctorul Iszac.
Acesta continuã “tratamentul”
început de doctorul ªuþu din
Bucureºti, pânã bietul Eminescu
moare. Este strigãtor la cer, cã ºi
autopsia a fost o formalitate,
probabil tot un comandament
politic, menit sã acopere crima.
Creierul poetului a fost aruncat la
gunoi, fãrã a fi examinat, fãcându-
se doar menþiunea cã era mai mare
decât un creier obiºnuit.
   Geniul neamului românesc, omul
care în ceva mai mult de treizeci de
ani a cuprins în mintea lui o mare
parte din oceanul gândirii omeneºti
de pânã la vremea lui, poetul
nepereche, patriotul total, care a ars
ca o torþã, luminând prin veacuri
calea poporului sãu, a fost ucis
miºeleºte de oameni fãrã scrupule
morale. Mai mult, ucigaºii au ºtiut
sã-ºi lustruiascã imaginea proprie
ºi sã fie cunoscuþi de contemporani
ºi urmãtori drept binefãcãtori ºi
oameni de mare fineþe.
   Nu era crima aceasta, din
pãcate, singura din istoria
românilor. Amintim aici alte
victime precum Nicolae Iorga, I.
G. Duca, Virgil Madgearu ºi mulþi
alþii, pe care numai Dumnezeu îi
ºtie. Nu mai vorbim, cã-n
strãinãtate asasinatul politic a
fost folosit pe scarã largã pentru
eliminarea adversarilor politici.
Amintim aici doar pe Napoleon,
care a fost “tratat” chiar de
medicul sãu cu arsenic, cea mai
puternicã otravã.
   Activitatea ºi opera lui Mihai
Eminescu vor trebui reevaluate în
viitor. E prea puþin cunoscutã
opera lui publicisticã, poate mai
existã multe manuscrise ale sale
dosite de “protectorii” sãi. Poate
cã Sfântul Sinod va analiza cu
atenþie viaþa ºi opera lui Eminescu
ºi va ajunge la concluzia cã un
asemenea Om - Martir trebuie
canonizat cât mai curând în rândul
sfinþilor români. Ar fi o mãsurã
reparatorie din partea Bisericii,
“mama neamului românesc”,
cum el însuºi a numit-o.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Ultimele ºedinþe din noiembrie au fost
unele agitate pentru raportul leu/euro însã
indicii ROBOR au continuat sã se apropie
de dobânda pentru facilitatea de depozit
(rata lombard) practicatã de BNR ºi care
se situeazã la 7,75%.

Anul acesta moneda naþionalã s-a
apreciat faþã de cea unicã cu 0,6%, cea
cehã s-a întãrit cu 2,2%, în timp ce zlotul
polonez a pierdut 2,2% iar forinþul
maghiar 9,7%. Scãderea monedei
maghiare se datoreazã problemelor cu care
se confruntã guvernul de la Budapesta cu
Comisia Europeanã, care a blocat livrarea
unei pãrþi din fondurile europene.

Euro a început sãptãmâna trecutã cu un
vârf de 4,9417 lei ºi a încheiat-o la 4,9250
lei, pe fondul creºterii ofertei comerciale
de valutã. Lunea aceasta, cotaþiile au atins
în Asia un minim de 4,901 lei, iar
transferurile din piaþa localã s-au realizat
între 4,919 ºi 4,928 lei, ceea ce a fãcut ca
media sã urce uºor la 4,9266 lei.

Leul ºi BNR se vor afla sub presiune ºi
urmãtoarele luni, în condiþiile menþinerii
inflaþiei la valori din douã cifre, evoluþie
provocatã de creºterea preþurilor la energie
ºi rãzboiul din Ucraina. Astfel, managerii
care au participat la ancheta conjuncturalã
din luna noiembrie realizatã de INS,
estimeazã creºterea accentuatã a preþurilor
în comerþ, în perioada noiembrie 2022 -
ianuarie 2023.

Indicii ROBOR au continuat sã se
apropie de pragul de 7,75% al dobânzii
pentru facilitatea de creditare (rata
lombard) la care se pot împrumuta bãncile
comerciale de la BNR, în cazul în care se
confruntã cu probleme de lichiditate.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei contractate
înainte de mai 2019, a scãzut la începutul
acestei sãptãmâni de la 7,85 la 7,82%,
minim care nu a mai fost atins din data
de 27 iulie. Indicele la ºase luni, folosit

Inflaþia ºi importurile vor pune presiune pe leu
la calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a coborât de la 8,04 la 8,02%, minim
începând cu 28 iulie,  iar cel la 12 luni,
care reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase la nivel interbancar,
de la 8,27 la 8,26%.

La începutul acestei sãptãmâni, euro s-
a apreciat faþã de moneda americanã, la
1,0341 - 1,0497 dolari, valori maxime ale
ultimelor cinci luni. Ea a profitat de
intenþia BCE de a majora ºi anul viitor
dobânda sa de referinþã pentru a face faþã
inflaþiei dar ºi de situaþia încordatã din
China, unde s-au înmulþit protestele
împotriva politicii zero Covid.

Cursul dolarului american a scãzut de
la 4,8287 lei, la începutul ei, la 4,7043
lei, la sfârºitul ei, minim care nu a mai
fost atins de la finalul lui iunie.

Moneda elveþianã s-a depreciat de la
0,978 la aproape 0,99 franci/euro ceea ce
a fãcut ca media ei sã coboare în intervalul
amintit de la 5,0346 la 4,9892 lei.

Cursul lirei sterline a crescut de la
5,6838 la  5,7413 le i ,  ce l  de la
începutul acestei sãptãmâni fi ind
stabilit la 5,6863 lei.

Deprecierea monedei americane a
majorat cererea de metal galben care a
urcat la 1.749 - 1.763 dolari/uncie, ceea
ce a fãcut ca preþul gramului de aur sã
creascã marginal la finele perioadei la
266,5349 lei.

Neîncrederea continuã sã submineze
piaþa criptomonedelor, care nu a mai
profitat, ca de obicei, de deprecierea
dolarului.

Bitcoin s-a depreciat luni la 16.052 -
16.475 dolari, dupã scãderea de
sãptãmâna trecutã pânã la 15.500 dolari,
iar ether, care a atins un minim de
aproape 1.070 dolari, fluctua în culoarul
1.158 - 1.196 dolari.

Analiza cuprinde perioada 21 - 28
noiembrie.

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este clar cã în relaþiile de prietenie se finalizeazã
un capitol important. Asta înseamnã cã vei
renunþa la unii sau îþi vei schimba radical
atitudinea faþã de ei. Concluziile privitoare la
segmentul prietenilor ºi susþinãtorilor din
segmentul socio-profesional te vor anima sã-þi
redefineºti conceptul de prietenie, orientându-
te totodatã spre alte persoane de o mai bunã
calitate. Final de proiecte profesionale. Ai
nevoie de odihnã, pentru cã sãnãtatea este
vulnerabilã. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
informaþi i secrete referi toare la segmentul
socio-profesional.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este multã forfotã în zona profesionalã în
prima parte a sãptãmânii. Dialoguri importante,
dar punctate cu note ciudate. Prudenþã, deoarece
aparenþele sunt înºelãtoare!  Totodatã, eºti
înconjurat ºi de prieteni. Emotivitatea ºi
subiectivismul sunt accentuate, astfel cã este
mai dificil sã ajungi la un consens chiar ºi cu
tine însuþi. Evitã sã povesteºti despre tine ºi
planurile tale de viitor. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci fii prudent ºi îngrijeºte-te
corespunzãtor. Ai nevoie de odihnã, discreþie
ºi dozarea eforturilor mai ales la serviciu. Pe
cãi mai puþin obiºnuite este posibil sã afli
informaþii preþioase din sfera familialã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Planuri de cãlãtorie, de studii, dialoguri cu
persoane aflate în strãinãtate, activitãþi socio-
profesionale. Sunt subiectele principale ale
acestei sãptãmâni ºi bine ar fi sã te ocupi pe
îndelete de ele. Sunt posibile erori de gândire
ºi comunicare, de aceea fii prudent ºi nu lua
de bun chiar tot  ce auzi .  La serviciu eºt i
solici tat de cãtre ºef i  ºi autoritãþi , pentru
reluarea unor sarcini de lucru vechi care au
rãmas cumva nefinalizate sau au ieºit la ivealã
acum, unele nereguli. Chestiuni financiare,
întârzierea unor plãþi, rediscutarea salarizãrii
ºi a condiþiilor de muncã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, servicii sau investiþii. Sunt momente
bune pentru a lãmuri bugetul de cheltuieli ºi
pentru a trasa planuri financiare noi. Cheltuieºte
cu mãsurã ºi evitã implicarea în câºtiguri rapide,
dar nesigure. Planuri de cãlãtorii, de studii,
dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate,
participare la seminarii, conferinþe pe teme
filozofice, activitãþi culturale. Bucurã-te de tot
ce te înconjoarã ºi lasã deciziile majore pentru
o altã perioadã. Dorinþa de elevare sufleteascã
poate fi uºor îndeplinitã în aceste zile.

(1 - 7 decembrie 2022)

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare în
sensul cã a sosit vremea sã lãmureºti, fie aspectele
vieþii de cuplu, fie pe cele ale unor colaborãri aflate
în derulare sau care sunt în discuþii de a începe.
Existã o mare vulnerabilitate pe acest segment,
pentru cã tu, în primul rând, eºti sensibil ºi
concentrat pe propria ta persoanã. Fii prudent
ºi acordã atenþie, în limita posibilitãþilor, ºi
celorlalþi. Apar cheltuieli ºi aspecte privitoare
la moºteniri ºi partaje. Este dificil de a se
ajunge la o înþelegere amiabilã pe tot ce þine
de bani ºi bunuri, dar nu forþa nota.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi în plan personal ai multe ºi
mãrunte de fãcut. Dozeazã-þi eforturile, pentru
cã sãnãtatea este vulnerabi lã ºi  se pot
evidenþia, destul de zgomotos, afecþiuni mai
vechi sau mai noi. De reþinut cã la serviciu
existã animozitãþi ascunse, conflicte mocnite
ce stau sã izbucneascã din moment în
moment. Fii discret ºi circumspect faþã de
toatã lumea! Relaþ i i le  par tener iale sunt
importante,  indi ferent  ce se discutã cu
partenerul de viaþã sau cu persoanele alãturi
de care te afli într-o colaborare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este bine sã-þi îndrepþi atenþia spre
persoana iubitã, spre copii, dar ºi spre hobby-
urile dragi sufletului tãu. Activitãþile recreative
desfãºurate alãturi de cei dragi te relaxeazã, te
amuzã ºi te provoacã sã-þi exersezi creativitatea.
Sunt probabile ºi neplãceri serioase în relaþiile
sentimentale, de aceea fii prudent. Ai putea
realiza adevãrate opere de artã în aceste zile. La
serviciu se animã atmosfera la mijlocul
sãptãmânii, datoritã unor sarcini de lucru ce
trebuie reluate sau lãmurite. Dozeazã-þi
eforturile, pentru cã sãnãtatea lasã de dorit.
Relaþii profesionale dificile, discuþii tensionate
cu ºefii ºi autoritãþile. Prudenþã ºi rãbdare!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Foarte animat este segmentul domestic!

Este nevoie sã te ocupi de curãþenii generale,
reparaþii sau de vânzarea-achiziþionarea unor
bunuri patrimoniale. Se recomandã prudenþã,
deoarece relaþiile cu membrii familiei sunt
distorsionate. Gândirea ºi comunicarea lasã
de dorit în aceastã sãptãmânã, astfel cã ar fi
bine sã nu te bazezi pe cele spuse sau decise
acum. Persoana iubitã ºi copiii reprezintã alte
subiecte provocatoare.  Discuþ i i ,  acþiuni
recreative împreunã cu cei dragi, planuri de
cãlãtorii ºi de studii. Printre rânduri, ocupã-
te ºi de sãnãtate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Multã lume va dori sã-þi vorbeascã în aceastã
sãptãmânã. Însã, emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate,  deci f i i  prudent ºi  evi tã
discuþiile ample. Se pot relua teme sau activitãþi
vechi,  pe seama faptului cã ceva a rãmas
nelãmurit sau nerezolvat. Gândurile tale sunt
îndreptate spre câºtiguri ºi investiþii, dar ar fi
bine sã laºi  decizi i le majore ºi  semnarea
documentelor importante pentru o al tã
perioadã. Sfaturile ºi soluþiile primite de la
persoanele din anturajul apropiat sunt de bun
augur. Demersuri patrimoniale, discuþii cu
membrii familiei, planuri domestice.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 Eºt i  pus pe fapte mari  în aceastã
sãptãmânã. Energia vitalã este la cote înalte,
astfel cã sunt ºanse deosebite de a trasa direcþii
noi,  atât  în plan personal,  cât  ºi  în plan
profesional. Accentele acestor zile se aflã pe
relaþiile cu ceilalþi, mai ales pe relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi pe relaþiile de colaborare.
Este vremea sã renunþi la ceea ce nu îþi mai
este de folos ºi  sã te orientezi  spre noi
orizonturi parteneriale. Existã în preajma ta
oameni alãturi de care poþi dezvolta relaþii
minunate pe termen lung. Cheltuieli cotidiene,
primirea unor cadouri sau a salariului.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O sãptãmânã în care ai putea schimba multe
ºi mãrunte în viaþa ta. Este adevãrat cã stãrile de
spirit ºi probabil ºi sãnãtatea sunt fluctuante,
însã, cu puþin efort ºi bunãvoinþã ai reuºi sã treci
cu brio peste toate. Rezervã momente de odihnã,
departe de iureºul cotidian ºi gândeºte-te la tine
ºi la nevoile tale reale, fie cã este vorba despre
cele sufleteºti, fie despre cele trupeºti. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã aspecte
financiare. Primeºti bani, cadouri sau chiar favoruri
dinspre locul de muncã, însã în paralel apar ºi veºti
mai puþin plãcute referitoare fie la salarizare, fie la
condiþiile de muncã. Prudenþã ºi discernãmânt! Sunt
ºi adevãruri trunchiate care þi se spun intenþionat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti capricios în aceastã sãptãmânã, astfel
cã puþini sunt capabili sã-þi intre în voie sau în
toane. Sunt momente excelente pentru a trasa
planuri noi, pentru a te ocupa de nevoile tale
sufleteºti, dar ºi pentru a studia pe îndelete
relaþiile din preajma ta. Se îmbunãtã þ esc
ven i tu r i l e  d in act iv i ta t ea  pro fes ionalã
desfãºuratã la serviciu,  existând ºanse ºi
pen t ru  a p r imi  cadour i  sau  favorur i .
Cheltuiel i  importante cu efecte pe termen
lung. Relaþ i i le cu anturajul  apropiat  sunt
interesante ºi  de bun augur.  Prudenþã la
sãnãtate ºi dozeazã-þi eforturile!

Autor: AstroCafe.ro
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angajeazã:
confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:

• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate,
Experienþa constituie un avantaj (pe maºini liniare,
triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe
maºini liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului
ºi documentaþiei tehnice.

• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.

• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul
din B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin,

Tel: 0746616464 sau 0757041799.

S.C. COTTONTEX SRL
       firmã de confecþii articole sportive cu sediul în
   Drobeta Turnu Severin,

B-dul. Aluniº nr. 15

   În data de 14 octombrie 2022, începând
cu ora 10.00, AJOFM Mehedinþi a
organizat BURSA LOCURILOR DE MUNCÃ
PENTRU ABSOLVENÞI în Drobeta Turnu
Severin, la Palatul Cultural Theodor
Costescu, sala Gheorghe Anghel.
   Prin aceastã mãsurã activã de combatere a
ºomajului s-a oferit posibilitatea absolvenþilor
instituþiilor de învãþãmânt ºi altor persoane aflate
în cãutarea unui loc de muncã de a se întâlni în
mod direct cu agenþii economici angajatori ºi
de a purta discuþii preliminare înaintea interviului
propriu-zis (concurs, probã de lucru), scopul
final fiind angajarea unui numãr cât mai mare
de persoane pe locuri de muncã
corespunzãtoare pregãtirii lor profesionale.
   Pentru depistarea unui numãr cât mai mare
de locuri de muncã, care sã acopere o gamã
cât mai diversã de meserii, din diferite domenii
de activitate, au fost contactaþi 150 agenþi
economici, dintre aceºtia 73 ºi-au confirmat
participarea la aceastã bursã, numãrul total al
locurilor de muncã oferite fiind de 624, din
care 18 pentru persoanele cu studii superioare.

COMUNICAT DE PRESÃ

În urma participãrii la Bursa Locurilor de Muncã pentru
Absolvenþi, organizatã în data de 14.10.2022, au fost

încadraþi în muncã 56 ºomeri

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii

de emitere a acordului de mediu

 CHEÞU MIRCEA - MARIAN, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul «Construire halã -
staþie ITP ºi împrejmuire teren», propus a fi amplasat
în judeþul Mehedinþi, localitatea Rãduþeºti, comuna
Butoieºti.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele
de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.

anunþuri

Apartament de vânzare!
Apartamentul este situat în zona Crihala, mai exact în spate

la Generalã nr. 15. Apartamentul este semi-decomandat,
etaj 4 , 57 mp, 2 camere, anvelopat exterior, aer condiþionat,
boiler electric, mobilat ºi utilat.
   Preþul este de 54.000 euro, negociabil.
   Pentru mai multe detalii sunaþi la 0742596220.

   * Vând apartament
  Cu douã camere, etaj 3, cu îmbunãtãþiri, str. Orly 84.
   Preþ: 35.000 euro. Negociabil.
   Relaþii la telefon: 0740/767.355.

Anunþ: Vând construcþie realizatã în proporþie de 20%,
situatã în localitatea Drobeta Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi, strada Serpentina Roºiori, nr. 1-3.
Preþ negociabil. Telefon: 0758896661

Din domeniile de activitate ale angajatorilor în
care au fost oferite locuri de muncã menþionãm
industria prelucrãtoare, uºoarã, construcþii,
comerþ, alimentaþie publicã, hoteluri ºi
restaurante, transporturi, diverse activitãþi de
prestãri servicii.
   În ziua desfãºurãrii bursei locurilor de
muncã pentru absolvenþi (14.10.2022), au
fost prezenþi 73 agenþi economici care au
furnizat tuturor solicitanþilor informaþii
referitoare la condiþiile de ocupare a locurilor
de muncã, numãrul participanþilor fiind de
95 persoane (din care 17 absolvenþi), dintre
acestea 78 fiind selectate în vederea
încadrãrii în muncã (din care 14 absolvenþi).
   Ca urmare a evaluãrii finale privind
rezultatele obþinute în urma organizãrii
acestei burse a locurilor de muncã, 56 ºomeri
(10 absolvenþi ºi 46 alte persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã) au fost încadraþi
în muncã în urma participãrii la aceastã
mãsurã activã de combatere a ºomajului.
Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior Mihail Sorin Marinescu

Bucureºti, 29 noiembrie - Poºta Românã, în calitate de lider de proiect, a câºtigat licitaþia
organizatã de CNAIR, în valoare de 34.800.000 de lei, cu o duratã de 24 de luni.

Poºta Românã ºi Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare ºi
distribuire de procese verbale transmise contravenienþilor, de cãtre CNAIR.
   „Ne bucurãm cã am câºtigat încã o licitaþie, în condiþii avantajoase pentru Poºta Românã.
Prin linia tehnologicã pe care am achiziþionat-o, anul acesta, la Fabrica de Timbre am
putut participa la aceastã licitaþie, oferind servicii integrate de imprimare ºi distribuire.
Este încã un pas important spre revitalizarea companiei. Confirmãm, o datã în plus,
poziþia noastrã de lider pe piaþa de servicii poºtale, în România. Poºta Românã trebuie
sã proiecteze o imagine de stabilitate ºi performanþã în piaþã”, a declarat Valentin ªtefan,
Directorul General al Poºtei Române.
   Contractul presupune cã Poºta Românã va asigura, pe parcursul urmãtorilor doi ani,
imprimarea ºi transmiterea proceselor verbale întocmite de cãtre CNAIR pentru eventualii
contravenienþi. Participarea Poºtei Române ca lider de proiect a oferit garanþia câºtigãrii
procedurii, având în vedere experienþa vastã pe care compania o are ºi certitudinea prestãrii
acestor servicii, în condiþiile impuse de CNAIR. Compartiment Comunicare

Poºta Românã a câºtigat licitaþia organizatã de
Compania Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
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Dupã 1-1 la pauzã, Viitorul
ªimian s-a impus cu scorul de 6-1
în deplasarea de la Aurul Brad ºi
continuã sã se menþinã pe locul al
treilea în Seria a 7-a, la 8 puncte sub
liderul CSM Deva. Mehedinþenii s-

Campionatul Naþional de Fotbal rezervat Juniorilor U19 a programat,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, ultima etapã din 2022, iar cele douã echipe
severinene prezente în competiþie au intrat în iarnã cu rezultate diametral opuse.
Dacã Luceafãrul Drobeta Turnu Severin s-a impus cu 4-2 în deplasarea de la
Ghiroda Giarmata Vii ºi continuã sã ocupe locul secund în play-off-ul Seriei
a 7-a, la 8 puncte sub liderul CSM Reºiþa, CSS Drobeta Turnu Severin a
pierdut cu 2-0 la CSS Lugoj ºi a rãmas pe ultimul loc, din ºase participante.
   Campionatul se va relua pe 18 martie 2023, cu etapa a 5-a din play-off,
când Luceafãrul va întâlni, pe Stadionul Severnav, CSS Lugoj, iar CSS
Drobeta Turnu Severin va juca, pe teren propriu, cu CSM Reºiþa.
Clasament
1. CSM Reºiþa            4 4 0 0 13-2 39
2. Luceafãrul             4 3 0 1 10-5 31
3. CSC Ghiroda          4 1 1 2 7-8 20
4. CSS Lugoj             4 1 1 2 3-9 19
5. CSS Caransebeº   4 1 1 2 4-6 18
6. CSS Drobeta 4 0 1 3 1-8 11

Recolta Dãnceu a preluat
fotoliul de lider în Liga a 4-a
Mehedinþi,  dupã
rezultatele din etapa
a 12-a. Învingãtoare
cu 3-1 în derby-ul cu
Viitorul Severin,
c a m p i o a n a
sezonului precedent
a profitat de faptul cã
Pandurii Cerneþi a
obþinut doar o
remizã în deplasarea
de la AS Noapteºa ºi
a urcat pe primul loc
al clasamentului, cu
un punct peste
contracandidata sa.
   O altã surprizã a
rundei a fost
furnizatã de Real
Vânãtori , care a
dispus cu scorul de
3-0 de AS Turnu
Severin. Dupã acest
eºec, echipa
severineanã a fost
detronatã de pe
ultima treaptã a
podiumului de
Victoria Vânju Mare.
Etapa viitoare, ultima a sezonului

S-au descãtuºat dupã pauzã

Liga a 3-a, Seria a 7-a, Etapa a 14-a
CSM Deva - Viitorul Pandurii 2 Târgu Jiu  8-0
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSO Filiaºi      3-1
Voinþa Lupac - Retezatul Haþeg         1-2
Aurul Brad - Viitorul ªimian         1-6
Jiul Petroºani - Progresul Ezeriº         4-0
Clasament
1. CSM Deva 14  11 3   0 47-7 36
2. CSO Filiaºi 14  10 1   3 33-21 31
3 Viitorul ªimian 14   9 1   4 39-21 28
4. Tg.Cãrbuneºti 14   9 1   4 22-20 28
5. Jiul Petroºani 14   7 3   4 27-14 24
6. Voinþa Lupac 14   6 3   5 22-15 21
7. Retezatul Haþeg 14   2 3   9 13-26 9
8. Progresul Ezeriº 14   2 3   9 10-31 9
9. Viitorul Pandurii 2 14   2 2   10 15-43 8
10. Aurul Brad 14   1 2   11 17-47  5
Etapa viitoare
CSO Filiaºi - Aurul Brad
Viitorul Pandurii 2 Tg. Jiu - Gilortul Tg. Cãrbuneºti
Jiul Petroºani - Voinþa Lupac
Viitorul ªimian - Retezatul Haþeg
Progresul Ezeriº - CSM Deva

au apropiat însã la 3 puncte
de CSO Filiaºi, dupã ce
ocupanta locului secund a
pierdut, în etapa a 14-a,
meciul de la Târgu
Cãrbuneºti. La Brad,

mehedinþenii
au condus cu
1-0, încã din
minutul 10,
dar scorul
pauzei  a fost egal, dupã
ce Vlad Tuhuþ a înscris
pentru ultima clasatã,
în minutul 28. Echipa
de la malul Dunãrii s-a
descãtuºat în partea
secundã, când a înscris
de alte 5 ori, trei dintre
reuºite fiind marcate în
ultimele 10 minute ale
partidei. Fabio Trip, cu
un hat-trick, Cristian
Poianã, Robert Pâslea
ºi Gelu Velici au fost
marcatorii echipei
mehedinþene, aflatã,
dupã acest succes

Lider nou în campionatul judeþean

Liga a 4-a, etapa a 12-a
Recolta Dãnceu - Viitorul Severin  3-1
Victoria Vânju Mare - Inter Salcia  6-2
AS Noapteºa - Pandurii Cerneþi  4-4
Victoria Strehaia - Viitorul Cujmir  0-3
Real Vânãtori - AS Turnu Severin  3-0
AS Obârºia de Câmp - Coºuºtea Cãzãneºti 3-0
CS Gogoºu - Academia Flavius Stoican 1-0
Clasament
1. Recolta Dãnceu 11  11 0   0 63-6 33
2.Pandurii Cerneþi 12  10 2   0 41-15 32
3. Victoria Vj.Mare 12   9 0   3 35-18 27
4. AS Turnu Severin 11   8 1   2 37-14 25
5. Viitorul Cujmir 12   8 0   4 43-20 24
6. Viitorul Severin 12   7 1   4 51-15 22
7. AS Obârºia de Câmp12   6 1   5 22-11 19
8. Real Vânãtori 12   6 0   6 19-35 18
9. AS Noapteºa 12   5 1   6 36-34 16
10. Victoria Strehaia 12   4 0   8 17-34 12
11. CSL Gogoºu 12   3 0   8 15-45 9
12. ACS Flavius Stoican12   2 0   9 15-45 6
13. Coºuºtea Cãzãneºti12   1 0   11 15-63 3
14. Inter Salcia 12   0 0   12 15-59 0
Etapa viitoare
AS Turnu Severin - AS Obârºia de Câmp
Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu
Viitorul Cujmir - AS Noapteºa
Viitorul Severin - Victoria Vânju Mare
Coºuºtea Cãzãneºti - CS Gogoºu
Inter Salcia - Real Vânãtori

 Mircea Oglindoiu

Juniorii U19 au intrat în vacanþã

categoric, în graficul de play-off.
   Sâmbãtã, în ultima programatã sã
se dispute în acest an, Viitorul ªimian

va întâlni, de la ora 14:00, Retezatul
Haþeg, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin.

regular, programeazã derby-ul
Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu.
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Mã fraþilor, severinenii mei de
peste tot ºi de oriunde, câþi mai
sunteþi pe acilea, cît mai mulþi pe
afarã, sã aprinsãrã luminiþele în
orãºel ºi mã apucã aºa, cu
melancolie. Mi-adusãi aminte de
neºte amentiri, de când ierea
nerodu de Sucã mic, de ne suiam
noi în trin sã plecãm la Capitalã ºi
fãceam fro orã, de pin Crihala, unde
gãsisã socrã-mea o garsonerã sã
ne bage pe toþ ºi pãnã la garã. Cã
pe vremea aia nici nu ierea gara lu’
nea Mitrea, nea Trancotã ºi nea
Nicolicea, nuuuu. Bãtea vântu’, sã
auzea alizeu, zâceai cã e totuna

trinu’ cu Dunãrea, te suiai aºa, cam
cu nãrav, ºtii?!

Da ierea frumos, cã ieream toþ,
sã auzea zarvã pe Criºan, de acuma
dai cu tunu’ sã caþi fro doi-trei
copchii într-o zi obiºnuitã. Pã
trãgeau sãniile, veneau ºi ai bãtrâni
sã sã chiorascã ºi sã rãguºeascã
strigând la ai mici, da ierea frumos,
ce mai. Acuma, ai lu Zbanghiu sunt
plecaþ toþ, unii pin Spania, pi la
Barcelona, alþii pin Italia, ai lu
Marghioala lu’ Fleaºcã sã oprirã  nea Mãrin

Sucã ºi amintirile copilãriei, zarva de pe Criºan pãnã la Barcelona,
locativa lu’ nea Virgil ºi scumpetea beculeþelor

pin Danemarca, zâci
cã sã dusãrã pãnã la
Orºova, aºa plecarã.
Sã uitã ai bãtrâni la
poartã, în fiecare zi, da
ei tot nu sã vãd, cã le
au pe ale lor.

Mã nepoate, aºa e ºi
cun populaþia
Mehedinþiului, cicã tot
în scãdere, cã dacã toþ
pleacã, puþini sã
întorc, pãnã la urmã
trebe cineva sã stingã ºi luminiþele
astea. Da, deocamdatã, sã ne mai
bucurãm de ele. Cã probabel aºa sã

bucurã ºi nea Virgil, nea ministru’

di la Energie, cã e în top, acolo sus,

la suprafaþa de locuit deþinutã, dintre
membrii Guvernului. Pã þâne
aproape de nea premieru’ Ciucã, nu
care cumva sã rãmânã mai prejos.
Pã da, aºa e la ãºtia de lucreazã la
stat, ori cu statu, creºte ºi suprafaþa
locativã, cã nu e aºa de uºor.

Mã fraþilor, asta cu locativa o ºtie
ºi nea Aladin, ºefu’ de la judeþ, cã
doarã n-a vândut pãtrunjel în piaþã,
doar cu ordinea de zi sã prezintã la
ºediþe pe ultima suitã de metri.
Cicã pe motiv de urgenþã, cã trebe
pentru neºte proiecte. Ce mai
conteazã ce scrie prin hârtii,
important e sã sã voteze. Cã hârtiile
sã fac ele, toate la timpu’ lor. Plus
cã dacã e timpu’ scurt, nici nu sã
mai observã ce mai lipseºte, dacã

asfaltu’ e negru, ce mai conteazã cât

e de gros?! Ori ce e sub el?!
Bine, acuma trebe grijã, cã sã

furarã indicatoarele rutiere ºi când
gãsirã fãptaºu’, ce sã vezi? Ierea un
cântãreþ di la o parohie, o fi zis omu’
cã sunt semne divine ºi o fi zis sã
le punã deoparte. Cã atfel nu sã
explicã ce vroia sã facã cu ele, cã
nici de încãlzire nu sunt bune. ªi
nici nu cred cã depãºeau stareþele
viteza de deplasare pin curte, ori nu
sã dedea prioritate la adunare.

Mã nepoate, Tanþa lu’ Pecingine
e a mai amãrâtã, cã trebe sã-ºi dea
gloaba, nu mai poate sã parcheze
cãruþa în faþa porþii, cã nu sã mai dã
voie. Cicã nici sã mai creascã
orãtãniile nu sã mai poate, acuma
trebe sã cumpere ouã de pi la vecini,
de pi la magazin ºi ea nu e obiºnuitã.
Sã vezi de-acuma cãruþele pe
centura Severinului, cã dacã în oraº
nu sã mai poate ... ªi nu ie bine!

Aia e, mã fraþilor, severinenii mei,
bucuraþi-vã de luminiþe, atâþia câþi
mai sunteþi, pin oraº, ori pe dinafarã,
cã de când cu scumpetea asta, s-ar
putea ca la anu’ sã ducem doru.

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