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   Vineri 20 ianuarie 2023, am avut plãcerea ºi
onoarea de a fi invitat de cãtre conducerea
Asociaþiei Internaþionale a Poliþiºtilor-I.P.A.-
Regiunea 1 Mehedinþi la sãrbãtorirea celor 27
de ani de la înfiinþarea asociaþiei mehedinþene.
   Fiind unul dintre membrii fondatori,
bucuria mea subiectivã a fost susþinutã ºi
de modul în care actuala echipã a reuºit
sã obþinã rezultate deosebite, aºa cum a
reieºit din informarea prezentatã de
preºedintele asociaþiei Mihai Hoancã.
   La eveniment au fost invitaþi ºi seniorii
fondatori alãturi de actualii ºi mai tinerii
poliþiºti  Au onorat evenimentul pe lângã
primarul Severinului Marius Screciu, ºefii
structurilor teritoriale ale M.A.I. ºi o echipã
de poliþiºti de la asociaþia similarã din Serbia.
   Cum principalul obiectiv al I.P.A. este acela de

Aflãm, din ultimul recensãmânt, cã, în chiar
condiþiile apariþiei învãþãmântului superior privat, numãrul
absolvenþilor de studii de licenþã, master, doctorat continuã
sã ne situeze, procentual, pe ultimele locuri din Europa.
Cantitativ, pentru cã, din punct de vedere calitativ, discuþia
este ºi mai “interesantã”.
   De fapt, pentru ce se investeºte, de la bugetul de stat ºi
din buzunare private, în educaþie? Simplu, rãspunsul ar
fi “pentru a-i gãsi pe absolvenþi pe piaþa muncii, în locuri
conforme cu pregãtirea lor de specialitate”. Ce se
întâmplã? În multe cazuri, mulþi tineri sunt supracalificaþi
pentru necesitãþile funcþiei ocupate. Ceea ce dovedeºte
incapacitatea armonizãrii cererii cu oferta. Pregãtim în
continuare forþã de muncã pentru strãinãtate, ceea ce
înseamnã o cheltuialã ineficientã pentru bugetul României,
pentru cã nu existã un proiect de þarã asumat, nu ºtim
încotro se îndreaptã societatea româneascã, atât în sectorul
public, cât ºi în cel privat. Nu am vãzut vreo previziune,
pentru peste cinci sau zece ani, asupra necesarului de
economiºti, juriºti, profesori, ingineri, medici,
informaticieni etc în funcþie de care sã se facã planurile de
ºcolarizare în învãþãmântul superior, vreo previziune
pentru numãrul de tehnicieni, constructori, electricieni,
tâmplari, instalatori etc pentru stabilirea numãrului de
locuri în învãþãmântul preuniversitar industrial, tehnic…
Timid, pe plan local, au apãrut societãþile economice,
comerciale, care colaboreazã cu liceele locale pentru
pregãtirea ºi recrutarea forþei de muncã necesare,
învãþãmântul dual.
   În cele mai multe cazuri, absolvenþii, cu rare excepþii, aleargã
dupã un loc de muncã în þarã, ceea ce s-a dovedit, de multe
ori, fãrã nicio legãturã cu studiile efectuate. Cei mai bine
pregãtiþi, cu mare încredere în ei, cautã în afara graniþelor. ªi
gãsesc, chiar dacã, ni se comunicã, nivelul calificãrii lor nu
este cel pretins. Adicã, ni se atrage atenþia asupra componenþei
planurilor ºcolare inadecvate prezentului.
   Se cheltuiesc mulþi bani fãrã a avea eficienþa doritã. Se
continuã inutil gâlceava între educatori ºi elevi/studenþi,
fiecare reproºând celuilalt inadecvarea, mediocritatea,
utilitatea cunoºtinþelor dobândite. Dupã trei decenii de
libertate, încã suntem în cãutarea rãspunsului, despre
necesitatea diplomei, despre ce înseamnã, de fapt, studii
superioare: pregãtirea unor experþi sau a unor
meseriaºi?
   Ar fi interesant sã aflãm unde se aflã absolvenþii de studii
superioare din România. Ce lucreazã ei?

Statistica, dincolo de procente

  Mioara Vergu

Poliþiºtii de ieri ºi de azi împreunã

a realiza servicii de întrajutorare între poliþiºti ºi
între poliþie ºi societatea civilã, au fost invitaþi ºi
reprezentanþi ai comunitãþii economice ºi sociale.
   Întâlnirea care a avut loc la restaurantul
Continental a continuat cu un program
muzical artistic ce a creionat o atmosferã
cu adevãrat sãrbãtoreascã.
   Am fost onoraþi sã primim diplome în semn
de apreciere alãturi de nume sonore ale
poliþiei între care Marian Tutilescu ºi Doru
Dumitrescu. Realizãrile asociaþiei dar ºi
modul impecabil în care a fost organizat
evenimentul ne face pe noi cei care am slujit
poliþia sã rãmânem încrezãtori cã stafeta
profesionalismului ºi a respectului faþã de
cetãþean va fi peluatã cu mâini sigure ºi
transmisã din generaþie în generaþie.

Alexandru Drãghici

În ajunul Zilei Unirii Principatelor Române, la
Primãria Romei, am organizat, alãturi de Istituto
di Studi Politici San Pio V ºi Centro di Studi e
Ricerche IDOS, conferinþa cu titlul„Românii din
Italia între vechi stereotipuri ºi noi orizonturi”.
O interesantã dezbatere pe marginea
volumului bilingv „Rãdãcini la jumãtate.
Treizeci de ani de imigraþie româneascã în
Italia”, care cuprinde o serie de analize ºi
statistici sociologice multisectoriale, utile
pentru a înþelege dimensiunile variate ale
prezenþei româneºti în Italia.

Ne-au fost alãturi primarul Romei Roberto
Gualtieri, ambasadorul Republicii Moldova

Anatolie Urecheanu, preºedintele Institutului
San Pio V, Paolo de Nardis ºi experþii Benedetto
Coccia, Antonio Ricci ºi Miruna Cãjvaneanu,
parlamentari români ºi italieni ºi reprezentanþi
ai instituþiilor italiene. Anda Naciu, medic
endocrinolog, Andreea ªtefãnescu, gimnastã
ºi campioanã mondialã, ºi Loredana
Teodorescu, expertã în relaþii internaþionale ºi
leadership feminin, au împãrtãºit experienþele
personale legate de emigraþie.
   Un omagiu adus comunitãþii româneºti
din Italia - model de integrare de succes în
societatea-gazdã.

„Românii din Italia între vechi stereotipuri ºi noi orizonturi”

 Gabriela Dancãu
Ambasadorul României în Italia



actualitateOBIECTIV mehedinþean 26.01 - 01.02.2023 pag. 3

O expoziþie-mesaj de culturã popularã autenticã:
“Meseria de a trãi in istorie - Mica Unire”

De ziua Unirii Principatelor Române
aniversãm ºi Ziua Internaþionalã a Educaþiei. Un prilej
bun de a ne aduce aminte de reformele lui Cuza.
   Legea asupra Instrucþiunii a Principatelor
Unite va fi promulgatã la 25 noiembrie 1864 ºi
instituþia ºcoala primarã, secundarã, superioarã

EXPOZIÞIA MEªTERILOR
POPULARI DIN OLTENIA “Meseria
de a trãi in istorie - Mica Unire”,
dedicatã Unirii Principatelor
Române de la 24 ianuarie 1859,
Palatul culturii “Teodor Costescu”
Drobeta Turnu Severin, a constituit
o ocazie specialã pentru publicul
severinean, dar nu numai de a se
întâlni cu câþiva creatori, aºa-
numiþi meºteri populari, originari
din Oltenia. Mai exact, din fiecare
judeþ, au fost invitaþi câte doi
meºteri, cu meºteºuguri specific
zonei lor de provenienþã, desigur
fãrã a se epuiza subiectul, date
fiind condiþiile de anotimp ºi de spaþiu gândite,
anume sala “Gheorghe Anghel”. Au fost prezenþi
în cele douã zile urmãtorii: Vâlcea - Alexandru
Ilinca, meºter opincar ºi pielar, Constantin
Manoli, sculpturã în lemn, obiecte de cult ºi
gospodãreºti; Gorj - Pompiliu Ciolacu, icoane
pe vatrã, obiecte de cult creºtin ºi gospodãreºti,
Gheorghe Ciuncanu, costumaþie popularã
tradiþionalã din Gorj ºi Mehedinþi; Dolj - Ionuþ
Smarandache, icoane pe sticlã ºi icoane pe
lemn bizantine, Cãtãlin Ostroveanu, icoane
bizantine pe lemn, sculptate; Olt - Olguþa Filip,
costume populare femei, zona Cezieni, autoarea
fiind din 2000 declaratã de Comisia UNESCO,
drept Tezaur uman viu, Ionel Cococi, ceramicã
neagrã de Vãdastra, meºteºug cu o vechime de
peste 7.500 de ani; Mehedinþi - Ana Chiþulescu,

dantelãrit, broderie, tricotat, Marcel Tãnãsie,
olãrit specific zonei Noapteºa, ªiºeºti, meºteºug
cu tehnicã pãstratã de la daci. Invitat special cu
o parte din colecþia sa particularã de costume
populare, specifice nordului Mehedinþiului,
Nina Predescu.
   Au fost iniþiate ºi ateliere de olãrit, pielãrit ºi
sculpturã în lemn susþinut de meºteri, cu copii
ºi adolescenþi, cu oricine s-a încumetat sã
deprindã câte ceva din meºteºugurile respective.
Au concertat grupul “Flori mehedinþene”,
coordonat de prof. Aurora Predescu, Palatul
severinean al copiilor, grupurile de dansatori
“Lãstaraºii”, instruit de Ionuþ Iovãnel, ºi “Junii
Mehedinþiului”, instructori prof. Sanda Stãnilã,
iar în micro-recitaluri de muzicã popularã au fost
Nina Predescu ºi Liliana Buncianu.

   Au fost prezenþi la deschiderea oficialã foarte
mulþi tineri, adolescenþi ºi copii, lucru
îmbucurãtor, remarcat ºi de dl. viceprimar
Daniel Cârjan, prezent la eveniment din partea
Primãriei ºi a Consiliului local Drobeta Turnu
Severin, alãturi de dna Delia Rîmniceanu,
managerul instituþiei-gazdã. De menþionat cã
partener în proiect a fost Fundaþia pentru Tineret
Mehedinþi, director Alexandru Popa.
   A doua zi, 24 ianuarie, a fost programatã
festivitatea de decernarea a diplomelor de
participare pentru expozanþii-invitaþi, ocazie cu care
li s-a mulþumit, iar datoritã succesului ºi impactului
la public ca mesaj, dar ºi ca educaþie directã,
autenticã privind tradiþiile ºi originalitatea
meºteºugurilor româneºti oltene, spre
contracararea atâtor pervertiri mercantile survenite
în oferta gen târguri ori alte tarabe de produse aºa-
zise populare, meºterii au fost re-invitaþi ºi la alte
manifestãri similare, cea mai apropiatã fiind cea a
Zilelor Severinului, din aprilie.
   ªi pentru cã expoziþia a fost dedicatã Unirii
Principatelor Române de la 1859 sub unicul
sceptru al lui Alexandru Ioan Cuza, s-au
interpretat ºi cântece cu tentã istoricã,
evocatoare, inclusiv Hora Unirii, jucatã de
participanþi, s-au recitat versuri chiar de cãtre
unii dintre meºterii invitaþi, o interactivitate ad
hoc, extrem de bine primitã de publicul larg.
   Tot în acest context al Unirii de la 1859, o altã
manifestare a fost la Sala mehedinþeanã a
Palatului Culturii “Teodor Costescu” din
Pãdurea Crihala, sub genericul “Acasã-i
România,/ Acasã-i tricolorul, Suntem una cu
þara,/ Cãci noi suntem poporul...”. În program
au figurat cântece ºi prelucrãri folclorice cu
mesaj patriotic, susþinut de grupul folcloric
“Sânziene mehedinþene”, coordonat de prof.
Daniela Vulpe, responsabilii de proiect fiind
Mihai Munteanu ºi Daciela Rotaru- Mîþu.

    Dan ªalapa - UZPR

24 IANUARIE 2023
ºi particularã. Marea noutate constã în
obligativitatea ºi gratuitatea instrucþiei publice
primare, primele patru clase. Legea sancþiona
cu amendã pãrinþii ai cãror copii nu erau înscriºi
sau care nu frecventau ºcoala. Educaþia era
gratuitã pentru toþi copiii, indiferent de categoria
socialã din care fãceau parte.  Alina Teiº

23 ianuarie - “ZIUA SCRISULUI DE MÂNÃ”

Caligrafia cere multã rãbdare, calm ºi
concentrare, pe lângã tehnicile de scriere, pentru cã
aceastã disciplinã este în primul rând o artã.Tastatura
niciodatã nu ne va oferi aceastã bucurie.
   Atunci când scriem de mânã, la acest proces
participã ambele emisfere cerebrale. Scrisul de
mânã reprezintã un antrenament al creierului,
un proces complex, care duce la reabilitarea ºi
dezvoltarea acestuia. Scrisul de mâna creeazã
noi legãturi neuronale, iar celulele se
regenereazã ºi se activeazã.
   Aºadar copii, pãrinþi, bunici #scrieþi de mânã!

Alina Teiº
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În duminica a XXXII-a dupã
Rusalii ierarhul mehedinþenilor,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,

În Duminica lui Zaheu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a sãvârºit Sfânta
Liturghie la Catedrala Episcopalã din Drobeta Turnu Severin

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.
 Liturghia arhiereascã a
început la ora 09:30 iar
rãspunsurile stranei au
fost asigurate de cãtre cele
douã grupuri psaltice ale
Catedralei Episcopale.
   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 curãþirii sufleteºti
întocmai ca Vameºul Zaheu,
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 inima sufleteascã care trebuie
sã fie ca un altar în care trebuie sã se
sãlãºluiascã Dumnezeu.
   În duminica a XXXII-a dupã
Rusalii luãm aminte la cuvântul
lui Dumnezeu aflat în Sfânta
Evanghelie dupã Luca cap.19,
vers.1-10, unde se vorbeºte despre
vameºul Zaheu, întâlnirea lui cu
Hristos ºi schimbarea vieþii
acestuia.

Pr. Marian Alin Giginã

24 Ianuarie este pentru toþi
românii o zi de sãrbãtoare, în care
aniversãm evenimentul fondator al
României moderne, cel prin care
am devenit o naþiune unitã.
   La 1859 am devenit puternici
pentru cã am avut un scop comun
care ne-a adus laolatã: Unirea.
   Secþia “Literaturã ºi Artã” a
Bibliotecii Judeþene I.G. Bibicescu
a celebrat Unirea Principatelor

În urmã cu 164 de ani, pe 24 ianuarie
1859 se înfãptuia unirea Moldovei cu
Þara Româneascã ºi se punea piatra de
temelie a statului român modern. Modul
în care s-a înfãptuit atunci unirea ar
trebui sã serveascã drept lecþie pentru
toþi românii de azi, dar în special pentru
clasa politicã. Atunci, ca ºi acum, existau
dispute politice, ambiþii, orgolii, dar
când a fost vorba de interesul naþional,
acele orgolii ºi ambiþii au fost lãsate
deoparte, primând binele neamului
întreg ºi al Þãrii. Pentru funcþia de domn
atât al Moldovei cât ºi al Þãrii Româneºti
atunci candidau mai multe persoane,
toate foarte cunoscute ºi influente în
epocã, precum Vasile Alecsandri,
Mihail Kogãlniceanu, I. C. Brãtianu,
Costache Negri ºi mulþi alþii, fiecare
având rolul sãu bine definit în noua
construcþie politicã. Ei, pentru reuºita
unirii au renunþat voluntar la
candidaturã, la orgoliile politice în
favoarea candidaturii unei persoane care
sã fie pe placul tuturor: tânãrul ofiþer
Alexandru Ioan Cuza. Susþinutã puternic
de popor, generaþia de politicieni de
atunci, care a avut un comportament
exemplar, a dovedit cã unirea ºi
solidaritatea reprezintã cheia libertãþii,
a prosperitãþii ºi biruinþei unei naþii
întregi. Politicienii români au avut
abilitatea de a dezvolta proiectul de la
1848 într-o Unire efectivã a celor douã
principate româneºti într-un singur stat.

În ciuda protestelor Marilor Puteri,

LECÞIA UNIRII
politicienii români au dus cu paºi rapizi
pânã la capãt proiectul unionist: o
reprezentanþã unicã la Constantinopol;
o armatã comunã; cu o singurã
conducere; intervenþii pe lângã
guvernele strãine pentru recunoaºterea
Unirii etc. Pasul decisiv a fost efectuat
în Ianuarie 1862, când s-a constituit
un singur guvern la Bucureºti. Dupã
acest moment ritmul de modernizare
a noului stat s-a accelerat, în paralel
cu unificarea instituþionalã.

Unirea a fost un obiectiv al elitei
româneºti în timpul Revoluþiei din
1848, asumatã de tinerii politicieni ca
cel mai important proiect politic la
mijlocul secolului al XIX-lea. Unirea
din 1859 a fost posibilã datoritã unui
concurs de premise favorabile, de la
asumarea acestui obiectiv politic de
cãtre tinerii politicieni români ºi
diseminarea lui în societatea
româneascã, pânã la contextul
internaþional favorabil determinat de
Rãzboiul Crimeei. A fost un moment
de geniu al naþiunii române, nu primul
ºi nici ultimul. Aºa se poate numi
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza pe
data de 5 ianuarie 1859 ca ºi domnitor
în Moldova. Câteva zile mai târziu, pe
data de 24 ianuarie 1859, gestul era
urmat ºi la Bucureºti, fapt care a
produs unirea de facto a celor douã
principate române ºi naºterea statului
român modern.

Ileana Mateescu

Recital de versuri dedicate Unirii

Române împreunã cu elevi ºi cadre
didactice ale ªcolii Gimnaziale
“Dimitrie Grecescu” ºi C.S.E.I.
“Constantin Pufan”.
   În cadrul acestui eveniment a avut
loc un recital de versuri dedicate
Unirii, ateliere de creaþie în cadrul
cãrora elevii au confecþionat insigne
ºi au realizat desene cu portretul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Raluca Graf
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Dezbatere necesarã în LIBE pe tema
extinderii Schengen.  „Austria ºi Olanda
trebuie sã explice în faþa Parlamentului
de ce nu respectã Tratatele ºi
legislaþia Schengen!”, spune
europarlamentarul EUGEN TOMAC.

Cele douã state au blocat, la 8
decembrie, accesul României în
Schengen. Fãrã absolut niciun
argument raþional ce ar avea legaturã
cu propunerea Comisiei Europene de
extinde spaþiul de liberã circulaþie. ªi-
au folosit dreptul de veto în mod abuziv,
încãlcând în mod asumat Tratatele UE.

„Prin urmare, am cerut implicarea
Comisiei parlamentare pentru
libertãþi civile, justiþie ºi afaceri
interne (LIBE) pentru a dezbate cât
mai urgent, folosirea arbitrarã a
votului în Consiliul UE. Miniºtrii de
Interne din Austria ºi Olanda trebuie
chemaþi sã rãspundã în faþa
Comisiei de ce au votat împotriva
unitãþii europene; trebuie sã explice
de ce au sancþionat România ºi
Bulgaria în timp ce ele însele au

Judeþul Mehedinþi este un exemplu
de bune practici în ceea ce priveºte
atragerea fondurilor europene, iar
Consiliul Judeþean are deja o bogatã
experienþã în realizarea de investiþii
majore, cu ajutorul proiectelor
contractate prin intermediul
Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia.

Este ºi motivul pentru care
vineri, 20 ianuarie ac.,am fost
onoraþi de vizita unei delegaþii a
Comisiei Europene, la obiectivele
de investiþii finanþate în cadrul
Programului Operaþional Regional,
în Mehedinþi. Delegaþia a fost
însoþitã de reprezentanþi ai Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã Sud-
Vest Oltenia.

Krzysztof KASPRZYK, director

Ramona Cupã,
vicepreºedinte CJ Mehedinþi

Vizita unei delegaþii a Comisiei Europene la Drobeta Turnu Severin
adjunct al Unitãþii
România în cadrul
DG Regio, managerii
de  program - Marco
Migliara, Roxana
Laiu, ºi reprezentanþii
ADR S-V Oltenia -
directorul Direcþiei
AM pentru Programul
Regional - Cãtãlin
Catanã, directorul
Direcþiei PRC -
Marilena Alecu,
directorul Direcþiei
Autorizare cheltuieli
AM PR - Monica
Botea, ºefa Departamentului
Gestionare Program - Magda
Lungu, ºeful Departamentului
PDU - Gabriel Burada, aceºtia au

fost înalþii noºtri oaspeþi.
ªi pentru cã vechiul exerciþiu

financiar a fost un succes pentru
Consiliul Judeþean Mehedinþi, noul
exerciþiu financiar 2021 - 2028 va
crea noi oportunitãþi de finanþare, ce
vor fi fructificate la maxim, în intresul
dezvoltãrii acestui frumos judeþ.

Delegaþiei i-au au fost prezentate
proiectele implementate de Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi Primãria
Drobeta Turnu Severin cu finanþare

EUGEN TOMAC cere o dezbatere urgentã
pe tema extinderii Schengen

europeanã, în cadrul Programului
Operaþional Regional, precum ºi
principalele obiective pentru
exerciþiul financiar 2021-2028.

În partea a doua a zilei, au fost
vizitate obiective de investiþii finanþate
în cadrul POR finalizate ºi în curs de
implementare: Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier, Cetatea Medievalã ºi
Spitalul Judeþean de Urgenþã.

primit recomandãri pentru deficienþe
în aplicarea legislaþiei Schengen”,
reclamã Eugen Tomac.

De asemenea, în opinia
europarlamentarului roman,
Parlamentul trebuie sã se implice mai
mult, altfel, votul din 8 decembrie va
deveni un precedent periculos.

Rãspunsul preºedintelui comisiei
LIBE, dl Fernando Lopez Aguilar este
unul de susþinere categoricã:
„Extinderea Schengen este o parte
indispensabilã a proiectului
european ºi nu ar trebui sã fie
subminatã de politica internã volatilã
a unor state membre”.

Acesta a fãcut promisiunea de a
insista în continuare asupra
susþinerii aderãrii României la
spaþiul Schengen, aºa cum a fãcut-
o în repetate rânduri în Rezoluþiile
pe care le-a iniþiat în Parlament.

„Votul din 8 decembrie a fost o
nedreptate pe care noi trebuie sã o
reparãm!”, a mai concluzionat Eugen
Tomac.  Romeo Crîºmaru

Data de 24 ianuarie a rãmas
în istorie drept ziua în care s-a
înfãptuit Unirea Principatelor
Române, în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza.
   A fost primul pas important în
formarea teritoriului României de azi,
urmãtorul eveniment având loc la 1
decembrie 1918, când a fost
înfãptuitã Marea Unire.
   Unirea din 1859 a avut loc odatã cu
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca
domnitor al Þãrii Româneºti ºi al
Moldovei, momentul însemnând
primul pas important în drumul pentru
înfãptuirea statului naþional român.

REGAL FOLCLORIC DE ZIUA UNIRII

   La data de 5 ianuarie 1859,
Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn
al Moldovei, iar câteva zile mai târziu,
la 24 ianuarie 1859, Cuza era ales ºi
domn al Þãrii Româneºti.
   Dupã realizarea unirii, a iniþiat o serie
de reforme, cum ar fi secularizarea
averilor mânãstireºti, reforma agrarã,
reforma învãþãmântului sau reforma
justiþiei. În timpul domniei lui Cuza au
fost concepute Codul civil ºi Codul
penal de inspiraþie francezã, Legea
pentru obligativitatea învãþãmântului
primar ºi au fost înfiinþate primele
universitãþi din þarã, respectiv cea de

 continuare în pag. 6
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În România,

A IEªI LA PENSIE înseamnã
A INTRA ÎN FOAME! (12)

Prin ce, cum poþi controla un grup,
o comunitate, un popor? Þinându-l în
neºtiinþã, în sãrãcie ºi sub o
(semi)permanentã fricã! Sunt “tehnici”
clasice de manipulare, regãsibile în orice
manual - nescris, desigur, sau dacã el este
într-o astfel de formã, nu este la îndemâna
oricui! - manual cu care, de-a lungul
istoriei s-a procedat la fel cu naþiuni întregi.
   La ora actualã, este la fel, în România, ca
sã ne referim doar la noi, spectrul sãrãciei
este recunoscut oficial, dar se improvizeazã
tot felul de… soluþii, gen indexãri,
vouchere, ajutoare sociale, bonuri valorice,
compensãri gen 50 de bani la litru de
carburant, carduri, mai nou, compensatorii
etc. Toate astea ar putea fi înlocuite cu alte
forme stabile, reale, dar nu, aceste soluþii
ale guvernanþilor induc ideea cã depindem
de ei, de guvernanþi, cã semnãtura lor pe
nu ºtiu care OG-uri, etc este vitalã pentru
ducerea zilelor noastre, pentru “ieºirea din
crizã”, pentru depãºirea “perioadei delicate”
s.a.m.d. Este un control bine instrumentat,
asociat cu medicamente ieftine, dar foarte
slab eficiente, cu alimente de proastã
calitate, impregnate cu tot felul de aditivi
otrãvitori pe termen lung, totul focusând
pe scurtarea vieþii, iar în tot acest timp,
aplificându-se dependenþa de semnãturile
lor pe acte guvermnamentale de compesãri,
de ajutoare alimentare, de ajutoare pentru
înmormântare, pentru operaþii - aici fiind
încurajate ºi subscripþiile publice, donaþiile
on line, telefoanele gen teledon, adicã tot
apelul de forme de dependenþã, de milã
guvernamentalã ori publicã, ambele fiind
menite sã scadã stima de sine, sã
submineze demnitatea ºi condiþia umanã,
sã accentueze degradarea individului ºi, în
sens larg, a societãþii.
   Sunt tehnici ultracunoscute de “asasini
economici, acei tipi gulere-albe, strecuraþi
prin guverne, care, cu zâmbetul pe buze,
introduc tot felul de sabotaje cu “faþã
umanã”, cum ziceam odinioarã despre
capitalismul lui Ion Iliescu, de fapt, acela
anunþându-l pe cel cu faþa inumanã, atroce,
acela al “asasinilor economici”, care pun
pe butuci economii naþionale, submineazã
autoritatea localã, falsificã identitatea de
neam, istoria, fac totul sã se supunã
interesele unei întregi societãþi intereselor
celor care îi comandã! Pare totul o mare
scornealã, o imaginaþie bolnavã afirmând
aºa ceva, nici nu-þi vine sã dai crezare, pe

bunã dreptate, unor asemenea “scenarii”,
dar dacã privim în jur, totul este aºa cum
încercãm sã surprindem atât cât putem noi
s-o facem jurnalistic, realitatea. Educaþia
este în trend descendent, procentul din PIB
promis în campanii electorale, nu s-a atins
la alocãrile bugetare, pensiile nu au crescut
cu cât s-a promis, spitalele sunt în…
suferinþã, nedotate ºi cu medici care pleacã
dupã studii ca-ntr-un exod al disperãrii,
spre orizonturi mai stabile, mai
generoase… ªi-atunci, cine pe cine nu
trebuie sã creadã? ªi o altã întrebare: oare,
guvernanþii noºtri sunt atât de incompetenþi,
am fãcut noi, demos-ul, aºa alegeri proaste,
aºa “catastrofe” am delegat noi prin vot în
forurile legislative ºi în cele ale puterii? Sau,
odatã ajunºi acolo, aleºii intrã pe mâna
“asasinilor economici”, în fabrica de
pervertire a acestora, dar atât de bine pusã
la punct cã nici ei nu mai realizeazã
distrugerea pe care o administreazã
propriilor concetãþeni, propriului popor, sau
sunt ºi ºantajaþi, iar rãmânând pe funcþii,
executã fãrã cârtire acele acþiuni dictate,
croite pe interese strãine?
   Teroarea, frica ºi boala, sãrãcia ºi
ignoranþa, aceºti cavaleri ai Apocalipsei
sunt aliaþii acestor indivizi, ai acestei
cabale sinistre, care vrea acea schimbare
a paradigmei mondiale, care doreºte
controlul de dragul controlului, nu din
raþiuni de îmbogãþire, este un fel de
competiþie cu ei înºiºi, întru satisfacerea
unei plãceri maligne, prin care umanitatea
este o ca imensã tabletã de joc, destinul
este… o frazã de dânºii re-inventatã, cu
a ei putere sã ne þinã-n jug, parafrazãm
amar, dar credem suficient de convingãtor.
   “Flãmând ºi gol ºi fãr’ de adãpost,/ Mi-ai
pus pe umeri cât ai vrut…”, cum zicea un
alt poet al nostru punând în versuri o stare
care persistã de atâta vreme, culmea, cu
care pare cã ne-am fi obiºnuit datã fiind
lipsa de reacþie, ori slaba ei manifestare.
OARE? Nu cumva manipularea generalã
este atât de bine pusã la punct, prin aceste
mici ajutoare, vouchere, alocaþii, 50 de bani
la litru etc, prin care se stabilizeazã în
conºtiinþa noastrã ideea cã mâine, mâine,
acel mâine ideal atunci vom trãi mai bine,
asta fiind de fapt, amãgirea, promisiunea,
ducerea cu zãhãrelul, recte, manipularea
istoricã aplicatã de ei, imposibil de
surmontat de cãtre noi?

D. U. Mileanu

 Urmare din pag. 5
la Iaºi (1860), care azi îi poartã numele, ºi cea de la Bucureºti
(1864). Tot în aceastã perioadã a fost organizatã ºi armata naþionalã.
   Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” a organizat ample evenimente cultural artistice  menite
sã celebreze aceastã importantã sãrbãtoare. Un concert special,
un adevãrat regal folcloric a avut loc pe 24 ianuarie la Casa
Tineretului din Drobeta Turnu Severin.
    Ansamblul Profesionist “Danubius” orchestra ºi dansatorii au
fost protagoniºtii spectacolului. Ei au fost aplaudaþi la scenã
deschisã de cãtre publicul spectator. Pe scenã au urcat soliºtii ºi
instrumentiºtii celebrii  ai Ansamblului Profesionist “Danubius”
dar ºi tineri interpreþi de muzicã popularã, formaþi la Secþia “Arte”
a Centrului Cultural “Nichita Stãnescu” ºi orchestra condusã de
profesorul Marian Magheru,  cãrora managerul instituþiei  Emilia
Mihãilescu, le oferã în permanenþã ºanse de a se afirma, de a se
afla pe scenã ºi a cânta alãturi de soliºti renumiþi ºi instrumentiºti
de valoare,  pentru  clãdirea unei cariere artistice.
   Spectacolul s-a încheiat cu interpretarea “Horei Unirii” dar ºi
cu o horã adevãratã în care s-au prins cei prezenþi, desfãºuratã
pe esplanada din faþa Casei Tineretului. G.P

REGAL FOLCLORIC...

În ultimele 72 de ore, poliþiºtii mehedinþeni au acþionat
pentru impunerea respectãrii legislaþiei rutiere ºi prevenirea
accidentelor de circulaþie.

Ofiþerii ºi agenþii de poliþie au urmãrit conºtientizarea
conducãtorilor de autovehicule ºi a pasagerilor asupra importanþei
utilizãrii centurii de siguranþã, respectarea prevederilor legale
privind regimul de vitezã, circulaþia pietonilor, bicicliºtilor,
depãºirea, acordarea de prioritate, constatând 544 de abateri la
regimul circulaþiei pe drumurile publice.

Au fost sancþionaþi 150 de conducãtori auto care au depãºit
viteza legalã pe diferite sectoare de drum ºi 68 care nu au
purtat centura de siguranþã.

Valoarea totalã a sancþiunilor aplicate este de peste
177.000 lei.

Au fost reþinute în vederea suspendãrii sau anulãrii 44 de
permise de conducere ºi au fost retrase 17 de certificate de
înmatriculare.

Pentru contracararea aspectelor negative în trafic ºi
prevenirea accidentelor de circulaþie, poliþia rutierã va continua
acþiunile ºi controalele pe sectoarele de drum din municipiu
ºi judeþ.

Acþiuni pe linie rutierã

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Fondatã în anul 2000 de cãtre binecunoscutul scriitor, avocat
de profesie, membru al USR, Romulus Cojocaru, revista CALIGRAF
s-a impus repede în peisajul publicistic de specialitate literarã,
culturalã, în sens mai amplu, local, iar mai apoi, judeþean ºi naþional.
Cu un cuprins care viza creaþia poeticã ºi în prozã, eseisticã a
scriitorilor mehedinþeni, în primul rând, dar apelând ºi la semnãturi
dintr-un spectru mai larg de autori români, revista a coagulat un

colectiv redacþional ºi de
colaboratori respectabili. Aici, în
paginile ei, au semnat, printre
multe condee ce ºi-au fãcut loc
rapid în conºtiinþa literarã, criticã
sau eseisticã din zona Olteniei, cu
preponderenþã, cum ar fi, în afara
fondatorului, Emil Albiºor, Dan
Bosoancã, Constantin Stana, Ion
ªerban Drincea, Dumitru
Andreca, apoi multe nume noi,
promovate cu generozitate de
direcþia revistei.
   Dupã plecarea la cele veºnice a

lui Romulus Cojocaru, revista a cunoscut mai multe, dar fecunde
variante redacþionale, în ultima vreme, direcþia fiind preluatã de Victor
Rusu, care nu doar cã-i continuã sensul ideatic, dar i l-a extins spre
comunitatea românilor din Serbia ºi Bulgaria, din Republica
Moldova, de oriunde ar fi aceºtia în afara graniþelor þãrii. Spiritul
“transfrontalier”, cum se cheamã dupã denumiri moderne aceastã
orientare, a lãrgit considerabil colaborãrile ºi stilurile scriitoriceºti
ºi de abordare criticã, sporindu-i valoarea ºi orizontul de
adresabilitate, reieºit ºi din formula de auto-denumire de pe fronton,
anume “de culturã, educaþie ºi opinie”. Între membri redacþiei actuale,
îi consemnãm  fãrã a epuiza toate numele pe: Tudor Rãþoi, Gheorghe
Florescu, Dan Buciumeanu, Isidor Chicet, Romeo Popa, Viorica
Stãvaru s.a. Între redactorii asociaþi, regãsim nume de prim rang ale
literaturii contemporane, între acestea: Paul Aretzu, Mihai Firicã,
Nina Ceranu, Zenovie Cîrlugea, Spiridon Popescu, Augustin Doman,
dar ºi pe cele ale lui Valentin Mic, Ioan Baba, Mariana Stratulat.
   Alãturi de revista AMFITRION, director, Ileana Roman,
HYPERION, cu Florian Copcea la conducerea editorialã, ºi mai
recenta VOCEA DUNÃRII, redactor-sef, Viorel Mirea, ori mai
specializatele pe domenii, RÃSTIMP (etnografie ºi folclor), cu
Cornel Boteanu ca redactor-ºef, PORÞILE DE FIER (istorie,
arheologie), redactor ºef, Mite Mãneanu, dar ºi altele, oferta
publicisticã mehedinþeanã poate sta cu fruntea sus în faþa
cititorilor sãi, fãcând dovada unei palete nu doar largi de texte
ºi creaþii, comentarii ori studii de specialitate, ci ºi una valoroasã,
racordatã la timpul prezent, fãrã a face rabat de la clasici, de la

fondul literaturii ori ºtiinþelor
româneºti ºi universale.
   Acestora le-am adãuga, în
context, apariþia de curând a douã
lucrãri editoriale de excepþie,
anume “Cartea oraºului Drobeta
Turnu Severin”, autor Ileana
Roman, apãrutã în douã ediþii, ºi
cealaltã, “Enciclopedia judeþului
Mehedinþi”, autori Ileana Roman
ºi Tudor Rãþoi.

Dan ªalapa - UZPR

Ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii
Principatelor Române, a fost marcatã de
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier la Liceul de
Arte I. ªt. Paulian, unde a avut loc o activitate
cultural-educativã, legatã de personalitatea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Muzeografii MRPF au prezentat
elevilor clasei a IV-a B, coordonaþi de
prof. Creþan Valerica o serie de informaþii
legate de momentul Unirii de la 1859 ºi

Alexandru Ioan Cuza ºi ocaua micãCALIGRAF, revistã transfrontalierã

modul în care Alexandru Ioan Cuza a
acþionat de-a lungul domniei sale pentru
a-i apãra pe oamenii simpli ºi pentru
respectarea legilor. Este de notorietate
întâmplarea cu ocaua mica ºi ocaua mare.
Alexandru Ioan Cuza, costumat în om
simplu, mergea adesea prin pieþe ºi
târguri, pentru a-i demasca pe cei care îi
înºelau pe oamenii simpli folosind unitãþi
de mãsurã false.

     Sãptãmâna trecutã, o delegaþie mixtã
formatã din experþi ai Comisiei Europene
ºi ai Agenþiei de Dezvoltare Regionalã
Sud Vest Oltenia a fost prezentã la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier. Directorii ºi
managerii de proiecte regionale s-au
arãtat interesaþi de investiþiile fãcute în
toþi aceºti ani la Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier. Ei au analizat proiectul din anul
2014, declarându-se încântaþi de ceea ce
au vãzut. Cu acest prilej au vizitat parcul
arheologic din incinta muzeului ºi au
aflat noutãþi despre amfiteatrul roman. A
urmat o vizitã în interiorul muzeului, unde
au admirat expoziþiile permanente.
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a trecut

Experþi ai Comisiei Europene la Muzeu

printr-un amplu proces de reabilitare ºi
restaurare, fiind beneficiarul Proiectului
“Reabilitarea Complexului Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier ºi valorificarea
lui ca produs turistic”, proiect finanþat
prin Programul Operaþional Regional
2007-2013, Axa prioritarã 5, Domeniul
de intervenþie 5.1, implementat de cãtre
Consiliul Judeþean Mehedinþi. Aceastã
finanþare a fãcut posibilã restaurarea
monumentelor de categoria A din parcul
arheologic, dar ºi reabilitarea clãdirii, a
acvariilor, realizarea a douã pavilioane, a
serei ºi dotarea cu mijloace de climatizare
ºi securizare moderne.

 Biroul de comunicare
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Rãmas cu “mansarda” puternic
distorsionatã de uraganul “Katrina”,
la zece ani dupã trecerea fenomenului
“natural”, prin anul 2015, cunoscutul
psihopat Bill Gates promova
“maºinãria” - Omniprocesorul
“Janicki” - care distila fecalele din
sistemele de canalizare având ca
rezultat apã potabilã… Au circulat pe
internet filmuleþe ºi alte fotografii în
care Gates era cu paharul la gurã,
sugerând cã ar consuma apa rezultatã
din fecale. [1]. Nu prea l-a crezut
nimeni, dar, pentru “binele omenirii”
s-a reprofilat în domeniul creãrii
armelor biologice în laboratoarele
S.U.A. din zeci de þãri. ªi uite-aºa ne-
am pricopsit cu Covid-19 ºi
celebrele vaccinuri letale

“Ruleta” de la Davos
recomandate ca “sigure”. Da, sunt
sigure, atât de sigure, dar nu pentru
viaþã, sunt surse sigure de profit
pentru corporaþiile farmaceutice ºi
pentru plecarea “instantanee” în altã
lume a celor vaccinaþi.

Dorind cu tot dinadinsul
transpunerea în realitate a “teoriei
conspiraþiei” prin genocid planetar,
creatorii “Marii Resetãri”, pe mãsurã
ce cuceresc redutã dupã redutã, se
debaraseazã de costumaþia de
camuflaj dincolo de care filmele cu
“zombi” par modeste.

Înainte ca tehnicile de inginerie
geneticã sã fie dezvoltate (1973) ºi
utilizate pe scarã largã (de la sfârºitul
anilor 1970), au fost create
laboratoare pentru dezvoltarea
armelor biologice - deja folosite -,
ca “soldaþi de rãzboi biologic cãrora
le lipseºte amprenta de identificare.
În ceea ce priveºte vaccinul C-19, a
fost/este unul dintre aceºti “soldaþi
bacteriologici”, creaþie fãrã
precedent a unor asasini globaliºti.
Schwabismele patologice criminale
ale gândacilor de la Davos

N-a intrat bine pe uºã anul 2023
cã evenimentele malefice au scos
deja capul din bãlegar. Miercuri, 18

ianuarie 2023, în cadrul “Annual
Meeting 2023” (Forumul Economic
de Davos-Elveþia), imbecilismele
patologice au explodat. Jim
Hagemann Snabe, preºedintele
gigantului german “Siemens”, a
susþinut programul “Great Reset” de
înlocuire a cãrnii cu proteine
sintetice: “Dacã un miliard de
oameni înceteazã sã mãnânce carne,
acest fapt nu numai cã va avea un
mare impact asupra sistemului
alimentar actual, dar va inspira ºi
inovarea sistemelor alimentare.
Prevãd cã în viitor vom avea proteine
care nu provin din carne ºi, probabil
cã vor avea gust chiar mai bun […]
cu zero carbon ºi mult mai sãnãtos
decât mâncarea pe care o mâncãm
astãzi. Aceasta este misiunea pe
care trebuie sã o îndeplinim”[2].
Haz de necaz: poate spune cineva
cã Ursula  de  la  U.E.  nu
mãnâncã… “rahat”?

În Uniunea Europeanã, prin
hotãrârea Autoritãþii Europene
pentru Siguranþa Alimentarã
(E.F.S.A.) larvele de gândac de
bãlegar (Alphitobius diaperinus) au
fost adãugate pe lista celor potrivite
pentru comercializare ºi consum
uman. Pot fi gãtite întregi sau sub
formã de pudrã sau fãinã. Pot fi
adãugate ca ingredient în diverse
produse alimentare, cum ar fi

[1] https://www.totb.ro/video-bill-gates-promoveaza-masinaria-care-transforma-
fecalele-din-canalizare-in-apa-potabila/ - 7 ianuarie 2015.

[2] https://www.breitbart.com/europe/2023/01/20/great-reset-siemens-chief-calls-
for-billion-people-to-stop-eating-meat-at-world-economic-forum/ - 20 ianuarie 21023.

[3] https://60m.ro/2023/01/19/ue-extinde-lista-insectelor-autorizate-ca-hrana-
umana-larva-gandacului-de-balegar-poate-fi-acum-consumata/ - 19 ianuarie 2023.

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

batoane de cereale, paste, analogi
de carne ºi produse de panificaþie.

În Spania, pe lângã aceasta,
celelalte insecte permise sunt
viermele de fãinã (Tenebrio
molitor), lãcusta migratoare
(Locusta migratoria) ºi greierul
domestic (Acheta domesticus), fie
sub formã congelatã, uscatã sau
pudrã. Acesta din urmã poate fi
folosit pentru produse precum
pâine ºi chifle multicereale, biscuiþi
ºi grisine, batoane de cereale,
paste, sosuri sau pizza, potrivit
datelor colectate de Asociaþia
Consumatorilor (F.A.C.U.A.)[3].

Pe tabla de ºah de la Davos, se
joacã la ruletã soarta umanitãþii.

Aranjament grafic - I.M.

La Palatul Culturii „Teodor Costescu” au
fost celebrate festivitãþi dedicate Zilei Naþionale a
Culturii ºi naºterii lui Mihai Eminescu de la 11 la
13 ianuarie a.c. Au participat invitaþi recunoscuþi
în lumea scriitorilor ºi culturii din Craiova
(prof.univ. dr Mihaela Albu, prof.dr. Tudor
Nedelcea), din Tg. Jiu (prof.dr. Z. Cârlugea), Cluj -
Napoca (prof.univ.dr Ov. Pecican) ºi alþii.
Evenimentul a început cu prelucrãri interpretate de
corul Episcopiei Severinului pe versurile marelui
poet, au fost expuse lucrãri  ºtiinþifice ºi a fost lansat
volumul omagial „M. Eminescu” (prof.dr. Tudor
Nedelcea), au fost rostite alocuþiuni, dintre care
câteva notabile. Au fost depuse jerbe de flori la
statuile lui Eminescu din Drobeta Turnu-Severin,
Bãile Herculane, a fost þinutã slujba de pomenire
la Orºova (Mânãstirea „Sf. Ana”), au fost decernate
premii ºi medalii, ultimele într-un tempo prea larg
în care s-a pierdut timp ºi câºtigul de imagine
marcat de cor, câteva alocuþiuni valoroase ºi alte

 Celebrãri ºi festivism douã-trei lucrãri, care au „salvat” ºi dat culoare
momentului celebrat.
   Cu toatã încãrcãtura agendei programului a lipsit,
ca în toþi anii din urmã, tocmai spectacolul,
animaþia culturalã care ar fi asigurat larga
participare a intelectualilor, tinerilor, acei pasionaþi
cu gust de culturã care ar trebui sã fie þinta acestei
miºcãri deviate spre festivism ºi preocupãri locale,
aureolate prin punerea în penumbrã a
evenimentului, o deviere penalizatã prin
absenteism cras. Acel timp putea fi - iatã numai
un exemplu dintre alte câteva care le gândesc chiar
acum - alocat unui recital artistic de poezie, de
neconceput a fi ignorat - ºi încã pe un fundal adecvat
de muzicã live a unui virtuoz la vioarã, pian
(Craiova ºi numai au atâþia, neinvitaþi!), cu adevãrat
moment cheie ºi nota unui spectacol de þinutã. Au
lipsit tocmai cei care dau nota finalã ºi de la care
emanã (ar trebui) corecþii, direcþii ale unei tendinþe
generale spre decadenþã ori (sub)culturã, tot mai
manifeste, factori ai „demolãrii”,  cum alerteazã un
reputat om de culturã român (acad. I. A. Pop).

   Chiar dacã ºtacheta Culturii ºi artelor
marcheazã acelaºi declin general - am publicat
recent un articol într-o revistã de culturã legat de
aceasta, intitulat „Acalmie sau declin în artã” -,
trendul ºi insuficienþa dezbaterilor de idei ºi
curente nu sunt imputabile creatorilor, ci
sugrumãrii competiþiei valorii pe criterii care
reclamã stringente (re)statuãri de la centru.
Cãderea în gol a competenþei ºi valorii în sine
instaleazã festivismul regenerat în ultimii ani.
Însãºi suprapunerea pânã la confundare a Zilei
Culturii cu cea a naºterii lui Eminescu, posibilã
ideatic, a creat premisele unui melanj care
subsidiarizeazã unul sau altul dintre cele douã
evenimente dacã organizarea nu este competent
echilibratã. Distincþia ºi calea comunã
(Eminescu), deºi nu la îndemâna oricui, sunt însã
realizabile, unele direcþii judeþene au reuºit acest
optim organizatoric. Concret, ar fi fost ideale douã
secþiuni, evidenþiind într-una ºi alte personalitãþi
definitorii ale spiritualitãþii româneºti, de

 continuare în pagina 10
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E adevãrat cã dãm vina pe strãini,
cã vin ºi ne mulg de resurse, cã
sug averea ºi avuþia þãrii. Dar nu o
puteau face dacã nu aveau
posibilitatea legalã de a face acest
lucru. Adicã au preluat pe nimic
sau cu ajutorul legii foarte multe
companii sau foarte multe resurse
ale þãrii. Adicã nu ne-am vândut
þara, am dat-o aproape gratis.
Uneori în schimbul unor foloase
sau ºpãgi. Lucrurile sunt destul de
clare când vorbim de companii
precum PMW Petrom sau cele de
gaze, distribuþie de utilitãþi ºi altele.

Adicã, ne uitãm cum firme din alte
state, unele de mãrimea economicã
a României, exploateazã resursele
þãrii noastre. Aºa se face, atunci când
au un stat condus de elite politice,
cu viziune în stabilirea politicilor
publice ale statului. Unii spun cã
privatizarea în þara noastrã a
reprezentat un dezastru economic
total. Alþii spun cã este opera unui
asasin economic ºi ce se întâmplã
de 33 de ani în România s-a

  ªtefan Bãeºiu

Ultimele jafuri de la companiile naþionale
întâmplat în alte state. Falimente
programate ºi acapararea resurselor
umane ºi materiale de cãtre alte
state, respectiv a pieþelor de
desfacere aferente.

Dar fãrã sã dea peste românaºi de
la noi, cu punga ºi cu buzunarele
deschise larg nu ar fi reuºit sã
cumpere sau sã preia reusursele
importante din domeniul energetic.
ªi dacã tot e vorba de domeniul
energiei atunci aici chiar mai este
mult de furat. În domeniul energetic
majoritatea companiilor sunt
deþinute de cãtre stat. Perla coroanei
a fost datã la intrarea în Uniunea
Europeanã. Se spune cã a fost tainul,
tributul sau ºpaga pentru þara care
deþinea atunci ºefia structurii
executive a Uniunii Europene. Este
vorba de Austria. Da, Austria care ºi
acum ar fi vrut ceva, ca sã ne
primeascã în Schengen. Dar ai
noºtri nu s-au prins sau a venit prea
târziu oferta. Mai sunt ºi alegeri peste
o sãptãmânã în Austria ºi partidul
cancelarului este puþin pe tobogan

ºi avea nevoie de subiectul acesta
de politicã externã pentru a mai
aduna voturi. Dar nu este vina lui cã
îºi face de cap sau treaba, ci a
politicienilor românaºi care nu au
habar de politicã externã. Au început
alte þãri sã discute cu Austria în locul
nostru: Suedia, Grecia. Bulgaria îºi
vede de treaba ei ºi a gãsit o cale de
negociere cu Austria. Asta înseamnã
sã ai politicieni care sã negocieze
pentru þara ta.

Era vorba de dat ºi de luat ºi de
resursele þãrii. Cã atunci când
utilizatorul resursei este strãin
românii pot sã mai strâmbe din nas,
dar pleacã repede capul sau
comenteazã pe la emisiuni sau pe
facebook. Ce te faci însã la
companiile de stat unde prãduitorii
sunt tot românaºi de la noi, care sunt
numiþi prin directorate ºi consilii de
supraveghere ºi au acces la decizie
ºi la licitaþii ºi la aprobarea
bugetelor. Atunci este trai cu
adevãrat pentru cã la stat nu te
verificã nimeni. Chiar dacã este
încadrat cu mandat sau direct salariat
la o companie de stat din energie.

Un bun exemplu este cel al
Complexului Energetic Oltenia.
Compania este deþinutã în procent
de 77% de cãtre statul român. Nu
existã un investitor privat la

compania care produce energie
electricã pe bazã de cãrbune. Cert
este cã ºi în condiþiile respective,
românaºii au ºtiut cum sã mulgã
ºi sã porneascã pe diferite canale
resursele. Sunt sute de milioane de
euro sau chiar miliarde care se
vehiculeazã la Complexul Energetic
Oltenia an de an. Cine are acces
mãcar la o parte din sumele
respective este om avut. Din câteva
licitaþii bine þintite un întreprinzãtor
poate sã devinã milionar. Nici nu
este de mirare sã sunt atâtea sute
ºi mii de firme care lucreazã cu
mineri tul ºi energia ºi  care
câºtigã foarte bine. ªi câºtigurile
sunt cu atât mai mari cu cât sunt
mai laxe condiþiile de la licitaþii.
ªi cine are acces la licitaþii, dacã
nu prie teni i  sau cei  care
îndeplinesc exact toate condiþiile.
Sunt cãile fãcute de ani de zile,
de drenare a sumelor cã tre
vechea clientelã.

Unii de la direcþiile de achiziþii
din companiile de stat au adunat
în ani de zile averi pe care alþii nu
le vor vedea în generaþii. Nu îi
deranjeazã nimeni: de la justiþie,
servicii ºi interne. O mânã spalã
pe alta. Sunt liniile 2 ºi 3 care nu
se schimbã niciodatã.
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Legea universalã a ciclicitãþii este o lege
obiectivã, cãreia i se supun toate formele
materiale, biologice, procesele ºi fenomenele
care evolueazã în sistemul nostru de
coordonate. Evoluþia economicã mondialã se
supune ºi ea acestei legi, de aceea este util
sã-i înþelegem mecanismul de manifestare.
   Vorbind despre economia de piaþã (capitalistã),
avem de-a face în principal, cu relaþia dintre cerere
ºi ofertã. Când analizãm evoluþia societãþii
moderne, trebuie sã pornim de la douã
componente: ciclicitatea proceselor economice
ºi raportul dintre cerere ºi ofertã. Sunt elementele
de bazã în orice analizã privind evoluþia
economicã a societãþii, economia fiind cea care
influenþeazã direct viaþa socialã, politicã,
administrativã ºi chiar culturalã a omenirii.
   Economia de piaþã supunându-se principiului
ciclicitãþii, parcurge atât perioade de dezvoltare,
cât ºi de prãbuºire (acestea cunoscându-se sub
numele de crize economice). În anul 1860,
economistul francez Clement Juglar a vorbit
pentru prima datã de ciclurile economice care
se pot întinde pe o perioadã de 7 -11 ani.
Economistul Joseph Schumpeter, a susþinut cã
un ciclu Juglar are patru etape: extinderea
(creºte producþia ºi preþurile, scad dobânzile) -
recesiunea (scad preþurile ºi producþia, cresc
dobânzile) - criza (prãbuºirea burselor ºi
falimentarea companiilor) - redresarea (stocurile
ºi preþuri le îºi  revin). Fiecare etapã este
determinatã de raportul dintre cerere ºi ofertã
ºi poate fi corectatã (prelungitã sau scurtatã, dar
nu anulatã), prin intervenþie politicã,
administrativã sau militarã.
   Dintre crizele economice mondiale,
manifestate dupã anii 1900, cea mai puternicã
a fost Marea Crizã Economicã 1929 - 1939 (dupã
unii analiºti 1929 - 1933, când criza a atins
apogeul), este modelul de crizã care în linii mari
se prefigureazã ºi pentru perioada în care trãim.
A fost vorba de o crizã de supraproducþie care a
generat o puternicã contractare economicã, cu
toate consecinþele inevitabile: cãderea bursei,
inflaþie, ºomaj, falimente, etc. Producþia în S.U.A
a scãzut cu 46% ºi comerþul exterior cu 70% -
în Marea Britanie producþia s-a diminuat cu 23%
ºi comerþul exterior cu 60% - în Franþa,
producþia a scãzut cu 24% ºi comerþul exterior
cu 50% - în Germania  producþia a scãzut cu
41% iar comerþul exterior cu 61%.
   Dupã toate semnalele, se pare cã am intrat într-
o nouã crizã economicã mondialã, care este
posibil sã zdruncine omenirea mai rãu decât
criza din 1933, f iindcã efectele sale se
cumuleazã cu ale celorlalte crize concomitente:
pandemicã, a mediului, energeticã, socialã,
politicã ºi nu în ultimul rând cea militarã.
   Sã înþelegem cum stau lucrurile. Datoritã
creºterii explozive a producþiei mondiale prin
introducerea informatizãrii, a robotizãrii ºi a
inteligenþei artificiale, încã înainte de anul 1990
se simþeau unele semne de recesiune economicã.

Criza economicã, o chestiune serioasã
Pentru a se debloca situaþia, statele sunt obligate
sã recurgã la mãsuri care sã prelungeascã
momentul intrãrii în declin. Mãsurile cele mai
utilizate pentru stimularea cererii sunt: cãutarea
de pieþe noi de desfacere, identificarea unor surse
de materii prime ºi energie tot mai ieftine, sau
stimularea prin diverse metode a producþiei de
armament ºi tehnicã militarã. În situaþia în care
primele mãsuri nu aduc rezultatele scontate, cea
mai utilizatã metodã este cea a conflictului militar
care este beneficã numai pentru marile puteri.
   Odatã cu dispariþia sistemului socialist din
estul Europei, economia capitalistã a luat o
nouã gurã de aer, prin atingerea concomitentã
a douã þinte: creºterea pieþei de desfacere ºi
distrugerea producþiei din þãrile est-europene.
Revigorarea economiei capitaliste a îndepãrtat
pericolul unei posibile crize, dar numai pentru
aproximativ 30 de ani.
   Iatã cã în ultimii ani, analiºtii anunþau cã
perioada de prosperitate va înceta, avertizând cã
recesiunea este inevitabilã, iar criza  începe în
anul 2019. CNN scria în august 2019 cã ºansele
începerii unei recesiuni au crescut cu 38% ºi
avertiza cã cinci mari puteri economice Germania,
Regatul Unit, Italia, Mexicul ºi S.U.A. erau în
pericol. ªi Forbes prevestea în 2018 cã recesiunea
va începe în 2019. Elan Musk, unul dintre cei mai
bogaþi oameni de pe planetã semnaleazã o
recesiune iminentã. Albrecht Ritschl, profesor la
London School of Economics semnala în 2020,
panica preºedintelui american, care promitea
sã reporneascã economia (oare era în calcul
vreun rãzboi, pe undeva?)
   Deposedarea þãrilor din estul Europei de
resursele energetice ºi de materii prime, prin
aºa zisele privatizãri, pare a nu fi  întâmplãtoare.
Se pare cã metodele clasice de prelungire a
stadiului de dezvoltare de pe curba ciclicitãþii
economice s-au cam epuizat, ºansele izbucnirii
unui rãzboi mondial fiind tot mai evidente.
   Crizele economice, politice, energetice,
sociale ºi administrative, au zdruncinat din
temelii chiar ºi cele mai puternice state ale lumii.
Un factor agravant pentru societate, îl constituie
cursa înarmãrilor care a atins cote alarmante.
“Se alocã fonduri uriaºe producþiei ºi
achiziþionãrii de echipamente militare ºi
armamente, care, uneori depãºesc necesitãþile
de apãrare” (dr. Constantin Bãhnãreanu).
   Conflictul din Ucraina este o ranã deschisã pe
harta Europei, iar alte puncte fierbinþi sunt pe cale
sã se inflameze. China, Rusia ºi S.U.A sunt
angajate într-o cursã a înarmãrilor cu armament
dotat cu inteligenþã artificialã ºi cele mai
sofisticate echipamente militare de apãrare ºi atac.
Retragerea S.U.A. ºi a Rusiei din tratatul nuclear
INF (Tratatul Forþelor Nucleare Intermediare),
intensificã preocuparea pentru înarmarea tuturor
statelor lumii. În aceastã conjuncturã, este logic
sã gândim cã probabilitatea izbucnirii unui
conflict militar mondial este tot mai mare.

Andruºa R. Vãtuiu - UZPR

 urmare din pag. 8
 Celebrãri ºi festivism

notorietate internaþionalã, chiar dacã unele au
închinate evenimente speciale: Brâncuºi, Grigorescu,
Enescu…, dintre care unele au cãzut în uitare. Cel
puþin fiindcã suprasaturaþia induce efect revers.
   Într-un cuvânt final al observaþiei critice
constructive, care nu anihileazã meritele ºi eforturile
fãcute, evenimentuluii i-au lipsit „sufletul” ºi
„artisticitatea”. Nu pot sã nu constat, din nou, cã la
aceste momente festive lipseºte publicul, prezenþi
sunt doar invitaþi oratori, scriitori care urmeazã sã
fie premiaþi ºi cam atât, un grup închis, în dublu
rol de actor ºi spectator. În fond, pentru cine se
scrie, (pentru cine se recitã), pentru cine se þin
alocuþiunile? Arta se cere a fi transmisã,
comunicatã, rãspânditã, altminteri nu îºi are rostul.

Dumitru  Drinceanu UZPR
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M-am nãscut ºi am crescut în
Drobeta-Turnu Severin.
Pentru mine, Severin este cel mai
frumos oraº din România.
Doar cã, în ultimii 30 de ani, în loc
sã se dezvolte ºi sã devinã prosper,
a devenit din ce în ce mai sãrac.
Este în continuare frumos, curat,
dar foarte sãrac.
Aceastã dramã este trãitã de multe
oraºe ºi sate din România, nu doar
de oraºul meu. Este o dramã a
neîncrederii în viitor. Timp de treizeci
de ani, aceste oraºe ºi sate au fost
conduse de oameni fãrã viziune,
oameni care nu au ºtiut (sau nu au
vrut) sã le dezvolte. Prima lor
preocupare a fost cosmetizarea.
Frumuseþe exterioarã ºi atât. ªi au mai
avut o preocupare: sã se
îmbogãþeascã ei ºi apropiaþii lor,
lãsând localitãþile pe care le
conduceau dependente de servicii
proaste ºi sãdindu-le în suflet frica
de a se opune. ªi au reuºit sã le
distrugã. Încet-încet, timp de 30 de
ani. Le-au golit de viaþã. Le-au luat
tot ce era mai bun: încrederea în viitor.
Oamenii sunt resemnaþi, nu mai cred
în nicio minune, nu aºteaptã nimic,
se gândesc cã singura soluþie care le
rãmâne este sã plece. Sau sã trimitã
copiii în alt oraº, care le poate oferi o
soartã mai bunã.
Dacã te plimbi pe strãzi duminicã sau
sâmbãtã seara, e pustiu. Nici maºini
nu sunt. Eu cred cã mergem atât de
mult în rãu, încât putem ajunge chiar
mai rãu decât eram înainte de 1989.
ªi asta nu este o glumã, este un
semnal de alarmã.
Toþi indicatorii demografici ºi
indicatorii economici sunt în cãdere

Severin acasã

liberã. Iatã un tablou al întregului judeþ:
Populaþie judeþ dupã domiciliu:
283.478;
Numãr de pensionari: 60.000;
Persoane cu dizabilitãþi: 21.000;
Numãr total de turiºti într-un an:
80.000 (din care 11.000 din afara
þãrii);
Spor natural negativ: -1700 persoane
(persoane care se nasc - persoane
care mor);
PIB/capita în 2018 (mii lei): 25,2;
Salariu mediu net lunar 2018 (lei):
2.141 (în condiþiile în care sunt foarte
mulþi angajaþi plãtiþi din bugetul de
stat);
ISD/capita (mii euro): 179;
ªomaj la sfârºit de an 2018 (%): 8,5;
Profit net per capita (euro): 180.
INVESTITORII FAC CALCULE, NU
VIN PE OCHI FRUMOªI
Orice investitor decide sã îºi extindã
afacerea doar dacã noua afacere îi
va aduce beneficii pe termen scurt/
mediu ºi lung. Se va uita cu atenþie
la produsul intern brut, salariul
mediu, stocul de investiþii strãine
directe, rata ºomajului, numãrul de
firme active, cifra de afaceri ºi
profitul net mediu, dar ºi reþeaua de
drumuri publice modernizate ºi
cãile ferate, precum ºi stocul de
locuinþe sau numãrul de unitãþi de

învãþãmânt. Toþi aceºti indicatori au
nevoie sã fie corelaþi cu dimensiunea
populaþiei, dar ºi cu infrastructura
din proximitate (ex. aeroporturi în
apropiere). Contextul economic al
judeþului Mehedinþi influenþeazã
negativ indicatorii oraºului Severin.
Nu poate nimeni sã vinã sã ne salveze,
avem nevoie sã ne salvãm singuri.
DINCOLO DE PANSELUÞE ªI
ASFALT
În ansamblu, Severinul nu aratã rãu,
dar îi este rãu. Are alei frumoase,
parcuri frumoase, clãdiri monument,
istorie, dar locuitorii oraºului sunt din
ce în ce mai neîncrezãtori ºi pe zi ce
trece devin din ce în ce mai puþini.
Pleacã ºi nu se mai întorc.
10 DIRECÞII DE ACÞIUNE CARE
VOR PRODUCE EFECTE POZITIVE
PE TERMEN LUNG
1. Sã aducem oamenii care au bani sã
ne viziteze. Avem o poveste frumoasã,
avem nevoie doar sã fie auzitã de cât
mai mulþi ºi pusã în valoare. Castrul
Roman, Piciorul Podului, Insula
ªimian, Palatul Culturii, Turnul de apã
sunt doar câteva puncte de atracþie
unice care ne pot ajuta sã creãm
povestea noastrã.
2. Sã modernizãm porþile de intrare în
Severin. Severin este port la Dunãre.
Anual trec pe Dunãre 400 de vase de
croazierã care viziteazã Cazanele
Dunãrii. Niciunul nu opreºte la noi. Nu
suntem pe harta lor.
3. Sã îmbunãtãþim toate serviciile
publice pe care le oferim cetãþenilor:
serviciile medicale, serviciile de
curãþenie, serviciile de transport,
serviciile de apãrare, serviciile de
educaþie, serviciile de asistenþã
socialã, serviciile de încãlzire,
serviciile de informare etc. Cetãþeanul
va fi tratat cu respect ºi cu bunã-
credinþã.
4. Sã îmbunãtãþim serviciile private
pe care le oferim ºi sã-i facem pe cei

care vin sã se simtã “Acasã”.
5. Sã implicãm activ cetãþenii în
dezvoltarea oraºului prin informare,
consultare, transparenþã.
6. Sã facem o strategie prin care pãstrãm
tinerii acasã, sã le oferim oportunitãþi
de dezvoltare ºi de implicare. Sã apelãm
la cei mai buni specialiºti pe care oraºul
nostru îi are împrãºtiaþi prin lume. Avem
nevoie de ideile lor proaspete ºi de
experienþa lor.
7. Sã creãm o ªcoalã de educaþie
antreprenorialã ºi produse inovatoare
pentru a dezvolta antreprenoriatul
local ºi sã ne pregãtim viitorii
antreprenori.
8. Sã organizãm evenimente care sã
devinã unice ºi sã atragã atenþia
întregii þãri prin care punem în valoare
cultura oraºului, tradiþia ºi istoria.
9. Sã creãm o insulã de integritate.
Sã schimbãm contextul care creeazã
corupþia. Sã venim cu propuneri de
legi noi care sã meargã în Parlament,
sã intervenim în legislaþia localã ºi
sã schimbãm procedurile existente
care favorizeazã corupþia.
10. Sã gospodãrim cu maximã
seriozitate cele mai importante resurse
pe care le avem: oameni, bani ºi timp.
Pentru a fi siguri cã vom reuºi vom
lucra cu indicatori de performanþã.
Cum vom face aceste lucruri: cu
planuri bine puse la punct, cu
implicarea cetãþenilor comunitãþii, cu
parteneriate civice, cu ideile
proaspete ale celor care sunt plecaþi,
cu investiþii, cu fonduri europene ºi
cu multã perseverenþã ºi încredere.
Acasã este acolo unde te simþi ca acasã
ºi eºti tratat bine (Dalai Lama). Îmi
doresc ca, în mai puþin de 10 ani,
Severinul sã devinã cel mai vizitat oraº
de pe Dunãre. Principalele motoare de
creºtere economicã: calitatea
serviciilor, creºterea numãrului de
turiºti ºi inovarea. Fiecare oaspete care
va cãlca pragul Severinului sã poatã
spune cã a fost bine primit ºi bine tratat
ºi sã doreascã sã se reîntoarcã. Se va
simþi acasã.Severinenii vor fi mândri
de ceea ce au realizat împreunã
pentru comunitatea lor. ªi vor fi
mândri cã sunt acasã.
Aceasta este viziunea mea de
CETÃÞEAN!
Severin înseamnã acasã. Hai acasã!

 sursa Facebook
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   Pãrintele istoriei, renumitul Herodot, spunea cã
istoria este învãþãtoarea vieþii (“Historia magistra
vitae”). Se referea la învãþãturile pe care le poate
extrage individul, dar ºi poporul, din faptele trecute
ale înaintaºilor. Românii au un proverb, care vine
sã completeze aceastã zicere: “Cel deºtept învaþã
din pãþaniile altuia, prostul nici dintr-ale lui!” Astãzi
mi se pare mai actualã ca oricând pãþania bizantinilor.
Mare lucru ar fi, dacã vreunul dintre mai-marii
Europei, care are ºi putere de decizie, ar lua aminte
la aceastã întâmplare plinã de semnificaþii.
   Era la 29 mai 1453. Constantinopolul, capitala
Imperiului Bizantin, era înconjuratã ºi pe mare ºi
pe uscat de cãtre turci, de musulmani. Luptele erau
pe viaþã ºi pe moarte. Apele Bosforului erau roºii
de sângele soldaþilor morþi din ambele tabere.
Bizantinii luptau cu disperare pe zidurile cetãþii.
Tunurile inamice spãrgeau bucatã cu bucatã din
împrejmuirile cetãþii, fãcând loc puhoiului sã
pãtrundã înãuntru. Împãratul însuºi era în iureºul
luptei, trãindu-ºi ultimele clipe ale vieþii. În vremea
aceasta, boierii, politicienii, filozofii ºi oamenii de
ºtiinþã, alãturi de capi ai Bisericii, siguri de victoria
armatei imperiale, se certau undeva într-un salon al
unui palat pe tema… sexului îngerilor. Nu puteau sã
ajungã la un consens în ceea ce priveºte îngerii: sunt
de parte bãrbãteascã, femeiascã sau ºi una ºi alta?! Se
formaserã grupuri, bisericuþe, ºi fiecare îºi susþinea
cu încãpãþânare punctul de vedere. Nici n-au observat
pânã au intrat turcii peste ei ºi i-au mãcelãrit!
   În vremea noastrã aflãm îngroziþi de noi ºi noi
atacuri teroriste în Europa, sãvârºite de extremiºti

Sexul îngerilor
Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Sãptãmâna aceasta se recomandã multã atenþie la

capitolul sãnãtate. Bine ar fi sã îþi iei câteva zile de
vacanþã sau mãcar sã încerci sã te ocupi de treburi
uºoare. Contextele astrale te obosesc ºi astfel cã te
vei confrunta cu stãri interioare contradictorii. Nu
sunt indicate consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale în intervalul 26-27 ianuarie,
decât în cazuri ce nu suportã amânare. Foloseºte
doar remedii naturiste, stai mai mult în aer liber ºi
odihneºte-te regulat. Sunt zile bune pentru o
reevaluare atentã a evenimentelor ºi oamenilor din
viaþa ta. Este vremea unui început de etapã, mai ales
în plan personal. Renunþã, fãrã echivoc la ceea ce te
necãjeºte sau la situaþiile stagnante. Sunt posibile
altercaþii, dialoguri aprinse ºi chiar rupturi de
colaborãri. La o analizã atentã a proiectelor în care
eºti implicat alãturi de alþii, vei constata cã este nevoie
sã te retragi din unele activitãþi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Evenimentele importante ale sãptãmânii încep
alãturi de prieteni. Unele relaþii se pot încheia
definitiv, dar se face loc pentru altele mult mai
profitabile. Pot apãrea în viaþa ta oameni deosebiþi,
interesanþi, alãturi de care sã desfãºori activitãþi cu
scopuri umanitare. Comunicarea va fi la cote înalte,
mai ales cu persoanele din mediul socio-
profesional, persoane care te pot ajuta sã avansezi
în cariera profesionalã. Se recomandã prudenþã,
deoarece existã riscul sã te suprasoliciþi. Oboseala
ºi unele afecþiuni vechi îºi vor spune cuvântul, de
aceea fii prudent. Este foarte probabil ca un protector
important sã îþi dea sfaturi ºi soluþii ingenioase la
problemele cu care te confrunþi actualmente în
domeniul profesional. Totuºi, susþinerea de la
prieteni ºi protectori va dura puþin, de aceea fii
prudent ºi valorificã la maxim potenþialul oferit de
aceºtia. În a doua parte a sãptãmânii vei avea nevoie
de odihnã ºi de dialog interior.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Domeniul profesional este foarte evidenþiat în
primele zile ale sãptãmânii. Se întrezãreºte începutul
unei etape profesionale, final ce îþi poate aduce o
imagine bunã, dar ºi alte responsabilitãþi pe mãsurã.
Relaþiile cu ºefii ar trebui sã fie excelente ºi sã
primeºti din plin susþinerea lor. Pe de altã parte,
vor fi ºi persoane care îþi vor critica felul în care
abordezi munca ºi implicaþiile. Relaþiile cu prietenii
ajung la un final nedorit pe alocuri. Te vei desprinde
de unii, fãrã echivoc. Nu este vremea noilor prietenii,
de aceea întoarceþi eforturile spre propria ta fiinþã ºi
spre ceea ce te intereseazã pe tine în mod special.
Þi-ar prinde bine plimbãrile uºoare în aer liber,
detaºarea de cotidian, dar ºi compania cuiva drag ºi
de încredere. Weekend-ul aduce odihnã, dialog
tãinuþi cu cineva important din mediul profesional,
însã ºi unele afecþiuni ce trebuie luate în serios.

Horoscop
musulmani. Sute de oameni nevinovaþi sunt sfârtecaþi
de bombe, alte sute rãmân mutilaþi pentru toatã viaþa,
milioane de oameni tremurã de teamã. Nicãieri nu
mai eºti în siguranþã, fie cã eºti într-un mijloc de
transport, într-o staþie, într-un magazin, o salã de
spectacol, pe stradã. În orice moment omul de lângã
tine poate apãsa pe un buton sau atinge niºte sârme
ºi totul se transformã într-un adevãrat iad. Statele
occidentale ºi-au pus armata, poliþia, instituþiile
specializate în alertã de grad maxim. Pe strãzi vezi
soldaþi înarmaþi pânã în dinþi, cu arma pregãtitã de
tragere. Musulmanii au sechestrat cartiere întregi din
marile oraºe apusene, în care n-au voie sã intre nici
mãcar maºinile salvãrii, ale poliþiei sau ale
pompierilor. Adevãrat stat în stat. Fluxul de imigranþi
creºte de la o zi la alta, iar numãrul musulmanilor
din Europa a depãºit cifra de 60 milioane. Mulþi dintre
ei au intrat clandestin în spaþiul european, nu au
acte, nu sunt identificaþi, se pierd în mulþime.
Europenii renunþã pas cu pas la valorile lor, pentru
ca sã “nu-i jicneascã”, sã “nu-i supere” pe
musulmani. Nu mai vorbesc de Sãrbãtorile
Crãciunului sau ale Paºtelui, ci de “Sãrbãtori de
sezon”. Nu mai fac pom de Crãciun în oraºe, aºa
cum s-a fãcut de sute de ani, ca sã nu se simtã noii
veniþi lezaþi, fiindcã ei nu au aºa ceva. O jumãtate de
miliard de europeni au ajuns sã nu se mai simtã în
siguranþã nici în oraºele din inima Europei, în timp
ce mesagerii morþii se plimbã ca vodã prin lobodã
prin Europa. Ne lãudam cã deþinem tehnicã
suprasofisticatã de urmãrire, de ascultare, cã
serviciile noastre de securitate sunt pregãtite sã

previnã orice act terorist ºi de fiecare datã
când se produce câte unul, vedem cã
aceste instituþii sunt depãºite de
evenimente. Lucrurile parcã sunt scãpate
de sub control ºi mai-marii europeni
discutã liniºtiþi despre... sexul îngerilor!
   Pe fondul unor asemenea situaþii
tensionate, uºor se pot ivi forþe
extremiste ºi lideri de genul lui Hitler,
care sã transforme continentul nostru
într-o baie de sânge ºi sã instaureze
regimuri dictatoriale, aºa cum au fost
altele de tristã aducere aminte.
   Europa încã mai are destule resurse ca
sã punã lucrurile la punct, ca sã facã ordine
ºi sã instaureze disciplina pentru toþi
locuitorii ei. Alãturi de pericolul
terorismului sunt alte probleme la fel de
grele, precum încãlzirea climei, poluarea
atmosferei, a solului ºi apelor, distrugerea
stratului de ozon, extinderea bolilor
incurabile, ºomajul, sãrãcia, rãzboiul,
drogurile, traficul de persoane ºi de arme,
energia ºi multe altele. Fiecare în parte ºi
toate laolaltã sunt, fãrã îndoialã, mult mai
importante decât... sexul îngerilor! Pãi, nu?
                 Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

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

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce evenimente
deosebite în zona relaþiilor cu strãinãtatea. Sunt
zile bune în care îþi poþi îmbogãþi bagajul de
cunoºtinþe cu informaþii legate de cultura altor
þãri, prin dialoguri cu persoane aflate departe de
graniþele þãrii sau tu la rândul tãu poþi pleca într-
o cãlãtorie. Demersurile legate de cãlãtorii în scop
turistic, la studii sau la muncã pot avea succes în
aceastã perioadã. Cei implicaþi în studii
universitare ar putea avea de-a face cu examene
ºi probe specifice la care aprecierile vor fi la cote
înalte. În plan profesional, mai ales în ceea ce
priveºte relaþiile cu ºefii ºi cu autoritãþile se va
încheia un capitol. Discuþiile ºi situaþiile socio-
profesionale pot fi destul de contradictorii, de
aceea fii prudent ºi discret. Ascultã ce au de zis
ceilalþi ºi evitã sã ripostezi. La finalul sãptãmânii
vor veni în preajma ta, prieteni dragi, care îþi vor
oferi soluþii bune ºi sfaturi înþelepte.

    Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Capitolul financiar se evidenþiazã prin
cheltuieli comune cu alþii. La începutul sãptãmânii
este rost de a relaþiona cu instituþii financiare, de a
achita facturi, datorii vechi sau de a discuta cu
membrii familiei ºi cu neamurile despre investiþiile
comune. Pe de altã parte, este rost de câºtiguri de
la ºi prin alþii. Foarte active vor fi ºi relaþiile cu
strãinãtatea. Sunt posibile dialoguri cu persoane
strãine, demersuri legate de cãlãtorii pentru a lucra
în altã þarã sau pentru a studia pe termen lung.
Sunt zile bune pentru a-þi lãrgi orizontul cunoaºterii
prin lecturi deosebite, implicare în diverse forme
de instruire personalã sau profesionalã. Însã, pe
de altã parte se închide un capitol legat de
strãinãtate sau de studii. Se recomandã prudenþã,
atât în privinþa relaþiilor, cât ºi în privinþa cãlãtoriilor.
Persoanele din anturajul apropiat te pot ajuta cu
sfaturi bune. Weekend-ul îþi aduce reuniuni cu
colegi sau cu membrii familiei.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

    Contextele astrale de la începutul
sãptãmânii îþi vor oferi efecte în plan relaþional.
Sunt momente bune în care poþi face o curãþenie
drasticã printre relaþiile de colaborare. Relaþiile
mai vechi se pot reconfigura, dar sunt ºanse
mari de a apãrea altele mult mai interesante ºi
profitabile. Probabil de la banii ºi bunurile
comune cu alþii se vor isca tot felul de
controverse ºi situaþii inedite. Se contureazã
finalul unui capitol f inanciar, mai ales la
secþiunea câºtiguri de la ºi prin alþii. Se pot
rezolva datorii vechi, poþi remedia documentele
care atestã cã îþi aparþin niºte bunuri
patrimoniale sau poþi  rezolva documentele
oficiale specifice unei afaceri. Este bine sã þii
cont ºi de pãrerea celor alãturi de care
administrezi ºi foloseºti bani ºi bunuri comune.
La sfârºitul sãptãmânii se contureazã dialoguri
ºi întâlniri cu persoanele aflate în strãinãtate.
Posibile cãlãtorii ºi implicare în studii diverse.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

La serviciu se contureazã multã forfotã în
primele zile ale sãptãmânii. Colegii nu prea te ajutã,
aºa încât vei fi nevoit sã te ocupi cum poþi ºi cum
ºtii tu mai bine, de tot ce este necesar pentru bunul
mers al activitãþii profesionale. Pe de altã parte,
sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã-þi
echilibrezi eforturile ºi sã te ocupi de prioritãþi.
Unele afecþiuni ale organismului tãu trebuie luate
în seamã ºi tratate cu ajutorul unor specialiºti. În
plan relaþional se întrezãreºte un început de capitol.
Poate fi vorba despre reconfigurarea unei relaþii
de cuplu, însã chiar ºi finalul intrã în discuþie unde
este cazul. Colaborãrile profesionale se vor
schimba, deoarece vei descoperi hibe ce nu mai
pot fi sau nu mai meritã remediate. Rezervã-þi
momente pentru plimbãri în aer liber, meditaþii în
locuri sfinte ºi odihnã. La finalul intervalului
analizat vor apãrea cheltuieli comune cu alþii, dar
ºi câºtiguri de la ºi prin alþii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

 Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii capãtã
influxuri astrale minunate încã de la începutul
sãptãmânii. Se poate revigora o relaþie
sentimentalã, se poate înfiripa o iubire, poþi
concepe un copil sau mãcar tot ce þine de sfera
iubirii ºi a plãcerilor fizice va fi la cote înalte.
Pe de altã parte, starea de bine pe care o vei
simþi în aceste zile anunþã schimbãri importante
vizavi de relaþionarea ta cu cei dragi. Sunt
momente bune pentru a te ocupa de un hobby,
ce îþi va aduce cu trecerea timpului atât beneficii
sufleteºti, cât ºi materiale. La serviciu este mult
de lucru ºi se anunþã un final. Relaþiile colegiale
sunt dinamice ºi nu prea poþi pune bazã pe ceea
ce îþi spun sau îþi promit colegii. Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi se poate pune problema unor
tratamente pe termen lung. Rezervã momente
pentru odihnã ºi þine cont de sfaturile
specialiºtilor în sãnãtate.

Zodia Sãgetãtor
( 22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce succes în treburile
gospodãreºti ºi în relaþiile familiale. Sunt zile bune
pentru curãþenii generale, reparaþii de anvergurã
sau reamenajãri interioare plãnuite mai demult. Se
poate pune problema achiziþionãrii unei locuinþe
noi, a unui teren sau a negocierilor profitabile în
acest sens. Demersurile legate de spaþiul locativ
ºi patrimoniu familial îþi vor fi susþinute bine din
astral. Relaþiile cu membrii familiei vor fi la ordinea
zilei, dar se pot lãmuri ºi pune la punct diverse
chestiuni ce privesc casa ºi rudele. Totuºi, fii
prudent ºi nu încerca sã forþezi nota în a face mai
mult decât poþi sau decât este nevoie pentru cei
dragi în plan sentimental se finalizeazã o etapã,
astfel cã atât relaþia cu persoana iubitã, cât ºi relaþia
cu copiii se vor desfãºura altfel de acum încolo.
Prudenþa ºi discernãmântul te vor ajuta sã
depãºeºti totul cu bine. La finalul sãptãmânii se
contureazã treburi de rutinã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile cu neamurile ºi cu prietenii apropiaþi
vor cunoaºte schimbãri majore în primele zile
ale sãptãmânii. Este un moment bun de a-þi
schimba modul de relaþionare cu aceºtia ºi de a
te apropia de alþi oameni care pânã acum stãteau
în fundalul vieþii tale cotidiene. Totuºi, fii foarte
prudent, pentru cã factorul necunoscut îþi poate
crea neplãceri. Cei care sunt implicaþi în diverse
forme de instruire personalã sau profesionalã
vor începe o etapã nouã de studiu sau vor finaliza
un curs deja parcurs.  În plan familial  se
contureazã finalul unor situaþii vechi ºi lãmurirea
unor teme comune cu membrii familiei ºi cu
neamurile. Foarte dinamice vor fi ºi relaþiile
sentimentale ºi cele cu copiii. Detaºeazã-te de
forfota cotidianã ºi ocupã-te ºi de un hobby drag
sufletului tãu. Unii nu îþi pot împãrtãºi ideile ºi
planurile de viitor, aºa încât mergi mai departe
pe propriile tale forþe.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Capitolul financiar va cunoaºte o nouã etapã,
în care s-ar putea sã câºtigi mai mulþi bani din
munca desfãºuratã la un loc de muncã. Sau
condiþiile de muncã pot cunoaºte îmbunãtãþiri.
Câºtigurile îþi sunt susþinute, însã vei fi nevoit
sã munceºti mai mult. Poþi primi cadouri ºi
recompense neaºteptate, care îþi vor încânta
sufletul ºi de care te vei folosi multã vreme de
acum încolo. Tentaþia cumpãrãturilor va fi la cote
înalte, dar se recomandã prudenþã, pentru cã
norocul la bani va dura aproximativ trei
sãptãmâni. Relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat se vor dinamiza, datoritã contextului
astral. Se încheie o etapã, asta însemnând cã te vei
distanþa clar de unii apropiaþi. Nu sunt momente
bune pentru a te apropia de alþii, de aceea fi prudent
ºi cât mai discret. Rezervã momente ºi pentru lecturi
sau studii. În weekend, casa ºi membrii familiei îþi
sunt de mare folos.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sunt zile bune pentru a te gândi la noi planuri
de viitor ºi la noi relaþii. Se dovedeºte cã ai
nevoie de noutãþi ºi le vei avea, vrei nu vrei.
Vino în întâmpinarea fluxului astral ºi opereazã
acele schimbãri în viaþa ta de acum, care te ajutã
sã faci progrese importante, atât în plan
personal, cât ºi în plan profesional. Segmentul
financiar este evidenþiat prin diverse forme de
câºtig. Poate intra în discuþie primirea salariului,
o primã, un cadou sau reuºeºti sã rezolvi datorii
vechi. Tentaþia cheltuielilor este mare ºi periculoasã.
Fereºte-te de extravaganþe. Dar ºi de sfatul unora
care doresc, în secret, sã-þi submineze veniturile ºi
agoniseala. La finalul sãptãmânii se contureazã
întâlniri ºi dialoguri importante cu persoanele din
anturajul apropiat selecteazã acest anturaj ºi evitã
sã povesteºti prea multe despre tine ºi intenþiile
tale. Este vremea sã te ocupi mai mult de tine ºi de
planurile tale de viitor, însã þine cont ºi de pãrerile
celorlalþi.

(26 ianuarie - 1 februarie 2023)

Autor: AstroCafe.ro

 Urmare din pag. 12
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INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de cãtre Comuna
Voloiac, jud. Mehedinþi cu sediul în loc. Voloiac, jud.
Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la “A.N. APELE
ROMÂNE” RA - ABA JIU - SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor la investiþia “ACTUALIZARE PLAN
URBANISTIC GENERAL ªI REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM”, comuna Voloiac, judeþul Mehedinþi.
      Aceastã investiþie este nouã.
   * Ape uzate menajere: nu este cazul.
  * Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
   Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor,
pot contacta solicitantul la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii
ºi recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa de
mai sus, sau la telefon: 0252/370580.
                                          Primãria Comuna Voloiac

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

COMUNA EªELNIÞA , titular al proiectului
“REALIZAREA INFRASTRUCTURII PRIN EXTINDEREA
ALIMENTÃRII  CU APÃ ªI CANALIZARE-STR.
SALCÂMILOR-PRELUNGIRE PÂNÃ ÎN D.N. 57, LOC.
EªELNIÞA, JUD. MEHEDINÞI”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi
amplasat în judeþul Mehedinþi, comuna Eºelniþa, str.
Salcâmilor-prelungire pânã în D.N. 57, nr. F.N.
    Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane nr. 3, în zilele de luni pânã joi
între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 ºi la
urmãtoarea adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 (zece zile) de la
data publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Mehedinþi.

Leul a avut o evoluþia pozitivã în perioada
analizatã, influenþatã de vânzãrile de valutã
ale strãinilor interesaþi sã achiziþioneze
bonuri de stat româneºti dar ºi de cele ale
companiilor locale care îºi achitau taxele ºi
impozitele la bugetul de stat, peste care s-a
suprapus creºterea apetitului pentru risc.

Cursul euro a scãzut de la 4,9355 lei, la
jumãtatea sãptãmânii trecute, la 4,9016 lei,
miercurea aceasta, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,897 - 4,917 lei.

Uriaºul deficit de cont curent va continua
sã reprezinte un obstacol pentru leu. Pe de
altã parte, intrarea pe o pantã descendentã a
preþurilor, ar putea oferi BNR oportunitatea de
a permite deprecierea cursului, care este folosit
drept principalã ancorã antiinflaþionistã, ceea
ce ar putea echilibra deficitul comercial.

Piaþa monetarã a fost calmã, astfel cã dobânzile
interbancare nu au cunoscut modificãri ample,
iar evoluþia descendentã a inflaþiei nu necesitã
ajustãri în sus a indicilor ROBOR.

În minuta ºedinþei de politicã monetarã
din 10 ianuarie se aratã cã „rata anualã a
inflaþiei va scãdea probabil în trimestrul I
2023 în linie cu cea mai recentã prognozã
pe termen mediu, dar va coborî semnificativ
mai alert ulterior, ajungând la nivelul de o
cifrã încã din trimestrul III al anului curent”.

La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate dobânzile
la majoritatea creditelor în lei contractate
înainte de mai 2019, a coborât de la 7,28 la
7,27%, minim al ultimei jumãtãþi de an.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, s-a oprit la valoarea
stabilitã la sfârºitul sãptãmânii trecute de
7,54%, valoare care nu a mai fost atinsã din

Cursul euro s-a întors sub 4,92 lei

 Radu Georgescu

21 iulie 2022, iar cel la 12 luni, care reprezintã
rata dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase la
nivel interbancar, a crescut de la 7,91 la 7,92%.

Afirmaþiile unor membri ai Consiliului
guvernatorilor BCE referitoare la necesitatea ca
instituþia sã continue ºirul de creºteri mai
agresiv al dobânzii de referinþã, cu câte 50 de
puncte de bazã la ºedinþele sale din februarie
ºi martie, au ridicat euro la 1,0927 dolari,
maxim al ultimelor nouã luni. Miercurea aceasta
cotaþiile fluctuau între 1,0857 ºi 1,0911 dolari.
În piaþa localã, cursul monedei americane a
alunecat de la 4,5551 la 4,5101 lei.

Politica BCE contrasteazã cu opinia analiºtilor
în privinþa deciziilor Fed care ar urma sã
încetineascã ritmul de creºtere a ratei de politicã
monetarã, care se situeazã în prezent la 4,25 -
4,50%. Deprecierea dolarului este una dintre
armele folosite de Fed pentru a duce în jos inflaþia
din SUA, care a scãzut în decembrie la 6,5%.

Cursul francului elveþian a scãzut de la
5,9786 la 4,8877 lei, minim care nu a mai
fost atins din 23 iunie, ºi este efectul
revenirii la paritatea cu euro.

Dupã ce a crescut la 5,6182 lei, media
lirei sterline a scãzut la 5,5473 lei.

Preþul gramului de aur a urcat vinerea
trecutã la 282,0325 lei, apreciere datoratã
creºterii unciei la 1.922 - 1.936 dolari, însã
a coborât miercurea aceasta la 279,2843 lei,
în timp ce metalul galben fluctua în culoarul
1.924 - 1.933 dolari/uncie.

Pariul pus pe încetinirea ritmului de creºtere
a dobânzilor de cãtre Fed, a ridicat sâmbãta
trecutã cotaþiile bitcoin la 23.338 dolari, valoare
care nu a mai fost atinsã din august, câºtigurile
din ultimele zile fiind de circa 12%. La
jumãtatea acestei sãptãmâni, criptomoneda se

tranzacþiona între 22.363 ºi
22.751 dolari. Ether, care s-a
apreciat sãptãmâna trecutã cu
aproximativ 14%, în culoarul
1.524 - 1.565 dolaria.
Analiza cuprinde perioada 18
- 25 ianuarie.
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Reunitã în urmã cu o
sãptãmânã, Viitorul ªimian ºi-a
stabilit programul amicalelor din
pauza competiþionalã de iarnã.
Primul test va avea loc sâmbãtã, pe
terenul sintetic din cadrul
Complexului Municipal Târgu Jiu,
cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Pe
data de 11 februarie, echipa
mehedinþeanã va susþine cel mai
important amical al iernii, urmând
sã întâlneascã, la Bucureºti, liderul
din Liga a 2-a, CSA Steaua.
Urmãtoarele adversare vor fi
Vulturii Fãrcãºeºti, CSO Turceni,
Universitatea 2 Craiova ºi CSM
Reºiþa, dar în programul partidelor
de verificare mai pot surveni
modificãri pe parcurs. Modificãri au
survenit deja la nivelul lotului, iar
atacantul Marian Stoenac ºi
portarul Alexandru Neacºu nu vor

Severineanul Mirel Rãdoi va antrena în Arabia
Sauditã, unde va pregãti Al Tai, club cu care a
semnat pe o perioadã de 18 luni, interval în
care va încasa 1,8 milioane de dolari. Rãdoi
este familiarizat cu fotbalul saudit, dupã ce a
jucat în perioada 2009-2011 la Al Hilal Ryadh,
alãturi de care a cucerit douã titluri. Va fi în
schimb prima sa experienþã ca antrenor în afara
þãrii, dupã ce a mai pregãtit FCSB, echipa
naþionalã de tineret Under 21 a României,
echipa naþionalã de seniori a României ºi
Universitatea Craiova, de care s-a despãrþit în
urmã cu douã luni. Noua echipã a lui Rãdoi
ocupã locul al 9-lea, din 16 participante, în
prima ligã sauditã, unde mai antreneazã ºi
Marius ªumudicã, la Al Raed, ocupanta locului

Start în amicale

Programul amicalelor:
28 ianuarie: Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Liga 2) - Viitorul ªimian
4 februarie: Viitorul Pandurii 2 Târgu Jiu (Liga 3, Seria a 7-a) - Viitorul ªimian
11 februarie: CSA Steaua Bucureºti (Liga 2) - Viitorul ªimian
15 februarie: Viitorul ªimian - Vulturii Fãrcãºeºti (Liga 4 Gorj)
18 februarie: Viitorul ªimian - CSO Turceni (Liga 4 Gorj)
22 februarie: Viitorul ªimian - Universitatea 2 Craiova (liga 3, Seria a 6-a)
25 februarie: Viitorul ªimian - CSM Reºiþa (Liga 3, Seria a 8-a)
4 martie: CSM Reºiþa (Liga 3, Seria a 8-a) - Viitorul ªimian

mai continua sã joace la echipa
pregãtitã de Vali Tiþa. Momentan,
nu au fost perfectate achiziþii, dar
în perioada urmãtoare ar putea sosi
2-3 jucãtori cu experienþã, alãturi
de care Viitorul ªimian sã atace
locul secund în Seria a 7-a.
   Echipa de la malul Dunãrii a intrat
în pauza de iarnã de pe locul al
treilea, la 3 puncte sub CSO Filiaºi

ºi la 8 de liderul CSM Deva.
Mehedinþenii mai au de jucat în
sezonul regular cu Voinþa Lupac,
CSO Filiaºi ºi Viitorul Pandurii 2
Târgu Jiu, dar nu par sã mai aibã
emoþii în privinþa ratãrii play-off-ului.
Conteazã însã numãrul de puncte cu
care vor intra în play-off, deoarece
primele douã clasate vor juca la
începutul lunii iunie meciurile de
baraj pentru promovarea în Liga a
2-a, cu primele douã clasate din
Seria a 8-a.

Campionat reluat cu doi mehedinþeni
Superliga, etapa a 22-a

Universitatea Cluj - FC Voluntari 2-1
Rapid Bucureºti - Sepsi Sfântu Gheorghe 3-0
CS Mioveni - Petrolul Ploieºti 1-0
FC Botoºani - CS Universitatea Craiova 1-0
FCU Craiova - UTA Arad 1-1
Hermannstadt Sibiu - FCSB 0-1
Chindia Târgoviºte - FC Argeº 1-1
Farul Constanþa - CFR Cluj 0-3

Clasament
1. CFR Cluj 22  15 2   5 37-19 47
2. Farul Constanþa 22  13 6   3 42-22 45
3. FCSB 22  12 5   5 37-25 41
4. Rapid 22  12 5   5 30-19 41
5. Univ.Craiova 22  11 5   6 27-22 38
6. Sf. Gheorghe 22   9 5   8 35-20 32
7. Petrolul 22   9 3   10 21-25 30
8. FC Voluntari 22   6 8   8 20-22 26
9. Hermannstadt* 22    9 6   7 26-21 24
10. FCU Craiova 22   6 6   10 22-25 24
11. FC Argeº             22   6 6   10 18-31 24
12. FC Botoºani 22   5 9   8 18-34 24
13. Chindia 22   5 7   10 23-31 22
14. Univ. Cluj             22   5 7   10 16-24 22
15. UTA Arad             22   4 8   10 19-30 20
16. CS Mioveni 22   2 6   14 14-35 12
*Echipã penalizatã cu 9 puncte

Etapa viitoare
Vineri

Ora 20:00, Universitatea Cluj - Rapid Bucureºti
Sâmbãtã

Ora 14:30, UTA Arad - CS Mioveni
Ora 17:00, Petrolul Ploieºti - Chindia Târgoviºte
Ora 20:00, Universitatea Craiova - Hermannstadt

Duminicã
Ora 13:30, FC Argeº - FC Botoºani
Ora 16:00, Sepsi Sfântu Gheorghe - FCU Craiova
Ora 19:00, FCSB - Farul Constanþa

Luni
Ora 20:00, FC Voluntari - CFR Cluj

Doar doi jucãtori mehedinþeni s-au regãsit
pe gazon în etapa a 22-a, prima programatã
sã se dispute în acest an, în Superligã. Dacã
mijlocaºul la închidere Dragoº Albu a fost
integralist în partida FCU Craiova - UTA
Arad, încheiatã la egalitate, scor 1-1, Silviu
Balaure a jucat în primele 65 de minute ale
meciului Hermanstadt Sibiu - FCSB, scor
0-1. La echipa patronatã de Gigi Becali,
mijlocaºul nãscut la Orºova, Eduard
Radaslavescu, nu a fost inclus în lot. În afara
lotului a fost lãsat ºi fundaºul stânga Denis
Benga, neconvocat pentru partida FC
Botoºani - Universitatea Craiova. Oltenii au
fost învinºi cu 1-0 în Moldova de echipa
antrenatã de severineanul Flavius Stoican ºi
au rãmas pe locul al 5-lea în clasament. În

 Mircea Oglindoiu

Rãdoi, ademenit de saudiþi

prima parte a campionatului, în prima ligã s-a regãsit
ºi atacantul severinean de la CFR Cluj, Adrian Gâdea,
însã acesta a fost împrumutat în pauza de iarnã la
Politehnica Timiºoara, în Liga a 2-a, dupã ce n-a mai
intrat în vederea antrenorului Dan Petrescu. Gâdea
jucase în tur doar 29 de minute, în 4 etape.

11, dupã primele 14 etape. Rãdoi ºi ªumudicã
vor fi adversari în luna aprilie, iar în luna mai
Al Tai va întâlni echipa la care s-a transferat
Cristiano Ronaldo, Al Nasr.
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Mã fraþilor, aþi auzit de
ministru’ Dandana? Cicã aºa

este cunoscut nea Virgil Popescu,
dupã ordonanþa prin care OMV
scapã de taxa de solidaritate. ªi pe
lângã asta, treaba cu demisia dupã
tragedia di la cariera Jilþ, a fost datã
pe neºte directoraºi, cã nea
ministru merge pe delegare de
rãspundere, nu de competenþã. Di
ce sã-ºi dea ‘mnealui demisia, pã
ce i-a pus ‘mnealui pe bieþii oameni
sã sã înghesuie în otomobilu’
respectiv?

Da apropo, a cui o fi utilitara cu
pricina?! Cine s-o ocupa de
transportu’ bieþilor oameni?! Cã noi
mai ºtim pe unii ºi alþii care au avut
contracte babane cu CEO, iarã
acuma sunt meleardari de
Mehedinþi. Bine, acuma sã pricep
ºi la asfaltãri. ªi la orice, numa bani
sã iasã. Da apropo, cam câte

famiglii a angajat nea Virgil, pin
minister, pin subordonate, pe te
miri unde?! Cam câte rubedenii de
astea? Cicã unele ar fi ºi apropiate
ale unui mare primar de Mehedinþi,
apropiat de municipiu, cãruia sã
pare cã nea ministru’ i-a promis cã-
i aduce ºi fabricã de armament. Pã

 nea Mãrin

Sucã ºi demisia lu’ nea Virgil, romanþele di la Gogoºu ºi ºpãgile di la Spital
dacã poate, de ce nu?! Cã-n oraºu’
lui de baºtinã nu vrea, cã nu-l
conduce, aºa cã mai bine o duce
lângã oraº.

Mã nepoate, da treaba asta cu
nea primarele Garcia di la Gogoºu,
cu tanti Ileana Cosânzeana, e mai

groasã decât
credeaþi. Pã dacã e
adevãratã ºi treaba
aia cu milionu’ de
metri pãtraþi de
terenuri, pe care le
deþine, nu sã ºtie
prea clar în ce
condiþii, treaba sã
îngroaºã ºi mai
bine. Pã, cicã
numai pin Ostrov,
pin Colonie, pi la
Porþile de Schier
2, ar fi fost prãduit

mai tot ce sã putea. Pã la cum aratã
Colonia, dacã o viziteazã vreun
strãinez, nu-ºi dã sama dacã nu
cumva a nimerit în mijlocu’
rãzboiului din Ucraina. Aºa aratã
drumurile, aºa aratã blocurile, aºa
aratã tot. Între timp, pi la graniþa
dintre Mehedinþi ºi Caraº, sã blocã
drumu’ de bolovanii cãzuþi de pe

versanþi. Pã da, cã la noi nu au
timp ºi bani sã consolideze, sã
protejeze traficu’, dacã sã întâmplã
fro tragedie, lasã cã plãtesc ãia

mici. Care n-au strâns bolovanii
când trebuia, probabel. Mã

fraþilor, nu sã mai terminã nici
treaba asta cu ºpãgile din spitale,
mai nou o prinsãrã pe tanti di la
Spital, cu mâna în pozonaru’ unui
pacient. Pã nu mai au empatie,
totu’ merge ca pe bandã, ce dacã

s-au mãrit salariile, pãnã ºi
moartea are preþu’ ei!

Între timp, dacã treceþi pi la
marginea Severinului, vã cruciþi de
maldãrele de gunoaie pe care le
aruncã unii ºi alþii. Bine, acuma nici
firma de salubritate nu sã dã peste
cap sã facã un efort, cã nu face acte
de caritate, da nici poliþiºtii locali
nu sã preocupã, probabel iasã din
sfera lor de competenþã. Apropo,
care e sfera lor de competenþã,
unde începe ºi unde sã terminã?!

Da, apropo de drumuri, sã
amintim de drumu’ din Zona
Graþca, di la Orºova. De ani de zile
orºovenii din zona turisticã a
municipiului aºteapta ca primaru’
Stoica sã asfalteze porþiunea de
vreo juma de kilometru, aºa cum a
promis în campanie. Las cã mai
promite ºi în campania viitoare! Da

despre minunile di la Orºova, om
mai vorbi.

Aia e, mã fraþilor, aºa cã pãnã
data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
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