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     Românii au decis! Pe 24
noiembrie, în turul al doilea al
alegerilor prezidenþiale, se vor
confrunta doamna Viorica Dãncilã ºi
domnul Klaus Iohannis. De aceea
este important ca pânã atunci românii
sã-ºi creioneze o idee despre cine
sunt cei care le cer voturile.
   Îmi doresc ca toþi românii sã vadã
ce fel de preºedinte au în prezent, ºi
sã facã diferenþa dintre ceea ce au ºi
ceea ce pot avea. De aceea cred cã
dezbatere între doamna Viorica
Dãncilã ºi domnul Klaus Iohannis
este absolut esenþialã. O dezbatere
în care care sã se vorbeascã despre
ceea ce s-a realizat sau nu s-a
realizat. Despre cât de mult a luptat
fiecare pentru binele românilor,
despre cât de multe mãsuri a luat
fiecare pentru economia acestei þãri,
despre cât de implicat ºi dãruit a fost
fiecare în munca sa.
   Pânã acum, domnul preºedinte în
funcþie, Klaus Iohannis a evitat orice
întâlnire cu contracandidaþii sãi din
cursa pentru Cotroceni, fiindu-i deja
cunoscutã reticenþa de a-i întâlni.
Însã acum este timpul ca domnul
preºedinte sã iasã în faþã, sã lupte
pentru voturile românilor, nu doar
sã le cearã ori de câte ori apare în
public, fãrã sã facã nimic.
   Doamna Viorica Dãncilã a exprimat
în mod public, în repetate rânduri,
dorinþa de a avea dezbateri cu
domnul Iohannis, însã solicitãrile
dânsei n-au primit pânã acum un
rãspuns. Aºa cã lipsa unei dezbateri
între principalii candidaþi a
reprezentat un viciu al procesului
electoral ºi o problemã de
transparenþã în ceea ce priveºte
programele acestora pentru mandatul
de preºedinte al României.
   Îmi pun speranþa cã aceastã
situaþie nu se va repeta în turul al
doilea, pentru cã datorãm cetãþenilor

Românii îºi doresc o dezbatere
între cei doi candidaþi!

români o dezbatere deschisã ºi
cinstitã despre proiectele pe care cei
doi candidaþi le au pentru România.
   Doamna Viorica Dãncilã a lansat ºi
de aceastã datã un apel cãtre domnul
Klaus Iohannis, o scrisoare în care îl
provoacã la o confruntare electoralã.
Este foarte important, ca cetãþenii sã
poatã face direct comparaþia între cei
doi candidaþi ºi sã-l aleagã pe acela
sau pe aceea care meritã cu adevãrat
sã fie preºedintele României pentru
urmãtorii cinci ani.
   Este normal sã avem aceastã
confruntare, este o obligaþie pe care
o avem faþã de români: sã spunem
ceea ce am realizat ºi ce ne
propunem pentru perioada
urmãtoare. Sunt sigurã cã, din
aceastã dezbatere electoralã,
învingãtoare va ieºi doamna Viorica
Dãncilã. Românii ºtiu cât de mult s-
a luptat fiecare candidat pentru ei,
cât de mult ºi-a dat fiecare interesul
ca lor sã le fie bine.
   Susþin aceastã confruntare dintre
doamna Viorica Dãncilã ºi domnul
Klaus Iohannis. În ciuda tuturor
jignirilor care i-au fost aduse
candidatului nostru, lupta
doamnei preºedinte va continua
pentru adevãr ºi dreptate!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

13 - 26 noiembrie 2019 13 - 26 noiembrie 2019

A trecut ºi primul tur al
alegerilor pentru Cotroceni. Trebuie
sã recunoaºtem cã nu a fost agitaþia
la care ne aºteptam. Îmi amintesc cu
nostalgie de vremurile în care se
confruntau la televizor candidaþi
parcã de cu totul alt calibru. Locvaci,
argumentativi, înflãcãraþi sau
predominant cerebrali, candidaþii de
altã datã erau cu adevãrat antrenanþi,
îþi venea sã le asculþi discursurile,
sã te uiþi la mimica ºi la gesturile
lor, sã te cerþi pe ideile sau temele
aduse-n discuþie, atunci. Adrian
Nãstase, Ion Iliescu, Traian Bãsescu,
Mircea Geoanã, Corneliu Vadim
Tudor ºi nu numai, aveau o
expresivitate politicã aparte, aveau
discurs ºi atitudine.
   Pe vremuri, scena politicã de la
noi era dominatã de figuri mult mai
puternice, mult mai bine conturate
decât cele de azi. Se pare cã nici
înainte de turul doi nu vom avea
dezbateri electorale puternice, nici
confruntãri faþã în faþã, nimic de
proporþii , doar „ambuscade”
electorale ici-colo, dinainte aranjate
prin teritoriu.
   Politic vorbind, aparent PSD-ul a

Febra politicã
pierdut. Primarii social-democraþi
nu s-au mobilizat ca altãdatã. Nu au
„tras”, fie din lehamite (jocurile
pãreau deja fãcute), fie din prudenþã,
aºteptând sã vadã cine se calificã în
turul doi. La locale însã lucrurile se
vor schimba radical. Miza e cu totul
alta, predominant localã, ºi atunci
primarii vor pune ºaua pe cai.
   Marele rãzboi care e acum
pentru Cotroceni se va sparge în
zeci ºi zeci de mici rãzboaie
comunale, orãºeneºti, judeþene.
   Tot politic vorbind, PNL aparent
a câºtigat. Zic aparent deoarece ºi-
a asumat o guvernare dificilã,
problematicã, pe termen scurt, ºi
din cauza aceasta poate rata foarte
bine localele ºi parlamentarele de
anul viitor, cum a mai fãcut-o ºi pe
vremea guvernului Cioloº, tot cu
Iohannis la timonã.
   Nici PSD nu are cea mai potrivitã
formulã de conducere (dupã
cãderea lui Dragnea e un fel de
semi-haos, de ceaþã), dar nici
liberalii nu o au, cu un Ludovic
Orban capturat de guvernare ºi
împins de la spate de Iohannis.
   Anul 2020 se preconizeazã a fi tot
un an confuz, instabil politic, aºa cum
a fost ºi anul în curs.
   A plecat, s-a retras o generaþie
politicã (o criticam din rãsputeri
acum 10 ani, dar aveam ce critica)
ºi a venit alta care nu mi se pare
deloc convingãtoare, deloc
maturizatã ºi credibilã. Figuri noi,
discursuri de plastic, amestec ºi
confuzie. România de azi e o þarã
traversatã de isteria politicã de la
un capãt la altul, ca de o febrã.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a semnat marþi,
12.11.2019, contractul pentru
realizarea proiectului tehnic în
vederea reabilitãrii DJ 670 Malovãþ
(DN 67) – Marga, un tronson în
lungime de 21,350 km.
   “Porþiunea este una care avea
nevoie de reabilitare, mai ales cã
este folosit de conducãtorii auto
întrucât scurteazã distanþa cãtre
localitãþile din nordul judeþului.
   Reprezentanþii firmei care a câºtigat
licitaþia au promis cã vor elabora
proiectul tehnic în termen de douã
luni, urmând ca dupã aceastã
perioadã, la începutul anului viitor, sã

Se elaboreazã proiectul tehnic pentru reabilitarea drumului judeþean
dintre localitãþile Malovãþ - Marga

demarãm procedura de atribuire
a lucrãrilor de execuþie”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Drumul face legãtura cu nordul
judeþului Mehedinþi, mai exact cu
localitãþile Balta, Isverna,
Ponoarele ºi chiar Baia de Aramã
ºi traverseazã comunele
Malovãþ, Bâlvãneºti, Godeanu.
   Investiþia este finanþatã cu
fonduri  europene, iar
contractul de finanþare a fost
semnat în martie 2019, de
cãtre preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu ºi ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei

Publice de atunci, Daniel Suciu.

   Judeþul Mehedinþi îºi menþine statutul de judeþ pro PSD
ºi dupã primul tur al alegerilor prezidenþiale, chiar dacã
diferenþa dintre candidaþii PSD ºi PNL s-a mai micºorat.
Dupã numãrarea voturilor venite din cele 290 de secþii de
votare de pe raza judeþului, situaþia aratã o victorie a
candidatului PSD Viorica Dãncilã, cu un numãr de 43.037
de voturi, din cele 108.150 de voturi valabil exprimate.
   Klaus Iohannis a obþinut, în Mehedinþi 37.680 de voturi, adicã
un procent de 34,84 la sutã. Surpriza scrutinului este Mircea
Diaconu, care a reuºit sã adune puþin peste 10.000 de voturi.

Situaþia este urmãtoarea:
1. Viorica Dãncilã – 43.037 voturi; 39,79 la sutã;
2. Klaus Iohannis – 37.680 de voturi; 34,84 la sutã;
3. Mircea Diaconu – 10.552 de voturi; 9,75 la sutã;
4. Dan Barna – 7.224 de voturi; 6,68 la sutã;
5. Teodor Paleologu – 3.666 de voturi; 3,39 la sutã.
   În Judeþul Mehedinþi, pe listele electorale permanente sunt
înscriºi 231.149 de alegãtori. Dintre aceºtia, s-au prezentat
la vot un numãr de 109.948 de alegãtori. Un numãr de 1.718
voturi au fost declarate nule, drept pentru care voturile valabil
exprimate au fost de 108.150. Prezenþa la vot consemnatã
în judeþul Mehedinþi a fost de aproape 48 la sutã.
   PSD îºi menþine aºadar influenþa politicã în Mehedinþi,
alãturi de mai multe judeþe din sudul þãrii. Totuºi, dacã
judecãm dupã victoria la limitã ºi la nivel de municipiu
reºedinþã de judeþ, putem spune cã Severinul este
municipiul din þarã cu cel mai bun scor al PSD. În Oltenia,
PSD a mai câºtigat doar Slatina, dar la o diferenþã foarte
micã de Klaus Iohannis.
   Un alt element surprizã a fost victoria liberalilor în fiefuri
tradiþionale ale PSD, precum comuna ªimian, oraºul Vânju
Mare sau municipiul Orºova.

Judeþul Mehedinþi rãmâne roºu
În judeþul Mehedinþi, Viorica Dãncilã a câºtigat primul tur al

prezidenþialelor, cu 43.037 de voturi (39,79 la sutã), la
peste 5.000 de voturi de Klaus Iohannis (37.680 de voturi

– 34,84 la sutã). Locul al treilea este ocupat de Mircea
Diaconu, care a obþinut 10.552 de voturi (9,75 la sutã).

 Biroul de presã

 Romeo Crîºmaru

   Pe DJ 606B, între localitãþile Bistriþa
(com. Hinova) - ªtefan Odobleja (com.
Livezile), mai exact pe porþiunea dintre
Bistriþa ºi drumul comunal 22, se toarnã
covorul asfaltic pe o distanþã de 2,6 km.
Constructorul a profitat de vremea bunã
de zilele trecute ºi a reuºit sã
asfalteze aproape toatã distanþa
prinsã în proiect. Dacã vremea
permite continuarea lucrãrilor,
zilele acestea, se va pune primul
strat ºi pe ultimii 500 metri ai
tronsonului.
   “Este foarte important cã se
aºterne asfalt înainte ca vremea
rea sã creeze probleme, iar
oamenii din zonã vor avea o
iarnã mai uºoarã din acest punct
de vedere. Am promis cã vom
asfalta aceastã ultimã porþiune

rãmasã nereabilitatã ºi mã bucur sã
anunþãm cã, iatã, ne þinem de cuvânt, aºa
cum am fãcut-o în privinþa multor alte
obiective”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Se aºterne asfalt pe drumul dintre
Bistriþa ºi ªtefan Odobleja

 Continuare în pag. 12
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Vã invitãm sâmbãtã 16 noiembrie 2019, pe dealul
lui Sân Petru, la platoul celor 3 - cruci, pentru
comemorarea eroilor români ce s-au jertfit pentru patrie.

INVITAÞIE !!!    Dorim ca acest eveniment sã devinã o tradiþie localã,
ce va fi înfãptuitã cu ajutorul locuitorilor din Gura-Vãii,
Severin ºi localitãþile înconjuratoare.
   Toþi cei care vor sã participe sunt aºteptaþi la intrarea
parcãrii de la Hidrocentrala Porþile de Fier I  (Gura-
Vãii),  Km 350+200m de pe DE70.
   Pornirea spre platoul  celo 3 cruci  (P latoul
paleocreºtin) va fi la orele orele 9.45. Traseul cu
dificultate sub medie ºi cu o lungime  cca. 2.000 m va
fi parcurs în cca. 45 de minute.
   Veþi avea parte de un eveniment de neuitat, încadrat de
peisaje minunate asupra Dunãrii de la cota 303 m.

   Vã aºteptãm cu drag
în aceste locuri mirifice ºi pline de istorie!

Relaþii ºi înscrieri la tel; 0743174477 - Ing. ªtefan Rãchitan

Biserica Ortodoxã a serbat
pe 8 noiembrie pe Sfinþii Arhangheli

Mãnãstirea mehedinþeanã Mraconia a
îmbrãcat straie de sãrbãtoare

Mihail ºi Gavril, unul dintre cele mai
importante praznice închinate

puterilor cereºti. Cu acest prilej, în
lãcaºurile de cult de pretutindeni a
fost oficiatã Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de
Aur, ca un prinos de mulþumire
adus Cetelor Îngereºti.
   În Eparhia Severinului ºi Strehaiei,
acest praznic a fost serbat în mod
deosebit la mãnãstirea Mraconia de
pe Clisura Dunãrii. Aici a sãvârºit
Sfânta Liturghie chiar Chiriarhul
locului, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim. Ierarhul mehedinþean a
adus jertfa cea tainicã înconjurat de
un sobor de preoþi ºi diaconi.
Rãspunsurile liturgice au fost date

de grupul psaltic “Sfântul Nicodim
de la Tismana” de la Catedrala
episcopalã din Drobeta Turnu
Severin.
   În cadrul Sfintei Liturghii, tânãrul
teolog Ion-Daniel Buºan a primit
Sfânta Tainã a Hirotoniei întru
diacon, pe seama parohiei
Jidoºtiþa, protopopiatul Drobeta,
judeþul Mehedinþi.
   În cuvântul de învãþãturã rostit de
Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Nicodim, a fost tâlcuitã pericopa
evanghelicã din aceastã zi.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Pe parcursul celor patru zile,
cetãþenii vor primi informaþii utile ºi
vor fi instruiþi sã acorde primul-ajutor
de bazã. De asemenea, vor fi informaþi
cu privire la paºii pe care trebuie sã-
i urmeze pentru a deveni salvatori,
riscurile ce pot apãrea la nivelul
judeþului nostru, dar ºi despre
comportamentul pe care trebuie sã-l
adopte înainte, pe timpul ºi dupã
producerea unor situaþii de urgenþã.
   Activitãþile sunt planificate, în
intervalul orar 10.00 – 18.00, ºi
vor avea loc în municipiul Drobeta
Turnu Severin, zona de promenadã
Criºan, în zilele de 12 ºi 13
noiembrie, respectiv Orºova, zona
parcului Dragalina, în zilele de 14
ºi 15 noiembrie.
   Caravana “FII PREGÃTIT” constã în
deplasarea unui centru de formare
mobil, în care se vor organiza activitãþi
de pregãtire a populaþiei în ceea ce

Bucureºti, 11 noiembrie 2019:
   Preluarea guvernãrii de cãtre
liberali scoate la ivealã diverse
personaje controversate care trag
sforile pentru a ocupa funcþii de
conducere guvernamentale.
   Un caz elocvent este cel al lui
Valentin Pãtãºanu, protejatul
fostului lider P.D.L. Radu Berceanu.
Pãtãºanu vrea sã fie numit director
general al Biroului Român de

Caravana SMURD „Fii pregãtit !”
a sosit în judeþul nostru

Timp de patru zile, în perioada 12-15 noiembrie a.c., paramedici,
pompieri ºi voluntari din cadrul ISU Mehedinþi vor derula activitãþi

specifice în localitãþile Drobeta Turnu Severin ºi Orºova

priveºte prevenirea ºi pregãtirea pentru
situaþiile de urgenþã, precum ºi de
acordare a primului ajutor medical de
bazã. Centrul mobil are o salã de
ºcolarizare cu o capacitate de 40 de
persoane ºi este dotat cu toate
echipamentele medicale ºi de prim-
ajutor, dispozitive portabile, inclusiv
simulatoare, ce permit instruirea
eficientã a cursanþilor.
   Prin desfãºurarea acestor activitãþi de
educare a populaþiei, ne dorim ca fiecare
cetãþean sã conºtientizeze cã are nevoie
de o minimã pregãtire pentru a face faþã
unor dezastre care pot apãrea oricând:
cutremure, inundaþii, incendii. Cu un
minim de efort, prin participarea la
aceste cursuri de instruire, cetãþenii
pot afla cum sã se protejeze, atât pe
ei, cât ºi pe cei apropiaþi, dar ºi sã
vinã în sprijinul comunitãþii.

           COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

COMUNICAT DE PRESÃ
Berceanu ºi oamenii lui forþeazã preluarea

Biroului Român de Metrologie Legalã
Metrologie Legalã (B.R.M.L.).
   Unul dintre cele mai flagrante cazuri
de incompatibilitate în instituþiile
publice din România îl are ca
personaj principal pe actualul director
general adjunct al Biroului Român de
Metrologie Legalã (B.R.M.L.),
Valentin Pãtãºanu, care semneazã
pentru atribuirea de contracte propriei
sale firme, S.C. OF Systems S.R.L.

Departamentul de PR

În fiecare an, la 14 noiembrie este sãrbãtoritã „Ziua Mondialã a
Diabetului”, ca rãspuns la preocupãrile cu privire la ameninþarea la adresa

sãnãtãþii pe care o reprezintã diabetul. Campania localã „Testeazã-þi gratuit
glicemia!” îºi propune sã atragã atenþia asupra problemelor de importanþã

majorã în privinþa diabetului zaharat ºi sã menþinã diabetul în atenþia
populaþiei în mod susþinut.

„Ziua Mondialã a Diabetului”

Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, în parteneriat cu cluburile
LIONS & LEO Drobeta Turnu Severin
ºi hipermarketul Carrefour, organi-
zeazã cu acest prilej, activitaþi de

informare tematicã, mãsurare a
tensiunii arteriale, determinare a
glicemiei ºi a colesterolului, cât ºi de
oferire de informaþii scrise tematice
preventive (pliante, broºuri) prin
intermediul voluntarilor, persoanelor
care solicitã acest lucru.
   Activitãþile se vor derula în data de 14
noiembrie (joi) 2019, orele 1100-1400,
în incinta hipermarketului Carrefour.
    Familiile au un rol cheie în
gestionarea factorilor de risc pentru
diabetul de tip 2 (sedentarismul,
obezitatea, etc) ºi trebuie susþinute
prin educaþie ºi adoptarea unui stil
de viaþã sãnãtos (alimentaþia
sãnãtoasã ºi activitatea fizicã
regulatã).  Biroul de presã
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   În fiecare an, pe 8 noiembrie, la nivel mondial se aniverseazã „Ziua
Internaþionalã a Zonelor Urbane”, prilej pentru Secþia de Relaþii
Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie Muzealã aparþinând
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier ºi elevii ªcolii Gimnaziale
„Constantin Negreanu”, clasele a IV-a ºi a III-a, coordonaþi de
doamnele învãþãtor Mateescu Lidia ºi Tomescu Viorica de a viziona
filmul documentar „Drobeta, oraº de legendã”. Totodatã, acest
eveniment a fost marcat prin activitaþi de lucru manual în atelierul de
creaþie al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

„Ziua Internaþionalã a Zonelor
Urbane” la Muzeul Regiunii

Porþilor de Fier

A început noul an ºcolar
2019/2020 pentru instituþia noastrã
ºcolarã cu semne bune, în sensul
cã ne-am realizat cifre confortabile
de ºcolarizare, cadrele didactice au
promovat examenele pentru grade
didactice, definitivat, gradul II ºi
gradul I ºi cu rezultate bune la
concursul naþional de titularizare.
   Am primit în clasa a V-a elevi foarte
buni la învãþãturã ºi talentaþi la fotbal,
exact ceea ce ne trebuie nouã fiind
liceu cu program sportiv. Clasele cu
program sportiv au în componenþã
campioni naþionali, balcanici ºi
europeni la judo, atletism, lupte ºi
box. Elevii de la clasele de fotbal sunt
angrenaþi în competiþii la clubul
Viitorul ªimian cu care avem un
parteneriat încheiat. Echipele de fotbal
masculin de la gimnaziu ºi liceu
precum ºi cea de fete-liceu participã
la competiþiile ºcolare rezervate lor.
   Profesorii Þurai Relu, Schintee
Mihai ºi Rãuþ Daniel asigurã
antrenoratul, atât la echipele ºcolii
cât ºi la clubul din ªimian.
   Liceul dispune de un teren de
fotbal, o salã de sport pentru a
asigura pregãtirea fizicã a elevilor ºi
douã sãli de tenis de masã.
   Clasele cu specializarea ,,Tehnician
în activitãþi economice” se bucurã de
un grup de profesori de specialitate,
prof. gr. I Andriþoiu Leontina ºi prof.
Miloºescu Dorel care implicã elevii
în stagii de pregãtire practicã atât în
laboratorul de firmã de exerciþiu dotat
la nivelul standardelor cerute, cât ºi
pe bazã de contract de practicã cu
agenþii economici din domeniul
asigurãrilor, contabilitãþii, financiar-

Câte ceva despre Liceul Teoretic
“ªERBAN CIOCULESCU”

 Biroul de presã

bancar ºi comerþ din oraºul nostru.
   Pentru asigurarea unei bune
pregãtiri ºi dezvoltarea
profesionalã a elevilor noºtri s-au
încheiat parteneriate în vederea
desfãºurãrii unor concursuri de
specialitate cu Colegiul Naþional
Economic “Th. Costescu” din
Drobeta Turnu Severin, “Colegiul
Naþional Economic “Gh. Chiþu” din
Craiova, Colegiul Economic din
Buzãu ºi altele.
   Aceste competiþii ajutã la
dezvoltarea unor abilitãþi practice la
elevi transpunându-i în  situaþii reale
din domeniul antreprenoriatului.
   Pe lângã pregãtirea profesionalã,
conducerea Liceul Teoretic
“ªerban Cioculescu” are în atenþie
ºi activitãþi extraºcolare la care sã
participe elevii, profesorii ºi pãrinþii.
   Pentru sãrbãtorirea evenimentelor
locale ºi naþionale de mare importanþã,
profesorii au pregãtit ºi pregãtesc
mereu activitãþi culturale, întâlniri cu
personalitãþi locale ºi reprezentanþi ai
justiþiei, internelor ºi agenþiei anti-drog.
   Avem în vedere preocupãri pentru
îmbunãtãþirea permanentã a stãrii de
educaþie, a problemelor de educaþie
rutierã, de combatere a fenomenelor
antisociale ºi a consumului de droguri.
   Ne putem lãuda cu faptul cã în
liceul nostru nu am avut nici un
eveniment neplãcut.
   Pãstrãm o legãturã permanentã cu
familia pentru cã ea reprezintã singurul
nostru sprijin în obþinerea unor rezultate
bune la învãþãturã, sport ºi în educaþie.

Prof. Nãnuþi Ion,
Director general Fundaþia

“Gheorghe Þiþeica”

Pe 1 ºi 2 noiembrie, Dan
ªalapa a participat la Râmnicu
Vâlcea la suita de manifestãri care
au comemorat personalitatea lui
Anton Pann, autor, între altele, al
liniei melodice ce a inspirat acutalul
Imn de stat al României, “Deºteaptã-
te, române”.
   Manifestãrile au fost iniþiate de
Societatea culturalã ANTON PANN,
sub egida Consiliului judeþean
Vâlcea, al Bibliotecii judeþene “Antim
Ivireanu” ºi au presupus un
simpozion la casa memorialã a
scriitorului din Râmnicu Vâlcea, ºi un
eveniment la Biblioteca judeþeanã,
unde s-a lansat volumul de prozã
scurtã PRIMA DRAGOSTE al
autorului vâlcean Titian Miuþã,
profesor, etnograf ºi membru al
Societãþii culturale “Anton Pann”. Aici
au participat numeroase ºi distinse
personalitãþi ale culturii vâlcene –
scriitori, artiºti plastici, jurnaliºti,
muzicieni, epigramiºti etc. Între ei,

Delegaþie mehedinþeanã la
omagierea lui ANTON PANN

Nicolae Dinescu, Puiu Rãducan,
George Voica, Nichi Ursei, Nicolae
Cizmaru, Nicolae Nistor, Violeta
Scrociob, Dan Mitrache, Constantin
Triþã s.a.
    Despre cartea lansatã au vorbit
prof. dr. Mihaela Rãdulescu, critic
literar, prof. dr. Ion Soare, scriitor,
Mãdãlina Bãrbulescu, filolog, poetã
- toþi din Râmnicu Vâlcea, ºi invitaþii
speciali ai organihzatorilor, prof. dr.
Ion Cristofor, scriitor, Cluj Napoca,
ºi prof. Dan ªalapa, scriitor ºi
jurnalist, Drobeta Turnu Severin.
   În intervenþia sa, Dan ªalapa -
unul din autorii care au postfaþat
volumul lui Tatian Miuþã - pe lângã
referinþele la cartea lansatã, a
subliniat importanþa lumii rurale, a
satului tradiþional românesc ca sursã
de inspiraþie ºi pentru literatura
contemporanã, poezie ºi prozã, în
condiþiile unei îndepãrtãri a lumii
scriitoriceºti ºi a publicului cititor de
lumea

prof. univ dr. Ion Cristofor, poet, critic literar, membru USR, prof. Dan ªalapa,
prof. Tatian Miuþã, scriitor, Vâlcea, la Mânâstirea Dintr-un Lemn, 2 nov. 2019

 continuare în pag. 11
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* ...Da, s-ar pãrea cã tot ce
trebuia sã se întâmple s-a
întâmplat. Sasul nedemn, care
troneazã de cinci ani la Cotroceni,
a obþinut în primul tur al
prezidenþialelor un procent ce ar
putea pãrea asigurãtor pentru
obþinerea celui de-al doilea
mandat de preºedinte, aproximativ
37,5%. Aºa ceva, în condiþiile în
care mã aºteptam de la electoratul
român sã uzeze de toate mijloacele
democratice pentru a-l împiedica
pe acest ins sã mai acceadã încã
o datã la fotoliul din Deal, nu are
cum sã mã bucure. E drept, faþã
de procentele preconizate a le

obþine, potrivit sondajelor de
dinainte de vot (peste 50 la sutã),
ce a obþinut insul de care vorbim
reprezintã ceva mai puþin. Dar tot
e mult, în condiþiile în care eu
continui sã refuz a crede cã

românii s-au bulucit la vot pentru
a-i mai da acestui cetãþean, absolut
indigest ºi impopular, încã un
mandat de preºedinte. Ce sã se
fi întâmplat?
   * Înainte de a gãsi un rãspuns la
aceastã întrebare, sã amintim cã,
pentru turul al doilea s-a calificat
ºi liderul PSD, Viorica Dãncilã (cu
22-23% din voturile exprimate),
cãreia propaganda iohannistã, dar
nu numai, s-a strãduit sã-i creeze,
în percepþia publicã, o imagine
preponderent negativã, de femeie
incapabilã, „analfabetã funcþional”,
sau „proastã”, pur ºi simplu. Din
pãcate ºi câþiva... gudurãi, care-ºi

fãcuserã veacul pe lângã fustele
ei, în speranþa de a obþine ceva
avantaje, s-au grãbit sã þinã isonul,
la piculinã, propagandei de care
vorbeam. Pãrerea mea sincerã este
cã Viorica Vasilica Dãncilã, cu toate

gafele ei, cu tot ceea ce se spune
despre ea, oficial sau în... folclor,
este o persoanã mult mai dotatã
mental, intelectual, decât Dulapul
Sãsesc, care fuge de o dezbatere
televizatã cu ea precum dracul de
tãmâie, invocând tot felul de motive
clocite de mintea lui bolnavã de urã
ºi de reflexe naziste. Nu mai
vorbesc de faptul cã este dotatã ºi
cu un bun simþ nativ, la care
cetãþeanul respectiv nu va ajunge
nici dacã va trãi zece vieþi.
   * Ajuns aici cu discuþia, cred cã
este bine sã precizez cã eu nu am
votat la acest prim tur al
prezidenþialelor. Mã lasã rece

observaþiile moraliste ale
celor care peroreazã
despre puterea votului
„care conteazã”, despre
votul care, nu-aºa,
devine o armã în mâna
cetãþeanului, care, o datã
la nu ºtiu câþi ani, are
posibil i tatea sã-i
sancþioneze pe politicieni
ºi sã schimbe regimul
politic, bla, bla, bla... da,

e frumos ºi dã chiar bine la galerie
sã vorbeºti despre dreptul la vot,
despre virtuþile... terapeutice ale
votului în viaþa social-politicã, dar
niciunul dintre apologeþii acestor
drepturi cetãþeneºti fundamentale

nu se întreabã ce se întâmplã de
fapt cu voturile românilor de nu se
mai regãsesc în ele. Nimeni nu
suflã o vorbã despre faptul cã
voturile cetãþenilor români intrã
într-un soi de etuvã, din care, dupã
o... prelucrare temeinicã, iese
numele care... trebuie. Am tot
vorbit despre asta, dar cine ar
trebui sã înþeleagã se face a nu
înþelege despre ce fenomen anume
vorbim. ªi nu vorbim numai noi.
Mai discret sau mai direct, toatã
lumea presei vorbeºte despre asta,
folosind sintagme precum
„preºedintele ales de calculator”,
“voturile lui Iohannis sunt pãstrate
de STS undeva, într-un fiºet sub
formã de cont” º.a.m.d.. Pãi ºi, în
astfel de condiþii, mai ai chef,
române cu capul încã pe umeri, sã
mai asculþi astfel de predici?! Nu
îþi vine sã-i trimiþi dupã... sifoane?
Dacã nu direct ºi ireversibil la
origini? Pãi dacã sunt liber sã
votez cum vreau, nu rezultã cã,
dacã am motive temeinice sau
dacã, pur ºi simplu, nu vreau, am
dreptul legal sã nu votez? Ei,
comedia dracilor!
   * Aºa cã, dragi apostoli ai
democraþiei prin vot, lãsaþi-o mai
moale cu prelegerile parfumate ºi
fiþi ceva mai atenþi la tendinþele
realitãþii, fiindcã, în orice clipã stã

cineva, gata pregãtit sã ne
tragã preºul (mã rog,
mocheta!) de sub picioare...

* Ce va fi în turul al doilea?
În turul al doilea, totul pleacã
de la zero. Teoretic vorbind,
oricare dintre candidaþi poate
deveni câºtigãtor, indiferent
de diferenþa dintre ei
înregistratã în primul tur.
Asta presupune ca sã fie
depãºite anumite inerþii ºi, de
pildã, cei care-l vor dat jos
de la Cotroceni pe maestrul
Werner sã acþioneze masiv, în
consecinþã. Dacã în votanþii
români se va retrezi mândria
naþionalã, dincolo de
opreliºtile partinice, acest
lucru va fi posibil. Ideologii
strãine de structura sufletului
românesc nu au de ce sã fie
înrãdãcinate în aceastã þarã…

Sus inima, Viorica!
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Primul Salon de Caricaturã
organizat la Drobeta Turnu Severin

În perioada 1 septembrie –
25 octombrie 2019, scriitori, poeþi,
epigramiºti, caricaturiºti ºi autori de
carte, din întreaga þarã ºi din
strãinãtate, au fost invitaþi sã participe
la Festivalul Naþional “Strehaia
Literarã ºi Umoristicã”, Ediþia a I –
a, 17 noiembrie 2019, iniþiat de
epigramistul ºi jurnalistul strehãian
Vasile Vulpaºu. Festivalul se
desfãºoarã sub egida Asociaþiei
Literare „Speranþa 2014” Strehaia, a
Cenaclului de Literaturã ºi Umor
„C.A.Protopopescu” Strehaia, a

Clubului Epigramiºtilor Strehãieni
„Ghimpele V.V”, a revistei naþionale
„Epigrama de Strehaia” ºi a ziarului
judeþean „Informaþia de Strehaia” (al

Festivalul Naþional “Strehaia Literarã ºi Umoristicã”
Ediþia a I –a, 17 noiembrie 2019

cãror fondator este Vasile Vulpaºu),
în parteneriat cu Uniunea
Epigramiºtilor din România (UER) ºi
Palatul Culturii „Teodor Costescu”,
Drobeta Turnu Severin.
   În cadrul festivalului existã 4
secþiuni de creaþie: Secþiunea
“Epigramã”, Secþiunea „Poezie”
(inclusiv un madrigal dedicat
oraºului Strehaia), Secþiunea
„Volum” ºi Secþiunea „Caricaturã”.
La cele 4 secþiuni au participat 185
de concurenþi ºi vor fi acordate 57 de
premii ºi menþiuni, inclusiv Diplome
de Gratitudine, unor veritabili veterani
ai scrisului. Directorul festivalului, de

comun acord cu directorul Palatului
Culturii „Teodor Costescu”, Sorin
Vidan, au decis sã organizeze primul
Salon de Caricaturã la Clubul Artelor

OPEN MIND, din cadrul Palatului, în
perioada 08-17 noiembrie 2019.
    Deschiderea Salonului de
Caricaturã a avut loc pe 8 noiembrie,
ora 11, în prezenþa unui public
numeros, din care nu au lipsit elevii
Liceului de Artã I. ªt. Paulian Turnu
Severin. Au fost prezentate ºi peste 50
de cãrþi primite la Secþiunea “Volum”,
pe care Vasile Vulpaºu intenþioneazã
sã le doneze unor biblioteci sau licee
doritoare din Turnu Severin. Salonul
de Caricaturã s-a bucurat de un real
succes, fiind prezentat într-o notã
laudativã de cele douã televiziuni
locale prezente cu ocazia deschiderii.
De precizat cã cele peste 100 de
caricaturi expuse (din cele 150
primite la festival) poartã semnãtura
celor mai valoroºi caricaturiºti ºi
graficieni ai momentului:
   ªuþã Aurelian Iulius, Târgu Jiu,
judeþul Gorj; Leonte Nãstase,
Constanþa, judeþul Constanþa; Costel
Pãtrãºcan, Brãila, judeþul Brãila;  O. M.

Lucian Dobârtã, Bistriþa, judeþul
Bistriþa Nãsãud; Gabriel Rusu, Tg.
Mureº, judeþul Mureº; Marian
Avrãmescu, Sângeru, judeþul
Prahova; Cristinel Vecerdea, Lugoj,
judeþul Timiº; Victor Eugen Mihai,
Sãuceºti, judeþul Bacãu.
    Atât festivalul, în sine, cât ºi Salonul
de Caricaturã sunt cu atât mai mult
de apreciat când aflãm, cu stupoare,
cã finanþarea festivalului îi revine
iniþiatorului. Sã nu uitãm cã pe 26
iunie 2019 a iniþiat prima ediþie a
Concursului Judeþean de Creaþie
Literarã ºi Artisticã pentru elevii
mehedinþeni, acordând premii ºi
diplome celor premiaþi, concurs ce
s-a bucurat de succes ºi de apreciere
din partea elevilor ºi profesorilor
mehedinþeni. Prin iniþiativele sale,
Vasile Vulpaºu chiar a reuºit sã punã
Strehaia pe harta realizãrilor literare,
artistice ºi umoristice de excepþie.
   Felicitãri ºi succes în continuare!

Radu Dinescu, Secretar
General al Uniunii Naþionale a
Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR), a fost ales Preºedinte al
Uniunii Internaþionale a Transporturilor
Rutiere (IRU), în urma votului exprimat
în cadrul Adunãrii Generale IRU din data
de 8 noiembrie 2019.
   “Cred în dialog, durabilitate ºi

Radu Dinescu, Secretar General UNTRR, a
fost ales Preºedinte al Uniunii Internaþionale

a Transporturilor Rutiere (IRU)
solidaritate. IRU ºi membrii sãi vor
construi viitorul industriei
transporturilor rutiere”, a declaratRadu
Dinescu, Secretar General UNTRR.
   IRU este organizaþia globalã de
transport rutier, care susþine interesele
operatorilor de transport marfã ºi
persoane, cu scopul de a asigura
creºtere economicã ºi prosperitate prin
mobilitate durabilã la nivel mondial.
IRU are 167 de membri din 73 de þãri
de pe 5 continente.
   Totodatã, Consiliile de transport
ale IRU i-au ales pe Asli Çalik în
funcþia de preºedinte al Consiliului
de transport marfã ºi pe Patrick
Westelinck în funcþia de preºedinte
al Consiliului de transport
pasageri. Ambii preºedinþi ai celor
douã

 continuare în pag. 12
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Gãsesc, din când în când,
prin presa împinsã forþat în capitolul
„ne important” de docþii învârtitori ai
publicaþiilor româneºti, ºtiri pline de
luminã. ªtiri trecute cu bunã ºtiinþã
în categoria „asta nu se publicã”. De
ce se întâmplã aºa? Se întâmplã
pentru cã întreaga presã este strict
controlatã. Pentru cã tot ce se
adreseazã publicului larg (cu excepþia
unei mici pãrþi a online-ului) este
cernut atent de personaje invizibile
nouã, mereu neºtiute, mereu în
umbrã. Ele sunt acelea care, de acolo
de sub pavãza anonimatului, îmbuibã
presa cu informaþii în care sunt
meºteºugit ascunse (de cele mai
multe ori în subluminal) mesaje
menite sã sãdeascã neliniºte, teamã,
nesiguranþa pentru ziua de mâine,
perspectiva prãbuºirii iminente în
neant a þãrii, ura nepotolitã faþã de cel
de lângã tine, adoraþia pentru stãpânul
de peste ocean ºi veneraþia pentru
obiceiurile nesãnãtoase ale acestuia,
vulgaritatea, slãvirea nemãsuratã a
trãdãtorilor ºi incriminarea
adevãraþilor patrioþi, avantajele pe
care le aduce supuºenia tãcutã ºi
pericolele ce ne pasc din cauza
mândriei de a fi român, respectul
exacerbat pentru strãini ºi, totodatã,
desconsiderarea adâncã pentru tot ce
este neoaº, românesc.

Aþi citit undeva, sau aþi auzit din gura
vreunui propagator de ºtiri televizate
despre Timeea Petrescu, o copilã de 12
ani nãscutã la Craiova, care cu un IQ de

Întrebãri din þara în care a murit speranþaTeodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

162 de puncte (la IQ 140 eºti considerat
geniu!) a fost acceptatã în grupul
restrâns ai celor mai deºtepþi oameni
de pe planetã? Dar despre cei trei liceeni
români, Alexandru Radac, Daniel
Marpozan ºi Codrin Muntean, din Sibiu,
care au câºtigat medalia de aur la
Roboticã, secþiune a Olimpiadei
Geniilor, concurs organizat de cãtre
Oswego State University of New York.? 
Va spus cineva cã cei trei au creat un
revoluþionar robot pompier menit sã
salveze oameniidintr-un incendiu fãrã
sã punã în pericol viaþã salvatorilor
ºi un extrem de eficient sistem
inteligent de economisire a energiei
electrice în locuinþã.

În legãturã cu elevul român
Norbert Kereszeny, nãscut la Sighetu
Marmaþiei, aþi vãzut scris pe undeva,
aþi auzit a se aminti despre el printre
sutele de breaking news-uri
devastatoare ale vreunei emisiuni de
ºtiri? Oricât v-aþi strãdui, nu. De ce
ar fi trebuit sã-i ºtiþi numele?
Fiindcã, fapt uimitor în lumea
universitarã italianã, el, un român,
intrat primul dintre 60.000 de
candidaþi la facultatea de medicinã
a Universitãþii din Milano.

Aþi auzit rostit numele Mihaela
Florea la vreo televiziune care
transmite necontenit 24 de ore din 24,
365 zile pe an, ori l-aþi citi tipãrit pe
undeva, eventual în ultima paginã a
vreunei fiþuici cu pretenþii de jurnal?
Desigur, nu. De ce este important
numele ei? Ea, Mihaela Florea în
vârstã de 18 ani, din Brãila, a câºtigat
Campionatul Mondial Microsoft
Office Specialist 2019, secþiunea
Excel. La Campionatul Mondial, cum
este normal, au participat cei mai
talentaþi informaticieni de pe planetã!
Nicãieri în presa româneascã nu veþi
afla numele româncei, absolventã a
extrem de puþin promovatului Colegiu
Naþional „Gh. M. Murgoci”. Pentru
ziarele româneºti, aproape în totalitate
ticluite în redacþii aparþinând unor
alogeni prea puþin interesaþi de
valorile autohtone, Mihaela este un
nimeni în comparaþie cu Adelina
Pestriþu, Carmen de la Salciua, Alina

Plugaru sau Sexy Brãileanca.
V-a informat, cumva, cineva din

media româneascã despre ªtefan
Pricopie? De ce ar fi trebuit sã-i
cunoaºtem numele? Fiindcã românul
ªtefan Pricopie, absolvent al
Universitãþii Manchester, a câºtigat
anul acesta, la secþiunea Economie,
unul dintre cele mai prestigioase
premii de pe planetã: „Global
Awards” - 2020, cunoscut ca ºi
Premiul Nobel Junior! La competiþie
au participat peste 3.400 de persoane
reprezentând 338 universitãþi din
peste 50 de þãri. Premiul va fi acordat
în ziua de luni, 11 noiembrie. A doua
zi dupã alegeri. Credeþi cã veþi auzi în
acea zi devenitã importantã pentru
România datoritã lui, mãcar în
ºoaptã, rostit numele lui ªtefan
Pricopie? Dacã da, vã amãgiþi
amarnic. Semidocþii Iohannis sau
Dãncilã sunt mult prea importanþi!

Vã intereseazã despre ce era vorba
în teza de licenþã cu care ªtefan a
câºtigat Premiul Nobel Junior? Dacã
da, aflaþi cã trata tematica extrem de
importantã a învãþãmântului public
ºi a fenomenului de brain drain!
Adicã, se înaintau soluþii inovative
pentru unul dintre cele mai criticate
laturi ale educaþiei, inclusiv în
România: învãþãmântul public. S-a
apreciat cã teza sa deschidea noi
perspective privitoare la metodele
prin care poate fi adusã pe linia de
plutire, prin învãþãmântul public,
educaþia generaþiile viitoare. Deºi este
o direcþie de interes maxim pentru
educaþia româneascã, domeniu
considerat a se afunda azi în mlaºtina
pestilenþialã a semidoctismului ºi
mãcinat de pericolul analfabetismului
generalizat, nimeni de la noi nu s-a
gãsit interesat de ideile tânãrului
Pricopie…

Ce este fenomenul „brain drain”,
analizat ºi el în teza studentului
român? Fenomenul „brain drain”
(în traducere directã „exodul de
creiere”) reprezintã una dintre cele
mai devastatoare realitãþi cu care se
confruntã România de trei lungi
decenii! Cât de pustiitor este acest
fenomen pentru noi? Pentru a
rãspunde ar fi, probabil, suficient
dacã aº preciza cã, cu o singurã
excepþie, toþi românii eminenþi

nominalizaþi mai sus nu mai trãiesc
astãzi în România! Sunt creiere
tinere ºi fecunde luate de valul cu
putere de þsunami al exodului
românesc. Sunt creiere alungate de
noi cu bunã ºtiinþã. Sunt semne
incontestabile ale geniului acestui
popor împrãºtiate în lumea largã cu
o inconºtienþã criminalã. Sunt
seminþe fertile ale viitorimii României
pe care conducãtorii noºtri
semidocþi, trãdãtori din fire ori
cumpãraþi pe un pumn de arginþi,
le-au risipit în cele patru zãri cu
nesimþirea specificã politicianului
român. Intereseazã pe cineva din
România teza lui ªtefan Pricopie?
Sau a stat vreo oficialitate de vorbã
cu unul dintre geniile de mai sus,
aparþinând încã aceste þãri, aflaþi pe
cale de a fi absorbiþi de o altã
culturã? Nu! Miniºtrii educaþiei (26
în ultimii treizeci de ani!) se schimbã
precum ciorapii fãrã sã lase nimic
în urma lor cu excepþia mirosului
pestilenþial, specific oricãrui ciorap
murdar, miros care se rãspândeºte
rapid în întregul sistem educaþional
românesc.

Voi aminti ºi despre Alexa Tudose,
elevã în ultimul an la Colegiul Naþional
„I.L.Caragiale” din Ploieºti, o tânãrã
despre care, de asemenea, aproape
nicãieri nu s-a scris sau vorbit. De ce
Alexa Tudose? Pentru cã ea a cucerit,
în septembrie anul acesta, medalia de
aur la Balcaniada de Informaticã. Este
singura datã în istoria Balcaniadei
când medalia de aur este atribuitã unei
fete! La concurs au participat 52 tineri
informaticieni de viitor din 11 þãri. De
ce mai este important sã vorbim despre
Alexa? Pentru cã, asemenea altor copii
supradotaþi de vârsta ei, nici Alexa nu
va rãmâne în România! Ea a decis sã
plece în Marea Britanie unde timp de
ºase ani va urma cursurile Universitãþii
din Oxfort. Se va mai întoarce? Nimeni
nu poate ºti azi. Ceea ce cunoaºtem
cu siguranþã este cã ºansele revenirii
sunt sub 5%.

Am dat numai câteva exemple de
tineri excepþionali pe care „cineva”
nu doreºte sã-i cunoaºtem, nu vrea
sã-i preþuim la adevãrata lor valoare
ºi ne interzice sã ni-i apropiem de
þarã.  continuare în pagina

 continuare în pagina 10

Eratã:
Textul BOR SE RIDICÃ ÎMPOTRIVA LUI IOHANNIS,
publicat în ziarul “Obiectiv mehedinþean” nr. 1003, paginile 3
ºi 8, este scris de jurnalistul Adrian Pãtruºcã. Redacþia
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   Iohannis a jucat tare în ultimele
luni, dupã ce a dat jos Guvernul
Dãncilã, Barna a devenit istorie ºi
Orban premier. În plus, lui Iohannis
ºi celor invizibili din spatele sãu i-
a ieºit ºi candidatul pentru al doilea
tur de scrutin. Este vorba de Viorica
Dãncilã de la PSD. Problema este
cã Iohannis are o singurã temã
preferatã de campanie sau ce a fost
pânã acum: eliminarea PSD pe orice
cale. Nu se aud alte teme de interes
pentru România.

Dãncilã este cu cel mai slab sau
cel mai prost candidat posibil, în
turul al doilea. Iohannis poate pica
în capcana lui Ponta, sã înceapã sã
consume floricele înainte de 24
noiembrie, cu gândul cã o are Victoria
în buzunar. Oricum PSD a ieºit foarte
repede din problemele pierderii
guvernãrii ºi s-a mobilizat cum a
putut. Dãncilã a obþinut un procent
de peste 23%, nesperat înaintea
alegerilor de pe 10 noiembrie.

Nu visa nimeni la un procent care
sã îi asigure Dãncilei rãmânerea în
fruntea PSD ºi continuarea
competiþiei pentru prima poziþie în
statul român. Nu ºtim exact dacã
PSD s-a mobilizat sau PNL a pus
umãrul la treabã în judeþele din sud.
Cert este cã social-democraþii au
câºtigat ca pe vremuri în judeþele
din sudul þãrii ºi de aici ar putea sã

 ªtefan Bãeºiu

  Jocul riscant al lui Iohannis
construiascã din perspectiva
alegerilor locale ºi mai ales a celor
parlamentare, mai ales în contextul
în care Guvernul Orban va începe
sã se erodeze.

Problema este cã Iohannis a tot
bãtut monedã pe PSD ºi cât de rãu
a fãcut acesta þãrii, încât PSD ºi-a
umflat ultimele fibre rãmase ºi a scos
un procent destul de periculos
pentru zilele acestea. Chiar ºi pentru
Iohannis. Diferenþa este de doar 10
procente care ar putea sã fie
surmontate, dacã social-democraþii
vor ºti cum sã joace cãrþile. Este
foarte adevãrat cã nici candidatul nu
îi ajutã ºi pe acest lucru a mizat ºi
Iohannis. A jucat un pic poker în
primul tur de scrutin ºi este posibil
sã fi fost fãcute anumite jocuri care
sã o fi umflat pe Viorica Dãncilã.

PSD are totuºi un bazin de
alegãtori destul de bine conturat,
chiar ºi acum când se spune cã este
în cãdere. Este vorba de bugetari
ºi pensionari. Cei care au beneficiat
direct de majorãrile de salarii ºi de
pensii din ultimii ani. Acestea ar fi
voturile pentru candidata PSD. Dar
PSD a luat din nou cu asalt sudul
ºi aceasta poate semãna a
mobilizare. Iohannis ºi-a fãcut
totuºi calculul cã în turul al doilea
treaba o sã fie mai relaxatã, având
în vedere cã electoratul USR ºi cel

al PMP nu va vota cu Dãncilã.
Astfel, cu ce o mai veni de pe la
alþii de pe dreapta ºi din diaspora
se vor aduna 20 de procente ºi
preºedintele în exerciþiu nu va avea
cum sã obþinã sub 60% în cel de-
al doilea tur de scrutin.

Dãncilã va putea lua voturi de la
ALDE ºi Pro România ºi din alte
zone mai puþin certe. ªi astfel va
trece de 30%. Iohannis ºi-a fãcut
toate calculele, cum cã Dãncilã nu
va avea de unde sã rupã mai multe
voturi. Poate de la USR – PLUS. Dar
va fi imposibil sã se întâmple acest
lucru, având în vedere cã useriºtii
s-au autodeclarat ca a treia cale. De
la aceastã premisã plecând, mai
degrabã ar sta acasã, decât sã voteze
ori cu Dãncilã ori cu Iohannis. În
acelaºi timp, preºedintele are un om
la Alianþa USR – PLUS care ar putea
dori preluarea puterii în alianþã, dupã
eºecul lui Barna. Este vorba de

Cioloº. Cioloº nu ar spune nu unei
colaborãri cu ºeful statului, doar
pentru turul al doilea.

Sã spunem cã Iohannis ar rezolva
ecuaþia alegerilor din 24 noiembrie
ºi ar câºtiga cu peste 60%. Problema
este, repet, în ciuda antipesedismului
manifest al ºefului statului sudul þãrii
este roºu, ca pe vremuri. De aici
social-democraþii pot prinde
speranþe, cu sau fãrã Dãncilã ºi pot
construi ºi creºte pentru alegerile
locale ºi cele parlamentare, mai ales
dacã Orban dã chix la Palatul Victoria.

Dar poate cã pe Iohannis nu îl
mai intereseazã soarta guvernãrii,
din secunda în care va fi sigur cã a
obþinut al doilea mandat ºi peste 5
ani nu va mai avea alte obiective
politice, ci pensionarea sau
activitãþile turistice. Este un joc
periculos pe care îl face Iohannis
raportat la politica româneascã.
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   Compozitorul ºi pianistul Julian Caeiro, o personalitate artisticã
impresionantã, care colaboreazã cu cei mai cunoscuþi muzicieni
de tango din toatã lumea, a scris orchestraþiile pentru acest proiect.
   „Tango Simfonic este un proiect care mi-a îmbogãþit viaþa
profesionalã. Am crezut în acest proiect încã de la început, prima
ediþie continuând sã fie prezentã timp de trei ani pe scene din România
ºi din strãinãtate, cu sãli pline de fiecare datã. Acest proiect m-a
pus în legãturã cu sute de muzicieni, împãrþind cu ei iubirea pentru
acest stil de muzicã. Aprecierea de care s-a bucurat prima ediþie m-
a încurajat sã o creez ºi pe urmãtoarea, cu un repertoriu nou.
   Sunt fericitã sã continui colaborarea cu Omar Massa,
bandoneonul fiind instrumentul caracteristic tangoului argentinian,
iar Omar este unul dintre cei mai apreciaþi bandoneoniºti din
generaþia sa, la nivel mondial”. (Analia Selis)
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã, situatã la intrarea
în sala de spectacole a Palatului Culturii „Teodor Costescu”.
   Preþul unui bilet este de 20 de lei, indiferent de locul în salã.
   Programul Agenþiei Teatrale:
LUNI - JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:30 ºi
16:00, la telefon 0733/033071 sau pe adresa de e-mail
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

     Artista Analia Selis invitã publicul la cea de-a doua ediþie a
proiectului Tango Simfonic, care poartã titlul „Milonga de mis
amores”, împreunã cu Tango Symphony Orchestra, sub bagheta
dirijorului Radu Popa. Analia revine cu o abordare autenticã a
tangoului, valsurilor ºi milonga argentiene – aranjamentele fiind
realizate pentru orchestrã de camerã, bandoneón ºi voce. A doua ediþie a Zilei

Internaþionale a Reciclãrii
Deºeurilor Electrice,
sãrbãtoritã pe 14 octombrie
2019, a fost un mare succes!
WEEE Forum, asociaþia
internaþionalã a sistemelor de
colectare a deºeurilor electrice,
a anunþat cã, la aceastã ediþie,
au participat 112 organizaþii, adicã de douã
ori mai multe decât anul trecut.
   Ziua Internaþionalã a Reciclãrii
Deºeurilor Electrice a fost marcatã în 48
de þãri de pe 6 continente, pentru a
promova importanþa gestionãrii corecte
a deºeurilor de echipamente electrice ºi
electronice (DEEE).
   În acest context, Asociaþia Românã
pentru Reciclare RoRec ºi operatorii
locali parteneri au organizat acþiuni de
informare ºi de colectare a deºeurilor
electrice în 18 oraºe din România.
   Patrula de Reciclare s-a alãturat acestui
demers. Peste 30 de ºcoli din þarã au
participat, prin ateliere creative ºi activitãþi
de încurajare a reciclãrii ºi gesturilor
responsabile faþã de naturã. În Bucureºti,
15 ºcoli ºi-au deschis porþile ºi ºi-au
mobilizat comunitãþile la colectarea
selectivã a deºeurilor electrice.
   La fiecare dintre campaniile menþionate
s-au strâns, în medie, 20.000 kg de
deºeuri electrice/acþiune.
   Astfel, România s-a alãturat unei miºcãri
globale care încurajeazã consumatorii ºi
companiile sã se debaraseze în mod
corect de deºeurile electrice.
   Activitãþile Asociaþiei RoRec ºi ale Patrulei
de Reciclare sunt prezentate ºi în videoclip-ul
realizat de WEEE Forum, care puncteazã
diversitatea campaniilor ºi iniþiativelor ºi
extinderea globalã a impactului Zilei
Internaþionale a Reciclãrii Deºeurilor Electrice.
   Comisarul European pentru Mediu,
Afaceri Maritime ºi Pescuit, Karmenu
Vella, a spus: „Cu ocazia celei de-a doua
Zile Internaþionale a Reciclãrii Deºeurilor
Electrice, ne reunim vocile pentru a face
cunoscutã aceastã remarcabilã iniþiativã
nu numai în Europa, ci ºi în întreaga lume.
Toate activitãþile desfãºurate la nivel global
aratã cã deºeurile electrice sunt o problemã
importantã, dar oferã ºi exemple pentru
ceea ce putem face pentru a le reduce,
reutiliza ºi recicla. Deºeurile electrice
reprezintã fluxul cu cea mai rapidã creºtere

 urmare
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Sunt numai câteva dintre miile de minþi româneºti care lumineazã
precum stelele intelectul planetei ºi al cãror nume, numai din vina
noastrã, le ignorãm. Sunt tineri români pe care þara îi pierde definitiv,
care vor înnobila prin capacitãþile lor viaþa ºtiinþificã, medicalã sau
artisticã din altã parte, din þãri care, pentru cã ºtiu sã preþuiascã ºi
sã pãstreze valorile adevãrate, ne sunt date exemplu de iluminare
în istoria omenirii. Sunt tineri români despre care forþe oculte nu
vor sã aflãm, a cãror existenþã, talent ºi inteligenþã sunt trecute sub
o vinovatã tãcere în timp ce minþile fragede ale generaþiei care acum
se ridicã sunt inundate cu false repere.

ªi, totuºi, de ce ne pleacã valorile? De ce tinerii nu recunosc
România ca fiindu-le patrie ocrotitoare, nu o percep ca pe o entitate
protectoare, ca pe un sprijin în realizarea personalã deplinã?
Rãspunsul, pentru ambele întrebãri, e simplu. Atât de simplu!
Aici, în aceastã þarã, nu se mai poate visa. Aici, în România noastrã,
a murit speranþa. Iar de aici, din România de azi, viitorul nu se
mai vede. ªi nu se mai vede pentru cã a fost furat!

Poate vã veþi întreba: „Pentru toate astea, unde sunt vinovaþii?”
Vã invit ca, împreunã, sã avem curajul de a ne privi în oglindã.
Acolo îi vom gãsi, cu siguranþã, pe cei culpabili!

Întrebãri din þara...

Peste 100 de organizaþii din lume au
sãrbãtorit Ziua Internaþionalã a Reciclãrii

Deºeurilor Electrice în 2019

la nivel global, de aproximativ 3-4% pe
an. Trebuie sã acþionãm rapid ºi eficient
pentru a contracara aceastã tendinþã”.
   „Ziua Internaþionalã a Reciclãrii Deºeurilor
Electrice este un prilej foarte bun sã arãtãm
progresele pe care le facem, în România. ªi
anul trecut, ca ºi anul acesta, am dat un
exemplu frumos de implicare ºi mobilizare,
în cadrul acestei platforme internaþionale.
Elevii ºi profesorii din Patrula de Reciclare
s-au remarcat, din nou, prin performanþã ºi
creativitate. Am colectat cantitãþi importante
de deºeuri electrice prin acþiunile locale
desfãºurate în 18 oraºe din þarã” a declarat
Andreea Idriceanu Calev, manager de
comunicare al Asociaþiei RoRec.
   Organizaþia ONU The International
Telecommunication Union, a devenit, pentru
prima datã, partenerul acestei campanii, iar
implicarea sa a contribuit la transmiterea
mesajului cãtre un public cât mai larg.
   Pascal Leroy, Directorul General al
WEEE Forum, a explicat: „Suntem foarte
mulþumiþi de implicarea participanþilor ºi
de vizibilitatea evenimentului. Numãrul
þãrilor implicate ºi al activitãþilor
organizate a depãºit aºteptãrile noastre.
Ne bucurãm cã evenimentul a avut un
impact semnificativ, în special în contextul
obiectivelor UE de colectare a acestui tip
de deºeuri, obligatorii de anul viitor, care
vor fi imposibil de atins fãrã implicarea
tuturor actorilor, inclusiv a cetãþenilor.
Suntem încrezãtori cã Ziua Internaþionalã
a Reciclãrii Deºeurilor Electrice a crescut
gradul de conºtientizare a importanþei
eliminãrii corecte a deºeurilor electrice în
þãrile care implementeazã legislaþia
corespunzãtoare”.
   WEEE Forum a demarat deja pregãtirile
pentru urmãtoarea ediþie a Zilei
Internaþionale a Reciclãrii Deºeurilor
Electrice din 2020, cu un obiectiv ambiþios
de a depãºi realizãrile de pânã acum.

 Ada Lungu
Editor PR Patrula de Reciclare

Asociaþia Românã pentru Reciclare RoRec
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C. S. Nicolãescu-Plopºor
(1900-1968), fost arheolog, istoric,
etnograf, folclorist, antropolog, geograf,
membru corespondent al Academiei
Române. În noaptea de 13 februarie
1982, Virgiliu Tãtaru, redactor la ziarul
“Viitorul” din Turnu Severin, aflându-
se într-o vizitã la Bârda, a povestit o
întâmplare din viaþa lui C. S.
Nicolãescu-Plopºor,  pe care o auzise
de la Paleologu, fãrã a da alte amãnunte.
   Se spune cã C. S. Nicolãescu –
Plopºor era candidat la alegeri pentru
Caracãl. De cinci ori fusese mereu
fericitul ales. Avea toatã siguranþa cã
va câºtiga alegerile ºi a ºasea oarã.
Cu acel prilej, a luat cuvântul în faþa
alegãtorilor ºi, prezentându-le o
bucãþicã de secerã descoperitã
undeva în pãmântul Olteniei, a început
sã pledeze: “Domnilor, copii, pe acest
pãmânt, unde au trãit moºii ºi
strãmoºii voºtri, am gãsit acest
inestimabil obiect, care s-a transmis
de 2500 de ani ca un mesaj…”
   Dupã ce ºi-a terminat Plopºor
cuvântarea, a luat cuvântul un
adversar al sãu, un împieliþat cu
câteva clase primare, dar foarte
versat ºi uns cu toate alifiile. Acesta,
de unde aflase, de unde nu aflase
de ceea ce voia Plopºor sã arate, dar
cu o zi înainte pusese un fierar de-i
fãcuse un fier asemãnãtor cu al lui
Plopºor. Fierul fiind vechi, arãta ca
unul gãsit în pãmânt. Luând cuvânt,
stil Caþavencu, acesta a început: “-
Fraþilor, am avut plãcerea sã

Amintiri despre C. S. Nicolãescu-Plopºor
ascultãm pe marele, nepreþuitul,
inegalabilul profesor ºi om de ºtiinþã
C. S. Nicolãescu-Plopºor. Fiecare
dintre dumneavoastrã s-a
cutremurat ascultându-i relatarea în
legãturã cu “descoperirea ºtiinþificã”
a domniei – sale. Numai cã acest
escroc ordinar a uitat un singur
lucru: a uitat cã nu toþi suntem naivi,
cã nu toþi suntem proºti ºi cã nu
poate sã ne prosteascã atât de uºor.
Iatã, fraþilor, un alt fier ca al
escrocului de adineauri. Seamãnã
cu al lui?” Un mãnunchi de glasuri
i-au rãspuns afirmativ. “Ei bine,
fraþilor, - ºi-a continuat impostorul
cuvântarea - eu aº putea sã vã spun
cã al meu e vechi de trei mii de ani
ºi poate mulþi m-aþi crede. Eu sunt,
însã, cinstit, fraþilor, ºi vã spun
adevãrul adevãrat, nu ca escrocul de
adineauri! Ei bine, fraþilor, aflaþi cã
fierul acesta e fãcut asearã de fierarul
nostru din oraº, de Ion. Aºa-i, Ioane?”
“- Da…!” rãspunse Ion, care aºtepta
la colþul scenei. “ - Ia spune tu, Ioane,
cât þi-am dat eu sã faci fierul acesta?”
“- Douã mii de lei, boierule!” “-
Vedeþi, fraþilor, ce matrapazlâcuri este
în stare ºarlatanul acesta, care de
atâþia ani v-a sucit mereu minþile ºi
v-a înºelat aºteptãrile?”.
   Alegãtorii, convinºi pe deplin de
“adevãr”, l-au luat pe C. S.
Nicolãescu-Plopºor la huiduieli ºi
abia a scãpat domnia-sa cu barba
întreagã.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Campania de recrutare a
tinerilor interesaþi de o carierã în
Jandarmeria Românã se apropie de
final. Vineri, 15 noiembrie a.c., este
ultima zi în care se mai pot depune
cererile de înscriere pentru ºcolile
militare de subofiþeri la care
examenul de admitere va fi
organizat în  luna ianuarie 2020.
   98 de tineri s-au înscris ºi
urmeazã ca pânã pe data de 12
decembrie a.c., sã depunã dosarul
de candidat, dupã care vor
parcurge probele eliminatorii: vizita
medicalã, testul psihologic ºi
probele de aptitudini fizice.
Perioada în care se va efectua vizita
medicalã ºi testul psihologic va fi
stabilitã dupã finalizarea perioadei
de înscriere. Tematica ºi
bibliografia de concurs, etapele de
înscriere a candidaþilor ºi
planificarea probelor de concurs se
afiºeazã pe site-ul oficial al fiecãrei
instituþii de învãþãmânt.
   Pentru  sesiunea de admitere

din luna ianuarie 2020 sunt

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã miercuri, 13.11.2019, Directorul
General, Adrian PINTEA, a participat
la Helsinki, la cea de-a 46–a
Conferinþã a Directorilor Agenþiilor
de Plãþi din Uniunea Europeanã
(UE), în contextul preºedinþiei
Finlandei la Consiliul Uniunii
Europene.
   Eveniment organizat bianual în
cadrul preºedinþiei rotative a
Consiliului Uniunii Europene,
conferinþa se bucurã de o largã
participare europeanã, prin
reprezentanþi atât ai agenþiilor de plãþi
similare din toate statele membre ºi
statele candidate, cât ºi ai unor
instituþii europene de prestigiu
(Comisia Europeanã, Curtea
Europeanã de Conturi).
   Astfel, conferinþa este platforma
idealã pentru ca agenþiile de plãþi ale
UE sã împãrtãºeascã experienþe ºi
bune practici, pentru a discuta
provocãri comune ºi a gãsi soluþii

COMUNICAT DE PRESÃ

privind participarea APIA la Conferinþa
Directorilor Agenþiilor de Plãþi din UE

comune, precum ºi pentru a prezenta
propuneri pentru îmbunãtãþirea
proceselor ºi a rezultatelor în
punerea în aplicare a politicii
agricole comune (PAC).
În acelaºi timp, conferinþa de la
Helsinki urmãreºte sã abordeze
perspectivele ºi provocãrile
subsumate procesului de tranziþie de
la actuala, la noua Politicã Agricolã
Comunã dupã 2020 ºi va beneficia
de prezentãri, dezbateri ºi contribuþii
din partea tuturor actorilor implicaþi
în proiectarea ºi implementarea PAC
(agenþiile de plãþi, Comisia
Europeanã, Curtea de Conturi
Europeanã).
   În cadrul evenimentului, Directorul
General APIA a prezentat raportul ºi
concluziile celei de-a 45-a Conferinþe
a Directorilor Agenþiilor de Plãþi
organizate la Bucureºti, în perioada
15-17 mai 2019, în contextul deþinerii
de cãtre România a Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene.
RESPONSABIL  COMUNICARE

Ultima sãptãmânã pentru înscrierea
la ºcolile militare de subofiþeri

disponibile:
- 190 de locuri la ªcoala Militarã
de Subofiþeri Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani (din
care 3 locuri pentru cetãþeni de
etnie romã ºi 2 locuri pentru alte
minoritãþi; 5 locuri pentru I.G.Av.;
35 de locuri pentru S.I.E.);
- 170 de locuri la ªcoala Militarã
de Subofiþeri Jandarmi „Petru
Rareº” Fãl t iceni (din care 3
locuri pentru cetãþeni de etnie
romã ºi 2 locuri pentru alte
minoritãþi; 5 locuri pentru I.G.Av.;
15 de locuri pentru S.I.E.).
   Relaþii suplimentare privind
condi þ i i le  de înscriere la
examenul de admitere se pot
obþine la sediul Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
din Strada Portului nr. 2, sau
te lefonic la numãrul  0252/
311.078, interior 24.507.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

 urmare din pag. 5

satului ºi de literatura de aceastã inspiraþie, totul ºi pe fondul unei crize
morale accentuate în societatea româneascã, ori satul reprezentând mereu
un model moral ºi valoric.
   A doua zi, oaspeþii din Cluj ºi Drobeta Turnu Severin au vizitat
Mãnãstirea Dintr-un Lemn, comuna Frânceºti, ctitorie brâncoveneascã,
ºi Mãnãstirea Surpatele din localitatea cu acelaºi nume, loc unde a canonit
ca maicã sora vitregã a lui Tudor Vladimirescu.

Delegaþie mehedinþeanã la...

 S. Daniel
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Consilii sunt, de asemenea,
vicepreºedinþi IRU.

În perioada 1 ianuarie 2020 – 31
decembrie 2021, noua conducere
IRU va fi formatã din:
Preºedinte:
Radu Dinescu, UNTRR, România
Vicepreºedinþi:
Asli Çalik, TOBB, Turcia
Patrick Westelinck, FBAA, Belgia
Membrii Executivului Prezidenþial:
Jan Buczek, ZMPD, Polonia
Bekmyrat Eyeberdiev, THADA,
Turkmenistan
Eduart Kasa, ANALTIR, Albania
Andrey Kurushin, ASMAP, Rusia
Christiane Leonard, BDO, Germania
Erik Oestergaard, DTL, Danemarca
Jos Sales, FLEAA, Luxemburg

***
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR) este o
organizaþie profesionalã ºi patronalã,
neguvernamentalã, independentã,
apoliticã, fondatã în 1990 pe principii
democratice, care promoveazã ºi apãrã
interesele transportatorilor rutieri pe plan
intern ºi internaþional, înregistrând de
la înfiinþare pânã în prezent peste 16.000
de firme înscrise - operatori care
efectueazã transporturi interne ºi
internaþionale de marfã ºi persoane.

Radu Dinescu...
 urmare din pagina 7

Începând din 2016, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a luat mãsuri
pentru ca întreg tronsonul de 7,5
kilometri, iniþial pe fonduri proprii,
de la Consiliul Judeþean, iar acum,
2,6 km, pe fonduri europene.

 urmare din pagina 3

Se aºterne asfalt...

 Biroul de presã
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se contureazã un final de capitol pe segmentul
banilor obþinuþi din munca proprie. Asta înseamnã cã
pot apãrea schimbãri în regimul muncii, schimbãri cae
vor atrage fie diminuarea salariului, fie rezolvarea unor
situaþii financiare vechi. Pe de altã parte, pot apãrea
ºi oferte noi de colaborare din care sã câºtigi mai
bine sau, la actualul loc de muncã, se poate ivi ocazia
sã lucrezi suplimentar ºi astfel sã-þi sporeascã salariul.
Totul este sã fii atent la oportunitãþi ºi deschis la
schimbare. Relaþiile cu persoanele din anturajul apropiat
sunt evidenþiate prin discuþii ºi acþiuni comune. Însã,
discordia pândeºte în umbrã. Poþi avea momente în
care sã simþi un vid mental, nereuºind sã iei decizii
sau sã participi activ la demersuri intelectuale. ªi
cãlãtoriile sunt viciate, deci fii prudent.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Intri într-o etapã nouã începând cu aceastã
sãptãmânã, o etapã beneficã în care variantele de a-þi
îmbunãtãþi planurile de viitor sunt multiple ºi uºor
de abordat. Lasã în urmã ceea ce te necãjeºte ºi
situaþiile stagnante. Gândeºte-te pe îndelete cum
anume vrei sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo,
visând pur ºi simplu cu ochii deschiºi. În segmentul
banilor obþinuþi din munca proprie existã nemulþumiri
serioase ºi reale. Totuºi, provocarea perioadei constã
în a învãþa sã trãieºti cu strictul necesar, pe de o parte.
Iar pe de altã parte, este vremea sã-þi remodelezi
concepþiile privitoare la bani ºi la implicaþiile lor.
Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat sunt
de bun augur, astfel cã reþine cele discutate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Îþi sunt favorizate momentele de discreþie, detaºare
de cotidian, de dialog interior. Începe o perioadã în
care revelaþiile vor fi abundente ºi ar trebui notate. Unii
prieteni îþi pot oferi informaþii preþioase, propuneri
viabile de proiecte profesionale, dar ºi propuneri de a
petrece timpul liber împreunã prin activitãþi recreative.
De asemenea, îþi poþi lãmuri situaþia conflictelor din
sfera profesionalã. Depinde numai de tine cum
gestionezi toate acestea. Selecteazã ce simþi cã îþi este
þie util acum ºi pe termen lung. Pe de altã parte, energia
vitalã este la cote joase, bine fiind sã-þi dozezi eforturile
ºi sã te ocupi numai de prioritãþi. Controleazã-þi stãrile
ºi reacþiile faþã de ceilalþi! Existã riscul sã strici gratuit
relaþii ºi situaþii bune.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În anturajul prietenilor ºi al relaþiilor socio-
profesionale se contureazã un final de etapã. Lucrurile
pot scãpa de sub control, deci fii prudent ºi evitã
escaladarea conflictelor. Energia perioadei analizate
este foarte puternicã ºi te poate copleºi. Oamenii vechi
pleacã din preajma ta, însã se face loc pentru alþii de
o mai bunã calitate. Deocamdatã priveºte atent la
ceea ce se petrece în acest anturaj ºi lasã deciziile
importante pentru o altã perioadã mai bunã. Însã,
tumultul relaþional în care eºti implicat te poate obosi
pe de o parte, iar pe de altã parte, este posibil sã
activeze afecþiuni vechi. Odihneºte-te conºtient ºi
îngrijeºte-te pe îndelete! Spre finalul sãptãmânii te
vei simþi mult mai bine.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Segmentul socio-profesional se va evidenþia mult
ºi bine de acum încolo prin întâlniri deosebite cu oameni
importanþi, prin modificarea statutului tãu socio-
profesional sau prin schimbãri ce intervin la locul de
muncã. Se prefigureazã finalul unei etape socio-
profesionale ºi se ivesc zorii alteia, dificil de înþeles
acum. Sunt ºanse de a obþine aprecierile celorlalþi vizavi
de eforturile depuse în câmpul muncii, de a obþine o
funcþie de conducere cu multe ºi dificile responsabilitãþi
pe termen lung. Însã, este bine sã te bazezi numai pe
forþele tale, întrucât susþinerea celorlalþi lasã de dorit.
Discuþii ºi întâlniri cu prietenii, reevaluarea unor proiecte
personale ºi profesionale. La finalul sãptãmânii au nevoie
de odihnã ºi compania celor dragi ºi de încredere.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã cu multe evenimente sociale. Se
contureazã rezolvãri vizavi de o cãlãtorie în strãinãtate
sau relaþiile cu strãinãtatea se vor finaliza din anumite
perspective. Este posibil sã-þi displacã ceea ce se
petrece acum pe segmentul strãinãtãþii, însã totul este
spre binele tãu suprem. Fie cã este vorba despre mediul
profesional, fie de cel familial se recomandã prudenþã,
rãbdare, toleranþã. Observã atent ce se petrece între tine
ºi persoanele oficiale din preajma ta, observã cum eºti
privit de cãtre ceilalþi ºi gândeºte-te ºi la statutul tãu
socio-profesional. Este vremea marilor schimbãri în
sensurile prezentate, dar deocamdatã sunt doar adieri
sensibile. Relaþiile cu prietenii se evidenþiazã prin
discuþii ºi întâlniri deosebite. Þine cont de sfaturile ºi
opiniile acestor persoane, chiar dacã pe alocuri ceva
din spusele sau gesturile lor te deranjeazã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este foarte controversat segmentul banilor ºi bunurilor
obþinute prin intermediul altora, mai ales prin intermediul
partenerului de viaþã sau al colaboratorilor din mediul
profesional. Se închide o etapã, fie prin diminuarea unor
favoruri materiale, financiare din partea altora, fie se
rezolvã datorii vechi. Totuºi, ar fi bine sã analizezi atent
fiecare investiþie, întrucât mai existã în preajma ta profitori
bune mascaþi cu intenþii bune. Gândirea ºi comunicarea
sunt viciate, de aceea în funcþie ºi de situaþiile în care te
afli, cere sprijinul cuiva de încredere pentru a lua deciziile
potrivite sau pentru demersuri intelectuale. De asemenea,
cãlãtoriile ºi studiile sunt umbrite. Prudenþã dacã mergi
în cãlãtorii lungi sau dacã eºti implicat în examene ºi
interviuri de angajare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale îºi vor schimba termenii ºi
condiþiile de desfãºurare, începând din aceastã
sãptãmânã. Este vremea sã renunþi la relaþiilor
nepotrivite ºi sã te debarasezi, rapid, de persoanele
care þi-au obstrucþionat progresul pânã acum. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã, deoarece lucrurile pot scãpa de
subcontrol. Se contureazã ºi cheltuieli, fie pe taxe,
facturi, credite, fie pentru ceva necesar partenerului de
viaþã sau unui colaborator de la serviciu. Este important
ºi util sã te concentrezi serios pe ceea ce îþi este þie
necesar acum ºi care ar putea da roade într-un viitor
apropiat. Pãstreazã în preajma ta numai relaþiile de bunã
calitate. Pe de altã parte, relaxeazã-te prin lecturi
deosebite, spirituale, vizioneazã spectacole de teatru,
un concert ºi dialogheazã cu oameni erudiþi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

De urmãrit atent ce se petrece în segmentul muncii,
mai ales la locul de muncã ºi în relaþiile colegiale!
Sunt probabile rãsturnãri de situaþie de anvergurã,
finalul unei etape care poate fi total neaºteptat ºi de
neprevãzut. De asemenea, ºi sãnãtatea este foarte
vulnerabilã, deci fii prudent în toate privinþele. De evitat,
pe cât posibil în perioada 14 – 15 noiembrie,
suprasolicitarea nervoasã, eforturile fizice, escaladarea
conflictelor, plus analizele ºi intervenþiile chirurgicale!
Acordã-þi rãgaz sã te odihneºti ºi sã-þi reevaluezi toate
planurile personale ºi profesionale. Relaþiile
parteneriale sunt tensionate ºi se contureazã discret
schimbãri definitive. Analizeazã frecvent ceea ce se
petrece în acest segment ºi ascultã-þi vocea interioarã.
Este vremea sã renunþi la relaþiile care funcþioneazã
defectuos ºi la colaborãrile profesionale care dau roade
prea puþine. Cheltuieli pe taxe, facturi, datorii sau pe
cumpãrãturi apãrute, aparent, din senin.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile sentimentale pot lua turnuri spectaculoase
în aceastã sãptãmânã. Mai mult este vorba de finalul
unei etape, atât în ceea ce priveºte relaþia cu persoana
iubitã, cât ºi relaþia cu copiii, depinzând de situaþie.
Rãscolirile sufleteºti pot fi de proporþii, de aceea este
bine sã fii prudent ºi sã-þi controlezi reacþiile. Lasã pe
cei dragi sã-ºi vadã de viaþa lor aºa cum doresc ei, nu
cum doreºti tu! Este vremea sã accepþi schimbãrile
care deja s-au produs pe segmentul amoros ºi care
sunt ireversibile. Seriozitatea ºi implicarea de care dai
dovadã în ceea ce priveºte îmbunãtãþirile privitoare la
relaþiile cu ceilalþi sunt foarte potrivite acum ºi vor
avea efecte pe termen lung. La serviciu sunt animozitãþi,
dar ele sunt regizate demult de cãtre ºefi ºi colegi.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Ocupã-te pe îndelete de
sarcinile tale de lucru ºi bazeazã-te numai pe forþele
tale. Acordã atenþie ºi sãnãtãþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se întrezãresc discuþii importante cu membrii
familiei referitoare la investiþiile patrimoniale ºi la
relaþiile cu neamurile. Ceea ce planifici acum pe
segmentul familial ºi domestic va crea efecte pe termen
lung. Se contureazã finalul unei etape domestice ºi
încet, sigur ºi discret, se prefigureazã schimbãri, unele
total neaºteptate sau neînþelese acum. Pe de altã parte,
surprizele din relaþiile cu neamurile pot fi de proporþii.
Prudenþã la condiþiile locative! Este bine sã repari totul
cu atenþie ºi cu ajutorul unor specialiºti. Relaþiile
sentimentale sunt amestecate, astfel cã momentele
bune alterneazã cu momentele mai puþin plãcute. Este
nevoie sã-þi remodelezi mentalitatea vizavi de iubire ºi
implicaþiile ei. Dacã cei dragi îþi rãspund cu alte monede
decât cele pe care le aºtepþi tu, înseamnã cã pe undeva
tu le-ai atras. Detaºeazã-te ºi bucurã-þi sufletul cu un
hobby sau cu discuþii amicale cu prietenii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

O sãptãmânã foarte importantã privitoare la relaþiile cu
anturajul apropiat. Mentalul îþi este rãscolit, astfel cã îþi
poate fi dificil sã relaþionezi corect cu ceilalþi. Este foarte
probabil sã închei unele relaþii, sã afli detalii despre
unii apropiaþi care sã te uimeascã în mod nebãnuit.

Autor: AstroCafe.ro

(14 - 20 noiembrie 2019)

 continuare în pag. 14
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

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

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

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

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

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

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

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

În perioada 08 - 10.11.2019 frumoasa
aºezare Poiana Braºov a fost gazdã a
Campionatului Naþional de Kata (forma
demonstrativã a tehnicilor din Judo) ºi Examen
de Grad pentru sportivi ºi antrenori.
   CSM Drobeta Turnu Severin a fost reprezentat de
perechea COVACIU IASMINA ºi IOVIÞA ROBERTA

Poiana Braºov a fost gazdã a Campionatului Naþional de Kata
în proba Nage –No –Kata (scurt) ºi au reuºit clasarea
pe cea mai înaltã treaptã a podiumului.
   În cadrul Examenului de Grad (centura neagrã
1 DAN) sportiva ARGINT DIANA a trecut cu brio
testul teoretic ºi practic ºi a obþinut carnetul de
purtãtor al Centurii Negre 1 DAN.
   În aceeaºi perioadã în Bulgaria la KOZLODUY s-a
desfãºurat ediþia jubiliarã cu numãrul 10 a Turneului
Internaþional “Boteva Slava” care a adunat la start
200 sportivi de la 40 cluburi din BUL, ROU, SRB.
   Sportivii noºtri s-au clasat la acest concurs
de verificare dupã cum urmeazã:
Loc I - MITAR REBEKA -52 kg –U15
Loc II - MOLDOVEANU SARA  +52 kg -U13
   Urmeazã pentru sportivii Judoka de la CSM
Drobeta o nouã Cupã Europeanã pentru cadeþi
(Gyor-HUN), dar ºi concursuri de verificare
pentru celelalte categorii de vârstã.

Evoluþia leului din prioada care a
precedat alegerile prezidenþiale a fost una
descendentã faþã de principalele valute, tendinþã
care a continuat ºi sãptãmâna aceasta.

Principalul eveniment al perioadei a fost
reprezentat de ºedinta de politicã monetarã a
BNR, unde s-a decis menþinerea dobânzii-cheie
la 2,50%/an, nivel stabilit în mai 2018.

La conferinþa de presã care a urmat,
guvernatorul Mugur Isãrescu a anunþat cã
prognoza de inflaþie pentru finalul acestui an a
fost scãzutã de la 4,2 la 3,8%, respectiv de la
3,4 la 3,1%, pentru decembrie 2020.

În august, BNR a menþinut la 4,2% prognoza de
inflaþie pentru finalul acestui an ºi a crescut, de la
3,3% la 3,4%, prognoza pentru decembrie 2020.
Evoluþia a fost confirmatã de INS, care a anunþat cã
inflaþia din octombrie a coborât la 3,4%.

Creºte presiune pe leu

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

„Nu suntem nici în prãpastie, nici pe marginea
ei. Însã, cea mai mare parte a creºterii economice
este bazatã pe consum. Cererea ºi-a menþinut
ritmul crescut, iar aceastã creºtere nu este la un
nivel sustenabil”, a atras atenþia guvernatorul BNR.

Cursul euro s-a miºcat între 4,7597 ºi 4,7627
lei, cel de la finalul perioadei fiind stabilit la 4,7619
lei, când tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,761
ºi 4,765 lei, cu închiderea la 4,764 lei.

De altfel, la nivel regional s-a conturat o evoluþie
depreciativã a monedelor, cel mai afectat fiind forintul
care a pierdut peste un procent faþã de euro. Aceastã
tendinþã se datoreazã ieºirilor de capital speculativ
care se îndreaptã cãtre plasamentele în dolari.

Cursul monedei americane a crescut puternic,
de la 4,2742 la 4,3202 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat de la 1,104 la
1,096 – 1,1,098 franci/euro, astfel cã media ei
a urcat de la 4,3138 la 4,3410 lei.

Uncia de aur a avut o
evoluþie descendentã pe
pieþele specializate,
provocatã de aprecierea  Radu Georgescu

monedei americane. De la valori de 1.509 – 1.514,
la începutul perioadei, uncia a scãzut la sfârºitul ei
pânã la 1.450 dolari, ceea ce a fãcut ca BNR sã anunþe
marþi un preþ al gramului de aur de 202,0404 lei, cel
mai mic nivel începând cu 8 august.

La sfârºitul perioadei analizate, indicele ROBOR
la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 2,97%,
dupã ce a coborât joia trecutã la 2,96%, nivel care
se înregistra în a doua jumãtate a lunii ianuarie.

Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a scãzut vineri la 3,05%,
valoare care se mai înregistra la jumãtatea lunii
iunie, dar a stagnat marþi la 3,06% iar cel la 12
luni a coborât de la 3,17 la 3,16%.

De la un maxim de 1,1176 dolari, euro a
scãzut marþi la 1,1011 – 1,1039 dolari.

Aprecierea dolarului a provocat scãdere
bitcoin. Aceasta a coborât pe platformele
specializate de la 9.500, la începutul intervalului,
pânã la 8.600 la sfârºitul acestuia.

Analiza cuprinde perioada 6 – 12 noiembrie.
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Horoscop

Prudenþã ºi la cãlãtorii în perioada 14 – 15
noiembrie! Pot apãrea neplãceri deosebite. Relaþiile cu membrii familiei intrã în
scenã în a doua parte a intervalului analizat. Discuþii pe teme patrimoniale, pe
moºteniri sau pe relaþiile cu alte rude. Existã cumva un soi de rupturã între tine
ºi membrii familiei sau între tine ºi tot ce priveºte casa ºi familia în general. Îþi
poate pãrea dificil sã te concentrezi sau sã te ocupi de treburile domestice sau de
nevoile membrilor familiei. Cu puþin efort, bunãvoinþã ºi deschidere sufleteascã
ai putea rezolva totul foarte bine. Se contureazã schimbãri majore ºi definitive în
plan familial ºi bine ar fi sã iei la cunoºtinþã de ele, din timp.

Zodia Peºti

an
un

þ SC MUSTAFA - CABAR CONSTRUCT SRL cu activitatea
“lucrãri de construcþii” din Drobeta Turnu Severin, str.
Migdalului nr. 1, judeþul Mehedinþi  anunþã angajarea unei
persoane pe perioadã nedeterminatã în funcþia de muncitor
necalificat în vederea organizãrii uceniciei la locul de muncã.



Severinencele, eliminate din nou
prematur din Cupã
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CFR’43 Turnu Severin a
obþinut a 6-a victorie consecutivã  în
Campionatul Naþional de Futsal

      ACS Atletic Drobeta a pãrãsit,
ºi în acest an, Cupa României, încã
din primul tur. Vinerea trecutã,
fetele antrenate de Daniel Ispas au
fost învinse, pe Stadionul Termo,
cu 4-0 de Luceafãrul Filiaºi, echipã
care activeazã în Liga 1.
Severinencele evoluezã în eºalonul
secund ºi vor disputa urmãtorul
meci din campionat pe 24
noiembrie, de la ora 11, pe
Stadionul Termo, cu ACS Banat

Dupã etapa a 11-a din Liga a V-a

Elevii lui Moutinho, fãrã rivali
Juniorilor  U19 ºi continuã sã aibã
punctaj maxim în seria a V-a. În etapa
a VI-a, elevii antrenaþi de portughezul

Hugo Moutinho au
dispus, luni, în Sala
Polivalentã, cu
scorul de 9-1 (4-1)
de Metropolitan
Iºalniþa.
   Încurajaþi de peste
100 de spectatori,
severinenii au
marcat prin Raul
Iorgulescu (7),
Eugen Toader (9,
22), Alexandru
Crãiaºu (12), Relu

Clement (17, 33), Andrei Nohaiu
(30), Andi Schinteie (36)  ºi Mathias
Hondorocu (39), în timp ce singura
reuºitã a doljenilor i-a aparþinut lui
Andrei Vãduva (8).
   “A fost un meci frumos. Am
utilizat ºi jucãtorii care au evoluat
mai puþin pânã acum. Cu toate
acestea, nu am primit decât un gol,
iar asta nu poate decât sã mã
bucure. Avem cea mai bunã
apãrare din serie. Sper ca publicul
sã vinã în numãr din ce în ce mai
mare la salã. Avem nevoie ºi de
sprijinul lor, mai ales cã în ultimele

2 meciuri pe care le mai avem de
jucat acasã în 2019 întâlnim cei mai
puternici adversari”, a spus
antrenorul Hugo Moutinho.
   Duminicã, de la ora 17:30,
severinenii vor primi vizita echipei
Forþa Oltenia Craiova.  În cazul unui
nou succes, CFR’43 Turnu Severin
va fi calificatã ºi matematic în Liga
Elitelor, deºi ar mai fi de jucat încã
3 etape din sezonul regular. În
partida-tur, jucatã la Iºalniþa,
severinenii au dispus cu 8-3 (2-1)
de echipa antrenatã de Dragoº
Iliescu, Oltenia Craiova.

Seria a V-a, Etapa a V-a
CFR Turnu Severin - Metropolitan Iºalniþa 9-1
CSJ ªtiinþa U Craiova - Viitorul ªtiinþa Craiova  6-2
Forþa Oltenia Craiova - Viitorul Bãleasa 1-5
Clasament
1. CFR Tr. Severin 6   6 0   0 57-17 18
2. Viitorul Bãleasa 6   5 0   1 62-19 15
3. Oltenia Craiova 6   2 0   4 35-38 6
4. CSJ ªtiinþa Craiova 6   3 0   3 39-50 6
5. Metrop. Isalniþa 6   1 0   5 11-44 3
6. Viitorul Craiova 6   1 0   5 18-54 3
Etapa viitoare
CFR Turnu Severin – Forþa Oltenia Craiova
Viitorul ªtiinþa Craiova – Viitorul Bãleasa
Metropolitan Iºalniþa – CSJ ªtiinþa U Craiova

Noapteºa nu se dezminte

Liga a V-a - Etapa a XI-a
AS Noapteºa – Coºuºtea Cãzãneºti 5-1 (4-1)
Viitorul Floreºti – Real Vânãtori  1-2 (1-1)
ªtiinþa Broºteni – Viitorul Dârvari 7-1 (4-0)
AS Pruniºor – Voinþa Opriºor     7-4 (5-1)
ASG Hinova – Dunãrea Hinova    0-1 (0-0)
Avântul Bistriþa – Inter Crãguieºti 1-1 (0-0)
Clasament
1. Noapteºa 10   9 1   0 44-13 28
2. Vânãtori 10   8 1   1 23-11 25
3. Cãzãneºti 10   6 3   1 33-21 21
4. D. Hinova 10   4 3   3 19-18 15
5. Bistriþa 11   4 2   5 19-22 14
6. Opriºor 11   4 1   6 23-32 13
7. ASG Hinova 10   4 0   6 16-26 12
8. Dârvari 10   4 0   6 22-33 12
9. Broºteni 10   3 2   5 27-29 11
10. Floreºti 10   3 2   5 23-27 11
11. Vrata 10   3 2   5 18-25 11
12. Crãguieºti 10   2 2   6 20-19 8
13. Pruniºor 10   2 1   7 30-41 7
Etapa viitoare (duminicã, 17 noiembrie)
Viitorul Dârvari – AS Noapteºa
Real Vânãtori – ªtiinþa Broºteni
Coºuºtea Cãzãneºti – ASG Hinova
Inter Crãguieºti – Dunãrea Hinova
Avântul Bistriþa – AS Pruniºor
Voinþa Vrata –Viitorul Floreºti

Girls Reºiþa. Dupã 3 meciuri
jucate, ACS Atletic Drobeta are un
singur punct obiºnut ºi se aflã pe
ultimul loc în seria a II-a.
   Anul trecut, severinencele
evoluau în Liga 3 ºi au fost
eliminate tot în primul tur al Cupei
României, de Juventus Timiºoara,
care s-a impus cu 4-0. În 2017,
fetele lui Ispas au pierdut în runda
inauguralã cu Banat Girls Reºiþa,
scor 0-3.

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu

Mehedinþi, AS Noapteºa a rãmas
singura echipã neînvinsã, în
urma victoriei cu 5-1
înregistratã în partida cu
Coºuºtea Cãzãneºti, ocupanta
locului 3. Traian Gîngu (4),
Adelin Gîngu (18, 32), Dan
Stapan (30) ºi ªtefan Tudor
(89) au marcat pentru liderul-
surprizã al ultimului eºalon
fotbalistic din judeþ, în timp ce
Jean Canciu a înscris singurul
gol al oapeþilor, în minutul 43.
 Pe locul secund, la 3 puncte

sub AS Noapteºa, a rãmas
Real Vânãtori, care s-a impus
cu 2-1 în deplasarea de la
Viitorul Floreºti, prin golurile
marcate de Petre Cãprariu
(38) ºi Bobi Chiotan (61),
respectiv Virgil Ciolacu (24).
Etapa viitoare, programatã
duminicã, AS Noapteºa joacã
la Dârvari, în timp ce Real
Vânãtori primeºte vizita
echipei ªtiinþa Broºteni.
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Mã nepoate, fusei cu Sucã
la vot,  cã uitai sã vã spui, nerodu
se hotãrî în ultimu’ moment sã
meargã. Cã el nu voteazã, cã nu are
cu cine, cã el ar fi mai bun ca toþi
candidaþii, cã nu meritã niciunul
votu’ lui, pãnã sã hotãrî brusc sã
voteze. Bine, încercai io sã-l
descos, sã-l trag de limbã, da ãsta
nu vorbeºte decât atuncea când are
el limbariþã. Altfel nu, zici cã e nea
Drãghiea în timpu liber, cicã el
vorbeºte numai când are ceva de
spus, cã altfel sã bagã singur în
samã. Bine, el oricum sã bagã
singur în samã, da nu-ºi dã seama
tot timpul. Acuma e cam
nemulþumit, cã cicã sã putea mai
bine, de nici nu prea ºtii pe cine a
ales. Da las cã la turul doi nu are
decât douã variante, aºa cã aflu eu
cu cine a votat ºi vin ºi vã spui.

Mã fraþilor, sã alergarã dupã
voturi pin Severin, de ziceai cã
sunt la olimpiadã, ori la intrarea
la Medicinã, erau cel puþin doi
pe loc. Sã vezi promisiuni la
secþiile de votare în faþã, sã vezi
linguºeli ºi rugãminþi, ziceai cã
depinde viitorul oraºului de
fiecare, aºa sã rugau unii de alþii.
Cã ba sã-i dai voturile lu nu ºtiu
cine, ba cã ar fi bine sã alegi pe
nu ºtiu care, de nu mai ºtiai cine
ºi cu ce sã alege ºi petrece.

ªi uite aºa ieºi bine pãnã la
urmã pentru pesedei, ºi la judeþ
ºi la municipiu reºedinþã, cam
printre puþinele zone unde
izbãvirã cu un rezultat pozitiv. Ãi
galbeni sã pregãtiserã sã desfacã
ºampania, da dupã aia o bãgarã
iarã la rece. Cicã sperã cã pãnã data
viitoare, da acuma nici ãilalþi nu
stau degeaba ºi cicã pregãtesc ei

Sucã ºi votu, iubirea di la Orºova în sus ºi gunoaiele sortate pin cartierele oraºului

paharele. ªi niscaiva confetti. Pã
da, cã pi la Orºova, nea Stoica pusã
iubirea pe malu Dunãrii, sã facã
tineretu’ poze, cu apa în spate,
doar-doar creºte ºi ‘mnealui în
popularitate ºi vãd orºovenii ce
primar în trend au.

Mã nepoate, da cam degeaba sã
fãcu apel la severinenii cu datorii
sã mai plãteascã din restanþele la

întreþinere, cã abia sã strânge
milionu de la o asociaþie, de zici cã
e cãldura luatã în leasing, ori vine
în 24 de rate pe conductã. Poate
pãnã vine Moº Crãciun sã mai

aducã ceva, mãcar sã nu sã mai taie
cãldura, cã nici cei care plãtesc nu
sunt milionari sã-ºi permitã
abonamente nelimitate la
temperaturi ridicate.

Bine, deºi am mai semnalat, nici
cu containerele pentru sortarea
deºeurilor nu ne e ruºine, cã nu
prea s-a înþeles care e treaba cu ele,
de vreme ce e mai multã mizerie

pe lângã. De fapt e cam jumate pe
afarã, de zici cã s-a mutat groapa
de gunoi pin cartiere, cã altfel nu
sã explicã de ce sã aruncã gunoiul
pe te miri unde. Acuma, sã mai dau  nea Mãrin

niscaiva amenzi, da numai atuncea
când sunt prinºi în fapt cei care
aruncã pe lângã containere, cã cicã
ar fi pline recipientele, numai cã
mulþi nici nu sã mai sinchisesc sã
verifice cum stã treaba.

Da apropo de amenzi, sã deterã
de fro 5 miliarde de lei, pentru
parcãrile neregulamentare, da nici
nu sã învaþã minte prea mulþi, mai

ales cei cu volan pe dreapta.
ªi nu pentru cã ar asta o mare
problemã, cu volanul, da au ºi
uitat cã peste graniþe nu-ºi
permit sã parcheze
neregulamentar nici mãcar
vreun minut, darãmite zile
întregi. Da poate din amendã
în amendã mai învaþã una-alta.

Mã nepoate, da vorbin de
ultimele alegeri, zise al lu
Zbanghiu cã scor de ãsta de l-
a obþinut nea actoru’ singur,
mai rar. Bine, unii di la
Mehedinþi zic cã li  sã
datoreazã, aºa cã acuma
repetã replicile din filmele lu

nea Diaconu, mai ales aia cu
“mîna întinsã”.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


