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„Strãinul” de lângã noi

Misiune imposibilã
la Cotroceni

Avea ºi scaun. Scaun bun la
primãrie, domnul Iohannis. Nu l-a
vãzut nimeni crispat vreodatã.
Poate doar lent ºi adormit. La
Cotroceni este scaun, dar
Iohannis pânã acum a arãtat cã
are doar diaree. ªi nu e una
verbalã. Nu iese decât pe o parte.
Problema este cã mulþi spun cã
nu mai are ce sã arate ºi cã ar fi
nevoie de ceva alegeri anticipate.
Dar cum sã îl suspenzi pe
Iohannis, dacã nu face nimic?!
Misiune imposibilã!
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de Sorin Vidan

Gherghe e doar un foarte abil
jucãtor de conjuncturã
înaintea primului mandat) va fi se pare
cel care va învinge ºi acum, la localele
din acest an, lãsându-i ºi pe liberali
ºi pe social-democraþi ºi certaþi ºi cu
buzele umflate. Coalizarea acestora,
posibilã în 2012, acum e absolut
imposibilã. Sigur, dacã ar fi fost
alegeri în douã tururi, lucrurile ar fi
Relaþia dintre PSD ºi PNL s- putut sta altfel, dar nu e cazul. PSD ºi
a deteriorat foarte rãu din 2012 PNL sunt din nou partide antagonice,
încoace. Pânã la urmã însã e o cu viziuni diferite ºi atitudini diferite.
Eºecul previzibil la localele din
întoarcere la normalitate, cu douã
partide opuse, faþã în faþã, ºi pentru 2016 al liberalilor ºi socialcare episodul USL a fost doar un democraþilor vs primarul Constantin
moment izolat de compromis necesar Gherghe, a fost prefigurat încã din
contra sistemului bãsist. Tocmai 2012. PSD a gafat enorm, fãcând
sistemul bãsisit, a cãrui expresie „achiziþii” politice din rândurile
localã e chiar primarul Constantin consilierilor locali ºi judeþeni dar ºi
Gherghe (fost lider local al PDL; chiar ale directorilor instituþiilor
Bãsescu a venit la Severin sã-l deconcentrate ai PDL ºi a stricat foarte
susþinã în campania electoralã, grav delimitãrile pe harta politicã

localã, identitãþile partidice, dar ºi
orice scarã valoricã a unei organizaþii
politice cum e PSD a cãrei bazã e
încrederea ºi meritul, nu
autoritarismul tribal ºi traseismul.
Compromisul a fost împins mult prea
departe, uneori la cote hilare, cu
consecinþe dramatice pentru PSD
care se confruntã cu o gravã crizã
internã de încredere în lideri. Cam
toate „achiziþiile” din 2012 de la PDL
au fost pãstrate pe funcþii (nu mai
vorbim de cei din PC, puþini dar abili
în a-ºi rezerva poziþii cheie) ironia
sorþii e cã multe dintre aceste
„achiziþii” între timp au întors spatele
unui PSD decredibilizat ºi confuz.
Asupra lui Gherghe, în 2012, plana
ameninþarea unei suspendãri, dar PSD
nu a schiþat nici un gest. Gherghe a
fost tolerat de PSD, þinut bine mersi în

Euro a adormit la 4,46 – 4,47 lei

Raportul euro/leu are una
dintre cele mai stabile perioade din
ultimul timp, fluctuaþiile cursului
limitându-se la 0,5 –1 bani.
Perioada a debutat 4,4629, iar
minimul a fost de 4,4608 lei pentru
ca la finalul intervalului sã fie
înregistrat un maxim de 4,4705 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile sau realizat între 4,4660 ºi 4,4730
lei, în timp ce cotaþiile de la
închidere erau de 4,47 –4,4730 lei.
Creºterea de la finalul perioadei s-a
datorat unei majorãri a cererii
comerciale ºi a unei uºoare
ascensiuni a aversiunii faþã de risc.
Evoluþia raportului euro/leu din
sãptãmânile urmãtoare va fi decisã de

sentimentele pe care le vor avea pieþele
internaþionale faþã de recentele decizii
de politicã monetarã ale BCE dar ºi de
cele pe care le va lua Comitetul de
politicã monetarã al Rezervei Federale
americane (FOMC).
BCE a decis sã coboare dobânda
sa de politicã monetarã de la 0,05 la
0%, cel mai redus nivel din istorie, ºi
dobânda pentru facilitatea de depozit de
la -0,3 la -0,4%, dar a ºi majorat
programul de achiziþii de obligaþiuni ale
statelor sau companiilor din zona euro
cu 20 de miliarde de euro pe lunã, la 80
de miliarde de euro pe lunã. Reamintim
cã programul de achiziþii a debutat în
martie trecut ºi ar fi trebuit sã funcþioneze
pânã în septembrie a acestui an. Toate
aceste mãsuri au
scopul de a
ridica inflaþia
peste zero ºi de
a stimula relansarea economiei
prin creºterea
creditãrii.
Cursul
dolarului
american a fost
mult mai volatil.

braþe. Dacã în 2012 PSD ar fi fost
intrasigent, Gherghe ar fi fost
suspendat, scos din joc, ºi astãzi PSD
ar fi avut ºanse reale la primãrie, cãci
Gherghe e doar un mic „mit” local,
cum era ºi Dinu, nu un om în spatele
cãruia e vreo structurã de partid
puternicã, bine articulatã, sau vreo
mare viziune edilitarã. Gherghe e doar
un foarte abil jucãtor de conjuncturã,
exploatând interesele ºi slãbiciunile
unor partide (PSD, PDL, MP, UNPR)
ºi dominând o scenã cu actori politici
de mâna a doua. Gherghe s-a distrat
copios în aceºti ani, cu ifosele, orgoliile
ºi megalomania tuturor liderilor
politici întâlniþi în cale, dovedind cã e
cu mult mai aplicat ºi mai inteligent
decât ei. Toþi au trecut, Stãniºoarã,
Nicolicea, Elena Udrea, Duicu, dar el
a rãmas în picioare, ºi va rãmâne ºi la
localele din acest an, dacã nu se
întâmplã lucruri grave, de sãnãtate sau
judiciare, Doamne fereºte!
Tocmai de aceea pentru PSD ºi
PNL campania electoralã de acum
nu ar trebui sã fie motiv de dihonie,
de lovituri sub centurã cu atât mai
puþin, cãci este inutil ºi ridicol.
Lupta lor va fi sã ocupe cât mai mult
din zona consiliului local ºi sã
încerce sã facã un front comun antiprimar. Altfel Gherghe va jongla
cum va vrea în consiliul local, cum
a fãcut ºi pânã acum.

El a început perioada la maximul de
4,0733 lei. Dupã atingerea unui
minim de 4,0221 lei, intervalul s-a
încheiat la 4,0351 lei, când cotaþiile
din piaþa valutarã fluctuau între 4,017
ºi 4,036 lei.
Moneda elveþianã, care a s-a
depreciat pe pieþele internaþionale de
1,092 la 1,1002 franci/euro, a fluctuat
între 4,0625 în debutul intervalului ºi
4,0799 lei, la finalul lui.
Volatilitatea perechii euro/dolar
a fost una ridicatã, tranzacþiile pe
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
pieþele internaþionale realizându-se
* Anchete * Dezvãluiri *
între 1,0822 ºi 1,1275 dolari. La
sfârºitul perioadei, cotaþiile erau de
1,1074 –1,1119 dolari.
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Anunþat, în prealabil, pe o reþea de
socializare ca fiind PROTEST
CULTURAL CONTRA IMPOSTURII,
evenimentul s-a dovedit un fâs
mediatic, pentru cã au fost mai mulþi
jurnaliºti decât oameni de culturã,
scriitori, membri sau nemembri ai
USR etc., º.a.m.d. Circa 6-7 din
aceºtia au fost prezenþi marþi, 15
martie, la ora 14,00, în faþa Palatului
Culturii, nu la sala „Virgil Ogãºanu”,

ºi asta pentru cã ar fi luat cineva
cheile de acolo. Subiectul adunãrii
protestante ar fi faptul cã la
conducerea Palatului Culturii ar fi
fost adus „un domn strãin, ins fãrã
pregãtire în domeniu, fãrã a fi fãcut
personal ceva efectiv cultural,
neagreat de niciuna din
personalitãþile noastre (...) un
contabil de la Opera Românã din
Craiova care nu a lucrat efectiv
niciodatã în culturã, fãrã studii
umaniste sau de specialitate
culturalã, care nu cunoaºte nevoile
severinenilor ºi pe care le sfideazã
în permanenþã”. Dupã care a
urmat „scoaterea la concurs a
postului de manager al Palatului
Culturii prin care se cereau condiþii
neprevãzute în lege, astfel încât sã
se elimine din start orice posibilitate
ca la acesta sã poatã participa
cineva din judeþul Mehedinþi”. ªi unul
dintre cei care au vrut sã participe este
chiar Viorel Mirea, protestatar.
Acestea fiind spuse, lozinca VENIÞI
SÃ NE SALVÃM SEVERINUL! a
rãmas la stadiul de lozincã...

Bilanþ la PROTECÞIA
CONSUMATORULUI Mehedinþi

„În acest moment aniversar pentru Protecþia Consumatorului la nivel
mondial, pentru cã este Ziua Mondialã a Protecþiei Consumatorului, am
considerat oportun sã facem un bilanþ al activitãþii pe anul 2015 al
Comisariatului Judeþean. Din datele statistice prezentate am reþinut cã au
fost efectuate 1290 de acþiuni de control, din care la produse alimentare
425, produse nealimentare 251, produse financiare 6, servicii alimentare
52, servicii nealimentare 212, servicii financiare 38, alte segmente 305 acþiuni
de control. În urma acestora amenzile aplicate au fost în valoare de 2.382.750
lei, au fost prelevate probe în 37 de acþiuni de control, valoarea mãrfurilor
neconforme oprite de la comercializare fiind de 117.801 lei. Numãrul total
de petiþii înregistrate anul trecut este de 612, petiþii care au ºi fost verificate.
Din acestea închise au fost 603. Valoarea despãgubirilor acordate a fost de
27.537 lei”, preciza Felix Manta, director Protecþia Consumatorului.
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„CUTREMUR” pe 4 martie,
la Casa Corpului Didactic

Luni, 14 martie 2016, noul
director al C.C.D. Mehedinþi a
organizat o conferinþã de presã la
sediul instituþiei din Drobeta
Turnu Severin, str. Calomfirescu,
nr 94. Pe lângã detaliile istorice
pe care le-a oferit cu privire la
clãdirea instituþiei sau a
mobilierului de patrimoniu aflat
în biroul sãu, domnul director
Emil Miricã a exprimat opinii cu
privire la învãþãmântul
preuniversitar românesc, în
comparaþie cu sistemele de
învãþãmânt din Europa ºi a
rãspuns la întrebãrile
reprezentanþilor presei locale.

La conducerea Casei Corpului
Didactic Mehedinþi au intervenit
modificãri. Care au fost aduse la
cunoºtinþã de noul director, EMIL
MIRICÃ, numit pe ordin de ministru
în data de 4 martie, în urma încetãrii
delegãrii atribuþiilor specifice pentru
doamna Rodica Teleguþã.
„Pentru mine este detaºare în
interesul învãþãmântului din 4 martie.
Avem de lucru destul de mult, de fapt
am ºi schimbat scaunul azi, au
apãrut ISU care nu este mulþumit de
câteva aspecte, au fãcut un referat...
Eu am demarat toatã procedura
pentru a obþine autorizaþia de
funcþionare din toate punctele de
vedere, clãdirile nu au autorizaþie,
am început procedura, totuºi. Sunt
acomodat cu ceea ce se întâmplã
aici, biroul directorului este cel la
care am mai stat în altã calitate,
patru ani, acest birou este construit
de cãtre elevii de la ªcoala de arte

ºi meserii de la Vânjuleþ, a fost
construit pentru Regele Mihai, el e
aici, este construit din lemn de cireº.
Am ajuns aici pentru cã pe 26
ianuarie, la solicitarea mea, Colegiul
Tehnic „Decebal” a considerat cã nu
pot sã-mi urmez activitatea ºi pe 27
ianuarie am transmis Ministerului
Educaþiei curriculum vitae al meu ºi
am rugat dacã au nevoie de mine. ªi
s-a gãsit soluþia aici, în aceastã
formulã. Nimeni din judeþul Mehedinþi
nu m-a promovat, absolut nimeni, nu
sunt membru niciunui partid, niciodatã
public nu am folosit cuvântul partid
politic sau un anumit partid. Niciodatã
nu am fost promovat politic”, declara
Emil Miricã în cadrul unei conferinþe
de presã la care a fost prezent ºi
personalul Casei Corpului Didactic.
Casa Corpului Didactic este
încadratã cu 10 oameni care au
normã întreagã, din care doi au
încadrare permanentã, restul fiind
detaºaþi în interesul învãþãmântului.
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LA(N)SAREA LA POST A CANDIDAÞILOR
Surprize, surprize de la...PNÞCD!
Victor Gurbinã, preºedintele
acestei formaþiuni politice, sperã
sã dea lovitura localã, ºi la Drobeta
ºi la Orºova, cu doi candidaþi de
valoare. La Drobeta l-a „aruncat”
în lupta pentru primãrie pe nimeni
altul decât dr.ing. ILIE PISOI, fost
director SECOM ºi foarte bun
cunoscãtor al metehnelor
primarului actual: „Pânã zilele
trecute activam pe baricada PSD,
dar având în vedere cele petrecute
la nivel central ºi local m-au fãcut sã-mi schimb
opþiunea ºi sã aleg PNÞCD, partid care ºi-a
schimbat discursul politic. Eu nu vin sã fac
promisiuni deºarte, sã ofer locuri de muncã, nu
primãria creeazã locuri de muncã, nu este societate
comercialã, poate sã creeze condiþii propice pentru
generarea locurilor de muncã, prin stimularea
investitorilor strãini ºi locali, prin crearea de facilitãþi
care sã atragã, pentru cã ei sunt cei care creeazã
locuri de muncã. Pe vremea mea s-a început

Plata pentru acciza la motorina
utilizatã în agriculturã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã începând cu data
de 16.03.2016 efectueazã plata pentru acciza la
motorina utilizatã în agriculturã în conturile
solicitanþilor înscrise în cererile de platã, conform
Ordinului comun al MADR ºi MF nr.286/
08.03.2016 care a aprobat cantitãþile de motorinã
utilizate în trimestrul IV al anului 2015, publicat în
Monitorul Oficial nr. 183 din 11.03.2016.
Ajutorul de stat sub formã de rambursare se
acordã ca diferenþã dintre rata accizei standard de
la titlul VII - Accize ºi alte taxe speciale din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, ºi rata accizei reduse
prevãzutã la art.2 alin(2) din Hotãrârea Guvernului
nr. 1174/2014 pentru motorina utilizatã la
efectuarea lucrãrilor mecanizate în agriculturã.
Valoarea accizei a fost de 1,7975 lei /litru pentru
anul 2015, ºi pentru anul 2016 rãmâne identicã.
Plata se efectueazã în conformitate cu prevederile
art.9, alin.(3) ºi (4) din H.G nr. 1174/2014 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi art. 9
alin.(4) din OMADR nr.1727/2015 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizatã în
agriculturã, care prevede urmãtoarele:

Orice s-ar spune, sãptãmâna trecutã a fost
sãptãmâna politicã a precampaniei
electorale. S-au înghesuit mai toate forþele
politice sã ne arate „muºchii”, ba, pe alocuri,
dincolo de factorul surprizã am asistat ºi la
veºnicele vãicãreli ale unora la adresa altora,
cu toate cã babele au trecut...

implementarea programului ISPA, vechea
conducere ºi actuala nu ºtiu ce înseamnã asta, sau trezit invitaþi la recepþie. Pisoi nu a mai fost bun
sã continue programul, master planul s-a realizat
pe vremea mea, contractul de finanþare a fost
semnat de mine. Termenul de finalizare era 31
decembrie 2015. Actualul primar Gherghe a
considerat cã nu se poate finaliza acest program
de finanþare POS Mediu ºi prin jocuri murdare de
culise ºi trafic de influenþã a schimbat conducerea
SECOM ºi a pus oameni „competenþi“ care sã stea
pe post de ghiocei ºi sã asigure condiþii propice
pentru parandãrãt. Asta e, a trebuit sã mã retrag,

pentru cã eu nu fac lucruri nelegale“.
La Orºova, candidatul se numeºte AURELIAN
TRUªCÃ, liberal pe care Virgil Popescu îl credita
acum ceva timp ca fiind om de onoare, hotãrât ºi
pe care se poate bizui la Consiliul Judeþean, cã e
pus pe loc eligibil pe listã. Numai cã socoteala de
la casa pãrinteascã a lui domn Virgil nu se
potriveºte cu „târgul” fãcut de acelaºi Victor
Gurbinã. „Cât timp am fost preºedinte liberal la
Orºova s-a observat cã PNL a crescut la 28 la
sutã. Acest lucru a deranjat, fapt care a dus la
schimbarea mea ºi a domnului Sperdea. Aºa cã
am decis sã candidez la Orºova din orgoliu
profesional. Ceea ce vreau sã facem în Orºova,
avem un program bine stabilit ca urmare a
sugestiilor ºi discuþiilor cu cetãþenii acestui
municipiu. Valorile ºi ideile bune pot fi promovate.
Sunt premise pentru rezultate bune”, declara
Aurelian Truºcã.

DIN DRAGOSTE de... PSD!

Când mai toþi credeau cã Aladin o sã zboare cu
covorul de pe Consiliul Judeþean ºi din balconul PSD
ºi o sã rãmânã singur Loþi acolo, sã batã lacãtele cu
toporiºca, de la Tâmna a venit special la Severin ION
CIOARÃ (sau John Crow pentru prieteni), sãtul de
liberalii noi, vopsiþi sau doar transformaþi: „E un
moment deosebit pentru mine dar încã mã consider
sportiv politic, chiar dacã am cinci mandate, 20 de
ani de când conduc primãria, mã consider încã în
formã sportivã, atât fizic cât ºi mental. Pentru aceasta
m-am hotãrît sã candidez la un nou mandat de primar.
(4)“Dupã aprobarea de cãtre Ministerul
Aº fi lãsat culoarul liber altcuiva, dar vã spun sincer
Finanþelor Publice a deschiderii creditelor
cã încã mã simt în forþã pentru un nou mandat. În
bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale se alimenteazã contul Agenþiei ultimii doi ani, instituþional am avut relaþii bune cu
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, care toate cã eu eram în limita inferioarã a clasamentului,
vireazã sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, ca sã zic aºa. Domnul Aladin Georgescu nu a þinut
conform legislaþiei în vigoare.”  Biroul de presã cont de acest lucru ºi am avut un principiu de la care

am plecat, atât timp cât
am fãcut o echipã,
indiferent din ce partid,
am avut curajul ºi puterea
de a merge cu acea
echipã pânã la capãt. Nu
am abandonat indiferent
cã a fost în opoziþie sau
la putere. Aveþi încredere
în mine cã nu voi
abandona aceastã echipã
a dvs. ºi vã voi susþine la
alegerile locale cât ºi la PSD”.
Alãturi de Ion Cioarã a mai venit ºi primarul GELU
PANTELIMON, de la Salcia, probabil ultimul
supravieþuitor al UNPR în judeþ, dacã nu punem la
socotealã ºi... familia! „Spre deosebire de primarul
Cioarã, eu sunt mai tânãr ºi ca vârstã ºi în mandate.
Ce m-a determinat sã intru în echipa PSD? Am
fost în cadrul USL un partener viabil, am muncit în
campanii cu domnul Aladin Georgescu ºi rezultatele
de la Salcia au fost apreciate de domnul preºedinte
Aladin Georgescu”, povestea, cu emoþie în glas ºi
lacrimi jucând în ochi, Gelu Pantelimon.
Ca sã nu-ºi piardã mandatele la sfârºit, cum
îºi pierde þiganul firea luat de valul care i-a luat
calul, primarii anunþaþi ÎNCÃ nu fac parte din
PSD. Aºa cã poate Aladin sã-i plimbe cu
covorul, cât mai e benzina ieftinã...
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DANIEL OLIMPIU vrea PARC...

...industrial, dacã se poate, cã aºa i-o fi spus un senator cã dã bine:
„Cere ºi þi se va da!”. ªi la conferinþa de presã de la sediul PNL de pe
strada... Carol am mai aflat de la stimabilul Virgil Popescu despre faptul
cã primarul Gherghe i-ar fi fãcut o „bucurie” candidatului Marius Screciu
pe la A.N.I., agenþia aia care se ocupã de integritatea lor, cã de a noastrã
s-a ales praful, ne calcã toþi în picioare, cã au imunitate. Dar ºi liberalii lau reclamat pe Gherghe la aceeaºi A.N.I. ºi ãsta e doar începutul. Urmeazã
plângeri la FBI, KGB, CIA, FCSB ºi CS Craiova. Sau Curtea de Apel, cã
tot stau pe acolo, prin sertare, dosarele ºi condamnãrile cui ºtim noi...
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MUZEUL CANDIDAÞILOR ORªOVENI e gata!
Pentru cã la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier nu se poate
face nimic cã e nãmol, pomii n-au
înflorit, sunt câini care te muºcã ºin somnul paznicului de acolo, la
Orºova riscãm sã asistãm la un
adevãrat rãzboi româno-român, cã
dacii au plecat în munþi, sastisiþi de
campania asta electoralã
incomensurabil de anostã.
Aºa dupã cum ºtiþi, Doiniþa
Mariana Chircu, directorul
Muzeului de aici, candideazã la

nu reuºim sã ne poziþionãm
împotriva celor care au prejudiciat
Orºova?!. Truºcã butonat de
Popescu, Jinga butonat de
Neghinã, care este salariatul lui Vali
Popescu. Nu-l înþelegeam pe
domnul Cican. Dupã ce a
însãrcinat-o pe fiica lui sã posteze
o fotografie din 2013 am înþeles cã
ºi Cican, care în 2012 mã
determina sã bat palma cu domnul
Popescu pentru 500 de voturi, ºi
Cican se strãduia sã bat palma cu

Primãria Orºova din partea PNL. ªi
în 2012 a mai candidat doamna, tot
acolo, ºi era sã ia bãtaie. La propriu.
Acum, dânsa e ofuscatã de faptul
cã toþi ceilalþi candidaþi, sprijiniþi
sau nu de Popescu, floricultorul
Orºovei, s-au aliat împotriva
faptelor bune pe care are de gând
sã le facã pentru orºoveni: „Orºova
este într-o suferinþã acutã, are
nevoie de noi, oameni responsabili,
care nu se înconvoaie, oameni care
nu pot fi butonaþi. Despre PSD nu
pot vorbi nimic, se aflã într-o mare
suferinþã, am înþeles cã domnul
Pãtãºanu nu mai candideazã. Dar
pot vorbi de ceilalþi, domnul Truºcã
ºi Cican; eu ºtiam de mult timp cã
domnul Truºcã este butonat de
Popescu Constantin. Tot ceea ce a
fãcut Truºcã ºi Sperdea de acolo a
pornit, domnul Loga în continuare
este mentorul care ia luminã de la
Popescu ºi se duce sã-i lumineze
pe Truºcã ºi pe Sperdea, dar marea
mea dezamãgire este domnul
Cican. Ei au înþeles toþi cã trebuie
sã se poziþioneze împotriva mea.
Dacã avem obiective comune de ce

Popescu, lucru pe care l-am refuzat
categoric. ªtiu exact cine a fãcut
poza atunci, s-a întâmplat la un
eveniment în Orºova, a fost fãcutã
la comanda lui Popescu, el nu mai
poate sã facã nimic acum, are o
situaþie de control judiciar ºi
lucreazã prin alþii, Loga ºi ceilalþi
contracandidaþi, Popescu a pasat
poza lui Cican, Cican a pasat-o fetei
lui, nu mã aºteptam sã-ºi
foloseascã copiii în aceastã
campanie murdarã. Sunteþi toþi
manipulaþi de Popescu, eu nu mã
las manipulatã de Popescu...“
Sincer, noi nu credem cã domn
Popescu mai câºtigã un mandat de
primar pentru nu ºtiu cine. Oficial,
s-a retras din tot. Neoficial, am aflat
pe surse cã la Muzeul Porþile de Fier
situaþia e mult mai alambicatã ca la
Orºova. Niºte acte adiþionale fãrã cap
ºi fãrã coadã or sã facã liniºte în
curând. Cã de pace nu au nevoie nici
orºovenii. Chiar dacã au început unii
sã cânte prohodul cã viitorul city
manager va fi veºnicul, anticul, de
demult, dintotdeauna ºi de acum
înainte acelaºi domn Negulescu!

GIGI CROITORU vrea... BANCÃ!

Nu de aia de care a luat Gherghe, de 46 de milioane, cum ne spunea
onorabilul prefect Drãghiea la înscãunarea pe post, vrea Bancã pentru
Primãrie. De parcã nu s-ar fi furat destul, acum trebuie sã vedem cum se
furã ºi corect, ºi legal, ºi cu sacul. Sau cu duba!
Candidatul PRM la Primãria Drobeta din partea Partidului România
Mare a vorbit mult la ultima conferinþã de presã. Auditoriul, din pãcate, e
cam puþin ºi nu se meritã sã-þi pierzi timpul. Care este foarte preþios,
important este sã ºtii cum sã-l cuantifici!

Ceremonie de trecere în rezervã a unui camarad
Începând cu data de 1 martie a.c., prin Ordin al ministrului afacerilor interne,
domnul colonel Antonie Dumitru a trecut în rezervã, ducând la bun sfârºit o
carierã în slujba patriei sale pe care a servit-o cu credinþã, devotament ºi loialitate.
Drumul sãu de la soldat la colonel, de la muncitor la intelectual, de la copilul
de ieri la adultul de azi, în toþi cei 30 de ani de activitate, a fost parcurs cu
bune ºi rele, cu greu ºi uºor, sub sloganul „Cu viaþa mea apãr viaþa!”.
În semn de apreciere ºi recunoºtinþã pentru eforturile depuse
camaradului nostru i-a fost oferitã o plachetã onorificã.
Ceremonia de trecere în rezervã de astãzi, 11.03.2016, a fost un moment
emoþionant ºi îi urãm pe aceastã cale colegului nostru, multã sãnãtate,
fericire, bucurii alãturi de cei dragi ºi o pensie cât mai lungã.
PURTÃTOR DE CUVÂNT, Lt. Mona VOICU
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Pruna care face varzã drepturile omului

* Vasãzicã organismul care
vegheazã la încadrarea în spaþiul
constituþionalitãþii a tot ceea ce se
întâmplã în þara asta ºi la care, pânã
nu de mult, eram puºi sã ne închinãm
ca la sfintele moaºte –de Curtea
Constituþionalã a României vorbesc!
–a decis cã Serviciul Român de
Informaþii nu poate face interceptãri
în dosarele Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, trebuºoara asta
revenind, de drept, procurorilor. Cât
se poate de logic, de natural. Dintr-o
datã, ca la un semnal, Curtea
Constituþionalã a României a devenit,
pentru cercurile obiºnuit gureºe din
pretinsa noastrã „societate civilã”,
conectatã, de regulã, prin agenþii
bãsismului multilateral ramificat, la
tot felul de butoane, de comenzi
externe, inamicul public numãrul
unu, organism ultraconservator, ba
chiar salvatorul marilor corupþi,
înãlbitorul biografiilor acestora chiar!
Trebuie sã fii complet cretin, definitiv
bãtut în cap, ca sã avansezi senin, fãrã
sã clipeºti, o asemenea ipotezã. Asta
ar fi singura concluzie, dacã nu am

avea neta senzaþie cã totul este efectul
operaþiunii tenace de „încãlecare” de
cãtre „ binom” a spaþiului public
românesc, a mentalului colectiv, ca
sã zic aºa.
* Ce ciudatã este istoria! În urmã
cu mai bine de un sfert de veac,
românii cereau în stradã, pe baricade,
moartea securitãþii lui Ceauºescu, o
structurã de forþã a Statului, care va fi
avut, desigur, pãcatele ei, dar care a
dovedit spirit patriotic ºi luciditate în
procesul de asigurare ºi apãrare a
independenþei ºi suveranitãþii
naþionale ºi în alte câteva împrejurãri,
de pildã, în contextul evenimentelor
atât de turbulente ºi de confuze din
decembrie 1989. Acum, privim cu
mirare cum zone distincte ºi destul
de compacte ale societãþii „iau în
braþe” serviciile ca pe niºte garanþi ai
instaurãrii dreptãþii sociale, bine ºtiut
fiind cã misiunea lor primordialã e
cu totul alta, luxul de a avea acces la
aspectele strict intime ale vieþii
cetãþenilor ºi a le folosi, la nevoie, ca
mijloc de presiune sau de ºantaj
nemaifiind, cel puþin la nivel de

Povestea pãdurii întunecate

Luna Pãdurii este unul
dintre cele mai importante
evenimente din calendarul ecologic.
Cu acest prilej, muzeografii Secþiei
ªtiinþele Naturii a Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier în colaborare cu
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi ºi Liceul de Arte I. ªt.
Paulian au organizat un eveniment
prin care au subliniat importanþa
ecosistemelor forestiere ºi
necesitatea conservãrii acestora.

”Povestea pãdurii întunecate”
conceputã cu ajutorul copiilor ºi
interpretatã de aceºtia, a transformat
elementele de florã ºi faunã din
Rezervaþia Domogled în personaje de
poveste, pornind de la aspectele
morfologice, ecologice, etologice
arealografice ale acestora. Copiii au
înþeles cã pãdurea poate fi
consideratã un tezaur al
biodiversitãþii, pe care trebuie sã îl
pãstrãm viu.
Biroul de presã

principiu, de actualitate în mentalitatea
europeanã, pe care tot sperãm a o
asimila. ªi mai ciudat este faptul cã
Parlamentul, forul legislativ suprem,
care are între atribuþii ºi exercitarea
controlului civil asupra serviciilor
secrete ºi care este ales de electorat o
datã la patru ani, se aflã, în mai toate
sondajele de opinie, sub cifrele
procentuale cu care sunt creditate de
populaþie componentele „binomului”.
Subiect numai bun de analizat, de
dezbãtut, pentru atâtea contingente de
sociologi ºi psihologi. Care, fie vorbantre noi, cam lasã impresia cã taie
frunzã la câini. Fiindcã, dacã nu vom
primi finalmente un rãspuns la
aceastã chestiune, singura concluzie
cât de cât logicã ar fi aceea cã noi,
românii, nu prea ºtim ce vrem. ªi nu
prea evaluãm împrejurãrile prin care
trecem cu suficientã profunzime.
* „Cu o urmãrire penalã ºi cu o
combatere a infracþionalitãþii slabe,
discuþia despre drepturi (drepturile
omului –
n.n.) este un lux teoretic” –
declarã, de-a dreptul sinucigaº pentru
ministrul de Justiþie care este,
madame Raluca Prunã. Bravo,
cucoanã, se vede de la o poºtã cã eºti
discipoliþa (iertat fie-mi acest
barbarism!) fostului procuror
comunist Monica Macovei,
cunoscutã, din motive care ne scapã,
ºi sub numele de Madona dintre
Ciocãlãi. Drepturile omului, pentru
care de atâtea ori a curs sânge în
Istorie, sunt pentru dumneata un „lux
teoretic”? Sã fie adevãrate zvonurile
potrivit cãrora aceastã Prunã are
ascendenþe securistice de tip
bolºevic în famelion? În cazul acesta
totul are o explicaþie.

* ªi totuºi, problema care ne dã
serios de gândit este alta: despre
acest guvern „tehnocrat” (aiurea!) sa spus (ºi încã se mai spune!) cã ar
fi fost impus de Bruxelles (mã rog,
de U.E.). De la Bruxelles, dupã cum
se ºtie, noi luãm Luminã. Aºa
derutantã, aºa amestecatã, sã fie
Lumina de Bruxelles? Pânã la a o
confunda de-a dreptul cu celebra
varzã ce poartã numele acestei
celebre metropole? Actuala politicã
promovatã acum în Europa sã aibã
gustul, dar, mai ales, aspectul verzei
creþe ºi desfoliate?
* Dupã redeschiderea Palatului
Cultural Teodor Costescu, niºte
mucaliþi de meserie avansau pãrerea
cã aceea nu este adevãrata inaugurare,
mã rog, redeschidere. Am zis-o ºi noi,
în vreo douã rânduri, dar a fost în
glumã. Iatã, însã, cã, acum douã zile,
un grup de scriitori severineni a
protestat în faþa amintitului edificiu,
reclamând faptul cã acesta, în fapt,
este, în continuare, închis, astfel încât
ei nu pot organiza activitãþile aºteptate
de publicul, nu-i aºa, avid de culturã.
Înþeleg, de asemenea, cã a rãmas în
suspensie organizarea concursului
pentru desemnarea unui manager al
lãcaºului recent reabilitat, asta fiind o
altã nemulþumire a protestatarilor. Fraþi
cãuzaºi, acum pe bune, de ce nu l-aþi
abordat pe cel cãruia unii dintre voi iaþi ridicat atâtea osanale, marele
protector al artelor ºi culturii locale,
Incomparabilul, Irepresibilul ºi
Irefutabilul edil-ºef al urbei? Ei, da,
chiar, de ce? Aveaþi nevoie de vreo
nouã cheie a oraºului ºi nu dispuneaþi
de garda cãlare ºi de covorul roºu
necesare spre a i-o înmâna? Sau ce?
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Monumente de demnitate pentru istoria neamului românesc
Trãitori în aceste vremuri tulburi,
fiecare dintre noi avem nevoie de
modele demne de urmat. Existã
câþiva oameni înaintea cãrora trebuie
sã-þi pleci fruntea ºi mergi de acolo
întãrit pentru a rezista în vâltoarea
vieþii. Aceºti oameni sunt foºtii
deþinuþi politic ºi deportaþi în Bãrãgan.
Astãzi mai sunt doar câteva mii în
România. În Mehedinþi sunt doar 10
deþinuþi politic ºi aprox. 1000 de
deportaþi în Bãrãgan. Când ai ocazia
sã te întâlneºti ºi sã vorbeºti cu ei ai
impresia puternicã cã au coborât de
undeva, poate chiar de pe Columna
lui Traian, ºi doresc sã transmitã ceva
generaþiilor urmãtoare. Da, ar dori sã
ºtie cã pe suferinþa ºi jertfa lor se
clãdeºte prezentul ºi viitorul neamului
românesc. Nu sunt cuvinte mari, sunt
adevãrata istorie, scrisã cu suferinþã
ºi cu sânge de cei care acum 65 de
ani au trebuit sã lase totul în urmã ºi
plece departe, în necunoscut.
Ascultându-i cu atenþie te întrebi
firesc: Ce trebuie sã simþi când într-o
zi cineva îþi bate în poartã ºi îþi spune
rãspicat cã în cîteva ceasuri trebuie
sã laºi totul ºi sã pleci...sã pleci
departe ºi într-un loc necunoscut?
Cei care au pãtimit atunci se
aseamãnã Sfinþilor 40 de mucenici
Preºedintele Asociaþiei Foºtilor
Deþinuþi Politic ºi Deportaþi în
Bãrãgan –filiala Mehedinþi, Valeriu
Bosoancã, rememoreazã cu durere
momentele cumplite trãite în vara
anului 1951, când la vârsta de 11
ani a fost forþat sã plece din satul
mehedinþean Crãguieºti spre
Câmpia Bãrãganului: „Sunt fiu de
þãran, pãrinþii mei erau oameni
gospodari, aveau o gospodãrie
frumoasã ca ºi ceilalþi ºi ei (n.r.
comuniºtii) considerau cã din cauza
noastrã nu se poate face
colectivizarea þãrii la vremea aceea.
Am fost niºte vinovaþi fãrã vinã. Mai
grav a fost la mine, cã tata a fost
arestat ºi dus la Canal, dupã care
nu l-am mai vãzut doi ani. Dar nu
sunt singurul, mai sunt ºi alþi colegi
de-ai mei cu aceeaºi suferinþã ºi pot
spune cã suferinþa a fost mai mare
în cazul celor cãrora le-au murit
pãrinþii acolo. A fost greu sã suporþi

sã îþi moarã pãrintele acolo, sã-l
îngropi într-un lan de grâu sau de
porumb, sã îi pui o cruce la cãpãtâi
ºi atâta tot”.Pãrintele Vicar Eparhial,
Mihai Zorilã ne-a vorbit despre
episodul trist care a schimbat
destinul multor oameni: “Pomenim
astãzi pe toþi cei care în perioada
comunistã au fost fie închiºi în
lagãre ºi în închisori, fie deportaþi,
în special din zona noastrã, din
Mehedinþi. Au fost luaþi de la casele
lor ºi duºi în locuri necunoscute, în
special în Câmpia Bãrãganului. Unii
prezenþi astãzi la aceastã slujbã de
comemorare, erau prunci atunci,
erau copii, ºi împreunã cu pãrinþii
lor au fost duºi de pe meleagurile
natale pentru simplul fapt cã erau
oameni harnici, oameni gospodari
care s-au opus unui regim ce nu
punea accent pe demnitatea umanã
sau pe credinþã. Cei adunaþi astãzi
aici duc mai departe mesajul ºi
nãdejdea ca ceea ce s-a întâmplat
atunci, sã nu se mai întâmple
niciodatã în istoria poporului român.
Cei care au pãtimit atunci se
aseamãnã Sfinþilor 40 de mucenici
prãznuiþi la 9 martie de Biserica
Ortodoxã, pe care i-au avut drept
model al vieþii lor. Pentru rãbdare ºi
pentru credinþa lor, asemenea
mucenicilor, Dumnezeu a îngãduit
sã nu li se uite numele. Îi
comemorãm, îi pomenim astãzi ºi
ne rugãm ca Dumnezeu sã le ierte
cele ce au greºit cu voie sau fãrã voie
ºi sã aºeze în loc luminat sufletele
lor mult pãtimitoare în lumea
aceasta”.
9 martie – zi de cinstire pentru
înaintaºii noºtri
În ziua de 9 martie, membrii
Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politic ºi
Deportaþi în Bãrãgan, filiala
Mehedinþi, au organizat la Drobeta
Turnu Severin un ceremonial de
comemorare a victimelor
comunismului. Un sobor de preoþi de
la Centrul Eparhial din municipiu a
sãvârºit slujba parastasului pentru
sufletele mehedinþenilor care au
trecut prin grele suferinþe ºi s-au
mutat la Domnul. În fiecare an,
supravieþuitorii torturii comuniste îi

pomenesc ºi îi cinstesc pe fiii
neamului românesc care au plãtit cu
sângele lor credinþa în dreptate ºi
libertatea conºtiinþei. În ziua prãznuirii
Sfinþilor 40 de mucenici din Sevastia
Armeniei, la monumentul din Parcul
Dragalina se reunesc puþinii membri
ai asociaþiei rãmaºi în viaþã ºi aduc
un omagiu rudelor ºi cunoscuþilor
care au îndurat un alt soi de
mucenicie, rãbdând exilul, sãrãcia ºi
chiar moartea. ªi anul acesta, celor
câteva zeci de participanþi li s-au
alãturat în rugãciune cinci preoþi, care
au oficiat în sobor o slujbã de
pomenire, sub protia pr. Mihai Zorilã,
vicar eparhiaº al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei ºi colaborator
apropiat al Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politic. Cei prezenþi au aprins o
lumânare ºi ºi-au îndreptat gândul,
preþ de câteva minute, cãtre cei
apropiaþi care au pierit în timpul
regimului comunist.
Anul 1951- Momentul când mii de
familii au fost deportate în Bãrãgan
Din Mehedinþi au fost ridicate forþat
ºi strãmutate în Bãrãgan 1243 de
familii cu un numãr de 3851 de
persoane din 100 de localitãþi. Prin
fixarea acestor familii pentru o
perioadã nedeterminatã atunci, în
sud-estul Bãrãganului, în câmpul
gol, s-au înfiinþat optsprezece
localitãþi noi. Operaþiunea a început
cu defriºarea culturilor de grâu, orz,
porumb, rapiþã. În doi, trei ani aceste
aºezãri în câmp au devenit sate cu
primãrii, posturi de miliþie, ºcoli ºi
biserici. Cu chipurile umbrite de
tristeþe, foºtii deportaþi care încã mai
trãiesc au dat cu greu mãrturie

despre suferinþele îndurate.
Amintirile sunt încã vii ºi dureroase.
Deºi nu a fost prezentã la
evenimentul de anul acesta, poeta
Aristiþa Buciu Stoian, în vârstã de 77
de ani, dã glas trãirilor sale într-o
emoþionantã poezie pe care o redãm
în întregime:
Mesajul deþinuþilor politici
Fraþilor care am suferit
Timpul se scurge grãbit
Din mulþi ce eram cândva
Astãzi mai suntem câþiva
Unul câte unul a plecat
Timpul pe loc nu a stat
ªi aºa plecãm azi, mâine
Pânã UNUL va rãmâne
ªi acesta va pleca
Cei duºi îl vor aºtepta
Dar urmaºilor vã rugãm pe voi
NU UITAÞI DE NOI
Am luptat pentru mai bine
Fãrã regret, fãrã ruºine
Acum privind spre ce-a fost
Vedem cã am luptat cu rost
Prin tot chinul ce-am trecut
Puterea Sfântã ne-a ocrotit
Cã am avut suflet curat
Pentru dreptate am luptat
Îþi mulþumim Doamne
Ne-ai sãturat când ne-a fost foame
Ne-ai dat putere sã muncim
Ne-ai dat putere sã trãim.
Membrii Asociaþiei Foºtilor
Deþinuþi Politic, filiala Mehedinþi,
împreunã cu foºtii deportaþi în
Bãrãgan, se vor aduna ºi la
începutul lunii iulie la monumentul
victimelor comunismului de la
Izverna - Mehedinþi, pentru a
comemora pe eroii martiri cãzuþi în
timpul regimului ateist.
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Totul, la secret

Cetãþenii români sînt
manipulaþi prin declaraþii ºi condei!
Autoritãþile mint cu neruºinare cã
ar fi gãsit „vinovatul„ îmbolnãvirii
ºi morþii pruncilor din Argeº: brînza
de Brãdet. E doar o declaraþie
publicã bacteriologicã cu rol de
manipulare! Oricine ºtie cã pruncii
de cîteva luni nu mãnîncã brînzã.
Tovarãºe Ministru Achim Irimescu,
prea uºor cãdeþi de acord cu piaþa
fãcãturilor! Aici este vorba despre
interese meschine. Producãtorul de
lactate „Lactag” din Judeþul Argeº
este în stare de insolvenþã, iar o altã
firmã din Timiº a forþat piaþa
argeºeanã pentru distribuirea

laptelui în ºcoli, situaþie în care,
fabrica de produse lactate „Brãdet”
- societate cu capital integral privat
românesc, înfiinþatã în 2001 - a
devenit concurent incomod ºi
trebuia eliminatã din grafic cu
ajutorul unor bacterii „descoperite”

în brînzã. Ministrul Agriculturii,
Achim Irimescu a declarat pentru
Agerpres cã „o cantitate de brînzã
proaspãtã de vacã produsã de
Societatea Lactate «Brãdet»
conþine bacteria E-coli”. Mesajul
codat ar fi cã lactatele autohtone de
la „Brãdet” ucid copiii, deci, daþi
copiilor voºtri lactate de import
garnisite cu chimicale! ªtim cu toþii
cã nu este aºa, bacteria E.Coli a fost
„plantatã” ca þap ispãºitor, iar
îmbolnãvirea ºi moartea pruncilor
se datoreazã vaccinurilor ºi altor
cauze bine pãzite.
La 23 de ani, direct la B.N.R.!
Numai miniºtri unul ºi unul are
Guvernul Julien Cioloº! Ministrul
Finanþelor, Anca Paliu Dragu,
cunoscutã în popor ca „Doamna
F.M.I.”, autoarea declaraþiei extrem
de jignitoare, cum cã românii ar
trebui sã munceascã ºi pe doi lei,
pãleºte din nou opinia publicã,
aruncîndu-i un pietroi direct în
moalele capului: „creºterea
economicã peste potenþial este
periculoasã”. Care creºtere? Care
economie,
care
producþie? Pericol pentru
cine? De fapt Ministrul
Finanþelor vorbeºte
despre o creºtere
nesustenabilã, bazatã pe
împrumuturi uriaºe ºi pe
statisticile de consum,
întocmite de Crãciun ºi
de Paºti sau cu prilejul
altor sãrbãtori, cînd
românul consumã ceea
ce a economisit în urma
strîngerii curelei. Trebuie
ºtiut cã dupã terminarea
facultãþii, la 23 de ani,
Anca Paliu Dragu s-a
angajat direct la B.N.R.!
Întrebarea este cum putea
intra în 1996, în Banca
Naþionalã, o tînãrã, fãrã o
trambulinã, cînd vãtafii de atunci
erau matusalemicul guvernator
Isãrescu de Drãgãºani, Ilici Iliescu
ºi Vãcãroiu.
Cam pe toþi miniºtrii cabinetului
Cioloº îi ia gura pe dinainte!
Dar sã nu uitãm de pruna pe care

ministreasa Justiþiei, aflatã în
perioada de concediu de la Comisia
Europeanã, a scãpat-o, precum
corbul, caºul, din gurã, încãlcînd
legea ºi antepronunþîndu-se public
pentru re-numirea lui Köveºi la
fotoliul D.N.A., o astfel de
nominalizare impunîndu-se strict
în cadrul unei proceduri. Cam pe
toþi miniºtrii cabinetului Cioloº îi
ia gura pe dinainte! Cînd Ponta a
vrut schimbarea lui Köveºi, a avut
de-a face cu Coldea ºi s-a trezit
imediat cu dosarul penal pe tapet.
Atîta timp cît Köveºi va fi în fruntea
D.N.A., marinarul ºi alþi lupi de
mare (anvergurã) vor dormi
liniºtiþi, legea va lucra pentru ei.
Mai ºtiþi reclama F.N.I.? „Dormi
liniºtit, F.N.I. lucreazã pentru tine!”
O mare familie a crimei organizate
trãieºte ºi se mãreºte în România!
Procurorii-unealtã îºi fac datoria cu
supuºenie! Pentru aceºtia ar trebui
introdusã „legea rãspunderii
procurorilor!
Prietenii din „copilãrie” au
dosarele încuiate ºi bine pãzite
în sertare ascunse
La bilanþul D.N.A., Laura
Codruþa Köveºi a mãrturisit cã nu
a prins toþi corupþii. Foarte sincerã,
de altfel! Sigur cã nu i-a prins pe
corupþii agreaþi! În zeci de cazuri,
D.N.A. s-a prefãcut cã nu ºtie de
escrocheriile regimului Bãsescu!
Cîþiva „prieteni din copilãrie” au
încã structurile în funcþiune, iar
dosarele încuiate ºi bine pãzite în
sertare ascunse. Unul dintre ei,
Traian Bãsescu, cel care a pus
stele de general pe epoletul lui
Gabriel Oprea, dã acum cu el de
pãmînt, cînd nu-i mai e de folos,
afirmînd la B1.TV cã aºa-zisa
Academie a generalului plagiator
este „o sectã care paraziteazã
statul, o sectã de ºmecheri, o
cloacã, gaºcã de masoni, un fel
de lojã masonicã a ºmecherilor,
cu un buget uriaº, de 34 de
milioane de lei, care acum au
capacitatea de a influenþa deciziile
în România. În 2015, ºi-au dat
titluri de academicieni. Poate îi
întreabã D.N.A. pe cei de la

A.S.S.N. de unde au banii.
A.S.S.N. trebuie pulverizat!”
Decizia Parlamentului European:
niciun nume sau un cap de
acuzare nu vor mai fi fãcute
publice
De acum înainte, corupþia, hoþia,
absurdul, tupeul, mita, deturnarea de
fonduri (care au atins cote alarmante,
începînd cu aleºii, apoi cei de la „doi
ºi un sfert”, pînã la liderul de sindicat
Liviu Luca ºi a doua casã pierdutã
de Iohannis în instanþã), toate actele
de corupþie ºi plimbatul infractorilor
politici cu cãtuºele la mîini prin faþa
camerelor de luat vederi vor trece la
secret. Niciun nume sau un cap de
acuzare nu vor mai fi fãcute publice,
potrivit unei decizii a Parlamentului
European (P.E.), care va fi
implementatã ºi în România. Deci,
totul, la secret: ºi hoþia ºi corupþia ºi
judecata. Dacã P.E. se afla în treabã
mai devreme, eroul-generel Gabriel
Oprea, ar fi scãpat de gura presei.
Prea puþini ar fi ºtiut cã fãcea
plimbãri penale cu girofar acasã, la
restaurant, la saloanele de cosmeticã
ºi la piaþã. Cã avea un Audi de lux,
full option, de 92.000 de euro, din
bani publici, un jacuzi cu hidromasaj,
în biroul de la M.I., niºte canapele
exotice din piele, cumpãrate din banii
pentru operaþiuni secrete ºi livrate de
fostul ºef al D.I.P.I., astfel ca noi,
gloata, sã vedem în fiecare zi la
televizor un ministru proaspãt
scãldat, ras, frezat, parfumat ºi
satisfãcut, muncind pentru siguranþa
sa, nu pentru cea naþionalã.
Închipuiþi-vã cã mulþi astfel de
puºcãriabili din Guvern ºi din
Parlament, care au întors buzunarele
României pe dos, merg regulat la
saloanele de cosmeticã, îºi pun cîte
o mascã de frumuseþe ºi îºi ascut
frecvent ghearele. Dacã bietul poliþist
din coloana oficialã nu murea
prãbuºit în canalul din asfalt,
„academicianul”
Oprea,
conducãtorul de doctorate plagiate,
îºi vedea în continuare de mîna
lungã, liniºtit ºi pãzit.

Grafica - Ion Mãldãrescu

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Misiune imposibilã la Cotroceni
Stupoare la Cotroceni. Nu: doar
putoare! O mare putoare, care în loc
sã fie germanã este de cel mai pur
românism. Este de un românism
feroce. Aproape cã nici românii nu
se recunosc în Klaus Iohannis. Ãia
care se trezesc la 5 sau la 6 dimineaþã
ºi dispar care încotro sã facã un leu
sau mai mulþi lei. Unul în construcþii,
altul la solar, altul la spital, altul
profesor. Altul în politicã. Da, sunt
unii care ºi-au fãcut un rost în
politicã. Iohannis nici nu putea sã fie
altceva decât profesor de fizicã ºi
primar. Apoi preºedinte. Numai cã la
preºedinte te mai vãd ºi ziariºtii din
alte þãri, dacã cei de la tine de acasã
nu se pun ºi eºti imun la criticile ºi
observaþiile lor. Deja ºtie toatã lumea
cã Marele Iohannis, cel care face pas
cu pas lucrurile bine fãcute a fost
pulverizat pur ºi simplu de o
publicaþie germanã, care îl considerã
diletant. Cea mai mare realizare din
epoca Iohannis este faptul cã s-a

ocupat în detaliu de modernizarea
vilei în care s-a mutat. ªi pe la tv
apãreau ºtiri cu muncitorii care
dãdeau jos ziua ce lucrau noaptea,
pentru cã preºedintele sau Prima
Doamnã nu erau mulþumiþi de
culoarea tapetului sau de finisaje sau
de peretele fals care avea doi
centimetri în plus. În cele din urmã
au reuºit ºi muncitorii sã o dreagã ºi
sã punã la punct vila prezidenþialã.
Poate cã pânã la finalul mandatului
va fi mulþumit ºi Iohannis de opera
sa ºi va termina ºi cu echipele de
muncitori. Pânã la urmã putea sã o
facã ºi singur, dacã tot a anunþat
înainte de a se înscãuna la Cotroceni,
cã pune singur faianþã ºi gresie.
Cum spuneam, nemþii lui de la o
publicaþie germanã l-au fãcut praf ºi îl
considerã un preºedinte care nu are
niciun cãpãtâi ºi niciun obiectiv clar.
Un ºef de stat care pur ºi simplu nu se
remarcã prin nimic, nu face nimic, nu
spune nimic. Fotoliul de la Cotroceni

Campania electoralã pentru alegerile locale din acest an nu se
prefigureazã, cel puþin în municipiul Drobeta Turnu Severin, prea diferitã
faþã de cea similarã din anul 2012. Aceeaºi competiþie durã, candidaþi
mulþi ºi mari orgolii politice. Existã totuºi o diferenþã mare raportat la
alegerile din anul 2012, iar aceasta rezidã în configuraþia politicã existentã
la acest moment ºi în poziþionarea principalilor candidaþi.

Marius
Screciu, un
candidat mult
mai puternic
decât în 2012

Marius Screciu, candidatul PSD
Mehedinþi pentru funcþia de primar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin a mai candidat ºi în anul 2012 pentru aceastã funcþie. Atunci a fost
susþinut de USL Mehedinþi, cea mai puternicã alianþã politicã localã la acea
vreme. Deºi atunci a beneficiat ºi de sprijinul liberalilor, ca membri ai alianþei,
paradoxal, Marius Screciu are acum mult mai multe ºanse decât avea în
anul 2012. Atunci a candidat împotriva unui primar în funcþie care avea la
sfârºitul mandatului plin de realizãri, ceea ce nu mai este cazul acum. De
asemenea, Marius Screciu este susþinut de cea mai mare organizaþie politicã
localã din judeþ, respectiv PSD Drobeta Turnu Severin. ªi din punctul de
vedere al notorietãþii, Marius Screciu a fãcut mari progrese în ultimii patru
ani, remarcându-se atât în calitatea de viceprimar, cât ºi cea de preºedinte al
PSD Drobeta Turnu Severin. Cu alte cuvinte, cota sa de popularitate a crescut
infinit mai mult, fapt care îi oferã mari perspective în competiþia localã pentru
funcþia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin.
 M. P.

nu seamãnã cu cel de la liceul sau
ºcoala pe unde a predat sau cu fotoliul
de primar. Ca profesor a avut noroc
pentru cã dacã a învãþat bine fizica ºi
sã predea, atunci nu a avut altceva de
fãcut decât sã stea pe scaun ºi sã
predea. Acasã la fel a fãcut: a învãþat
sã stea pe scaun ºi sã ofere meditaþii.
Mã rog, la multiplele case pe care le-a
adunat de-a lungul anilor, prin
economiile fãcute din meditaþii ºi din
faptul cã nu a avut copii în care sã
investeascã. Nici nu am auzit sã
fumeze. Poate cã ºi din economia la
pachetul zilnic de þigarete a mai pus
de o locuinþã în centrul Sibiului...
Adicã un preºedinte care nu face ºi
nu spune nimic este un preºedinte
de nimic? Omul acesta nu este în
stare sã emitã o singurã frazã care sã
nu fie un cliºeu ordinar sau un loc
mai mult decât comun. Adicã luptãm
contra corupþiei, vrem sã aducem
prosperitate. Cetãþenii meritã
adevãrul. Morþii de la Colectiv au
cerut o clasã politicã necoruptã. Vom
face luminã în dosarele politicienilor
ºi alte vorbe care nu mai prind nici
mãcar la nevastã-sa, aia înfloratã. Ce
drac o fi avut în cap serviciile când
au pus ok-ul pe Iohannis? Ce se
întâmplã acum, de îl lasã de izbeliºte?
Nici consilieri ca lumea nu are. Îl are
pe Adormilã care ne-a fãcut de râs
prin Serbia ºi pare cuplul perfect.
Fiecare adoarme pe unde apucã.

Numai cã Iohannis adoarme în
cizmele sale nemþeºti ºi, în loc sã
vedem ºi noi ceva politicã internã de
la guvernul sãu tehnocrat, ceva
politicã externã pe filierã germanã, cu
niscaiva investitori, vedem nimic. La
ce i-o folosi germana pânã la urmã,
pe care o cunoaºte ca urmare a
suptului de la mamã, cã în Florida
nu se vorbeºte germana. A fost mai
des în vacanþã, în SUA, decât la
Merkel, sã îi cearã investitori
pentru România ºi altele.
Iohannis nu existã pentru nimeni.
Doar cã este prezentabil. Doar un
purtãtor de costum cu danturã care
pare falsã. Aºadar, revenind la tema de
bazã. La ºcoalã Iohannis cel lent, sã
nu spun leneº, a avut noroc de faptul
cã a avut o meserie care îi permitea sã
stea mult pe scaun. La primãrie, la
Sibiu, a avut noroc de faptul cã prin
lege a beneficiat ani de zile de
viceprimar care alerga în locul sãu.
Avea ºi scaun. Scaun bun la primãrie,
domnul Iohannis. Nu l-a vãzut nimeni
crispat vreodatã. Poate doar lent ºi
adormit. La Cotroceni este scaun, dar
Iohannis pânã acum a arãtat cã are doar
diaree. ªi nu e una verbalã. Nu iese
decât pe o parte. Problema este cã
mulþi spun cã nu mai are ce sã arate ºi
cã ar fi nevoie de ceva alegeri anticipate.
Dar cum sã îl suspenzi pe Iohannis,
dacã nu face nimic?! Misiune
imposibilã!  ªtefan Bãeºiu
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TABLETA DE SCRIITOR

Mihai Octavian IOANA

Îmi dãdusem întâlnire într-o
searã cu un amic în capãtul strãzii de
promenadã urbanã, unde aceasta se
intersecteazã cu cel mai intens circulat
bulevard al oraºului, care îl strãbate
de la est la vest. În imediata vecinãtate
se aflã douã instituþii ºcolare, una
gimnazialã ºi alta licealã, cu profil
artistic. Cum obiºnuiesc sã ajung la
întâlniri un pic mai devreme, deºi se
spune cã ºi asta e o lipsã de
punctualitate, am privit curios în jur,
mai ales cã fuseserã aprinse instalaþiile
de sãrbãtori ºi multã lume, mai ales
tineret, îºi fãcea plimbarea de searã.
Aveam sã constat cu o imensã
nedumerire cã din locul acela, unde se
încruciºau perpendicularele oraºului
dispãruse un chioºc de ziare pe care îl
ºtiam de când eram elev de liceu, în
urmã cu 40 de ani. Ce anume
determinase desfiinþarea acelui chioºc
are mai puþinã importanþã. Fapt e cã,
lângã douã instituþii de învãþãmânt ºi în
calea a sute ºi sute de oameni, chioºcul
acela de ziare nu mai era un reper, un
pilon de orientare culturalã. Era un gol
acolo, o niºã a nimicului zilelor noastre
bezmetice. Chiar de-acolo reuºisem sã
cumpãr nu cu multã vreme în urmã
cartea lui Marin Sorescu, La lilieci, dupã
ce o cãutasem febril prin tot oraºul.
Mai adaug cã, tot în zonã,
funcþionase ºi un anticariat,
stabiliment a cãrui lipsã este de
neînchipuit într-un oraº care se
pretinde a fi unul „universitar”. La
Timiºoara, unde am urmat cursurile
facultãþii, a trece zilnic prin librãrii ºi
pe la anticariate þinea de un adevãrat

opinii

Chioºcul de ziare

ritual ºi se întâmpla sã realizãm
adevãrate „capturi” cu care noi,
studenþii, ne lãudam unii altora, ca
vânãtorii ºi pescarii.
Am început sã fiu interesat de
literaturã încã din primii ani ai liceului
ºi aveam sã aflu în cenaclurile din
oraº cã, în formarea unui scriitor
tânãr, este crucialã lectura revistelor
din domeniu. O asemenea publicaþie
trebuia cititã în întregime, nu numai
pentru beletristicã, ci ºi pentru
formarea unei gândiri critice care se
împletea strâns cu un limbaj de
specialitate, cu o terminologie
specificã, ceea ce Mircea Martin
numea într-o carte a sa dicþiunea
ideilor. E foarte greu pentru mulþi
tineri din ziua de azi sã înþeleagã
necesitatea unui asemenea tip de
exprimare. Pe scurt, cã nu poþi sã
redactezi o tezã onorabilã, la clasã sau
la bacalaureat cu vorbele pe care le
foloseºti la hipermarket sau la
stadion. Nu e suficient sã povesteºti
cã Moromete le administrezã o
corecþie severã fiilor sãi, conteazã ºi
calitatea limbajului pe care îl
întrebuinþezi când comentezi
simbolistica scenei respective, cu
întregul sãu conþinut psihanalitic.
Ziua de joi era dedicatã pentru
România literarã, iar cea de sâmbãtã
pentru Luceafãrul. Cele douã reviste
rivalizau, întreþineau polemici,
existau tabere, iar disputa asta era cu
totul fascinantã. Ieºeam de la cursuri
în pauza mare, cumpãram revista ºi
eram grozav de mândru cã merg cu
ea sub braþ, sã se vadã clar cam ce
pasiuni am eu ºi, probabil, ºi cã sunt
un tânãr interesant din pricina asta.
În vremea aceea încã mai avea
putere de atracþie partea de sud a
oraºului, cu celebra sa cafenea AdaKaleh, care, la ora 10, era plinã ochi.
Cafeaua bunã ºi, mai ales o anumitã
citronadã, atrãgeau clienþii ca un
magnet. ªi aproape toþi cei veniþi
aveau în faþã un ziar sau o revistã. Se
discutau cu însufleþire subiectele
zilei, majoritatea fiind despre sport,
cãci politicã, e de la sine înþeles, nu
discuta nimeni.
Erau prezenþi ºi unii scriitori care se
antrenau adesea în comentarii aprinse
susþinând sau combãtând o carte, un

articol de presã sau „bârfind” pur ºi
simplu viaþa în cea mai nonmajoritarã
grupare profesionalã a þãrii care era ºi
este Uniunea Scriitorilor. Niciunde mai
bine ca la condeieri nu se adevereºte
înþelepciunea popularã a diversitãþii:
„Câte capete, atâtea pãreri”. ªi totuºi
breasla aceasta, atât de dezbinatã - nu
numai în România - a reuºit sã macine
profund pe dedesupt ºi sã
prãbuºeascã regimurile totalitare ale
þãrilor estice cu ideile sale nobile de
democraþie ºi libertate a cuvântului.
Iatã, însã, cã exact în zilele de azi,
când mult râvnita libertate a cuvântului
este un indubitabil drept câºtigat,
gazetele de literaturã se sufocã, unele
au trecut la apariþii online ºi, ceea ce
este cu totul trist, este cã tineretului în
formare nu i se mai înlesneºte nicicum
necesarul drum spre culturã.
Existã chioºcuri de ziare în oraº, dar
vând o presã tabloidizatã, cu ºtiri
despre cãlcâiele, fesele sau sânii unor
tinerele care au ajuns „vedete” dupã
ce au citit de pe prompter la tv de douã
ori cum va fi vremea a doua zi. Mai
mult, intrând într-un „salonaº”- sã-i
zic –de presã de lângã o mare instituþie
de sãnãtate mi-au atras atenþia
tipãriturile voit religioase, caietele cu
integrame, câteva ziare de cancan ºi...
surprizã: numeroase compact-discuri
cu filme pentru adulþi. Iatã, m-am
gândit, ce înseamnã în haosul
comerþului capitalist „dificultatea de a
alege”, cum zic francezii. Între nu ºtiu
care duhovnic care vorbeºte despre
nemurirea sufletului ºi „Pisicuþele
roz”. Când am cerut acolo o revistã
literarã aveam sã aflu cã „nu se trece la
lume, nu primim”. Mi-ar fi plãcut, cã
tot s-au împlinit luna trecutã 100 de
ani de la apariþia dadaismului, ca
prãvãlioara aceea simpaticã sã se
cheme „La Eros ºi Thanatos”. Dar cine
sã mai ºtie în graba contemporanã
absolutã ce au însemnat cele douã
zeitãþi. Eros, mai treacã-meargã, mai
intrã lumea la o idee, dar „T ºi nu mai
ºtiu cum, na, uite cã m-am zãpãcit de
tot ºi am uitat...”
Câtã vreme chioºcul acela de ziare
despre care am vorbit va sta desfiinþat,
îmi permit sã atrag atenþia cã acolo
se vor întâlni în mod fatal „golul cu
nimicul”. ªi e pãcat...
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În data de 14 aprilie 2016

AJOFM
Mehedinþi va
organiza
Bursa Generalã
a Locurilor de
Muncã

În data de 14.04.2016, joi,
începând cu ora 10.00, instituþia noastrã
va organiza Bursa Generalã a Locurilor
de Muncã, la HOTEL CONTINENTAL
(PARC) din Drobeta Turnu Severin,
bulevardul Carol I nr. 2, acþiune menitã
de a pune faþã în faþã angajatorii cu
solicitanþii de locuri de muncã, scopul
final urmãrit fiind acela ca un numãr cât
mai mare de persoane sã poatã gãsi un
loc de muncã corespunzãtor pregãtirii
lor profesionale.
Salariaþii AJOFM Mehedinþi au
început acþiunile de contactare a
agenþilor economici, în vederea
identificãrii locurilor de muncã
vacante, într-un numãr cât mai mare
ºi din diferite domenii de activitate.
La acest târg de locuri de muncã
sunt aºteptate sã participe toate
persoanele care se aflã în cãutarea
unui loc de muncã, având astfel
posibilitatea de a se întâlni direct
cu agenþii economici participanþi.
Pentru buna organizare ºi
desfãºurare a acestei acþiuni vor fi
întocmite materiale publicitare,
invitaþii de participare, chestionare
pentru solicitanþii de locuri de
muncã ºi angajatori, catalogul
agenþilor economici participanþi.
În contextul socio-economic
actual, în care criza economicã a
afectat puternic judeþul nostru,
angajatorii care au locuri de muncã
vacante sunt rugaþi sã participe la
aceastã bursã a locurilor de muncã
din judeþul Mehedinþi.
Informaþii suplimentare privind
modul de organizare ºi desfãºurare
a acesteia pot fi obþinute de la sediul
instituþiei noastre din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3, etaj 2,
camera 30, unde se pot depune ºi
ofertele privind locurile de muncã
vacante care vor fi oferite în cadrul
acestui târg de locuri de muncã.
Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu
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Clãdirile hidroizolate: mai sigure, mai confortabile, mai rezistente
Lucrãrile de hidroizolaþie ale unei clãdiri
sunt necesare atunci când infiltrãrile de apã, de
la ploaie sau depunerile de zãpadã, au ca efect
apariþia mucegaiului, prãbuºirea tencuielii, a
unor pãrþi sau, chiar, a întregului acoperiº.
De asemenea, „una dintre cele mai
importante caracteristici ale unei clãdiri este
eficienþa energeticã, care permite menþinerea
cãldurii în interior, explicã dl. Ciprian
Conduraru, directorul firmei Conduraru Grup
Hidroizolaþii. Totodatã, trebuie împiedicatã
infiltarea apei, mai ales cea provine de la nivelul
acoperiºului. Pentru rezultate cât mai bune
recomand alegerea unei companii specializate.
Dacã hidroizolarea este fãcutã de neprofesioniºti
pot fi lãsate crãpãturi prin care apa va trece la
fel de uºor ca ºi înainte. Ceea ce va aduce
cheltuieli
suplimentare, fiind
necesarã reluarea
procesului”.
Sectorul care
vizeazã lucrãrile de
hidroizolaþii cunoaºte
o evoluþie constantã,
atât din punct de
vedere al execuþiei
propriu-zise cât ºi al
materialelor utilizate
ºi tehnologiilor de
aplicare specifice.
Cu o experienþã
de peste 15 ani,
compania Conduraru
Grup furnizeazã ºi
monteazã sisteme
integrale, fiind
specializatã pe
sectorul lucrãrilor de
hidroizolaþii ºi
termoizolaþii pentru
construcþii civile ºi
industriale
deopotrivã, atât în
Bucureºti cât ºi la
nivel naþional. Serviciile sale cuprind
lucrãri de la zero în
cadrul proiectelor de
ridicare a clãdirilor
noi sau de reabilitare
în cazul celor
deteriorate.
„Orice clãdire are
nevoie de protecþie
ºi siguranþã, cu o
structurã rezistentã,

pentru a putea sã îºi îndeplineascã
rolul pânã la capãt, crede dl. Ciprian
Conduraru. Certificãrile ISO 9001 ºi
ISO 14001 demonstreazã calitatea
serviciilor noastre, a faptului cã sã
asigurãm calitatea îndelungatã a
sistemelor de termoizolaþie ºi
hidroizolaþie. Oferim o garanþie
integralã asupra fiecãrui sistem
executat, fie cã vorbim de o
hidroizolaþie monostrat, hidroizolaþie în dublustrat sau sistem complet de termohidroizolaþie”.
Compania dispune de toate resursele necesare
realizãrii lucrãrilor de hidroizolaþii cu membrane
bituminoase, hidroizolaþiei cu pvc, lucrãrilor de
impermeabilizare cu soluþii pensulabile,
hidroizolaþie monocomponentã.

„Ne bucurãm de un portofoliu mare de clienþi
precum ºi de numeroase recomandãri din partea
acestora, antreprenori generali, dezvoltatori
imobiliari, asociaþii de proprietari sau beneficiari
persoane fizice”, afirmã dl. Ciprian Conduraru.
Mai multe informaþii se pot obþine vizitând
site-ul www.hidroizolatii-conduraru.ro .
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Gala de excelenþã în
asistenþã Socialã

În data de 14 martie anul
curent, o delegaþie a Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
condusã de doamna director executiv
adjunct a participat la cea de-a treia
ediþie a Galei Naþionale a Excelenþei
în Asistenþã Socialã ce s-a desfãºurat
la Ateneul Roman în prezenþa a sute
de participanþi din toatã þara ºi a avuto ca anfitrion pe Andreea Marin.
La eveniment au participat
reprezentanþi ai instituþiilor
guvernamentale ºi neguvernamentale,
asistenþi sociali ºi susþinãtori ai
asistenþei sociale din România.
Gala, organizatã de cãtre Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali din
România, celebreazã Ziua Mondialã a

Asistenþei Sociale ºi recompenseazã
performanþa ºi excelenþa celor care ºiau adus contribuþia la dezvoltarea
asistenþei sociale ºi la promovarea
profesiei de asistent social.
Festivitatea a inclus recitalul de
excepþie al lui Alexandru Tomescu
cu a sa vioarã Stradivarius. Pe
scena Ateneului au mai urcat
Proconsul ºi actriþa Daniela Nane.
Cu acest prilej, directorul
executiv al Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin Popescu, transmite
tuturor asistenþilor sociali LA
MULÞI ANI! ºi mult succes în
munca pe care o depun.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Mai multe echipe de
salvatori din cadrul ISU „Drobeta”
al judeþului Mehedinþi au intervenit,
miercuri, 16 martie a.c., în jurul orei
09.50, pentru salvarea a trei
persoane surprinse de prãbuºirea
unui mal de pãmânt, pe raza
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Victimele, trei bãrbaþi, cu vârste
cuprinse între 27 ºi 50 de ani, au
fost surprinse de surparea unui mal
de pãmânt în timp ce executau
lucrãri la sistemul de canalizare.
Pompierii au intervenit timp de o orã
ºi jumãtate pentru salvarea
persoanelor, douã dintre victime fiind
îngropate pânã la nivelul taliei, iar cea

de-a treia fiind în totalitate surprinsã
sub pãmânt. Misiunea salvatorilor a
fost una deosebit de dificilã, întrucât
exista pericol de surpare a marginilor
ºanþului. Cu eforturi deosebite din
partea salvatorilor, s-a reuºit extragerea
a douã victime, conºtiente, care au fost
preluate de echipajele SAJ Mehedinþi
ºi transportate la UPU Drobeta Turnu

17 - 23.03. 2016

DE TREI ORI DA PARTENERIATULUI
CU UNIUNEA NAÞIONALÃ
A PATRONATULUI ROMÂN

Primarul oraºului ClujNapoca, Emil BOC, prefectul
Gheorghe Ioan VUªCAN ºi
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Cluj, Istvan Valentin
VAKAR, adicã trei dintre cei mai
importanþi oficiali ai judeþului Cluj,
au rãspuns afirmativ propunerii
Uniunii Naþionale a Patronatului
Român (UNPR) de a semna
un parteneriat care sã
statuteze câteva direcþii de
colaborare ºi comunicare.
Primiþi cu cãldurã ºi deschidere de
cãtre primar, cei ºase reprezentanþi
ai UNPR, Ioan LUCIAN, Mihaela

RUSU, Florin BALINT, Rãzvan
KOGLER, Raluca GIURGIU ºi
Alexander ALTMANN, au fãcut o
scurtã trecere în revistã a ceea ce
înseamnã UNPR ºi care este
strategia de colaborare cu Primãria
Municipiului Cluj-Napoca.
Parteneriatul, înfiinþarea a douã
comisii consultative pe lângã
Consiliul Local (una de monitorizare
a achiziþiilor publice, organizatã de
Primãria Cluj ºi una de dialog
economic), realizarea unor proiecte
comune pe fonduri europene –
acestea au fost propunerile concrete
fãcute de confederaþie primarului
Emil BOC. Impresionat de faptul cã,
existã deja în România un foarte bun
exemplu de colaborare primãrieorganizaþie patronalã, acesta le-a
transmis reprezentanþilor UNPR cã
va trata cu toatã responsabilitatea
aceste propuneri.
Prefectul VUªCAN ºi vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Cluj VAKAR au
afirmat hotãrât cã trebuie reconciliatã,
Severin. Pentru scoaterea celei de-a categoric, relaþia organizaþii patronale
treia victime, pompierii au sãpat timp –instituþii judeþene. De asemenea, au
de 45 de minute, aceasta fiind gãsitã declarat cã vor sprijini demersurile
la o adâncime de aproximativ trei UNPR pentru înfãptuirea acestui lucru.
metri. Ulterior efectuãrii manevrelor
Datele semnãrii acordurilor vor fi
de resuscitare, persoana a fost stabilite în cel mai scurt timp.
declaratã decedatã.
BIROUL DE PRESÃ,
PURTÃTOR DE CUVÂNT
UNIUNEA NAÞIONALÃ A
Lt. Mona VOICU
PATRONATULUI ROMÂN

Operaþiune de salvare contracronometru
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Zodia Berbec

Horoscop
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Horoscop

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

Centrul de interes al Berbecilor pentru
sãptãmâna care începe va fi dragostea. Cei
singuri vor începe sã caute ceva serios, sau
chiar se vor gândi sã reia o fostã relaþie. Cei
cuplaþi vor dori sã facã un pas înainte. Grijile
financiare vor trece pe planul al doilea, mai ales
cã un prieten le va veni în ajutor cu o micã, dar
binevenitã, sumã de bani. Nici profesia nu îi va
stresa prea mult, vor primi sarcini de rutinã de
care se vor achita fãrã probleme. Sã fie atenþi la
relaþiile cu prietenii, vor apãrea niºte tensiuni
legate de atitudinea intolerantã a Berbecilor.

Multe discuþii legate de bani vor transforma
sãptãmâna Leilor într-o negociere durã.
Proiectele lor pot da rezultate foarte bune, dar
va fi nevoie sã lupte mult pentru ele. Planurile li
se vor schimba de mai multe ori ºi nu vor primi
un rãspuns sigur pânã la sfâºitul sãptãmânii.
Câteva neplãceri legate de sãnãtate îi vor face
mai iritabili, dar nu se vor mobiliza pentru
rezolvarea lor. Aspectul sentimental este foarte
mulþumitor, partenerul de cuplu le va arãta foarte
multã înþelegere ºi cãldurã.

Zodia Taur

(23 August - 22 Septembrie)

(21 Aprilie - 20 Mai)

Zodia Fecioarã

Fecioarele fac multe eforturi în aceastã
ÎÎn perioada urmãtoare, Taurii vor fi cam perioadã pentru a se remarca profesional. Nu e
dezorientaþi în ceea ce priveºte situaþia lor vorba doar de mai multã muncã, ci ºi de
profesionalã. Vor primi tot felul de propuneri învãþarea unor lucruri noi care le-ar putea
derutante din mai multe pãrþi ºi nu vor ºti ce sã evidenþia profesional. Vor avea spor în tot ce
creadã. Mai bine ar fi sã se concentreze asupra întreprind, cu condiþia sã-ºi facã un program
jobului actual, pentru cã aºa au mai multe ºanse de lucru eficient... ceea ce nu e greu pentru
sã evolueze. O sumã de bani primitã de la cineva aceastã zodie. O cheltuialã neprevãzutã riscã sã
din familie îi va ajuta sã-ºi rezolve niºte le strice planurile de week-end. Oricum, banii
probleme legate de locuinþã. Pe plan sentimental, le vor scãpa printre degete zilele acestea.
pot avea loc certuri pasionale finalizate cu Comunicarea cu familia este foarte bunã.
împãcãri cel puþin la fel de dramatice.
Fecioarele singure au succes la flirturi, însã
nimic serios nu se vede încã la orizont.
Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)
Zodia Balanþã
(23
Septembrie
- 22 Octombrie)
În sãptãmâna urmãtoare, Gemenii vor fi foarte
creativi ºi spontani în relaþia de cuplu. Partenerii Balanþele se vor concentra foarte mult asupra
lor se vor bucura de multe surprize ºi momentele familiei în zilele urmãtoare. O rudã apropiatã le
plãcute se vor þine lanþ. Din pãcate, aceastã stare va cere un ajutor financiar, dar ar fi recomandat
de veselie continuã va avea efecte negative asupra ca Balanþele sã nu parã cã au cedat prea uºor,
planului profesional: mintea Gemenilor nu va sta altfel li se va cere ºi mai mult. Tot de un
deloc la job ºi vor fi tentaþi sã lase lucrurile pe eveniment de familie va fi legat un drum la
ultima clipã. Banii vor fi cheltuiþi, chiar aruncaþi sfârºitul sãptãmânii. Vor apãrea multe cheltuieli
cu dãrnicie pentru plãceri personale, însã vor veni legate de casã, dar vor reuºi sã se descurce
alþii curând. O problemã minorã de sãnãtate ar onorabil. În dragoste, partenerul nu se va
putea revela altele mai serioase.
arãta prea încântat de planurile legate de
viitorul relaþiei.
Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)
Zodia Scorpion
(23
Octombrie
- 21 Noiembrie)
Racii vor fi nevoiþi sã înveþe sã comunice mai
bine cu partenerul de cuplu... comunicare Profesia va fi pe primul plan pentru Scorpioni
însemnând altceva decât vãicãrealã continuã. Deºi în aceastã sãptãmânã. Relaþia cu superiorii va fi
ei pun foarte mare accent pe comunicare în teorie, un pic tensionatã în primele zile, dar se va
se pot dovedi destul de nerãbdãtori ºi insensibili destinde pe la mijlocul sãptãmânii. Scorpionii
în practicã. Partenerul nu se va mai mulþumi cu trebuie sã mai renunþe puþin la cuvintele acide
vorbe goale, ci va aºtepta o schimbare vizibilã de ºi la încãpãþânare. O reacþie bunã la stres va fi
comportament. Atenþie ºi la job, o vorbã scãpatã privitã cu admiraþie de cãtre ºefi. Va fi mult de
fãrã judecatã le poate face necazuri. Vor petrece muncã, dar, dacã trec de acest hop, vor avea ºi
foarte mult timp fãcându-ºi planuri financiare avantaje financiare. Relaþia cu partenerul de
îndrãzneþe, însã este recomandat sã se concentreze cuplu va fi excelentã, plinã de surprize plãcute
mai degrabã asupra reducerii cheltuielilor actuale. ºi de momente intime deosebit de tandre.
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Zodia Sãgetãtor

Pentru Sãgetãtori, urmeazã o sãptãmânã foarte
favorabilã dialogului. Orice probleme ar avea cu
cei din jur, din orice motive, acum este
momentul sã ia taurul de coarne. Vor fi extrem
de convingãtori, aºa cã sunt toate ºansele sã fie
mulþumiþi de rezultatele discuþiilor. În profesie,
vor avea ocazia sã încerce ceva nou, sã abordeze
un proiect îndrãzneþ ºi sã se facã remarcaþi.
Totuºi, sã nu încerce sã obþinã totul prea repede,
aºa cum au obiceiul. În cuplu, li se vor cere
insistent noi ºi noi dovezi de iubire, ceea ce iar putea enerva un pic.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Sãptãmâna Capricornilor se va caracteriza
printr-o lipsã totalã de racordare la tot ceea ce
se întâmplã în jurul lor. Vor întârzia mult, nu
vor respecta termenele care li se impun, vor
uita multe lucruri importante. Ar fi bine sã aibã
agenda bine organizatã, dacã vor sã evite
discuþiile cu ºefii. Banii se vor duce la fel de
repede cum vor veni, dar nu vor apãrea
probleme din cauza lor. Cupidon este de partea
lor, pentru cã vor avea o comunicare excelentã
cu persoana iubitã.
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Pentru Vãrsãtori, urmeazã o sãptãmânã plinã
de stres, în care li se vor contesta anumite
realizãri ºi vor fi nevoiþi sã ia unele lucruri de la
capãt. Nici domeniul amoros nu este scutit.
Vãrsãtorii singuri vor fi nevoiþi sã-ºi justifice
multe acþiuni în faþa partenerului, însã ar fi mai
bine sã fie fermi, pentru cã altfel vor da curând
peste aceleaºi probleme. Se întrevãd multe
cheltuieli care le vor da bugetul peste cap ºi doar
cei foarte chibzuiþi vor ieºi cu bine din aceastã
situaþie. Cineva din familie vine cu veºti bune
legate de o achiziþie.
Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Peºtii au în faþã o sãptãmânã reuºitã în ceea ce
priveºte negocierile de orice fel, fie cã e vorba de
o mãrire de salariu, sau de realizarea unor planuri
împreunã cu persoana iubitã. Ei vor ºti sã îºi
impunã ideile fãrã sã creeze invidie în jurul lor,
iar succesele de acum vor avea consecinþe pe
termen lung. Sã fie atenþi cu banii, existã riscul
de a pierde sume importante, sau de a fi victimele
unor jafuri sau escrocherii. Suprasolicitarea le
poate aduce neplãceri cu sãnãtatea, în special
dureri de stomac. În dragoste, Peºtii singuri au
noroc la cuceriri trecãtoare.

diverse
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VOLOIAC – OAMENI ºi LOCURI

Satul Ruptura (2)
URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

În anul 1933, Primãria comunei
Ruptura raporta Preturii Plãºii
Strehaia cã în raza comunei
vieþuiau: la Cotoroaia –628
locuitori, la Ruptura –285 iar la
Voloiecel –186 locuitori, în total
comuna avea 1044 locuitori. La 1
aprilie 1943, comuna Ruptura avea
un total de 1.570 locuitori.
Astãzi, la aproape 73 de ani,
cifrele au scãzut simþitor, populaþia
a îmbãtrânit, tinerii au plecat iar
sãrãcia a cuprins majoritatea zonei.
Litigiile dintre sãtenii satului
Ruptura, se cunosc de sute de ani.
Astfel la 15 februarie 1817, Ion
Ruptureanu din Ruptura se plângea
Ispravniciei judeþului Mehedinþi,
împotriva lui Dumitru Ciocia, a fraþilor
Matei ºi Nedelcea Ruptureanu, care
îi ocupaserã moºia pãrinteascã în
perioada când el copilãrise în
strãinãtate ºi studiase la Paris. Acesta
reclama ºi la 15 august 1821 pe Ioan
Ciocia, din acelaºi sat, care-i pusese
foc la o pivniþã cu vin ºi rachiu, fiind
pãgubit de 10.000 lei. Acelaºi
reclama ºi în 1824 abuzuri asupra
unei mori a mãtuºei sale, aflate pe
apa Huºniþei.
Înscrisul din 24 decembrie 1834 al
lui Nedelcea Pozdarie care cerea
împãcarea cu Ioan Ruptureanu.
Acesta a fost scris de popa Raducanu.
O adeverinþã a sãtenilor din Ruptura
cu 19 semnãturi, pentru a-i servi la
judecata lui Ioan Ruptureanu
împotriva lui Ioan Ciocia, care s-a
exprimat în public cã-l va omorî, fiind
ºi cel care îi pusese foc la bunuri.
Închei cu jalba fãcutã de Ioan ºi
ªerban Ruptureanu împotriva
cãpitanului Matei care a dat un ordin
mânios unui arnãut din subordine sãi aducã la isprãvnicie pe cei doi.
Negãsindu-I, a fost ridicatã de la
domiciliu Sofia Ruptureanu, soþia lui
Ioan Ruptureanu. Din neamul
Rupturenilor, de-a lungul anilor au
devenit ingineri, preot, profesori,
avocaþi ºi un aviator. Nu pot sã omit
o adevãratã legendã care a circulat în
sat ºi spunea cã în 1688, Constantin
Brâncoveanu a construit în Ruptura

un fel de palat asemãnãtor celui de la
Mogoºoaia, cu camere ºi coridoare
largi, cu stâlpi ºi scãri de marmurã,
prevãzut la rãsãrit cu o camerã în care
se fãceau rugãciunile. Acesta s-ar fi
situat în locul fostelor case ale lui
Aurelia Pozdarie pânã la Kausturi
ªtefan, un etnic maghiar pripãºit
locului. Dupã mai mulþi ani pare de
la Ada Kaleh ar fi dispus demolarea
construcþiei, materialele bune de
construcþii fiind duse pe insulã,
celelalte rãmânând pradã satenilor.
Cum se observã, turcii au dominat
vremelnic ºi aceste meleaguri, lãsând
în urmã, obiceiuri, metehme ºi poate
chiar nume: Bechir, Becheru, Zarafu.
Aceasta sã fi fost istoria, mai
veche, a satului Ruptura aflat pe
meleagurile unde m-am nãscut ºi
am lucrat aproape 45 de ani ca
profesor ºi primar al comunei
Voloiac. Tinerilor de astãzi ºi
generaþiilor viitoare le doresc sã nuºi uite locurile natale ºi sã-ºi
aminteascã de cei care nu vor mai fi
ºi au însemnat ceva pentru localitate.
Tuturor cu drag!
Prof. Constantin Draghici

JUDO

17 - 23.03. 2016

CSM Drobeta a mai
adaugat în palmares
rezultate notabile

Sala Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin a fost gazda în acest
weekend a Finalei Campionatului
Naþional de U16, masculin ºi feminin,
individual ºi a Finalei Campionatului
Naþional pe echipe Euroregiuni,
pentru aceeaºi vârstã, la care au
participat sportivii calificaþi de la
etapele de euroregiune.
Competiþia a adunat la start 278
sportivi de la 61 de cluburi.
CSM Drobeta a mai adaugat în
palmares rezultate notabile pentru
aceastã vârstã prin:
Loc I
- COVACIU IASMINA -40 kg
- DEMETRIO DANIELA -57 kg,
sportiva care a punctat pentru LPS
Craiova (antrenor Pîrvu Nicolae) la
aceastã competiþie, urmând ca din
vara anului sã fie sportiva
transferatã la CSM Drobeta.
Loc V
- NAE ALEXANDRA -48 kg
- IOVIÞA ROBERTA -52 kg
Loc IX
- AL-FLOARI FLORIANA -44 kg

- TOPALA VLAD -66 kg
- GÎRJOABÃ GABRIEL -42 kg
Neclasat -AL-FLOARI MIHAI -42 kg
În acelaºi weekend cadeþii CSM
Drobeta au început circuitul
european de acumumulare de puncte
în Rankingul EJU prin participarea
la Cupa Europeanã de la Zagreb,
CRO, unde au venit pentru acelaºi
lucru 609 sportivi din 31 de naþiuni.
S-au clasat în primii zece
sportivi:
Loc IX
- STROE ANA MARIA -40 kg
- BORONTIª ANDREEA -52 kg
- DEMETRIO GABRIEL -50 kg
Neclasaþi - VÂLVOI ANDA -57 kg
- VOAIDEª ALIA -44 kg
Urmeazã Finala Campionatului
Naþional de juniori, Cluj Napoca,
de unde aºteptãm o comportare
meritorie a juniorilor Ianicu Ionuþ
ºi Tatar Krisztina, dar ºi a cadeþilor
care vor participa.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

la prevenirea apariþiei ºi dezvoltãrii
comportamentelor agresive,
gestionarea stãrilor conflictuale,
prevenirea delincvenþei juvenile,
prevenirea consumului de
substanþe interzise, dar ºi
cunoaºterea legislaþiei în
domeniul ordinii ºi liniºtii publice.
Acþiunea a avut caracter interactiv,
elevii au aflat care sunt consecinþele

pe termen lung ale consumului de
droguri, cum pot deveni victime dar
ºi traficanþi, ºi cum pot fi traºi la
rãspundere conform legislaþiei în
domeniu, chiar dacã sunt minori.
Au mai fost purtate discuþii
referitoare la
prevenirea
absenteismului ºcolar, cele mai
întâlnite forme de violenþã în zona
instituþiilor de învãþãmânt, în scopul
conºtientizãrii ºi educãrii elevilor pe
baza respectului ºi comportamentului
civilizat în ºcoalã ºi societate.
Astfel de activitãþi vor continua ºi
în perioada urmãtoare, în baza
parteneriatelor educaþionale încheiate
cu instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar din judeþul Mehedinþi.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Jandarmii îi învaþã pe elevi cum sã
previnã faptele antisociale

Specialiºti din cadrul
compartimentului Prevenirea ºi
Combaterea Faptelor Antisociale
din Jandarmeria Mehedinþi, au
desfãºurat în data de 10 martie
2016, o activitate informativeducativã la ªcoala ,,Regele Mihai
I” din Drobeta Turnu Severin.
În cadrul activitãþii, jandarmii le-au
prezentat elevilor aspecte referitoare
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Liderul, avantajat de jocul rezultatelor
Rezultatele primei etape din
acest an au avantajat liderul Ligii a IV-a

remizat, iar campioana Pandurii Cerneþi
a mai fãcut un pas spre un nou titlu.
Învingãtoare cu 3-0 în
Liga a IV-a Mehedinþi
deplasarea de la Coºuºtea
Etapa a XV-a
Cãzãneºti, prin golurile lui
Viitorul ªimian - CS Strehaia
0-0
Recolta Dãnceu - AS Corcova
2-2 Andrei Enea (‘5, ‘32) ºi
Coºuºtea Cãzãneºti - Pandurii Cerneþi 0-3 Mãdãlin Mãtãsãreanu (‘90),
Viitorul Cujmir - Dunãrea Gruia
3-0 (N) liderul s-a distanþat la 7 puncte
de ocupanta locului secund
Clasament
1. Cerneþi
15 12 2 1 48-14 38 CS Strehaia, care n-a izbutit
2. Strehaia
15 9 4 2 43-17 31 decât un rezultat de egalitate la
3. Dãnceu
15 8 2 5 46-32 26 ªimian, scor 0-0. Nedecis s4. Corcova
15 7 4 4 36-25 25 a încheiat ºi derby-ul vecinelor
5. Cujmir
15 6 0 9 25-33 18 de clasament Recolta Dãnceu
6. Gruia
15 4 1 10 21-34 14
ºi AS Corcova. Deºi s-au aflat
7. ªimian
15 3 2 10 16-44 11
8. Cãzãneºti 15 2 3 10 20-56 9 în inferioritate numericã încã
din minutul 20, când Florin
Mehedinþi. Contracandidatele au Piciorgros a fost eliminat pentru

cumul de cartonaºe
galbene, gazdele au
condus cu 2-0 la pauzã,
prin golurile lui Cãtãlin
Chirfot (‘29) ºi Cosmin
Tãerel (‘44).
AS Corcova a reuºit
sã egaleze în partea
secundã, prin Dumitru
Schinteie (‘64) ºi
Gheorghe Truºconiu
(‘83), dar remiza e în
defavoarea ambelor
echipe, care par ieºite
definitiv din lupta pentru primul loc.
Fãrã sã influenþeze lupta pentru
titlu, ultimul meci al etapei a XV-a
nu s-a jucat, deoarece Dunãrea

Gruia nu a mai ajuns la Cujmir,
invocând faptul cã mijlocul de
transport cu care fãcea deplasarea
s-a defectat pe drum.  M. O.

Restart Dobrescu ºi-a calificat toþi cadeþii
cu
Dupã prestaþia
de la etapa de calificare
multe
desfãºuratã la TârgoCSM Drobeta va
goluri în viºte,
avea 8 reprezentanþi în
finala Campionatului
ultimul
Naþional de lupte libere,
cadeþilor, care
eºalon rezervat
va avea loc la Satu

În Liga a V-a, prima
etapã a returului s-a
Liga a V-a
evidenþiat prin numãrul mare
Etapa a XIV-a
de goluri înscrise în cele 5
ªtiinþa Broºteni - Viitorul Floreºti 2-7 partide programate la sfârºitul
Dunãrea Hinova - Dunãrea Pristol 6-1 sãptãmânii precedente.
Real Vânju Mare - Inter Crãguieºti 4-3
La Vânju Mare, liderul a
Unirea Gârla Mare - Voinþa Vrata
2-2 dispus cu 4-3 de Inter
AS Ghiciulescu Hinova - Voinþa Opriºor 1-2 Crãguieºti, dupã ce oaspeþii
Speranþa Punghina - AS Corlãþel 0-3 (N) au condus cu scorul de 2-0.
Inter Salcia a stat
Tot 7 goluri s-au înscris ºi în
Clasament
partida disputatã de ocupanta
1. Vânju Mare 13 11 1 1 59-17 34 locului secund, Dunãrea
2. D. Hinova 13 11 1 1 54-22 34 Hinova. Contracandidata
3. Floreºti
13 9 0 4 35-25 27 echipei Real Vânju Mare s-a
4. Vrata
13 8 1 4 39-24 25 impus însã fãrã emoþii, scor 65. Gârla Mare 13 7 1 5 34-27 22 1 cu CS Dunãrea Pristol. Cele
6. Crãguieºti 13 6 2 5 37-30 20 mai multe goluri s-au marcat
7. Corlãþel
13 5 1 7 21-28 16 în partida ªtiinþa Broºteni 8. Salcia
12 5 0 7 30-31 15 Viitorul Floreºti. Dupã 2-2 la
9. Pristol
13 4 3 6 23-33 15 pauzã, oaspeþii s-au dezlãnþuit
10. Opriºor 13 5 0 8 21-41 15 în partea secundã ºi au învins
11. Broºteni 13 3 1 9 24-52 10 cu 7-2. Profitând de remiza din
12. G. Hinova 13 3 0 10 25-35 9
partida Unirea Gârla Mare 13. Punghina* 13 1 1 11 16-53 4
Voinþa Vrata (2-2), Viitorul
* S-a retras în iarnã din campionat ºi va Floreºti a urcat pe locul al IIIpierde toate meciurile din retur cu 3-0.
lea în clasament.  M. O.

Mare, în luna iunie.
Zilele trecute, sub
Turnul Chindiei,
severinencele Roxana
Capezan (60 kg) ºi
Larisa Niþu (70 kg) sau
impus
la
categoriile respective
de greutate, iar Adina
Giura (56 kg) s-a
clasat pe poziþia
secundã. Pe ultima
treaptã a podiumului
au urcat Elena Buºoi (43 kg), Roxana Dinicã (65 kg) ºi Valentina
Ungureanu (65 kg), în timp ce Andrei Breazu (63 kg) ºi Andrei
Seimeanu (100 kg) s-au calificat de pe locul al V-lea.
“Am avut 8 sportivi la etapa de calificare ºi toþi ºi-au câºtigat dreptul
de a lupta pentru medalii. A fost o concurenþã acerbã, fiind categorii la
care au participat peste 30 de sportivi. Nici nu concep ca cele 6 fete
care au urcat pe podium la Târgoviºte sã nu ia medalii la Satu Mare.
Câºtigãtorii vor reprezenta România la Europenele de cadeþi, care vor
avea loc în varã, în Suedia”, a spus Marin Dobrescu, antrenorul de la
secþia de lupte libere a clubului severinean.
La sfârºitul acestei sãptãmâni, cadetele Niþu ºi Dinicã vor lupta, la Sfântu
Gheorghe, ºi pentru calificarea în finala Campionatului Naþional de lupte
libere rezervat juniorilor. “Vom merge cu 6 sportivi la Sfântu Gheorghe ºi
vreau sã calific cel puþin 4”, a dezvãluit Dobrescu.
 M. O.
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Nea Bãlu ºi ºleahta de analfabeþi, nea Popescu binefãcãtoru di la Orºova,
nea Cîrjan ºi proiectele alandala, ºi nea Gherghe ºi muzeul din pãdure

Mã fraþilor, al bãtrân al lu al
bãtrân avea o vorbã: cine sã
aseamãnã, sã adunã. Da probabil o
ºtiþi ºi dumnevoastrã, numai cã e
bine sã ne-o aducem aminte, din
când în când. Numai cã vedeþi
dumneavoastrã, cetitorii mei de
Obiectiv Mehedinþean, la unii sã
adunã bine, la alþii sã adunã proºtii.
Pã aºa spunea al bãtrân al lu al
bãtrân, cã el o spunea pe aia dreaptã,
cã nu-i plãcea sã o ia pe ocolite.
Pã ºtiþi dumnevoastrã cum sã
numesc ãia de nu ºtiu sã scrie
corect româneºte? Agramaþi sã
numesc, da io sunt sigur cã ºtiaþi,
cã cetitorii de Obiectiv sunt mai
deºtepþi decât mulþi alþii. ªi ºtiþi
cum sã mai numesc, tot pe
româneºte? Analfabeþi.
Cã gramatica limbii române e
numai una, da dacã n-ai prea dat pe
la ºcoalã, te duci la PNL cu o lunã
jumate înainte de campanie, arunci
cu noroi în toþi ceilalþi, faci pe Alba
ca Zãpada în pat cu cei ºapte pitici,

da te dai fatã mare ºi te baþi cu
pumnii în piept cã se uitã alþi
agramaþi la ce postezi pe Facebook.
Cã cine altcineva þi-ar citi aberaþiile
ºi elucubraþiile?! Da e bine, nea Bãlu,
e bine, cã cine sã aseamãnã, sã
adunã. Numai cã unii adunã primari
ºi alþii adunã analfabeþi.
Mã fraþilor, pã în afarã de
Facebook, sã mai ocupã liberalii cu
ceva? Pã face nea Cârjan coduri dupã
coduri, texte dupã texte, o alandala
în toatã regula, din care nu înþelegi
nimica. Cã-l pusãi ºi pe Sucã sã
încerce sã înþeleagã, numai cã ãsta
sã lãsã pãgubaº dupã prima fazã, cã
zisã cã aºa nerozii n-a mai vãzut nici
când ierea la grãdiniþã. Pã da, poate
la grãdiniþã ar putea fi primar nea
Cârjan, cã mai are multe de învãþat
pãnã sã sã apuce serios de
administraþie. Cã nu-i pentru toatã
lumea ºi mai ales pentru ãia care au
trecut prin ea, ca gâsca pin apã.
Cât despre nea Bãlu ce sã mai
zici, cã-l vãzu Tanþa lu Pecingine

într-o pozã, cã cicã ridicã
Mehedinþiul împreunã. Împreunã cu
cine? Cu nea Cornu, cu Confortu,
cu cine ridicã Mehedinþiul?! Hai mã
nene, mai lasã-i pe mehedinþeni, cã
dacã sã uitã la poza aia din care râzi
matale cu gura pãnã la urechi, dacã
iei ºi matale neºte sute de voturi, sã
fii mulþumit. Pã cum sã râzi, mã
fraþilor, cu gura pãnã la urechi, sã
zici cã ridici Mehedinþiul, când
judeþu ãsta a sãrãcit în ultimii 20 de
ani în care aþi tot fost stãpâni pe aici.
Mãcar puþinã decenþã, cã de sfidare
sunt sãtui oamenii.
Mã fraþilor, da deterã veterinarii în
clocot. Da nu toþ ci ãia de la sediu, de
la DSV, cã dacã n-au ce face, sã apucã
de prostii. Dacã le-ar face doar în
instituþie ar fi bine da le fac ºi pe teren,
de pun instituþia pe care o reprezintã
într-o poziþie mai mult decât delicatã.
Beneficiarii
serviciilor
reprezentanþilor DSV sunt nu numai
contrariaþi de comportamentul unora,
ci au ajuns la disperare, ameninþând
cã se vor muta în alte judeþe. Cam
asta rezultã ºi dintr-o solicitare
adresatã conducerii DSV Mehedinþi
de conducerea Asociaþiei Judeþene a
Crescãtorilor de Ovine ºi Caprine, da
ºi a unei sesizãri semnatã de mai mulþi
angajaþi ai Direcþiei. Vizaþi sunt
Sinteionii ºi Luncan, medici veterinari
care tot încurcã þurcana cu carpatina
ºi confundã Direcþia cu un colþ de
stradã unde, pânã nu vine cine
trebuie sã te ia, poþi sã te dezbraci la
pielea goalã a unui comportament
arogant, agresiv ºi vulgar.
S(f)inteioane! S(f)inteioane! Sucã zice
cã nu e frumos un asemenea
comportament de intelectual ºi trage
de mânecã conducerea DSV

Mehedinþi, pentru a duce lucrurile pe
fãgaºul normal, pânã nu se ajunge
la... conflicte ciobãneºti.
Mã nepoate, da în ultimul timp, la
Orºova, se pare cã forþosul de nea
Popescu a ajuns un fel de buricu
târgului, fiind scos la înaintare de toþi
candidaþii la funcþia de primar al
municipiului. Se întâmplã exact ca pe
vremea lui Ceauºescu când un ...escu
era implicat în toate, era capul tuturor
relelor dar ºi al lucrurilor bune, dupã
cum îºi amintesc unii nostalgici. Pãi
dacã e aºa priceput, de ce onorabilii
candidaþi nu ar ajunge la o înþelegere
pentru a-l propune ºi susþine pe dl.
... escu la funcþia de primar al
Orºovei? N-ar fi bine?!
Se întâmplarã schimbãri la vârful
conducerii DIICOT Mehedinþi, cã aºa
se auzise de ceva vreme prin locurile
frecventate de cei pricepuþi în
manipularea de informaþii. Sucã auzi
cã unii se bucurã, da sunt ºi mulþi
care varsã deja lacrimi cã rãmân ºi
fãrã libertate ºi fãrã ºpaga datã. Cã
deh! Dosarele cu faptele cusute au
rãmas ºi vor fi finalizate de cei ce au
preluat conducerea instituþiei.
Mã fraþilor, da liniºtea de prin
preajma lu nea Gherghe, primarul
Severinului, i-a cam dat de bãnuit lu
Sucã cã ar pregãti o loviturã de
imagine, da nu nepotu-meu ci dom’
Costel, ºi iote cã aºa fu. Nea primarele
doreºte sã facã, deocamdatã pe sticlã,
cu microfonu în faþã, un muzeu al
satului mehedinþean. Unde? În
pãdurea Crihala, unde s-au bãgat o
grãmadã de bani pentru amenajarea
unei oaze de liniºte ºi de petrecere a
timpului liber, iar acum s-ar mai putea
cheltui niºte crãiþari pentru un muzeu.
N-ar fi o problemã cã instituþiile
abilitate ar rãmâne fãrã
obiectul muncii, da Sucã
întreabã dacã acolo vor
ajunge ºi serbãrile de
lângã cimitir.
Da mai bine sã nu
mai vorbim de trecut ºi sã
ne uitãm spre viitor. Aºa
cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

