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Traian Bãsescu la Drobeta Turnu-Severin:

„PMP Mehedinþi are toate ºansele sã fie pe locul 1”
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Preºedintele Partidului Miºcarea Popularã, Traian Bãsescu, a fost prezent, sâmbãtã, în municipiul Drobeta Turnu Severin, unde a avut loc
lansarea candidaþilor PMP Mehedinþi pentru funcþia de primar din judeþ. Traian Bãsescu a fost primit cu multã simpatie ºi cãldurã la Drobeta
Turnu Severin. Evenimentul a avut loc la Palatul Cultural „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, unde au fost prezenþi aproximativ
1000 de membri ºi simpatizanþi ai PMP Mehedinþi.
Întrebare cãtre
Primarul UNORA:
deschis pe pofte, ºi ºi-au exprimat
S-a deschis Teatrul. ªi pentru
nemulþumirile faþã de atitudinea
oamenii de culturã ai Severinului
autoritãþilor locale vizavi de ceea ce
care nu au mai fost nevoiþi sã stea în
se întâmplã în plan cultural. Avem
ploaie, fiind invitaþi sã intre la
Palat al Culturii care este închis,
dezbateri în sala VIRGIL OGÃªANU.
Cetatea Severinului la fel, închisã,
Din partea Consiliului local a fost
avem Castelul Artelor, închis, cã
prezent Cornel Folescu, preºedintele
plouã în el. Trei obiective
Comisiei de Culturã, vãdit deranjat de
ROMÂNEªTI reabilitate cu fonduri
prezenþa presei, de parcã presa ar fi
EUROPENE, frumoase pe dinafarã,
intrat în aºternuturile domniei sale.
vopsite, vãcsuite cu vaselinã pe iciMulþi oameni de culturã severineni
colea, popularizate în fel ºi fel de
au stat faþã în faþã ºi cu Ion Dinulescu,
încã director al Palatului Culturii
 Continuare în pag. 4

AVEÞI UN TEATRU. CE FACEÞI CU EL?
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de Sorin Vidan

Cultura ºi obtuzitatea politicului

Dincolo de toate problemele
sociale ºi economice cu care ne
confruntãm, cele mai multe presante
ºi dificile, existã ºi o problemã a
culturii în Mehedinþi. Cultura e deja
obiºnuitã sã fie tratatã ca un fenomen
periferic, fãrã relevanþã, drept o
cenuºãreasã aflatã în umbra
problemelor cu adevãrat grave ºi
imperative cum ar fi, de exemplu,
ºomajul ºi lipsa locurilor de muncã.
Mai modestã ca ºi vizibilitate,
cultura înseamnã însã o seamã de
valori fãrã de care existenþa noastrã
socialã ar fi, dacã nu imposibilã,
atunci ternã ºi lipsitã de profunzime.
Nu putem trãi într-un deºert
acultural, fãrã cãrþi, teatru, muzicã,

artã plasticã, fãrã sensibilitate ºi
emoþie. Aºa cum nu putem trãi fãrã
instituþii culturale. Tocmai despre
instituþii ar trebui sã discutãm acum.
S-a iscat ceva zarvã vizavi de felul în
care primãria a înþeles sã gestioneze
problema directoratului palatului
cultural recent inaugurat. Chiar dacã
protestul unor intelectuali severineni
nu a avut o amploare deosebitã el a
fost totuºi unul important, cãci a dat
semnalul unei necesare treziri dintr-o
regretabilã amorþire a simþului civic,
dar ºi semnalul unei de dorit
solidarizãri a oamenilor de culturã.
Solidarizarea acestora e necesarã, mai
ales în faþa decidenþilor politici care nu
au totdeauna cea mai bunã
perspectivã asupra fenomenului
cultural. Nici nu înþeleg, ºi nici nu-s
prea interesaþi de… culturã, de mediile
culturale, de membrii uniunilor de
creaþie, de proiecte culturale.
Decidenþii politici, indiferent de
culoarea lor politicã, privesc schematic
ºi apatic culturalul. Îi intereseazã doar
în mãsura în care acþiunile culturale le
aduc un profit de imagine, de

publicitate. Ca substanþã, ca fenomen
în sine, cultura le e indiferentã. Nici
asta nu ar fi o problemã. Problema e
atunci când factorul politic devine ostil
culturii sau abuziv faþã de culturã.
Problema directoratului de la Teatru e
una delicatã pentru sensibilitãþile
noastre culturale. Desigur cã ne-am
dori un manager de al locului, care sã
cunoascã realitãþile culturale ale
momentului, ºi care sã poatã construi
un dialog real cu oamenii de culturã,
instituþiile colaterale ºi chiar ºi cu
consiliul local, cu primarul, de decizia
cãruia depinde multe sub acest aspect.

„Ziua Mondialã a Apei” sãrbãtoritã la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Mediul cultural mehedinþean are
suficiente nume de oameni de culturã
cu totul respectabili, ºi cu experienþa
necesarã gestionãrii acestui nou
început cultural ºi instituþional.
Depãºind însã firescul patriotism
local, nu e ceva ieºit din comun ºi
ca noul manager al Teatrului sã fie
din alt loc, nu ar fi nicio problemã.
Totul e ca sã înþeleagã nevoia de
unitate ºi afirmare a mediului
cultural mehedinþean. ªi, de ce nu,
chiar nevoia lui de performanþã
culturalã naþionalã.
Primarul, indiferent cine va fi acesta
dupã alegerile locale, trebuie sã
înþeleagã cã fenomenul cultural e totuºi
o chestiune de mare sensibilitate ºi
competenþã, ºi nu poate fi tratat cu
autoritarism ºi obtuzitate. Mediul
cultural mehedinþean nu e chiar atât
de static ºi apatic pe cât pare.
Oamenii de culturã au opinii ºi
aceste opinii ar trebui respectate.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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În fiecare an pe 22 martie se
sãrbãtoreºte „Ziua Mondialã a
Apei” motiv pentru care Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier, a
organizat douã activitãþi cu scopul
de a marca aceastã zi.
Astfel, în data de 22 martie 2016
în cadrul ªcolii Gimnaziale nr. 3
Mariana Drãghia, muzeograf Secþia
Istorie-Arheologie a susþinut lecþia
interactivã „Apa element esenþial al
vieþii”, participanþi fiind elevii clasei
a III-a, învãþãtor Milica Boboºa.

În data de 23 martie 2016, în
cadrul Palatului Copiilor din
Drobeta Turnu Severin, Alberto
Pãtrulescu, muzeograf Secþia
ªtiinþele Naturii a desfãºurat o
activitate interactivã cu tema „Apã
ºi locuri de muncã”.
Aceastã activitate s-a derulat ca o
joacã, elevii fiind împãrþiþi pe grupe
ºi fiecare grupã primind câte un
ecuson cu una dintre inscripþii:

picãtura fermecatã, picãtura magicã
ºi picãtura cristalinã . Pe baza

informaþiilor primite de la muzeograf
copiii au completat o „reþea” în jurul
ideii centrale „Apã ºi locuri de
muncã” (hidrolog, piscicultor,
operator uzinã tratare apã, muncitor
în sisteme de canalizare, inspector
protecþia mediului, scafandru, etc.).
La final copiii au participat la un
concurs gen „ªtiaþi cã…?
Scopul ambelor activitãþi a fost de a
sensibiliza elevii cu privire la
necesitatea protejãrii cantitative ºi
calitative a apelor. Biroul de presã
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Proiect major în special pentru Orºova
Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier din Drobeta Turnu Severin a
depus, pânã la încheierea sesiunii de
proiecte din acest an, un proiect
transfrontalier extrem de important
pentru judeþul Mehedinþi, dar în mod
deosebit pentru municipiul Orºova.
Intitulat „Îmbunãtãþirea stãrii de
mediu ºi managementul riscului dea lungul Dunãrii între Porþile de Fier I
ºi Porþile de Fier II”, proiectul depus
de Muzeul Porþilor de Fier are ca scop
monitorizarea apei Dunãrii ºi, totodatã
îºi propune sã rezolve problema
deºeurilor de orice fel acumulate pe
Dunãre, dar ºi o monitorizare a
informaþiilor hidrologice. Proiectul
are ca parteneri Institutul Jaroslav
Cerni pentru Dezvoltarea Resurselor
de Apã (JCI) de la Belgrad ºi Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier de la Drobeta
Turnu Severin. Valoarea acestui
proiect este de 4.950 milioane euro.
În cadrul unei conferinþe de
presã, Doiniþa Mariana Chircu,
managerul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, alãturi de specialiºti
din cadrul acestei instituþii de
culturã, au explicat necesitatea
accesãrii acestui proiect pentru
judeþul Mehedinþi, dar în mod
deosebit pentru municipiul Orºova.
„Acest proiect este un sprijin real
pe care ni-l acordãm nouã
cetãþenilor care dorim sã vedem cã
Dunãrea rãmâne curatã, mediul în
care trãim sã fie unul din ce în ce
mai sãnãtos ºi ferit de poluãri care
ne-ar afecta sãnãtatea. Considerãm
cã toþi aceia care au afectat sau se
mai gândesc cã pot considera
Dunãrea un loc în care pot sã
ajungã tot felul de substanþe sau de
deºeuri, dupã implementarea
acestui proiect, se vor disciplina
ºi vor înþelege cã nu vom mai
accepta acest lucru”, a declarat
Doiniþa Chircu.
De precizat cã Institutul Jaroslav
Cerni pentru Dezvoltarea Resurselor
de Apã (JCI) de la Belgrad este
principala organizaþie de cercetare în
sectorul de apã al Serbiei. În plus, pe
lângã cercetare, activitãþile de bazã
ale JCI includ planificarea ºi
proiectarea infrastructurilor de apã ºi
hidroelectrice, inginerie în domeniul

supravegherii proiectelor
hidraulice, dar ºi servicii legate de
gestionarea resurselor de apã,
instalaþii ºi sisteme de consultanþã;
elaborarea documentelor de
planificare strategicã ºi asistenþã
în elaborarea legislaþiei naþionale,
standarde, metodologii ºi
orientãri. Tocmai de aceea
implicarea acestui institut în
proiectul transfrontalier depus de
cãtre Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier era mai mult decât necesar,
deoarece pe sectorul cuprins între
Orºova ºi Porþile de Fier poluarea
este mult mai mare, aceasta
manifestându-se mai cu seamã în
zona Golfului Cerna.
Pentru a rezolva problema
deversãrilor necontrolate ºi a
acumulãrii gunoiului menajer pe
fluviu, Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier a venit cu propunerea ca la
Orºova sã se înfiinþeze un centru
regional de monitorizare a calitãþii
apei, deoarece în zona acestui
municipiu se constatã cea mai mare
poluare. “Una dintre componentele
proiectului constã în crearea unui
centru de monitorizare a apelor
Dunãrii pe malul sârbesc ºi altul pe
malul românesc al Dunãrii. În

discuþia avutã cu partenerii noºtri
am solicitat ºi ni s-a aprobat sã
construim centrul de monitorizare
în municipiul Orºova, considerând
cã acesta a fost în ultima perioadã
cel mai afectat de deversãri de
substanþe poluante ºi ºtim cu toþii
ce deºeuri sunt antrenate de pe râul
Cerna cãtre Dunãre ºi cât de mult
afecteazã, nu numai din punct de
vedere al aspectului ºi al impresiei
pe care o lasã turiºtilor atunci când
vin ºi vãd un golf plin de peturi ºi
de fel de fel de gunoaie, ci ºi din
perspectiva nevoii unui mediu
sãnãtos, cu o apã sãnãtoasã ºi de o
zonã sãnãtoasã ºi de aceea noi ne-

am responsabilizat prin proiectul
depus. Centrul regional va avea în
dotare utilaje specifice care vor
interveni rapid atunci când apar
fenomene de poluare ºi mã refer la
achiziþia unor nave dotate cu utilaje
specializate ºi incineratoare pentru
incinerarea deºeurilor foarte
periculoase. La serviciile acestor
centre specializate vor putea apela
autoritãþile locale riverane Dunãrii ºi
vom veni astfel în sprijinul
autoritãþilor locale ºi a populaþiei
pentru responsabilizarea protejãrii
fluviului”, a mai precizat Doiniþa
Chircu, managerul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.

Bienalã Gheorghe Anghel

Un alt proiect prezentat a fost organizarea unei
Bienale Gheorghe Anghel, dat fiind faptul cã anul
acesta se împlinesc 50 de ani de la trecerea în nefiinþã
a marelui sculptor mehedinþean. Astfel în organizarea
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier va avea loc la
Drobeta Turnu Severin prima ediþie a Bienalei
Naþionale de Artã Contemporanã.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu
Universitatea Naþionalã de Arte ºi Ministerul Culturii
ºi se va deschide pe data de 25 martie 2016. În cadrul
acestui important eveniment la Drobeta Turnu Severin
vor veni nume consecrate ale artei plastice din România
precum sculptorul Mircea Roman, academicianul
Mircea Dumitrescu, academicianul Viorel Mãrginean.
De asemenea, va fi prezent ºi preºedintele Uniunii
Artiºtilor Plastici din România, Petru Lucaci.
“Gheorghe Anghel este unul dintre cei mai mari
sculptori români, dupã Constantin Brâncuºi, nãscut
la Drobeta Turnu Severin. Ne mândrim cu opera lui
Gheorghe Anghel, ne mândrim cu renumele lui
Gheorghe Anghel, ni se pare absolut normal sã creãm
un eveniment de anvergurã naþionalã, pentru început,
iar mai departe el se va dezvolta ºi ne propunem ca în

timp el sã se dezvolte ºi sã devinã un eveniment
cultural internaþional. Suntem foarte aproape de
deschiderea acestui eveniment, pe data de 25 martie
2016 ºi de aceea am considerat cã trebuie sã îi
informãm pe severineni ºi sã îi rugãm sã fie alãturi de
noi pentru un eveniment la care participã artiºti
contemporani importanþi din þarã, un eveniment pe
care l-am creat în parteneriat cu Universitatea Naþionalã
de Arte ºi cu sprijinul Ministerului Culturii, un
eveniment pe care dorim sã îl dezvoltãm în aºa mãsurã
ºi sã aibã o aºa calitate ºi þinutã, încât sã intre în
calendarul evenimentelor Ministerului Culturii”, a spus
Doiniþa Mariana Chircu.
Cu acest prilej, în Drobeta Turnu Severin vor avea loc
douã evenimente culturale de excepþie. Începând cu data
de 25 martie 2016 ºi pânã în 25 aprilie 2016, la Muzeul
de Artã din Drobeta Turnu Severin va fi organizatã o
expoziþie cu lucrãri ale sculptorului severinean
Gheorghe Anghel, care se aflã în patrimoniul local,
iar la Palatul Cultural “Teodor Costescu” va avea
loc o expoziþie de artã contemporanã, ce va
cuprinde 45 de lucrãri ale celor mai cunoscuþi
artiºti plastici din România.  Mircea Popescu
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Protejarea Familiei prin revizuirea Constituþiei României

Cum sã ne protejãm valorile
fundamentale ?
Recent, la Drobeta-Turnu Severin,
mass-media locale i-au fost prezentate
detalii de ultimã orã legate demersurile
de revizuire a Constituþiei pentru
definirea în termeni fãrã echivoc a
noþiunilor de „cãsãtorie” ºi „soþi”. Acest
eveniment a fost organizat de gupul de
iniþiativã constituit în cadrul Filialei
Mehedinþi a Asociaþiei Pãrinþi pentru
Ora de Religie (APOR), organizaþie
membrã a Coaliþiei pentru Familie.
Grupul este compus din persoane
dispuse sã militeze pentru protejarea
familiei ºi educarea copiilor în spiritul
familiei tradiþionale, ce provin din
medii diferite, au profesii diverse, sunt
pãrinþi sau membri activi ai societãþii
civile din Mehedinþi. „Coaliþia pentru
Familie” este o miºcare civicã fãrã
personalitate juridicã, independentã de
orice partid politic ºi neafiliatã
confesional, deschisã celor care
împãrtãºesc valorile familiei.
„Comitetul de iniþiativã pentru
promovarea propunerii legislative a
cetãþenilor privind revizuirea articolului
48, alineat 1, din Constituþia României”
a propus un proiect de lege pentru
revizuirea Constituþiei României care
defineºte cãsãtoria ca fiind uniunea
liber consimþitã între un bãrbat ºi o
femeie. Iniþiativa este exercitatã în
temeiul art. 150 din Constituþie.
Proiectul de lege, expunerea de motive
ºi avizul Consiliului Legislativ au fost
publicate în Monitorul Oficial, pe data
de 25 noiembrie 2015.
Aceastã iniþiativã legislativã îºi
propune sã defineascã fãrã nici un
echivoc cãsãtoria. Conform actualului

articol 48 alineat 1 din Constituþie:
„Familia se întemeiazã pe cãsãtoria
liber consimþitã între soþi, pe egalitatea
acestora ºi pe dreptul ºi îndatorirea
pãrinþilor de a asigura creºterea,
educaþia ºi instruirea copiilor.”
Considerãm cã „soþi” este un termen
deschis interpretãrilor în contextul
internaþional din ultimii ani. De aceea,
pentru a proteja ºi sprijini naºterea ºi
creºterea generaþiilor viitoare,
considerãm cã acesta trebuie înlocuit
cu formularea din inþiativa noastrã
legislativã. Proiectul de lege propus
revizuieºte articolul 48, alineat 1, din
Constiuþia României astfel: „Familia se
întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã
între un bãrbat ºi o femeie, pe egalitatea
acestora ºi pe dreptul ºi îndatorirea
pãrinþilor de a asigura creºterea,
educaþia ºi instruirea copiilor.”
Juriºtii, sociologii sau psihologii
susþin importanþa familiei
La întâlnirea cu presa din 17 martie
a.c., de la Drobeta-Turnu Severin au
fost prezentate diverse puncte de
vedere avizate, asupra importanþei
familiei pentru viitorul naþiunii noastre,
de specialiºti în drept, socilologie ºi
psihologie. Ileana Mîndruþescu –
avocat, Dora Zaharia-psiholog, Dana
Sãftoiu-profesor, Vasile Deacsociolog ºi Mihai Corcodelpromotorul local al Coaliþiei pentru
Familie sunt mehedinþenii care au fost
prezenþi la întâlnirea cu presa. Ei au o
vastã expertizã în lucrul cu familia. mai
précis, cu membrii ei -copiii ºi pãrinþii
lor. Ideile punctate de aceºtia, atât prin
prisma experienþei profesionale, dar ºi
prin prisma calitãþii de pãrinte sau de
fiu sau fiicã al unor pãrinþi, se regãsesc

în rândurile de mai jos.
Familia, întemeiatã pe cãsãtoria
dintre un bãrbat ºi o femeie, este
singura relaþie interumanã ce asigurã
mediul propice naºterii, creºterii ºi
educaþiei generaþiilor viitoare. Ca
instituþie fundamentalã a societãþii, ea
asigurã continuitatea poporului
român. Mai mult decât atât, familia este
locul în care valorile ºi tradiþiile
societãþii sunt transferate copiilor, iar
tradiþiile ºi valorile româneºti au, la
baza lor, familia întemeiatã pe cãsãtoria
între un bãrbat ºi o femeie.
Acest rol primordial pe care familia
l-a avut de-a lungul istoriei României
are nevoie de protecþia noastrã, a
tuturor, în faþa tendinþelor societãþii
moderne de a-i diminua importanþ a.
Faptul cã e nevoie de aceastã clarificare
a exprimãrii în Constituþia României
aratã riscul de degradare a conceptului
de familie, degradare ce va lãsa urme
adânci ºi grave în societatea
româneascã atât de mult încercatã.
Familia reprezintã mai mult decât
iubirea dintre soþi; ea are o structurã
publicã, roluri ºi funcþii juridice,
reguli ºi roluri sociale. Toate acestea,
pe termen lung, asigurã dezvoltarea
optimã ºi continuitatea societãþii.
Pentru noi, românii, familia nu este
„un stil de viaþã”, ci este legatã
fundamental de calitatea de pãrinþi.
Dacã acest rol esenþial nu mai este
luat în considerare, familia se reduce
la o simplã recunoaºtere
guvernamentalã a afecþiunii dintre
doi cetãþeni, iar modul în care
generaþiile viitoare se vor dezvolta
devine incert.
 Urmare din pag. 1

Peste 60.000 de mehedinþeni
au semnat pentru revizuirea
Constituþiei !
Mihai Corcodel, reprezentantul
APOR Mehedinþi a anunþat cã, din cele
peste 2,6 MILIOANE de semnãturi
strânse pentru protejarea familiei
naturale prin Constituþie, 61.000 provin
din judeþul Mehedinþi.
Comitetul de Iniþiativã pentru revizuirea
articolului 48, alineatul 1, este format din
16 persoane, dintre care amintim: artiºtii
Tudor Siºu ºi Vlad Miriþã soþia lui Felix
Tãtaru, Nadia, filozoful Sorin Lavric,
doctorul Pavel Chirilã, Mihai Gheorghiu,
directorul adjunct al Muzeului Þãranului
Român dar ºi Pãrintele Constantin
Necula, consilier al Mitropolitului
Ardealului. Pentru ca revizuirea
constituþionalã sã aibã succes, iniþiatorii
trebuie sã strângã minim 500.000 de
semnãturi, în termen de 6 luni, de la
cetãþeni cu drept de vot, împãrþiþi în minim
jumãtate din judeþele þãrii, cel puþin
20.000 de semnãturi de fiecare judeþ.
24 mai 2016-termenul limitã de
depunere a semnãturilor
Depunerea dosarului ºi a semnãturilor
la Parlament trebuie fãcutã pânã pe 24
mai 2016. Urmeazã Procedura prealabilã
de avizare a Curþii Constituþionale, urmatã
de votarea în Parlament a propunerii
legislative. Campania de strângere de
semnãturi va continua ºi în lunile
urmãtoare. Se preconizeazã cã vor fi
amplasate puncte volante sau corturi în
marile oraºe din România, unde voluntari
din rândul Coaliþiei vor sta la dispoziþia
celor interesaþi sã sprijine în continuare
aceastã acþiune a societãþii civile.
Georgeta Violeta Huza

AVEÞI UN TEATRU...

publicaþii mai mult sau mai puþin turistice, obiective care ne aratã, închise
fiind, IMPOTENÞA unei administraþii publice locale, obiective turistice de
care românii, în primul rând, ºi apoi severinenii, nu se bucurã.
Viorel Mirea a prezentat, în mare, oamenii de culturã prezenþi, dupã care a
adus la cunoºtinþa tuturor„situaþia criticã în care s-a ajuns, nu se poate colabora
cu aceastã instituþie, cã stã mereu închisã. Problema este una singurã, pe 25
martie expirã contractul de management al domnului Ion Dinulescu, contabil
la Opera Românã, care era pânã acum ºef al elitei culturale a acestui oraº.
De aici încolo vã rog sã vã spuneþi, dvs. , oamenii de culturã, pãsurile”.
ªi s-au spus multe dar, din pãcate, numai cu un preºedinte de Comisie
din Consiliul local nu se poate face mai nimic: „Propun sã vã faceþi un
SENAT al oamenilor de culturã care sã vinã cu propuneri culturale,
cu proiecte, cu soluþii de viitor cãtre Consiliul local, ca sã rezolvãm ce
este de rezolvat în aceastã privinþã”, declara Cornel Folescu.  O. M.
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Traian Bãsescu la Drobeta Turnu-Severin:
„PMP Mehedinþi are toate
ºansele sã fie pe locul 1”
Eugen Golea, preºedintele PMP
Mehedinþi: „Miºcarea Popularã era
calea de urmat”
În debutul manifestãrii, Eugen Golea
a dat citire numelor candidaþilor PMP
Mehedinþi pentru funcþia de primar din
întreg judeþul. În cuvântul sãu adresat
membrilor PMP Mehedinþi, dar ºi în
faþa preºedintelui Traian Bãsescu,
Eugen Golea a declarat: „Domnule
preºedinte Traian Bãsescu, ce moment
de satisfacþie poate avea un om mai
plãcut decât acesta! I-aþi vãzut pe acei
politiceni din vara anului 2012 ce au
fãcut. Am hotãrât cã singura calea era
implicarea. Miºcarea Popularã era
calea de urmat, iar vestea cã
dumneavoastrã urma sã vã implicaþi
ara aºteptatã de noi toþi. Aveþi în faþa
dumneavoastrã 1000 de reprezentanþi
ai PMP Mehedinþi care sunt pregãtiþi
sã vã urmeze. Vã mulþumesc!”.
Gabriela Dobrotã: „Am creat prin
munca mea 16 – 17 mii de locuri
de muncã. Vã invit sã facem locuri
de muncã pentru severineni”
Candidatul la funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin
din partea PMP Mehedinþi este
Gabriela Dobrotã. În alocuþiunea sa, în
faþa fostului preºedinte al României,
Traian Bãsescu, ºi a membrilor ºi
simpatizanþilor acestui partid din judeþ,
Gabriela Dobrotã a motivat dorinþa ei
de a deveni primarul Severinului. „Vã
mulþumesc cã sunteþi aici lângã mine,
domnule preºedinte Traian Bãsescu.
Recunosc cã mã încearcã un dram de
emoþie când sunteþi aici, pe scenã,
lângã mine. Meseria mea este sã fac
ceva bun. Domnul preºedinte Traian
Bãsescu vrea sã facã ceva bun, vrea sã
facã un partid care sã reprezinte spritul
întreprinzãtorului. Acest partid este
Partidul Miºcarea Popularã. Am stat 25
de ani aºteptând ca ceva bun sã se
schimbe. Am creat prin munca mea 16
–17 mii de locuri de muncã. Trebuie
sã ne implicãm. Sunt sigurã cã noi
împreunã vom reuºi sã schimbãm ceva

în oraºul acesta care se îndreaptã spre
o direcþie greºitã. Vã invit sã facem
locuri de muncã ºi o administraþie în
slujba cetãþeanului. Ei trebuie sã fie
în slujba cetãþeanului. Sã facem
cetatea Severinului un loc mai bun!”,
a declarat Gabriela Dobrotã la Palatul
Cultural „Teodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin, cu prilejul
lansãrii candidaþilor PMP Mehedinþi
pentru funcþia de primar.
Traian Bãsescu - ovaþionat în
picioare de sala întreagã
Ovaþionat în picioare de toatã sala,
preºedintele Traian Bãsescu ºi-a început
discursul în stilul caracteristic, spunând,
printre altele: „De ieri suntem PMP, adicã
Partidul Miºcarea Popularã, având drept
siglã mãrul ºi nu MP, adicã Miºcarea
Popularã, cu inima drept siglã, aºa cum
a decis instanþa. Sã deie Domnul sã luãm
voturi mãcar câte mere sunt în România,
cã inimi poate erau mai puþine. Nu am
ambiþii politice, asta pentru cã am avut
tot ce se putea avea ca politician, ci doresc
sã formez o clasã politicã care sã nu mai
însemne tranziþie, ºi un partid, PMP, care
sã fie câºtigãtor. În cariera mea de
conducãtor ºi de politician nu mi s-a
întâmplat sã lupt pentru locul 2.
Organizaþia PMP Mehedinþi, aºa dupã
cum observ, are toate ºansele sã fie pe
locul 1, adicã sã câºtige campionatul,
iar meritul este al preºedintelui Eugen
Golea ºi al echipei sale”.
De asemenea, Traian Bãsescu a
vorbit de o Românie prost
administratã, dovadã fiind cele 7
miliarde de euro necheltuiþi de la
Uniunea Europeanã ºi a þinut sã
reaminteascã respectul sãu faþã de
Constituþia pe care o þine în
buzunarul de la piept. „Cãrticica
aceasta, Constituþia, este cea care ma ajutat sã ies învingãtor din toate
confruntãrile pe care le-am avut ºi îi
rog pe membrii PMP, ºi în special
pe candidaþii PMP, sã le explice
cetãþenilor, viitorilor alegãtori,
drepturile ºi îndatoruirile prevãzute
în Constituþia României”.
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Preºedintele Partidului Miºcarea Popularã, Traian
Bãsescu, a fost prezent, sâmbãtã, în municipiul Drobeta
Turnu Severin, unde a avut loc lansarea candidaþilor
PMP Mehedinþi pentru funcþia de primar din judeþ.
Traian Bãsescu a fost primit cu multã simpatie ºi
cãldurã la Drobeta Turnu Severin. Evenimentul a avut
loc la Palatul Cultural „Theodor Costescu” din Drobeta
Turnu Severin, unde au fost prezenþi aproximativ 1000
de membri ºi simpatizanþi ai PMP Mehedinþi.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Mai stãm o mânã...
* Terorismul mondial alimentat, din pãcate (asta e!), cu
sau fãrã voie, de marea democraþie
occidentalã –a lovit din nou, de
data aceasta, la Bruxelles. „Chiar în
inima Europei”, dupã cum titreazã
emfatico-retoric marile publicaþii ºi
agenþii de presã din þarã ºi de pe
continent. Astfel, ºirul de atacuri
teroriste, în urma cãrora ºi-au
pierdut viaþa atâþia oameni
nevinovaþi, are toate ºansele sã
continue. Din pãcate, teroriºtii nu
sunt deloc sensibili la acest gen de
retoricã ºi probabil cã îºi râd în
barbã de acþiuni de protest
operetistice gen „Je suis Charlie”,
„Je suis Bruxelles” ºi aºa mai
departe, acþiuni care, probabil, mai
mult îi întãrâtã, îi stimuleazã. Cu
toatã compasiunea, cu toatã
durerea, cu tot regretul pentru
zecile de vieþi curmate pe aeroportul
ºi în metroul din Bruxelles, în urmã
cu douã zile, trebuie spus cã
Europa nu poate, în niciun fel, sã
invoce surpriza, faptul cã totul „nea luat prin surprindere”. Cel puþin
dupã atacurile de la Paris din
toamna anului trecut, când peste o
sutã de persoane au murit, comedia
mimãrii stupefacþiei, a surprizei, de
cãtre auroritãþi ar trebui, mãcar din
decenþã, sã înceteze. Cu atât mai
mult cu cât, sub pretextul prevenirii
ºi combaterii acþiunilor teroriste,
bugetele pentru securitate ale
statelor europene au crescut
substanþial. În timp ce, despre
eficienþa acestor mãsuri, sunt încã
foarte multe lucruri de discutat.
* La noi, SRI-ul este, din câte mai
putem vedea, preocupat de jocurile
politice interne, dirijate de
baschetbalista din capul DNA. O fi
bine, Mare Combinator, o fi bine?
Teoria cã România nu ar fi, cel puþin
deocamdatã, o þintã atractivã pentru
terorismul mondial (prin urmare, ne
putem ocupa ºi de altceva!), care se
încearcã a ni se servi, mai mult sau
mai puþin explicit, este cât se poate
de pãguboasã. Nu neapãrat din cine
ºtie ce savante motive, ci, pur ºi
simplu, pentru cã o datã e ca

niciodatã!. Dar, la noi, oamenii
baschetbalistei s-au învãþat sã
dreseze dosare din... ºezut,
adicã din denunþuri, din
delaþiuni, din interceptãri ºi
din alte asemenea procedee
audio-video, ignorând de
facto munca de teren. Vreau
sã zic, ignorând munca de
strângere pas cu pas (n’estce pas?) a probelor
incriminante. Ce-ar fi, de
pildã, ca ºi medicii (plãtiþi ca
vai de mama lor, nu ca distinºii
procurori DNA!) sã-ºi opereze
pacienþii direct din patul conjugal?
Am dat doar un exemplu dintre
zecile care pot fi date. Utilitatea
socialã a unei profesii, a muncii unui
semen, ar trebui sã fie un subiect de
dezbateri mult mai serios.
* Cu privire la recentele atacuri
teroriste, jurnalistul Rãzvan Ioan
Boanchiº scrie, în numãrul de ieri
al ziarului „Naþional”, o tabletã cu
titlul „În loc sã apere aeroporturile,
securiºtii apãrã propagandiºtii de
la Bruxelles”, din care citãm:
„Ultimul lucru care conteazã, dupã
atentatele de la Bruxelles, este
Campionatul European de fotbal,
din Franþa. ªi, pentru cã nu
conteazã, nici nu trebuie sã se mai
þinã. Aici nu-i vorba de lozinca „sã
nu le facem jocurile teroriºtilor!”.
Acele jocuri le-au fãcut Serviciile
Secrete din toatã Europa. În loc sãºi apere þãrile (mãcar aeroporturile)
de bombe, securiºtii updataþi
pãzeau, probabil, birourile Monicãi
Macovei ºi ale altor propagandiºti
de la Bruxelles ºi ascultau
telefoanele oamenilor de afaceri.”.
Rezon, coane! Dar, altfel, cum sã
facã bieþii oameni rost de ºtiri
privind secretare, amante, coarne
puse sau împunse, poternþa
masculinã a mai ºtiu eu cãrui ales
al poporului, pe care sã le
serveascã acoperiþilor din presa
de toate culorile?
* Nemulþumiþi, se pare, de
întârzierea plãþii subvenþiilor, câteva
mii de fermieri au ieºit, miercuri,
în stradã, protestând în faþa

Parlamentului. Le înþelegem
nemulþumirile –ºi noi avem
destule. Dar de ce nu au protestat
ei în faþa Palatului Victoria, acolo
unde Guvernul României îºi
încãlzeºte fotoliile? Sã fie vorba
despre ediþia a doua, revãzutã ºi
adãugitã, a protestului ciobanilor?
Care ºi-a ratat, într-un târziu, þinta?
ªi care a scos-o la rampã pe
penibila Cristiana Anghel. Grevista
foamei de acum niºte ani, care, din
eroinã a tagmei didactice, ajunge a
risca sã facã iremediabil de râs
nobila profesiune de dascãl...
* În prima zi a primãverii
astronomice, niºte lucrãtori de la
DNA Craiova au descins, dis-dedimineaþã, în fief-ul Irefutabilului.
Adicã la Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin. Pentru a-l
întreba de vorbã despre niºte sume...
problematice, apãrute în rapoartele
Curþii de Conturi, în legãturã cu
anveloparea unor blocuri, care n-ar
prea fi fost... anvelopate, în ciuda

costului manoperei, care ar fi fost
achitat. Lumea vorbeºte... La un
moment dat, în plnã discuþie cu
procurorii DNA, fostul mili..., vanili
ar fi dispãrut din sediul Primãriei pe
o uºã care dã direct în Consiliul
Judeþean ºi dus ar fi fost. Cineva cicã
l-ar fi vãzut, în aceeaºi zi, într-un
hipermarket din Craiova! Sã fie
Incomparabilul ºi Indestructibilul un
personaj ubicuu? Sigur e cã, în ziua
urmãtoare, musiu Gherghe C. a
organizat o conferinþã de presã, cum
sã-i zic, restrânsã, în care a încercat
sã convingã lumea cã nu e cu nimic
vinovat ºi, mai ales, sã afirme cã
sperã ca nici subordonaþii sãi sã nu
fi comis vreo greºealã în întocmirea
documentelor deja ridicate de
reprezentanþii DNA. Ei, da, aºa neam mai venit de-acasã! Cât despre
intenþiile sale de a candida pentru
un nou mandat, mai stãm, vorba
aia, o mânã. Cel puþin pânã la o
nouã (ºi lãmuritoare!) vizitã a celor
de la DNA...
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Peste 10.800 de elevi ºi cadre didactice
au participat la programul
„Global Money Week”

Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Banca Naþionalã a României ºi
Child and Youth Finance
International (CYFI) au organizat o
serie de activitãþi pe teme
financiar-bancare adresate
tinerilor, în cadrul programului
„Global Money Week”, derulat în
perioada 14-20 martie 2016.
Evenimentele s-au desfãºurat în
cadrul unui proiect mai amplu de
educaþie financiarã iniþiat de BNR „Sã vorbim despre bani ºi bãnci” ºi
au fost organizate la nivelul întregii
þãri, în mediul urban ºi rural, cu
sprijinul inspectoratelor ºcolare

judeþene ºi al Inspectoratului ªcolar
al Municipiului Bucureºti.
În premierã, reprezentanþi ai
Asociaþiei Analiºtilor Financiari
Certificaþi din România (CFA Romania)
s-au alãturat echipelor BNR pentru a
susþine prezentãri pe teme financiarbancare în unitãþi ºcolare din judeþele
Teleorman, Giurgiu ºi Dâmboviþa.
La activitãþile educaþionale
desfãºurate în cursul acestei
sãptãmâni au participat la nivel
naþional peste 10 800 de elevi ºi cadre
didactice din ciclul primar, gimnazial
ºi liceal, dublu faþã de anii precedenþi.
Programul a cuprins aproximativ 180
de unitãþi de învãþãmânt din 41 de
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Mesaj al
Premierul Dacian
Cioloº referitor la
exploziile care
au avut loc la
Bruxelles

“Guvernul pe care îl
conduc este profund ºocat ºi
preocupat de situaþia gravã
produsã de exploziile de la
Bruxelles, din dimineaþa zilei de
marþi. Guvernul României
condamnã cu fermitate aceste
manifestãri de violenþã ºi îºi
exprimã sprijinul pentru
autoritãþile belgiene ºi europene
judeþe ºi Municipiul Bucureºti.
Este al treilea an consecutiv în care pentru a pune capãt unor asemenea
BNR participã la programul GMW, iar situaþii ºi pentru consolidarea
succesul activitãþilor derulate în securitãþii în spaþiul european. De
cadrul acestui parteneriat a fost asemenea, Guvernul României
recunoscut la nivel internaþional prin transmite condoleanþe familiilor
câºtigarea în anul 2014 a trofeului victimelor ºi asigurã cetãþenii cã
„Global Money Week” pentru Europa. s-au luat toate mãsurile necesare
Informaþii suplimentare despre pentru consolidarea securitãþii
proiectele educaþionale derulate de pe plan intern.
Guvernul þine în permanenþã
cãtre BNR, separat sau în parteneriat
legãtura
cu comunitatea
cu Ministerul Educaþiei, sunt
disponibile aici: http://www.bnr.ro/ româneascã de la Bruxelles prin
Ministerului
Proiecte-educationale-7872.aspx. intermediul
Afacerilor
Externe
si
a Ambasadei
[credit foto attachment: BNR].
BIROUL DE COMUNICARE României la Bruxelles”.
Biroul de presã
al MENCª

DUPÃ 25 DE ANI DE EXISTENÞÃ, UNIUNEA NAÞIONALÃ A PATRONATULUI ROMÂN, ARE UN NOU
PREªEDINTE ªI UN STATUT MODERNIZAT CU DEZIDERATE AMBIÞIOASE PENTRU MEDIUL DE AFACERI

La Predeal, în 18 martie
2016, reprezentanþi de firme
private, organizaþii patronale,
asociaþii profesionale din peste 20
de judeþe din România au participat
la Conferinþa Uniunii Naþionale a

Patronatului Român (UNPR).
Prin hotãrârile acesteia,
dupã 25 de ani de existenþã,
Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român are o
conducere nouã a cãrui
preºedinte, Ioan Lucian, a fost
aprobat în unanimitate,
confirmându-se eforturile
acestuia de coagulare a
miºcãrii patronale în cadrul
unor turnee prelungite în mai
mult de jumãtate din judeþele
þãrii, derulate în ultimii trei ani.
Conferinþa a reafirmat prin
prezenþa unor companii cu
contribuþii însemnate la PIB-ul
României poziþia de lider a UNPR
în dinamizarea cât mai concentratã
a miºcãrii patronale, atât de disipatã

în ultimele decenii.
O strategie s-a conturat ca
element primordial în organizarea
UNPR ºi anume creºterea forþei
acesteia prin 19 comisii de
specialitate conduse de oameni cu
experienã ºi succese reale în
domeniile alese.
Promovarea intereselor
membrilor UNPR este noua
filozofie a organizaþiei care renunþã

astfel prin platforma program la
vechea strategie de apãrare a
acestora, platforma asigurând prin
dezideratele aprobate o stabilitate
ºi atractivitate majorã în relaþia cu
actualii ºi potenþialii membri.
Parteneriatul cu instituþiile
publice dar ºi mãsuri intense de
accesare a fondurilor europene
reprezintã interesele primordiale în
activitatea imediatã a UNPR.
BIROUL DE PRESÃ al UNPR
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Au plãnuit ºi au asasinat

Au ieºit la ivealã crimele despre
care mai mulþi politicieni au
cunoºtinþã sau la care au fost
pãrtaºi. Þineþi-vã bine! Ori i se va
închide gura Alinei Mãgureanu,
ameninþatã ºi avertizatã asupra a ceea
ce i se va întîmpla, ori hingherii vor
strînge „cîinii turbaþi” din lumea
interlopã a politicii româneºti ºi-i vor
arunca în cuºti. Sintagma „corupþia
ucide”, auzitã din gura lui Iohannis
dupã tragedia Colectiv (pãcãtosul
adevãr a grãit!), ar fi potrivitã în cazul
lui Codruþ Marta ºi al zecilor de morþi
suspecte (neelucidate încã) ale
sfertului de veac politic românesc.
Alina Mãgureanu, fosta norã a lui
Virgil Mãgureanu ºi Florin Mihai
Ghiulbenghian, au spart „Omerta”
cu ºapte denunþuri uluitoare,
aruncînd în gura justiþiei nume grele
ale politicii ºi finanþelor, în baza unor
probe - „acte, înscrisuri, documente
ºi martori”. Denunþurile vorbesc de
sute de milioane de euro luate de la
bãnci cu acte false, cu mijlocirea lui
Mugur Isãrescu, de finanþarea
campaniei lui Traian Bãsescu, abuz
în serviciu, trafic de influenþã ºi
intervenþii pentru licitaþii cu statul.
Alina Mãgureanu a declarat
procurorilor D.N.A. cã Dragoº
Dobrescu ºi Elan Schwartzenberg lar fi omorît pe fostul ºef de cabinet
al lui Blejnar, Codruþ Marta, scrie
RomâniaTV. Numele lui Traian
Bãsescu a fost indicat de cãtre fosta
norã a lui Virgil Mãgureanu, ca fiind
una dintre persoanele care ar fi ºtiut
de uciderea lui Codruþ Marta. Fostul
preºedinte a ameninþat-o pe Alina
Mãgureanu cã o va da în judecatã.
Un prim denunþ al celor doi cãtre
D.N.A. vizeazã infracþiuni extrem de
grave comise de mai mulþi

politicieni români în epoca
bãsismului de aur. Potrivit Digi24,
pe lista plîngerilor cãtre D.N.A.
figureazã nume celebre: Mugur
Isãrescu, Crin Antonescu, fostul ºef
S.R.I. Virgil Mãgureanu, Dragoº
Dobrescu, Elan Schwartzenberg,
Carmen Daniela Dan, prefect al
judeþului Teleorman, Mihai
Gheorghe prim-procuror, Elena
Brânduºa Gheorghe, judecãtor,
primarul oraºului Bragadiru, Vasile
Cimpoieru ºi alþii.
Secretara a fost lichidatã
Alina Mãgureanu a declarat: „Am

luat parte la o discuþie, la o masã,
unde, între invitaþii specificaþi în
denunþ erau ºi Dragoº Dobrescu ºi
Elan Schwartzenberg. Am crezut cã
este vorba de o glumã ºi cã vorbesc
cum vorbesc bãieþii sã i-o facem
lu’ ãla... sã-l lichidãm, dar,
atmosfera de la masã a fost
tensionatã, mai ales din momentul
în care Dobrescu Dragoº a declarat
cã Marta Codruþ trebuie sã fie
lichidat ºi a precizat cã urmeazã sã
îngroape cadavrul într-o pãdure”.
Alina Mãgureanu a redat textual
discuþia dintre cei doi: „Bãi, ãsta

acum se joacã cu noi? I-am dat mînã
liberã ºi el acum se apucã sã
ciripeascã? Gata, Codruþ trebuie sã
disparã! ªtiu ºi pãdurea unde sã-l
îngropãm”. „La aceeaºi masã s-a
mai vorbit ºi de o secretarã, care
ulterior s-ar fi sinucis, dar nu a fost
sinucidere, ci a fost lichidatã”, a
declarat Alina Mãgureanu, potrivit
Dcnews. „La câteva zile dupã aceastã
petrecere, soþul meu Mãgureanu
Marian a venit acasã extrem de ºocat
ºi mi-a declarat cã Dobrescu Dragoº
ºi Schwartzenberg Elan sunt extrem
de periculoºi, cã ºtie cã l-au lichidat
deja pe Marta Codruþ si cã l-au
îngropat într-o pãdure. Dupã alte
cîteva zile s-a anunþat oficial în presã
dispariþia lui Marta Codruþ. Am aflat
cã Schwartzenberg Elan, împreunã
cu Dobrescu Dragoº erau implicaþi
într-o mare fraudã. De asemenea, sa discutat clar cã numitul Marta
Codruþ, în acel moment director de
cabinet al lui Blejnar Sorin, ºtia deja
prea multe detalii ºi despre alte
afaceri ale celor doi, ºi cã o sumã

de 10 milioane de Euro nu le putea
fi restituitã deoarece numai Marta
Codruþ cunoºtea detaliile despre
banca ºi contul în care se aflã”, a
subliniat Alina Mãgureanu în
denunþ, conform surselor citate
mai sus.
Isãrescu a terfelit Tricolorul ºi
Imnul naþional!
Aºadar, drumurile corupþiei trec ºi
pe la poarta lui Bãsescu Traian ºi a
lui Mugur Isãrescu, tãtucul jafurilor
financiare ºi al bancherilor-rechini
care au devalizat ºi fraudat milioane
de români. Crama de la Drãgãºani,
despre care gura târgului spune cã
ar avea sub ea ºi buncãr antiatomic,
cu ce bani a fost construitã? Zilele
trecute Isãrescu a îndrãznit sã se
identifice cu Imnul Naþional ºi cu
Tricolorul, jignindu-i ºi acuzîndu-i
pe protestatarii paºnici, care au
aruncat, în mod simbolic, cu
monede pe treptele B.N.R., cã
terfelesc însemnele naþionale. Este
cunoscutã ºi criticatã aspru
complicitatea tovarãºului Mugur
Isãrescu în a-i jupui pe români, prin
clauze, dobînzi ºi
comisioane
frauduloase,
percepute numai în
România, nu ºi în
alte state europene.
Echivalentã cu
terfelirea Tricolorului
ºi a Imnului naþional
este tocmai politica
bancarã pe care
tovarãºul IsãrescuTrilateral o duce cu
cetãþenii þãrii de 26
de ani! Acest
c l e v e t i c i
ultrademagog, cap
de listã în denunþul
Alinei Mãgureanu
vorbeºte
de
patriotism? El, care a
vîndut poporul unor
clanuri de bancheri
ºi magnaþi strãini,
lãsînd cetãþeni fãrã tãlpi la încãlþãri!
Lista celor lichidaþi de structurile
mafiote ale Puterii
Românii trebuie sã-i facã sã
tremure de fricã pe bancheri pentru

abuzurile din tastaturã, care au
zdruncinat milioane de români, la fel
cum s-a întîmplat cu bãncile
Barclays, la Londra ºi Bankia la
Madrid, care au falsificat dobînzile
împrumuturilor dintre bãnci ºi au
manipulat conturile pentru a intra la
Bursã. Milioane de români au fost ºi
sînt fraudaþi de bancherii care au
transformat Leul într-o pisicã de
maidan, cãreia Isãrescu îi azvîrle, din
cînd în cînd, cîte un oscior amãrît,
cicã pentru a rezista atacurilor
valutelor. E timpul ca românii sã
treacã la „epurarea” sistemului politic
ºi financiar antiromânesc! E timpul
ca toþi românii sã afle de ce au murit
spînzuraþi, la interval de zece ani,
Florian Anghelescu, sponsor al
campaniei lui Bãsescu ºi CristianGheorghe Pavel, sponsor al
campaniei lui Iohannis. E timpul ca
românii sã afle cum au fost lichidaþi
cei care au devenit la un moment dat
incomozi pentru structurile Puterii de
la Bucureºti. Lista celor dispãruþi în
condiþii suspecte o gãsiþi accesînd
link-ul de mai jos: http://www.art-

emis.ro/editoriale/2740-mortisuspecte-ale-sfertului-de-veacpolitic-romanesc.html.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Pentru cine luptã serviciile secrete?

Ce a mai rãmas din statul
român de dupã 1989? Ce putere mai
are statul român, dacã începe sã nu
mai controleze sectoare importante din
economie? Treaba este cã am dat
absolut tot. Am dat transporturile,
comunicaþiile, resursele naturale,
suntem pe cale sã devenim dependenþi
energetic. Grupurile de interese ºi
companiile sunt mult mai tari decât
guvernul ºi decât statul român.
Numai anul trecut a fost vândut un
milion de hectare de teren din
România. Statul român nu mai este
proprietar, românii nu mai sunt
proprietari peste þara lor. Aproape
jumãtate din terenurile din þarã sunt
ale arabilor, italienilor, ruºilor, evreilor
ºi a altor neamuri. Pãdurile sunt ºi ele
vânate de marile corporaþii care au
nevoie de materie primã pentru
producþia de mobilã. România a
vândut tot ºi e pe cale sã dea ºi ultimele
resurse pe care le mai deþine. Statul
român este minoritar la marile
companii din toate domeniile ºi care
la un moment dat au fost ale sale. Nu
mai are control asupra aproape nimic.
Statul a devenit doar un jandarm,
doar un paznic de legi ºi nu mai are
aproape nicio companie importantã în
economie. Statul a fost înlocuit de
marile companii ºi de bãieþii deºtepþi.
Românii au ajuns sã trãiascã cu greu
sub povara taxelor uriaºe ºi a facturilor
la utilitãþi. Nimeni nu îi apãrã pe români
ºi cetãþenii sunt mereu pe plan secund
când vine vorba de protejarea
intereselor marilor companii din
energie: CEZ, Enel, GDF, OMV ºi altele.
Culmea mizeriei guvernamentale ºi

politiceºti este cã toate aceste
companii care au pus mâna pe domenii
ºi pe resurse importante din þarã sunt
firme de stat. De stat, politicieni români!
Nu ne-a obligat nimeni sã vindem
resursele ºi sã vindem orice ºi poate
doar niºte politicieni corupþi le-au
vândut. Toatã industria româneascã a
fost pur ºi simplu pulverizatã ºi
România s-a transformat din þarã
producãtoare de orice în stat
consumator ºi teren pentru
supermarketuri în care mai mult de
jumãtate din produse nu sunt
româneºti. România aproape cã nu
mai existã. Marile rãzboaie sunt cele
care nu se poartã cu arma în mânã sau
cu tancurile, ci sunt cele economice.
România nu a fost niciodatã mai
slabã ca acum. Faptul cã România nu
mai este un producãtor ºi cã se repede
sã îºi vândã pe nimic sectorul
energetic sau sã ultimele companii
pe care le deþine. Politicienii ori au
fost corupþi ori cretini când au dat þara
pe nimic. Am vândut aurul, petrolul,
gazele naturale, terenurile agricole,
pãdurile. Ultimul pas ar fi sã vindem
sursele de apã, dacã tot e economie
de piaþã, strãzile, drumurile, sã
privatizãm chiar ºi instituþiile statului:
poliþia, armata, biserica (asta e o
glumã), guvernul, administraþia
localã ºi centralã. TOT. Ce rost mai
are acum România, dacã nu ºtie sã
aibe grijã de cetãþenii ei ºi încet-încet
îi transformã în sclavii altor popoare?
Ce vinã au cetãþenii cã sunt conduºi
de politicieni corupþi sau coruptibili
care nu viseazã ce sã facã pentru þara
lor, ci ce face þara lor pentru ei? Mai

exact fie spus cum pot agonisi averi
uriaºe peste noapte ºi fãrã sã îi
intereseze dacã pun în pericol în acest
fel existenþa statului român?
Ce rol mai au atunci serviciile
secrete? Au pus ºi ele þara la tarabã?
Sunt parte a aceluiaºi sistem de
transformare în nimic a României?
Poate cã serviciile secrete au rãmas
singura speranþã, dacã sunt conduse
de patrioþi. Cineva ar putea sã spunã
pe cine intereseazã România, cã e o
þarã de nimic, dar ce se întâmplã cu
toate resursele care au fost vânate de
þãrile din UE sau de alte state interesate.

Ce se întâmplã cu 19 milioane de
consumatori. E un numãr important de
consumatori ºi e ºi o carne de tun ºi o
resursã umanã. Cei mai buni
specialiºti au plecat din þarã.
Partea frumoasã este cã tehnocraþii
de acum vor sã ne mai scoatã din case
sã ne apãrãm þara ºi umblã la legislaþia
privind stagiul militar. Cred cã mizeria
ºi corupþia politicienilor s-ar putea
preta la aºa ceva. Dacã va fi nevoie ne
vor trimite sã ºi murim apãrând
supermarketurile ºi mecdonaldurile.
Pentru cine luptã serviciile
secrete?
 ªtefan Bãeºiu
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Profesionalizarea carierei didactice

Fiind o dimensiune importantã a
învãþãmântului
actual,
profesionalizarea carierei didactice
implicã o redefinire a competenþelor
profesorului, indiferent de disciplina
pe care o predã. Personalitatea
cadrului didactic este produsul unui
sistem interpersonal, care ia fiinþã
ºi se dezvoltã prin interacþiunile sale
cu ceilalþi, dar numai prin
competenþele specifice pe care le
dobândeºte prin programele de
formare iniþialã ºi continuã, acesta
devine un adevãrat profesionist.
Cadre didactice din judeþul Mehedinþi
ºi din alte judeþe au participat joi, 17
martie 2016, la simpozionul naþional
“Profesionalizarea carierei didactice din
perspectiva educaþiei permanente”,
organizat de Casa Corpului Didactic

24 - 30.03. 2016

actualitate

Mehedinþi în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi Casa Corpului Didactic
Caraº-Severin.
Obiectivul principal al acestei
activitãþi metodico-ºtiinþifice a fost
asigurarea continuitãþii dinamicii
profesionale prin parcurgerea unor
programe care sã fie compatibile cu
evoluþia sistemului de învãþãmânt
ºi cu nevoile individualizate de
evoluþie în carierã.
Lucrãrile s-au desfãºurat atât în plen,
cât ºi pe secþiuni, iar majoritatea
participanþilor au optat pentru publicarea
lucrãrilor în numãrul urmãtor al revistei
„ªcoala Mehedinþiului”.
Profesor-metodist
Rodica Teleguþã
Casa Corpului Didactic Mehedinþi

Darea în platã ar putea
pune probleme leului
Posibila votare în Camera
Deputaþilor a Legii „Dãrii în platã”,
care ar zdruncina capitalul multor
bãnci, dar ºi deciziile de politicã
monetarã luate de BCE ºi Fed au fost
principalele repere ale evoluþiei leului.
În urmã cu circa trei sãptãmâni
euro semnala cã ar putea scãdea,
dupã aproape patru luni, sub 4,45 lei.
Însã, în perioada analizatã media
monedei unice a fluctuat între 4,4672
ºi 4,4775, la începutul ei, când
cotaþiile au urcat cãtre 4,4850 lei.
În ultima ºedinþã a perioadei, în
ciuda atentatelor islamice de la
Bruxelles, investitorii nu au fost
emotivi, ºi îºi menþineau interesul
faþã de de activele considerate mai
riscante care pot aduce randamente
mai mari. Cursul euro a fost stabilit
la 4,4694 lei, iar tranzacþiile s-au
realizat între 4,4660 ºi 4,4730 lei,
cu închiderea la 4,4660 –4,4690 lei.
Reducerea aversiunii faþã de risc
a fost consecinþa prudenþei arãtate de
Comitetul de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane (FOMC)
care a decis sã menþinã dobândacheie în culoarul 0,25 –0,50%.
La conferinþa de presã care a urmat,
Janet Yellen, preºedinta Fed, a declarat

COMUNICAT DE PRESÃ

Rezultatele înregistrate la simularea
probelor scrise din cadrul Bacalaureatului

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi a centralizat rezultatele
înregistrate la simularea probelor
scrise din cadrul Bacalaureatului
Naþional pentru elevii claselor a XI-a
ºi a XII-a, desfãºuratã în perioada 0710 martie 2016. La simulãri au
participat 1619 elevi de clasa a XI-a ºi
1504 elevi de clasa a XII-a care au
obþinut în procent de 33,24 media
notelor peste 6, media de promovare
a examenului naþional de bacalaureat.
În ceea ce priveºte rezultalele pe
discipline, se constatã cã procentul
notelor peste 5 la clasa a XII-a a fost de
62,26% la proba de limba ºi literatura
românã, de 84,83% la disciplina istorie,
de 47,42% la matematicã ºi de 53,15
la probele la alegere ale profilului ºi

specializãrii. În ceea ce priveºte clasa a
XI-a, la proba de limba ºi literatura
românã 56,13% dintre elevi au obþinut
note peste 5, iar la proba obligatorie a
profilului 41,01% dintre elevi au obþinut
note peste 5. Facem precizarea cã rolul
simulãrilor este unul reglator, în sensul
identificãrii de cãtre elevi, profesori ºi
pãrinþi, a nivelului real de pregãtire atins
pânã la momentul testelor pentru ca,
mai apoi, sã se poatã stabili planuri
remediale individuale.
În vederea unei mai bune pregãtiri
a elevilor din clasa a XII-a,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi solicitã unitãþilor ºcolare
mãsuri remediale adecvate:
- Realizarea unei diagnoze clare a
situaþiei la nivelul fiecãrei ºcoli;

- Analiza, în cadrul unitãþilor, a
rezultatelor obþinute de fiecare ºcoalã,
la simularea bacalaureatului naþional;
- Elaborarea de cãtre fiecare ºcoalã
a graficului de pregãtire a elevilor
pentru examenul de bacalaureat ºi
monitorizarea acþiunilor stabilite de
cãtre inspectoratul ºcolar;
- Analiza rezultatelor în cadrul
comisiilor metodice, al cercurilor
pedagogice ºi al consiliilor profesorale;
- Implementarea unui program de
pregãtire suplimentarã, în regim gratuit,
în cadrul ºcolii, dupã orele de curs;
- Personalizarea traseului de învãþare
pentru elevii cu probleme deosebite,
care au obþinut rezultate slabe la
simularea bacalaureatului.
BIROUL DE PRESÃ IªJ MEHEDINÞI

cã „prudenþa este mai potrivitã”. Anul
acesta vor fi doar douã creºteri ale
dobânzii, dupã ce în decembrie trecut
s-a vorbit despre patru majorãri pânã
la un nivel de 1,4%.
În urmãtoarele zile fluctuaþiile
cursului vor fi reduse, investitorii
pregãtindu-se pentru vacanþa care va
fi luatã, în cazul principalelor pieþe,
cu ocazia Sãrbãtorilor de Paºte
Deciziile Fed au avut ca efect slãbire
dolarului faþã de euro. Cursul a coborât
de la 4,0387, în prima ºedinþã a
intervalului, la 3,9519 lei, minimul
ultimelor aproape cinci luni, pentru ca
la finalul acestuia, media sã urce la
3,9848 lei, în timp ce cotaþiile au
fluctuat între 3,967 ºi 3,996 lei.
Evenimentele sângeroase din
capitala Belgiei ºi declaraþia unui oficial
al Fed referitoare la o posibilã majorare
a dobânzilor din SUA, ar putea avea
ca efect aprecierea dolarului faþã de
euro, implicit a leului.
Media monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,088 ºi 1,10 franci/euro, a crescut de
la 4,0764 la 4,1053 lei. În perioada
urmãtoare este de aºteptat ca francul
sã aibã o evoluþie descendentã. Banca
Elveþiei a anunþat cã menþine dobânda
la depozite la –
0,75% ºi cã va interveni
pe pieþele valutare pentru a slãbi
francul, considerând nivelul actual
„semnificativ supraevaluat”.
„Perspectivele economiei mondiale
s-au deteriorat uºor în ultimele luni, iar
situaþia de pe pieþele financiare
internaþionale rãmâne volatilã”, se arãta
într-un comunicat de presã al instituþiei.
Perechea euro/dolar a crescut la
începutul perioadei de la 1,1074 la
1,1341 dolari, maxim al ultimelor
ºase sãptãmâni. La finalul perioadei
tranzacþiile s-au realizat între 1,1188
ºi 1,1251 dolari.
Euro ar putea reveni pe scãdere, dupã
ce economistul-ºef al BCE, Peter Praet,
a declarat recent cã ar procesul de scãdere
al dobânzilor ar putea continua, deºi au
fost atinse deja minime istorice, infirmând
astfel afirmaþiile anterioare ale
preºedintelului BCE, Mario Draghi.
Analiza cuprinde perioada 16 –
22 martie.  Radu Georgescu
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De „Ora Pãmântului” Jandarmeria stinge lumina, nu ºi vigilenþa
Jandarmeria Românã s-a alãturat ºi în acest
an iniþiatorilor acþiunii internaþionale „Ora Pãmântului”,
precum ºi demersurilor Guvernului României de a
mobiliza în numãr cât mai mare instituþiile publice, cu
scopul atragerii atenþiei asupra problemelor de mediu
actuale: poluarea, încãlzirea globalã ºi folosirea
resurselor finite pentru satisfacerea consumului din
ce în ce mai ridicat de energie.
Astfel, în semn de susþinere, sâmbãtã, 19 martie a.c.,
între orele 20.30 –21.30, toate unitãþile Jandarmeriei
Române au participat activ la acþiune, prin stingerea
luminilor ºi oprirea aparaturii electronice în sediile

acestora, excepþie fãcând doar sistemul comunicaþional
ºi dispeceratul unitãþilor pentru a nu afecta capacitatea
operaþionalã ºi misiunile ce revin instituþiei.
Jandarmeria Românã a rãmas un partener constant al
acþiunii „Ora Pãmântului”, iar demersurile de protejare a
mediului nu se limiteazã doar la o singurã acþiune, ci ºi la
promovarea la nivel naþional, în toate unitãþile, a unui
consum raþional al energiei, cu scopul reducerii
cheltuielilor administrative, dar ºi pentru reducerea poluãrii.
Totodatã nu trebuie omis faptul cã Jandarmeriei
Române îi revin prin Legea 550/2004, privind
organizarea ºi funcþionarea instituþiei, atribuþii în

domeniul protecþiei mediului înconjurãtor, al florei
ºi faunei, în responsabilitatea sa aflându-se ºi
zonele care au statut de arie naturalã protejatã, de
pe teritoriul României”.
Având în vedere aceste aspecte, conducerea
Jandarmeriei Române a lansat un apel la adresa tuturor
jandarmilor, ºi nu numai, de a participa sâmbãtã 19 martie
a.c., în intervalul orar 20.30 –21.30, la acþiunea „Ora
Pãmântului”, prin stingerea luminilor care nu sunt
necesare ºi prin deconectarea aparatelor electronice”.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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PROBLEMA UNUI POD ÎNTRE ROMÂNIA
ªI SERBIA ÎN EPOCA MODERNÃ (1)
Podul peste Dunãre, între
România ºi Serbia, a constituit o
problemã de certã însemnãtate pe
agenda relaþiilor între cele douã þãri, la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi primele
patru decenii ale celui urmãtor. Apãrutã
ca expresie a dorinþei comune de
edificare a unei cãi de legãturã între ele,
în apropierea locului unde în urmã cu
1800 de ani fusese faimosul pod al lui
Apollodor din Damasc, problema
menþionatã a avut ca substrat nu numai
precedentul antic, care pentru români
învedera ºi o netãgãduitã valoare
simbolicã, ci ºi un mobil economic ºi
strategic, mult mai pronunþate ºi
determinate de intrarea României ºi
Serbiei pe calea modernitãþii ºi a
dezvoltãrii economice, ca efect al
obþinerii independenþei lor politice cu
un deceniu mai înainte.
În ordinea menþionatã, podul
prezenta atât o însemnãtate în sine, cât
ºi una interesând viitorul
stabilimentelor economice legate de
traficul fluvial în zona limitrofã,
înglobând ambele maluri ºi, în mod
prioritar, oraºele Turnu Severin ºi
Kladovo, cu districtele învecinate,
Mehedinþiul ºi celelalte judeþe din
Oltenia figurând printre cele aflate în
miezul lucrurilor. Nici unul dintre
aspectele subsumate chestiunilor
enunþate nu apãreau acum pentru întâia
datã ºi, dupã cum vom vedea, nu vor
dispãrea curând din câmpul
preocupãrilor autoritãþilor ºi forþelor
politice locale ºi centrale.
Cum spuneam, problema
construcþiei unui pod în apropierea
celui antic de la Drobeta a fost ridicatã
în ultimul deceniu al secolului al XIXlea, mai precis în anul 1898, atunci
când Serbia s-a arãtat interesatã de un
asemenea obiectiv, din raþiuni
economice ºi strategice opuse
tendinþelor monarhiei bicefale austroungare ºi din motive de valorificare a
infrastructurii feroviare pe care
preconiza s-o construiascã între Niº
ºi Kladovo. Autoritãþile române nu
puteau, fireºte, sã trateze cu indiferenþã
asemenea intenþii ºi, de comun acord,
s-au fãcut chiar sondaje ºi studii
asupra amplasãrii podului, plãtite de

partea românã. Evocând aceastã
iniþiativã, G. Bãicoianu, fost primar al
Severinului înainte de 1900 ºi plecat
în 1908 din oraº, îºi amintea în anul
1922 cã severinenii primiserã, ºi ei,
proiectul cu speranþe justificate,
legându-le de „joncþiunea cãilor
noastre ferate, c-un post peste Dunãre
la T. Severin, spre a avea ieºire la Marea
Adriaticã... ºi la Marea Egee, prin portul
Salonic, pe teritoriul sârb prin punctele
Cladova, Niº, Priºtina... în Albania,
vizavi de Brindisi, cel mai însemnat
port al Italiei”. Deºi s-a ajuns pânã în
faza în care „aceastã joncþiune s-a
votat de ambele noastre corpuri
legiuitoare sub Dimitrie Sturdza,
preºedintele Consiliului de Miniºtri ºi
ministru de Externe ºi sancþionat de
M.S. Regele în anul 1898”, acelaºi
lucru fiind fãcut ºi de partea sârbã, tot
în 1898, din diferite pricini, proiectul
n-a depãºit acest nivel.
Între timp însã, la nivelul factorilor
politici din Mehedinþi, judeþul care ar
fi avut cel mai mult de profitat de pe
urma podului, s-a declanºat o vie
polemicã, prelungitã pânã spre cel deal Doilea Rãzboi Mondial, în legãturã
cu locul cel mai nimerit pentru
amplasarea ºi construirea podului.
Conservatorii, sprijiniþi puternic de
Take Ionescu dar influenþaþi, pare-se,
ºi de comercianþii din Craiova, într-o
epocã în care, potrivit aceluiaºi G.
Bãicoianu, „Craiova predomina
Severinul”, au lãsat sã se înþeleagã cã
ar fi preferat zona localitãþii Gruia,
situatã spre sud-vestul judeþului.
Poziþia conservatorilor le-a oferit
adversarilor liberali ocazia de a-i acuza
de promovarea unor interese înguste,
de politicianism ºi de periclitarea
perspectivelor oraºului Turnu Severin.
Un argument în plus pãrea sã fie ºi
preferinþa conservatorilor pentru schela
portuarã Hinova, ca punct de derulare
a încãrcãrilor –descãrcãrilor de
cereale, afectând, prin eludare, odatã
mai mult, portul Turnu Severin, fapt
pentru care era încriminat Grigore
Constantinescu, liderul conservator
local. Aproape de prisos sã se mai
spunã cã liberalii susþineau construirea
podului între Severin ºi Kladovo,

socotind cã aceastã poziþie ar fi
favorizat în cel mai înalt grad oraºul ºi
toate unitãþile lui economice cu
deschidere la Dunãre ºi ar fi valorificat
deplin amplasarea care prezidase
chiar la înfiinþarea lui ca oraº
comercial. Astfel, faþã de proiectul
lansat în 1898, nu era deplasat sã se
creadã cã podul, împreunã cu
accesoriile lui, ar fi facilitat „transportul
cerealelor noastre intens la
occidentali”, având „o cale directã cu
Italia”, care ne-ar fi putut „ajuta cu
produsele noastre industriale, cât ºi
apãra în cazuri de nevoie, fiind de
aceeaºi origine latinã cu noi”. Se
aprecia cã pentru Severin toate acestea
erau „de o importanþã capitalã” ºi cã
aici „se vor încãrca toate cerealele din
Oltenia ºi Banat spre a fi transportate
spre Serbia ºi Marea Adriaticã..., la
Marea Egee, prin portul Salonic, ºi se
vor descãrca aici toate produsele” ce
ne veneau „pe aceastã cale din þãrile
occidentale ºi mai ales Italia. Aici în
Severin se vor construi magazii de
cereale ºi coloniale, manufacturi
pentru import ºi export ºi comerþul
va înflori sub toate raporturile”.
În anul 1903, când disputa a
cunoscut un moment fierbinte, s-a
ajuns pânã în punctul în care orice
decizie hotãrâtoare era ca ºi
imposibilã. Drept este cã nici partea
sârbã n-a insistat, liberalii
mehedinþeni acuzând-o cã lansase
un proiect ambiþios, în timp ce nu era
în stare sã plãteascã nici suma ce-i
revenea din costul sondajelor. Piatra
fuse aruncatã, însã, în apã ºi rãmânea
ca viitorul sã hotãrascã în ce mod
problema podului româno-sârb
peste Dunãre avea sã-ºi
gãseascã dezlegarea.
Dupã tatonãri ºi contacte reciproce
continuate mai mult sau mai puþin
consecvent, chestiunea a revenit în
atenþie în anul 1914, ajungându-se din
nou pânã în faza parafãrii unei convenþii.
La insistenþele guvernului sârb, s-a
cãzut de acord, împotriva dorinþei
liberalilor mehedinþeni, ca podul sã fie
ridicat în dreptul localitãþii româneºti
Þigãnaºi, vecinã satului sârbesc Bârza
Palanka ºi oraºului Prahovo. Cum

Þigãnaºii se aflau în apropierea
comunei Gruia, aceastã variantã s-a
bucurat, ca ºi mai înainte, de susþinere
româneascã, din partea proprietarilor ºi
producãtorilor de cereale din Mehedinþi
ºi Dolj. Pentru ca podul sã dobândeascã
o valoare ºi eficienþã economicã reale,
în ansamblul proiectului a intrat ºi
construirea unei cãi ferate ÞigãnaºiCraiova, conform vederilor lui Take
Ionescu, arterã de transport paralelã cu
linia Craiova - Turnu Severin ºi pusã în
legãturã cu un drum de fier cu rost de
echilibrare preconizat a fi realizat pe
malul sârbesc.
Lansat într-o conjuncturã
favorabilã, când finanþele româneºti
pãreau suficient de solide pentru a-l
susþine, proiectul a trebuit sã fie
abandonat din cauza izbucnirii
Primului Rãzboi Mondial.
Dupã rãzboi el a fost reluat în
împrejurãri favorizate de alþi factori,
printre care G. Bãicoianu identifica,
paradoxal, chiar moartea lui Take
Ionescu. Acelaºi fost edil severinean
rezerva, însã, un rol infinit mai mare
acþiunilor de tipul celor ce astãzi se
subsumeazã noþiunii de lobby ºi care,
în anii imediat postbelici, erau
plasate în zona mediului politic. G.
Bãicoianu observa cã, de aceastã
datã, Severinul ar fi trebuit sã atragã
de partea sa ºi pe reprezentanþii
Banatului, care puteau sã contribuie
la punerea în aplicare a convenþiei
deja votate ºi sancþionate prin decret
regal la 17 octombrie 1898 ºi
adoptatã de guvernul sârb în acelaºi
an. Chestiunea fiind oportunã dupã
„alipirea þãrilor surori”, în opinia lui
Bãicoianu, se impunea, categoric,
necesitatea unei acþiuni energice ºi
concentrate constând în „întruniri
publice în Severin ºi Orºova, în
Serbia ºi Albania, care se interesau
de aceastã temã”, fiindu-le ºi lor „de
mare folos”, mai ales cã n-aveau „cãi
de comunicaþie pe valea Timocului,
unde este o populaþie româneascã”,
ºi tot la fel în interiorul þãrii, pentru a
asigura legãtura cu zona în discuþie.
Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi
CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Horoscop
Zodia Leu

Zodia Sãgetãtor

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Berbecii sunt în pericol sã comitã o gafã majorã
care i-ar putea costa o prietenie, sau chiar relaþia
de cuplu. Li se va cere un mic serviciu, cel mai
probabil de naturã financiarã, ºi primul impuls
va fi sã refuze. Ar fi bine sã se gândeascã de
zece ori, pentru cã gestul lor poate fi ireparabil.
Banii, deºi împãrþiþi destul de strict, nu le vor
lipsi în aceastã perioadã ºi sunt ºanse sã aibã
chiar surpriza unei mãriri de salariu. În dragoste,
se bucurã de o comunicare excelentã ºi de multã
înþelegere din partea iubitului (iubitei).

Pentru Lei, apare o ocazie bunã sã câºtige rapid
ceva bani în plus ºi ar fi foarte bine sã accepte,
sunt toate ºansele sã le iasã aºa cum vor. Vor
exista niºte discuþii neplãcute în familie, cel mai
probabil cu pãrintele de sex opus, în privinþa unor
decizii legate de ºcoalã sau carierã. În dragoste,
cei cuplaþi au toate motivele sã se gândeascã la
viitor, astrele sunt de partea lor. Cei singuri însã
riscã sã se confrunte cu un refuz care i-ar putea
deprima destul de tare. Se recomandã sã nu mai
încerce a doua oarã unde nu au avut succes din
prima: nu e timpul pierdut ºi ocazii vor mai fi!

Sãgetãtorii se bucurã în continuare de o
perioadã deosebit de bunã, mai ales în ceea ce
priveºte relaþiile interumane. E momentul sã se
împace cu cei cu care sunt certaþi, sã-ºi cearã
scuze, sau sã ierte, sã clarifice niºte situaþii
problematice ºi sã cearã, sau sã ofere,
rãspunsuri: nu li se va închide nici o uºã în nas.
Atenþie la ºcoalã, sau profesie: existã riscul unor
neglijenþe care le vor da mari bãtãi de cap mai
târziu! În privinþa banilor, vor primi un cadou
substanþial la sfârºitul sãptãmânii.

Zodia Fecioarã

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Taurii nu se bucurã de prea mult noroc în
aceastã perioadã: tot ce vor dori, vor trebui sã
obþinã singuri ºi cu destul efort. Fie cã au nevoie
de mai mulþi bani, sau de niºte zile libere în plus,
fie cã vor sã evolueze în relaþia de cuplu, sau sã
cucereascã pe cineva, va fi necesar sã transpire
puþin pentru a obþine ce-ºi doresc. În cadrul
anturajului, vor fi þinta unor bârfe ºi acest lucru
îi va deprima un pic. La sfârºitul perioadei, vor
primi o veste bunã legatã de o reuºitã a unei
persoane apropiate.
Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Astrele vor fi deosebit de generoase cu zodia
Gemenilor, mai ales în cele douã puncte
importante: dragostea ºi banii. Cu banii, veºtile
bune vor fi legate de o îmbunãtãþire pe termen
lung a veniturilor, nu de un cadou: poate li se
va mãri salariul, sau îºi vor gãsi un job mai bun,
sau vor participa la o investiþie lucrativã. În
dragoste, cei cuplaþi se bucurã de multã armonie
ºi tandreþe, însã situaþiile spectaculoase sunt
rezervate celor singuri: acum ar putea întâlni
marea dragoste!
Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Racii vor fi destul de solicitaþi din punct de
vedere profesional ºi tot ce vor face, vor face cu
spor. Au noroc, deºi sunt cam leneºi de felul
lor. Vor primi bani la mijlocul perioadei ºi vor
reuºi sã-ºi ducã la îndeplinire planul de
cheltuieli. Dragostea e la extreme: ori primesc
un duº rece de la o persoanã pe care încearcã
sã o abordeze, ori pun bazele unei viitoare relaþii
(sau fac un salt major în cea actualã). De fapt,
cu Racii, totul se poate schimba radical într-o
secundã, aºa cã nu trebuie sã ne mirãm. Totuºi,
în orice întreprind în domeniul amoros, se
recomandã multã diplomaþie.

(23 August - 22 Septembrie)

Centrul preocupãrilor persoanelor nãscute în
Fecioarã vor fi profesia ºi studiile. Acum li se
vor oferi niºte oportunitãþi care nu pot fi refuzate,
doar sã aibã ele urechi sã audã. Poate nu vor
avea atât de mult timp pentru ele, dar eforturile
pe care le fac acum vor avea consecinþe pozitive
pe termen lung. În dragoste, vor simþi o lipsã
de comunicare cu partenerul, posibil chiar
anularea pe ultima sutã de metri a unor planuri
de week-end. Dacã vor sã evite acest lucru, e
momentul pentru o discuþie foarte serioasã.
Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Balanþele îºi fac planuri în privinþa unui
eveniment care se apropie ºi pe care îl aºteaptã
cu mare nerãbdare. În ciuda rigurozitãþii cu care
îºi întocmesc programul, vor avea parte de foarte
multe surprize, însã toate plãcute. Musafirisurprizã, veºti bune de la prieteni aflaþi departe,
ocazii perfecte de a se remarca. Situaþia
financiarã va fi una medie, dar vor ºti sã se
organizeze atât de bine încât sã nu-ºi refuze nici
o plãcere. Atenþie mare în dragoste: astrele le
sunt favorabile, dar pot avea probleme din cauza
comportamentului lor capricios.
Zodia Scorpion

Zodia Capricorn

În ciuda unor probleme minore de sãnãtate,
vor simþi cã totul le merge la maxim. Vor primi
o veste excelentã legatã de profesie, cel mai
probabil un rãspuns, sau un rezultat, pe care îl
aºteptau de mult. Vor fi optimiºti ºi îi vor molipsi
ºi pe cei din jur. În dragoste, vor primi o
provocare picantã care îi va pune pe jar ºi îi va
apropia ºi mai mult de partenerul de cuplu. Banii
sunt ºi nu prea, dar, cum toate celelalte le merg
bine, nu vor fi prea stresaþi din cauza
buzunarului.
Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Vãrsãtorilor li se vor cere diverse favoruri
legate de aspectul profesional: o pilã, o
informaþie preþioasã, un sfat într-o problemã
importantã. Se recomandã atenþie mare ºi
respectarea regulilor, pentru cã orice abatere se
va întoarce împotriva lor. În cuplu, sunt ºanse
mari sã comitã o gafã: sã facã un comentariu
nelalocul lui, sã fie prinºi flirtând, sã uite de o
aniversare importantã. Niºte scuze oneste ºi un
gest compensator vor rezolva rapid situaþia. Vor
primi o sumã mare de bani la mijlocul
sãptãmânii.
Zodia Peºti

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Problema cea mai mare a Scorpionilor vor fi
banii, mai ales cã ieºirea din iarnã îi gãseºte pe
toþi cu buzunarul gol. Nu e cazul sã se
îmbufneze din cauza finanþelor, ci sã încerce sãºi punã la bãtaie toatã creativitatea pentru a
compensa lipsa banilor. La începutul perioadei
vor suferi o dezamãgire din partea unui prieten
fals. Dragostea e la cote maxime (ºi acesta e
lucrul cel mai important), sunt copleºiþi de
gesturi de atenþie ºi tandreþe ºi se gândesc deja
la mutãri majore în relaþie.

Peºtii vor fi deosebit de vulnerabili în ceea ce
priveºte sãnãtatea: riscul de viroze este foarte
mare ºi, dacã se întâmplã s-o pãþeascã, vor fi
scoºi complet din uz pentru toatã sãptãmâna.
Cu banii nu vor sta din cale-afarã de bine, dar
vor gãsi soluþii foarte ingenioase pentru a
compensa lipsa lor. În dragoste, vor simþi cã
aºteptãrile le-au fost înºelate, însã vor primi o
veste foarte bunã la sfârºitul perioadei. E o
sãptãmânã cam neplãcutã, însã se pot aºtepta
la lucruri mai bune foarte curând.
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Judo,Unifight,Chanbara-Strehaia

Rezultate de ultimã orã
pentru Judoka Strehãieni

Judoka de la Palatul Copiilor
Strehaia, au participat în ultima
perioadã la douã etape de campionat
naþional cu rezultate bune. Dacã la
finala pe þarã de la Drobeta Turnu

Severin Brebinaru
Anne-Marie a obþinut
medalia de bronz la
44kg - U14, la finala
pe þarã de U21 ce sa desfãºurat la ClujNapoca Judoka
Beºleagã Joseph a
obþinut locul 5 în
cadrul categoriei
de 81 kg.
Sã nu uitãm nici pe
Judoka Pãcuraru
Ionuþ Marian care a
reuºit sã se califice la
finala pe þarã a CN
ªcolar, finala ce va
avea loc la Deva în zilele de 24 25 Martie de unde promite cã se
va întoarce cu un rezultat bun.
Sã le urãm succes în continuare
ºi hai Strehaia!
 I.G.M.

Sprijin pentru copiii cu dizabilitãþi
Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, cu sprijinul
Consiliului Judeþean, vine în ajutorul
copiilor cu dizabiltãþi ºi al familiilor
acestora prin Centrul de zi pentru
copilul cu dizabilitati, aflat în cadrul
Complexului de Servicii Sociale
pentru copilul preºcolar.
Misiunea centrului este aceea de a
preveni
abandonul
ºi
instituþionalizarea copiilor cu nevoi
speciale, asigurandu-le, pe timpul
zilei, o serie de activitãþi de îngrijire,
educaþie, recuperare, socializare,
consiliere, dezvoltarea deprinderilor de
viaþã independentã, astfel încât atât
copiii cu dizabilitãþi, cât ºi familiile
acestora sã beneficieze de o susþinere
concretã din partea direcþiei noastre.
Beneficiarii acestui centru
sunt copiii preºcolari (cu vârste
între 1 ºi 7 ani) cu dizabilitãþi.
Pãrinþii copiilor înscriºi la centrul de
zi, sau reprezentanþii legali ai acestora,
beneficiazã de asemenea de serviciile
Centrului de Consiliere si sprijin pentru
pãrinþi/copil participind inclusiv la sedinþe
de grup cu specialiºtii noºtri în cadrul
programului ªcoala pentru pãrinþi.

Toate serviciile oferite copiilor în
centru sunt gratuite, iar admiterea se
face în conformitate cu procedura
cuprinsã în hotãrârea emisã de
Comisia pentru Protecþia Copilului
Mehedinþi.
Persoanele interesate de serviciile
Centrului de zi pentru copilul cu
dizabilitãþi se pot adresa cu o cerere
scrisã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin
strada Traian numãrul 89.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

24 - 30.03. 2016

Dobrescu ºi-a calificat ºi juniorii

În urma etapei de calificare
de la Sfântu Gheorghe, CSM
Drobeta va miza pe 5 luptãtori în
finala Campionatului Naþional de
juniori, care va avea loc la Târgu
Mureº, peste trei sãptãmâni.
În faza preliminarã, clubul
severinean a înscris 5 sportivi ºi toþi
ºi-au câºtigat dreptul de a lupta
pentru medalii. Cele mai bune
rezultate le-au obþinut Mihaela
Bãrbulescu (55 kg) ºi Larisa Niþu (72
kg), care s-au impus la categoriile
respective de greutate, în timp ce

Denisa Breazu (48 kg) s-a clasat pe
locul al III-lea. Roxana Dinicã (69
kg) ºi Andrei Seimeanu (86 kg) vor
reprezenta ºi ei CSM Drobeta în
finala de la Târgu Mureº, dupã ce
s-au poziþionat la Sfântu Gheorghe
pe locurile 5, respectiv 7.
“Am reuºit sã calificãm ºi de data
aceasta toþi sportivii. Trebuie
precizat faptul cã Niþu, Dinicã ºi
Seimeanu sunt cadeþi ºi au luptat la
juniori. De la finala de la Târgu Mureº
aºtept 2 medalii”, a spus antrenorul
Marin Dobrescu.
 M. O.

Cluj Napoca a fost gazda
Campionatului Naþional pentru juniori
În weekend Cluj Napoca a
fost gazda Campionatului Naþional
pentru juniori, U21, individual,
masculin ºi feminin, competiþie la
care a participat ºi CSM Drobeta
cu sportivii sãi.

Rezultatele au fost urmãtoarele:
Loc II
- IANICU IONUÞ -60 kg
Loc III
- VÂLVOI ANDA -57 kg
- STROE ANA MARIA -44 kg
Loc V
- TATAR KRISZTINA -48 kg
Loc VII
- VOAIDEª ALIA -44 kg
- CHICIN ALEXANDRU -55 kg
Clasarea pe podium pe cea de-a
doua treaptã a podiumului îl
nominalizeazã direct pe Ianicu Ionuþ
ptentru participarea la Campionatul
Balcanic de juniori de la BIHAC –BIH
din luna iunie ºi în cursa de calificare
pentru Campionatul European de
juniori de la Malaga din toamnã.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin
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Strehaia, decisivã din
prima reprizã
Victorioasã cu 5-1 în partida
cu “lanterna roºie” a Ligii a IV-a
Mehedinþi, AS Coºuºtea Cãzãneºti,

secund a fost singura care a
înscris, în aceastã rundã, în prima
reprizã, Claudiu Topalã (‘3, ‘14,
‘19), ªtefan Barbu
Liga a V-a
(‘42) ºi Andrei
Etapa a XVI-a
Mãtuºoiu (‘55),
CS Strehaia - Coºuºtea Cãzãneºti
5-1 (4-0)
Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu 3-0 (0-0) respectiv Cristian
Dunãrea Gruia –Viitorul ªimian
0-2 (0-0) Sîrbu (‘65) fiind
AS Corcova –Viitorul Cujmir
2-0 (0-0) autorii golurilor.
Celelalte 3 jocuri,
Clasament
inclusiv derby-ul
1. Cerneþi
16 13 2 1
51-14 41 etapei, au fost decise
2. Strehaia
16 10 4 2
48-18 34 dupã pauzã. Astfel,
3. Corcova
16 8 4 4
38-25 28 liderul Pandurii
4. Dãnceu
16 8 2 6
46-35 26 Cerneþi a trecut cu 35. Cujmir
16 6 0 10
25-35 18
0 de vicecampioana
6. ªimian
16 4 2 10
18-44 14
7. Gruia
16 4 1 11
21-36 13 Recolta Dãnceu ºi
8. Cãzãneºti 16 2 3 11
21-59 9 pãstreazã un avans
de 7 puncte faþã de
CS Strehaia a izbutit scorul etapei Strehaia. Mãdãlin Mãtãsãreanu
a XVI-a. Totodatã, ocupanta locului (‘48), Andrei Enea (‘55) ºi Nicuºor

Dragotescu (‘74) au înscris, dupã
pauzã, pentru Pandurii. Profitând
de rezultatul de la Cerneþi, pe ultima
treaptã a podiumului a urcat AS
Corcova, care a trecut cu 2-0 de
Viitorul Cujmir, prin golurile lui
Robert Pãdureanu (‘54) ºi Relu

Þurai (‘84). Tot cu 2-0 s-a impus ºi
Viitorul ªimian, dar în deplasarea
de la Gruia, unde au marcat Andrei
Sfia (‘47) ºi Gabriel Ciolacu (‘90).
Dupã acest rezultat, cele
douã echipe au fãcut rocada
 M. O.
în clasament.

Victorii în deplasare, doar pentru favorite
În etapa a XV-a din Liga a
V-a, doar primele douã clasate au
obþinut singure victorii din
deplasare. Dacã liderul AS Real
Vânju Mare s-a impus cu 4-2 la
Pristol, prin golurile lui Adrian
Nicola (‘7, ‘40, ‘42) ºi Adelin Gãinã

(‘13), respectiv Cãtãlin Albuºel (‘26,
‘29), ocupanta locului secund AS
Dunãrea Hinova a câºtigat cu 4-1 la
Corlãþel. Sorin Toma (‘8), Claudiu
Zdrafu (‘27), Iulian Stãiculescu (‘65)
ºi Dorin ªutoi (‘90) au înscris pentru
oaspeþi, în timp ce
gazdele au marcat
Liga a V-a
prin Cosmin Coman
Etapa a XV-a
Dunãrea Pristol –Real Vânju Mare 2-4 (2-4) (‘34). Profitând de
Inter Crãguieºti –Unirea Gârla Mare 9-0 (6-0) faptul cã Viitorul
Voinþa Vrata –AS Ghiciulescu Hinova 5-0 (4-0) Floreºti nu a evoluat
Voinþa Opriºor - ªtiinþa Broºteni
4-3 (2-1) în aceastã rundã,
AS Corlãþel –Dunãrea Hinova 1-4 (1-2)
Voinþa Vrata a urcat
Inter Salcia –Speranþa Punghina
3-0 (N)
pe locul al treilea,
Viitorul Floreºti a stat
dupã ce a dispus cu
Clasament
5-0
de
AS
Ghiciulescu
Hinova,
1. Vânju Mare 14 12 1 1
63-19 37
2. D. Hinova 14 12 1 1
58-23 37 prin reuºitele lui
3. Vrata
14 9
1 4
44-24 28 Viorel Pontu (‘20,
4. Floreºti
13 9
0 4
35-25 27 ‘38),
Andrei
5. Crãguieºti 14 7
2 5
46-30 23 Dragomir (‘23, ‘67) ºi
6. Gârla Mare 14 7
1 6
34-36 22 Costel Pontu (‘27).
7. Salcia
13 6
0 7
33-31 18 Scorul etapei a XV-a
8. Opriºor
14 6
0 8
25-44 18
l-a izbutit Inter
9. Corlãþel
14 5
1 8
22-32 16
Crãguieºti, care a
10. Pristol
14 4
3 7
25-37 15
11. Broºteni 14 3
1 11
27-56 10 surclasat, pe propriul
12. G. Hinova 14 3
0 11
25-40 9 teren, vecina de
13. Punghina* 14 1
1 12
16-56 4 clasament Unirea
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde Gârla Mare, cu un
toate meciurile din retur cu 3-0.
neverosimil 9-0, deºi

gazdele au evoluat în
inferioritate numericã
din minutul 20, dupã
eliminarea lui Ion
Bosoancã. Dan Stãpan
(‘8), Gabriel Iosu (‘13,
‘18, ‘29, ‘31), Dumitru
Cilibiu (‘55), Marinel
Rãdulescu (9‘0) au
marcat pentru gazde,
care au beneficiat ºi de
2 autogoluri ale
portarului advers
Claudiu Cîrciumaru, din minutele
44 ºi 64. Dupã acest rezultat,

echipa din Crãguieºti a urcat
pe locul 5.
 M. O.
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Sucã, nea Gherghe, procurorii ºi anveloparea,
retragerea lu Floricola ºi gramatica lu nea Cîrjan

Mã fraþilor, io zic cã
dumneavoastrã dacã aveþi maºinã,
nu mergeþi ca naºu Pantelicã. Nu cã
naºu ar conduce ãl mai rãu, da când
e cu naºa Reta, nu te mai þii la ei: Aºa Pantelicã, bag-o-ntr-a patra,
calc-o pe coadã, depãºeºte-l p-ãla,
vez d-ãla cu camionu, cã vrea sã se
suie pe noi. Iote la aia, se cautã-n
poºeta-n mijlocul bulevardului, ºi pe
ia poate-o catã pe-acas’, ºi ia cherde
vremea p-aci. Numai de astea.
Cã ºi pi la Primãria Severin cãtarã
procurorii, dupe actele cu anveloparea
blocurilor, cã cicã nu s-a cam fãcut ce
trebuie ºi cum trebuie, cum au zis ºi
inspectorii di la Curtea de Conturi.

stã treaba ºi o sã ia o decizie, în
perioada urmãtoare.
Mã nepoate, mã cetitorii mei
de Obiectiv, da a mai mare
surprizã pentru ziariºtii prezenþi
la uºa primãriei nu fu forfota
dinãuntru, ci apariþia celor doi
ºefi ai judeþului, nea Aladin ºi cu
nea Liviu, probabel ca sã-i
susþinã moralul lu nea Costel.
Numai cã nu apucarã sã o mai
facã, fiindcã atunci când vãzurã
camerele de filmat ºi aparatele
de fotografiat îndreptate spre ei,
o deterã la întors, susþinânduse cu greu unul pe celãlalt.
Mã fraþilor, da nu ºtiu cum sã face,

Acuma, dupe cum zisã Tanþa lu
Pecingine cã auzi pin centru oraºului,

da numa la Mehedinþi e aºa, cã din 4
în 4 ani sã reactiveazã niºte

cicã nea Gherghe o sã cântãreascã cum

deontologi de ocazie care, culmea

gãsesc ºi fraieri. Adicã dupã niºte ani

de hibernare se trezesc cã le ºtiu pe
toate ºi umplu paginile cu fel de fel
de amintiri despre tot felul de
politicieni, crezând cã ãsta e rolul
presei. Sã doarmã 4 ani ºi sã
recupereze tot, în câteva luni. Cã dupã
aia iar or sã disparã aºa cum au
apãrut, probabel pentru încã patru ani.
Gata, bãieþii di la Floricola renunþã
la salubrizarea Orºovei, pe motiv de
neactualizare a tarifului, din 2011,
plus cã ºi bugetul s-a diminuat di la
an la an ºi aºa nu sã poate. Pã nu sã
poate, cã bãieþii di la Floricola nu
lucreazã aºa, pe degeaba, trebe ºi
tarifu sã creascã ºi trebe ºi bani mai
mulþi bãgaþi din bugetul local.

Cã ºi nea Bãlu lucreazã la imagine,
nu mai zâmbeºte la fel, da cicã sã
ocupã de minunile Mehedinþiului, sã
le promoveze, sã le valorifice, dacã
ar fi ales ce-ºi doreºte. Dacã, pentru
cã ales a mai fost, câte a fãcut ºi câte
nu rãmâne sã spunã votul din iunie,
cert e cã nu aduce nimic nou sub
soare ºi nici cu nea Cîrjan nu sã poate
lãuda, cã mnealui trebuie sã înveþe
mai întâi gramatica limbii române
(creeazã se scrie puþin altfel decât o
face candidatul) ºi apoi sã scrie
proiecte, sã le înþeleagã ºi abia apoi
sã le explice. Cât despre punerea în
practicã, cale lungã, ce mai.
Cã de pe Clisura Dunãrii sã vede
frumos judeþu’ ºi poate ºi Severinu,
da ce ne facem cu satele ºi cãtunele
uitate de zeci de ani?! Cu imaginea
lor, cu nivelu lor de trai, cum sã
facem?! Vã mai gândiþi, poate vã vine
vreo idee magicã, pãnã dupe alegeri.
Da pãnã sãptãmâna viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

