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Ziua Jandarmeriei Române,
sãrbãtoritã alãturi de cetãþeni

Ca în fiecare an la început
de aprilie, Jandarmeria Românã
aduce un omagiu istoriei ºi
înaintaºilor sãi, sãrbãtorind un
moment cu semnificaþii aparte de la

Marile tunuri pentru
alegerile locale 9
pag.

Sunt unele domenii virgine, în
care procurorii nu au intrat pânã
acum, acestea fiind unele tabu. Ori
curãþenia moralã a societãþii trebuie
sã vizeze toate capitolele sale ºi nu
doar unele. Trãiascã presa liberã!
De politicieni corupþi ºi penali.

de a face trecerea la o erã modernã ºi
de a se alinia celorlalte þãri europene
pe linia “privegherii siguranþei
publice, þinerii bunei orânduieli ºi
aducerii în împlinire a legilor”.

Pe parcursul mai multor zile,
jandarmii mehedinþeni au
desfãºurat activitãþi în cinstea
acestui eveniment:

Marius Screciu:

Între douã lungimi de breton

mijlocul secolului XIX: 3 aprilie
1850, ziua în care domnitorul
Grigore Alexandru Ghica a semnat
Ofisul de constituire a Jandarmeriei
moderne, din dorinþa ºi necesitatea
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de Sorin Vidan

Severinul, dupã Gherghe

Retragerea din cursa
electoralã a actualului primar al
Severinului, Constantin Gherghe,
nu este chiar aºa un lucru
surprinzãtor. Ba, dimpotrivã, am
spune. Decizia aceasta abruptã,
anunþatã recent pe pagina de
facebook a primarului, are niºte
premise, dacã ar fi sã ne gândim fie
ºi numai la declaraþia pe care edilul
o fãcea în urmã cu ceva ani, într-un
interviu dat unei publicaþii locale.
La acel moment, Constantin
Gherghe spunea, apãsat ºi limpede,
cã pentru un primar sunt deajuns
douã mandate, altfel, orice depãºire

a acestor termeni duce, invariabil,
la plictisealã, neatenþie, obosealã,
repetiþie, dezinteres. Ceea ce nu ar
fi deloc benefic pentru cetãþeni. O
declaraþie, sã recunoaºtem, de o
luciditate exemplarã. Prea puþini sunt
politicienii ce admit sã-ºi trateze la
acest mod raþional ºi echilibrat
propria prezenþã în lume. Cei mai
mulþi se cred de neînlocuit ºi absolut
necesari, când se prea poate sã nu
fie decât sclerotici ºi nocivi.
Declaraþia de atunci a actualului
primar e ºi un semn de
responsabilitate faþã de severineni,
ceea ce, iarãºi, e un lucru notabil.
Acum lucrurile par destul de clare
în ceea ce priveºte alegerile locale,
pentru primãria severineanã, din
acest an. Odatã ce Constantin
Gherghe a decis sã-ºi respecte
propriile principii declarate, lupta se
redimensioneazã. Gherghe lasã în
urmã un oraº totuºi diferit faþã de cel
preluat în urmã cu douã mandate.
Lasã câteva realizãri edilitare notabile.
Aºa cum lasã în urmã câteva

angajamente asumate, proiecte,
probleme ºi aºteptãri. De aceea avem
convingerea cã în pofida ieºirii din
competiþia electoralã pentru locale,
Constantin Gherghe va gira aceastã
înfruntare, se va implica, dorind sã
lase în locul sãu un nou primar care
sã-i urmeze proiectele, care sã urmeze
angajamentele asumate în mandatul
sãu, printre acestea numãrându-se,
evident, problema termicã a oraºului.
ªi de acum înainte oraºul, chiar dacã
severinenii vor vota un nou primar,
tot linia politicii administrative
Gherghe o vor urma. Mai ales cã
Constantin Gherghe nu e omul care
sã lase puterea din mânã cu una cu
douã, fãrã sã se asigure cã puterea la
nivel local va încãpea pe mâinile unui
om responsabil, care ºtie ce are de
fãcut ºi ce trebuie fãcut.
În acest context, când deja ne
apropiem de linia fierbinte a frontului
electoral, ne este din ce în ce mai
limpede faptul cã Constantin
Gherghe ºi-a desemnat deja
succesorul, în persoana liderului

social-democrat Marius Screciu, care
l-a ºi secondat ca viceprimar o bunã
perioadã de timp. Ne putem ghida
destul de bine ºi dupã reacþiile
ultragiate ale liberalilor cã lucrurile sau schimbat radical pe scena politicã
localã, ºi nu în favoarea candidatului
PNL, Daniel Cârjan.
În ceea ce-i priveºte pe socialdemocraþi, Marius Screciu merge
chiar pe linia lui Gherghe, cu un
discurs public echilibrat, puternic, pe
proiecte edilitare masive (Portul, de
exemplu), ceea ce îl transformã deja
într-un candidat mai mult decât
convingãtor. Sigur, nici ceilalþi
contracandidaþi nu sunt de neglijat,
fiecare având propria-i ºansã în
aceastã cursã electoralã tensionatã,
propria-i personalitate ºi, mai cu
seamã, un proiect de primar, un set
de idei privind acest oraº. Problema
acestora va fi aceea cã se vor
confrunta nu cu un candidat
(Gherghe sau Screciu) ci cu un
duet (Gherghe-Screciu) ceea ce
schimbã radical situaþia.

dintre minele care încã mai
funcþioneazã cu greu se vor închide
parþial sau definitiv.
Printre factorii care au contribuit
la falimentul industriei miniere din
România se enumerã eºecul
retehnologizãrii ºi al restructurãrii
din domeniu. Instituþiile statului nu
au venit cu o strategie pe termen
lung care sã asigure o tehnologie
performantã pentru extracþii ºi nici
n-au permis investitorilor sã se
ocupe de acest lucru. Pe de altã
parte, era necesarã o restructurare
care sã traseze clar obiectivele ºi
direcþiile de dezvoltare. Interesele
politice ºi corupþia au dus la
falimentul acestei industrii.
De asemenea, industria minierã
din România putea asigura zeci de
mii de locuri de muncã, iar românii
se puteau bucura de venituri ridicate,
pe mãsura efortului depus. Numai
cã restructurarea a fost înþeleasã prin
reducerea continuã a locurilor de
muncã, în vederea salvãrii minelor
de la faliment, nu pentru dezvoltarea

acestora. Societãþile aflate în faliment
nu au atras nici un investitor, dupã
ce statul a decis sã le scoatã la
vânzare. Nu mai sunt profitabile
pentru nimeni, iar fãrã o reformã în
domeniul industriei miniere
România riscã sã piardã o
mulþime de beneficii.
Trebuie sã remarc ºi sã apreciez
decizia Minsterului Energiei,
condus de Victor Grigorescu, care
a înfiinþat Comitetul de Coordonare
pentru activitatea minierã. Scopul
este acela de a analiza starea actualã
a sectorului resurselor energetice
minerale (cãrbune ºi uraniu) ºi de
a propune mãsuri de eficientizare
ºi reorganizare, în scopul asigurãrii
cererii de resurse energetice
necesare atingerii obiectivelor
de securitate energeticã,
competitivitate ºi durabilitate
ale României.
Speranþa mea este aceea cã
instituþiile statului român vor lucra
la o strategie care sã reuºeascã sã
redeschidã porþile minelor ºi sã

atragem investitori. Este evident cã
bugetul statului nu poate suporta
aceste cheltuieli, însã trebuie sã
stabilim un cadru prielnic
investiþiilor. Poate cã noua Agenþie
pentru Investiþii, care urmeazã sã fie
înfiinþatã de Guvern, va reuºi sã
atragã companii dornice sã salveze
industria minierã din România.

Virgil Popescu, vicepreºedinte PNL: Cum s-a ajuns la falimentul minelor din România

România continuã sã fie
privitã ca o þarã bogatã în resurse,
dar în ciuda acestui aspect minele
se aflã în faliment, iar multe dintre
ele deja ºi-au închis porþile.
Resursele rãmân în sol ºi economia
naþionalã se vede constrânsã sã
renunþe la beneficiile de pe urma
industriei miniere.
Potrivit studiilor din domeniu,
þara noastrã avea posibilitatea sã
asigure 15% din necesarul anual
de minereuri al Uniunii Europene.
Situaþia din România este
îngrijorãtoare, þinând cont cã multe
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Marius Screciu:
Portul Drobeta este în viziunea mea
o rampã economicã generatoare de
foarte multe locuri de muncã

-

Este Portul Drobeta o prioritate pentru viitorul primar?

Cu siguranþã, Portul ar putea reprezenta o importantã sursã de venituri
pentru economia localã, ar putea fi un generator real de locuri de muncã
ºi o poartã turisticã pentru Mehedinþi.
-

Cui aparþine Portul Drobeta Turnu Severin în acest moment?

Toatã infrastructura portuarã, terenul pânã la calea feratã, aparþine
Companiei Naþionale Administraþia Porturilor Dunãrii Fluviale (CN APDF)
Giurgiu, o societate cu sediul în alt judeþ, care nu se agitã prea mult
pentru Severin ºi pentru locuitorii sãi. Este obligaþia noastrã sã preluãm
Portul, sã-l modernizãm, lucru ce ar ajuta foarte mult la dezvoltarea
oraºului ºi a judeþului Mehedinþi. Este pãcat, ca un port ce a fost construit
de bunicii ºi strãbunicii noºtri, care are o bogatã istorie ºi tradiþie, sã fie
administrat de o firmã care nu are nicio legãturã cu aceastã zonã.
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Bani europeni pentru creºterea
eficienþei energetice a Spitalului
Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin ºi a
celorlalte clãdiri sanitare
În 2016, Spitalul Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin
dar ºi toate clãdirile exterioare
administrate de aceastã unitate
medicalã, sunt inluse într-un
amplu program de reabilitare, prin
fonduri europene. Reabilitarea ar
consta în anveloparea clãdirilor dar
ºi schimbarea tâmplãriei acolo
unde este necesar. “Suntem
pregãtiþi pentru a accesa fonduri
europene pe Programul
Operaþional Regional, pe eficienþã
energeticã, a clãdirilor rezidenþiale,
iar pe lista noastrã de investiþii am
prevãzut bani pentru realizarea mai
multor studii de fezabilitate, nu
numai pentru pavilionul cu 700 de
paturi de la Spitalul Judeþean de
Urgenþã, cât ºi pentru toate cele
aproximativ zece clãdiri exterioare,

incluzând aici ºi fosta maternitate.
Noi vrem sã accesãm fonduri
europene, sã eficientizãm energetic
aceste clãdiri ºi nu în ultimul rând,
sã schimbãm oarecum ºi aspectul
exterior. Cererile de finanþare se pot
depune pânã pe 16 mai 2016, întradevãr în plinã campanie electoralã, dar
acest lucru nu are aboslut nici o legãturã
cu alegerile. Nu existã din acest punct
de vedere vreun demers electoral din
partea noastrã” a precizat domnul
Aladin Gerogescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Numai anul trecut, Spitalul de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin
a primit echipamente medicale în
valoare de peste un milion de euro,
printre care ºi un computer
tomograf performant.

Ziua Jandarmeriei Române,
sãrbãtoritã alãturi de cetãþeni
 Urmare din pag. 1

concursuri sportive între cadrele
unitãþii, competiþia destinatã
jurnaliºtilor “Cupa Presei la TIR”,
activitãþi informative referitoare la
rolul, importanþa ºi locul
Jandarmeriei în cadrul forþelor de
ordine publicã, expunerea tehnicii
din dotare ºi a mijloacelor specifice.
Ca în fiecare an, în preajma Zilei
Credeþi cã ar fi investitori sau companii interesate sã
Armei,
Jandarmeria Mehedinþi ºi-a
investeascã în port sau în zona portului?
îndreptat atenþia în mod special cãtre
Ne uitãm peste mal, la vecinii sârbi ºi vedem hoteluri pe malul Dunãrii, predecesorii acestei unitãþi, în
vedem pensiuni, o întreagã infrastructurã turisticã. Eu sunt convins cã cinstea cãrora a fost organizatã “Ziua
dacã terenul ne-ar aparþine, l-am putea concesiona pentru construcþia de Veteranilor Unitãþii” , o emoþionantã
hoteluri, restaurante ºi alte activitãþi generatoare de locuri de muncã ºi întâlnire între generaþii.
venituri la bugetul local.
La Palatul Cultural “Teodor
Costescu”, s-a desfãºurat simpozionul
Concret, cum ar putea fi preluat portul?
“Jandarmeria Românã -166 ani de
Consiliul Local ar putea crea o societate care sã preia în administrare existenþã”, la care au participat
infrastructura portuarã ºi terenul aferent, existând posibilitatea sã fie realizate reprezentanþii autoritãþilor publice
investiþii de modernizare pe fonduri europene (Programul Operaþional locale, instituþiilor din subordinea
Infrastructura Mare – Axa prioritarã 2), dar ºi sã concesioneze o parte Ministerului Afacerilor Interne,
importantã din suprafaþa portuarã. Rãmân astfel la pãrerea cã viitorul primar colaboratori, jandarmi, cadre militare
trebuie sã facã toate demersurile necesare ca Portul sã revinã în care au activat în cadrul unitãþii, elevi
administrarea oraºului ºi sã aducã acestuia plusvaloare.  Reporter alãturi de dacãlii lor, invitaþi.

Atmosfera de sãrbãtoare a
continuat cu un program artistic cu
momente folclorice ºi patriotice, pus
în scenã de maiorul Ciprian Istrate,
ofiþer psiholog în cadrul Grupãrii
de Jandarmi Mobile “Regele
Ferdinand” din Târgu Mureº ºi
grupul vocal instrumental “Ceteraºii
de pe Mureº”. Una dintre melodiile
prezentate, “Imnul Jandarmilor”, a
fost compusã special de Ciprian
Istrate, ca sã reprezinte toþi purtãtorii
uniformei bleu-jandarm.
În încheierea manifestãrilor,
invitaþilor le-au fost prezentate, în
cadul unor ateliere expoziþionale,
materialele ºi mijloacele de intervenþie
ºi câteva dintre autovehiculele
folosite în misiunile zilnice de cãtre
jandarmii mehedinþeni ºi colegii din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile
“Fraþii Buzeºti” Craiova.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul
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Eveniment organizat
în memoria artistului
plastic severinean
Gheorghe D. Anghel

Sâmbãtã, 9 aprilie 2016, se împlinesc 50 de ani de la
trecerea la cele veºnice a sculptorului severinean Gheorghe
D. Anghel (n. 22 august 1904, Drobeta Turnu Severin - d.
9 aprilie 1966, Bucureºti).
În aceastã perioadã Muzeul Regiunii Porþilor de Fier,
prin secþia –Muzeul de Artã, în colaborare cu Consiliul
Judeþean Mehedinþi, Primãria Municipiului Drobeta Turnu
Severin, Palatul Culturii ”Teodor Costescu”, Uniunea
Artiºtilor Plastici din România au iniþiat un eveniment în
memoria artistului plastic severinean, susþinut de
Ministerul Culturii. Astfel, din acest an avem la Drobeta
Turnu Severin o bienalã naþionalã de artã contemporanã.
Prima ediþie a Bienalei Naþionale de Artã Contemporanã
“Gheorghe D. Anghel” a fost deschisã prin douã expoziþii
la Muzeul de Artã ºi la Palatul Culturii “Teodor Costescu”,
în data de 25 martie 2016, fiind deja vizitate de un numãr
considerabil de severineni. Expoziþiile vor fi deschise
publicului vizitator pânã în data de 25 aprilie 2016.
Bienala de la Turnu Severin beneficiazã de lucrãrile unor
mari artiºti români contemporani, dar în acelaºi timp se
legitimeazã prin asocierea cu Gheorghe D. Anghel, nume
de referinþã în sculptura ºi în întreaga artã naþionalã.
Promovare prin culturã reprezintã cea mai fericitã cale de
aliniere la valorile internaþionale.
Cu siguranþã, alinierea artisticã va contribui ºi la cea
din domeniul socialului ºi economicului. Direcþiile artei
contemporane sunt pe cât de diverse, pe atât de
surprinzãtoare. În condiþiile în care ºcolile ºi centrele
artistice îºi au propriile strategii ºi direcþii de dezvoltare,
vizibilitatea devine o condiþie necesarã în stabilirea
modelelor viabile. Locul vechilor ºi onorabilelor Saloane
Naþionale de Artã a fost luat de ceva vreme de expoziþiile
cu caracter anual, bienal, sau trienal.
Un astfel de eveniment are nevoie, înainte de orice
altceva, de participarea unor artiºti importanþi, care sã
determine un orizont de aºteptare onorabil, dar ºi de girul
cultural al istoriei, privite ca tradiþie în domeniu.
 Biroul de presã
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INSERÞIA PROFESIONALÃ A ABSOLVENÞILOR

ªCOLII POSTLICEALE SANITARE
“GHEORGHE ÞIÞEICA”
Sãnãtatea pentru toþi necesitã o
acþiune coordonatã din partea tuturor
sectoarelor implicate.
Asistenta medicalã, absolventã a unei
ºcoli postliceale sanitare, nu va fi doar o
simplã executantã a instrucþiunilor primite
de la superiori.
Ea va fi pusã în situaþii care cer iniþiativã,
pricepere, promptitudine ºi o bunã
pregãtire profesionalã.
ªcoala Postlicealã Sanitarã ,,Gheorghe
Þiþeica” din Drobeta Turnu Severin
pregãteºte absolvenþi care trebuie sã fie
pretutindeni autonomi ºi responsabili
pentru prestaþiile lor, fiind în permanentã
legãturã cu cele mai noi descoperiri ale
ºtiinþei, aprofundând cunoºtinþele în
domeniul în care lucreazã ºi perfecþionânduse continuu în aplicarea tehnicilor specifice.
Pentru cã România, la ora actualã, are
nevoie de asistenþi medicali generaliºti, dar
nu sunt posibilitãþi de finanþare, iar
absolvenþii doresc sã lucreze în domeniul
pentru care se pregãtesc, suntem nevoiþi
sã cãutãm alternative.
ªcoala Postlicealã Sanitarã ,,Gheorghe
Þiþeica” a fost invitatã la finele lunii
februarie 2016, la Sinaia, de cãtre firma
Artigum Management din Germania la o
dezbatere care a durat 3 zile.
Am fost solicitaþi sã demarãm proiectul
cu tema ,,RÃSPLÃTIM INTELIGENÞA”,
menit sã susþinã elevii prin acordarea de
burse de performanþã.
La întâlnire au participat, din partea
unitãþii noastre, prof. Mirela –Mariana
Biban, directorul ºcolii ºi prof. de
specialitate medic Mihaela Stoichinã.
Dezbaterile au acoperit urmãtoarele
teme:
1) Prezentarea firmei Artigum Management
ºi a colaboratorilor;
2) Promovarea limbii germane;
3) Posibilitãþi de practicã în clinici din
Germania;
4) Piaþa muncii în Germania;
5) Programe de colaborare între ºcoalã ºi
firme din Germania;
6) Acordarea burselor de merit.
Dezbaterea a fost amplã, pe parcursul
celor trei zile punându-se accent pe
abilitãþile ºi competenþele elevilor noºtri ºi
condiþiile pe care le oferã firma inclusiv
cazare, transport ºi salariu.

Reprezentanþii pãrþii germane vor veni la
Drobeta Turnu Severin în vederea selecþiei
elevilor din anii de studii II ºi III ºi a
absolvenþilor din promoþiile anterioare.
Elevii selectaþi vor urma un curs gratuit
de limbã germanã încheiat cu un examen
Goethe la ºcoala de limbã germanã din
localitatea Hãrman, judeþul Braºov. Cei care
vor promova examenul vor merge în
Germania pentru a demonstra cã se pot
integra ºi cã sunt capabili sã facã faþã
regulilor sau cerinþelor din spitale, clinici,
azile de bãtrâni sau îngrijiri la domiciliu.
Transportul ºi cazarea vor fi suportate de
firmã ºi apoi se va încheia un contract cu
instituþia în care vor profesa.
Firma Artigum Management îi va ajuta ºi
în continuare, dacã apar probleme.
De asemenea în data de 09.04.2016, ora
00
9 , un reprezentant al companiei EPSN
Workforce România va fi prezent la ºcoala
noastrã pentru a discuta cu elevii din anul
III ºi absolvenþii din promoþiile anterioare
pentru recrutarea internaþionalã în
domeniul medical.
Compania oferã:
- Cursuri de limba englezã ºi limba
germanã, acoperite integral;
- Suport pentru obþinerea PIN Number în
Anglia ºi recunoaºtere profesionalã în
Germania;
- Oferte de locuri de muncã disponibile în
toate zonele din Anglia ºi Germania;
- Suport în pregãtirea pentru interviuri cu
clienþii;
- Suport în întregul proces de relocare ºi
acomodare.
Reprezentantul companiei doreºte o
discuþie deschisã cu elevii ºi absolvenþii.
Conducerea ªcolii Postliceale Sanitare
,,Gheorghe Þiþeica” va avea grijã sã fie
asigurate toate condiþiile unei bune întâlniri
astfel încât sã putem în final sã asigurãm
locuri de muncã absolvenþilor noºtri.
Vã precizãm cã o bunã parte din
absolvenþii noºtri lucreazã în spitale din
judeþele Mehedinþi, Dolj ºi Gorj, dar ºi în
Italia, Anglia, Germania, Austria, Spania,
Elveþia, Belgia, graþie sprijinului pe care lam asigurat.
DIRECTOR GENERAL, Prof. Ion Nãnuþi
DIRECTOR, ªCOALA POSTLICEALÃ
SANITARÃ ,,GHEORGHE ÞIÞEICA”
Prof. Mirela –Mariana Biban
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PMP este singurul partid care a votat în cadrul unui
Congres unirea Basarabiei cu România
Jumãtatea lunii martie a adus o serie
de evenimente în cadrul organizaþiei
PMP Mehedinþi, primul fiind
sâmbãtã 19 martie ºi care s-a
desfãºurat în sala mare a Palatului
Culturii „Teodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin lansarea
candidaþilor la alegerile locale pentru
funcþia de Primar atât pentru
municipiul Drobeta Turnu Severin, cât
ºi pentru celelalte localitãþi ale
judeþului Mehedinþi. La eveniment a
participat ºi Traian Bãsescu, fostul
preºedinte al României, acesta fiind
întâmpinat de peste 1000 de membri
ºi simpatizanþi PMP din toate
localitãþile judeþului Mehedinþi.
În introducere au vorbit preºedintele
organizaþiei PMP Mehedinþi, domnul
Eugen Golea, candidatul la funcþia de
Primar al municipiului Drobeta
Turnu-Severin, doamna ValentinaGabriela Dobrotã ºi câþiva dintre
candidaþii la primãriile din judeþ. În
discursul sãu, Traian Bãsescu a vorbit
despre decizia instanþei de a respinge
înregistrarea Miºcãrii Populare în
registrul partidelor politice, dar ºi
despre reîntregirea României cu

Republica Moldova. Fostul ºef
al statului a cerut candidaþilor
sã facã doar o politicã, aceea a
Constituþiei României,
recomandându-le s-o aibã cu
ei mereu, pentru cã în ea sunt
câteva articole în care se
prezintã drepturi, inclusiv acela
de a munci, dar ºi cel privind
accesul la educaþie, la sãnãtate,
subliniind faptul cã respectarea
ºi aplicarea acestora sunt
responsabilitatea aleºilor locali,
fiind în administrarea
primãriilor, dar ºi despre faptul
cã doreºte sã formeze 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 sa 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”.
A urmat participarea unei delegaþii
a organizaþiei mehedinþene la

SEVERIN AZI,

Severinul la ora actualã are
nevoie la conducerea Primãriei de un
profesionist cu experienþã în buna
gospodãrire a oraºului, un manager
bun care sã poatã rezolva problemele
grele cu care se confruntã municipiul.
Ilie Pisoi a fost viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin

Congresul extraordinar al Partidului
Miºcarea Popularã, eveniment ce a
avut loc duminicã, 27 martie 2016, la
Palatul Parlamentului, unde Traian
Bãsescu a fost ales, cu unanimitate de
voturi, preºedinte al Partidului
Miºcarea Popularã, pentru alegerea
conducerii PMP votând cei 480 de
delegaþi. Din agenda evenimentului au
fãcut parte ºi alegerile pentru membrii
Comisiei de Cenzori ºi ai Comisiei de
Arbitraj ºi Integritate. De asemenea,

au fost aleºi doi secretari generali
adjuncþi, 14 vicepreºedinþi ºi 14
secretari executivi, care vor întregi
Comitetul Executiv Naþional al
formaþiunii, PMP fiind ºi singurul
partid care a votat în cadrul unui
congres unirea Basarabiei cu România.
Aceasta dupã ce preºedintele Traian
Bãsescu le-a cerut celor peste 2.200
de participanþi la eveniment, ca “un
exerciþiu’’, sã-ºi exprime opþiunea prin
vot deschis pe acest subiect.

este programul cu care se prezintã în alegeri
DOCTOR INGINER ILIE PISOI investitorii locali ºi strãini, prin

în perioada 2000-2004,
perioada
în
care
Severinul a avut printre
cele mai mari realizãri ºi
anume:
- Construirea a peste
360 de unitãþi locative la
sensul giratoriu ºi la
blocurile ANL Aluniº;
- Realizarea racordului
ºi punctului termic din
cartierul Aluniº;
- Reabilitarea celor douã
bulevarde:
Tudor
Vladimirescu ºi Splai
Mihai Viteazu;
- Începerea construcþiei
Sãlii de sport cu o capacitate de
1500 locuri, Piaþa Mircea, Gara etc.;
- Realizare de parcuri ºi zone verzi;
- Molizii argintii au apãrut în
municipiul Drobeta Turnu Severin
datoritã preocupãrii viceprimarului
Ilie Pisoi;
- Implementarea programului ISPA

pentru reabilitarea sistemului de apã
ºi canal în valoare de 42.600.000
euro cu urmãtoarele obiective:
îmbunãtãþirea calitãþii apei,
asigurarea apei necesare la etajele
superioare ale tuturor blocurilor,
realizarea unei staþii de epurare
mecanicã a apei reziduale.
Aceste realizãri îl recomandã pe
domnul Doctor Inginer Ilie Pisoi
pentru conducerea Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin.
Mult mai important este ceea ce
îºi propune dânsul sã realizeze prin
programul SEVERIN AZI, având în
vedere problemele grele cu care se
confruntã municipiul: ºomaj,
sãrãcie, corupþie, nesiguranþa
cetãþeanului, preþuri aberante la
serviciile publice ºi multe altele.
Prin urmare dânsul vine cu
urmãtorul
program
pentru
eliminarea neajunsurilor cu care se
confruntã cetãþenii:
- Crearea de facilitãþi pentru

reducere de taxe ºi impozite locale;
- Crearea unei companii de utilitate
publicã în cadrul Primãriei, cu obiect
de activitate serviciile de distribuþie
apã-canal-salubritate-deszãpezire,
distribuire energie termicã, prestãri
în construcþii, asfaltare, întreþinere ºi
administrare patrimoniu public care
sã absoarbã circa 400-500 de locuri
de muncã;
- Reducerea preþurilor la serviciile
publice;
- Anularea taxei pentru apã
meteoricã;
- Înfiinþarea unui serviciu IT pentru
tinerii municipiului;
- Îmbunãtãþirea Confortului Termic
la toate blocurile din Drobeta Turnu
Severin;
- Absorbirea forþei de muncã a
specialiºtilor disponibilizaþi de la
ROMAG – TERMO în cadrul
societãþilor înfiinþate de Primãrie în
parteneriat public-privat;
CONTINUARE ÎN pag. 7
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Între douã lungimi de breton

* “Marea bombã” a
momentului –ancheta câtorva sute
de ziariºti în toatã lumea, prin care sa atras atenþia asupra imenselor
sume de bani ascunse de potentaþii
planetei în Panama ºi în alte paradisuri
fiscale –nu este decât un mare fâs
propagandistic, echivalent, oarecum
cu descoperirea apei calde, menit sã
acopere cine ºtie câte mari
scandaluri publice, izbucnite mai
peste tot în aceastã lume zbuciumatã.
Pãi, spuneþi ºi dumneavoastrã,
stimaþi cititori, cine nu auzise pânã
acum de cazurile atâtor politicieni,
afaceriºti, sportivi, interlopi de toate
culorile, artiºti de succes, care, spre
a scãpa de marile corvezi fiscale din
þãrile lor, îºi depuneau averile în bãnci
cu denumiri ciudate, arborescente,
pierdute prin puzderia de insule ºi
insuleþe care coloreazã atât de variat
ºi pitoresc oceanele planetei? Chiar
aºa, cine nu auzise? Dacã ºi despre
unii dintre „bieþii” politicieni ai
Mehedinþiului, (unul dintre cele mai
amãrâte judeþe din þarã!) se auzise, cu

destul de mulþi ani în urmã, cã ar avea
conturi ascunse prin... Antilele
Olandeze, ce sã mai zicem despre
reprezentanþii marilor mafii
(imobiliare, a retrocedãrilor, a
bãieþilor, nu-i aºa, deºtepþi, ale
asfaltatorilor etc.), apãrute mai
aproape de zilele noastre? La noi, prin
urmare, banii ascunºi prin conturi...
exotice sunt, cam de multiºor, temã
de folclor (politic) nou.
* Interesant mi se pare ºi faptul
cã, în acest pretins scandal mondial,
au fost bãgate la înaintare niºte
persoane nu doar cu mare
notorietate, cu mare expunere
mediaticã, dar ºi cu o foarte ridicatã
cotã de simpatie în rândurile
oamenilor simpli (Michel Platini,
Lionel Messi, chiar Vladimir Putin),
adevãraþii rechini, ºi cei mai odioºi
totodatã, rãmânând, ca de obicei, în
umbrã. C-aºa-i jocul (nu numai) pi
la noi! Oricum, „pi la noi”, efectul
„marilor dezvãluiri jurnalistice
panameze” a fost, pânã una-alta,
nul. Zero barat. Pentru cei care mai

au capul pe umeri ºi nu înghit pe
nemestecate propaganda legatã de
aºa-ziºii campioni ai anticorupþiei
autohtone, primul semn de încredere
în lucrarea oamenilor legii ar fi
trimiterea dupã gratii a lui Bãsescu
ºi a mafiei multiramificate patronate
de el. Pânã atunci, mai ales vãzând
cã toþi aceºtia hãlãduiesc
nestingheriþi prin spaþiul public,
emiþând, culmea, în regim de foc
automat, ºuvoaie de prelegeri
moralizatoare la adresa tuturor, eu nu
pot sã-mi manifest nici mãcar un...
rest de preþuire pentru DNA, Kovesi
ºi compania, care, prin insistenþa de
a se bãga în faþã, în fotografie, cu
orice prilej, la orice tãiere de moþ,
inaugurare de aprozar ºi de alte
saloane de masaj, riscã mai degrabã
sã devinã odioºi. Punct.
* Nu mai vorbesc de încurajarea
delaþiunii, a turnãtoriei ordinare, o
boalã ºi aºa veche printre conaþionalii
noºtri. E posibil ca un mituitor sã fie
absolvit de aceastã oribilã vinã doar
pentru faptul cã „l-a dat în gât” pe cel
mituit, pe beneficiarul de ºpagã, cum
ar veni? Uite cã la noi este posibil! Iar
cucoana care beneficiazã mediatic de
proliferarea unor asemenea profund
respingãtoare practici se gândeºte –
auziþi ºi dumneavoastrã! –sã
candideze la preºedinþia României, în
2019. Iar pentru a-ºi atinge þelul ºi aºi pãstra imaculatã (!?) imaginea
publicã, dumneaei nu se dã în lãturi
de la nimic. Inclusiv de la
condamnarea jurnaliºtilor care
îndrãznesc sã emitã opinii
inconvenabile despre activitatea ei (a
se vedea procesul intentat câtorva
jurnaliºti ºi editorialiºti de la Antena
3). Trãiascã, înfloreascã ºi lungeascãse „bretonul naþional”! ªi, la umbra
lui, îndeseascã-se bretonul mult prea
rarefiat al evadatului din oastea lui
Robin Hood direct în fotoliul cel mai
înalt de la Palatul Victoria!
* Dominique Strauss-Kahn, fostul
director al FMI ºi una dintre victimele
relativ recente ale înscenãrilor
demolatoare vizând personalitãþile de
vârf ale politicii ºi finanþelor mondiale,
a declarat, zilele trecute, cã decizia de
tãiere cu 25 la sutã a salariilor

românilor bugetari din 2010 nu a
aparþinut FMI, cum au trâmbiþat
Bãsescu ºi Boc, la vremea respectivã,
ci chiar Guvernului României, cel în
numele cãruia Bãsescu a fãcut atunci
criminalul anunþ! Stop cronometru!
Vasãzicã nu FMI (organism
internaþional cu pãcatele lui
binecunoscute) ci chiar Guvernul
României a provocat atâtea drame,
atâtea pierderi de vieþi, poporului
român! Declaraþiile lui Strauss-Kahn
au venit, culmea, la foarte puþin timp
dupã ce Bãsescu, pe un post de
televiziune preferat, se lãuda, pentru
a nu ºtiu câta oarã, cã „a trecut þara
prin crizã” ºi cã mãsura tãierii
salariilor ar fi fost luatã la ordinul FMI.
Ai trecut, zici, þara prin crizã, golane?
Poate ai trecut-o pe distinsa coana
mã-ta, dar ai trecut-o atât de bine, cã
biata femeie este de mult în lumea
celor drepþi. Mã mir cum nu-þi crapã
obrazul de ruºine ºi mai ai ºi tupeul
de a da sfaturi „de bun simþ” tuturor
sau de a candida la primãria Capitalei!
Huoooo!
* Irefutabilul a mai scris o
scrisoare „iubiþilor severineni”, ºtiþi
de care, de-aia lacrimogenã de tot
piºu’ din lume (plângea pãdurea ºi
zefirii, plângea ºi lacul liniºtit, vai
de mama noastrã!), prin care, în
binecunoscutu-i stil agramat ºi vag
preþios, anunþa cã nu va mai candida
pentru un nou mandat la primãrie.
Sigur, în ideea cã severinenii cei
iubiþi vor veni buluc la Primãrie sãl implore sã renunþe la idee. Dacã la
atâta îi duce mintea pe „iubiþii
severineni”, aºa sã facã. Din pãcate,
prima victimã a irefutabilei strategii
a fost PSD. Cum? De ce? În ce fel?
Vom mai vorbi sãptãmâna viitoare...
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Dosar de politician mehedinþean: Alexandru Morþun ºi Eugen Nicolicea
Eugen Nicolicea – 9 ani
în fruntea PSD Mehedinþi

Alexandru Morþun sau fidelitatea
pentru PNL Mehedinþi
Fostul senator liberal, Alexandru
Ioan Morþun, a fost, fãrã îndoialã, un
politician important al judeþului
Mehedinþi, unul a cãrui activitate
politicã s-a întins pe mai mulþi ani ºi
care a avut un rol însemnat în politica
mehedinþeanã, cel puþin în primul
deceniu al democraþiei locale.
Alexandru Morþun a fost cel mai
longeviv preºedinte al PNL
Mehedinþi, partid în care s-a afirmat
ºi în care a rãmas pânã în prezent. A
avut în toatã activitatea sa politicã ºi
momente de glorie, dar ºi momente
de decãdere spectaculoase,
lamentabile. Alexandru Morþun a
apãrut în arena politicã mehedinþeanã
la începutul anilor 90’, în plin proces
de cristalizare al formaþiunilor politice
locale. A ajuns în scurt timp
preºedinte al PNL Mehedinþi, posturã
din care la alegerile parlamentare din
anul 1996 a fost ales pentru prima
datã senator, pe listele CDR
Mehedinþi, alianþa opoziþiei din acea
vreme. Din poziþia de lider al PNL
Mehedinþi, Alexandru Morþun a
candidat ºi în anul 2000, la finalul
mandatului de senator, pentru funcþia
de deputat, considerând cã este mult
mai uºor sã obþinã mandatul de
parlamentar. A pierdut acea
competiþie electoralã într-un mod
lamentabil, întrucât PNL Mehedinþi a
obþinut la acele alegeri doar un post
de senator, mandat adjudecat de
colegul sãu de partid, Ion
Sârbulescu, care a obþinut în alegeri
un procent aproape dublu decât

obþinuse Morþun. A fost totuºi ales
senator pentru a doua oarã în anul
2004, atunci candidând din partea
unei mari alianþe a opoziþiei, Alianþa
D.A. (PNL-PD). Acela a fost ultimul
sãu mandat de parlamentar, chiar
dacã în timpul sãu a fost ºi deputat în
Parlamentul European, dupã ce în
anul 2007 România a aderat la
Uniunea Europeanã.
În plan politic, Alexandru Morþun a
fost un lider de anvergurã. A deþinut
funcþia de preºedinte al PNL
Mehedinþi pânã în anul 2005, când a
pierdut, tot la fel de lamentabil,
preºedinþia partidul în faþa lui Liviu
Mazilu. Din momentul în care nu a
mai fost preºedintele PNL Mehedinþi,
Alexandru Morþun, deºi senator în
funcþie, a devenit treptat un politician
neimportant chiar ºi în propriul
partid. Momentul sãu de laºitate
politicã avea sã se consume în anul
2008, la finele mandatului de senator.
Deºi anunþat iniþial candidat pentru
Colegiul 1 Senat din partea PNL
Mehedinþi, Alexandru Morþun s-a
retras din cursã, fiind înlocuit cu Paul
Tudor. Probabil a luat aceastã decizie
convins fiind fie cã nu-ºi poate
susþine campania electoralã din
resurse proprii, fie cã va pierde
alegerile, datoritã faptului cã nu mai
candida pe o listã electoralã aºa cum
candidase pânã atunci.
Dacã se poate vorbi de un merit politic
al lui Alexandru Morþun, acesta nu poate
fi decât acela cã a rãmas fidel PNL
Mehedinþi ºi nu a pãrãsit niciodatã acest
partid, indiferent de eºecurile politice
sau electorale pe care le-a înregistrat.

Eugen Nicolicea este, fãrã
îndoialã, cel mai longeviv
parlamentar mehedinþean.
De 24 de ani, mai precis din
anul 1992, Eugen Nicolicea
ocupã neîntrerupt funcþia de
deputat în Parlamentul
României, obþinând 5
mandate de deputat în
judeþul Mehedinþi, iar acesta
ultimul într-un Colegiu din
judeþul Buzãu. Cea mai
importantã funcþie guvernamentalã
deþinutã de cãtre deputatul Eugen
Nicolicea a fost aceea de ministru
pentru Relaþia cu Parlamentul,
portofoliu pe care l-a deþinut din luna
martie 2014 pânã în luna noiembrie
a anului trecut, dupã ce Guvernul
Ponta a demisionat.
Eugen Nicolicea s-a afirmat politic
în PSD Mehedinþi. A fost preºedintele
acestei formaþiuni politice din anul
2000 pânã în anul 2009, perioadã în
care a cunoscut atât succese cât ºi
înfrângeri politice. Eugen Nicolicea sa identificat cu PSD Mehedinþi,
devenind liderul sãu incontestabil.
2008 a fost anul în care PSD
Mehedinþi a suferit, cu Eugen
Nicolicea la conducerea sa, cea mai
usturãtoare înfrângere electoralã.
Atunci a pierdut atât preºedinþia
Consiliului Judeþean Mehedinþi, cât
ºi primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin. Eugen Nicolicea a fost
considerat principalul responsabil
pentru acest eºec electoral. Deºi
Eugen Nicolicea a fost reales pentru
cel de-al cincilea mandat consecutiv

de deputat, în toamna anului 2008,
acesta a intrat în conflict deschis cu
secretarul general al partidului la acea
datã, Adrian Duicu. În primãvara
anului urmãtor, mai precis în luna
martie a anului 2009, în cadrul unei
Conferinþe judeþene de alegeri, Adrian
Duicu era ales în fruntea PSD
Mehedinþi, iar Eugen Nicolicea
începea sã devinã din ce în ce mai
neînsemnat în partidul în care se
afirmase. Dupã câteva luni, Eugen
Nicolicea era exclus din PSD
Mehedinþi, partidul în care a avut
parte de cele mai mari satisfacþii
politice. Rivalitatea politicã dintre
Eugen Nicolicea ºi Adrian Duicu a
continuat ºi dupã excluderea
primului din partid. Devenit
preºedinte al PSD Mehedinþi, Adrian
Duicu a vrut cu tot dinadinsul ca
Eugen Nicolicea sã fie „exilat” din
judeþ. Deºi intrat în USL, ca membru
fondator al UNPR, Eugen Nicolicea
nu a mai putut candida la ultimele
alegeri parlamentare, cele din luna
decembrie 2012, pe colegiul
uninominal IV Camera deputaþilor din
judeþul Mehedinþi, respectiv colegiul
unde deþinea funcþia de deputat.
Adrian Duicu declarase încã înainte
de începerea campaniei electorale cã
este exclusã o candidaturã a
deputatului Nicolicea într-un colegiu
din judeþ din partea alianþei politice
pe care o reprezintã. Chiar ºi aºa,
Eugen Nicolicea ºi-a adjudecat cel
de-al ºaselea mandat consecutiv de
deputat într-un colegiu din Buzãu. El
a fost printre fondatorii UNPR,
devenind vicepreºedinte al acestui
partid la nivel naþional.
 Mircea Popescu

prin programul POS MEDIU;
SEVERIN AZI,canal
- Asigurarea liniºtii publice ºi a
 Urmare din pag. 5
- Atragerea tinerilor în dezvoltarea
comunitãþii;
- Extinderea alimentãrii cu gaze
naturale în cartierele de locuinþe,
cvartale de blocuri, ale municipiului
precum ºi Schela Cladovei, Dudaºul
Schelei, Banoviþa;
- Reabilitarea strãzilor neasfaltate
din municipiu cu ajutorul fondurilor
europene dupã realizarea lucrãrilor
de reabilitare a sistemului de apã ºi

siguranþei cetãþeanului în Municipiul
Drobeta Turnu Severin;
- Asigurarea unui aºezãmânt pentru
cazarea persoanelor în vârstã
neajutorate ºi cu venituri mici pe
amplasamentul fostului sanatoriu în
Dealul Viilor;
- Urmãrirea ºi acordarea maximului
de atenþie lucrãrilor de investiþii la
noua Centralã Termicã;
- Amenajarea de noi locuri de joacã
pentru copii ºi reabilitarea celor existente.
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Alþi 80 de teroriºti stau comod pe teritoriul Europei
Laden. Ani întregi s-au prefãcut a-l
cãuta prin deºerturi miºcãtoare! Ce ºia spus în mintea ei Oculta Mondialã?
Europa s-ar plictisi de atîta liniºte ºi
pace! Controlul de securitate este
„zero” în Europa, atîta timp cît pe
teritoriul ei trãiesc teroriºti care fabricã
„bombe de serviciu” în apartamentele
închiriate de parºivii autodeclaraþi
„toleranþi”. Din ISIS fac parte o mînã
de criminali, iar S.U.A. deþin cele mai
performante servicii secrete ºi
Iatã unde a dus „deschiderea” echipamente. Atunci, cum se face cã
totalã, multiculturalismul ºi ISIS nu este anihilatã de o putere
alcoolismul liderilor europeni! Nu vi mondialã? Nu se vrea! ISIS este o
se pare ciudat cã terorismul s-a unealtã creatã anume pentru serviciile
europenizat, cã Europa este într-o „discrete” ale Ocultei Mondiale. S.U.A.
miºcare brownianã, iar inima ei este au creat, antrenat ºi finanþat aceste
lovitã din toate pãrþile de bombe, focuri grupãri ºi le-au folosit pentru a lupta
de arme ºi planuri deconstructiviste? împotriva preºedinþilor ºi statelor care
Nu vi se pare ciudat cã în S.U.A. nu se nu au fost „yes man”. În confruntãrile
mai aud bubuituri ºi nici pîr-pocuri dintre puterile lumii întotdeauna au
teroriste? Cã nu mai e picior de murit oameni nevinovaþi!
kamikaze pe la americani? Indivizi care
Constructorii de bombe din
s-au nãscut din pãrinþi musulmani, au
capitala NATO
supt la sînul Europei creºtine, au
Dacã þãrile Europei îndrãznesc sã
crescut în buricul civilizaþiei, sînt acum iasã din cuvîntul Ocultei Mondiale,
atraºi pe panta extremismului ºi gata, atentatul, încãlzit ºi livrat la pachet.
criminalitãþii, în jocurile de Putere ale Nici invazia de migranþi nu e de capul
Ocultei Mondiale. De ce se aflã Europa ei. De ce nu s-au dus aceºti oropsiþi
în bãtaia puºtii, cînd S.U.A. s-au de soartã în þãrile arabe bogate, unde
declarat duºmanul numãrul unu al este pace ºi vorbesc aceeaºi limbã ºi
terorismului ºi, zice Obama, prin religie? În Quatar, Dubai, Kuveit, Arabia
manipulare, cã s-a implicat pînã la gît Sauditã… Li s-a plãtit drumul pînã în
în anihilarea fenomenului? Da’ de Europa ca s-o distrugã. Apoi, S.U.A.,
unde, anihilare! Sã fim serioºi! La fel sub pretextul aºa-zisului ajutor, sã
s-au jucat americanii ºi cu Osama bin trimitã cu aceeaºi cumsecãdenie

interesatã armament greu ºi tot mai
multe batalioane în Europa. Ruºine
statelor civilizate europene, care se
temeau ºi declarau public o falsã
invazie a românilor, de altfel, oameni
inteligenþi, creºtini, paºnici ºi
muncitori, românii au fost catalogaþi
de Anglia ºi Franþa drept „criminali ºi
cerºetori„. Dar, în mod parºiv ºi
meticulos programat, au deschis
braþele musulmanilor ºi, iatã, cei mai
buni constructori de bombe din rîndul
lor, cei mai mari criminali, au dinamitat
vieþile europenilor, au semãnat teroare
ºi moarte în inima Europei, totodatã,
capitala NATO! Dacã doar trei kamikaze
s-au detonat în atacurile de la
Bruxelles, se vorbeºte de încã 80 de
teroriºti care stau comod pe teritoriul
Europei, programînd atacuri ºi
construind bombe surprizã.
Cei mai de temut teroriºti sînt
guvernele statelor europene
Cum vã explicaþi cã marile servicii
secrete nu reuºesc sã-i localizeze,
decît foarte tîrziu, dupã luni de zile,
chiar ani, pe realii teroriºti implicaþi în
atentate? Cum vã explicaþi cã unul din
teroriºtii kamikaze de la Bruxelles a
fost arestat în Turcia, în 2015, ºi
expulzat în Belgia, unde a fost pus în
libertate, oferindu-i-se oportunitatea
de a fabrica bombe artizanale? Cum
ºi de ce, ºtiu serviciile secrete
belgiene! La fel s-a întîmplat cu unul
din teroriºtii de la Paris. Chiar nu l-au
putut localiza serviciile secrete timp
de un an? Sau e doar un joc de-a
ºoarecele ºi pisica? Nu cumva ºoarecii
ºi pisicile stau în acelaºi þarc ºi la
În cadrul unei conferinþe de presã, susþinutã la nevoie se lasã prinºi ºi angrenaþi? Nu
sediul ALDE, consilierul local Romulus Vâlcu cumva vorbim de un redivivus „11
a prezentatpropunerea sa de schimbarea datei septembrie 2001”, varianta
de desfãºurare a manifestãrilor ce se vor europeanã, „revizuitã ºi adãugitã”? Un
desfãºura cu prilejul “Zilelor Severinului”. lucru este cert: toþi teroriºtii, începînd
Având în vedere cã manifestãrile arurma sã se cu cei de la Charlie Hebdo, apoi, Paris,
desfãºoare în PostuluiPeºtelui (22-24 aprilie), Bataclan ºi Bruxelles, sînt cetãþeni
perioadã de rugãciune ºi liniºte sufleteascã în europeni, nãscuþi ºi crescuþi în
care nu se cuvine sã fie organizate petreceri, Europa, ultimii, în Belgia. Cei mai de
lângã Cimitir, consilierul Romulus Vâlcu va temut teroriºti sînt guvernele statelor
propune colegilor consilieri ca manifestãrile europene, conduse din culise de
desfãºurate cu prilejul “Zilelor Severinului” sã fie organizate în perioada 5-8 mai 2016. grupuri de interese. Nu e vorba de
Mai ales cã joi, 5 mai, de la ora 9.30, la Catedrala Episcopalã Sfânta Liturghie va fi nicio sceneariadã, ci de modul
oficiatã de un sobor de preoþi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. desfãºurãrii atacurilor care au lãsat
ªedinþa extraordinarã a Consiliului Local Municipal Drobeta Turnu întrebãri neelucidate. Oricîþi oameni
Severin se va desfãºura azi, joi, 7 aprilie 2016, cu începere de la orele înarmaþi ar sta de pazã la poarta
Europei, asta nu rezolvã problema,
13.00, în Sala de ºedinþe a Palatului Administrativ Mehedinþi.

Consilierul local Romulus Vâlcu
ºi-a prezentat propunerea

dacã nu sînt verificaþi în fiecare minut
etnicii migratori, trãitori în Europa.
Senatorul american John
McCain, prieten cu liderii ISIS
Dincolo de victimele omeneºti
nevinovate, de pagubele materiale, de
panica ºi frica sãdite în Europa, se ridicã
o justã întrebare: cine îi finanþeazã ºi
cum ajung resursele financiare la
aceastã organizaþie criminalã, cea mai
bogatã în acest moment? Cine
alcãtuieºte ISIS? Nimeni alþii decît
rebelii aruncaþi de S.U.A. în luptã
împotriva regimului Assad, rebeli
finanþaþi ºi antrenaþi de americani,
totodatã, lupta fiind o justificare în a
menþine trupele de ocupaþie americanã
în Orientul Mijlociu. Ne amintim cu
toþii de vizita senatorului John McCain
în Siria! Tastînd cuvintele cheie, puteþi
gãsi pe Google fotografia sa în mijlocul
liderilor ISIS, care a stîrnit repulsie ºi
indignare. McCain s-a întîlnit cu
facþiuni ale rebelilor care luptau cu
regimul Assad ºi cu un grup de
extremiºti I.S.I.S., acelaºi grup terorist
care a semãnat crimã ºi teroare în Irak,
iar acum în Europa, a fost prezent la
întîlnirea din Siria cu senatorul McCain.
Fãrã conflicte militare ce s-ar face
S.U.A.?, care din raþiuni de creºtere
economicã întreþine conflicte artificiale,
pentru ca industria lor de armament sã
supravieþuiascã. Dacã ar fi pace pe
planetã, mercenarii americani ar rãmîne
ºomeri, economia S.U.A. ar falimenta,
implicit, ducînd la pierderea sferei de
influenþã militarã.
Ca de obicei, autoritãþile de la
Bucureºti, au declarat, în acelaºi limbaj
de lemn, cã au urmãrit cu îngrijorare
dramele Bruxelles-ului, dar le pregãtesc
în continuare, cu multã ospitalitate,
culcuºul ºi covorul roºu unor potenþiali
teroriºti, printre migranþii programaþi sã
vinã la noi. Oare ce ar mai declara
Iohannis ºi Cioloº, dacã, Doamne,
fereºte, ar avea loc atentate abominabile
ca la Paris ºi Bruxelles? De fapt, ce
aºteptãri sã avem din partea
marionetelor tehnocrate, cînd programul
lor de guvernare e o cioloºealã dictatã
de F.M.I., mai ales cã ministreasa justiþiei
a declarat fãrã ruºine cã drepturile
cetãþeanului sînt un „lux theoretic”!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Marile tunuri pentru alegerile locale
Umblã vorba prin târg cã
cine dã tunul acum va colecta pentru
câteva generaþii ºi nu va mai avea
probleme sã munceascã. Poate mai
mult ca oricând, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, procurorii, poliþiºtii,
investigatorii sub acoperire ar trebui
sã þinã aproape de presã ºi de
politicieni ºi sã urmãreascã foarte
atent cum se va construi relaþia între
cele douã pãrþi. S-ar putea ca la un
moment dat cele douã pãrþi,
politicienii ºi jurnaliºtii sã devinã
una, în virtutea banilor care se vor
învârti în campania electoralã ºi
profilurile candidaþilor sã fie cât
mai coafate ºi machiate ºi
îndepãrtate de adevãrata lor naturã
ºi de realitate. Ce nu face omul
pentru a deveni stãpânul unui buget
pentru urmãtorii patru ani... Nu mai
conteazã DNA, procurori, poliþie,
înregistrãri, monitorizãri, filaje,
filme, flori, bãieþi ºi fete, ochi
albaºtri. Toatã lumea vrea sã prindã
marele loz la alegerile locale.
Cine pune mâna acum pe un

post de primar sau mai ales de ºef
de consiliu judeþean s-a scos pe
viaþã. Încã mai sunt bani, încã mai
sunt bugete de cheltuit pe tot felul
de prostii, încã mai pot fi daþi ai lor
afarã ºi angajaþi ceilalþi sau pãstraþi
cei care sunt ºi angajaþi alþii noi pe
unde mai sunt posturi pitulate. Este
cea mai mare ºansã în România sã
devi primar ºi sã ai bugetul pe
mâna ta. E ca ºi cum ai câºtiga la
loto, mai ales în localitãþile unde
bugetele sunt generoase ºi licitaþiile
grase. Nu are cum sã nu îþi faci
partea leului de la niºte lucrãri,
oricât de prost ai fi ºi de nepriceput.
Pânã la urmã vin constructorii ºi te
roagã cu un pui de finanþare în
campania electoralã ºi au deja
þintite câteva licitaþii pe care trebuie
sã le oferi la schimb. Cã doar ce,
primarul e prost, sã trãiascã ºi el
doar cu 2.500 de lei pe lunã, când
poate pleca acasã cu de patru-cinci
ori mai mult. Pânã la urmã e alesul
poporului ºi are în spate ºtampilele
a sute ºi chiar mii sau zeci de mii

ºi sute de mii de cetãþeni. Timp de
patru ani poate fura liniºtit din
bugetul local, mai ales dacã nu
este prins sau turnat de nimeni.
Presa urmãreºte ºi ea unde se
duc banii, dar de multe ori
ancheta nu mai apare la ziar.
Marea nenorocire este cã în
ultimii ani a apãrut obiceiul
denunþului mai ales din partea
oamenilor de afaceri ajunºi la zdup
ºi care nu vor sã ajungã la zdup.
Frãþia banului se rupe brusc ºi
prieteniile închegate în timpul
campaniei pãlesc în faþa dorinþei de
libertate. Vezi cazul primãriþei din
Craiova, scoasã din circuit cu o
lunã înainte de campania
electoralã. O fi sau nu întâmplãtor,
nimeni nu poate aprecia. Cert este
cã faptele sunt mai oleacã în urmã
ºi se puteau face mai repede
denunþurile respective pentru a nu
piui primãriþa Craiovei cã e vorba
de jocuri politice de culise ce au
legãturã cu alegerile locale ºi
scoaterea sa din joc. De ce oamenii
de afaceri nu sunt bãgaþi ºi ei puþin
la zdup, chiar dacã toarnã ºi scapã,
potrivit actualei legi. Pânã la urmã
s-au îmbogãþit de pe urma unui
primar corupt. Normal ar fi sã dea
înapoi sumele câºtigate oneros ºi
sã treacã ºi puþin pe la puºcãrie.
Nu prea este normal ca cei care

furã împreunã pânã la un moment
dat sã nu fie pedepsiþi pe mãsurã.
Ce valoare are hoþul denunþãtor,
faþã de hoþul care este denunþat,
dacã furtul a fost realizat în echipã.
Adicã se doreºte încurajarea celui
care toarnã, denunþã pentru a se
înfãptui dreptatea. O fi ºi treaba
asta, dar justiþia trebuie sã îl
pedepseascã puþin ºi pe cel care
a denunþat.
Aºa cum spuneam atenþie la
tunurile care vor fi date în aceastã
campanie electoralã. Deja unii
vorbesc de faptul cã sunt în
pregãtire mari tunuri ºi sunt
pregãtite multe sume de bani sã fie
aruncate pe piaþã pentru ca unii
primari sã îºi conserve puterea sau
alþii sã o cucereascã. Presa e ºi ea
la apel, unde se învârt bani.
Procurorii, sereiºtii, securiºtii,
acoperiþii, descoperiþii ºi poliþiºtii
ºi denunþãtorii ar trebui sã fie acum
mai atenþi ca oricând pe relaþia
politicieni –partide –presã, pentru
cã meritã efortul. Sunt unele
domenii virgine, în care procurorii
nu au intrat pânã acum, acestea
fiind unele tabu. Ori curãþenia
moralã a societãþii trebuie sã vizeze
toate capitolele sale ºi nu doar
unele. Trãiascã presa liberã! De
politicieni corupþi ºi penali.
 ªtefan Bãeºiu
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Ziua Internaþionalã de
Cheia Brush Care Kit, reþete
Conºtientizare a Autismului
vechi pentru tehnici noi

Cu ocazia Zilei Internaþionale de
Conºtientizare a Autismului, Centrul
de zi pentru copilul cu autism din
cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi, organizeazã o serie de
evenimente ºi activitãþi menite sã
promoveze o mai bunã înþelegere a
autismului ºi sã creascã nivelul de
conºtientizare privind nevoile
speciale ale copilului cu autism.
Astfel, luni, 4 aprilie anul curent,
copiii de la Grãdiniþa nr.20 din Drobeta
Turnu Severin împreunã cu cei de la
Þiþeica, au împãrþit baloane albastre, au
socializat cu copiii din centrul nostru ºi
s-au implicat împreunã în activitãþi de
bricolaj. De asemenea, a fost organizatã
o expoziþie de desene a copiilor care

beneficiazã de serviciile centrului.
Spre finalul programului, Vali, un
copil cu autism recuperat în centrul
nostru, a susþinut un armonios
concert de pian.
Acþiunea a continuat marþi cu o ieºire
într-un loc de joacã special amenajat.
Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin Popescu, a profitat de
aceastã ocazie pentru a asigura încã
o datã familiile copiilor cu tulburãri
din spectrul autist din judeþul nostru,
de toatã atenþia, consideraþia ºi
sprijinul direcþiei noastre.
Doar împreunã putem lupta cu
succes împotriva acestui sindrom!
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Preluând ºi
prelucrând reþete vechi
de sute de ani, cãrora
le-a adãugat inovaþia
contemporanã, o
familie bãimãreanã a
readus brandul Cheia
la valorile sale
tradiþionale, care l-au fãcut atât de
apreciat în perioada interbelicã.
„Anul acesta se împlinesc 130 de
ani de când au fost fabricate la Galaþi
primele sãpunuri Cheia, a explicat dl.
Alin Laslo, director al companiei. Am
repornit producþia în anul 2012, dupã
preluarea mãrcii. Produsele noastre
sunt realizate integral din ingrediente
naturale, prelucrate manual, fãrã steril.
Ele au caracteristicile nonalergenice ºi
hidratante ale sãpunurilor fãrã
parabeni, fabricate la rece”.
Respectând filozofia Handcrafted
Soap & Cosmetic Guild, breasla
specificã din SUA, din care Cheia face
parte din 2010, au fost realizate
numeroase game de sãpunuri.
Profesioniºtii, ºi nu numai, în
make-up au probleme atunci când
trebuie sã îºi curãþe pensulele de
pigmenþi ºi grãsimi, sã le igienizeze.
Îmbinând tradiþionalul cu inovaþia
actualã, Cheia a venit în ajutorul
acestora ºi a lansat recent primul Brush

Care Kit pentru curãþarea ºi prelungirea
timpului de utilizare a pensulelor.
„Pentru a crea sãpunul natural,
fabricat manual, din Cheia Brush Care
Kit, am prelucrat o reþetã strãveche pe
care o foloseau pictorii bisericilor ºi
mãnãstirilor ortodoxe din Bucovina,
care conþine ingrediente precum
boraxul, bicarbonatul ºi uleiul de
ricin”, a dezvãluit dl. Laslo.
Trusa mai conþine un balsam solid
cu rol de tratament antistatic (format
solid unic pe plan mondial) ºi un
covoraº siliconic pe care se freacã
pensulele în actul de curãþare-tratare,
adunate toate într-un format extrem de
original, practic ºi funcþional.
Funcþia de curãþare ºi tratare este
completatã cu cea de atragere a
pigmentului ºi de cea de hrãnire a
firelor de pãr naturale în vederea
prelungirii vieþii pensulelor de cel puþin
cinci ori, permiþând, de asemenea,
utilizarea ei pe mai multe culori.
Datoritã reþetelor fãrã steril,
consumurile de mentenanþã sunt de
sub 1 gram pe 10 pensule, indiferent
de dimensiunile acestora. Astfel,
raportat la valoarea unui machiaj de
calitate, costul este de circa cinci
bani pentru zece pensule curãþate.
Aceasta face din Cheia Brush Care
Kit un accesoriu necesar pentru toþi
profesioniºtii din make-up, prin plusul
de valoare adus colecþiei de pensule, care
induce respect spre client prin garanþia
utilizãrii unei pensule curate ºi dedicate.
„Dorinþa noastrã este de a face din
Cheia Brush Care Kit un produs de
referinþã, a declarat dl. Laslo. De aceea,
am solicitat la Oficiul Pentru Proprietate
Intelectualã al Uniunii Europene
înregistrarea denumirii Brush Care Kit
ca marcã comunitarã. Între timp, am
lansat o campanie internaþionalã, sub
sloganul «Keep it simple, keep it natural,
keep your brushes clean&soft!», care
ne va permite sã creºtem exportul
produselor Cheia”.
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COMUNICAT
Vã aducem la cunoºtinþã cã, la data de 10 aprilie 2016, ora 1300, în
conformitate cu H.G. nr. 52/2016 pentru aprobarea Calendarului acþiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 ºi a dispoziþiilor
prevãzute la art. 26 alin.(5) din Legea nr. 115/2015, la sediul Tribunalului
Mehedinþi, din Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I nr. 14, judeþul Mehedinþi, va
avea loc tragerea la sorþi în vederea desemnãrii preºedintelui ºi a locþiitorului
biroului electoral de circumscripþie judeþeanã, precum ºi a preºedintelui ºi a
locþiitorului celorlalte birouri de circumscripþii electorale, organizate pentru
alegerile locale din anul 2016.
PREªEDINTELE TRIBUNALULUI MEHEDINÞI, judecãtor CORNELIU POPESCU
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COMUNICAT DE PRESÃ
Asociaþia Partida Romilor „Pro-Europa” Sucursala judeþului
Mehedinþi cu sediul în strada Tabla Buþii, nr. 94, Drobeta Turnu
Severin, reprezentatã de cãtre domnul Ionescu Daniel în calitate de
preºedinte vã invitã în data de 08.04.2016 începând cu orele 1700,
strada Criºan, Drobeta Turnu Severin pentru a participa la
evenimentul ce va avea loc cu ocazia „Zilei Internaþionale a Romilor”.
Pentru detalii suplimentare vã stãm la dispoziþie;
Persoana de contact: Daniel Ionescu, Preºedintele APRPEMehedinþi, telefon 0758 266 223; e-mail:
ionescudaniel69@yahoo.com
Preºedintele APRPE Mehedinþi, Ionescu Daniel

Semnarea actelor adiþionale la
contractul de servicii medicale
cu furnizorii aflaþi în contract
cu CAS Mehedinþi
Au fost semnate actele adiþionale de
prelungire a contractelor de servicii medicale
pentru perioada 01.04.2016-30.06.2016
inclusiv în baza Contractului-cadru 2014-2015.
În contract cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate
Mehedinþi sunt 351 de furnizori de servicii
medicale din care 146 medici de familie. Pentru
acordarea serviciilor medicale fãrã întrerupere,
CAS Mehedinþi a prelungit programul de lucru
în data 31.03 ºi 01.04.2016 pânã la orele 20.00.
Au fost semnalate evenimente sporadice cu
anumiþi medici de familie, dar totul a fost
rezolvat iar pacienþii nu au avut de suferit.
Noul Contract-cadru pentru anii 2016-2017
va intra în vigoare începînd cu 01.07.2016.
PREªEDINTE-DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ion MÎÞU
Compartiment Relaþii cu Asiguraþii,
Sociolog Radu Ionel Barbu
Nu sunt
cuvinte
care sã
poatã
exprima
cât de
mult ai
însemnat
pentru
fiecare
dintre
noi ºi nici care sã poatã umple golul
pe care îl laºi în urmã.
Ne vor lipsi bunãtatea, dragostea ºi
zâmbetele pe care le-ai dãruit pânã în
ultzima zi a vieþii tale. La nici 14 ani,
prea repede, þi-ai deschis aripile ºi ai
zburat cãtre ceruri.

Dumnezeu sã te odihneascã ºi
sã te aºeze între aleºii Sãi.
Te vom iubi mereu VLADIMIR!

Pãrinþii ºi Bunicii
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PROBLEMA UNUI POD ÎNTRE ROMÂNIA
ªI SERBIA ÎN EPOCA MODERNÃ (3)
(continuare din numãrul trecut)

Apoi Turnu Severin e în dosul
canalului Porþile de Fier, aºa cã
produsele de export ale României
pentru a fi tranzitate prin Iugoslavia
spre Italia ºi Occident nu se vor scumpi
cu taxele de trecere prin canal –care
de altfel sunt foarte urcate –ceea ce
va înlesni pentru produsele româneºti
susþinerea pe pieþele strãine.
Întrucât sperãm cã în curând se
va termina linia Bucureºti –Petroºani,
produsele de export ale Transilvaniei
se vor scurge mai cu înlesnire prin
Turnu Severin spre Iugoslavia, decât
pe linia ocolitã Iablaniþa –Baziaº.
În fine, construindu-se podul peste
Dunãre între Turnu Severin –Cladova,
cheltuielile statului român se vor limita
numai la edificarea podului, nemaifiind
nevoie de noi linii ferate ºi lucrãri de
artã extrem de costisitoare.
La argumentul fostului guvern
iugoslav, prezidat de d. Jeftici, ca sã
rãmânã în vigoare convenþia din
1914, adicã podul sã se construiascã
între Þigãnaºi –Bârza Palanka, azi se
poate opune cu succes argumentul
cã va fi nevoit sã construiascã un nou
pod pentru a stabili legãtura cu
Bulgaria la Corabia, aºa cã Þigãnaºi
ar fi prea aproape de acel pod.
În fine, la argumentul fostului
ministru de externe iugoslav, d.
Jeftici, cã guvernul iugoslav ar fi
obligat în construirea podului la
Turnu Severin – Cladova sã
cheltuiascã cu construcþia unei noi
linii ferate, se poate rãspunde cã statul

iugoslav are mai mare interes decât
cel român sã stabileascã aceastã
legãturã, întrucât prin joncþiunea cu
Serbia, porturile României, Brãila,
Galaþi, Constanþa vor fi lovite în largã
mãsurã, pe când Iugoslavia are totul
de câºtigat, aºa cã sarcina construirii
unei noi linii ferate este logic sã
incumbe statului iugoslav”.
E greu de stabilit astãzi în ce
mãsurã întreagã aceastã motivaþie a
contribuit la abandonarea vechii
convenþii româno-sârbe ºi la
opþiunea pentru susþinerea intereselor
Severinului. Se poate, însã, bãnui cã
pertinenþa argumentelor, presiunea
opiniei publice ºi, foarte probabil,
propriile-i convingeri l-au fãcut pe
Richard Franassovici sã îmbrãþiºeze
noua variantã ºi sã facã toate
diligenþele pentru a câºtiga de partea
sa factorii români cu putere de decizie,
inclusiv pe rege. Mai mult decât atât,
în noiembrie 1935, el a cãlãtorit la
Belgrad, în fruntea unei delegaþii,
unde a purtat negocieri cu partea
iugoslavã. A fost momentul hotãrâtor
al afacerii întrucât, cu acest prilej,
partenerul iugoslav a acceptat, în
principiu, propunerea româneascã.
Un an mai târziu, la 21 noiembrie
1936, România ºi Iugoslavia au
semnat convenþia privitoare la
racordarea cãilor ferate printr-un pod
peste Dunãre situat, potrivit art. 1 din
convenþie, între Turnu Severin ºi
Kladovo. Punctul de plecare al liniei
de legãturã pe teritoriul românesc era
considerat Tâmna, iar punctul similar

de pe teritoriul iugoslav, Stubik.
Întreaga lucrare urma sã fie fãcutã cu
participarea materialã egalã a celor
douã state. Prin convenþie, s-a stabilit
ca studiile în legãturã cu planurile ºi
devizele podului ºi ale liniilor de
racordare sã fie terminate, cel mai
târziu, într-un interval de 18 luni din
ziua numirii experþilor tehnici, iar
guvernele sã le aprobe într-un timp
suficient pentru ca lucrãrile efective
sã poatã începe în cel mult 12 luni
de la intrarea în vigoare a convenþiei.
Odatã începute, lucrãrile de
construcþie a podului trebuiau
continuate astfel încât acesta sã poatã
fi pus în serviciu în timp de patru ani.
La darea în folosinþã, ar fi trebuit sã
fie gata ºi liniile de racordare pentru
ca toate componentele proiectului sã
intre concomitent în exploatare.
Convenþia a fost însoþitã de un
proces-verbal tehnic, încheiat pentru a
reglementa efectele schimbãrii
amplasamentului podului de la Þigãnaºi
la Turnu Severin pentru partea
iugoslavã. Deoarece, din aceastã cauzã,
Iugoslavia avea de suportat o mãrire a
cheltuielilor pentru construirea liniei de
racordare cu reþeaua cãtre Pozarevac,
la apus, ºi cãtre Negotin, la est, în
procesul-verbal s-au specificat lucrãrile
la care guvernul român trebuia sã
participe cu un procent de 41% din
surplusul de cheltuieli, conform
angajamentului asumat în prealabil, în
aceastã direcþie, de cãtre R.
Franassovici, lucrãri estimate la suma
de 212 milioane de dinari.
Semnatã de cei doi miniºtri ai
Comunicaþiilor, R. Franassovici ºi
Mehmet Spaho, convenþia urma sã fie

valabilã, în împrejurãri normale, timp
de ºase ani. Prezentatã în presa
liberalã din Mehedinþi ca suport juridic
al unei lucrãri de „superior interes
naþional, dar mai ales pentru viaþa ºi
înflorirea oraºului Turnu Severin” ºi ca
dovadã a victoriei personale obþinutã
de R. Franassovici în competiþia cu
„pensionarii ºi la propriu ºi la figurat
ai vieþii noastre publice”, convenþia
româno-iugoslavã a fost adoptatã de
cele douã camere la 18 martie 1937.
În pofida acestui fapt, din pãcate,
proiectul n-a mai apucat sã prindã
viaþã. Înrãutãþirea situaþiei generale a
ambelor þãri ºi apropierea ºi chiar
izbucnirea rãzboiului au amânat pentru
mulþi ani construirea podului peste
Dunãre între România ºi Iugoslavia.
Dezideratul s-a înfãptuit, se ºtie,
în perioada comunistã a celor douã
state, ca adjuvant al unui grandios
sistem, edificat în douã trepte ºi
destinat sã valorifice, înainte de toate,
potenþialul hidroenergetic al Dunãrii
în zona frontierei româno-iugoslave
ºi sã rezolve problema navigaþiei pe
fluviu pe cea mai dificilã porþiune a
lui, aceea a Cataractelor. Este de
subliniat, însã, cã felul în care a fost
imaginat ºi s-a realizat proiectul, în
douã trepte încarnate de cele douã
hidrocentrale Porþile de Fier I ºi II, a
îngãduit împãcarea târzie a ambelor
variante de amplasare a podului, pânã
la urmã ridicându-se nu unul, ci douã
poduri, mai întâi cel de la Porþile de
Fier I –Gura Vãii, lângã Turnu
Severin, apoi cel de la Porþile de Fier
II - Ostrovu Mare, lângã Þigãnaºi.
Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi

ANUNÞ
Primãria Voloiac anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum
comunal DC 68” propus a fi amplasat în intravilanul ºi extravilanul
comunei Voloiac.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3
la sediul titularului în zilele de luni pânã vineri între orele 8 –14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
Primar, Ec. Ovreiu Alexandru
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Pentru Berbeci, sãptãmâna începe tot cu multã,
multã muncã, dar muncã profitabilã ºi cu
posibilitãþi de avansare (sã nu uitãm cã suntem
în zodia Berbecului!). Vor avea ocazia sã rezolve
probleme financiare care pãreau cândva
copleºitoare ºi sã se revanºeze faþã de niºte
persoane care i-au ajutat cândva. Pot avea
norocul unui chilipir fantastic (o maºinã de
ocazie, o excursie gratuitã). Relaþiile cu familia
vor deveni, în scurt timp, excelente. Atenþie,
existã riscul unei rupturi definitive în relaþia cu
un prieten apropiat! În dragoste, lucrurile se
domolesc puþin: pasiunea mai scade ºi va veni
momentul sã ia decizii la rece.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Taurii încep sãptãmâna gândindu-se mult la
profesie ºi studii. Cei care au de dat examene
sau interviuri importante în viitorul apropiat, ar
trebui sã lase totul la o parte ºi sã se
pregãteascã. Norocul va fi oricum de partea lor,
dar depinde de ei dacã rezultatul va fi unul
strãlucit sau mediocru. În dragoste, cei cuplaþi
se vor bucura de tandreþe ºi sprijin
necondiþionat, însã lucrurile nu vor sta chiar atât
de bine pentru cei singuri. Oricum, nici nu e
momentul pentru tensiuni sentimentale, fie ele
ºi pozitive, pentru cã profesia trebuie sã fie pe
primul loc!

Zodia Gemeni

Horoscop
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Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Leii vor începe sãptãmâna cu planuri mari. E
un moment favorabil abordãrii unor proiecte
îndrãzneþe, mutãrii într-o nouã locuinþã, sau
eliberãrii dintr-o relaþie nefericitã. Vor avea
ocazia reîntâlnirii cu o persoanã pe care nu au
mai vãzut-o de foarte foarte mult timp, posibil
chiar cineva din trecutul amoros. Dacã au existat
tensiuni în relaþia cu acea persoanã, atenþie
mare: li se vor plãti toate poliþele, dacã nu îºi
pun la bãtaie tot ºarmul din dotare! Mai subþirel
vor sta cu banii, dar un pic de economie îi va ajuta
sã prindã sãrbãtorile de Paºte fãrã stres ºi datorii.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Fecioarele sunt printre semnele norocoase ale
zodiacului, pentru cã vor începe sãptãmâna în
forþã! Cele care au avut probleme în relaþia de
cuplu, se vor aduna ºi o vor lua de la capãt,
cele care nu sunt mulþumite de jobul lor, îºi vor
revizui CV-ul ºi vor începe sã caute oferte mai
bune, cele care, în sfârºit, vor ceva mai mult de
la viaþã, nu vor aºtepta sã le pice nimic din cer
ºi vor trece la acþiune. Astrele le vor da energia
necesarã ºi nimic nu le va sta în cale Fecioarelor.
E important sã profite la maxim de orice val de
energie pozitivã.

Zodia Balanþã

Horoscop
Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
În aceastã sãptãmânã, Sãgetãtorii îºi vor justifica
perfect reputaþia de persoane vulcanice ºi
capricioase. Vor avea toane ºi stãri depresive,
apoi vor trece la momente de entuziasm nebun.
Sunt posibile conflicte de serviciu, cauzate de
niºte neatenþii care pot costa mult. În dragoste,
Sãgetãtorii vor fi foarte greu de suportat în aceastã
perioadã, pentru cã vor fi hipersensibili ºi cam
puºi pe ceartã. Norocul lor e cã ºtiu sã-ºi dreagã
întotdeauna greºelile în stil elegant, mai ales când
vine vorba de iubire.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)
Din cauza naturii lor serioase, Capricornii au
o mare nevoie de stabilitate sentimentalã, iar
acum astrele sunt de partea lor. Nici gând de
flirturi, aventuri de-o noapte, sau relaþii pasagere:
de data asta ori e pe bune, ori nu e deloc! Vor
primi o ofertã profesionalã care le va cere mult
curaj, dar are toate ºansele sã iasã foarte bine.
Oricum, curajul nu le lipseºte Capricornilor ºi
cine are curaj, are ºi noroc. O dezamãgire legatã
de cineva din familie le va întuneca puþin
începutul sãptãmânii.

Zodia Vãrsãtor

(22 Mai - 21 Iunie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Veºti foarte bune pentru Gemenii îndrãgostiþi:
vor reuºi sã impresioneze persoana doritã, fie
cu un gest, cu o vorbã, sau un cadou deosebit.
Ceea ce pare acum doar o aventurã, sau doar o
prietenie, poate deveni o relaþie serioasã. Cei
cu probleme financiare sã nu refuze acum nici o
ofertã profesionalã, oricât de modestã, pentru
cã va apãrea ceva mai bun în viitorul apropiat,
însã pânã atunci trebuie sã se descurce. Sã se
abþinã sã solicite vreun ajutor financiar
partenerului de viaþã, dacã relaþia nu e foarte
solidã.

Aceastã sãptãmânã va veni pentru Balanþe cu
oferte profesionale excelente, dar ºi cu niºte
eforturi financiare serioase. Probabil li se va cere
sã contribuie la niºte cheltuieli de familie, sau
de cuplu, care le vor face o gaurã mãriºoarã în
buget. În schimb, dragostea le va umple sufletul.
Relaþia de cuplu ºi cea cu membrii familiei va fi
mai bunã decât în ultima vreme ºi vor avea
asiguratã toatã susþinerea moralã de care au
nevoie. Vor primi o veste foarte bunã de la un
prieten de departe.

Cald ºi bine pentru Vãrsãtori, în toate
domeniile. În dragoste, cei cuplaþi vor cocheta
cu ideea mutãrii împreunã, sau chiar a cãsãtoriei,
iar cei singuri se vor bucura de un succes
remarcabil la sexul opus. În domeniul
profesional, e posibil sã încerce sã îmbine
dragostea cu munca, adicã sã înceapã un proiect
împreunã cu partenerul de viaþã. Se vor bucura
de o uºoarã creºtere a venitului, dar niºte
proiecte din viitorul apropiat îi vor cam sili sã
strângã cureaua ºi sã pãstreze banii pentru
lucruri serioase.

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Racii vor fi înclinaþi sã-ºi neglijeze îndatoririle
ºi sã o facã latã. Deºi se spune cã sunt, de
regulã, mari timizi, acum riscã sã sarã calul,
punându-ºi în pericol reputaþia ºi chiar
sãnãtatea. O discuþie aprinsã legatã de bani se
va finaliza în favoarea lor. Sã se fereascã sã
promitã bani sau favoruri persoanelor din
familie, pentru cã nu vor avea posibilitatea sãºi þinã cuvântul în viitorul apropiat. În dragoste,
lucrurile încep sã se lege, ce-i drept, foarte încet.
Profesia e undeva pe la coada clasamentului,
fãrã probleme deosebite, dar ºi fãrã realizãri.

Dragostea va fi pe primul loc în
preocupãrile Scorpionilor, iar atenþia ºi
devotamentul le vor fi rãsplãtite din plin.
Dacã au suspiciuni, sau gânduri negre legate
de relaþia lor, e totul numai în mintea lor,
pentru cã sunt cât se poate de iubiþi. Cu
atâta noroc în dragoste, era imposibil ca
restul sã meargã perfect: banii le fug printre
degete ºi sãptãmâna asta, jobul stã pus sub
semnul întrebãrii, iar relaþiile cu familia vor
fi extrem de încordate. Sã evite gesturile
impulsive ºi cheltuielile exagerate,
moderaþia e cuvântul-cheie!

(22 Iunie - 22 Iulie)

Zodia Scorpion

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Bate vântul schimbãrii pentru Peºti, atât
pe plan personal, cât ºi pe plan profesional.
În viaþa amoroasã, pentru cei singuri sunt
ºanse mari de a lega o relaþie serioasã,
foarte posibil cu o persoanã pe care nu ar
fi luat-o în calcul pânã acum. E greu sã
observi ceea ce se aflã chiar sub ochii tãi.
În profesie, ambiþiile vor creºte,
ajungându-se chiar pânã la schimbarea
jobului cu altul mai promiþãtor. Li se oferã
posibilitatea obþinerii unei surse
suplimentare de venit, modestã, dar sigurã.
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Piaþa valutarã aºteaptã
Legea „Dãrii în platã”
Posibilitatea votãrii de cãtre
Camera Deputaþilor a Legii „Dãrii
în platã”, a pus o uºoarã presiune
asupra raportului euro/leu, în timp
ce dolarul american a atins un nou
minim al ultimelor cinci luni.
Cursul euro a fluctuat între
4,4582 ºi 4,4738 lei, media de la
finalul perioadei fiind stabilitã la
4,4669 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între
4,4640 ºi 4,4680 lei, cu închiderea
la 4,4630 –4,4660 lei.
Evoluþii asemãnãtoare, stabile,
faþã de euro aveau ºi celelalte
monede de la marginea zonei euro.
Aceastã tendinþã ar trebui sã se
menþinã ºi în perioada urmãtoare,
singurele incertitudini fiind cele
referitoare la modul în care va fi
votatã Legea Dãrii în platã, din care
ar urma sã lipseascã, conform
informaþiilor apãrute, Programul
Prima casã. De aceea, este de
aºteptat ca media euro sã se
menþinã în culoarul cuprins între
4,44 ºi 4,48 lei.
Comentariile prudente ale lui
Janet Yellen, preºedintele Federal
Reserve, fãcute la începutul perioadei,
referitoare la ritmul în care vor fi
majorate dobânzile din SUA, din
cauza situaþiei incerte a economie
mondiale, au generat deprecierea
monedei americane în raport cu toate
celelalte valute importante.
Dolarul a înregistrat noi minime
istorice, el scãzând de la 3,9404 la
3,9206 lei, cel mai mic curs
începând cu data de 22 octombrie
2015. La finalul intervalului, media
a fost stabilitã la 3,9321 lei, când
cotaþiile din piaþa valutarã erau de
3,914 –3,936 lei.
Media monedei elveþiene, care
a fluctuat pe pieþele internaþionale
între 1,089 ºi 1,095 franci/euro, a
crescut de la 4,0854 la 4,1005 lei.
Evoluþia perechii euro/dolar a
fost influenþatã de declaraþiile
prudente ale preºedintei Rezervei
Federale americane, Janet Yellen,
care au pus în umbrã datele
economice din SUA care indicã

o îmbunãtãþire constantã.
Astfel, piaþa muncii din SUA a
creat luna trecutã 215.000 de noi
slujbe iar salariul orar a cunoscut o
creºtere peste aºteptãrile analiºtilor.
Cu toate acestea, euro a crescut
de la 1,1168, la începutul
intervalului, la 1,1438 dolari, în 1
aprilie, nivel care se mai înregistra
în data de 15 octombrie 2015. La
finalul intervalului tranzacþiile se
realizau la 1,1358 –1,1410 dolari.
Faþã de perioada similarã a
anului trecut euro înregistreazã o
creºtere de 6%, în ciuda eforturilor
BCE de a-l deprecia prin
intermediul programelor sale de
relaxare monetarã. Reamintim cã
BCE a coborât dobânda sa cheie la
0% iar pe cea a depozitelor atrase
la -0,4%, în timp ce injecteazã
lunar 80 de miliarde de euro
în e c o n o mi a z o n e i , p ri n
achiziþia de obligaþiuni
suverane sau ale companiilor.
În opinia unor analiºti, euro ar
putea sã se aprecieze pânã la 1,16
dolari, cotaþie care se mai înregistra
la începutul anului trecut, pentru ca
odatã apropierea referendumului
din iunie, când se va decide
menþinerea Marii Britanii în
Uniunea Europeanã, cotaþiile sã
scadã la 1,09 dolari, pentru a ajunge
la finalul anului la 1,04 dolari.
Analiza cuprinde perioada 30
martie –5 aprilie.
 Radu Georgescu

7 - 13.04. 2016

Elevii Palatului Copiilor - Filiala Strehaia,
campioni naþionali la Campionatul Naþional
de Copii ºi Juniori desfãºurat la Ploieºti

Desfãºurat la Ploieºti, pe
parcursul a trei zile, Campionatul a
reunit la start 120 de sportivi copii ºi
juniori. Palatul Copiilor - Filiala
Strehaia a participat cu cinci sportivi
la cele douã probe de luptã: Unifight
Light ºi Unifight Full Combat, ambele
probe precedate de pista militarã cu
obstacole, finalizatã cu probele de
aruncarea cuþitului ºi tras cu pistolul.
Bine pregãtiþi cei cinci sportivi au
reuºit sã urce pe prima treaptã a
podiumului, iar prin rezultatele lor au
situat Palatul Copiilor pe prima treaptã
a podiumului, un succes deosebit
pentru Inspectoratul ªcolar Mehedinþi.
Dar iatã ºi campionii:
- la juniori mari: Dragomir
Mãdãlin, dublu campion naþional
la cele douã probe (cat. 65 kg);

- la juniori mici: Brebinaru AnneMarie, campioanã naþionalã la
Unifight Light (categoria 47 kg);
- la copii: Alexandra Dalia Robu,
campioanã naþionalã la Unifight Light
ºi vicecampioanã la Unifight Full
Combat (cat.40 kg); Daniel Cojocaru,
campion naþional la Unifight Light ºi
vice campion naþional la Unifight Full
Combat (cat. 35 kg), Marian Lucian
Rîciu, campion naþional la Full
Combat ºi vicecampion naþional la
Light Contact (cat. 40kg).
Campionatul a fost mandatat de FIA
Unifight, prin prezenþa preºedintelui
Federaþiei Internaþionale de Unifight,
generarul Sergei Novicov, fost campion
olimpic deJudo la Montreal, care a rãmas
impresionat de prestaþia luptãtorilor
români, pe care i-a premiat personal.
De asemenea, prof. Ilie Gîdea de la
Palatul Copiilor Strehaia a fost premiat
ºi avansat la gradul de arbitru
internaþional Unifight ºi Master
Unifight Centura Neagrã 3Dan Unifight.
Unifight e un sport modern, aºa cum
spunea la deschiderea festivã domnul
Novikov, aducând în ring sportivi
practicanþi din orice stil de artã marþialã
pe un regulament de arbitraj avantajos,
îmbinând deopotrivã exerciþii din
atletism (pista cu obstacole), cu lupta
în ring. E practicat cu succes de
cãtre structurile MAI, campionatul
pe MAI fiind organizat în perioada
18 - 22 aprilie, la Bacãu.  I.G.M.
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Lider detaºat, în Liga a IV-a
CS Pandurii Cerneþi nu mai
are contracandidatã în lupta pentru
titlul judeþean, dupã ce ocupanta
locului secund CS Strehaia a
terminat la egalitate, scor 1-1,
partida cu Viitorul Cujmir, de pe
propriul teren. Ionuþ Vîrºog a

Cu doar o victorie obþinutã în
aceastã primãvarã, echipa antrenatã
de Dan ªurlãu a ieºit definitiv din
lupta pentru promovare. Dacã în
iarnã, cele douã pretendente la primul
loc erau despãrþite de doar 5 puncte,
distanþa dintre Pandurii Cerneþi ºi CS
Strehaia a crescut, în
Liga a IV-a
doar 4 etape, la 12
Etapa a XVIII-a
puncte, dupã ce liderul a
CS Strehaia - Viitorul Cujmir
1-1
dispus în aceastã rundã
Pandurii Cerneti - AS Corcova
5-0
cu 5-0 de AS Corcova,
Dunãrea Gruia - Coºuºtea Cãzãneºti 0-2
prin golurile Andrei Enea
Viitorul ªimian - Recolta Dãnceu
0-1
(‘31), Mãdãlin Lazãr
Clasament
1. Cerneþi
18 15 2 1 59-16 47 (‘39), Adrian Truºcã (‘50),
2. Strehaia
18 10 5 3 49-22 35 Cristian Creþu (‘85) ºi
3. Dãnceu
18 10 2 6 50-35 32 Mãdãlin Mãtãsãreanu
4. Corcova
18
9 4 5 42-31 31 (‘88).
5. Cujmir
18
6 1 11 28-39 19 De eºecul Corcovei a
6. Cãzãneºti 18
4 3 11 27-64 15 profitat Recolta Dãnceu,
7. ªimian
18
4 2 12 21-49 14 care a revenit pe ultima
8. Gruia
18
4 1 13 22-42 13
treaptã a podiumului,
deschis scorul pentru gazde, în prin victoria cu 1-0 de la ªimian,
minutul 24, iar Sorin Marinaºi a adusã de Laurenþiu ªtefan, tocmai în
stabilit scorul final, în minutul 66.
minutul 89. În deplasare s-a impus

ºi Coºuºtea Cãzãneºti, scor 2-0 la în clasament ºi sã predea echipei
Gruia. Golurile lui Cristian Sîrbu (‘25) Dunãrea Gruia lanterna roºie a
ºi Claudiu Lãcraru (‘81) au ajutat Ligii a IV-a Mehedinþi.
Coºuºtea sã facã un salt de 2 locuri
 M. O.

Pandurii încã mai sperã

Vânju Mare câºtigã cu emoþii

În Liga a V-a, AS Real Vânju Mare s-a impus cu 1-0 în deplasarea
de la Salcia ºi continuã sã ocupe primul loc al clasamentului. Golul lui
Adrian Nicola, din minutul 55, pãstreazã liderul la 2 puncte de Dunãrea
Hinova, care, în aceastã etapã, ºi-a trecut în cont victoria fãrã sã joace,
deoarece adversara Speranþa Punghina s-a retras în iarnã din campionat.
Pe locul al treilea a revenit Voinþa Vrata, învingãtoare cu 2-0 în disputa
cu Viitorul
Liga a V-a
Floreºti, prin
Etapa
a XVII-a
golurile lui
Inter Salcia –Real Vânju Mare
0-1
Costel Pontu
Inter Crãguieºti - ªtiinþa Broºteni
9-0
(’13) ºi Viorel Voinþa Vrata –Viitorul Floreºti
2-0
Pontu (’22). AS Corlãþel –Unirea Gârla Mare
2-1
Scorul etapei l- Dunãrea Pristol –AS Ghiciulescu Hinova 4-1
a izbutit Inter Speranþa Punghina –Dunãrea Hinova
0-3 (N)
Crãguieºti, care AS Voinþa Opriºor a stat
a surclasat cu
Clasament
9-0 ªtiinþa 1. Vânju Mare 16
14
1
1 65-19 43
Broºteni. Dan 2. D. Hinova 16
13
2
1 63-25 41
16
10
1
5 48-29 31
Stãpan (‘9), 3. Vrata
15
10
0
5 38-28 30
Gabriel Iosu 4. Floreºti
5.
Crãguieºti
16
9
2
5 61-30 29
(’20, ’25), Aurel
6.
Gârla
Mare
16
7
2
7 35-38 23
oca
(’29),
7.
Salcia
15
6
1
8 35-34 19
Laurenþiu
8. Pristol
16
5
4
7 29-38 19
Zgaibã (’33,
9. Corlãþel
16
6
1
9 24-34 19
’40) ºi Ionuþ 10. Opriºor 15
6
0
9 26-47 18
Albani (’55, ’59, 11. Broºteni 16
4
1
12 32-67 13
’70) au marcat 12. G. Hinova 16
3
0
13 26-50 9
p e n t r u 13. Punghina* 15
1
1
13 16-59 4
o c u p a n t a *S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde toate
locului al V-lea. meciurile din retur cu 3-0.

Dupã remiza albã,
înregistratã marþi seara, în
deplasarea de la Astra Giurgiu, CS
Pandurii Târgu Jiu rãmâne în lupta
pentru titlul de campioanã naþionalã.
Pentru a spera în continuare la
primul loc, echipa antrenatã de
Edward Iordãnescu are nevoie de
victorie în urmãtorul joc, în care va
întâlni ASA Târgu Mureº. Partida va
avea loc luni, de la ora 20.30, pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin ºi va conta pentru
etapa a VI-a a play-off-ului din Liga
I. Dupã consumarea turului, CS
Pandurii Târgu Jiu se aflã pe locul
al III-lea, la 6 puncte sub liderul
Astra Giurgiu. “Am fi meritat

victoria, dupã cum am jucat la
Giurgiu. Acest egal ne menþine în
lupta pentru titlu, dar avem nevoie
de rezultate mult mai bune în returul
play-of-ului pentru a putea ajunge
pe primul loc. Sper ca publicul
mehedinþean sã fie mai mult de
partea noastrã, în cele trei meciuri
pe care le mai avem de jucat în acest
sezon la Turnu Severin ”, au spus
oficialii gorjeni. În precedentul joc
disputat pe Municipalul severinean, CS
Pandurii Târgu Jiu a fost învinsã,
miercurea trecutã, cu 1-0 de Steaua
Bucureºti, iar majoritatea celor 10.000
de spectatori prezenþi în tribune au
þinut cu echipa antrenatã de Laurenþiu
Reghecampf.
 M. O.
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Sucã, renunþãrile lu nea Primarele, trãznãile
liberalilor ºi pixurile fãrã pastã ale lu nea Drãghiea

Mã fraþilor, nici nu anunþã
nea Gherghe bine ceva despre
renunþarea la încã o candidaturã, cã
sãrirã liberalii în sus de bucurie ºi

dupe aia de supãrare. Acuma, deºi
ºtiau cã în orice situaþie, tot
pierdeau Primãria, cã ãla micu încã
mai sare pe la geam, sã vadã dacã
s-a eliberat deja scaunu de primar,
cã nu mai are rãbdare.
Da pãnã la ãla micu, sã vedem
ce fãcu nea primarele. Care este.
Nea Gherghe nu mai candideazã ºi
le spusã asta ºi „severinenilor mei”
printr-o scrisoare. Cã sã pricepe.
Da Sucã le reaminteºte liderilor

partidelor politice cam ce se spunea
înainte de 89: „În popã ºi în miliþian
sã n-ai încredere niciodatã”. Nea
primarele nici nu mai poate da
înapoi, cã zãu cã atuncea sar întoarce lumea cu susu
în jos. Da Tanþa lu
Pecingine zisã sã mai avem
rãbdare, sã vedem ºi pe
cine susþine ºi dacã are
mânã bunã, bine, dacã nu,
s-ar putea sã încerce alte
combinaþii ºi severinenii sã
nu aprecieze cum trebe. Cã
nea primarele ºtie lecþia, cã
a primit-o di la tata Dinu...
Mã nepoate, iarã acuma
sã ne întoarcem la ãla
micu, de zâcea tanti
Dobrotã cã ar putea sã
meargã la grãdiniþã ºi care
sã gândi pãnã obosi ºi-i
veni o idee. ªi dacã alta
mai bunã nu avu, apãru cu
un fotbalist la masã,
fotbalist care mai acu fro
doi ani se dete cu maºina
peste cap, de câtã alcoolemie i-au
gãsit poliþiºtii la control ºi care abia
de trecu de fro trei-patru ori pe la
naþionalã ºi zisã cã gata, aºa sã face
club de fotbal, cu susþinerea
Consiliului Local. Pardon?! Care
Consiliu Local, nea Cîrjan? Pã
matale întrebaºi consilierii înainte
sã-i ºtii, dacã o sã vrea o echipã de
fotbal, sã o finanþeze, în condiþiile
în care toþi primarii care au finanþat
echipe de fotbal dau cu

subsemnatul?! În condiþiile în care
severinenii pun pe primul loc
problema locurilor de muncã,
oraºul îºi permite sã susþinã o
echipã de fotbal?! Bãi nene, câþi
liberali au contribuit la nerozia asta
pe metru pãtrat, ori au crezut cã dau
lovitura ºi rup gura târgului?! Dau
liberalii cu stângu-n dreptu, di la o
sãptãmânã la alta, de pãnã la
alegeri nu le mai rãmâne decât fuga
de la locu dezastrului, ce mai
încoace i-ncolo.
Mã fraþilor, chiar dacã cu ceva
timp înainte anunþase cã nici mort
nu pleacã din Prefecturã, uite cã
nea Drãghiea plecã din funcþia de
prefect ºi era cât pe ce sã plece la
catedrã, dacã nu revenea asupra
demisiei transmisã chiar în
dimineaþa zilei când Guvernul îi
anunþase schimbarea, pe surse.
Aºa cã s-a ales cu funcþia de
inspector guvernamental, iar acum
se zbate ca peºtele pe uscat sã-ºi
amenajeze un birou chiar în
Prefectura Mehedinþi, deºi nepotul
Sucã a aflat cã va avea competenþe
în alte judeþe. Revenind la
plecarea lu nea Drãghiea din
funcþia de prefect, ‘mnealui a þinut
sã arate ministrului Tobã ºi foºtilor
colaboratori cam cât de harnic a
fost, dãruindu-i noului prefect o
cutie cu pixuri, cu pasta
consumatã pe documentele pe
care le-a semnat cât a stat în
funcþie. Poate aºa se explicã cât a
fost de preocupat, încât nu a auzit
strigãtele disperate
ale miilor de

Acþiunea “Arta Uneºte”
Sâmbãtã, 2 aprilie 2016, a
avut loc evenimentul “Arta Uneºte”,
organizat de tinerii din cadrul ALDE
Mehedinþi, eveniment care a adus
severinenilor o expoziþie de picturã,
un concert al liceenilor din
municipiu, concursuri de dans,
acrobaþii
sportive,
etc.
Evenimentul s-a bucurat de o
largã audienþã care a primit
baloane inscripþionate ºi pliante
din partea formaþiunii politice.

salariaþi, în timpul mitingurilor
desfãºurate în faþa Prefecturii
Mehedinþi. Cu aceleaºi pixuri sã
fi semnat nea prefectu’ ºi notele
elevilor în cataloage sau absenþele
de la ore? Dar nu ale elevilor!
Rãutãþi. ªi de o parte ºi de cealaltã.
Cã în PSD Mehedinþi mocnesc
nemulþumiri o dovedeºte ºi
bâjbâiala lu nea Aladin în
nominalizarea aceluiaºi candidat la
funcþia de primar, atât pentru
comuna Malovãþ, cât ºi pentru
ªimian. Noroc cu nea Costel care
sã autosesizã din campania
publicitarã ºi veni la preºedinte
ameninþându-l cã va candida din
partea altui partid. Sucã îi zice sã
fie mai atent ºi la alte nominalizãri
cã s-ar putea sã iasã cu minus la
depunerea efectivã a candidaturilor
pentru primari, cã din cauza
nemulþumirilor, unii edili, aflaþi
în f u n c þ i e , v o r r e v e n i l a
matca... politicã.
Mã fraþilor, da sã mai trezi ºi nea
Vâlcu ºi zisã cã ‘mnealui ar propune
ca Zilele Severinului sã se
desfãºoare în altã perioadã decât
postul Paºtelui. ªi omu are
dreptate, cã micii ºi berea în post
nu prea sã potrivesc. Da acuma
ar trebui sã vinã tanti Dobrotã ºi
sã spunã cã mai bine sã nu sã
mai organizeze deloc, banii sã fie
puºi la pungã ºi om vedea pe ce sor cheltui. Pãi cum de ce? Aºa, de
sanchi, de grãdiniþã...
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

