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TÂRGUL DE OFERTE EDUCAÞIONALE PENTRU
ELEVII MEHEDINÞENI, 18 - 19 MAI 2016
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi, în
colaborare cu Centrul
Universitar Drobeta Turnu
Severin, organizeazã în
perioada 18-19 mai 2016
“Târgul Oferta Educaþionalã”
pentru colegii, licee ºi ºcoli
profesionale în anul ºcolar
2016-2017.
Deschiderea evenimentului a
avutlocmiercuri,18mai,ora1100,
în prezenþa doamnei Inspector
ºcolar general prof. dr. Mirela
Pintea Enea ºi a reprezentanþilor
Universitãþii din Craiova,
Prodecan Conf. univ. dr. Dalia
Mirela Simionºi Prodecan Conf.
univ. dr. Mihai Demian.
În cuvântul de deschidere
doamna Inspector ºcolar
general prof. dr. Mirela
Pintea Enea a recomandat
elevilor “analizarea cu
responsabilitate a ofertei
continuare în pag. 16

Duminicã dimineaþa,
Zorilã Daniel Eugen,
candidatul la Primãria
municipiului Drobeta Turnu
Severin, din partea Partidului

Social Românesc, s-a întâlnit
cu alegãtorii în Târgul
Comercial Veterani. Acesta a
discutat atât cu comercianþii cât
ºi cu cumpãrãtorii ºi ºi-a notat

doleanþele acestora.
Dintre problemele ridicate
de cãtre severinenii întâlniþi în
târg, Dan Zorilã a reþinut:
extinderea acoperiºului;
construirea de noi chioºcuri în
jurul gardului; reabilitarea
parcãrii din spatele târgului;
idenficarea de soluþii pentru a
se construi o altã parcare mai
mare, precum ºi folosirea
gratuitã a grupurilor sanitare
aflate în incinta târgului de
cãtre comercianþii care plãtesc
taxe pentru spaþiul folosit în
târg, dar ºi alte probleme
specifice zonei Târg Veterani.

COSTUMUL POPULAR ROMÂNESC–
TRADIÞIE ªI MODERNITATE
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Vicepreºedintele PNL Virgil Popescu,
singurul politician interesat de
problema încãlzirii oraºului
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Editorial

de Sorin Vidan

Oamenii cu ºepci

Zilele trecute, pe la
orele dulci ale amiezii, soþia
mea s-a trezit din somn
speriatã de zgomotul strident
al soneriei. Avem doi cãþei de
talie micã, ºi aceºtia, agitaþi,
au început sã latre,
semnalizând prezenþa cuiva
dincolo de uºa de la intrare.
Soþia a privit pe vizor,
precautã, observând un domn
misterios, cu ºapcã. Nu a
deschis, povestindu-mi apoi,
panicatã, mica întâmplare.
Misterul apariþiei omului cu
ºapcã aveam sã-l descifrez eu
abia dupã ce am sosit acasã.
În cutiile poºtale de la parter,
pe scãri ºi la fiecare uºã,
inclusiv la a noastrã, am
observat o publicaþie

electoralã, de sezon. Am
concluzionat cã misteriosul
om cu ºapcã nu poate fi decât
unul dintre nenumãraþii
emisari ai unui partid sau altul,
ai unui candidat sau altul. Am
rãsfoit respectiva publicaþie ºi
mi-au plãcut fotografiile,
culorile ºi fonturile textelor,
fiind prea puþin acaparat de
conþinuturi, ci mai curând de
forme, de aparenþe. Nu e nimic
detestabil în felul acesta de a
face campanie. Îl prefer celui
fãcut prin televiziuni. Te poþi
aºeza la masa din bucãtãrie
sau pe scaunul de toaletã ºi
lectura, în voie, astfel de
publicaþii din care îþi zâmbesc
candidaþii, în zborul lor
tipografiat spre demnitãþile
visate. Televiziunile au ceva
parºiv atunci când fac
campanie electoralã. Ziarele
mai pãstreazã ceva din
inocenþa primilor ani
postrevoluþionari, când
pasiunea exprimãrii, efuziunile
libertãþii abia câºtigate ne
încântau pe toþi. Ne aflãm cam
pe la jumãtatea campaniei
electorale, dar parcã aceasta

abia a început, ritmul ei e
destul de relaxat cãci probabil
candidaþii se pregãtesc sã dea
„totul” pe ultima sutã,
pãstrându-ºi argumentele tari
pentru perioada de final a
campaniei. Bine, adevãrul este
cã deja unii dintre candidaþi
au un aer resemnat, conºtienþi
fiind de limitatele lor resurse
ºi ºanse. Campania electoralã
nu e chiar pentru oricine. Îþi
trebuie ºi bani, evident, dar ºi
oamenii (sunt privilegiaþi
candidaþii ce au în spate
structuri de partid, fidele),
militanþi, ºi mai ales îþi trebuie
o energie personalã deosebitã
ºi carismã. O campanie nu
începe din ziua în care,
legalmente, se dã startul.
Începe cu ani ºi ani în urmã ºi
are ca fundament o imagine
publicã bine consolidatã.
Oamenii cu ºapcã ce bat la uºi
pentru a lãsa o ofertã electoralã
sau alta nu pot rezolva
problema credibilitãþii unui
candidat. La fel, nici clipurile,
afiºele sau apariþiile televizate.
Electoratul nu e chiar aºa uºor
de dus de nas, dimpotrivã.
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Judeþul Mehedinþi,
printre primele locuri la
rata ºomajului

ªedinþa de lucru a
Comisiei de Dialog Civic, ce a
avut loc joi, 12 mai ac, la sediul
Prefecturii Mehedinþi, a avut ca
temã de discuþie prezentarea de
cãtre reprezentanþii AJOFM a
situaþiei ºomajului ºi mãsurile
întreprinse pentru creºterea
gradului de ocupare a forþei de
muncã în Mehedinþi.
Din pãcate judeþul Mehedinþi se
aflã pe primele locuri în ceea ce priveºte rata ºomajului, iar
situaþia se va înrãutãþii în perioada urmãtoare, Hidroserv ºi
Hidroelectrica anunþând noi valuri de concedieri masive. Având
în vedere aceastã situaþie, Instituþia Prefectului a hotãrât sã
punã sub supraveghere procesul de atragere al investitorilor
pentru a împiedica alte noi creºteri ale numãrului de ºomeri.
Întrebat care este opinia domniei sale, domnul subprefect
al judeþului Mehedinþi, Andrei Stãniºoarã, a declarat:
„Din pãcate suntem în coada clasamentului, alternând cu
Vaslui ºi Teleorman în ceea ce priveºte gradul de ocupare al
forþei de muncã. Cred eu cã o implicare mult mai puternicã a
factorilor decidenþi este importantã, mã refer politic în primul
rând, consensul sã primeze între ei, pentru a putea atrage
investitori. Numai prin investitori putem scãdea aceastã ratã a
ºomajului care ne afecteazã în primul rând pe noi, dar ºi
economia judeþului. Din pãcate investitorii când vin se adreseazã
Primãriei unde vor sã investeascã, UAT-ului respectiv. Primãria
trebuie sã acorde niºte facilitãþi, cum ar fi: taxe, impozite. Noi
nu putem ºti exact ce se discutã în acele momente, dar evident
putem încerca sã monitorizãm ce se
întâmplã acolo ºi dacã putem, la nivel
de guvern, de ministere sã acþionãm
ºi sã ajutãm primãriile pentru a-i
putea atrage pe aceºti investitori”.
* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *
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„PSD Aproape de
oameni”
Sâmbãtã, preºedintele PSD
Mehedinþi, Aladin Georgescu, s-a
deplasat în municipiul Orºova, pentru
a-l susþine pe Marius Stoica, candidat
la primãria municipiului. Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi a fost
însoþit de directorul Colegiului
Naþional „Traian” - Manuela Prajea,
de vicepreºedintele PSD Mehedinþi,
Liviu Mazilu, de candidaþi la funcþia
de consilier judeþean, dornici sã le
prezinte orºovenilor proiectele ºi
soluþiile pentru dezvoltarea acestui
important municipiu.

„ªtim câtã nevoie are Orºova de
oameni competenþi, cu experienþã
administrativã, aºa cum este tânãrul
nostru candidat, Marius Stoica. Am
mers ºi am verificat stadiul lucrãrilor
demarate la proiectul de alimentare cu
apã în cartierul Poiana Stelei, unde
aceastã problemã trena de multã

Social-democraþii mehedinþeni au fãcut din nou, la acest sfârºit de sãptãmânã,
un adevãrat maraton al întâlnirilor cu alegãtorii,
rãmânând fideli sloganului de campanie „PSD - Aproape de oameni”.
alegere!”, a declarat Aladin Georgescu, urmãtorii patru ani, despre asta au „De-a lungul ultimilor patru ani, am
preºedintele PSD Mehedinþi.
vorbit social-democraþii mehedinþeni, realizat proiecte care au dezvoltat
Au urmat întâlniri cu alegãtorii din duminicã, cu locuitorii oraºului Vînju- Mehedinþiul ºi au contribuit la
Dubova, Pristol, Gîrla Mare, Vrata Mare. De la redeschiderea Spitalului creºterea gradului de confort ºi
ºi Salcia, comunitãþi pentru care orãºenesc ºi pânã la modernizarea bunãstare al mehedinþenilor, fie cã ne
târgului sãptãmânal, de la staþia de referim aici la infrastructura rutierã, fie
transfer a deºeurilor ºi închiderea la infrastructura de utilitãþi –
gropii de gunoi ºi pânã la menþinerea introducerea de sisteme de alimentare
taxelor ºi impozitelor locale la nivelul cu apã ºi canalizare, la modernizarea
minim, extinderea reþelelor de apã ºi ºi dotarea unitãþilor medicale ºi
canalizare, reabilitarea sistemului de medico-sociale ºi nu numai.
iluminat public ºi multe altele, toate Partidul Social Democrat Mehedinþi
au fost realizate în mandatul are acum candidaþi cu experienþã ºi
primarului Nicolae Ruginã, în expertizã în administraþia publicã
perioada 2012-2016, pentru a localã, pregãtiþi cu noi proiecte pentru
creºte gradul de bunãstare al comunitãþile lor, aºa cum este Nicolae
Ruginã pentru Vînju-Mare, un om
locuitorilor din Vînju-Mare.
De altfel, preºedintele PSD serios ºi dedicat comunitãþii sale!”.

vreme. Guvernul Ponta a alocat, prin proiectele de modernizare vor fi
Compania Naþionalã de Investiþii, suma continuate ºi în urmãtorii patru ani.
de 1,3 milioane euro pentru aceastã Foarte multe realizãri, în ultimii patru
importanþã investiþie, care urmeazã sã ani, dar ºi mai multe proiecte pentru
fie finalizatã în aceastã toamnã.
Sprijinul meu ºi al colegilor mei pentru
acest important municipiu va continua
ºi în urmãtorii patru ani, pentru cã
avem nevoie de investiþii în
infrastructurã, atât în cea edilitarosocialã, cât ºi în cea de turism, pentru
ca Orºova sã cunoascã modernizarea
pe care locuitorii sãi o aºteaptã de
multã vreme. Am încredere în Marius
Stoica, cã va fi cel mai bun primar al
Orºovei, din ultimii 25 de ani ºi în
orºoveni, cã vor face cea mai bunã

Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
subliniat importanþa continuãrii
proi ectelo r de moderni zare
în Vînju-Mare:

Întâlnirile social-democraþilor
mehedinþeni cu alegãtorii au
continuat duminicã la Cujmir,
Obârºia, Braniºtea ºi Vînãtori.
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Expoziþia Radu Florescu –
viaþa ºi opera

Conceputã ca o expoziþie
itinerantã Radu Florescu –viaþa ºi
opera a fost deschisã de Muzeul
Naþional de Istorie în anul 2013, la
zece ani de la dispariþia celui care a
îndrumat ºi a condus cu competenþã
reþeaua muzealã, a arheologului
identificat cu cetatea Capidava, ca
ºi a profesorului îndrãgit de
numeroºii sãi studenþi ºi doctoranzi.
A poposit apoi pe simezele
Complexului Naþional Muzeal Curtea
Domneascã din Târgoviºte,
Complexului Naþional Muzeal Astra
din Sibiu, Muzeului de Artã din
Constanþa ºi Muzeul Naþional al
Satului Dimitrie Gusti din Bucureºti
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier o
va gãzdui la rândul sãu, în semn de
respect pentru marele profesor, în
perioada mai –septembrie 2016.
Radu Florescu (1931-2003)
constituie pentru cultura
contemporanã din România o
importantã referinþã. Arheolog, istoric
de artã, profesor ºi muzeolog de largã
cuprindere, el a promovat de-a lungul
carierei sale de peste cinci decenii,
idei ºi lucrãri referenþiale pentru
modernizarea
cercetãrii
arheologice, a muzeografiei ºi
formelor de valorificare a
patrimoniului cultural naþional.
Vizionar ºi totodatã modern în
conceptele sale, racordat la miºcarea
muzeograficã performantã, Radu
Florescu a ocupat importante poziþii
în ierarhia instituþiilor specializate,
inclusiv aceea de preºedinte-

fondator al Comisiei Naþionale a
Muzeelor ºi Colecþiilor, de
preºedinte al Comitetului naþional
ICOM ºi Director general al
Muzeului Naþional de Istorie a
României. În aceste ipostaze s-a
remarcat cu prisosinþã prin vaste
ºi solide cunoºtinþe de
specialitate ºi printr-o culturã de
excepþie, ca ºi prin energie ºi o
deosebitã pasiune.
Profesor de mare reputaþie,
deschizãtor de orizonturi, autor de
cãrþi, studii, manuale, cursuri ºi
albume, meritele sale ºtiinþifice sunt
larg recunoscute, iar cãile deschise
de el, în muzeografie, conservare ºi
restaurare, au configurat o adevãratã
ºcoalã naþionalã.
Vernisajul acestei expoziþii va avea
loc vineri, 20 mai 2016, ora 12,00, la
Pavilionul Multifuncþional din Str.
Independenþei nr. 2.
Chirilã Enescu,
ªef secþie Muzeul de Artã
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Simpozionul naþional
„Etica ºi credibilitatea medicalã”,
organizat de ªcoala Postlicealã
Sanitarã “Gheorghe Þiþeica” din
Drobeta Turnu Severin

Sâmbãtã, 14 mai 2016 a
avut loc la Palatul Cultural
“Theodor Costescu” din Drobeta
Turnu Severin, simpozionul
naþional „Etica ºi credibilitatea
medicalã”, organizat de ªcoala
Postlicealã Sanitarã “Gheorghe

COSTUMUL POPULAR ROMÂNESC,
TRADIÞIE ªI MODERNITATE
În ultimii ani costumul
popular românesc, al doilea
factor identitar dupã limbã, îºi
recapãtã semnificaþia ºi locul
special pe care îl are.
Valorificatã cu regularitate publicistic
ºi expoziþional, colecþia de Port a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier a
fost adusã în atenþia severinenilor
printr-o nouã expoziþie de costume
populare din întregul areal etnografic
mehedinþean, expoziþie cãreia secþia
de Etnografie ºi Artã Popularã i-a
asociat o prezentare vivantã din
Colecþia Particularã Ion
Dumitraºcu din Ponoarele.
Evenimentul pe care l-am numit
Costumul popular românesc –
tradiþie ºi modernitate, realizat în
parteneriat cu Universitatea din
Craiova, Facultatea de Litere (anii
I, II, III) ºi Colegiul Naþional
Gheorghe Þiþeica, clasa a IXa B –
Drobeta Turnu Severin, pune
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier în
rândul instituþiilor care sãrbãtoresc

în luna mai Ziua Naþionalã a
Portului Tradiþional Românesc, zi
instituitã prin Legea 102/2015. De
asemenea se evidenþiazã relaþia
foarte strânsã pe care muzeul
severinean o are cu ºcoala, acordul
de parteneriat cu instituþiile
amintite mai sus fiind urmare a
orelor din curricula ºcolarã
consacrate tematicii portului
popular din zona etnograficã
Mehedinþi.
Manifestarea a fost adresatã
tuturor celor interesaþi de valorile
culturii tradiþionale, însã obiectivul
este acela de a convinge tinerii cã
nu întâmplãtor specialiºtii prezintã
costumul popular românesc drept
“imago mundi care conþine o sumã
de simboluri, hierofanii, revelãri ale
sacrului care îi dau o poveste ºi ne
dau în acelaºi timp nouã o identitate
culturalã unicã, inimitabilã”.
Florentina Pleniceanu,
ªef secþie Etnografie ºi
Artã Popularã

Þiþeica” din municipiu. Aflat la cea
de-a XIII- a ediþie, simpozionul a
abordat o tema sensibilã ºi de mare
actualitate în condiþiile în care
credibilitatea medicalã ºi sãnãtatea
sunt puse sub semnul întrebãrii.
Alãturi de invitaþi la aceastã
interesantã manifestare au
participat elevii ºi profesorii ºcolii
organizatoare, elevi ºi cadre
didactice ale ªcolii Postliceale
Sanitare “Carol Davila” din
Petroºani, ªcolii Postliceale
Sanitare “Banatul” din Caransebeº,
ªcolii Postliceale Sanitare
“Gheorghe Þiþeica” din Calafat ºi ai
ªcolii Postliceale Sanitare ,,Ion
Nãnuþi ” din Cãlãraºi. Au prezentat
lucrãri foarte interesante Conf.
Univ. Dr. Aurora Miloº –UMF
Timiºoara, Prof. Univ. Mihai Tarâþã
– UMF Craiova, Dr. Mihai
Surdulescu –Spitalul Militar
Craiova, Dr. Alexandru Daniel
Dãnilã –Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Un film de
real interes, realizat împreunã cu
elevii, a fost prezentat de prof.
Ileana Ungureanu de la ªcoala
Postlicealã Sanitarã “Gheorghe
Þiþeica” din Calafat.
Organizatorii s-au bucurat de
prezenþa domnului inspector
guvernamental Prof. dr. Nicolae
Drãghiea , master chim.
Jr. Jean Florentin Trãilã,
Secretar Fundaþia ,,Gheorghe Þiþeica”
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Dobrotã ValentinaGabriela ºi
Eugen Golea
propun:
O idee mai veche a doamnei
Dobrotã Valentina-Gabriela ºi a lui
Eugen Golea s-a materializat prin
organizarea unei întâlniri care a avut
ca scop prezentarea oportunitãþilor de
dezvoltare a judeþului Mehedinþi. Sub
titlul „Proiecte de investiþii, strategii
de dezvoltare durabilã pentru Drobeta
Turnu Severin ºi Mehedinþi”, doamna
Dobrotã Valentina-Gabriela, candidat
PMP Mehedinþi pentru funcþia de
primar al municipiului Drobeta Turnu
Severin, ºi Eugen Golea, liderul PMP
Mehedinþi, au organizat o ºedinþã de
lucru în sala de conferinþe a Hotelului
Parc din municipiu la care au
participat ca invitaþi reprezentanþi ai
douã fonduri de investiþii din Anglia
ºi Africa, consultanþi, alãturi de
reprezentanþi ai autoritãþii publice din
judeþ, dar ºi oameni care doresc sã
depunã proiecte. Scopul acestei
întâlniri a fost acela de a conºtientiza
potenþialul de dezvoltare economicã
a municipiului Drobeta Turnu Severin
ºi al judeþului Mehedinþi ºi de a gãsi
soluþii de implimentare a unor
proiecte care sã genereze locuri de
muncã ºi bunãstare. „Aceastã acþiune
este pentru sãnãtatea financiarã a
judeþului Mehedinþi, iar în cadrul
acestei întâlniri am invitat proiectanþi
care ºtiu sã lucreze pe fonduri
europene, dar, totodatã, sã identificãm
ºi posibilitãþi de a face ceva ºi pe
fonduri de investiþii. Este o întâlnire
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„Proiecte de investiþii, strategii de
dezvoltare durabilã pentru
Drobeta Turnu Severin ºi Mehedinþi”

între cei care fac investiþii ºi cei care
vor sã facã investiþii. Prin aceastã
întâlnire am dorit sã punem la aceeaºi
masã doritorii de investiþii cu
consultanþii, alãturi de reprezentanþi
ai autoritãþilor publice locale ºi
oameni de afaceri ºi cu idei de afaceri.
De aceea am invitat douã fonduri de
investiþii ºi plasament. Aceste fonduri
sunt un fel de bancã, care cautã
plasamente serioase pentru investiþiile
pe care le vor face. Consider cã
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi
judeþul Mehedinþi au un enorm
potenþial de dezvoltare, însã acesta este
prea puþin valorificat. Prin aceastã
întâlnire dorim sã gãsim acele
posibilitãþi de investiþii pentru a dezvolta
economic aceastã frumoasã zonã”, a
declarat Dobrotã Valentina-Gabriela.

„Mehedinþiul se poate dezvolta
pe douã axe: turism ºi
microindustrializare”
Mãdãlin Maticã, reprezentantul
companiei de consultanþã E-Invest
Marketing a declarat cã judeþul
Mehedinþi beneficiazã de un mare
potenþial de dezvoltare ºi cã, dacã se
gãsesc soluþii, existã reale posibilitãþi
de investiþii în judeþ, în special în
turism ºi agriculturã. „E-Invest
Marketing are 11 ani de existenþã ºi
în tot acest timp ne-am ocupat de
consultanþã în afaceri. Avem peste
1400 de proiecte scrise ºi aprobate.
Din 2008 am început sã lucrez pe
Mehedinþi ºi pot sã spun cã m-am
ataºat de acest judeþ, unde existã un
potenþial foarte mare, dar care, din
pãcate, este prea puþin exploatat. Vã
asigur cã privind din afarã avantajele
pe care le are judeþul Mehedinþi sunt
evidente. Iar aici mã refer în primul
rând la fluviul Dunãrea. În anul 2012,
potrivit unei statistici, prin faþa
dumneavoastrã au trecut 87.000 de
turiºti care însã nu au coborât pe mal,
în oraºul ºi judeþul dumneavoastrã.
Ce-ar fi însemnat sã se opreascã
motonavele pentru aceºti 87.000 de
turiºti? Ar fi însemnat sume mari de
bani venite în acest judeþ numai din
acest sector. De asemenea zona de
nord a judeþului este una care este

prea puþin exploatatã din punct de
vedere turistic. Acolo existã biserici
ºi mânãstiri pe care turiºtii strãini vor
dori sã le vadã. În zona de sud existã,
fãrã îndoialã, un imens potenþial
agricol de dezvoltare. Eu cred cã
Mehedinþiul se poate dezvolta pe
douã
axe:
turism
ºi
microindustrializare. Mai poate fi
valorificatã Insula ªimian. Am lucrat
6 ani la acest proiect care era într-o
formã finanþabilã”, a declarat
Mãdãlin Maticã.
Propunere de dezvoltare
locuinþe sociale
Reprezentantul englez al unui
fond de investiþii participant la
dezbatere a propus construirea de
locuinþe sociale la preþ redus.
Acesta spune cã a mai construit
astfel de locuinþe în multe oraºe din
România ºi cã avantajul acestora
este consumul scãzut de energie ºi
rezistenþa la cutremure.
Un alt proiect extrem de important
discutat ºi care ar contribui la
dezvoltarea turismului în Mehedinþi
ar fi punerea în valoare a Insulei
ªimian. ªi în ceea ce priveºte acest
proiect reprezentanþii fondurilor de
investiþii ºi consultanþii participanþi la
aceastã dezbatere au concluzionat cã
existã posibilitãþi reale ca proiectul
Insula ªimian sã fie pus în aplicare.

 Biroul de presã al PMP Mehedinþi
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opinii

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Volutele scârbei

* Nu ºtiu dacã am dreptate,
dacã nu cumva sunt prizonierul unor
percepþii eronate, dar am senzaþia cã,
pe mãsurã ce înaintãm în campania
electoralã, interesul general nu se
fixeazã pe potenþialii câºtigãtori ai
scrutinului, ci pe cine mai cheamã
DNA la audieri. Ce este asta, fraþilor?
Atât de mult s-a contorsionat fiinþa
noastrã interioarã, atât de mult ni sau amestecat criteriile, cã nu mai
putem vedea limpede încotro
mergem? La urma urmei, ce este
aceastã DNA, în fruntea cãreia
troneazã o plãvancã, fostã aruncãtoare
la coº, cãreia, zic tot mai multe voci,
i-a intrat în cap sã ajungã la
Cotroceni, sã aibã, altfel spus, toatã
lumea la picioare, din toate punctele
de vedere? Pâi, ce sã fie –ia acolo, o
structurã a Parchetului General,
instituþie a statului de, nu-i aºa, drept,
având ca obiect de activitate, fireºte,
anticorupþia. Asta, în teorie. Pentru cã,
în practicã, duduia la care facem
referire nici nu-l bagã în seamã pe
procurorul general, care de fapt îi este
ºef, ºi are pretenþia sã dea ordine
oricui în þara asta –Parlament,
Guvern, Curte Constituþionalã, presã
etc. –pentru cã pe preºedinte, pe ºefii
celor douã camere parlamentare ºi pe
premier îi priveºte (atunci când xxîi...
prinde, pe la bilanþuri) de sus!
* Numai cã, privind foarte atent la
performanþele profesionale ale duduii
ºi ale subordonaþilor sãi, ce
observãm? Noi observãm cã, în
dosarele intrumentate de DNA, 60 la
sutã au primit condamnare cu
suspendare, în timp ce aproximativ
15 la sutã au beneficiat de achitare.
Asta am observat noi. Iar asta, privind

cât se poate de rece, înseamnã, cu
tot respectul, cã DNA se ocupã, mai
ales, vorba cuiva, de gãinãrii cu
conotaþie ºi finalitate politicã. Poate
cineva contesta vocea rece a cifrelor?
* Deunãzi, de pildã, a fost chemat
la DNA ºi pus sub urmãrire penalã,
fostul ministru de Externe al României
din perioada ultimelor alegeri
prezidenþiale, Titus Corlãþean. Un tip
de care nu mi-a plãcut niciodatã. Nici
de tãrtãcuþa lui trapezoidalã, nici de
capacitãþile lui intelectualdiplomatice. Dar el este acum cercetat
pentru cã ar fi împiedicat exercitarea
dreptului la vot al românilor din
Diaspora! Auziþi ºi dumneavoastrã!
Toate astea, în condiþiile în care, la
prezidenþialele din 2014, în Diaspora
au votat de patru ori mai mulþi români
decât la prezidenþialele din 2009.
Atunci a fost pedepsit (acuzat, urmãrit
etc.) cineva? Pardon? Atunci a câºtigat
însã cine trebuie (desigur, cu
eforturile deosebite ale unor
ambasadori, de pe la Paris, de pe la
Roma, Viena sau de pe unde
Dumnezeu mai ºtie). Sã-l iei la
întrebãri, complet aiurea, pe acest
inofensiv, la urma urmei, Corlãþean,
este fie un gest cu trimitere fix
electoralã la PSD, fie o decizie de o
mare prostie, cretinitate, idioþenie,
conþinând o sfidare grosolanã la
adresa electoratului, bãnuit cã nu ºiar da seama despre ce, despre cine
este vorba, ce ºi cum. Bãi aceºtia, voi
nu mai aveþi niciun pic de ruºine,
chiar vreþi ca volutele scârbei de care
ne simþim de atâta vreme cuprinºi sã
dea în clocot?
* Scandal, mare scandal în cazul
Valeriu Zgonea. Aºa, ca sã ne întãreascã

bãnuielile, exprimate cu alt prilej,
ambasadorul Statelor Unite ale Americii
la Bucureºti –na, cã ne scapã numele –
i-a fãcut lui Zgonel o vizitã la cabinetul
sãu de la Camera Deputaþilor, dupã care
a þinut sã precizeze cã va continua sã
colaboreze cu „omologul lui Mihai
Viteazul”, zis ºi „Zorro”, vai de mama
noastrã!. Acum, avem ºi explicaþia mai
multor decizii ºi declaraþii dungoase ale
tinichigiului din Bãnie, ajuns, prin forþa
obscurã a lucrurilor, al treilea om în stat.
Noi ne-am tot întrebat ce interese susþine
acest frezor în PSD, dar ce am fi putut
face noi dacã nu s-a întrebat, la timp,
cine ar fi trebuit?! Golanul ãsta de Zgonea
s-a insinuat în câteva rânduri ºi prin
Mehedinþi, încercând –spun gurile rele
de tot –sã-ºi înºurubeze un client prin
vãmile de aici. Situaþia complicatã d-lui
A.D. din acel moment i-a cam încurcat
planurile, dar, oricum, de atunci noi nu
l-am mai urmãrit în realizarea
prezumtivelor sale þinte. Prin urmare, ca
sã parafrazãm retorica basmelor noastre
populare, cãutãrile sale continuã, dacã
nu cumva se vor fi terminat între timp.
Cu bine, evident.
* A murit pe teren un fotbalist
camerunez din lotul lui Dinamo
Bucureºti. În buna tradiþie româneascã,
am avut parte de un circ medicalomediatic ce încã nu s-a sfârºit. Se cautã,
în continuare, vinovaþi, deºi, dacã neam pãstra în linia bunului-simþ, normal
ar fi fost sã se descopere fãrã greº
cauzele morþii bietului tânãr. Oricum,
clubul Dinamo a fãcut tot ce a fost
posibil pentru cinstirea memoriei lui
Ekeng, ceea ce îi face onoare. Atitudine
doveditã ºi în finala Cupei României,
disputatã marþi seara. Despre aceastã
finalã –cine ºtie, poate altã datã...
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Revista
“Cafeneaua
politicã ºi literarã”
la 10 ani
Revista “Cafeneaua politicã ºi
literarã” a împlinit în aceste zile 10 ani
de apariþie. Primul numãr al revistei

“Cafeneaua politicã ºi literarã”, serie
nouã, a apãrut în luna mai a anului
2006. De atunci publicaþia a apãrut
constant, lunã de lunã.
Revista “Cafeneaua politicã ºi
literarã” s-a impus pe piaþa media
din judeþul Mehedinþi prin þinuta sa
sobrã, echilibratã, prin analizele
politice pertinente, dar ºi prin
articolele despre cultura
mehedinþeanã ºi naþionalã. De
asemenea, în fiecare numãr a fost
publicatã o paginã de poezii, în care
au semnat atât poeþi locali, dar ºi
poeþi din alte judeþe ale þãrii.
În acest deceniu de apariþie, revista
“Cafeneaua politicã ºi literarã” a
debutat editorial o poetã ºi a iniþiat
un concurs de creaþie literarã destinat
exclusiv elevilor, cu premii în bani ºi
cãrþi. Revista “Cafeneaua politicã ºi
literarã” va continua sã fie o publicaþie
de analizã politicã, reportaje ºi una
care doreºte sã promoveze cultura
mehedinþeanã ºi naþionalã. De
asemenea paginile revistei sunt
deschise pentru toþi poeþii din judeþul
Mehedinþi ºi din întreaga þarã, pentru
toþi cei care bat la porþile afirmãrii
literare. ‹‹Revista “Cafeneaua politicã
ºi literarã” îi va sprijini ºi le va publica
creaþiile literare››, spune Mircea
Popescu, redactorul-ºef al revistei.
La ceas aniversar, urãm revistei
“Cafeneaua politicã ºi literarã” cât
mai multe numere ºi sã-ºi pãstreze
aceeaºi þinutã editorialã!
La mulþi ani!
Redacþia “Obiectiv mehedinþean”

OBIECTIV mehedinþean

Dosar de politician
mehedinþean

Ovidiu Gheorghe – un liberal
cu experienþã, dar fluctuant
Ovidiu Gheorghe a fost un politician

activ în politica mehedinþeanã, dar
ºi unul controversat în anumite
momente. Ovidiu Gheorghe s-a
înscris în PNL Mehedinþi la
începutul anilor ’90, partid în care a
cunoscut o afirmare ºi o ascensiune
rapidã. A fost ales local al acestui
partid ºi a deþinut funcþii politice în
conducerea sa. Totul a mers bine
pentru Ovidiu Gheorghe în PNL
Mehedinþi pânã în anul 2009 când
a fost exclus din PNL Mehedinþi ca
urmare a unor presupuse
aranjamente cu PDL Mehedinþi,
partid care, la acea datã, deþinea
funcþia de preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi avea
majoritatea în legislativul judeþean.
Cu puþin înainte de a fi exclus din
PNL Mehedinþi, în toamna anului
2009, Ovidiu Gheorghe fusese ales
în funcþia de vicepreºedinte al CJ
Mehedinþi, sub mandatul democratliberalului Marius Bãlu. De altfel
acesta a fost ºi motivul excluderii
sale din PNL Mehedinþi. A stat în
funcþia de vicepreºedinte al CJ
Mehedinþi pânã în luna martie a
anului 2011 când a demisionat. Spre
sfârºitul anului 2011 Ovidiu
Gheorghe s-a numãrat printre cei
care au pus în judeþ bazele PP-DD
Mehedinþi, ulterior devenind primul
preºedinte al acestei noi formaþiuni
politice. Ovidiu Gheorghe a condus
PP-DD Mehedinþi din postura de
preºedinte la alegerile locale din anul
2012, sperând într-un rezultat foarte
bun. Înfiinþarea PP-DD în judeþul

politicã localã
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Ovidiu Gheorghe ºi Constantin Zimþea
Mehedinþi nu era în mãsurã, cel
puþin teoretic, sã acopere un gol
politic, chiar dacã avea în fruntea sa
un politician experimentat. Cu toate
cã la nivel naþional stãtea foarte bine
în sondaje, acest partid nu a reuºit
sã se impunã categoric în judeþ, cu
atât mai puþin sã obþinã un scor
electoral care sã îi permitã sã câºtige
un numãr rezonabil de aleºi locali.
Datoritã contextului politic ºi
electoral existent la acel moment a
fost foarte dificil pentru PP-DD
Mehedinþi sã-ºi constituie structuri
politice locale puternice, cu oameni
dornici sã se implice în activitatea
politicã ºi suficient de apreciaþi.
Rezultatul la alegerile locale din anul
2012 a fost unul dezamãgitor, chiar
dacã PP-DD Mehedinþi condus de
Ovidiu Gheorghe a reuºit sã obþinã
doi consilieri judeþeni. Ovidiu
Gheorghe ºi-a propus în fruntea PPDD Mehedinþi un procent de 20%
la alegerile locale, procent care era
practic imposibil de realizat în acel
context electoral. Ca urmare a
neîndeplinirii acestui procent,
Ovidiu Gheorghe a demisionat din
funcþia de preºedinte al PP-DD
Mehedinþi. În cele din urmã a
demisionat ºi din partid. Ulterior a
revenit în PNL Mehedinþi, partid în
care activeazã ºi în prezent. Mai
trebuie menþionat faptul cã Ovidiu
Gheorghe avea la momentul în care
a acceptat sã punã umãrul la
înfiinþarea PP-DD Mehedinþi o
bogatã experienþã politicã ºi
electoralã, fiind coordonatorul
mai multor campanii electorale
ale PNL Mehedinþi.
Constantin Zimþea,
un politician neinspirat
Constantin Zimþea a apãrut
pe scena politicã mehedinþeanã
spre sfârºitul anilor ’90, când a
fondat în judeþ PUR Mehedinþi,
transformat în PC Mehedinþi,
actual ALDE, devenind ºi liderul
acestui partid politic. Momentul
de satisfacþie politicã pentru
Constantin Zimþea avea sã se
producã dupã alegerile locale din
anul 2000, când a fost ales în
funcþia de vicepreºedinte al

Consiliului Judeþean Mehedinþi.
PUR Mehedinþi obþinuse pragul
electoral necesar ºi, ca urmare a
încheierii unui protocol cu PSD

Mehedinþi, i-a revenit aceastã
funcþie. Cu toate acestea, la
sfârºitul mandatului, Constantin
Zimþea a fãcut o mare eroare
politicã. A demisionat din partid
ºi s-a înscris în PSD Mehedinþi,
crezând, probabil, cã în acest
partid i se oferã o altã perspectivã
politicã ºi personalã, cu alte
cuvinte era mai uºor sã îºi
pãstreze în continuare funcþia de
vicepreºedinte al CJ Mehedinþi. În

urma scrutinului electoral local
din anul 2004 PUR Mehedinþi
(PC Mehedinþi) a reuºit din nou
sã obþinã pragul electoral. Tot ca
urmare a protocolului încheiat cu
PSD Mehedinþi partidului i s-a
of erit di n no u u n p ost de
vicepreºedinte al CJ Mehedinþi.
Numai cã de data aceasta postul
i- a re ven it p reº edi ntel ui
formaþiunii, Gheorghe Florescu.
Dacã domnul Constantin Zimþea
rã mâne a în c onti nua re
preºedinte al PC Mehedinþi ºiar fi pãstrat funcþia pe care o
deþinea încã un mandat.
Nemaifiind vicepreºedinte al CJ
Mehedinþi, lui Constantin Zimþea i
s-a oferit apoi funcþia de prefect al
judeþului Mehedinþi, acesta
înlocuindu-l pe Dan Trancotã. A
stat în aceastã funcþie pânã dupã
alegerile parlamentare din toamna
anului 2004 când, schimbându-se
guvernul, inevitabil a fost înlocuit
din funcþie. În prezent Constantin
Zimþea activeazã tot în cadrul PSD
Mehedinþi.

 Mircea Popescu
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Reîncarnat pentru ultima oarã
consilierului preºedintelui, cel care îi
scrie dezastruoasele discursuri.
Ambasador la Londra,
într-o viaþã anterioarã
Din politeþe pentru Preºedinte, nu
putem lãsa sã zboare aºa, zgribulit,
porumbelul pe care l-a scãpat din
gurã în Þara Sfîntã, în faþa Patriarhul
Ierusalimului. Mai ales cã, într-o
viaþã anterioarã, precum a mãrturisit
„bucuros ºi miºcat” în faþa întregii
Der Spiegel, cea mai cititã planete, ºi-a dorit foarte mult sã
revistã din Europa, care îl proslãvea promoveze „turismul prezidenþial”:
pe Klaus Iohannis la cîºtigarea „Soþia mea Carmen ºi cu mine nealegerilor, îl face acum praf, titrînd cu am gândit de multe ori, în viaþa
litere de-o ºchioapã: „Preºedintele noastrã anterioarã, cum ar fi sã
României Iohannis –Amatorul”. venim la Ierusalim. ªi iatã, am venit
Jurnalistul Keno Verseck îi aduce într-o poziþie care mã face sã stau în
critici extrem de dure: „Administraþia faþa dumneavoastrã […].”. În
sa este un dezastru. Mulþi dintre cei genunchi sau în picioare, un lucru
care l-au votat sunt dezamãgiþi, e cert: preºedintele Þãrii, reîncarnat
ziariºtii îl acuzã de amatorism ºi acum, sperãm, pentru ultima oarã,
deplâng desele sale tãceri, care au uimeºte cu succese colosale în
devenit marca înregistratã a lui domeniul gafelor impardonabile,
Iohannis. Fie cã e vorba de scandaluri care de care mai refractare
de corupþie sau de legi controversate, momentelor ºi evenimentelor. Tot
când e nevoie ca ºeful statului sã-ºi într-o viaþã anterioarã, consilierul
spunã cuvântul, tace, posteazã un Mihalache era ambasador la Londra
scurt mesaj pe Facebook”. Sau dã bir ºi sper din tot sufletul ca nu cumva,
cu fugiþii în excursii, peste hotare! Preºedintele, în viaþa anterioarã sã
Jurnalistul criticã la fel de aspru fi avut douã mandate, cã ne-am ars!
declaraþia de avere a Preºedintelui. Oricum aºteptãm ºi alte poveºti
Într-un singur aspect Keno Verseck picante din viaþa anterioarã pe
nu are o poziþie justã. Securistului în pagina sa de feisbuc.
sutanã, László Tõkés trebuia sã i se
Construirea unui zid
retragã ab ovo „Steaua României”.
al corupþilor în România
Cel care îl decorase avea mintea
Agenþia de turism „Cotroceni
apretatã. Existã o întreagã listã a Tours” este pe cai mari, cetãþenii
torþionarilor securiºti decoraþi de români, încovoiaþi de austeritate ºi
mãritul Traian. Cînd a ajuns sãrãcie, îi vegheazã cu neþãrmuritã
preºedinte, Iohannis s-a întrecut cu dragoste cãlãtoriile paralele pe
Bãsescu în decorarea unor impostori meridiane, se roagã neîncetat pentru
cãrora statul român le oferã privilegii bunul mers al viitoarelor excursii ºi
nemeritate. Dar, influenþa ºi pentru ca statul sã recupereze urgent
propunerea cu privire la retragerea de la Preºedinte ºi cea de a doua
decoraþiei lui Tõkés aparþin casã pierdutã în instanþã prin
hotãrîre definitivã, deþinutã cu acte
false. Dacã e cineva interesat de
întocmirea unui clasament istoric
cu hoþii de rang înalt, îl rog sã
înceapã de la Cotroceni. Pînã la
urmã, care a fost scopul vizitei la
Ierusalim? Se doreºte, cumva,
construirea unui zid al corupþilor
în România, unde penalii din sînul
Puterii sã fie pedepsiþi a da cu capul

de o mie de ori? Sau un zid al
disperãrii, unde milioanele de
ro m â n i s ã ra c i s ã - º i v e rs e
lacrimile?
Puterea de la Bucureºti nu dã
doi bani pe viaþa ºcolarilor
Vedeþi ce distracþie este la Curþile
Puterii, iar copiii þãrii primesc
„otravã” în ºcoli, sub ochii ºi cu
încuviinþarea autoritãþilor. Alte trei
judeþe au înscris clase întregi de copii
spitalizaþi pe harta îmbolnãvirilor,
„provocate” de „Cornul ºi laptele”.
Punerea în primejdie a vieþii
ºcolarilor nevinovaþi, miroase a
sabotaj ºi ar fi loc pentru cel puþin
douã ipoteze: ori Guvernul vrea sã
scape frumuºel de povara financiarã
a programului „laptele ºi cornul”
(de, trebuie sã taie de undeva ca sã
achite salariile ºi pensiile nesimþite
ale aleºilor), ori e ordin de la
Bruxelles ca producþia internã de
lactate sã treacã pe faliment, pentru
cã marilor producãtori externi li se
stricã iaurturile chimicalizate în
cãmãri ºi înregistreazã pierderi
uriaºe. Sã nu-i uitãm nici pe cei 100
de oameni rãpuºi la un parastas de
o bacterie din mîncarea de
restaurant, spitalizaþi cu toxiinfecþie
alimentarã. Pe zi ce trece, siguranþa
noastrã se nãruieºte. Parlamentarii
ºi guvernanþii ar trebui onoraþi cu
„laptele ºi cornul” în pauza mare,
dacã tot nu dau doi bani pe viaþa
ºcolarilor. Ne facem griji ºi ne
temem cã teroriºtii vin peste noi,
însã avem aici, teroriºtii noºtri,
supuºi stãpînilor Uniunii, chiar dacã
atenteazã la sãnãtatea generaþiei
ce reprezintã viitorul þãrii.
La 56 de ani, puseuri de
nostalgie adolescentinã
Cînd credeam cã totul este pierdut,
iatã, soarele rãsare de la Cotroceni!
Mai român ºi mai patriot decît mulþi
români, preºedintele Iohannis a
mers în Israel nu ca sã se închine la
Dumnezeul adevãrat, ci sã stea în
genunchi în faþa altor stãpîni versaþi.
Excursia, fiind un bonus pentru
meritele diplomatice, lãudate de la
Vest la Merkel ºi de la Israel la Sam.
Sfindînd orice lege a „gravitaþiei
creºtine”, sfindînd respectul faþã de

locurile sfinte, Carmen Georgeta
Iohannis a ºocat din nou opinia
publicã, stîrnind un nou scandal de
presã. Se pare cã, adolescenþa îi
trezeºte constant, la cei 56 de ani,
puseuri de nostalgie, pentru cã
apariþia sa ridicolã în public a atras
întotdeauna comentarii acide. Dar, se
vede treaba de la minijupuri, doamnei
Iohannis nici cã-i pasã de critici, pentru
cã îºi continuã în aceeaºi manierã
indecentã cursa îmbrãcãrii cu
zgârcenie. La lungime, nu la preþ.
O întrerupere de sarcinã
programatã
Cu toate cã a fost aspru criticatã
pentru hainele mult prea tinereºti,
inadecvate vîrstei, nepotrivite
evenimentelor publice ºi statutului de
soþie a unui preºedinte, Carmen
Iohannis merge mai departe cu
sfidarea bunului gust ºi a opiniei
publice, contribuind, „pas cu pas”, la
discreditarea imaginii României. E dea dreptul sfidãtoare îndrãznealã de a
intra în Biserica Sfîntului Mormînt, loc
de milenarã ºi unicã încãrcãturã
religioasã în lume, purtînd o fustã
mini! Probabil, nu are nicio vinã! Este
o victimã a nostalgiei adolescentine
ºi a podiumului vremelnic. Nici mãcar
celebra Isabella Rossellini nu mai
impresiona dupã vîrsta de 40 de ani!
La 56, e indicat sã nu fii ridicolã, ca
femeie. Dar, nu cumva cerem prea
mult de la ea! În fond, Justiþia Românã
a gãsit-o vinovatã de fals ºi uz de fals
în acte publice. Avem de-a face aici
cu drama provincialului: sã te crezi
buricul planetei, din buricul Sibiului,
e ceva! În concluzie, toate vizitele
externe ale cuplului prezidenþial, ne-au
adus praf pe tobã, tot mai mulþi stãpîni
externi, noi opresiuni, atomizarea
cetãþenilor ºi comentarii critice la adresa
vestimentaþiei, a nesfîrºitelor excursii
ºi concedii. Nimic pentru
bunãstarea propriului popor!
Iohannis a pierdut sute de mii de
fani pe feisbuc, tot mai mulþi
români regretã cã ºi-au dat votul
marelui absent ºi e posibil ca mandatul
sãu sã sufere, înainte de termen, o
întrerupere de sarcinã programatã.
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Crimele ºi corupþia de sub scutul anti-rachetã?
România îºi ucide cu bunã
ºtiinþã cetãþenii. Când spun
România mã refer la instituþiile
statului care trebuie sã vegheze la
siguranþa, bunãstarea ºi integritatea
cetãþenilor. Este vorba de instituþiile
politice, ale administraþiei,
organismele care compun statul ºi
care asigurã, teoretic, dezvoltarea
acestuia. Avem cele trei puteri
specifice regimurilor democratice:
legislativa, executiva ºi
judecãtoreascã. Toatã lumea le
cunoaºte. Nici una nu e mai tare ca
cealaltã ºi existã un mecanism prin
care se verificã reciproc. Partidele
preiau, prin alegeri, conducerea
statului ºi asigurã funcþionarea
administraþiei, a puterii legislative
ºi executive. Bla, bla, bla. Puterea
judecãtoreascã se bucurã de o mai
mare stabilitate, prin statutul
special pe care îl au organele
judecãtoreºti ºi magistraþii. Legea
e lege pentru toatã lumea, indiferent
de statutul pe care îl au magistraþii.
ªi ei rãspund, teoretic, în faþa legii.
Statul se bucurã de protecþie din
partea serviciilor de informaþii
interne ºi externe, aparatul
coercitiv, poliþia ºi jandarmeria, se
asigurã cã legea domneºte ºi toatã
lumea o respectã. Bla, bla, bla.
Ce facem atunci când nimic din ce
este pe hârtie, adicã în teorie nu se
mai aplicã în realitate. Atunci când
puterea judecãtoreascã este
pãtrunsã de corupþie ºi cea
legislativã ºi cea executivã. Când
legiuitorul încearcã sã corupã
sistemul ºi sã emitã legi

preferenþial, pentru diferite
grupuri. Ce se întâmplã când
puterea judecãtoreascã începe sã
fie coruptã prin anumiþi
reprezentanþi? Dreptatea începe sã
se clatine. Executivul este mereu
în lumina tentaþiilor de tot felul,
pentru cã membri din partidele
ajunse la putere aºteaptã sã fie ºi
rãsplãtiþi. ªi mai ales grupurile de
interese aºteaptã rãsplata pentru
finanþarea partidelor care câºtigã
alegerile. Ceea ce perverteºte un
sistem democratic este pânã la
urmã corupþia, cât de corupte ºi
de coruptibile sunt organele
statului. Pare destul de simplu,
dar singurul element definitoriu
de sub scutul anti-rachetã este
corupþia. Depinde cât de mare sau
de micã este corupþia. De acest
indicator depinde dezvoltarea
statului ºi bunãstarea cetãþenilor
sãi. Cu cât corupþia este mai mare
cu atât dezvoltarea statului ºi
prosperitatea poporului sunt în
pericol. Orice poate fi cumpãrat ºi
pervertit ºi oricine are un preþ. Sã
ne înþelegem, corupþie existã ºi în
statele cu o democraþie avansatã ºi
cu tradiþii în domnia legii.
Problema este procentul de corupþi
pe cap de locuitori ºi dimensiunile
fenomenului. În România corupþia
generalizatã a condus la sãrãcie. Nu
lipsa resurselor umane ºi
materiale, ci corupþia, furtul ºi lipsa
de viziune a clasei politice au
condus la rezultatul din zilele
noastre: o democraþie ºchioapã,
pervertitã, care nu produce

dezvoltare, ci, culmea, mai multã
sãrãcie. Un sistem în care lupul cel
mare în înghite pe cel mic ºi peºtele
cel mare îl consumã pe cel mai mic.
Legea nu conteazã. În instituþiile
statului nu existã democraþie, ci
ierarhie. Administraþia nu face
altceva decât sã execute legile ºi sã
asigure funcþionarea statului, ca un
organism viu, care creºte, se
dezvoltã, evolueazã. Administraþia
seamãnã însã în România cu un
parazit care dezvoltã foarte multe
tumori,
celule
parazit,
canceroase. Exemple pot fi gãsite
ºi în justiþie ºi legislativ, când vine
vorba de corupþie.
Cel mai bun exemplu de ratare a
democraþiei în România este legat
de domeniul sãnãtate ºi de modul
în care statul a tolerat crimele din
sãlile de operaþie. Statul prin
reprezentanþii sãi, prin funcþionari,
prin reprezentanþii puterii
legislative ºi judecãtoreºti. Tot
corupþia a intervenit ºi a fãcut
posibil ca pentru bani, profit ºi
privilegii un grup redus sã
beneficieze de pe urma sistemului
corupt. Dacã sistemul era sãnãtos
ºi s-ar fi opus cancerului numit
HexiPharma, atunci nu ar fi apãrut
asemenea anomalii. Poate cã existã
exemple de tipul Hexi ºi în alte
domenii de activitate. Probabil cã
în toate. Poate cã România întreagã

este construitã dupã modelul
Hexi. Aici spaima publicã este mai
mare pentru cã este vorba de
crime ºi de criminali. De
subminarea intereselor statului.
Chestii similare cu acuzaþiile
aduse cuplului Ceauºescu, doar
cã acum e democraþie ºi suntem
în UE ºi NATO. Nu a contat pentru
nimeni cã suntem în UE, atâta
timp cât a reuºit sã fure sistemul
ºi sã îl fenteze. Faptul cã eºti întro echipã nu te obligã sã respecþi
ºi regulile, au gândit românii. Mai
ales cã îþi baþi joc de români, nu de
europeni, cu drepturi comunitare.
Poþi sã laºi aparenþa cã le respecþi.
Adicã sã foloseºti în spitalele din
România dezinfectanþi de mii de ori
mai slabi decât în spitalele
occidentale. Formal au existat
dezinfectanþii, bidoanele conþinutul a diferit. Formal suntem
în UE, suntem o democraþie, avem
formal un scut anti-rachetã. La ce
ne ajutã toate acestea, dacã nu ne
scuturãm de anatema corupþiei ºi
furtului ºi nu ne ridicãm ca stat
dezvoltat ºi prosper? Întrebarea
este: poþi sã faci dintr-un corupt
ºi un hoþ un om cinstit? Dar dintrun stat? Aici, sub umbrela UE ºi
sub scutul anti-rachetã: suntem
noi românii. De neschimbat.
Republica Hexi Pharma.
 ªtefan Bãeºiu

pag. 10

OBIECTIV mehedinþean

TABLETA DE SCRIITOR

Mihai Octavian IOANA

19 - 25.05. 2016

opinii

Mobilã de interior

trebuie însã bine educatã.
îi hrãneºte ideologia...
cã în momentul acela nu-i
Ideea
unei
dezvoltãri
armonioase
Japonezii, cu mult mai puþine
foloseºte la nimic, dar când se
resurse ca învinºii europeni, au dat a personalitãþii a avut la vechii greci încheie ziua de muncã ºi se
de asemenea dovadã de înalt simþ drept þintã atât aspectul fizic, întoarce între semeni, s-ar putea
civic, dar într-un fel înþeles numai corporal, al persoanei, cât ºi un sã nu se simtã deloc comod întrde ei. Ataºamentul faþã de împãrat l- întreg ansamblu de priceperi ºi un loc unde se discutã despre
au „mutat” faþã de firma la care deprinderi care sã fie produsul unei picturã sau dacã fiul cel mic are de
lucrau ºi a cãpãtat forme aberante, educaþii de calitate cu un accent întocmit un material despre
apãrând cuvântul teribil „karoshi” – deosebit pe elementul etic. Termenul Renaºterea italianã ºi nu se
moartea de supramuncã. Stres consacrat este cel de „kalokagathia”, descurcã singur, are nevoie de
extrem dus pânã la epuizare adicã Frumosul ºi Binele aflate într- ajutor de la tata...
completã ºi stop cardiac. un trunchi comun. Omul are nevoie
O figurã literarã care meritã mai
Comunismul a avut ºi el o replicã sã fie frumos fizic, adicã sãnãtos, ºi multã atenþie atunci când este vorba
asemãnãtoare, stahanovismul ºi sã fie fundamental bun, animat de despre formarea unui om, deºi
spãrgãtorii de norme, dar s-a sentimente nobile.
vãzutã caricatural de Alecsandri, este
Una dintre þintele considerate azi Coana Chiriþa. Ea are câteva
dovedit, în timp, cã era vorba pur ºi
Este binecunoscutã din simplu de o minciunã a false ale învãþãmântului este obiective de toatã lauda. În primul
formarea culturii generale, de tip rând vrea ca fiul ei sã aibã parte de
Antichitate istoria atribuitã filozofului propagandei de partid.
M-a intrigat foarte mult imediat enciclopedic, în care se îmbinã educaþie, sã ºtie o limbã strãinã,
Bias care, în faþa unei iminente
invazii inamice, refuzã precum dupã ’89 celebrul „Apel cãtre lichele” ºtiinþele pozitive(matematicã, fizicã, angajându-i în acest scop un dascãl
concetãþenii sãi sã-ºi facã un minim al lui Gabriel Liiceanu. M-aº fi chimie, biologie) cu umanioarele francez, aºa cum francezii angajau
bagaj cu care sã fugã din faþa aºteptat de la un om lucid la un „Apel unde se grupeazã literatura, istoria, bone englezoaice sau nemþoaice. Ea
vrãjmaºilor. Cuvintele sale au rãmas cãtre ingineri”. Adicã cei care sã fie filozofia ºi artele frumoase(desenul, îºi doreºte sã se îmbrace dupã cum
celebre: „Omnia mea mecum capabili sã reconstruiascã o þarã atât caligrafia, muzica). Copiii este bine cere moda, mai mult, chiar ºi
porto”(Toate ale mele le duc cu de rãmasã în urmã faþã de sã facã ºi sport ºi lucru manual, Grigore Bîrzoi trebuie sã-ºi punã
mine). Înþeleptul voia sã arate cã a Occidentul multlãudat. Nu, la noi adicã sã-ºi foloseascã în întregime haine nemþeºti. Iar dacã se poate
acumulat suficient ca sã poatã conducãtorii de lucrãri, ºefii de ºi corpul ºi mâinile, pentru sã ajungã ispravnic, ºi ei i-ar sta
folosi în viitor ceea ce ºtie, oriunde întreprinderi, rectorii ºi directorii de dezvoltarea fizicã armonioasã ºi bine isprãvniceasã.
unitãþi economice trebuiau sã facã pentru a se obiºnui sã lucreze în
viaþa i-ar purta paºii.
Despre contradicþia dintre ce vrea
Foarte multã lume îi admirã pe loc „imaculaþilor”, ãsta era criteriul. echipã. Multe voci sunt împotriva ea sã fie ºi ce este de fapt e mult de
nemþi pentru ambiþia de a-ºi Ce a urmat, s-a vãzut. O mulþime de acestui tip de implicare a tinerilor, discutat. De la deziderat la act, de la
reconstrui þara din ruine, la active care, de bine de rãu mergeau, vorbind despre mutarea de accent simpla intenþie la constructul concret,
încheierea celui de-Al Doilea Rãzboi au fost falimentate ºi ruinate la cãtre practicã, pentru cã, nu-i aºa? palpabil. Cãci Guliþã cel iubit este
Mondial. Ambiþia ar fi fost însã propriu, nemaifiind nevoie de niciun la ce-i foloseºte unui ºofer sã ºtie mult departe de a se mobila interior
cine a fost Rafael când el transportã dupã modelul grecesc la care mai
insuficientã fãrã „ºtiinþa de a face” rãzboi ca sã ajungã acolo.
Astãzi se vorbeºte mult despre balastru pe un ºantier. Este adevãrat avem încã de meditat. ªi de aplicat.
pe care inginerii ºi tehnicienii
germani o dovediserã în rãzboi ºi pe „know-how” –ºtiinþa de a face.
care acum o foloseau pentru a Adicã de a avea cunoºtinþele, dar ºi
construi. Acestei ºtiinþe i s-a tehnologia necesarã pentru a
privind decizia etapei de încadrare
adãugat o tenacitate ieºitã din produce o marfã care se cautã în
Consiliul Judeþean Mehedinþi, titular al proiectului „Reabilitare
comun, sub semnul unui civism piaþã. Þãrile avansate vând cu preþuri
ºi
modernizare
drumuri judeþene, judeþul Mehedinþi - DJ562A [Gruia
superior care în pãrþile noastre este foarte bune rezultatele muncii lor de
de neimaginat. O grãmadã de nisip cercetare, adicã ºtiinþã aplicatã. (int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563 [int.DN56A – Opriºor
pusã vara la baza unei pante pentru „Înalta tehnologie” presupune a (int.DJ561A)]; DJ561A [Opriºor (int.DJ563) – Bãlãciþa (int. DJ606) –
vreme grea de iarnã nici n-apucã acumula într-un produs(calculator, Gvardiniþa – Bîcleº – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A – Plopi
toamna, evaporându-se. Oameni telefon mobil, aparat de fotografiat) – Izvorãlu (int. DJ561A)] ; DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6];
grijulii cu ce este al tuturor pentru a atât de multã informaþie încât e DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – Grozeºti – Pãsãrani – lim. jud. Gorj]”
ºi-l apropria au „rezolvat” capace de nevoie de unitãþi de mãsurã noi anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
canal, parapeþi, indicatoare, pentru a o putea cuantifica. Toate de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului pentru proiectul propus
parazãpezi, ba chiar ºi ºtergãtoarele astea în scopul uºurãrii efortului fizic a fi amplasat în judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
metalice de la intrãrile în bloc, al omului, al digitalizãrii, al reducerii
pot
fi
consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
lãsând acolo gropi etc. S-a spus cã muncii la simpla apãsare a unui
00
00
nemþii au avut totuºi norocul istoric buton. Problema este cã butonul strada Bãile Romane nr. 3, în zilele luni-vineri, între orele 8 –14 .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
al surorilor orfane, date separat în poate fi ºi un declanºator al unei
proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
grija a douã mãmici care au vrut arme de mare putere distructivã.
fiecare în parte sã arate ce lapte bun Mintea care conduce acel deget publicãrii prezentului anunþ.

Anunþ public
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Orºova – oraº verde, oraº turistic

Dragi orºoveni,
Din respect ºi pentru a face echipã cu
dumneavoastrã, am hotãrât sã candidez pentru funcþia
de primar al municipiului Orºova!
V-am înþeles nemulþumirile ºi dezamãgirile, pe
deplin justificate. ªtiu cã în anii are au trecut, municipiul
a rãmas încremenit în neputinþe ºi subdezvoltare, mãcinat
de ambiþii personale, patimi politice, interese meschine
ºi multã nepricepere.
A venit momentul ca noi toþi, primar, consilieri locali,
aparatul administraþiei locale, angajaþii instituþiilor ºi fiecare
orºovean, sã reparãm greºelile trecutului ºi sã dãm
oraºului ºansa de a se dezvolta, de a redeveni o perlã
turisticã pe malul Dunãrii.
Eu cred cu tãrie cã împreunã vom reuºi!
ªtiu, vreau ºi pot sã-mi asum acþiuni concrete pentru
reabilitarea infrastructurii (reþea de apã ºi canalizare,
anveloparea blocurilor, asfaltarea strãzilor ºi aleilor,
trotuare, scãri, ziduri de consolidare), crearea locurilor
de muncã, administrarea corespunzãtoare a parcurilor
ºi a spaþiilor verzi, curãþenia oraºului, îmbunãtãþirea
calitãþii tuturor serviciilor – la preþuri corecte pentru
populaþie, educaþie, sãnãtate, culturã, sport, turism, toate
într-o strategie de dezvoltare pe termen mediu ºi lung.
Am expertiza accesãrii fondurilor europene, de care
avem atât de multã nevoie, s-au lansat finanþãrile ºi nu trebuie
sã mai pierdem timp valoros. Sunt un om onest ºi respect
toate ideile ºi iniþiativele profesioniste ºi bine intenþionate.
Voi pune în slujba funcþiei de primar toatã experienþa
acumulatã ºi orizontul meu de cunoaºtere dar, mai ales,
buna mea credinþã.
Am convingerea cã împreunã cu echipa de consilieri
ai PNL ºi cu dvs. vom gãsi cele mai bune ºi rapide soluþii
pentru problemele grave cu care se confruntã Orºova.
De aceea, pe 5 iunie, vã rog sã fiþi alãturi de mine ºi
de consilierii PNL!
Votaþi primar Chircu Doinþa Mariana ºi consilierii
PNL pentru salvarea ºi dezvoltarea Orºovei!
Cu consideraþie,
CHIRCU Doiniþa Mariana
Candidat al Partidului Naþional Liberal la funcþia de
PRIMAR al Municipiului Orºova

Principalele direcþii de acþiune
asumate de mine pentru dezvoltarea
municipiului sunt:
1. Rezilierea contractelor (apã –canal,
salubrizare, întreþinerea spaþiilor verzi,
deratizare, dezinsecþie), prin proceduri
legale, ca expresie a voinþei populaþiei;
2. Crearea unui serviciu public al
administraþiei locale, care sã presteze
servicii de calitate ºi la preþuri corecte
pentru populaþie;
3. Adoptarea Codului de Conduitã ºi
transparenþã al administraþiei locale
(pentru primar, consilieri locali, aparatul
Primãriei);
4. Realizarea Planului Urbanistic
General, a Regulamentului Local de
Urbanism ºi a Strategiei de Dezvoltare a
municipiului Orºova pe termen mediu ºi
lung (care sã fixeze direcþii de dezvoltare
durabilã a oraºului);
5. Crearea de locuri de muncã; Crearea
Centrului Regional de Gestionare a
Deºeurilor Plutitoare ºi Evaluare a Calitãþii
apei Dunãrii (proiect depus de muzeu, care
creeazã 30 de locuri de muncã); Crearea
întreprinderilor sociale pe POCU (2014 –
2020), pe Axa 4 –Incluziunea socialã ºi
combaterea sãrãciei –100 de locuri de
muncã; Crearea facilitãþilor fiscale pentru
atragerea investitorilor –dacã noile investiþii
au o valoare mai mare de 300.000 de euro
ºi înfiinþeazã cel puþin 50 de locuri de
muncã, se va acorda o reducere de pânã la
40 la sutã a impozitului pe clãdiri ºi scutirea
de la plata impozitului pe terenul aferent;
Atragerea micilor investitori, deja interesaþi
(componente maºini, confecþii, încãlþãminte,
conserve ºi preparate din peºte);
6. Reabilitarea ºi dezvoltarea
infrastructurii: reþeaua de apã –canal (se
va depune proiect pe Programul
Operaþional Infrastructurã Mare 2014 –
2020 –finanþare europeanã); Drumuri,
trotuare, scãri, ziduri de susþinere (se va
depune proiect pe Programul Operaþional
Regional 2014 – 2020, finanþare
europeanã);
7. Creºterea eficienþei energetice a
clãdirilor: anveloparea blocurilor ºi
locuinþelor; tâmplãrie, ºarpante, subsoluri,
instalaþii, lifturi, panouri solare pentru apã
caldã –Proiect cu finanþare europeanã
depus pe POR –Axa 3;
8. Cãldurã: Realizarea Planului de
acþiune durabilã –o strategie localã
realizatã de consultanþi de specialitate cu

variante propuse populaþiei (existã finanþare
europeanã pe Axa 3 pentru achiziþionarea
ºi instalarea sistemelor inteligente pentru
producerea ºi gestionarea energiei electrice,
dar ºi alte modalitãþi. Varianta va fi aleasã
de populaþie, prin consultãri publice;
9. Susþinerea, prin semnãturi, la nivelul
Parlamentului, ºi Guvernului României,
pentru a acorda o subvenþie la energia
electricã cetãþenilor Orºovei, pentru lunile
de iarnã, ca o recunoaºtere a faptului cã
Orºova a plãtit cu jertfa absolutã crearea
Sistemului Hidroenergetic ºi de Navigaþie
Porþile de Fier I;
10. Investiþii în iluminatul public –
finanþare europeanã –POR, Axa 3 –
înlocuirea sistemului de iluminat public cu
sistemul pe leduri, mult mai eficient ºi
economic (extinderea iluminatului public în
zonele deficitare);
11. Terminarea proiectului Centrul Civic
(zona Primãrie) ºi identificarea surselor de
finanþare pentru partea a doua a acestui
proiect (Biserica Catolicã –Piaþa 1800);
12. Dezvoltarea infrastructurii pentru
dezvoltarea turismului: Parcul Central
„Dragalina” –reabilitare ºi extindere cãtre
BILLA –zonã de agrement –amenajare
spaþii verzi, alei, piste bicicliºti, amenajare
teren role, teren sportiv (tenis, volei),
piscinã, locuri de joacã pentru copii,
foiºoare, mobilier urban, instalare Wi-Fi,
spaþii verzi, flori, arbori, toate acestea pe
program de finanþare europeanã, Axa 4.2;
Parcul Nord –I.C. Brãtianu –reamenajare
–Axa 4.2, finanþare europeanã; Spaþiile
verzi de mici dimensiuni (dintre blocuri) –
amenajarea locurilor de joacã pentru copii
ºi amenajarea de mici terenuri sportive,
plantãri de pomi, flori, reparaþii de alei,
dotare cu mobilier stradal –posibile pe
finanþare europeanã, Axa 4.3: Proiect pentru
Reamenajarea Falezei Dunãrii –se va alege
proiectul agreat de populaþie în urma unui
concurs naþional de proiecte. Se are în
vedere: Amenajarea unui mini port pentru
ambarcaþiunile de agrement (yachting
club); Revizia, repararea ºi realizarea unor
noi pontoane, precum ºi amplasarea în
locuri fixe pentru utilizarea lor de cãtre
proprietarii de ambarcaþiuni; Amenajarea
zonei pentru pescuit turistic ºi sportiv;
Amenajarea insulei Micul Ada Kalleh –
Paradisul recuperat.
În numãrul urmãtor vom prezenta
º i alte direcþii de acþiune pentru
Renaºterea Orºovei.
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Vicepreºedintele PNL Virgil
Popescu, singurul politician interesat
de problema încãlzirii oraºului

15 MAI

19 - 25.05. 2016

- Ziua Internaþionalã a Familiei

Ziua Internaþionalã
a Familiei a fost marcatã
anul acesta de Direcþia
Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi. Cu
acest prilej, beneficiarii

Centrului de asistenþã ºi
sprijin pentru copii ºi tineri
în dificultate au fost incluºi

Liberalul Virgil Popescu a
reuºit sã înlãture un dezastru, în care
era aruncat Severinul, dacã în
Consiliul Local ar fi trecut un proiect
iniþiat de primarul Constantin
Gherghe. Locuitorii oraºului de la
Dunãre nu se mai puteau debranºa
de la reþeaua termicã centralizatã
timp de 20 de ani.
Propunerea edilului ºef a fost
dezbãtutã joia trecutã în cadrul unei
ºedinþe extraordinare, la care au
participat ºi reprezentanþii firmei de
consultanþã din proiectul privind
construirea unei centrale termice
la Drobeta Turnu Severin.
Concret, iniþiatorul proiectului,
Constantin Gherghe, solicita
consilierilor locali aprobarea unei
scrisori de confort de cãtre
municipiul Drobeta Turnu Severin
în vederea susþinerii Serviciului
Public de Alimentare cu Energie
Termicã, în calitatea sa de
cumpãrãtor de energie termicã.
Concret, prin emiterea acestei
scrisori de confort, Primãria Drobeta
Turnu Severin se angaja sã adopte
o hotãrâre prin care „sã fie declaratã
zonã unitarã de încãlzire toate
imobilele constituite în asociaþii de
proprietari/locatari, respectiv
aparþinând instituþiilor publice ºi
agenþilor economici de pe raza

municipiului pentru a evita
debranºãrile”. Cu alte cuvinte, dacã
proiectul trecea în forma iniþiatã de
primarul Gherghe, timp de 20 de
ani severinenii nu aveau voie sã
se debranºeze de la reþeaua din
sistem centralizat.
Politicianul care a împiedicat
acest dezastru este liberalul Virgil
Popescu, vicepreºedinte PNL ºi
preºedintele organizaþiei judeþene
PNL, fiind singurul lider local
interesat de problema încãlzirii
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Prezent la ºedinþã, acesta a discutat
pe rând cu aleºii locali reuºind sã-i
convingã de necesitatea votãrii unui
amendament la acest proiect.
Liberalul a adus toate forþele politice
reprezentate în Consiliul Local la un
consens, iar proiectul a fost votat în
final cu amendamentul adus de
viceprimarul Daniel Cîrjan.
Prin acest amendament,
chestiunea declarãrii zonei unitare
de încãlzire va fi dezbãtutã într-o
altã ºedinþã, cel mai probabil de
cãtre noul consiliu local, care se va
constitui dupã data de 5 iunie.
Consilierii vor trebui sã analizeze
cu mare atenþie ce presupune
crearea unei astfel de zone, ce
implicaþii are ºi dacã este necesarã.
 Biroul de presã

în mai multe activitãþi
educative ce au constat în discuþii libere
despre importanþa familiei, iar la final,
fiecare dintre ei a realizat un desen
având ca tematicã propria familie.
Aceste activitãþi au fost reunite
generic în programul “Familia mea”.
Ziua de 15 mai a fost declaratã de
cãtre Adunarea Generalã a
Organizaþiei Naþiunilor Unite ca fiind
Ziua Internaþionalã a Familiei, printro rezoluþie datã în septembrie 1993.
La propunerea Institutului Român
pentru Drepturile Omului, propunere
susþinutã ºi de Patriarhia României,
ziua de 15 mai a devenit oficial, Ziua
Familiei Române. Sãrbãtorirea acestei

zile are o mare importanþã pentru
comunitatea internaþionalã, care
acordã sprijin în mod constant ºi care
contribuie la îmbunãtãþirea cadrului
legislativ ºi social în vederea creºterii
rolului familiei în viaþa socialã.
Cu prilejul Zilei Internaþionale a
Familiei, directorul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
domnul Valentin Popescu, doreºte
sã asigure familiile beneficiarilor
noºtri de tot sprijinul ºi consideraþia
sa ºi le ureazã pe aceastã cale
împliniri ºi La Mulþi Ani!
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Horoscop
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Zodia Berbec

(19 - 25 mai 2016)

(21 Martie - 20 Aprilie)
Nu existã vreo persoanã care sã reziste ºarmului
tãu, în aceastã sãptãmânã, în condiþiile în care
Soarele va accesa energiile semnului zodiacal
Gemeni. Captezi atenþia oricui ºi tainele acestor
oameni nu-þi mai rãmân ascunse. Însã, nu uita cã,
odatã pornit, în dialogul tãu, cu greu mai poþi fi
oprit, deci va trebui sã vezi ce spui, în aºa fel încât
sã nu faci vreo gafã sau sã dai mai multe informaþii
decât este cazul. În ultimele zile ale sãptãmânii este
recomandat a-þi respecta cu stricteþe promisiunile,
indiferent de natura acestora ºi de persoanele în
favoarea cãrora au fost fãcute.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
Veºti bune se anunþã în aceastã sãptãmânã,
încã de la începutul acesteia. În special în ceea
ce priveºte negocierile - poþi afla orice fel de
informaþie, din surse sigure, ceea ce te ajutã sã
fii cu un pas înaintea celor cu care intenþionezi
a colabora. Însã, în a doua parte a sãptãmânii ai
nevoie sã te relaxezi, deoarece cu cât mai mult
te încordezi sau te crispezi, cu atât mai greu îþi
va fi sã formezi noi alianþe. Chiar dacã ai senzaþia
cã toþi îþi sunt împotrivã, încearcã sã nu îi
consideri inamici sau ziduri imposibil de
escaladat. Evitã a te lãsa angrenat în discuþiile
purtate de cei din jur, mai ales dacã simþi cã eºti
folosit. Câºtiguri se anunþã începând cu 20 mai.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Horoscop
Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Romantismul este omniprezent în viaþa ta.
Oportunitãþi apar în acest sector al vieþii tale,
mai ales în ceea ce priveºte dialogul cu persoane
strãine - arta ta de a dialoga este greu de egalat
în aceastã perioadã, de îndatã ce Mercur îºi va
relua mersul direct. Cu toate acestea, însã,
atmosfera de la locul de muncã ar putea sã nu
mai fie atât de plãcutã ca ºi pânã acum, deoarece
o femeie ar putea sã-þi facã zile amare. Veºti nu
foarte plãcute pot fi cauza unor neplãceri legate
de locul de muncã. Nu renunþa, cât de curând
vei avea parte de surprize plãcute în ceea ce
priveºte cariera.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Cariera devine cel mai important domeniu al
vieþii tale, acum, din moment ce Soarele va accesa
energiile semnului zodiacal Gemeni. Este o
perioadã foarte bunã pentru a-þi analiza statutul
ºi imaginea pe care o ai în ochii celorlalþi. Ar fi
bine ºi dacã ai amplifica volumul de comunicãri
în ceea ce priveºte acest aspect, nedepãºind
limitele, însã. Ai încredere, pentru cã supremaþia
în domeniu îþi este recunoscutã acum, iar figurile
autoritare pot fi influenþate cu puterea pe care o
imprimi cuvintelor rostite. Dezvoltã-þi strategiile
ºi implementeazã-le cu atenþie.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

19 - 25.05. 2016
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Toate merg de la “bine” înspre “excelent”, pentru
tine, în aceastã sãptãmânã. În cazul în care erai certat
cu unele persoane, asociaþi sau partener/partenerã
de cuplu, acum este o perioadã de timp propice pentru
împãcare. Noi oportunitãþi (în special de afaceri) apar
în urma discuþiilor cu cei pe care îi vei întâlni (24 mai
este o zi grãitoare, în acest sens). Ceea ce este foarte
important pentru tine, în aceastã sãptãmânã (dar mai
ales spre sfârºitul acesteia) este sã asculþi de sfaturile
celor mai tineri decât tine. Aveai ºi ai nevoie de
viziunea pe care generaþia nouã o posedã.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)
În cazul în care intenþionezi sã îþi mãreºti familia,
veºtile din aceastã sãptãmânã sunt foarte bune ºansele de a face acest lucru sunt crescute. Cât
despre relaþia de dragoste, ai putea avea parte de
surprize foarte plãcute, din partea persoanei iubite
(de îndatã ce Mercur îºi va fi reluat mersul direct,
respectiv pe 24 mai). În cazul în care încã eºti singur,
Sorþii îþi pot surâde, aducându-te faþã în faþã cu
persoana pe care de atât de mult o doreai. Sãnãtatea
este domeniul care trebuie sã îþi capteze atenþia, acum,
iar resursele tale dedicate în totalitate acestui capitol.
În acelaºi timp, este o perioadã de timp foarte bunã
pentru a-þi îmbunãtãþi calitãþile native remarcabile.
Încearcã sã eviþi stress-ul ºi tensiunile.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)
Noi informaþii ºi idei, cu precãdere în ceea ce priveºte
sectorul de viaþã rezervat copiilor, romantismului,
distracþiei ºi ... riscurilor mai mult sau mai puþin
asumate. Este o “zonã” care beneficiazã de toatã atenþia
ºi dedicarea ta, de îndatã ce Soarele va accesa semnul
zodiacal Gemeni. Este posibil sã intervinã ºi cheltuieli
neaºteptate, în special în ceea ce priveºte dorinþa ta
de a te distra, ceea ce te obligã sã fii cu bãgare de
seamã. Dialogul va fi rezolvarea pentru orice fel
de situaþie, mai ales dacã îþi doreºti sã cucereºti
inima unei persoane dragi - acum este momentul
sã îþi faci simþitã prezenþa. Comunicarea facilã cu
copiii tãi este favorizatã.

Este timpul sã începi a înregistra succese, din ce
în ce mai mari ºi mai spectaculoase. În cazul în
care ai probleme de sãnãtate, tot din aceastã
sãptãmânã se vor mai liniºti lucrurile ºi fie vei gãsi
remediile necesare cu mai multã uºurinþã, fie te
refaci rapid. Tot de acum încolo poþi înregistra
succese ºi în ceea ce priveºte planurile tale de viitor,
iar toþi care pânã acum au vrut sã te ajute ºi nu au
reuºit, au toate ºansele sã o poatã face de acum
încolo. Sfârºitul sãptãmânii este favorabil pentru
a-þi reorganiza planurile de viitor, deoarece ai acea
claritate în gândire ºi pacea sufleteascã de care
este nevoie pentru un demers de acest gen.

Viziuni ºi idei mãreþe, orizonturi noi care se
cer explorate, toate acestea revin în atenþia ta
începând cu aceastã sãptãmânã. Parcã nici dorul
de ducã nu-þi dã pace. Persoane aflate la mare
depãrtare sau care aparþin altor culturi apar sau
revin în atenþia ta. Tendinþa de a filosofa este
sporitã ºi omniprezentã, iar ideile banale ºi
meschine îþi par desuete. Încearcã sã nu laºi
timpul sã treacã pe lângã tine visând cu ochii
deschiºi. În acelaºi timp, asigurã-te cã nu vei
cheltui prea multe dintre resursele pe care le ai,
fãrã un motiv bun.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(22 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

(19 Februarie - 20 Martie)

Este momentul sã începi a-þi asculta prietenii
pentru a le urma sfaturile. Pe de altã parte, simþi
nevoia sã fii înconjurat de oameni care îþi
împãrtãºesc ideile, trãirile, sentimentele ºi punctele
de vedere. În cazul în care ai de gând sã începi o
relaþie nouã, în special în a doua parte a sãptãmânii,
asigurã-te cã aceasta se dezvoltã mai întâi în ceea
ce priveºte planul mental ºi abia apoi restul. Devii
din ce în ce mai individualist - era momentul! Ai
încredere în viitorul tãu, ai încredere în propria-þi
stea norocoasã. Eºti mult prea serios ºi
neîncrezãtor în propriile-þi puteri, ceea ce nu te ajutã
prea mult sã-þi planifici în mod constructiv viitorul.

Mai intuitiv decât oricând, eºti capabil de a citi
printre rânduri ºi de a vedea foarte repede “cum
stau lucrurile” cu cei din jurul tãu. Prin extensie,
o perioadã de timp propice pentru a pune cap
la cap strategiile financiare menite sã îþi asigure
un trai mai bun. ªi, pentru a profita de
influenþele astrale favorabile, ai putea deschide
subiecte cândva considerate tabu, deoarece
acum rãspunsurile îþi sunt la îndemânã. Logica
îþi este partener de nãdejde. Cã tot veni vorba
despre relaþii, de îndatã ce Mercur îºi va relua
mersul direct (23 mai) este posibil sã închei un
nou parteneriat, avantajul fiind de partea ta.

Comunicarea (ºi afacerile, dacã este cazul) cu
familia ta reprezintã un segment de viaþã favorizat
din punct de vedere astral, în aceastã perioadã.
Motiv pentru care este indicat sã încerci sã rezolvi
cât mai multe dintre problemele legate de acest
aspect al existenþei tale. Ia legãtura cu persoane
cu care nu ai mai discutat de mult sau care se aflã
la mare distanþã de tine, încearcã sã faci pace cu
cei cu care te-ai certat - dacã este cazul, evident ºi ia deciziile care se cer a fi luate pentru ca relaþiile
sã se stabilizeze. Pe cât posibil pãstreazã-þi atenþia
concentratã asupra câte unui singur subiect odatã.
Evitã a fi împrãºtiat, chiar dacã pare destul de
complicat, în aceastã sãptãmânã.

Zodia Peºti
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Leul nu lasã euro
sã treacã de 4,50
Reducerea aversiunii faþã
de risc ºi efectele minore pe care
le-a avut asupra pieþei valutare
promulgarea Legii „Dãrii în platã”,
au permis leului sã se aprecieze
faþã de principalele valute.
Ieºirile de capital de pe piaþa
localã a titlurilor de stat nu au fost
mari, investitorii strãini fiind
interesaþi mai mult de dobânzile
generoase din România, decât sã
moarã de grija bãncilor locale, care
au avut oricum grijã sã se
pregãteascã pentru momentul din 13
mai. În aceste condiþii, euro nu a
reuºit sã treacã confortabil de pragul
de 4,50 lei, care a fost atins în 5 mai.
În perioada analizatã deprecierea
leului faþã de euro a fost mult mai micã
decât cea a altor monede din regiune.
La aceastã evoluþie a contribuit ºi
anunþul INS referitor la creºterea
economiei româneºti în primele trei
luni din acest an cu 4,3% comparativ
cu aceeaºi perioadã din 2015. Cifrele,
care indicã, conform Eurostat, cea
mai mare creºtere economicã din
Uniunea Europeanã, au depãºit
estimãrile analiºtilor.
Cursul euro a crescut la
jumãtatea intervalului la 4,4974 lei,
pentru a scãdea la finalul ei la
4,4864 lei, într-o ºedinþã în care
culoarul de tranzacþionare s-a
redus la 4,4850 –4,4890 lei, cu
închiderea la 4,4840 –4,4870 lei.
Urmãtoarea rezistenþã pentru
raportul euro/leu se aflã la 4,515
lei. O depãºire a acestuia poate
readuce euro spre 4,55 lei, maxim

atins la începutul acestui an. În ceea
ce priveºte pragul-suport acesta se
aflã la 4,44 lei.
Cursul dolarului american a crescut
de la 3,9405 la 3,9671 lei, pentru ca
la finalul intervalului sã coboare la
3,9671 lei, când cotaþiile din piaþa
valutarã au fost de 3,957 –3,97 lei.
Media monedei elveþiene, care sa tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,102 ºi 1,11
franci/euro, a atins la începutul
perioadei minimul ultimelor trei
luni, de 4,0472 lei. Dupã o creºtere
pânã la 4,0780 lei, francul a
încheiat intervalul la 4,0485 lei.
Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie descendentã, coborând de la
1,1429 la 1,1283 dolari, pentru
tranzacþiile de la finalul perioadei sã
se realizeze între 1,13 ºi 1,1349 dolari.
Aprecierea dolarului s-a datorat
publicãrii datelor privind vânzãrile
cu amãnuntul din Statele Unite, care
au crescut luna trecutã cu 1,3%, cel
mai mult în ultimul an, cât ºi a
creºterii sentimentului de încredere
a consumatorilor americani.
Preþul unciei de aur a crescut faþã
de sfârºitul anului trecut cu circa 20%,
la finalul perioadei acesta fiind stabilit
la Londra la aproape 1.286 dolari.
Avansul luat în primul trimestru a fost
de 16%, cea mai amplã creºtere de preþ
din ultimii aproape 30 de ani, ca o
consecinþã a înmulþirii numãrului de
bãnci centrale care practicã rate
negative ale dobânzii.
Analiza cuprinde perioada 11
–17 mai.  Radu Georgescu
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JUDEÞUL MEHEDINÞI, REPREZENTAT LA CEL MAI ÎNALT
NIVEL LA FESTIVALUL NAÞIONAL DE EPIGRAMÃ

„Cât e Buzãul de mare” – Buzãu, 2016
În perioada 13 mai –15 mai 2016
a avut loc la Buzãu, Festivalul
Naþional de Epigramã „Cât e Buzãul
de mare”, ediþia a XVII –
a.
La secþiunea volum, marele
premiu a revenit jurnalistului,
poetului ºi epigramistului
mehedinþean, strehãianul Vulpaºu
Vasile, pentru volumul de epigrame,
intitulat „EPIGRAME”, apãrut la
Editura PIM Iaºi, în februarie 2016,
cu o prefaþã semnatã de maestrul
epigramist ºi scriitor Vasile Larco,
membru al Uniunii Scriitorilor din
România ºi al Uniunii Epigramiºtilor
din România.
Din juriul festivalului au fãcut parte
somitãþi ale epigramei româneºti,
cum ar fi: George Corbu,
preºedintele Uniunii Epigramiºtilor
din România ºi Mihai Sãlcuþan,
vicepreºedinte al Uniunii
Epigramiºtilor din România, ambii
având zeci de distincþii ºi premii
literare, de-a lungul timpului.
Epigramistul Vulpaºu Vasile este
membru în mai multe societãþi ale
scriitorilor din România ºi a unor
cluburi ºi cenacluri literare selecte,
iar din acest an a devenit membru
al Uniunii Epigramiºtilor din
România, bucurându-se de
aprecierea colegilor de breaslã.

Sã nu uitãm cã acesta a fost unul
dintre fondatorii revistei literare
„Arcade” din Strehaia (2002) ºi
fondatorul revistei „Epigrama de
Strehaia” (2016, ce apare la Editura
PROFIN, Drobeta Turnu Severin)
aflându-se la al treilea numãr ºi este
cotatã ca fiind în topul revistelor de
gen, din România, difuzatã în
întreaga þarã ºi în afara graniþelor,
având printre colaboratori cei mai de
seamã epigramiºti ai momentului,
din þarã ºi strãinãtate.
Începând de anul viitor, prin
implicarea d-lui Vulpaºu Vasile ºi
acordul autoritãþilor locale, la Strehaia,
va avea loc un concurs sau chiar un
festival de epigramã, sub auspiciile
Asociaþiei Literare „Speranþa 2014”
Strehaia, asociaþie cu personalitate
juridicã, înfiinþatã la iniþiativa acestuia,
în cadrul cãreia îºi desfãºoarã
activitatea Cenaclul de Literaturã ºi
Umor „C. A. Protopopescu” ºi se
editeazã Revista de Culturã ºi Umor
„Epigrama de Strehaia”.
Mai rar, ce este drept, are ºi judeþul
Mehedinþi cu ce se mândri, iar
oraºul Strehaia devine cunoscut
în sensul bun al cuvântului.
Felicitãri domnului Vulpaºu Vasile
ºi la mai multe premii ºi iniþiative!
Adrian D. Popescu

la feminin, echipa având în
componenþã sportive de la CSM
Drobeta Turnu Severin (antrenori:
Vasilan Gicu ºi Sterea Lena) ºi LPS
“Petrache Triscu” Craiova
(antrenori: Voinea Mihai ºi Pîrvu

Nicolae). Echipa Euroregiunii nr. 4,
Oltenia la masculin s-a oprit pe
poziþia a-V-a a clasamentului.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM
Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin a fost gazda
a douã finale de Campionat
Naþional pentru vârstele U15
Sala Polivalenta din Drobeta
Turnu Severin a fost gazda în acest
weekend, a douã finale de Campionat
Naþional pentru vârstele U15, individual
ºi echipe Euroregiuni, la care au participat
270 de sportivi de la 60 de cluburi afiliate
Federaþiei Române de Judo.
CSM Drobeta Turnu Severin a
fost reprezentat de 7 sportivi care
s-au clasat dupã cum urmeazã:
Loc II - COVACIU Iasmina -40 kg
Loc III - VLADU Ana Maria -36 kg
Loc VII - DIACONE SCU
Christian -42 kg

Loc IX -AL-FLAOARI Mihai -42 kg
- NAE Alexandra -57 kg
- TOPALÃ Vlad -66 kg
- GÎRJOABÃ Gabriel -46 kg
Aceastã competiþie a fost criteriu
principal de selecþie pentru
Campionatul Balcanic ce va avea
loc în Macedonia, la Skopje, în
perioada 24 - 26.06.2016, finaliºtii
fiecãrei categorii de greutate
reprezentând România la acest
Campionat Balcanic pentru U15.
Medalie de bronz a câºtigat ºi
Echipa Euroregiunii nr. 4, Oltenia,

sport
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CSS Drobeta, cu un
pas în Liga Elitelor
În ultimul meci programat în
acest sezon pe propriul teren, juniorii
A de la CSS Drobeta au dispus cu 70 de CFR Simeria ºi sunt tot mai
aproape de Liga Elitelor. Înaintea
ultimelor douã etape, elevii antrenaþi
de Marian Brihac au douã puncte
avans faþã de ocupanta locului
secund FC Hunedoara, dar ºi un meci
mai puþin disputat. Astfel, CSS
Drobeta, care are ºi avantajul jocurilor
directe, mai are nevoie doar de o
remizã din partidele programate în
deplasare cu LPS Banatul Timiºoara
ºi LPS Sebeº, pentru a fi sigurã cã
nu mai rateazã primul loc în seria a
V-a a Campionatului Naþional de
fotbal rezervat juniorilor republicani.
Cu CFR Simeria, joc disputat pe
Stadionul Municipal, liderul a marcat
prin Laurenþiu Sãrãcin ( 7, 40, 60),
Adrian Mangu (59), Mihai Cornea
(76), Ionuþ Coadã (80) ºi Mãdãlin
Paulescu (90).

“Un joc la discreþia
noastrã, aºa cum o
aratã ºi scorul. Am
întâlnit ultima clasatã,
dar bãieþii nu ºi-au
pierdut concentrarea,
fiind motivaþi ºi de
faptul cã au jucat,
pentru prima datã în
acest sezon, pe
Stadionul Municipal.
Au demonstrat, încã
o datã, cã meritã sã
fie pe primul loc”, a
spus Brihac. CSS Drobeta s-a impus
categoric ºi la juniori B, deºi CFR
Simeria îi era vecinã de clasament.
Dupã 0-0 la pauzã, copiii pregãtiþi
de Mihai Caliþoiu s-au descãtuºat în
partea secundã ºi s-au impus cu 51. Adelin Iliescu (48 –pen.), Daniel
Mangu (53), Alin Enea (61), Ionuþ
Rupa (68) ºi Mihai Gîdea (75) au
înscris pentru severineni, care s-au

Etapã cu un singur meci
jucat, în Liga a IV-a
În singurul meci disputat în runda
a XXIV-a a Ligii a IV-a, Viitorul ªimian
a remizat, scor 3-3, pe propriul teren,
cu Coºuºtea Cãzãneºti. Gazdele au
condus cu 2-0, prin golurile lui Robert

Marinescu (7) ºi Gabriel Ciolacu
(10), dupã care Mihai Dragomir (41,
63) a egalat. Ionuþ Pereanu (68) a
adus ªimianul în avantaj, dar
autogolul lui Gheorghe Bãetoniu,
din minutul 80, a
Liga a IV-a
consfinþit rezultatul final.
Etapa a XXIV-a
Dupã aceastã
Viitorul ªimian - Coºuºtea Cãzãneºti 3-3
Pandurii Cerneþi –Viitorul Cujmir 3-0 (N)
remizã, cele douã
CS Strehaia –Recolta Dãnceu3-0 (N)
vecine de clasament
Dunãrea Gruia - AS Corcova
0-3 (N)
au rãmas despãrþite de
Clasament
4 puncte ºi continuã
1. Cerneþi
24 20 3 1
86-24 63 sã lupte pentru locul
2. Strehaia
24 13 5 6
64-35 44 al VII-lea. Celelalte trei
3. Dãnceu
24 13 4 7
66-46 43 partide ale rundei nu
4. Corcova
24 13 4 7
53-37 43 s-au jucat. Dacã jocul
5. Cujmir
24
9 3 12
39-44 30
Dunãrea Gruia - AS
6. ªimian
24
6 3 15
32-64 21
Corcova nu era
7. Cãzãneºti 24
4 5 15
38-90 17
8. Gruia*
24
4 1 21
22-60 13 programat, deoarece
*S-a retras din campionat în etapa a a XIX-a ºi va Gruia s-a retras din
pierde toate jocurile din aceastã primãvarã cu 3-0 campionat, Viitorul
Cujmir ºi Recolta
Etapa viitoare
Dãnceu nu s-au
Recolta Dãnceu –Viitorul ªimian
prezentat la meciurile
Viitorul Cujmir –CS Strehaia
de la Cerneþi, respectiv
AS Corcova –Pandurii Cerneþi
Strehaia!  M. O.
Coºuºtea Cãzãneºti –Dunãrea Gruia

apropiat ºi mai mult de podium.
“Sunt mulþumit de jocul prestat ºi
nu mã refer doar la cel din repriza
secundã, când am marcat de 5

ori. Chiar dacã la pauzã scorul
a fost egal, per ansamblu, am
avut posesie de 70 la sutã”, a
precizat Caliþoiu.
 M. O.

Dunãrea pãstreazã
avansul de un punct

fotba

l

În ultimul eºalon fotbalistic, lupta pentru primul loc rãmâne deschisã.
Cu patru etape
Liga a V-a
înainte de finalul
Etapa a XXII-a
sezonului, primele ªtiinþa Broºteni –Dunãrea Hinova
0-3
douã clasate conti- AS Ghiciulescu Hinova –Real Vânju Mare 1-5
4-6
nuã sã fie despãrþite Voinþa Opriºor –Inter Salcia
Voinþa
Vrata
–
AS
Corlãþel
8-1
de 1 punct.
Inter
Crãguieºti
–
Dunãrea
Pristol
3-1
Dacã liderul
Viitorul
Floreºti
–
Speranþa
Punghina
3-0 (N)
Dunãrea Hinova sUnirea Gârla Mare –a stat
a impus cu 3-0 la
Broºteni, ocupanta Clasament
74-28 53
locului secund AS 1. D. Hinova 20 17 2 1
2.
Vânju
Mare
20
17
1
2
75-22 52
Real Vânju Mare a
3. Crãguieºti 20 12 2 6
70-34 38
trecut cu 5-1 de AS
4. Vrata
20 12 1 7
61-36 37
G h i c i u l e s c u 5. Salcia
20 11 1 8
56-42 34
Hinova. Scorul 6. Floreºti
20 11 0 9
46-42 33
rundei l-a izbutit 7. Corlãþel
21 10 1 10
43-46 31
însã Voinþa Vrata, 8. Pristol
21
8 4 9
43-50 28
care a dispus cu 8- 9. Gârla Mare 20 8 2 10
43-47 26
38-61 24
1 de AS Corlãþel ºi 10. Opriºor 20 8 0 12
37-79 16
continuã sã spere 11. Broºteni 21 5 1 15
12.
G.
Hinova
21
4
0
17
32-73 12
la ultima treapã a
13.
Punghina*
20
1
1
18
16-74 4
podiumului,
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde toate
ocupatã momentan
meciurile din retur cu 3-0
de Inter Crãguieºti.
Etapa viitoare
Cele mai multe
Dunãrea
Hinova
–
Viitorul Floreºti
goluri s-au marcat
Real Vânju Mare - ªtiinþa Broºteni
la meciul de la
Unirea Gârla Mare –AS Ghiciulescu Hinova
Opriºor, unde Inter Inter Salcia –Voinþa Vrata
Salcia a câºtigat AS Corlãþel –Inter Crãguieºti
cu scorul de 6-4. Speranþa Punghina –Voinþa Opriºor
 M. O. Dunãrea Pristol - stã.
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Sucã, nea Gherghe analistu’ ºi
pãrerile despre nea Cîrjan ºi tanti
Dobrotã, ºi nea Sibinescu zis ºi
Simpaticu se þine de cuvânt
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Mã fraþilor, mã
mehedinþenii mei cetitori de
Obiectiv, cât zisã nerodu de
Sucã, cã el spusã vrute ºi
nevrute de nea Gherghe, da
de data asta nu sã abþinu sã
nu-i dea dreptate. Mãcar
odatã sã-i dea dreptate. Da
stai sã vezi, cã-i luã nea
Gherghe pe rând pe toþi, pe
TV-ul de casã, da pe ãla
micu îl fãcu ºi mai mic. Mic
de tot, ce mai. Cã cicã nea
Cîrjan candideazã sã-ºi facã
ºi mnealui casã mare ºi
frumoasã, cum ºi-au fãcut
alþii, chiar dacã n-au fost
primari, sã facã ºi mnealui
neºte bãnuþi ºi sã-ºi
schimbe ºi mnealui
maºinuþa, cu una din care sã
parã mai înalt. Cicã de asta
ar vrea nea Cîrjan sã ajungã
primar, sã fie ºi mnealui mai
sus. ªi asta nu e tot, cã-i
zisã cã cicã a luat banii
degeaba ca viceprimar ºi cã
ar trebui sã dea salariile
încasate înapoi ºi sã nu mai
promitã marea cu sarea, cã
ºi aºa a tãiat destulã frunzã
la câini. Mã nepoate, da
apropo de ãsta micu, dupã
ce-l fãcu nea Gherghe ºi mai
mic decât era pe afiºe, apãru
cã are ºi sloganu copiat de

pi la alt candidat, cã
probabel zisã cã nu mai trebe
sã stea sã sã gândeascã la
vreunu mai original. Pã ºi
aºa zisã ãsta micu, cã are de
gând sã înlocuiascã toatã
Primãria, sã facã numai
coduri de conduitã în
primele 9 luni, ca la o naºtere
normalã, când sã mai aibã
timp sã sã ocupe ºi de oraº?!
ªi probabel obosit de atâta
campanie, zisã sã-ºi ia
concediu de la Primãrie, cã
dacã tot ia banii degeaba
cum zâce nea Gherghe,
mãcar sã-ºi ia ºi neºte
sãptãmâni libere. Cã dupe
aia nu sã ºtie, mai vede
biroul de vice de pe geam.
Da nici tanti Dobrotã nu
scãpã de nea primarele, cã
nea Gherghe o trimisã la
Galaþi, cã cicã acolo o mai
ºtiu probabel câþiva, uitând
cã ºi ‘mnealui a venit
miliþian de la Baia. Aºa cã
e plinã campania de laude,
nu sã plictiseºte nimeni.
Poate nea Bãlu, care mai
sare din când în când în
sus, ca mingea de baschet,
sã zicã ºi mnealui cã nu
ocupã degeaba locurile pi
la PNL. Ori mãcar sã le
ocupe cu alþii, cã ºi aºa

pare cã sã pricepe.
Mã fraþilor, da dincolo de
politichia asta de campanie,
mai existã ºi altfel de
probleme pin oraºu ãsta.
Cã la Maternitatea
Spitalului Judeþean cicã ar fi
fost ceva probleme, cu nounãscuþi lãsaþi de izbeliºte, cã
familiile nu ar fi putut sã
suporte neºte costuri extra ºi
o parte dintre deontologii de
acolo ar fi lãsat lucrurile la
voia întâmplãrii. Care
întâmplare nu ar fi fost
tocmai cu un final bun, dacã
þânem cont de cei patru
bebeluºi morþi. Dacã
managerii Spitalului nu iau
mãsuri, poate sã bagã
cine trebuie, poate vreun
candidat.
Acuma, dacã e sã ne
întoarcem în campanie,
zisã Tanþa lu Pecingine cã
nea Sibinescu ar fi bãiat
simpatic, ºi cã sã þâne de
cuvânt atunci când promite
ceva pentru locuitorii
judeþului Mehedinþi.
Ce mai! Este ceva zgomot
în campania asta, dar nu sã
aud tunete ca altãdatã. Aºa
cã pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

educaþionale ºi alegerea în
primul rând a profesiei spre
care doresc sã se orienteze
în carierã ºi în funcþie de
aceasta sã se îndrepte cãtre
unitatea de învãþãmânt care
le va oferi cadrul spre
calificarea doritã”.
Dupã festivitatea de
deschidere a urmat vizitarea
standurilor unitãþilor de
învãþãmânt liceal unde elevii
ºi profesorii au expus întrun mod cât mai
atractiv ºi original
cele
mai
importante
realizãri
ale
unitãþii, proiectele
ºi programele
educative pe care
le desfãºoarã
precum
ºi
numãrul de locuri
pe specializãri
disponibile pentru
anul ºcolar 20162017 (pliante,
machete, flyere,
mape, postere,
afiºe, proiecþii video,
produse proprii realizate în
ateliere ºi laboratoare, etc.).
De remarcat, creºterea
numãrului de clase pentru
învãþãmântul profesional cu
durata de 3 ani dupã clasa
a VIII-a, la nivelul judeþului
Mehedinþi în planul de
ºcolarizare pentru anul
ºcolar 2016-2017 fiind
alocat un numãr de 17 clase

pentru aceastã formã de
învãþãmânt.
Agenþii
economici au venit în
sprijinul elevilor cu anumite
facilitãþi, fiind prezenþi ºi la
deschiderea evenimentului
alãturi de unitãþile liceale
partenere.
Scopul evenimentului
este de a consilia ºi informa
elevii ºi pãrinþii cu privire
la procedura ºi oportunitãþile de înscriere ºi de
admitere în liceu.

Intervalul orar de vizitare
este miercuri între orele
12.00-16.00 ºi joi între orele
10.00-16.00, când vor fi
aºteptaþi ºi elevii claselor a
XII/XIII-a interesaþi de oferta
educaþionalã
pentru
învãþãmântul postliceal ºi
universitar.
Secretar comisie
judeþeanã de admitere,
Prof. Monica Iuliana Ponea

