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Mai uniþi, mai
puternici ºi aproape de
oameni, acesta a fost
mesajul general al reuniunii
candidaþilor Alianþei
Electorale PSD+UNPR,
desfãºurate luni seara la
Palatul Cultural „Teodor
Costescu” din Drobeta
Turnu Severin. Derulat în
prezenþa preºedintelui
Partidului Social Democrat,
Liviu Dragnea ºi a
preºedintelui UNPR,
Valeriu Steriu, evenimentul
a arãtat determinarea
social-democraþilor
mehedinþeni pentru
câºtigarea alegerile locale
din 5 iunie.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, la Drobeta Turnu Severin:

PSD-ul reprezintã o forþã a binelui ºi oamenii
aºteaptã întotdeauna de la noi lucruri bune

 Continuare în pag. 14

Preºedintele Partidului Social Românesc, senatorul
Mircea Geoanã a efectuat marþi, 24 mai ac., un tur de forþã
pentru susþinerea candidaþilor PSRO la primãriile din nordul
judeþului Mehedinþi. Senatorul Mircea Geoanã a fost
întâmpinat la Baia de Aramã de candidaþii PSRO la consilul
judeþean Mehedinþi, Ilie ªerban, Nicolae Bãran, Dan Zorilã,
alãturi de candidatul la primãria Baia de Aramã, profesorul
Victor Stoican ºi

MIRCEA GEOANÃ prin
nordul Mehedinþiului
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Experienþa dureroasã a datului cu capul de prag

Foarte interesantã ideea, mã
rog, provocarea lansatã de Cãtãlin
Predoiu într-o dezbatere televizatã,
zilele trecute, potrivit cãreia, în faþa
„pericolului” pesedist, candidaþii
dreptei ar trebui sã se comporte la
finele campaniei electorale (un
singur tur) ca ºi cum ar fi în turul
doi, adicã unii sã renunþe în favoarea
candidatului cel mai bine plasat.
   Interesantã, dar greu, dacã nu
imposibil de aplicat în politica
micilor orgolii de partid. E cu totul
improbabil sã vedem o astfel de idee
prinzând contur la noi. Va trebui sã
treacã multã apã pe Dâmboviþa pânã
ce raþionalitatea, simþul mãsurii ºi
al valorilor comune vor domni peste
politica de la noi. Perfidia unicului
tur de scrutin abia acum iese la
ivealã. Pentru unii, cãci pentru alþii
(cei bine plasaþi)  e manã cereascã.

Nu-ºi mai pune nimeni problema
reprezentativitãþii. Cu un singur tur,
aleºii (primari, consilieri) vor avea
în „spate” un numãr minim de
voturi susþinãtoare, nicidecum
o fal ie  reprezentat ivã d in
respectiva comunitate.
   Poate cã un tur secund ar mai
schimba ceva din datele problemei,
însã nu prea semnificativ. În fond,
ponderea celor care voteazã ºi se
implicã serios în chestiunea aceasta
ciclicã e sub 40%. Ideea lui Predoiu
e mai curând disperatã decât
inspiratã. ªansele ei sunt mici, dar
vociferarea ei exprimã  starea de
derutã din rândurile liberalilor. Pe
Bucureºti au ºanse la 1-2 sectoare,
iar în þarã tot aºa, 2-3 municipii
(vorbim de primari) ºi respectivele
ºanse se bazeazã pe candidaþi
proveniþi din fostul PDL, nu din
vechiul PNL. Aliaþi la precedentele
alegeri locale, din 2012, cu PSD,
liberalii se vãd acum dincolo de
baricadã, cu moralul scãzut ºi idei
puþine. Marea fuziune cu oamenii lui
Bãsescu-Boc nu le-a adus mare
lucru, doar o perfidã competiþie
internã sub masca confreriei de
conjuncturã. În scurtã vreme nici nu
vom mai vorbi de PNL, ci de partidul
lui Blaga, de un PD-L cu chip

schimbat, ce a reuºit sã captureze,
din interior, un partid istoric. Eºecul
de la locale al liberalilor, atât de
previzibil, o va trimite acasã pe Alina
Gorghiu care, din pãcate, nu are
alonja lui Crin Antonescu. În plus,
alternativa Tãriceanu mereu va tenta
liberalii nemulþumiþi, ca o pungã de
evadare. În condiþiile unei drepte
fragmentate ºi de neînþeles, e clar
cã stânga face ce vrea, cum vrea.
Zilele trecute, s-a vãzut foarte
limpede, pesediºtii mehedinþeni au
dat, cu vizitele lui Ponta ºi Dragnea,
niºte  veritabile spectacole de forþã
ºi, vorba lui nea Nelu, echilibru, în
faþa unui PNL inert, care abia dacã a
bâlbâit ceva, indescifrabil.

   Guvernul Cioloº, care s-ar
presupune cã e expresia Cotrocenilor
ºi a liberalilor, nu e în stare sã susþinã
PNL, cel puþin la locale se aratã
depãºit de problemã. Avem doar un
singur tur la locale cãci Cioloº,
tehnocratul secolului, a bâlbâit-o
copios. În condiþiile acestea, ideea lui
Predoiu, bunã în substanþa ei, pare
mai degrabã o exclamaþie de panicã.
Din pãcate pentru liberali e prea
...devreme, încã nu ºi-au clarificat
raporturile intestine dupã fuziunea cu
pedeliºtii, ºi nici forma centralã de
conducere, de autoritate (în prezent
având una cam bicefalã) ºi nici
relaþiile cu preºedintele ºi guvernul.
Poate, dupã parlamentare, vor avea

rãgazul sã o facã. Experienþa
dureroasã a datului cu capul de prag
e totdeauna beneficã, asta dacã îi
supravieþuieºti, desigur.
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Fostul premier – care se
bucurã în acest moment de cel mai
mare grad de încredere între
politicienii României, a dezvãluit, în
cadrul unei emisiuni la o televiziune
localã, cã Marius Screciu a refuzat în
2012 un loc sigur de parlamentar,
pentru a rãmâne în administraþia localã
ºi pentru a cãpãta experienþa necesarã
sã conducã destinele municipiului
Drobeta Turnu Severin.

„Pe Marius îl consider prietenul
meu, îl ºtiu de foarte mult timp, i-am
apreciat întotdeauna loialitatea faþã de
oamenii ºi echipa din care a fãcut
parte. Este singurul pesedist cãruia
în 2012 i-am propus locul unu la
Camera Deputaþilor ºi m-a refuzat. La
acea vreme, sã fii candidat din partea
noastrã ar fi însemnat un loc asigurat,
dar Marius a preferat sã rãmânã
viceprimar ºi sã capete experienþã,
pentru cã îºi dorea sã devinã primar
al Severinului. Mã bucur cã a luat
atunci aceastã decizie, pentru cã acum
are experienþa necesarã sã fie un foarte
bun primar. Am venit aici, la Drobeta,
sã-l sprijin cu tot sufletul!”, a declarat
Victor Ponta.
   ªi candidatul Partidului Social
Democrat pentru funcþia de primar al
Severinului, Marius Screciu, a explicat
de ce a luat atunci decizia de a nu
pleca în Parlament: „Sunt în Partidul

Victor Ponta:

„Am venit sã-l sprijin cu tot sufletul pe Marius Screciu,
pentru Primãria Severinului!”

Victor Ponta, prim-ministrul care a condus Guvernul ce a asigurat cea mai mare creºtere economicã a României
în 2015, dintre þãrile Uniunii Europene, a venit la sfârºitul sãptãmânii la Drobeta Turnu Severin sã susþinã
candidatura lui Marius Screciu la funcþia de primar ºi a tuturor candidaþilor social-democraþi din Mehedinþi.

Social Democrat de când am intrat în
politicã. Sunt nãscut în Severin, am
crescut aici, am fãcut ºcoala aici ºi
vreau sã îmi cresc copiii tot aici, într-
un oraº modern, civilizat. Avem
nevoie de sprijin guvernamental, aºa
cum am primit de la Guvernul Victor
Ponta, pentru cã suntem al doilea judeþ
din þarã, ca nivel al ratei ºomajului.
Cel mai mare proiect pentru noi, ca
oraº, îl reprezintã locurile de muncã,
sã nu ne mai plece copiii sã
munceascã în alte pãrþi”.

RAAN-ul putea funcþiona dacã
erau continuate grupurile 3 ºi 4

de la Cernavodã

   Fostul premier al României a
explicat la Drobeta Turnu Severin ºi
situaþia Regiei Autonome de Activitãþi
Nucleare: „Noi am încercat, de fiecare
datã, sã aducem lucruri bune pentru
Mehedinþi. Au fost ºi momente grele
aici, ne-a preocupat încãlzirea
oraºului, am ºi alocat bani în acest
sens pentru a rezolva problema iarna
trecutã, am vorbit cu oamenii de la
RAAN, unde au fost momente
tensionate ºi am cãutat cele mai bune
soluþii. Problema acolo a fost a
preluãrii unei fabrici care venea cu
probleme din trecut, care depindea ºi
depinde de douã alte mari unitãþi
economice; putea funcþiona în

continuare RAAN-ul, dacã proiectul
grupurilor 3 ºi 4 de la centrala

nuclearo-electricã de la Cernavodã, pe
care noi l-am semnat ºi pornit, ar fi
continuat. Am înþeles cã de 6 luni nu
s-a mai întâmplat nimic în acest sens”.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
reamintit sprijinul pe care Guvernul
condus de premierul Victor Ponta l-a
acordat Mehedinþiului:„Ajutorul a fost
substanþial, atât din partea prim-
ministrului Victor Ponta, cât ºi a
vicepremierului Liviu Dragnea, în
special prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã. Pot sã spun cã s-
au semnat contracte pentru 101
proiecte, în peste 50 de localitãþi, de la
infrastructurã rutierã modernizatã ºi

pânã la alimentãri cu apã ºi canalizare.
Am fost patru ani de zile alãturi de
mehedinþeni, ºtim problemele cu care
se confruntã localitãþile judeþului, am
demarat proiecte de modernizare ºi
este important sã le continuãm”.

Actuala guvernare,
zero fonduri europene

   Fostul premier al României a declarat
cã anul acesta atragerea de fonduri
europene este zero, în condiþiile în care
comunitãþile locale au nevoie de
proiecte de dezvoltare: „Anul acesta,
dacã vorbim de fonduri europene,
activitatea este zero. Mã bucur cã am
reuºit noi sã luãm mãsuri care sã
îmbunãtãþeascã viaþa oamenilor, aºa
cum au fost reducerile de taxe, scãderea
TVA-ului, creºterile de salarii la
educaþie, sãnãtate, administraþie,

sprijinirea întreprinderilor restructurate,
aºa cum a fost RAAN-ul. Vreau sã-i rog
pe mehedinþeni, sã compare cum a fost
guvernarea noastrã ºi guvernarea de
acum ºi sunt convins cã vor avea
încredere în candidaþii noºtri, pe 5
iunie. Apoi trebuie sã ne apucãm din
nou de muncã, pentru cã în perioada
2012-2015 am fost de multe ori aici,
ºi cu proiecte ºi cu bani. Dacã vom
avea sprijinul cetãþenilor, vom putea
continua lucrurile bune începute de noi.
Þin foarte mult la Mehedinþi, pentru cã
are potenþial ºi are nevoie de o
administraþie bunã ºi de un Guvern care
sã vã sprijine”, a precizat Victor Ponta.

 Biroul de presã
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Culorile stâncilor –
expoziþie temporarã

24 mai este Ziua Europeanã
a Parcurilor Naturale ºi Naþionale.
„Culorile stâncilor” este o expoziþie
realizatã de muzeografii Secþiei
ªtiinþele Naturii a Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier, organizatã cu prilejul
acestui eveniment din calendarul
ecologic. Invitaþii evenimentului au
fost biolog Amalia Dumbravã de la
Administraþia Parcului Natural Porþile
de Fier ºi elevii clasei a X-a de la

Liceul de Arte I. ªt. Paulian
coordonaþi de profesorul Dan Cepeºi.
   Pornind de la culorile plantelor
identificate în expoziþia “Culorile
stâncilor” ºi de la semnificaþia
fiecãrei culori, invitaþii au imaginat
prin schiþe ºi desene, personaje ºi
peisaje de poveste, Defileul Porþile
de Fier, muza acestei activitãþi,
fiind un tãrâm de poveste.

 Biroul de presã

PSD-ul reprezintã...

„Vreau sã-i mulþumesc primarului
Constantin Gherghe, pentru ceea ce
a reuºit sã facã pentru Severin ºi
pentru faptul cã a înþeles sã participe
la construcþia unei echipe care nu
poate aduce decât beneficii judeþului
Mehedinþi. Vreau sã-l felicit pe
Marius Screciu, care se aflã acum în
situaþia de a deveni un primar al
Severinului, cel puþin la fel de bun ca
actualul edil. Îl felicit pe Aladin
Georgescu, un om în care eu am
încredere, cinstit, corect, un om de
caracter ºi de cuvânt, care are
capacitatea sã strângã în jurul lui o
echipã puternicã. Sunt convins cã veþi
câºtiga ºi aceste alegeri!”, a declarat
preºedintele PSD, Liviu Dragnea.
Marea echipã PSD a reuºit sã
aducã în judeþul Mehedinþi cele
mai mari sume din anul 1990
Continuitate ºi noi proiecte pentru
dezvoltarea ºi modernizarea

Mehedinþiului, asta îºi propune

preºedintele PSD Mehedinþi, Aladin
Georgescu: „În ultimii patru ani, am
încercat ºi în bunã mãsurã am reuºit sã
dezvoltãm comunitãþile urbane ºi rurale,
sã unim satele între ele prin drumuri
reabilitat, sã aducem apa ºi canalizarea
la casele mehedinþenilor, sã
modernizãm grãdiniþe, ºcoli, cãmine
culturale, unitãþi sanitare ºi edificii de
culturã, sã ajutãm primãriile în înscrierea
ºi derularea proiectelor. Marea echipã
a Partidului Social Democrat a reuºit
sã aducã în ultimii patru ani, în judeþul
Mehedinþi, din finanþãri
guvernamentale, cele mai mari sume
din anul 1990 ºi pânã astãzi. Este nevoie
de noi toþi, pentru ca printr-un nou
mandat încredinþat de mehedinþeni, sã
continuãm lucrurile bune demarate
împreunã, sã le ducem la bun sfârºit ºi
sã ne concentrãm cãtre alte obiective
de interes, cum sunt modernizarea
infrastructurii portuare, dezvoltarea ºi

consolidarea infrastructurii turistice,
reabilitarea infrastructurii sportive,
asigurarea unui cadru atractiv pentru
crearea de locuri de muncã”.
Marius Screciu: Vom câºtiga
alegerile, atât la nivel de primari,
cât ºi la nivelul Consiliului
Judeþean
Candidatul PSD Mehedinþi la funcþia
de primar al Severinului, Marius
Screciu, a declarat cã se bazeazã în
campania sa pe oameni responsabili:
„Suntem una dintre cele mai
puternice organizaþii din þarã, o
organizaþie ce a câºtigat foarte multe
alegeri, pentru cã avem oameni
serioºi, credibili, loiali, care au
demonstrat cã judeþul Mehedinþi se
poate baza pe ei. Vom câºtiga ºi
alegerile din 5 iunie, atât la nivel de
primari, cât ºi la nivelul Consiliului
Judeþean. Am alãturi de mine o echipã
de oameni profesioniºti în domeniile
în care activeazã ºi pregãtiþi sã se
implice în problemele Severinului.
Mai mult decât atât, avem alãturi de
noi aliaþii de la UNPR, oameni care
s-au þinut de cuvânt de la începutul
relaþiei noastre ºi se vor þine în
continuare. Sunt multe probleme la
care severinenii aºteaptã o rezolvare,
una dintre ele fiind problema încãlzirii
ºi vreau sã mulþumesc Guvernului
Ponta, din care a fãcut parte ºi
vicepremierul Liviu Dragnea, pentru
cã anul trecut ne-a ajutat sã rezolvãm
o situaþie dificilã pentru oraº.
Împreunã suntem mai puternici ºi
pregãtiþi sã dezvoltãm proiecte care
sã îmbunãtãþeascã viaþa oamenilor”.
Liviu Dragnea: Întotdeauna când
am guvernat România, þara s-a
dezvoltat ºi s-au gãsit bani

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a
mai precizat cã social-democraþii sunt
o frumoasã familie, pregãtitã sã
guverneze de fiecare datã bine
România: „De câte ori am venit în
Mehedinþi, am venit sã ajut, nu am
venit nici sã fac poze, nici sã iau voturi
pentru mine ºi nici sã mint oamenii.
Când am fost în 2014 la inundaþiile de
la Bãlãciþa, acolo nu am fost sã mã
plimb cu televiziunile, am fost sã
rezolvãm pe loc o problemã. Apoi, în
septembrie, am fost la Eºelniþa, la
Orºova, au fost alocaþi bani ºi o mare
parte dintre dezastrele produse de ape
s-au rezolvat. Nu avem genunchii
chiar aºa de moi ºi nu fugim. Suntem
o familie mare ºi frumoasã, noi cei din
Partidul Social Democrat, cel mai mare
partid politic din România un partid
care îºi iubeºte þara, care-i iubeºte pe
români. Cu toate greutãþile, noi
mergem înainte, pentru cã PSD-ul
reprezintã o forþã a binelui ºi oamenii
aºteaptã întotdeauna de la noi lucruri
bune. Întotdeauna când am guvernat
România, þara s-a dezvoltat ºi s-au
gãsit bani. Când guverneazã ceilalþi,
cei de dreapta, nu mai sunt bani,
trebuie sã tãiem din salarii ºi pensii,
austeritate, îngheþãm veniturile ºi
România merge pe scãdere
economicã. Cum venim noi, se gãsesc
bani, þara se dezvoltã, se mãresc salarii,
se mãresc pensii, se realizeazã
proiecte mari, subvenþiile vin la timp
în agriculturã ºi românii o duc mai
bine. De fiecare datã când spun aceste
lucruri, am înþeles cã domnul premier
Cioloº se supãrã. Atunci are douã
variante: ori sã îi treacã repede ºi
sã facã ceva, ori sã plece!”.

 Urmare din pag. 1

 Biroul de presã
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Dobrotã Valentina-Gabriela,
candidatul PMP Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, a demonstrat atât înainte
de începerea campaniei electorale, dar
mai cu seamã în perioada scursã de la
începerea oficialã a campaniei electorale
cã este un cadidat de forþã, redutabil.
Deºi nu era suficient de cunoscutã,
Dobrotã Valentina-Gabriela a reuºit în
ultimele luni sã recupereze foarte mult
din decalajul faþã de ceilalþi
contracandidaþi. Dobrotã Valentina-
Gabriela ºi-a creat un profil electoral
distinct ºi, în acelaºi timp, inedit. Este
candidatul care are o viziune coerentã,
realistã, bazatã pe propria-i experienþã,
în ceea priveºte dezvoltarea economicã
a municipiului Drobeta Turnu Severin.
Dobrotã Valentina-Gabriela are toate
motivele sã creadã în viziunea sa pentru
cã este, într-adevãr, caracterizatã de
competenþã, experienþã,
profesionalism... Principalul sãu lait-
motiv al acestei campanii electorale este:
„Locuri de muncã pentru severineni!”.
Aceasta a fãcut Dobrotã Valentina-
Gabriela toatã viaþa ºi în toate companiile
în care a lucrat sau pe care le-a
rentabilizat: a creat locuri de muncã.
Dobrotã Valentina-Gabriela este
singurul candidat care are relaþii solide,
întreþinute ºi cultivate de foarte mulþi ani,
cu lumea mediului de afaceri, a
investitorilor strãini. Acest fapt a reieºit
ºi cu prilejul recentei întâlniri la care

 Biroul de presã al PMP Mehedinþi

Dobrotã Valentina-Gabriela,
Eugen Golea ºi
PMP Mehedinþi

Dobrotã Valentina-Gabriela a invitat
investitori strãini, alãturi de firme de
consultanþã ºi proiectare, pentru a
identifica posibilitãþile ºi oportunitãþile
de dezvoltare a municipiului Drobeta
Turnu Severin ºi a judeþului Mehedinþi,
întâlnire organizatã sub titlul „Proiecte
de investiþii, strategii de dezvoltare
durabilã pentru Drobeta Turnu Severin
ºi Mehedinþi”. Dobrotã Valentina-
Gabriela este omul faptelor nu atât
pentru cã în toatã activitatea sa
profesionalã a pus pe picioare mari
companii din domeniul economic ºi a
creat mii de locuri de muncã, ci ºi prin
aceea cã, în doar câteva luni, a
demonstrat cã poate sã propunã
proiecte viabile ºi realizabile: proiectul
prieteniilor literare ºi cel al atragerii
de investiþii în judeþ.

Dobrotã Valentina-Gabriela are
forþa, capacitatea, competenþa ºi
viziunea pentru a gândi ºi a pune în
aplicare o strategie realistã de
dezvoltare economicã a municipiului
Drobeta Turnu Severin ºi de creare
de locuri de muncã care sã aducã
bunãstare severinenilor.

În acest demers este susþinutã de
cãtre Eugen Golea, preºedintele
PMP Mehedinþi, omul datoritã
cãruia Dobrotã Valentina-Gabriela a
acceptat sã candideze la funcþia de
primar al Severinului. Între cei doi
existã o relaþie de prietenie de foarte
mulþi ani, iar faptul cã Dobrotã

Valentina-Gabriela a fost de acord
sã candideze din partea PMP
Mehedinþi este fãrã îndoialã meritul
preºedintelui Eugen Golea, iar
aceasta denotã, înainte de toate,
încredere ºi respect reciproc. Dobrotã
Valentina-Gabriela ºi Eugen Golea
sunt douã persoane extrem de
compatibile, pentru cã amândoi îºi
doresc o dezvoltare economicã a
judeþului, au experienþa necesarã
pentru conturarea unei astfel de
strategii ºi sunt hotãrâþi sã o punã în
aplicare. Niciunul dintre ei nu a activat
în sectorul public, ci doar în cel privat,
iar amândoi au acceptat sã se implice
în viaþa publicã pentru a aduce o
schimbare în bine pentru
comunitatea localã, pentru a
propune proiecte realiste ºi
sustenabile de dezvoltare economicã
a municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi a judeþului Mehedinþi.

Dobrotã Valentina-Gabriela ºi
Eugen Golea înseamnã PMP
Mehedinþi, un partid nou, care
doreºte sã vinã cu o nouã viziune în
ceea ce priveºte exercitarea actului
administrativ. PMP Mehedinþi este
un partid format, preponderent, din
tineri care nu au mai fãcut politicã ºi
care doresc sã se implice în viaþa
politicã localã pentru a aduce un suflu
nou ºi o altã mentalitate. Candidaþii
PMP Mehedinþi pentru alegerile
locale din data de 5 iunie sunt oameni
credibili, competenþi, care vor sã
aducã o schimbare realã în localitãþile
în care candideazã.

PMP Mehedinþi a reuºit, graþie
implicãrii responsabile a preºedintelui
Eugen Golea, sã se defineascã drept
un partid de acþiune, unitar ºi dinamic.
În cadrul acestui demers politic

abilitãþile organizatorice ale
preºedintelui Eugen Golea au fost
esenþiale pentru ca PMP Mehedinþi
sã-ºi creeze structuri locale într-un
timp foarte scurt. Cele douã
componente ale activitãþii politice a
PMP Mehedinþi, respectiv
organizarea ºi comunicarea, au fost
asumate cu responsabilitate de
conducerea acestui partid. Datoritã
acestei strategii politice corecte a fost
posibilã configurarea PMP Mehedinþi
ca o formaþiune credibilã, o alternativã
politicã serioasã ºi viabilã. De
asemenea, este de notat ºi anvergura
politicã a preºedintelui PMP
Mehedinþi. Eugen Golea este unul
dintre puþinii politicieni locali pentru
care responsabilitatea de lider de filialã
judeþeanã este sinonimã cu implicare
fermã ºi permanentã pentru
consolidarea organizaþiei pe care o
conduce. El este un politician diferit
prin aceea cã dã dovadã de multã
maturitate ºi eficienþã politicã. Întregul
efort politic depus, înþeles fie sub
aspect organizatoric, fie privitor la
comunicarea politicã, a fost asumat
cu responsabilitate maximã. Eugen
Golea a demonstrat calitãþi de lider
politic nu doar prin faptul cã a constituit
o filialã politicã bine oraganizatã, ci ºi
prin aceea cã a înþeles situaþia politicã
a judeþului, plasând PMP Mehedinþi
pe un culoar favorabil de afirmare.

Eugen Golea ºi-a propus nu
doar sã consolideze PMP
Mehedinþi, dar ºi sã obþinã un rezultat
electoral foarte bun la alegerile
locale din data de 5 iunie, scrutin la
care sunt ºanse reale sã fie confirmat
prin vot acest imens efort politic depus
de-a lungul a doar doi ani de zile.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Probabil cã nu era suficientã
isteria naþionalã, iscatã, din nu ºtiu
câte temeinice motive, în jurul
producãtorului de dezinfectanþi
spitaliceºti HEXIPHARMA, cãci, iatã,
a venit ºi bomboana de pe colivã:
accidentul – mã rog, împrejurarea –
în care ºi-a pierdut viaþa, duminicã
seara, patronul firmei, Dan Condrea.
Toate ipotezele posibile în legãturã cu
acest eveniment au fost lansate. Nu
cred cã a rãmas vreuna. De câteva zile,
toatã lumea nu vorbeºte decât despre
Dan Condrea ºi HEXYPHARMA lui,
despre conturile lui din bãnci strãine,
off shor-uri, despre fosta nevastã ºi
actuala partenerã, despre relaþiile
acestuia  cu lumea politicã ºi cu
instituþiile de forþã ale, nu-i aºa,
statului de drept, despre generozitatea
sau despre zgârcenia lui º.a.m.d.. Deºi
omul este de peste douã decenii în
afaceri de vârf de genul acesta, pânã
acum, cu toatã discreþia doveditã, tot
putea sã se audã despre el  una - alta.
Dar, deocamdatã – mucles, rien de
rien, nada de nada. Acum, toate se
prãbuºirã în capul lui, cap
responsabil, iatã, de mai toate relele
din România. Nouã nu ne place deloc,
deloc aceastã trebuºoarã, care, orice
s-ar spune, pute de la distanþã a
diversiune. Mai ales cã, pânã acum,
„bãieþii” nu au gãsit explicaþii
satisfãcãtoare pentru toate dramele
din Sãnãtate ºi nu  numai din

Nu toatã lumea „ îºi face treaba”
Sãnãtate. De aceea, noi considerãm
cã miza adevãratã a  acestui scandal
este scoaterea cu orice preþ de pe piaþa
autohtonã a dezinfectanþilor sanitari
a HEXYPHARMA ºi înlocuirea
acestui producãtor cu un altul. De pe
piaþa internã, dar cel mai sigur de pe
piaþa externã. Treaba începutã cu
brânzeturile BRÃDET trebuie sã
continue. Pe cât mai multe planuri.
La urma urmei, la câte industrii au
dispãrut din economia româneascã
în ultimul sfert de veac, ce mai
conteazã douã-trei „flecuºteþe” acolo?
   * Dar nu trebuie, probabil, sã
disperãm. Pentru cã, în schimb,
promite sã creascã ºi sã înfloreascã
spaþiul de manifestare a crimei
politice, cu iz profund mafiot, în
România. Nu e de glumã!.
   * În toiul acestui scandal, aºa-zisul
preºedinte al României a þinut sã se
facã de râs, ieºind în faþa naþiunii ºi
cauþionând, cu o evidentã siguranþã de
sine, activitatea SRI. Care, dupã
dumnealui, ar fi singura entitate care
funcþioneazã  bine („îºi face treaba
bine!”) în þara asta. Pe cuvânt? Cu ce
le eºti dator, maistre, lui Coldea ºi
compania? Pentru cã, zãu, aºa reiese
din toatã fandoseala dumitale
cotrocenistã. Dar pe Codruþa ai uitat-
o? Ori te pregãteºti sã-i dai cât mai
eficient lovitura de graþie, în perspectiva
prezidenþialelor din 2019? Oricum, nici
duduia cu pricina nu se simte tocmai

în apele dumneaei, dupã bâlbele de
datã recentã, care i-au scos în
evidenþã punctele mai mult decât
slabe, pe care, furaþi de entuziasmul
raportãrilor bilanþiere, dumnealui ºi
ceilalþi înalþi oficiali români refuzau
pânã de curând sã le vadã.
   * Cât priveºte expresia sfertodoctã
„îºi face treaba”, pe care tot mai mulþi
„actanþi” ai vieþii publice au adoptat-
o, într-o totalã nepãsare faþã de
damful  ei urât mirositor, ce sã mai
zicem? Spor la treabã – Inspiraþi!
Expiraþi! Inspiraþi! Expiraþi!... Treabã
mare ºi, desigur, bunã! Dar, chiar,
toatã lumea ºi-o face? Treaba,
desigur! Ei, asta nu e tocmai...sigur.
   * Campania electoralã, în ciuda unui
firav reviriment în sãptãmâna ce trecu,
orice s-ar spune, treneazã. La
Bucureºti, a avut loc luni searã, un fel
de dezbatere, de confruntare
electoralã, între niºte candidaþi la
Primãria generalã a Capitalei (Gabi
Firea, Cãtãlin Predoiu, Nicuºor Dan
ºi încã  vreo doi, ale cãror nume nu le
reþin), gãzduitã de Antena 3 ºi
moderatã de Mihai Gâdea.  Parcã a
fost discuþia unor persoane apãsate
de varii handicapuri.  Pe cât de penibil
a fost Mihai Gâdea, ale cãrui eforturi
de a pãrea imparþial ºi de a sta cu ochii
pe ceas, îl fãceau sã transpire vizibil,
pe atât de caraghioºi erau politicienii
în discuþie, constrânºi, pe de o parte,
sã mimeze deontologia dezbaterii, iar

pe de alta sã fie tari în gurã, spre a fi
apreciaþi de ºefii de partid, eventual
de mult prea apaticul electorat.
Reprezentaþie, dupã pãrerea mea total
ineficientã, dar , mai presus de orice,
enervantã la culme, deºi participanþii
se felicitau, la final, cu o mare efuziune
între ei, ca ºi cum cine ºtie la ce
treabã deosebitã participaserã.
   * Pe la noi, unii candidaþi preferã
acþiunile prin locurile aglomerate
(pieþe, târguri, manifestãri câmpeneºti
etc.), cazul reprezentanþilor partidelor
aºa-zise mari, alþii, reprezentând
partide de mai micã anvergurã, se
mulþumesc cu timpii de antenã
repartizaþi de televiziunile locale.
„Maestrul” Gherghe, încã primarul
Severinului, viitor de tristã amintire,
participã la niºte emisiuni televizate,
chipurile pentru a-l susþine pe Marius
Screciu, în realitate pentru a privi...
superior cãtre telespectatori ºi
moderatori, pe ...deasupra
ochelarilor! Ãsta da, reflex de
intelectual, ce mama ei de treabã,
doar unde ne aflãm noi aici?!
   * Un  chip cu adevãrat frumos ºi
expresiv pe micile ecrane severinene
– tãnãra GEORGIANA COCA, de la Tele
2, fosta noastrã studentã eminentã de
acum câþiva ani, de la Facultatea de
Litere din Drobeta Turnu Severin.
Putem spune cã suntem fani?
Putem, desigur!

Cea mai puternicã ºi
serioasã echipã pentru Severin,
acesta a fost mesajul transmis, ieri,
de cãtre Marius Screciu, candidatul
Partidului Social Democrat la funcþia
de primar al Severinului ºi
Constantin Gherghe, preºedintele
UNPR Mehedinþi ºi primar în
funcþie. Cei doi au susþinut o
conferinþã de presã, în care primarul
Severinului a prezentat ºi scrisoarea
pe care o va trimite severinenilor, în
urmãtoarele zile, ºi în care explicã
de ce a ales sã-i susþinã pe Marius
Screciu pentru Primãria Severinului
ºi pe Aladin Georgescu, pentru
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
în aceastã campanie.

   „Este modul în care eu am înþeles
sã mã adresez severinenilor, la
finalul acestui mandat. În aceastã
scrisoare îmi exprim dorinþa ca
Marius Screciu sã fie primarul
Severinului ºi Aladin Georgescu sã
devinã preºedinte al Consiliului
Judeþean. Mã adresez severinenilor,
sã înþeleagã necesitatea ca Marius
sã aibã un Consiliu Local de partea
lui, altfel se va întâmpla la fel ca în
ultimul timp, un spectacol neplãcut.
Am vrut sã anunþ cã aceastã
scrisoare va ajunge la severineni, ca
sã nu se mai întâmple ca acum patru
ani, când s-au rãspândit mesaje
false, ca venind din partea mea.
Dacã cineva mai încearcã asta, sã

se ºtie cã este o minciunã.
Rugãmintea mea este ca Marius sã
fie votat primar ºi Alianþa PSD +
UNPR sã aibã majoritate în Consiliul
Local”, a declarat Constantin
Gherghe, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.

Marius Screciu: Vrem sã
continuãm investiþiile demarate
ºi venim cu proiectele noastre

   Partidul Social Democrat va
continua campania sa pozitivã,
realistã, bazatã pe proiecte ºi nu va
rãspunde atacurilor nefondate ale
adversarilor. „Avem o echipã bine
structuratã ºi bine pregãtitã, atât
pentru Consiliul Local, cât ºi pentru
Consiliul Judeþean, oameni bine

pregãtiþi profesional, venim cu un
proiect viabil, serios, nu promitem
marea cu sarea. Pe de altã parte, este
regretabil cã PNL aduce în continuare
lucruri mizerabile în spaþiul public,
materiale fãcute la comandã ºi
difuzate la un post de televiziune, cu
sprijinul lui Liviu Nicolicea. Aºa
înþeleg ei campania, cred cã
influenþeazã votul severinenilor.
Nimic mai fals. Noi vrem sã
continuãm investiþiile demarate ºi
venim cu proiectele noastre pentru
Severin, continuând astfel o
campanie decentã, serioasã ºi
susþinutã”, a precizat Marius Screciu,
candidatul PSD pentru Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin.

Vrem sã continuãm investiþiile...

Bibicul
(p.cf. Eugen MÃICÃNEANU)
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Dosar de politician
mehedinþean

Dosar de politician mehedinþean:
Nicolae Tudorescu – un politician

care a evoluat mult

Nicolae Tudorescu s-a afirmat politic
în PC Mehedinþi, partid în care s-a
înscris în anul 2011. Tot în acel an a
fost nominalizat de PC Mehedinþi
drept candidat al acestei formaþiuni
politice pentru funcþia de preºedinte
al Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Nu a mai fost cazul, deoarece partidul
sãu a intrat în alianþa politicã localã,
formând USL Mehedinþi. La scurt
timp dupã ce a intrat în PC Mehedinþi,
Nicolae Tudorescu a devenit
preºedintele formaþiunii într-un
moment în care se impunea o nouã
conducere. Nicolae Tudorescu este un
politician local care a evoluat pozitiv
în ultimii ani. Preluarea funcþiei de
preºedinte al PC Mehedinþi într-un
moment când aceastã formaþiune
politicã traversa o perioadã extrem de
dificilã a fost una beneficã, deoarece
acest partid a revenit pe scena politicã
localã. PC Mehedinþi a fost un partid
care a trecut, în ultimii ani, prin mai
multe faze, de la succese electorale
la momente de inactivitate politicã.
Pânã la alegerile locale din anul 2012
pentru PC Mehedinþi a fost o perioadã
nefastã, partidul fiind practic scos din
structurile administraþiei publice
judeþene, acolo unde deþinuse poziþii
importante. Formaþiunea intrase într-
un declin evident, nemaiavând forþa
de a se exprima convingãtor din
punct de vedere politic. A fost nevoie
de o schimbare la nivelul conducerii
sale pentru ca în PC Mehedinþi sã
reînvie speranþa unei relansãri
politice. Numirea lui Nicolae
Tudorescu în funcþia de preºedinte a
dinamizat, în mod cert, activitatea
organizaþiei judeþene, aceasta
devenind una mult mai intensã.
Prioritatea preºedintelui Nicolae
Tudorescu a fost refacerea structurilor
teritoriale de partid, serios afectate atât
datoritã faptului cã partidul nu mai
beneficia de reprezentare în CJ
Mehedinþi, dar ºi cã acesta avea
statutul de partid de opoziþie. Practic,
Nicolae Tudorescu ºi-a asumat
procesul reconstrucþiei interne a PC

Mehedinþi, demers politic pe cât de
dificil, pe atât de ambiþios. În aceeaºi

ordine de idei, preocuparea liderului
PC Mehedinþi, Nicolae Tudorescu, a
fost ºi aceea de a întãri partidul prin
atragerea de oameni intergri ºi
apreciaþi. Din acest punct de vedere,
noul lider al conservatorilor
mehedinþeni a adoptat o strategie
corectã, ea vizând relansarea
formaþiunii la nivelul judeþului prin
atragerea de oameni credibili.
Dincolo însã de acest aspect, a rãmas
dorinþa de reconstrucþie a filialei,
demers mai mult decât necesar
pentru ca aceastã formaþiune sã spere
la o relansare pe scena politicã localã,
fapt care, de altfel, s-a ºi întâmplat,
deoarece PC Mehedinþi a revenit, în
urma scrutinului local din vara anului
2012, în cadrul administraþiei publice
judeþene ºi locale. Nicolae Tudorescu,
în calitatea sa de preºedinte de partid,
nu doar ºi-a asumat aceastã sarcinã,

dar s-a ºi implicat, cu fermitate ºi
responsabilitate, în revigorarea
structurilor locale de partid. Alianþa
PC cu PLR ºi constituirea ALDE
Mehedinþi este, fãrã îndoialã, o nouã
etapã în destinul politic al lui Nicolae
Tudorescu, noul proiect politic putând
fi unul de succes. În cadrul noii
construcþii politice, Nicolae Tudorescu
a devenit preºedinte executiv al ALDE
Mehedinþi, poziþie din care îºi poate
aduce o contribuþie decisivã în
lansarea sa. Constituirea ALDE
Mehedinþi a coincis cu crearea în judeþ
a unei noi alternative politice. Mai
trebuie amintit ºi faptul cã Nicolae
Tudorescu a fost pentru o scurtã
perioadã de timp ºi viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.

Mircea Sevastian Grosu, aproape
de sfârºitul carierei politice

   Mircea Sevastian Grosu s-a afirmat
politic în PD Mehedinþi, partid devenit
ulterior PDL Mehedinþi. A deþinut
funcþia de preºedinte al organizaþiei
municipale Drobeta Turnu Severin. La
alegerile locale din anul 2008, Mircea
Sevastian Grosu a fost ales consilier
local din partea PDL Drobeta Turnu
Severin, iar din aceastã poziþie a fost
ales viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. A fost anul în
care PDL Drobeta Turnu Severin a
câºtigat alegerile locale în municipiul
Drobeta Turnu Severin, iar întreaga

Nicolae Tudorescu ºi Mircea Sevastian Grosu

 Mircea Popescu

conducere a Primãriei severinene i-a
revenit. Mircea Sevastian Grosu a stat
în funcþia de viceprimar pânã la
alegerile locale din anul 2012. Atunci,
deºi M N MH, alianþa electoralã
formatã în jurul PDL Mehedinþi, a

câºtigat din nou alegerile locale,
aceastã alianþã nu a mai putut rãmâne
la conducerea Primãriei Severin
datoritã unor trãdãri interne. Mircea
Sevastian Grosu a fost ales din nou
consilier local, însã nu a mai putut sã-
ºi pãstreze funcþia de viceprimar. Dupã
fuziunea cu liberalii, Mircea Sevastian
Grosu a devenit membru al PNL
Mehedinþi, fãrã însã sã mai deþinã vreo
funcþie politicã importantã în noul
partid. Anumite probleme pe care le
are în justiþie l-au scos pe Mircea
Sevastian Grosu din prim-planul vieþii
politice locale, existând premise reale
sã-ºi încheie cariera politicã.

Reprezentanþii Jandarmeriei
Mehedinþi în cooperare cu specialiºti
din cadrul Serviciului Judeþean
Anticorupþie, au desfãºurat în data de
23 mai.a.c., o acþiune informativ-
educativã la Grupul  ªcolar “Matei
Basarab” din Strehaia.
   Jandarmii le-au prezentat elevilor
aspecte referitoare la violenþa fizicã ºi
verbalã,  consecinþele sociale ºi juridice
ale comiterii de infracþiuni (regimul
sancþionator), precum ºi aspecte
referitoare la  pericolul ºi consecinþele
nefaste ale consumului de substanþe
interzise. Jandarmii le-au fãcut elevilor
câteva recomandãri pentru petrecerea
unei vacanþe în siguranþã, iar pentru cei
care doresc sã îmbrãþiºeze  cariera
militarã, a fost prezentatã oferta
educaþionalã la arma Jandarmi.

Acþiunile preventive continuã în ºcolile mehedinþene

      Liceenii au primit din patea
specialiºtilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Mehedinþi, informaþii cu
privire la drepturile, libertãþile ºi
obligaþiile ce le revin în calitate de
cetãþeni în relaþia cu angajaþii
structurilor M.A.I., precum ºi câteva
noþiuni de drept penal. Elevilor li s-a
explicat care sunt infracþiunile de
corupþie ºi modul de acþiune în

situaþia în care cetãþenii iau la
cunoºtinþã despre sãvârºirea unor
fapte de acest gen. Au fost purtate
discuþii pe marginea unor cazuri
instrumentate de specialiºtii în
domeniu ºi vizionate proiecþii cu
caracter specific. Activitãþile de acest
gen continuã pe parcursul
sãptãmânii viitoare în mai multe ºcoli
ºi licee  din judeþul Mehedinþi.
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Asistãm nepãsãtori la
falsificarea istoriei noastre (am în
vedere, 9 Mai, Ziua Independenþei
de stat a României), dãm din umeri
cînd televiziunile naþionale (care nu
mai sînt naþionale) au trecut pe faþã
la spãlarea creierelor, înlocuind
evenimentele istorice reale cu
idioþenia ºi aberaþia unor
manifestãri comandate. Bine
dresaþi sau din necunoaºtere unii
jurnaliºti vorbesc patetic despre
regalitate în Republica România,
trecînd sub tãcere condamnabila
trãdare regeascã! Familia fostului
rege s-a dedulcit la publicitate. Vrea
mai mult, tot mai mult! Precum
criminalii care se întorc la locul
faptei, dupã reîntoarcerea în
România, fostul rege Mihai n-a
fãcut decît sã revendice ceea ce
aparþine de fapt ºi de drept
poporului român, ºtiut fiind cã
monarhia a avut uscãturile ei
pãcãtoase. Sã-l predãm generaþiei
tinere pe Carol al doilea – poreclit
Uzurpatorul, „cartofor prin
lupanarele Parisului, client al
„fetiþelor” care îºi expuneau nurii
în vitrinã în Place de Pigale, cel,
care a dat o loviturã de stat ºi a
instaurat dictatura regalã, numitã ºi
carlistã, a dizolvat Parlamentul ºi
partidele politice, a înlãturat
democraþia, libertatea presei ºi,
cînd cineva nu se asocia la
netrebniciile lui, îl asasina cu sînge
rece”, scrie Col(r) Vasile Zãrnescu.
Auziþi smintealã! Sã aduci un
convoi de trîntori strãini sã conducã
poporul român, jefuindu-l, cînd
România avea ºi are patrioþi
zdraveni la minte! Ar constitui un
act de dreptate naþionalã, dacã
membrii familiei fostului rege

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Le lega cuþite la picioare
ºi-i arunca în ringul de luptã

Mihai ar fi luaþi la întrebãri de
D.N.A., precum este cercetat Paul
Lambrino, o altã sugativã
alogenã, promovatã asiduu de
cumãtrul Bãsescu.

Vor onoruri, vor proprietãþi ºi
morminte scumpe

   Prin sertarele bine încuiate ale
palatelor revendicate, anchetatorii
vor gãsi pe sãturate pagini pentru
niºte dosare, dar ºi secrete
dãtãtoare de fiori. Mihai trebuia sã
cedeze ultimul, cu preþul vieþii sale,
în faþa tãvãlugului comunist.
Brãtienii, Maniu, alþi patrioþi ºi
intelectuali de frunte au murit în
lagãrele ºi puºcãriile comuniste.
Dar a fugit ca un laº, pe baza
tîrgului cu ruºii, iar acum urmaºii
lui vor cinsteli ºi onoruri, vor
proprietãþi, morminte scumpe în
Cetatea lui Neagoe Basarab, vor
baluri dupã model regalist
anglican! În numele cãror servicii
aduse României? În numele
mizerabilei trãdãri de la 23 august
1944 ºi a celei din 16 iunie 1989
de la Budapesta? „Meseriile” de
rege, principesã sau prinþ nu sînt
nici rentabile în România, nici
dorite de popor! Membrii familiei
fostului rege trebuie sã producã un
ban cinstit, prin muncã, nu ca Irina,
cea de a treia fiicã a lui Mihai, care
la frageda vîrstã de 60 de ani a fost
condamnatã de justiþia americanã
pentru trafic ºi consum de droguri,
vînzare de alcool ºi organizare de
lupte ilegale cu cocoºi dresaþi.
Alteritatea sa „regalã” Irina sorta
cocoºeii, pe cei mai tari ºi mai
pintenoºi, le lega cuþite la picioare
ºi-i arunca în ringul de luptã. Vedeþi
ce fac leneºii nobili cînd n-au de
lucru ºi îi doare în cot de restul
lumii? O familie regalã trãieºte toatã
viaþa ca trîntorii, hrãnindu-se cu
mierea poporului. La muncã,
„stimabililor”! România nu-ºi
poate permite asistaþii sociali cu
ranguri fantomã!

Un rege fãrã regat
   Autoritãþile române s-au dat în
stambã la aniversarea de carton a
unui rege fãrã regat, un rege vinovat

de cei 45 de ani de comunism,
vinovat arestarea ºi asasinarea
mareºalului Antonescu la comanda
lui Stalin, vinovat de trimiterea la
moarte sau deportare a 150.000 de
soldaþi români, luaþi prizonieri de
ruºi prin ordinului sãu de încetare
a luptei contra ruºilor, vinovat de
condamnarea unor intelectuali,
responsabil de genocidul unor
strãlucite personalitãþi politice ºi
culturale, a unor jurnaliºti ºi
patrioþi, care au ales sã moarã,
decît sã trãdeze Þara, aºa cum a
procedat fostul rege. Dacã ar fi avut
un minim respect faþã de poporul
român, nu se întorcea sã trãiascã
din nou din mila ºi naivitatea
unora, revendicînd proprietãþi din
patrimoniul naþional, construite cu
sudoarea românilor. Dacã iubea
poporul român nu semna infama
declaraþie de la Budapesta din
1989, prin care cereau
independenþa Transilvaniei. Cel ce
a predat România ruºilor ºi a plîns
dupã noi în exil cu lacrimi de
crocodil, nu a fost decît un rege
necopt ºi laº, „un nevoiaº al
minþii”, cum l-a etichetat marele
jurnalist Pamfil ªeicaru. „Mihai a
conlucrat cu comuniºtii pînã la
abdicare. Le-a fãcut jocul ºi aceºtia
l-au lãsat sã plece nevãtãmat ºi cu
averea din România. Ba l-au mai
ºi decorat! Deºi putea sã refuze,
fostul rege Mihai a aprobat legea
pentru confiscarea aurului ºi
valutei în 1947, lege care a bãgat
mii de români la temniþã. În
Arhivele Naþionale existã
documentul care atestã cã fostul
rege Mihai s-a înþeles cu
comuniºtii sã abdice ºi nu a fost
forþat. Fostul rege Mihai a mai
contribuit la lichidarea ziariºtilor
ºi intelectualitãþii româneºti”,
scrie „Curentul”.

Niºte scuipãturi pe mormîntul
martirilor eroi români

   Toate manifestãrile dedicate
fantomaticei case regale, care
plagiazã, puþin cîte puþin, luxul
afiºat de regina Angliei, inclusiv
filmul dedicat personajului

sinistru, care la 23 august 1944 ºi-
a negociat libertatea ºi avuþia, sînt
niºte scuipãturi pe mormîntul
martirilor eroi români. „Viaþa
Maramureºului„ (CS) scrie cã
„Regele Mihai a fost un profitor
ordinar, care a abdicat în urma unor
negocieri purtate cu comuniºtii,
negocieri ce au avut la bazã un
interes material meschin. Fostul
rege nu a fost silit cu pistolul la
tîmplã, cum idiot repetã azi
susþinãtorii regalitãþii (gãselniþã
pentru naivi, neconformã cu
adevãrul istoric, aruncatã pe piaþã
dupã 1990 – n.a.). Poate nu ar fi
tîrziu ca împotriva acestui impostor
cu pretenþii de rege sã se dechidã
un proces ºi sã fie condamnat.
Poate nu a trãit degeaba atît. Poate
aºteaptã (fãrã sã-ºi dea seama)
judecata noastrã! Sã i-o oferim aºa
cum meritã”, scrie jurnalistul CS!
Iatã de ce afirm cã o parte a presei
nu face decît sã învîrtã cu cuþitul în
rana istoriei noastre, preamãrind un
trãdãtor ºi un profitor.

Conteazã numai ce vor
cele douã amante

   Preºedintele Iohannis a ales sã nu
sufle un cuvînt despre aniversarea
a 139 de ani de la Ziua
Independenþei de stat a României,
optînd pentru o fiestã dedicatã zilei
Europei, o performantã închisoare
a naþiunilor. Iohannis n-a spus prea
multe nici în scandalul
dezinfectanþilor, care a inflamat
societatea româneascã! Pentru
Iohannis conteazã numai ce vor cele
douã amante, Uniunea ºi America.
Vã mai amintiþi ce a declarat
Iohannis în campania prezidenþialã
la un post de televiziune? Cã este
„un politruc care vrea sã candideze”,
ºi, nu-i aºa, se dovedeºte a fi un truc
politic. În scandalul de la Colectiv
Ponta a fost obligat sã demisioneze.
În scandalul bacteriilor care au ucis
atîþia români în spitale strada nu se
sesizeazã sã cearã demisia lui
Iohannis ºi a lui Cioloº? N-a avut
cine sã-i tocmeascã!
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Unii ar spune cã este prea
mult, cã sunt teorii ale conspiraþiei,
dar bãieþii din noua Securitate au
ºtiut totul. Da, Totul, dupã ce au pãºit
timid în democraþie. Nu poate sã
nege nimeni cã bãieþii de la Noua
Securitate nu au ºtiut cã au fost
fraudate alegeri, de porcãria numitã
Iliescu, de faptul cã s-a votat
multiplu, cã s-au cãrat alegãtori, cã
au fost exportate arme, þigarete, cã
s-au pregãtit mineriade, cã au murit
oameni în condiþii suspecte, cã au
apãrut legi valabile 48 de ore, cã au
fost aruncate deºeuri periculoase în
inima Deltei, cã au fost închise
fabrici vitale, cã au dispãrut sectoare
întregi din economie, cã au tãcut,
pentru ca alþii sã intre pe piaþa
româneascã. Noua Securitate a fost
pânã de curând cot la cot cu
politicienii sau cu oamenii de afaceri
sau cu anumite grupuri de interese.

Dar Noua Securitate a arãtat cã se
poate ºi fãrã, cã a trecut de mult
majoratul ºi este suficient de
puternicã pentru a respira singurã,
pentru a merge singurã, pentru a lua

 ªtefan Bãeºiu

Noua Securitate ºi tinerii ei talentaþi
singurã decizii în toate domeniile
vieþii sociale din România. Noua
Securitate poate cã are drept de viaþã
ºi de moarte asupra celor care
vieþuiesc în România sau care bat
palma cu ea ºi nu ºtim noi, muritorii
de rând. Noua Securitate te poate
ridica sau te poate coborî în viaþã ºi
în afaceri. Este instrumentul care îþi
face viaþa mai bunã. Noua Securitate
a ºtiut de ceea ce se întâmplã în
spitale, de ºpãgarii din spitale, de
ºpãgarii din parlament ºi de ºpãgarii
din Ministerul Public sau Justiþie.
Noua Securitate are ºi ea o faþã
neagrã ºi una albã.

Cert este cã cea întunecatã ºi gri a
început sã predomine. Se dau lupte
ºi în Noua Securitate, dar câºtigã
centrele de putere cele mai tari. Noua
Securitate a început sã decidã viaþa
de zi cu zi a românilor. Zeci de mii
de români au murit pentru cã Noua
Securitate a tãcut ºi spune acum cã
a tot trimis la hârþogãrie cãtre
politicieni. Unde sunt sesizãrile
cãtre parchete, bombele transmise
cãtre jurnale? O cale tot era, dacã

sunt atât de abili secreþii, sã aparã
poporul internat în spitale. Noua
Securitate a ºtiut sã dea de lucru ºi
la presã ºi de scris la jurnale, dar
numai ce trebuia sã aparã. Noua
Securitate a aprins ºi reflectoarele
pentru arestãrile de vineri seara,
când tot românul este acasã, dupã
o sãptãmânã de lucru pe 40 de euro
ºi vrea sã vadã ce mai e pe la tv.
Noua Securitate ºtia cã arabii, evreii,
ungurii, italienii, ruºii ºi alte neamuri
cumpãrã în draci terenuri agricole
ºi surse de apã ºi alte resurse.

Bãieþii de dupã draperie au ºtiut
ºi de toate amantele ºi de toate
valizele. Au avut toate informaþiile
necesare pentru a face curãþeni ºi
pentru a igieniza societatea
româneascã. Noua Securitate a avut
grijã ºi de fosta Securitate. Bãtrânii
lupi de pazã ºi de torturã au acum
firme bune ºi cu multe contracte cu
statul. O duc bine ºi se bucurã de
atenþia ºi protecþia bãieþilor din Noua
Securitate. ªi pânã la urmã din ce
sã trãiascã bãieþii din Noua
Securitate, dacã nu tot din
contractele cu statul. Cã doar nu or
fi proºti sã se apuce sã exporte
armament sau medicamente sau
mercur sau alte substanþe sau alte
materii prime, sã facã ºi ei rost de
bani pentru activitatea proprie
internã sau externã. Noua Securitate
nu este diferitã. O Nouã Securitate

internã ºi o Nouã Securitate externã.
Oameni pregãtiþi, oameni trecuþi
prin Academia de informaþii. Oameni
gata sã moarã pentru þarã sau sã-i
pregãteascã pe alþii sã moarã pentru
þarã. Noua Securitate nu a ºtiut de
dezinfectanþii folosiþi în Armatã, pe
teatrele de rãzboi sau în spitalele
unde sunt aduºi pe lume micii viitori
soldaþi sau membri ai Noii
Securitãþi? Sau vor sã selecteze doar
din cei care rezistã. ªi vorba lui
Darwin, rezistã cel mai puternic. Nu
trebuie sã beneficieze de un start
„greºit” în viaþã, încã din sala de
operaþie, dacã ar fi fost cumva
dezinfectatã încãperea sau
instrumentarul cu substanþe foarte
puternice. Selecþia trebuie sã se facã
încã din viaþa intrauterinã de cãtre
Noua Securitate.

Noua Securitate este mai
periculoasã decât fosta Securitate,
pentru cã are termenul de
comparaþie. Poate sã o depãºeascã
ºi în rãu ºi în bine. ªi mai ales în
rãu. Mulþi spun cã Noua Securitate
a vândut þara la tarabã sau a permis
acest lucru. Vechea Securitate nu ar
fi vândut þara, dar a mai torturat pe
ici pe colo la popor. Pe undeva
lucrurile se echilibreazã. Dar parcã
Noua Securitate cu bãieþii ei tineri
ºi talentaþi are tot viitorul în faþã. Bani
sã iasã! Românul de rând ºi patria
sunt trecãtori.
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În zilele de 18 ºi 19 mai,
Inspectoratul  ªcolar Judeþean
Mehedinþi a organizat “Târgul
Ofertei Educaþionale 2016”.
   Cu aceastã ocazie  fiecare liceu ºi
ºcoalã postlicealã a avut prilejul sã
prezinte publicului interesat oferta
specializãrilor pe care le ºcolarizeazã.
  Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
prin materialele promoþionale
prezentate  a popularizat  existenþa
clasei a V-a  de gimnaziu ºi a
specializãrilor matematicã –
informaticã, tehnician în activitãþi în
economice (finanþe contabilitate) ºi
sport. La profilul sportiv se  pot înscrie
elevi care  practicã   fotbal, judo, lupte,
box, handbal etc.
   Doritorii sã ºtie cã liceul nostru dispune
de o bazã materialã care rãspunde
standardelor învãþãmântului de calitate.
   Specializarea tehnician în activitãþi
economice se bucurã de o încadrare
cu profesori de excepþie cum ar fi
Vlãduþ Simona , Andriþoiu Leontina,
care în anii ºcolari precedenþi ºi anul
curent au coordonat echipajele care au
participat la concursurile  ºi   proiectele
judeþene ºi naþionale  în domeniul
economic unde au ocupat locul I,

Privim spre anul ºcolar
2016 – 2017

primind premii consistente.
   De asemenea, la profilul sportiv
elevii noºtri fotbaliºti sunt campionii
judeþului Mehedinþi, la categoria lor
de vârstã,  iar  o bunã parte joacã la
echipe de liga  a IV-a, în
campionatul de seniori.
   Elevul nostru  Gînju Gabriel  a
fost transferat la echipa Politehnica
Timiºoara unde evolueazã cu
rezultate foarte bune.
  Alþi doi elevi au fost solicitaþi de
echipa de fotbal Sporting  Roºiori,
în liga a III-a.
 La box, judo, lupte  avem campioni
balcanici ºi europeni, mulþi dintre ei
fãcând   parte din loturile naþionale.
  Liceul dispune de teren sintetic de
fotbal pentru activitãþile sportive.
  De asemenea, apelãm la absolvenþii
gimnaziului sã se orienteze cãtre
liceul nostru unde se bucurã de o
îndrumare competentã din partea
profesorilor - antrenori Þurai Relu,
Urucu Eusebio,  Schintee Mihai,
fotbaliºti la rândul lor.
  Aºadar suntem îndreptãþiþi sã apelãm
la absolvenþii de gimnaziu sã se înscrie
la Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”.
  Cât priveºte ªcoala Postlicealã

Sanitarã “Gheorghe Þiþeica”prin
specializãrile  asistent medical
generalist, asistent medical de
farmacie, asistent medical de laborator,
asistent medical balneofizio-
kinetoterapie ºi recuperare,  asigurã o
pregãtire profesionalã de calitate.
   Colectivul de profesori ºi medici ce
predau aici au  grade didactice  ºi
module de psihopedagogie.
   ªcoala are contracte  pentru
realizarea stagiului clinic  cu  Spitalul
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin  ºi celelalte spitale din judeþ
precum ºi cu Spitalul Municipal
din Motru, judeþul Gorj.
  Peste 80% din absolvenþii noºtri

lucreazã în þarã ºi în statele
europene, graþie preocupãrii
ºcolii pentru a-i încadra  la locul
de muncã în condiþii favorabile.
   Având în vedere aceste elemente,
sugerãm absolvenþilor de liceu sã se
înscrie pentru a se califica într-una
din specializãrile ºcolii noastre.
  Laboratoarele ºi biblioteca  dotate cu
tot ceea ce este necesar, îi aºteaptã.

Sperãm  sã existe dorinþa de
absolvire a unei ºcoli de prestigiu din
Drobeta Turnu Severin.

PROF. ION NÃNUÞI
DIRECTOR GENERAL

FUNDAÞIA “GHEORGHE ÞIÞEICA”
DROBETA TURNU SEVERIN,

La sfârºitul sãptãmânii
trecute au avut loc mai multe
sãrbãtori ale mehedinþenilor de la

DISTRACÞIE ªI VOIE BUNÃ PENTRU MEHEDINÞENII DE LA
MUNTE ªI DE LA CÂMPIE

munte, dar ºi de la câmpie.
   Consiliul Judeþean Mehedinþi a
fost alãturi de oamenii din aceste

zone, de primãriile respective ºi
consiliile locale, ca
organizator, iar Aladin
Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi a onorat invitaþiile
la manifestãrile desfãºurate.
   Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” al Consiliului
Judeþean Mehedinþi a fost
partener ºi a sprijinit aceste
manifestãri la Baia de Aramã,
Pristol ºi Godeanu.
   Orchestra Profesionistã
“Danubius” dirijatã de
maestrului Ilie Mãrþuicã dar ºi
dansatorii coordonaþi de
maestrul Dumitru Nadu au
oferit spectacole extraordinare

oamenilor din localitãþile
menþionate mai sus.
    Astfel la Baia de Aramã au

sãrbãtorit Zilele Liceului din
localitate iar la Pristol zilele
comunei. La Godeanu s-a
desfãºurat cea de-a VI -a ediþie a
manifertãrii “Folclorul - element
tradiþional” organizatã împreunã
cu prietenii ºi partenerii din Serbia.
   Angela Magheru, Ionela Bãdalan,
Claudia Catanã, George Vulcãnescu
ºi soliºtii instrumentiºti precum Flori
Marius, Ion Magheru, Sorin Iordan
sau Victor Pârvãnescu au încântat
publicul. Alãturi de Orchestra
Profesionistã “Danubius” au
concertat ºi mari interpreþi ai
cântecului popular precum Sanda
Argint sau Olguþa Berbec.
   Chiar dacã vremea a fost
capricioasã, sãrbãtorile din cele trei
localitãþi mehedinþene s-au bucurat
de o audienþã numeroasã, ºi voie
bunã din belºug.  G. P.
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Stimaþi orºoveni,
Din discuþiile cu dumneavoastrã,

din analiza situaþiilor statistice, din
realitãþile întâlnite la tot pasul, se poate
constata cã Orºova are nevoie acum
de o conducere onestã, responsabilã,
determinatã ºi bine pregatitã, de un
primar ºi consilieri locali care sã
schimbe radical ºi pentru totdeauna
situaþia actualã. Eu, Chircu Doiniþa
Mariana, sunt omul care, ca
primar al Orºovei, VOI FACE:

I. Soluþii pentru rezolvarea
problemelor generale ale

comunitãþii ºi dezvoltarea Orºovei
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
adminstraþiei locale care sã presteze
servicii de calitate ºi la preþuri corecte
pentru populaþie (salubrizare, spaþii
verzi, administrare cimitir, ecarisaj -
câini vagabonzi, deszãpeziri, ateliere
tâmplãrie, zidãrie), etc.;
3. Adoptarea Codului de Conduitã ºi
Transparenþã a administraþiei publice
locale prin care:
- primarul, consilierii locali ºi aparatul
primãriei trebuie sã respecte criterii
ferme de integritate;
- programul de audienþe ºi relaþii
cu publicul se va afiºa ºi se va
respecta;
- trimestrial se vor þine ºedinþe publice
de raportare cãtre populaþie a activitãþii
primarului, consilierilor locali,
direcþiilor din aparatul primãriei;
- toate contractele ºi achiziþiile
publice, precum ºi rapoartele Curþii

de Conturi, vor fi
publicate pe site-ul
primãriei;
- toate proiectele majore
de dezvoltare a Orºovei
vor fi adoptate numai
dupã consultãri cu
cetãþenii;
4. Realizarea Planului
Urbanistic General, a
Regulamentului local de
urbanism ºi, apoi,
Strategia de Dezvoltare a
muncipiului Orºova pe

termen mediu ºi lung care sã fixeze
direcþiile de dezvoltare durabilã
a oraºului;
5. Reorganizarea aparatului primãriei
ºi înfiinþarea Direcþiei de Integrare
Europeanã (pentru accesarea
fondurilor europene);
6. Crearea locurilor de muncã reprezintã
o nevoie majorã, o prioritate permanentã
ºi se va realiza prin:
    a) crearea Centrului Regional de
gestionare a deºeurilor plutitoare ºi
monitorizarea calitãþii apei Dunãrii,
proiect cu finanþare europeanã care
creeazã 30 de locuri de muncã (deja
depus de mine în colaborare cu un
institut de cercetare din Belgrad -
finanþare 5 milioane euro);
    b) crearea întreprinderilor sociale
pe POCU (Programul Operaþional
pentru Capitalul Uman 2014-2020,
Axa 4-Incluziunea socialã ºi
combaterea sãrãciei-se vor crea 100
locuri de muncã. (Am creat împreunã
cu profesorul Vasile Deac 7
întreprinderi sociale în judeþ în anul
2015, proiect care a primit o finanþare
europeanã de 2 milioane euro);
   c) Promovarea transferului
tehnologic, Axa prioritarã 1, finanþare
europeanã 2014-2020 prin care se
creazã Întreprinderi Mici ºi Mijlocii
(IMM-uri) care sã realizeze activitãþi
economice inovative în vederea
reconversiei forþei de muncã în zonele
cu probleme accentuate de ºomaj-50
locuri de muncã;
 d) Crearea facilitãþilor fiscale pentru
atragerea investitorilor-dacã noile
investiþii au o valoare mai mare de
300.000 euro ºi înfiinþeazã cel puþin

50 de locuri de muncã se va acorda
o reducere de pânã la 40% a
impozitului pe clãdiri ºi scutirea de
la plata impozitului pe terenul aferent;
  e) Atragerea investitorilor mici ºi
mijlocii, deja interesaþi sã investeascã
la Orºova în domenii diferite:
componente auto, confecþii,
încãlþãminte sportivã, conserve ºi
preparate din peºte etc.;
7. Reablitarea ºi dezvoltarea
infrastructurii
  a) Reabilitarea ºi extinderea reþelei
de apã ºi canal - se va depune un
proiect cu finanþare europeanã pe
Programul Operaþional Infrastructurã
Mare 2014-2020, Axa Prioritarã 3.2;
 b) Reabilitarea ºi modernizarea
strãzilor, trotuarelor, rigolelor ºi
zidurilor de susþinere - se va depune
proiect cu finanþare europeanã pe
Programul Operaþional Regional
2014-2020, Axa prioritarã 3.2;
8. Creºterea eficienþei energetice a
clãdirilor publice (unitãþi de
învãþãmânt, sãnãtate etc.) ºi a
locuinþelor - se vor depune mai multe
proiecte cu finanþare europeanã pe
Axa Prioritarã POR 3.1. pentru:
- anveloparea blocurilor -
concomitent cu schimbarea
tâmplãriei, construirea ºarpantelor,
reabilitarea subsolurilor, înlocuirea
lifturilor, a instalaþiilor sanitare,
inclusiv mãsuri de consolidare a
construcþiilor, panouri pentru apã
caldã, pentru fiecare proiect depus se
poate obþine o finanþare de pânã la
25 milioane euro pe Axa 3.1;
9. Cãldurã
 - Realizarea Planului de acþiune
energeticã durabilã-o strategie localã
creatã de consultanþi de specialitate
care vor prezenta populaþiei mai multe
variante cu soluþii posibil-realizabile,
studii ale costurilor, exemple de bunã
practicã ºi implementarea unui
proiect-pilot, care poate fi, apoi,
extins pentru întregul oraº;
- pe Axa 3.1. existã finanþare
europeanã pentru achiziþionarea ºi
instalarea sistemelor inteligente de
gestionare a energiei electrice;  -
Existã ºi posibilitatea aducþiunii
gazelor naturale de la Herculane, dacã

ORªOVA - ORAª VERDE,
ORAª TURISTIC

se vor finaliza lucrãrile de aducþiune
de la Caransebeº la Herculane.
   Prin consultãri cu populaþia se va
alege varianta agreatã de majoritate.
10. Realizarea „Iniþiativei Civice
Orºovene” susþinutã cu semnãturi ale
populaþiei prin care Parlamentul ºi
Guvernul României sã acorde
cetãþenilor Orºovei o subvenþie pentru
consumul de energie electricã, pentru
lunile de iarnã, ca o recunoaºtere a
faptului cã Orºova a plãtit cu jertfã
absolutã crearea Sistemului
Hidroenergetic Porþile-de-Fier-I.
11. Investiþii în iluminatul public - se
va depune un proiect cu finanþare
europeanã POR Axa Prioritarã 3.1.
- înlocuirea sistemului de iluminat
public actual cu sistemul pe LED-uri,
mult mai eficient ºi economic;
- extinderea iluminatului public în
zonele deficitare ale oraºului;
12. Terminarea proiectului de
reabilitare a Centrului Civic (zona
primãrie) ºi identificarea surselor
financiare pentru partea a doua a
acestui proiect (Zona Biserica
Catolicã-Piaþã 1800).
13. Realizarea centurii ocolitoare
pentru traficul greu (Valea Cernei-
Criviþa-Eºelniþa) - fonduri
guvernamentale de la CNADNR.
14. Iniþierea demersurilor pentru
trecerea DN 57 (Orºova-Eºelniþa) din
intravilan la CNDP ºi obþinerea
fondurior financiare pentru
consolidarea ºi reabilitarea sa.
15. Iniþierea demersurilor cãtre Apele
Române Banat pentru regularizarea
canalului Þurlui.
16. Concesionarea cãtre locuitori,
prin licitaþie publicã, a locurilor de
parcare pe perioadã determinatã.
17. Introducerea canalului de gardã
în domeniul public ºi reabilitarea sa
- fonduri POS MEDIU.

Votaþi primar Chircu Doiniþa
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



diverseOBIECTIV mehedinþean 26.05 - 1.06. 2016pag. 12

 Radu Georgescu

Înmulþirea pariurilor pe o
creºtere a dobânzilor din SUA, a
provocat ieºiri de capital de pe
monedele de la marginea zonei euro,
care au suferit deprecieri.
   Cursul dolarului american a crescut de
la 3,9871 la 4,0340 lei, maxim al ultimelor
douã luni. La finalul perioadei cotaþiile au
fluctuat între 4,022 ºi 4,046 lei.
   Tendinþa euro a fost una de
creºtere, media sa urcând de la
4,4955 la 4,5194 lei, cotaþiile din
piaþa valutarã atingând un maxim al

Dolarul prinde vitezã
ultimelor patru ani de 4,5240 lei.
   Creºterea ofertei comerciale de valutã,
de la finalul perioadei, datoratã plãþii
taxelor ºi obligaþiilor la bugetul de stat, a
permis leului sã se aprecieze faþã de euro,
cursul coborând la 4,5114 lei.
   Piaþa s-a deschis la 4,5130, tranzacþiile
realizându-se între 4,4060 ºi 4,52 lei, cu
închiderea la 4,5060 – 4,5090 lei.
   În perioada urmãtoare leul va fi afectat
mai mult de factorii externi decât cei interni.
   Efectele asupra leului a intrãrii în
vigoare a Legii „Dãrii în platã” au fost
cu mult mai mici decât cele pe care le
prevedeau bãncile, care îºi anunþau
deja intrarea în faliment.
   Lipsa unui acord, între Grecia ºi troika
UE-FMI-BM, în privinþa eliberãrii unei
noi tranºe din ultimul împrumut,
referendumul privind menþinerea Marii
Britanii în UE dar ºi posibilitatea creºterii
de cãtre Rezerva Federalã americanã a
dobânzilor, reprezintã principalii factori
care pot provoca deprecierea leului.
   BNR are la dispoziþie mai multe
mecanisme prin care sã protejeze leul.
În primul rând este vorba de dobânda
sa de politicã monetarã, care se
menþine de un an la 1,75%, chiar dacã
inflaþia din martie a fost de -2,4%, faþã
de luna similarã din 2015.
   La aceasta se adaugã rezerva valutarã
consistentã, care a fost completatã de
ultima emisiune de euro-obligaþiuni a
Finanþelor, cu scadenþa la 12 ani, prin
care a fost atras  un miliard de euro.
Reamintim, cã în februarie au fost
plasate obligaþiuni în valoare de 1,25
miliarde euro, cu maturitãþi cuprinse
între 10 ºi 20 de ani.
   Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale între
1,107 ºi 1,113 franci/euro, a fluctuat între
4,0550 ºi 4,0702 lei, la finalul perioadei
fiind stabiltã la 4,0678 lei.
   Publicarea minutei ultimei întâlniri a
Comitetului de politicã monetarã a Fed,
care a majorat probabilitatea unei creºteri
a dobânzilor în iunie de la 4 la 32% a
provocat deprecierea monedei unice.
   Dacã la începutul lunii euro a crescut
la 1,1616 dolari, iar mai multe voci
prognozau o creºtere la 1,20 dolari, la
finalul perioadei analizate, euro a scãzut
însã la 1,1148 – 1,1225 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 18 – 24 mai.

Filiala de Cruce Roºie Mehedinþi,
în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Mehedinþi, D.S.P. Mehedinþi, I.S.U.
Mehedinþi, I.J.J. Mehedinþi, I.P.J. Mehedinþi - Serviciul Circulaþie, I.P.F.
Mehedinþi, Serviciul Judeþean Ambulanþã Mehedinþi, organizeazã Faza
Judeþeanã a concursului„Sanitarii Pricepuþi”, ediþia 2016, dupã cum urmeazã:
- Pentru echipajele din ciclul liceal în data de 25.05.2013,ora
09.30 la ªcoala cu clasele I-VIII nr. 15 - sala de sport din Municipiul
Drobeta Turnu Severin;
- Pentru echipajele din ciclul gimnazial în data de 26.05.2013,
ora 9.30 la ªcoala cu clasele I-VIII “Regele Mihai I” din Municipiul
Drobeta Turnu Severin.
   Vã invitãm sã ne fiþi alãturi ºi totodatã vã rugãm sã ne sprijiniþi în
diseminarea informaiilor referitoare la desfãºurarea concursurilor ºi a
rezultatelor acestora! Vã mulþumim pentru înþelegere ºi colaborare!

 Ec. Elena Coarda, FILIALA DE CRUCE ROªIE MEHEDINÞI



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Te reîntorci în abis; dar, bineînþeles cã pentru tine
aceasta este o provocare excelentã, un motiv foarte
bun pentru a descoperi soluþii excelente; îþi poþi
depãºi temerile eficient. Este posibil sã fii nevoit
a-þi revizui unele dintre contractele sau înþelegerile
pe care le ai, mai ales dacã implicate sunt bunuri
pe care le deþineþi împreunã. Însã, a-þi face griji
prea mari nu este de bun augur; ingresul lui Venus
în semnul zodiacal Gemeni corespunde cu o
perioadã de timp în care vei ºti exact ce sã spui ºi
când sã spui. O sãptãmânã în care negocierile pot
fi la ordinea zilei; la fel ºi reuºitele tale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Poate cã ar fi mai bine dacã nu te-ai mai lega
atât de mult de trecut, dacã ai renunþa la ideile
vechi, dacã ai ºti cã ai tot ceea ce îþi trebuie
pentru a privi în viitor. Cumva, Universul îþi
susþine deciziile, oferindu-þi ºi sprijinul material
(chiar dacã ceva mai puþin consistent, în aceastã
perioadã) de care ai nevoie pentru a-þi duce la
bun sfârºit planurile. Poate cã de aceastã datã
poþi sã ceri o mãrire de salariu ori sã faci în aºa
fel încât sã îþi creºti veniturile. “Pericolul” se
aflã în altã parte; se apropie timpul pentru a
pune la punct detaliile legate de relaþia ta de
cuplu. S-ar putea ca jumãtãþile de mãsurã sã nu
vã mai fie de folos.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Soseºte momentul în care îþi dai seama cine
eºti cu adevãrat, ce poþi face ºi care este noua
ta direcþie. Venus, “mica beneficã”, va accesa
energiile semnului tãu solar încã din aceastã
sãptãmânã, tu fiind astfel pus într-o luminã
diafanã, atrãgând zâmbetele ºi laudele celor din
jur. Nimic nu te poate rãni atât timp cât nu ceri
acest lucru. Cu toate acestea, însã, faptul cã
Marte îºi va continua mersul aparent retrograd
în semnul Scorpion de aceastã datã, anunþã
faptul cã sãnãtatea ta ºi rutina zilnicã trebuie sã
revinã pe primul plan. Probabil cã vei munci
ceva mai mult, mai ales dacã se pune problema
unei organizãri mai eficiente.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Se intensificã emoþia pe care o trãieºti în relaþia
ta de dragoste. De asemenea, nu te prea mai
mulþumeºti cu puþin, fiind posibil a încerca sã
întreci mãsura, doar de dragul unor picanterii în
plus. La locul de muncã se pot produce schimbãri
în ceea ce priveºte statutul tãu; în principiu, se
pare cã este necesar sã modifici modul în care te
expui. ªi, bineînþeles, sã eviþi a face aceeaºi
greºealã, atunci când se pune problema unor
discuþii cu cei care-þi sunt superiori. Important
este sã îþi pãstrezi nealterat sistemul de valori.
ªi, bineînþeles, nu uita cã tonul face muzica.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În continuare va trebui sã faci în aºa fel încât
sã echilibrezi ceea ce este vechi cu ceea ce a
intervenit, ca noutate, în viaþa ta. Mai ales dacã
este vorba despre o nouã relaþie de dragoste...
ªansele ca aceasta sã funcþioneze sunt 50%-
50%. Reuºita în acest domeniu depinde doar
de puterea ta de a trece peste unele
inconveniente. Va trebui sã munceºti mult
pentru a ajunge la acea satisfacþie sentimentalã
pe care þi-o doreºti. Partea frumoasã a vieþii tale
se va oglindi splendid în interacþiunile cu cei
care-þi sunt prieteni apropiaþi, ºi la bine, ºi la
greu. Petrece-þi  timpul alãturi de aceºtia,
bucurându-te de orice moment frumos.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Chiar dacã te simþi “prins” într-un montagne-
russe incontrolabil ºi chiar dacã îþi doreºti foarte
mult sã revii cu picioarele pe pãmânt, ancorându-
te în siguranþa de care de atât de mult timp ai
avut parte, aminteºte-þi cã natura ta este una
mutabilã, adaptabilã ºi mai ales ... analiticã.
Astfel, vei putea “jongla” cu uºurinþã cu energiile
acestei perioade, pãstrându-te deasupra valului,
nicidecum înnecându-te. Optimismul îþi va fi testat,
la fel ºi eficienþa cu care þi-ai eliminat tarele pe
care le purtai pe umeri încã din copilãrie, de îndatã
ce aspectul de cuadraturã dintre Jupiter ºi Saturn
se va perfecta (28 mai).

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Dacã te gândeºti sã reîncepi ºcoala, sã revii
asupra educaþiei pe care ai primit-o, acum, în
aceastã sãptãmânã, mai exact, este timpul sã o
faci. Accesul la informaþia de calitate îþi este
garantat, la fel ºi ºansa de a întâlni profesorul
ideal. De asemenea, cãlãtoriile în afara zonei tale
de confort sunt binevenite, alãturi de experienþele
pe care acestea þi le pot ºi þi le vor oferi. Cu alte
cuvinte, ai parte de o perioadã de timp în care
expansiunea ta spiritualã este posibilã. Însã,
finanþele sunt cele care vor avea de suferit, în cazul
în care nu îþi revizuieºti strategiile.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi a simþi beneficiile pe care o alianþã nou
încheiatã þi le aduce. Poate fi vorba ºi despre
bani, nu doar despre o dezvoltare personalã
continuã, “provocatã” de cãtre aceastã persoanã.
În schimb, datoritã faptului cã Marte va reveni
în semnul zodiacal Scorpion pânã spre sfârºitul
lunii iunie, se pare cã vei fi forþat de împrejurãri
sã îþi regândeºti strategiile pe termen lung, sã
îþi verifici scopurile ºi dacã acestea mai coincid
cu ceea ce îþi este de trebuinþã, alegând un drum
pe care sã îl poþi parcurge cu uºurinþã ºi bucurie.
Ce îþi doreºti cu adevãrat? ªtii oare...?

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã în care favorizate sunt relaþiile în
care eºti implicat direct ºi la un nivel profund.
Este posibil sã ai parte de-o nouã relaþie de
dragoste, întâlnind acea persoanã pe care de
mult timp o aºtepþi. Cumva, Universul îþi oferã
un cadou pe care mereu þi l-ai dorit, în sinea ta.
Însã, toate au un preþ; de aceastã datã este
posibil sã descoperi ceva la care nu te aºteptai,
în ceea ce te priveºte, fiind nevoit a depãºi acest
obstacol înainte de a acþiona. Bineînþeles, se
îmbunãtãþesc ºi relaþiile tale de afaceri, ceea ce
îþi oferã noi oportunitãþi de câºtig. Discuþiile în
contradictoriu nu îºi au rostul, între voi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Este momentul sã mai renunþi la atât de mult
lucru ºi sã te relaxezi, mai ales pentru cã alianþele
de la locul de muncã devin din ce în ce mai
stabile ºi mai complexe. Chiar ºi aºa, nu eºti
scutit de bârfe ºi nici de figuri “acre”, atenþia
fiindu-þi distrasã de la treburile cu adevãrat
importante. Toate acestea sunt doar un alt semn,
un imbold care ar trebui sã te facã sã îþi
regândeºti strategiile de la locul de muncã ºi sã
faci toate ajustãrile de care ai nevoie pentru a
rãmâne în top. Se îmbunãtãþesc ºi relaþiile cu
subalternii tãi, de aici ºi rezultatele excelente
de care vei avea parte.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Deºi eºti o persoanã cu picioarele pe pãmânt,
deºi ºtii în ce direcþie te îndrepþi, fã un pas
înapoi, totuºi, ºi reorganizeazã-te. Ai avut destul
timp în aceastã lunã pentru a observa toate
detaliile ascunse privirii tale, în mod normal,
detalii care îþi afectau atât relaþiile sociale cât ºi
progresul în comunitatea din care faci parte. Pe
de altã parte, este momentul sã încerci sã termini
acþiunile începute pânã acum, în condiþiile în care
curiozitãþ ile încep a-þ i fi satisfãcute.
Reevalueazã-þi þelurile, crede în prima impresie
pe care þi-o formezi ºi nu uita sã iubeºti.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ai de-a face foarte mult cu membrii familiei
tale, în aceastã perioadã de timp. Parcã Universul
tãu este reprezentat numai de aceºtia! Probabil
te vei muta într-o altã casã, sau, mãcar începi a-
þi forma o strategie mai clarã în ceea ce priveºte
acest subiect. Poþi obþine foarte uºor bani de la
o terþã parte, fie ea instituþie bancarã sau prieteni
binevoitori. Nu te baza doar pe ce observi la
prima vedere, încearcã sã afli tot ce nu este la
suprafaþã. Ascultã-þi intuiþia, acum mai mult
decât oricând. Cuvintele tale pot fi arme, de
starea ta de moment depinde modul în care
ajungi sã le foloseºti.
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MIRCEA GEOANÃ...

alþi simpatizanþi PSRO. Prima vizitã
a turneului electoral a fost la
grãdiniþa particularã Tabor, susþinutã
financiar în totalitate de o fundaþie

suedezã. Grãdiniþa a fost ridicatã pe
loc mlãºtinos ºi, precum în
proverbul ,,Omul sfinþeºte locul”, ca
printr-un miracol a aparut o grãdinþã
ultra modernã ce poate concura cu
orice grãdiniþã din Europa, fapt
evidenþiat ºi de preºedintele PSRO
Mircea Geoanã. Dupã partea
frumoasã de la grãdiniþa Tabor a
urmat o scurtã vizitã în zona pieþei
agro-alimentare ºi Mânãstirea Sfinþii
Voievozi, starea deplorabilã lãsând
dezamãgire pe chipul senatorului
Mircea Geoanã.  „La Baia de Aramã
existã foarte mult potenþial ºi am
nevoie de la dumneavoastrã de
sprijin pentru susþinerea candidaþilor
PSRO în cât mai multe locuri,
pentru cã ºi aici la Baia de Aramã
ºi în judeþ, împreunã cu guvernul ºi
cu autoritãþile locale ºi cu Consiliul
Judeþean, sã putem pune resursele
împreunã ºi sã transformãm
aceastã zonã sãracã ºi necãjitã
într-o zonã de prosperitate ºi de
decenþã în nivel de trai. Ajutaþi-ne
ca sã vã putem ajuta, pentru cã
PSRO este un partid nou ºi vreau
sã vã spun cã tot ce ºtiu, tot ce am
învãþat voi folosi în folosul
comunitãþii...” a declarat Mircea
Geoanã la Baia de Aramã.
   De la Baia de Aramã “caravana
PSRO” s-a oprit în altã zonã

binecuvântatã de Dumnezeu,
comuna Ponoarele. Chiar la Podul
lui Dumnezeu preºedintele Mircea
Geoanã a fost întâmpinat de
candidatul PSRO la Primãria

Ponoarele, Constantin Doman,
însoþit de un grup de simpaþizanþi ºi
câþiva turiºti ocazionali, senatorul
Mircea Geoanã arãtându-se încântat
de frumuseþile zonei Ponoare.
   De la Ponoare s-a mers în comuna
Balta unde a fost aºteptat de
candidatul PSRO la primãrie
Constantin Bîrlan ºi de actualul
primar Constantin Stoican, care i-a
prezentat domnului Geoanã, biroul
viitorului Primar PSRO Constantin
Bîrlan, iar de aici s-a plecat în satul
natal al candidatului, Prejna, aici
fiind întâmpinat de o ceatã de
panduri cãlare ºi de prejnence
îmbrãcate în costum populare cu
pâine ºi sare ºi plosca cu þuicã. La
Prejna, Mircea Geoanã a vizitat
biserica monument cu hramul
“Adormirea Maicii Domnului”
construitã în anul 1808 de Tudor
Vladimirescu, dar ºi ea afîndu-
se într-o stare de degradare ºi
având nevoie urgentã de lucrãri
de reabilitare.
   Domnul Mircea Geoanã a
declarat: „Existã o lege care se
aplicã întotdeauna, cine îºi uitã
istoria e condamnat sã nu aibã
viitor, cine nu îºi respectã bãtrânii
e condamnat sã fie lãsat în uitare
de proprii copii, iar aceste locuri
sunt locuri sfinte pentru tot neamul

românesc ºi cei care ani ºi ani de
zile au uitat cã de aici a plecat o
parte importantã a existenþei
României moderne ºi a României
independente. Nu fac o crimã la
adresa trecutului României...
pentru cã trecutul a trecut... O þarã
care nu are rãdãcini, o þarã care
îºi uitã eroii, o þarã care îºi uitã
credinþa este o þarã care nu are
cum sã supravieþuiascã vremurilor.
Aºa cum vremurile lui Tudor erau
vremuri complicate ºi vremurile de
astãzi sunt la fel de complicate ºi
vremurile din faþa copiilor vor fi la
fel de complicate. Acum vreo 200
de ani înaintaºii noºtri trãiau cu
speranþa cã se va construi o
Românie în care lumea sã trãiascã
bine, în care þãranul sã fie
respectat, în care bãtrânul sã fie
tratat cu respect... Riscul este ca
peste 50 sau 100 de ani sã nu mai
fie tineri pe aici, pentru cã vor pleca
încotro vãd cu ochii, pentru cã nu
au acasã nici o ºansã. Deci, între
respectul faþã de istorie ºi faþã de
culturã ºi bunãstarea oamenilor
existã o legãturã directã, de aceea
vin aici cu evlavie ºi smerenie, nu

 Urmare din pag. 1

îndrãznesc sã spun cã sunt om
politic, pentru cã oamenii politici din
România nu ºi-au fãcut datoria.
Vin aici ca simplu cetãþean, ca
oltean ºi ca om care vine sã înveþe
ºi sã se încarce cu energia
strãmoºilor noºtri ºi pentru cei
care þineþi aprinsã fãclia identitãþii
naþionale, a celor în vârstã care
duceþi mai departe speranþele ºi
chinurile naþiunii române. De
aceea vreau sã vã mulþumesc ºi
sã vã spun cã vã respect din
întreaga mea inimã ºi ce vom
putea face noi cu puterile noastre
o sã încercãm sã facem, sã nu fim
aºa cum au fost mulþi politicieni
înaintea noastrã. Dumnezeu sã
ne dea sãnãtate, vã respectãm ºi
vã iubim!”.
   De la Prejna periplul electoral în
nordul judeþului Mehedinþi s-a
încheiat la Staþiunea Balneo-
Climatericã Bala unde Partidul
Social Românesc Mehedinþi îl
susþine pentru Primãria Bala pe
Constantin Fleancu, un candidat
destoinic capabil sã îi înfrângã pe
ceilalþi doi foºti primari ºi acum
adversari.  Biroul de presã
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Primãvara Pandurilor
În etapa a XXV-a din Liga a

IV-a Mehedinþi, virtual campioana
Pandurii Cerneþi s-a impus cu 2-1 în
deplasarea de la Corcova ºi continuã
sã fie neînvinsã în aceastã primãvarã.

Deºi au jucat în inferioritate numericã
încã din minutul 11, când  Alin
Lãpãdat a fost eliminat pentru lovirea
arbitrului cu palma peste cap, oaspeþii
au reuºit sã deschidã scorul la

începutul reprizei
secunde, prin
golgheterul Mãdãlin
Mãtãsãreanu (‘48).
   Antrenorul-jucãtor
Relu Þurai (‘59) a
egalat, dar atacantul
Andrei Enea (‘73) a
izbutit sã înscrie
împotriva fostei sale
echipe ºi a adus un
nou succes liderului.
   Tot cu 2-1 a câºtigat ºi
Recolta Dãnceu, care a

Liga a IV-a
Etapa a XXV-a

Recolta Dãnceu - Viitorul ªimian 2-1 (2-0)
AS Corcova - Pandurii Cerneþi 1-2 (0-0)
Viitorul Cujmir - CS Strehaia 3-0 (N)
Coºuºtea Cãzãneºti - Dunãrea Gruia 3-0 (N)

Clasament

1. Cerneþi 25 21 3    1 88-25 66
2. Dãnceu 25 14 4    7 68-47 46
3. Strehaia 25 13 5    7 64-38 44
4. Corcova 25 13 4    8 54-39 43
5. Cujmir 25 10 3    12 42-44 33
6. ªimian 25 6 3    16 33-66 21
7. Cãzãneºti 25 5 5    15 41-90 20
8. Gruia* 25 4 1    20 22-63 13
*S-a retras din campionat în etapa  a XIX-a ºi va
pierde toate jocurile din turul II ºi returul II  cu 3-0

întâlnit Viitorul ªimian, pe propriul teren.
Gazdele au condus cu 2-0 la pauzã,
prin reuºitele lui Lucian Brucã (‘21) ºi
Stelian Stãncioiu (‘30), iar Gabriel
Ciolacu a stabilit scorul final, în minutul
83. Dupã aceastã victorie, Recolta a

revenit pe locul secund, în detrimentul
echipei din Strehaia, care nu s-a
prezentat la Cujmir ºi a pierdut jocul cu
3-0. La “masa verde” a câºtigat ºi
Coºuºtea Cãzãneºti, care ar fi trebuit sã
întâlneascã defuncta Dunãrea Gruia.

Victorii la indigo pentru primele douã clasate
În etapa a XXIII-a din Liga a V-a, cele douã
pretendente la primul loc au obþinut victorii

Etapa a XXIII-a
Dunãrea Hinova – Viitorul Floreºti 8-1 (4-0)
Real Vânju Mare - ªtiinþa Broºteni 8-1 (3-0)
AS Corlãþel – Inter Crãguieºti 2-3 (0-1)
Inter Salcia – Voinþa Vrata 3-1 (1-1)
Unirea Gârla Mare – AS Ghiciulescu Hinova 2-1 (1-0)
Speranþa Punghina – Voinþa Opriºor 0-3 (N)
Dunãrea Pristol – a stat

Clasament

1. D. Hinova 21 18 2 1 82-29 56
2. Vânju Mare 21 18 1 2 83-23 55
3. Crãguieºti 21 13 2 6 73-36 41
4. Vrata 21 12 1 8 62-39 37
5. Salcia 21 12 1 8 59-43 37
6. Floreºti 21 11 0 10 47-50 33
7. Corlãþel 22 10 1 11 45-49 31
8. Gârla Mare 21 9 2 10 45-48 29
9. Pristol 21 8 4 9 43-50 28
10. Opriºor 21 9 0 12 41-61 27
11. Broºteni 22 5 1 16 38-87 16
12. G. Hinova 22 4 0 18 33-75 12
13. Punghina* 21 1 1 19 16-77 4
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde toate
meciurile din retur cu 3-0

În ultima etapã a sezonului, juniorii A de la
CSS Drobeta s-au impus cu 6-1 în deplasarea de la
LPS Banatul
Timiºoara ºi vor juca
sezonul viitor în Liga
Elitelor U19, alãturi de
cele mai bune 24 de
cluburi din þarã.
   Dupã 1-1 la pauzã,
severinenii s-au
impus cu scorul de
6-1, Ionuþ Coadã
(‘20), Alexandru Saizu (‘50, ‘54), Laurenþiu
Sãrãcin (‘58, ‘73) ºi Daniel Burincã (‘86)  fiind
marcatorii jocului la finalul cãruia antrenorul
Marian Brihac (foto)  a onorat pariul fãcut cu elevii
sãi la începutul sezonului.  Acesta a  promis cã
dacã echipa va încheia campionatul pe primul
loc, îºi va rade mustaþa pe care a purtat-o timp
de 35 de ani! “Am demonstrat încã o datã cã
meritam sã câºtigãm seria. E pentru prima datã
când CSS Drobeta încheie  sezonul  pe primul
loc în seria din care face parte ºi asta nu poate
decât sã îmi dea încredere în aceastã generaþie.
Sãrãcin e golgheterul campionatului, cu 20 de
reuºite. Ne-am asigurat prezenþa în Liga Elitelor
ºi sunt bucuros, chiar dacã mi-am pierdut
mustaþa”, a spus Brihac. Acesta a mizat pe: Iliescu
– Vãcuþã, Bãlãceanu, Ciobanu, Cornea – Saizu,
Dumangiu, Coadã, Cimpueru – Mangu ºi
Sãrãcin, iar pe parcurs au mai intrat Gogoloiu –
Paulescu, Bãzãvan, Burincã ºi Talpã.  M. O.

CSS Drobeta va juca în
Liga Elitelor

identice  ºi continuã sã fie despãrþite de un singur
punct. Dacã liderul Dunãrea Hinova a surclasat

Viitorul Floreºti cu 8-1, prin golurile
lui Teodor Dãescu (‘6), Iulian
Stãiculescu (‘22), Sorin Toma (‘34,
‘43, ‘50, ‘52), Gheorghe Molea (‘54)
ºi Valentin Almãjanu (‘85), respectiv
Bogdan Bobicescu (‘62), Real Vânju
Mare a trecut de ªtiinþa Broºteni cu
acelaºi scor. Adelin Gãinã (‘18, ‘32),
Adrian Nicola (‘35, ‘63), Ion Udrescu
(‘48), Adrian Poianã (‘52, ‘70) ºi Adi
Stoica (‘85) au înscris pentru
ocupanta locului secund, în timp ce
oaspeþii au marcat golul de onoare
prin Alin Drãghici (‘75).
   Dacã lupta pentru primul loc
rãmâne deschisã, lucrurile încep sã
se limpezeascã în privinþa echipei
care va completa podiumul, dupã ce
ocupanta locului al IV-lea Voinþa
Vrata a fost învinsã cu 3-1 la Salcia,
iar contracandidata Inter Crãguieºti
a câºtigat cu 3-2 la Corlãþel ºi s-a
distanþat la 4 puncte.  M. O.
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Fusei în Piaþa Crihala, sã-
mi iau neºte verdeaþã, cã Veta e
plecatã pi la Capitalã, pi la naºu
Pantelicã, pi la naºa Reta ºi zisã sã

mai dau jos pãnã vine ea. Zis ºi
fãcut, plecai, ajunsãi, intrai în piaþã
ºi de acilea fãcui cale întoarsã. Pã
fãcui, cã nu mai erau þãrani în piaþã
la ora aia, numai nea Cîrjan mai
ierea. Stetea pe o tarabã ºi fluiera.
Cam a pagubã, ce-i drept, cã ºi zisã
unu sã fluiere mai încet, cã trezeºte
cartofii. Sã ruºinã nea Cîrjan ºi sã
opri de tot din fluierat, se dete jos
de pe tarabãºi ºi plecã hai-hui.
Bine, ca sã sã dea jos trebui sã sarã,
da pãnã la urmã reuºi. În urmã, pe
tarabã, rãmasã un ziar, care publica
un fel de sondaj, comandat
probabel de deontologi liberali, la
vreo casã de pariuri ceva, cã erau
acolo neºte scoruri de maidan
de t recusã nea Cîrjan de
geamurile primãriei, ajunsasã
pãnã la prefecturã.
   Acuma, nu-i bai, cã ºi aºa
liberalii au început sã sã încurajeze
între ei, cã dacã altceva mai bun de
fãcut nu au, mãcar sã sã laude unu
pe altu tot mai pot. ªi probabil cã
dacã nu ºtia încã ce sãfacã, nea
Marius sã hotãrî pãnã la urmã ºi
zisã cã-i dã un vot lu nea Cîrjan, ca
sã nu zicã unu sau altu cã a cherdut
pe mâna lui. Acuma nu-i bai, cã
dacã nea Pisoi o sã ia cu fro douã
voturi mai mult ca nea Cîrjan, a
zis cã-l face director pe undeva,
pentru fro douã sãptãmâni, cã

Sucã, taraba lu nea Cîrjan, dãrnicia lu nea Pisoi
ºi campania de pin Mehedinþi
dupe aia sã obiºnuieºte ºi nu mai
vrea sã plece.
Mã nepoate, acuma io stau ºi mã
întreb cum vine asta, cu atâtea

maºini care mai de care în
Severinu ãsta cam sãrac al nostru
ºi parcate toate te miri unde. Dacã
vii ºi tu, ca omu de rând ºi laºi
maºina cinci minute unde ai
treabã, hop ºi bãieþii di la Rutierã,
cã dacã nu ai patru ori patru
ºaiºpe, ori siglã germanã, trebe
sã pui semnãtura pe document.
Pã da, cã bãieþii veniþi din Spania,
Italia ºi altele nu duc lipsã de
locuri de parcare, cã au grijã bãieþii
di la Rutierã sã sã facã cã nu vãd.
Numai al lu Zbanghiu, când parcã
mai acãtãrii, îºi lãsã semnãtura pe
procesu-verbal, cât ai zice peºte.
Da zisã cã gata, scrie 4x4 pe
maºinã ºi data viitoare o uitã în
acelaºi loc. Cã dacã aºa sã rezolvã
lucrurile, poate e mai bine.
   Mã fraþilor, dacã tot vorbim de
relaþii , atunci Sucã întreabã
Instituþia Prefectului judeþul
Mehedinþi cum de unii ºefi de
deconcentrate taie frunza la câini pe
salarii de zeci de milioane, când
stau la biroru ºi nu sunt plecaþi cu
maºinile de serviciu la... produs?!
Au cumva relaþii... tehnocrate?  Mai
nou au început sã facã copiuþe la
unele dosare, pãstreazã originalele
ºi dau în lucru documentele xerox,
cicã pentru vremurile negre ce le-
ar putea aduce schimbarea.
   Mã nepoate, da dacã în Severin,

 nea Mãrin

lucrurile cam aºa stau, sã vezi ce
jale e în judeþ. Pã la Strehaia sã
plâng puradeii cã nu mai ºtiu pe
cine o sã voteze babacii, pi la
Vânju sã plimbã tanti Trancotã pin
târg pãnã ºi joia, când nu e
nimenea, la Orºova cântã

Drobeta Turnu Severin, 28
mai 2016-  Centrul Local Aetos
(sucursalã a Organizaþiei Naþionale
Cercetaºii României)  organizeazã
cea de-a treia ediþie a Festivalului
Luminii din oraºul  nostru,
sâmbãtã, începând cu ora 20:00,
în Parcul Rozelor.
   Festivalul Luminii este modul
nostru de a sãrbãtori lucrurile
mãrunte care ne fac în fiecare zi
fericiþi, dar pe care de cele mai multe
ori uitãm sã le apreciem. Astfel,
sâmbãtã seara vom lumina aleile
din Parcul Rozelor cu mai bine de
o mie de gulguþe care reprezintã
micile bucurii din viaþa noastrã pe
care poate nu le sãrbãtorim cum
trebuie. Nu ne vom opri însã aici.
Pentru cei care nu s-au familiarizat
cu termenul de gulguþã, sau s-au
familiarizat, dar sunt curioºi cum ia
naºtere una, avem ºi anul acesta un
atelier de confecþionat gulguþe. De
asemenea, atelierele de noduri ºi
jocurile cercetãºeºti sunt nelipsite
pentru a impune voia bunã ºi a pune
la încercare perspicacitatea ºi
creativitatea participanþilor care se
încumetã sã le treacã pragul.
Încurajãm participanþii sã se
gândeascã ce-i face fericiþi pe ei în
fiecare zi ºi sã scrie acest lucru,
astfel încât toatã lumea sã vadã ºi
sã se inspire – bucuria se zice cã e
molipsitoare; mai avem ºi un loc
magic de dorinþe (nu se ºtie
niciodatã când se pot îndeplini).
   Puteþi pleca ºi cu un portret de la
Festival, sau cu o scrisoare
personalizatã prin care  puteþi trimite
câteva gânduri bune persoanelor

cucuveaua în strunã ºi nici pi la
alþii nu stau lucrurile mai bine. Da
mai e ceva din campania asta, aºa
cã dupã sã întoarce Veta di la
Capitalã, mai vorbim despre asta.
   Pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

Centrul Local de Cercetaºi
Aetos vã aºteaptã cu drag la

Festivalul Luminii
dragi din þarã. Seara se va încheia
cu un concert „între prieteni”, în
acorduri de chitarã ºi pe ritm de
muzicã folk. Vã invitãm sã ne
urmãri þi  evenimentul pe
Facebook, unde veþi fi mereu la
curent cu fiecare lucru.
   Centrul Local Aetos face parte
din Organizaþia Naþionalã
Cercetaºii României, o organizaþie
de tineret care oferã educaþie
pentru viaþã, încurajeazã
creativitatea, motiveazã
implicarea tineri lor în
comunitãþile din care fac parte
ºi creeazã un cadru simbolic în
care aceºtia se pot dezvolta
intelectual, fizic sau spiritual.
   Festivalul Luminii este un
eveniment cu tradiþie în cercetaºie.
A luat naºtere la Cluj, în 2004, când
un grup entuziast de cercetaºi au
încercat sã aminteascã oamenilor
de frumuseþea lucrurilor mãrunte
din viaþa lor. Festivalul a continuat
sã trãiascã ºi în anii urmãtori,
primind ºi mai multã viaþã ºi
crescând continuu. În 2008 apare
ideea extinderii lui de la Cluj, la
nivel naþional. Astfel, de 7 ani ºi
mai bine, centrele locale din þarã
transformã luna mai în luna
luminilor, a visurilor, dorinþelor ºi
bucuriilor mãrunte. În Drobeta
Turnu Severin suntem la a treia
ediþie ºi ne dorim ca de la an la
an, sã-i insuflãm ºi mai multã
viaþã ºi prospeþime.

Pentru mai multe informaþii -
Alexandru Munteanu

(Coordonator Festivalul Luminii
2016): 0768.865.107


