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1 Iunie este cel mai bun prilej
de a sãrbãtori copilãria ºi copiii, de a
le oferi iubirea ºi aprecierea noastrã,
este ziua în care fiecare dintre noi
redevine copil pentru o zi.
   Orice întâlnire cu copiii este un
prilej de bucurie, motiv pentru care
jandarmii le-au fãcut o vizitã
elevilor care învaþã la ªcoala
Gimnazialã Corcova. Pentru câteva
ore, copiii au aflat câte ceva din
tainele meseriei de jandarm, de la
oamenii care acþioneazã pentru
liniºtea si siguranþa cetãþenilor. Cei
mici au avut ocazia sã vadã  o parte
din tehnica de lucru ºi materialele
de intervenþie, iar cei mai curioºi

Jandarmii au sãrbãtorit Ziua de 1 iunie în mijlocul copiilor
au testat echipamentul militarilor.
   Copiii au primit de la jandarmi
recomandãri în ceea ce priveºte
respectarea normelor de conduitã în
ºcoalã ºi în societate, precum ºi
sfaturi utile pentru a petrece o vacanþã
în siguranþã. Jandarmii le-au
distribuit elevilor pliante informative
referitoare la atribuþiile  ºi misiunile
Jandarmeriei, iar cei interesaþi au aflat
care sunt instituþiile care formeazã
viitoarele cadre militare.
   Jandarmeria Mehedinþi le
ureazã tuturor copiilor o viaþã
plinã de bucurii, zâmbete ºi  fie
ca visele sã devinã realitate!

 La Mulþi Ani,dragi copii!

Marius Screciu, susþinut de
persoane publice ºi de oameni simpli
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Mai sunt
foarte puþine zile
ºi punem punct
final alegerilor
locale. Primari,
consilieri locali
ºi judeþeni, cu
toþii  se vor
încadra, dupã 5

iunie, într-un tablou mai clar, al noii administraþii
locale, pentru urmãtorii patru ani. Taman la fix
cãci deja, la propriu, aerul deja se încinge.
   Abia la toamnã vom relua sarabanda
promisiunilor, nervilor ºi iluziilor electorale,
odatã cu alegerile parlamentare.  Una peste alta,
campania electoralã, pânã acum, a fost mai
degrabã cuminte, ca sã nu zicem cã pur ºi
simplu a fost anemicã. Tonul dezbaterilor
moderat, aplombul candidaþilor cam redus,
temele ºi sloganurile destul de plictisitoare.
Peste toate a plutit un duh de apatie, de
dezinteres, ºi din partea celor ce vor merge sã
voteze. Dupã atâþia ani de practicã a votului
democratic, parcã nimeni nu mai crede cu
adevãrat în seriozitatea aleºilor, indiferent de
culoarea lor politicã, ºi nici în devotamentul
lor pentru cauza comunitãþii.
   Nu ar fi deloc surprinzãtor ca pe acest fond
de apatie civicã numãrul celor care vor merge
pe 5 iunie la urne sã fie destul de redus, poate
chiar mai redus decât a fost acum patru ani, în

Facem bingind
politic tot anul

2012, când parcã ºi mobilurile civice
(aversiunea faþã de guvernarea Boc-Bãsescu)
erau mai aprige. Guvernul Cioloº nu a strâns
atâta antipatie, dar nici nu a dat pe spate de
admiraþie ºi entuziasm pe nimeni, ca sã nu
mai vorbim de preºedintele Johannis, o
imensã dezamãgire.
   Ce au adus nou alegerile locale? Câteva
schimbãri dramatice de situaþie, repoziþionãri,
alianþe formale ºi informale, ºi cam aceleaºi
poveºti cu vom face ºi vom drege dacã vom
ajunge la putere. În realitate judeþul e unul
îngrozitor de sãrac ºi de lipsit de perspective,
un judeþ mult rãmas în urma celorlalte. Un
judeþ în care, e adevãrat ºi trist, clasa politicã
a clacat lamentabil, incapabilã sã gãseascã
rezolvãri pertinente la situaþii ce reclamau calm,
inteligenþã ºi fermitate. Prãbuºirea RAAN
rãmâne cel mai semnificativ fenomen al ultimei
perioade, un fenomen cu consecinþe greu de
cuantificat dar care în mod evident, scade
enorm moralul tuturor.
   Vor trece ºi localele, inevitabil. Apoi, tot
inevitabil, dupã un iureº de polologhii, vor
trece ºi alegerile parlamentare. Dar problemele
reale, ale cetãþenilor luaþi în parte, ºi ale
comunitãþilor luate laolaltã vor rãmâne. ªi din
pãcate, dupã tot bingingul politic din 2016,
factorul politic nu are rãspunsurile. Pãrem
definitiv condamnaþi la amatorism ºi perfide
politicã, din nefericire.

Una dintre
punctele cele mai
importante aduse în
discuþie pe ordinea de
zi a ºedinþei
C o l e g i u l u i
P r e f e c t u r a l
desfãºuratã marþi, 24
mai 2016, a
reprezentat-o stadiul
derulãrii programului
“Cornul ºi laptele”.
Datoritã numãrului
mare de nereguli sesizate, autoritãþile judeþene au
dispus controale la unitãþile de învãþãmânt, dar ºi o
supraveghere atentã a acestui program.
   „De-a lungul timpului au fost câteva
disfuncþionalitãþi, important de ºtiut cã nu este un
fenomen generalizat. Au fost anumite comune în
care s-a întârziat livrarea produselor dupã ora 10
când este stabilit, livrându-se în jur de ora 15. În
altele, din pãcate, anumite produse au fost gãsite
expirate ºi s-a procedat la distrugerea lor. Cu toate
cã aceastã licitaþie a avut loc foarte târziu,
distribuirea produselor având loc abia de la
jumãtatea anului, aceste probleme nu ar trebui
sã existe. Sunt convins cã în anul ºcolar 2016 -
2017 astfel de probleme nu o sã mai aparã ºi cel
care va câºtiga licitaþia se va þine de acest
program”, ne-a declarat subprefectul judeþului
Mehedinþi, domnul Andrei Stãniºoarã.

O nouã ºedinþã a
Colegiului Prefectural

 O. M.

Pierdut Certificat înmatriculare
tractor U 650 cu nr. MH  174

Floreºti - Mehedinþi, pe numele
Roºianu Vasile Giuliano.
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Marius Screciu, candidatul
Partidului Social Democrat la
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin este susþinut
în campania sa atât de oameni
simpli, elevi, studenþi, muncitori,
antreprenori, cât ºi de persoane
publice apreciate la nivel naþional.
   Ecaterina Andronescu, ministrul
Educaþiei în Guvernul Victor Ponta,
îl susþine pe Marius Screciu, pentru
cã îl considerã aproape de oameni:
“Aº vrea sã-l votaþi pe Marius Screciu
pentru Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin, în primul
rând pentru cã este profesor ºi sunt
convins cã nu o sã uite sã aºeze pe
agenda domniei sale problemele
ºcolii. Cred cã un dascãl este mai
dedicat oamenilor. De aceea, nu pot
decât sã apreciez un primar profesor
ºi de aceea vã invit duminicã, sã-l
votaþi pe Marius Screciu pentru
Primãria Severin”.

Manuela Prajea, director Colegiul
Naþional Traian, nominalizatã la

Marius Screciu, susþinut de persoane publice ºi de oameni simpli
Premiul Nobel pentru
Educaþie, spune cã îl
cunoaºte de mai bine de
douã decenii pe Marius
Screciu.
   “Pe lângã sãnãtate ºi
culturã, învãþãmântul
ocupã un loc decisiv.
Performanþa se face cu
oameni de calitate. Eu am
dovedit acest lucru, iar pe
Marius Screciu îl cunosc
de 20 de ani ºi a spriinit
permanent performanþa.
Pentru cã a dovedit cã
vrea ºi cã poate, haideþi
sã-l alegem primar!”.
   “Sportul severinean are nevoie
de sprijin” - spune Marian Balaci ,
preºedintele Clubului de fotbal
Luceafãrul Drobeta, care îl susþine
pe Marius Screciu:
   “ªtiu ce înseamnã sã cauþi ºi sã
descoperi talente ºi mai ales sã le
formezi pentru viitor, pentru Severin.
Am peste 300 de copii ºi juniori în

Noi proiecte pentru
modernizarea infrastructurii din

Consiliul Judeþean Mehedinþi a depus cerere de finanþare
pentru asfaltarea a peste 112 kilometri de drumuri judeþene

formare ºi cu toþii, pãrinþi ºi copii, îl
susþinem pe Marius Screciu sã
devinã primar. Este omul care ºtie
ce înseamnã fotbalul ºi mai ales
sportul de performanþã”.
   Victor Ponta, prim-ministrul care
a asigurat României cea mai mare
creºtere economicã, spune cã are
încredere cã Marius Screciu va fi

un bun primar pentru Severin:
   “Am venit cu tot sufletul sã spun
cã-l susþin ºi am încredere în cel care
sunt convins cã va fi noul primar al
Severinului, Marius Screciu. Sunt
convins cã oamenii vor face diferenþa
între guvernarea noastrã ºi cea de
acum ºi îl vor investi cu încrederea
lor pe Marius!”.

judeþul Mehedinþi intrã în linie
dreaptã. Consiliul Judeþean

Mehedinþi a depus miercuri, 1
iunie 2016, la Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia, în cadrul Programului
Operaþional Regional 2014-2020,
AXA PRIORITARA 6: Îmbunãtãþirea
infrastructurii rutiere de importanþã
regionalã, Prioritate de investiþii
6.1, un proiect în valoare totalã de
196.829.413,00 lei.
   Prin acest proiect urmeazã a se
reabilita /moderniza 112,615 km de
drumuri judeþene, ce vor traversa
urmãtoarele localitãþi : 
• Gruia – Pãtulele – Cioroboreni-
Vînjuleþ -Rogova;
• Punghina – Cearângu - Drincea
– Opriºor – Prisãceaua – Bãlãciþa;
• Gvardiniþa – Bîcleº – Vlãdica –

Izvorãlu – Plopi - Boceni – Tîmna;
• Strehaia – Cîrceni - Grozeºti –
ªuºiþa – Pãsãrani - lim. jud. Gorj.
   „Reabilitarea acestor drumuri
face parte din strategia de
dezvoltare a judeþului Mehedinþi
pentru perioada 2014-2020,
strategie pe care încercãm sã o
punem în valoare. Mulþumesc
tuturor pentru eforturile depuse, a
fost o cursã contracronometru, cu
multe situaþii neprevãzute, pe care
am reuºit sã le depãºim ºi sã ne
atingem obiectivul, acela de a
depune aceastã cerere de finanþare
azi”, a declarat Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi”.
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Episcopia Severinului ºi
Strehaiei a desfãºurat în perioada 30
mai-01 iunie 2016 Simpozionul
internaþional „Mehedinþi - istorie,
culturã ºi spiritualitate”. Ajuns la cea
de-a IX-a ediþie, evenimentul
cultural-ºtiinþific a fost organizat cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul
Olteniei ºi coordonat de PS Conf.
Univ. Dr. Nicodim Nicolãescu, în
calitate de cadru didactic la
Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Craiova.
   La Centrul Cultural “Sfântul Ioan
Gurã de Aur” al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei  s-au
întâlnit, timp de 3 zile, ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, cadre
didactice din învãþãmântul
universitar naþional ºi de peste
hotare. Deschiderea oficialã a
lucrãrilor simpozionului a avut loc

Simpozionul internaþional “Mehedinþi – istorie,
culturã ºi spiritualitate”  - ediþia a IX-a

luni, 30 mai, ºi a fost
precedatã de sãvârºirea
Sfintei Liturghii la Catedrala
Episcopalã din Drobeta
Turnu Severin. Înainte de
susþinerea comunicãrilor, la
Centrul Cultural “Sfântul
Ioan Gurã de Aur”, s-a
oficiat o slujbã de Te Deum.
  În cuvântul de deschidere,
Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a adresat celor
prezenþi un cuvânt de
întâmpinare: “Este o mare
bucurie pentru noi sã primim aici
în cetatea Severinului ierarhi,
profesori universitari din multe
centre universitare din þarã ºi de la
câteva din strãinãtate, care ne aduc
în dar preocupãrile lor permanente
în cercetarea academicã.
Simpozioanele ne adunã împreunã,
în comuniune, de aceea sunt

folositoare atât pentru minte cât
ºi pentru suflet”.
   Comunicãrile tematice susþinute
vor fi publicate într-un volum
omagial. La simpozion au participat
înalþi ierarhi ai Bisericii noastre: IPS
Prof. Dr. Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, IPS Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, PS
Lucian, Episcopul Caransebeºului,
PS Sebastian, Episcopul Slatinei ºi
Romanaþilor, PS Visarion, Episcopul
Tulcii, PS Gurie, Episcopul Devei ºi
Hunedoarei, PS Daniil, Episcop-
locþiitor al Episcopiei Daciei Felix,
PS Siluan, Episcopul Ortodox
Român al Ungariei, PS Macarie,
Episcopul Ortodox Român al
Europei de Nord ºi PS Emilian
Loviºteanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
  Simpozionul „Mehedinþi - istorie,
culturã ºi spiritualitate” este
prilejuit de declararea anului 2016
ca „Anul omagial al educaþiei
religioase a tineretului creºtin
ortodox ºi Anul comemorativ al
Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul ºi al t ipografilor
bisericeºti”.
A III-a ediþie a Simpozion
internaþional de patrologie
  Tot în aceste zile a fost organizat
ºi a III-a ediþie a Simpozionului
internaþional de Patrologie, la care
au participat ca ºi la precedentele
ediþii profesori universitari din
Grecia, Serbia ºi Bulgaria. Pentru
orice creºtin studierea vieþii ºi a
operelor Sfinþilor Pãrinþi ar trebui
sã fie un deziderat important,

Cu ocazia Zilei
Internaþionale a Copilului,
sãrbãtoritã în fiecare an la data de
1 Iunie,  zece persoane private de
libertate, cu vârste cuprinse între 18
ºi 20 de ani, de la Penitenciarul
Drobeta Turnu Severin au vizitat
Muzeul Hidrocentralei Porþile de
Fier I, de la Gura Vãii.
 Ieºirea acestor tineri în
comunitate ºi participarea lor la
activitãþile muzeului, contribuie la
echilibrarea psiho-socialã ºi

Ziua Internaþionalã a Copilului
la Muzeul Hidrocentralei

întrucât într-o lume atinsã
puternic de întunecimea
pãcatului, modelul autentic la
Pãrinþilor reprezintã cu adevãrat
un reazem duhovnicesc puternic.
Cu atât mai mult pentru tânãra
generaþie, aplecarea spre studiul
patristic o ajutã sã iasã din mreaja
pãcatului ºi sã fie luminatã de o
învãþãturã sfântã.
   Dialogul, purtat la nivel ºtiinþific
ºi academic, creeazã, dupã cum
afirma PS Episcop Nicodim “o
comuniune ºi o mai bunã cunoaºtere
între specialiºtii de patrologie, cu
dorinþa ca duhul patristic al
sfinþeniei ºi înþelepciunii care existã
în operele Sfinþilor Pãrinþi sã se
reverse între creºtini”. De altfel, prin
lucrãrile simpozionului se doreºte
revigorarea trãirii creºtinismului
autentic, în lumina operei didactice
a Sfinþilor Pãrinþi ºi Scriitori ai
Bisericii noastre.
   Prezent la simpozion, arhim.
Nicolae Ioannidis, de la Facultatea
din Atena a prezentat
comunicarea “Educaþia bizantinã
la Niceea, în secolul al XIII-lea /),
arãtând cã “odinioarã, în balcani,
modelul de educaþie al tineretului
era centrat pe viaþa Bisericii, însã
odatã cu perioada iluministã
lucrurile s-au schimbat radical”.
 Toate comunicãrile vor fi publicate
ulterior într-un volum de
specialitate, editat de Episcopia
Severinului ºi Strehaiei în
parteneriat cu Facultatea de
Teologie din Craiova.

comportamentalã, oferindu-le
acestora ºansa de a cunoaºte
valorilor culturale atât naþionale
cât ºi locale.
  Activitãþile planificate în cadrul
proiectului educaþional “Copilãrie
în miºcare” au început cu vizitarea
expoziþiei permanente a muzeului
ºi a sãlii turbinelor ºi au continuat
cu vizionarea filmului documentar
“Omul ºi Timpul - Construcþia
Porþilor de Fier I”.

Muzeograf  Mariana Drãghia  Biroul de presã
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Dobrotã Valentina-Gabriela,
candidatul PMP Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin, a desfãºurat o
campanie electoralã impecabilã,
reuºind, într-un timp relativ scurt, sã
se facã cunoscutã ºi apreciatã în rândul
severinenilor. Este singurul candidat
care are experienþa ºi expertiza
necesarã de a propune o strategie
realistã de dezvoltare economicã a
municipiului Drobeta Turnu Severin
prin atragerea de investiþii ºi crearea
de locuri de muncã. A demonstrat
aceste aptitudini în toatã activitatea
profesionalã pe care a desfãºurat-o
pânã în prezent în cadrul societãþilor
comerciale pe care le-a condus sau pe
care le-a salvat de la faliment. A
demonstrat aceste abilitãþi cu ocazia
dezbaterii organizate în oraºul nostru
având ca temã “Proiecte, investiþii,
strategii de dezvoltare durabile pentru
Drobeta Turnu Severin si Mehedinþi”,
întâlnire la care a invitat investitori
strãini ºi firme de consultanþã pentru a
identifica posibilitãþile ºi oportunitãþile
de dezvoltare a municipiului Drobeta
Turnu Severin ºi a judeþului Mehedinþi.
Dobrotã Valentina-Gabriela este
candidatul care ºtie cel mai bine de ce
are nevoie municipiul Drobeta Turnu
Severin în acest moment ºi are forþa ºi
capacitatea de a se implica hotãrâtor
ºi responsabil pentru a produce
adevãrata schimbare de care are nevoie
Drobeta Turnu Severin. Severinul are
nevoie în primul rând de o strategie
viabilã de dezvoltare economicã ºi de
crearea de locuri de muncã pentru a
aduce bunãstarea locuitorilor sãi. „Am
creat prin munca mea 16 – 17 mii de
locuri de muncã. Trebuie sã ne
implicãm. Sunt sigurã cã noi împreunã
vom reuºi sã schimbãm ceva în oraºul

Dobrotã Valentina-Gabriela – primarul
care poate relansa economic Severinul

acesta care se îndreaptã spre o direcþie
greºitã. Vã invit sã facem locuri de
muncã ºi o administraþie în slujba
cetãþeanului. Sã facem Cetatea
Severinului un loc mai bun!”, declara
Dobrotã Valentina-Gabriela cu prilejul
lansãrii candidaturii sale, alãturi de

preºedintele Traian Bãsescu.
Acesta a fost, de altfel, ºi lait-

motivul campaniei sale electorale,
efort prin care Dobrotã Valentina-
Gabriela a încercat ºi a ºi reuºit, într-
o mare mãsurã, sã convingã
cetãþenii municipiului Drobeta
Turnu Severin cã existã posibilitãþi
reale ºi sigure de dezvoltare, cã
oraºul poate avea un alt destin dacã
în fruntea sa sunt oameni
competenþi, morali ºi responsabili.

Dobrotã Valentina-Gabriela are, de
asemenea, ca om, o mare nobleþe
sufleteascã. Ea iubeºte acest oraº la fel
ca noi toþi ºi doreºte sã se implice pentru
a face ceva pentru el, pentru a-ºi aduce
o cantribuþie substanþialã la dezvoltarea
sa. Tocmai de aceea a acceptat aceastã

provocare de a candida pentru funcþia
de primar al Severinului.

Dobrotã Valentina-Gabriela este
diferitã de alþi contracandidaþi prin aceea
cã nu doreºte nimic pentru propria
persoanã, nici mãcar orgoliul de a fi
primar. Are tot ce-i trebuie ca urmare a
muncii depuse în cadrul unitãþilor
economice pe care le-a creat sau pe care
le-a fãcut profitabile dupã ce le-a salvat
de la faliment. Însã, ca cetãþean al
municipiului Drobeta Turnu Severin, o

doare faptul cã oraºul în care locuieºte
nu oferã posibilitãþile ca cetãþenii sãi sã
ducã un nivel de trai ridicat. O doare faptul
cã Drobeta Turnu Severin ºi judeþul
Mehedinþi au un imens potenþial de
dezvoltare economicã, care nu este
valorificat eficient pentru a aduce
prosperitatea doritã. Dobrotã Valentina-
Gabriela doreºte sã valorifice acest
potenþial, sã identifice acele posibilitãþi
prin care Severinul sã se poatã dezvolta
pe toate palierele: economic, turistic,
social, cultural.

Pentru toate aceste componente de
dezvoltare, Dobrotã Valentina-Gabriela
are capacitatea, experienþa ºi forþa
pentru a veni cu soluþii concrete, viabile
ºi realiste. Important este ca ºi
severinenii sã-ºi dorescã acest lucru,
sã o susþinã pe Dobrotã Valentina-
Gabriela în acest demers al ei.

Indiferent de rezultatul votului de
duminicã, Dobrotã Valentina-Gabriela
va rãmâne alãturi de severineni ºi va
continua proiectele pe care le-a început
sau pe care doreºte sã le dezvolte pentru
Drobeta Turnu Severin. ªansele ca
acestea sã fie realizat mai repede ºi la o
altã dimensiune sunt însã mult mai mari
din postura de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin.

 Biroul de presã
al PMP Mehedinþi
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ÎN ATENÞIA
MEDICIILOR  DE FAMILIE
Cu privire la eliberarea unor adeverinþe

medicale alegãtorilor care nu se pot deplasa
la sediul secþiei de votare din cauzã de

boalã sau invaliditate
Potrivit art. 91 al Legii nr. 115/2015, pentru

alegãtorii care nu se pot deplasa la sediul secþiei
de votare din cauzã de boalã sau invaliditate,
preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare poate aproba, la cererea scrisã a acestora,
însoþitã de copii ale actelor din care rezultã
starea de sãnãtate sau de invaliditate, ca o
echipã formatã din cel puþin 2 membri ai biroului
electoral sã se deplaseze cu o urnã specialã ºi
cu materialul necesar votãrii - ºtampilã cu
menþiunea “VOTAT” ºi buletine de vot - la locul
unde se aflã alegãtorul, pentru a se efectua
votarea. În raza unei secþii de votare se utilizeazã
o singurã urnã specialã. Urna specialã poate fi
transportatã numai de membrii biroului electoral
al secþiei de votare, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
   Medici de familie elibereazã adeverinþe
medicale care certificã faptul cã un alegãtor este
nedeplasabil. Printre activitãþile de suport,
menþionate în pachetul de servicii medicale de
bazã în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate,
nu intrã ºi eliberarea de adeverinþe medicale care
sã fie folosite de alegãtorii nedeplasabili,  în
vederea exercitãrii dreptului de vot.
   Cu toate acestea, medicii de familie pot
elibera contra cost aceste documente
medicale, ca o consecinþã a unui act medical
acordat, cu respectarea istoricului afecþiunilor
respectivului alegãtor-pacient, potrivit tarifului
afiºat, în condiþii de respectare a
reglementãrilor financiar-contabile.
Atenþionãm medicii de familie asupra faptului cã

eliberarea unor adeverinþe în exces, neconforme
ºi nejustificate din punct de vedere al istoricului
medical al pacientului ºi al stãrii de sãnãtate de la
momentul eliberãrii acestora ºi pânã la încetarea
procesului electoral va atrage rãspunderea
contractualã - pânã la rezilierea contractului
încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate,
rãspunderea contravenþionalã pentru contravenþii
la legea electoralã ºi rãspunderea penalã pentru
fals în înscrisuri private prin modalitãþile de
realizare a  infracþiunii de fals intelectual.

Eliberarea unor documente medicale care se
dovedesc a fi neconforme cu realitatea, se
numeºte fals intelectual ºi se pedepseºte cu
închisoarea de la 1 an la 5 ani.

PREªEDINTE- DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ion MÎÞU

Purtãtor de Cuvânt, Soc. Ionel Radu BARBU

* În faþa  Casei Scânteii  (mã rog, a Presei
libere sau cum i-or mai zice unii) trona, pânã în
1990, statuia lui Lenin. Din ce raþiuni, bãnuieºte
oricine. Atunci, la debutul tumultuoasei perioade
postdecembriste, la comanda unora care se
închinaserã conºtiincios, decenii de-a rândul,
la lumina izvorâtã din gândirea marelui ideolog
al comunismului, un grup de haidamaci, vânjoºi
prevestitori ai vremurilor noi, au dat jos
respectiva statuie ºi au dus-o sã doarmã puþin
într-un loc cu verdeaþã din Bucureºtiul iubit
(unde, bineînþeles, „negura s-a risipit”). O
vreme, reporterii frenetici mai filmau somnul lui
Ilici personificat într-un imens bloc de metal,
dupã care nu s-a mai ºtiut nimic de soarta lui.
A fost dat la topit (fiindcã, deh, aºa se cãleºte
oþelul!), a fost tãiat bucãþele de specialiºtii din
mahalalele Capitalei ºi valorificat la fier vechi –
cine mai ºtie? În sfârºit. Atâta doar cã locul
rãmas... liber din Piaþa Presei Libere trebuia
reocupat într-un fel sau altul. Fiindcã, evident,
nu mai oferea vreo perspectivã. Cineva a propus
la un moment dat ca pe soclul fostei statui
leniniste sã fie aºezat mãcar un bust al lui
Nicolae Iorga, unul dintre simbolurile
fundamentale ale geniului creator românesc.
Pãrea o soluþie de bun simþ. Dar ºi-au adus
aminte unii cã ilustrul savant a mai fãcut ºi
politicã. De aici încolo, bunul simþ a dispãrut.
S-a vehiculat ºi numele Poetului Naþional, dar
el, Nemuritorul, era în epicentrul unei deºãnþate
campanii de denigrare (vã amintiþi –
„protolegionar”, „protocomunist”, „xenofob”,
„antisemit” etc., etc.). Prin urmare...
   * S-a optat pentru „plantarea” acolo a unui
monument care sã glorifice rezistenþa
anticomunistã sau ceva asemãnãtor. Mã rog, o
idee ca atâtea altele posibile. Racordatã, însã,
ºi ea la zona sensibilitãþilor politice. Din 1997,
proiectul a trenat pânã în zilele noastre, din cauze
varii. El este opera sculptorului Mihai Buculei
ºi a fost inaugurat la începutul acestei
sãptãmâni, într-o ambianþã mai degrabã bizarã.
Nu a lipsit un cor de popi de cele mai diverse
confesiuni ºi, desigur, martie din post, Klaus
Iohannis. Bun, totul ar fi fost în regulã, mai ales
prin prisma exprimãrii prinosului de
recunoºtinþã faþã de cei care au pus principiile
sacre ale libertãþii ºi demnitãþii mai presus  de
fiinþa lor, dacã nu ar fi þinut sã iasã în prim-
plan musiu Io-ha-ha, care are ceva de împãrþit
cu comunismul ºi cu cei care pun beþe în roate
dosarelor revoluþiei. Asta îl freacã pe plãvanul
din Deal, nu dezastrul  adus societãþii româneºti
de „guvernul” lui, nu persecuþia la care este
supusã de acelaºi guvern... privat tagma

Un morcov din comunism
didacticã, din care pretinde, dupã câte vãd
abuziv, cã provine, nu degringolada actului de
justiþie, marcatã de drama tot mai accentuatã a
„stelei în cãdere” Laura Codruþa, ci morcovul
pe care i l-ar fi þinut dumnealui undeva bine
înfipt comuniºtii. Atât de bine, încât startul
dumnealui în societatea postrevoluþionarã a fost
atât de rapid ºi de spectaculos, încât stupid
people dãdea buzna la el cu odraslele sã le înveþe
carte în regim de meditaþie privatã, în urma
cãruia a acumulat, cu mari greutãþi ºi sacrificii,
desigur, banii necesari de a cumpãra un set ºi
ceva de case prin târgul Sibiului. Foarte pe
scurt, de „preºedintele Facebook” s-a cam
sãturat toatã lumea. De el ºi de tot mai penibila
lui consoartã, care aleargã la tot felul de
maratoane de dragul de a se simþi protejatã,
dinspre tender, de sepepistul de serviciu. Nu
ºtiu când vor scãpa românii de ciudatul reflex
masochist de a se lãsa dirijaþi de tot felul de
neamuri proaste. Chiar mi-e greu sã sper cã
vom scãpa vreodatã de acest oribil blestem.
   * Nimic despre „scandalul Hexy Pharma”,
care, mediatizat mult ºi extrem de prost, a
cãzut definitiv în desuetudine. ªi, cred eu, pe
drept cuvânt. Ca orice fâs ce pleacã din
creierii îmbâcsiþi de tot felul de scenarite ai
lui Tãntãlan ºi nu mai ºtiu cum. Detaliile,
cifrele care ies acum la ivealã aratã cã firma
cu pricina nu numai cã nu deþinea monopolul
pe piaþa dezinfectanþilor sanitari din România,
cum se lãsase a se înþelege la un moment dat,
ci cã doar 20 la sutã din aceastã piaþã era
controlatã de ea. Într-o atare situaþie, fireºte
cã datele problemei se schimbã sensibil. Dar
cine sã mai bage în seamã asta, dacã „vuva”
era deja pornitã?
   * Duminicã – alegeri locale. Dincolo de
orice s-ar spune despre acest eveniment ºi
despre atmosfera în care el se va desfãºura,
pentru mine, ca simplu cetãþean severinean,
va constitui un moment de eliberare de sub
masca de ipocrizie, minciunã, circ ieftin,
fariseism a „iepocii” gherghiste, atât de greu
de suportat. Nu numai de cãtre mine, dar cred
cã de cãtre orice om obiºnuit sã nu ia drept
bune toate prefabricatele propagandistice ce
i se servesc pe toate lungimile de undã, zi de
zi, searã de searã, ºi care gândeºte chiar cu
propriul cap, atâta cât acest cap îl poate duce.
De aceea, singurul apel pe care l-aº lansa
cititorilor mei din acest colþ de paginã este
acela de a lãsa la o parte, duminicã, la urne,
orice fel de stimuli exteriori ºi sã-ºi aleagã
primarul într-o deplinã cunoºtinþã de cauzã.
Eu zic cã se poate.



Guvernul României mulþumeºte
tuturor românilor ºi companiilor care

s-au implicat, pânã în prezent, în
campania de susþinere a subscripþiei
naþionale pentru achiziþia operei lui

Constantin Brâncuºi
„Cuminþenia pãmântului”

   · În semn de respect ºi în virtutea
transparenþei totale, Guvernul se
angajeazã sã anunþe periodic, pe 1
ºi 15 ale fiecãrei luni, pânã pe 30
septembrie, sumele strânse în
cadrul subscripþiei publice
   · Subscripþia publicã a reuºit sã
adune, pânã la ora actualã, 138.188
de euro, prin intermediul tuturor
canalelor puse acum la dispoziþie,
din care 49.606 euro pe site-ul
campaniei www.brancusiealmeu.ro,
8.875 de euro prin intermediul
eMag.ro ºi 79.707 euro prin
transfer bancar în conturile
Ministerului Culturii
   · 50% din fondurile adunate au
venit dupã lansarea campaniei
naþionale de susþinere, prin 3.455
de donaþi i, persoane fizice ºi
companii
   · Iniþiativa are nevoie, în continuare,
de susþinerea cât mai multor români
ºi companii din România
   · Este unul dintre cele mai
importante proiecte naþionale
menite sã protejeze ºi sã salveze
patrimoniul naþional, dar ºi  sã
întãreascã solidaritatea dintre stat
ºi societate
   · Achiziþia operei se poate face
printr-un efort conjugat al statului
român ºi al cetãþenilor: suma de 5
milioane de euro a fost alocatã deja
de Guvern ºi e nevoie ca 6 milioane
de euro sã fie colectate prin
intermediul contribuþiilor voluntare
ale persoanelor private ºi cele
juridice, pânã, cel târziu, pe 30
septembrie 2016.

***
   Bucureºti, 30 mai 2016 –
Campania de susþinere a
subscripþ iei naþionale pentru
achiziþia operei  lui Constantin
Brâncuºi „Cuminþenia pãmântului”
a reuºit sã stârneascã interesul
unui numãr impresionant de
români, persoane fizice, dar ºi
companii private din diverse
domenii.

Cuminþenia pãmântului: 138.188 de euro s-au strâns,
pânã în prezent, prin subscripþia publicã, 50% dupã

lansarea campaniei naþionale de susþinere
   Astfel, pânã la finele lunii mai,
prin subscripþia publicã pentru
“Cuminþenia pãmântului” s-au
strâns 138.188 de euro, din care
74.584 de euro începând cu 19 mai,
momentul de start al campaniei
publice create ºi implementatã pro
bono de GMP Group si Media
Investment.
   “Le mulþumesc tuturor românilor
pentru susþinerea de care au dat
dovadã pânã acum. Personal, mi-
au întãrit, încã o datã, convingerea
cã dispunem de resurse, nebãnuite,
poate, de mulþi  dintre noi,  de
coeziune naþionalã în jurul marilor
proiecte de þarã.
   Cuminþenia pãmântului este o
operã de artã reper în viaþa artisticã
a lui Brâncuºi, are o valoare aparte,
iar iniþiativa Guvernului trebuie sã
reprezinte o asumare publicã a
acestui proiect. Îi invit pe români
sã ni se alãture cu gândul ºi cu
sufletul ºi sã decidã dacã aceastã
lucrare meritã sã rãmânã accesibilã
publicului larg. Noi vom face, în
perioada urmãtoare, tot ce este
posibil sã-i convigem cã da,
meritã!”, a declarat Dacian Cioloº,
prim-ministrul României.
   “Cuminþenia pãmântului este una
dintre cele mai mari ºi mai
importante capodopere ale lui
Brâncuºi. A fost  creatã într-un
moment de rãscruce din viaþa
artistului, la 1907-1908, când a
hotãrât sã abandoneze mulajul ºi
sã sculpteze direct în piatrã, în
lemn, în marmurã. Spre deosebire
de Sãrutul, este o piesã unicã, ºi,
chiar ºi prin denumirea pe care i-a
dat-o, un titlu intraductibil, face
parte din sensibilitatea
româneascã. Ai impresia cã vine din
epoci imemoriabile, dar marcheazã
ºi un pas important spre
modernitate. Brâncuºi e al meu ºi,
sunt sigurã, cã trebuie sã fie ºi al
tuturor românilor”, a declarat Doina
Lemny, doctor în istoria artei,
muzeograf-cercetãtor la Muzeul
Naþional de Artã Modernã, Centrul
Pompidou din Paris.
   Dupã ce mai multe opere ale lui
Brâncuºi s-au vândut, în ultimii ani,
cãtre proprietari privaþi sau colecþii
part iculare, aceastã sculpturã,

reprezentativã pentru întreaga sa
operã, este ultima pe care statul
român o mai poate recupera, în
prezent, pentru a o putea face
accesibilã publicului larg ºi
iubitorilor de artã.
   Printre personalitãþile care ºi-au
arãtat deja sprijinul pentru campania
de subscripþie publicã se regãsesc
Doina Lemny, Nadia Comãneci, Ilie
Nãstase, Mircea Cãrtãrescu, Dan
Perjovschi, Mircea Cantor, Alexandru
Tomescu, Vlad Alexandrescu, Tudor
GiurgiuFrançois Saint-Paul -
ambasadorul Franþei, Rãzvan
Burleanu, Oana Manea, Alexandru
Dedu ºi Cosmin Alexandru. De
asemenea, în spotul publicitar îºi
declarã susþinerea Maia Morgenstern,
Oana Pellea, Victor Rebengiuc,
Andrei Pleºu, Iuliana Tudor, Melania
Medeleanu, Irina Pãcurariu, Dragoº
Bucurenci, Pãrintele Constantin
Necula, Mariana Lungu, Dan Amariei,
Matei Oprina, Cristiana Mongol
Stancu, Iv cel Naiv ºi Virgil Stãnescu.
   Printre companiile care ºi-au
anunþat implicarea în susþinerea
campaniei: Dedeman, eMag, Banca
Transilvania, OMNIASIG, BRD, New
Folder, Unlock, Media Trust, 360
Revolution.

Cum pot dona românii azi:
   · Direct prin intermediul site-ului
c a m p a n i e i ·h t t p : / /
www.brancusiealmeu.ro;
   · Prin intermediul celui mai mare
retailer online din România, eMag,
românii pot cumpãra virtual
pe·http://www.emag.ro·”Cuminþenia
pãmântului”, donând astfel  în
conturile campaniei pentru achiziþia
operei lui Constantin Brâncuºi;
   · Sunt disponibile conturi în lei,
euro ºi dolari în care se pot face
donaþii prin transfer bancar sau
prin depunere de numerar într-unul
din cele specif icate mai jos,
deschise pe numele Ministerului
Culturii, CIF 4192812:
   Spot de promovare a campaniei:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
CuminteniaPamantului.ro/videos/
1712232692376470/
TREZORERIA STATULUI
RO46TREZ700500702X010908
deschis la D.T.C.P.M.B
(prin ordin de platã sau prin mandat

poºtal)
Banca Transilvania
RON - RO48BTRLRONCRT0345325001
EUR - RO95BTRLEURCRT0345325001
USD - RO02BTRLUSDCRT0345325001
Cod Swift: BTRLRO22XXX
Banca Comercialã Românã
ROL RO57RNCB0082005629820013
EUR RO30RNCB0082005629820014
USD RO03RNCB0082005629820015
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB
BRD – SMCC
RON- RO75BRDE450SV95804494500
EUR- RO59BRDE450SV95804814500
USD- RO06BRDE450SV95804904500
Cod SWIFT: BRDEROBU
UniCredit Bank
RON - RO53BACX0000003018913000
EUR - RO26BACX0000003018913001
USD - RO96BACX0000003018913002
Cod SWIFT – BACXROBU
CEC Bank S.A. – Sucursala Timpuri Noi
RON- RO21CECEB31644RON4211471
EUR-RO89CECEB316T6EUR4211474
USD -RO22CECEB316T5USD4211516
CONT SWIFT: CECEROBUXXX
RAIFFEISEN BANK
RON - RO68RZBR0000060018536354
EUR· - RO14RZBR0000060018536356
USD -· RO30RZBR0000060018536359
Cod SWIFT: RZBRROBU
Alpha BankSucursalaUnirii
RON – RO63BUCU1081215948600RON
EUR – RO56BUCU1081215948601EUR
USD – RO53BUCU1081215948602USD
COD SWIFT: BUCUROBU

Despre “Cuminþenia pãmântului”

   “Cuminþenia Pãmântului” a fost
realizatã de Constantin Brâncuºi în
anul 1907 ºi aparþine patrimoniului
cultural naþional, în categoria
Tezaur.
Brâncuºi spunea despre operã:·
“«Cuminþenia pãmântului»... A
fost încercarea mea de a da de
fundul oceanului,  cu degetul
arãtãtor (încercarea de a atinge
vechimea, arhaicul). Cãci mi-a fost
prea mare spaima când i-am ridicat
vãlul... Femeia nu trebuie niciodatã
dezvãluitã... Isis trebuie sã rãmânã
acoperitã sub cel puþin unul din
cele ºapte vãluri ale frumuseþii
sale, cel al misterului - care îi oferã
ºi preþuirea ºi nemurirea.

actualitateOBIECTIV mehedinþean 02 - 08. 06. 2016 pag. 7

 Continuare în pag. 22



social - politicOBIECTIV mehedinþean 02 - 08. 06. 2016pag. 8

Ziua de 1 Iunie este ca în
fiecare an, prilej de sãrbãtoare ºi
bucurie pentru copiii din centrele
rezidenþiale ale Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi.
   Cu aceastã ocazie copiii din centrele
direcþiei noastre au primit cadouri, au
mers la cofetãrii, au ieºit la picnic ºi
au participat la organizarea de jocuri
distractive în aer liber dându-le
posibilitatea de a se exprima liber.
   Pentru cei mai mici dintre ei s-
au organizat concursuri de desene
pe asfalt ºi au fost implicaþi în
diverse activitãþi ludice antrenante,
potrivite pentru vârsta lor, oferindu-
li-se totodatã prãjituri, fructe,
dulciuri ºi rãcoritoare.
   Tot cu acest prilej, copiii din cadrul
Complexului de servicii sociale din

1 Iunie - Ziua Internaþionalã a Copilului
Drobeta Turnu Severin au primit o
trambulina nouã din partea domnului
Floricicã Silviu, cãruia conducerea
direcþiei îi mulþumeºte pe aceastã cale.
   Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul
Valentin Popescu mulþumeºte tuturor
elevilor ºi asociaþiei Mike care au
venit alãturi de noi participând activ
la manifestãrile de 1 Iunie alãturi de
beneficiarii centrelor noastre ºi
totodatã transmite “LA MULÞI ANI”
tuturor copiilor.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Miercuri, 1.06.2016, a avut loc
vernisajul expoziþiei Influenþe a
pictorului Gheorghe Rãdulea.

Expoziþia deschisã în sala ªtefan Popa
Popas a Palatului Culturii Teodor
Costescu reuneºte 50 de lucrãri de
picturã. Artistul plastic abordeazã
tehnicile pictorilor consacraþi atât
români, cât ºi  strãini ºi este adeptul
neînduplecat al picturii interbelice,
încercând prin tuºe, pensulaþie ºi alte
asemenea sã se apropie de aceºtia.
În lucrãrile lui abordeazã teme
diferite, precum naturi statice cu flori,
peisaje, compoziþii cu personaje într-
o continuã cãutare a cromaticii,
folosind atât gamele reci, cât ºi cele
calde, reuºind sã gãseascã armonia
între acestea. Expoziþia poate fi vizitatã
pe întreg parcursul lunii iunie.
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Ion Mihart – ultimul lider
al PP-DD Mehedinþi

  Ion Mihart s-a afirmat ca politician în
cadrul PP-DD Mehedinþi, partid în care

s-a înscris în anul 2012 ºi în care a
rãmas pânã la final. Ion Mihart a fost
ultimul preºedinte al PP-DD Mehedinþi,
pânã când formaþiunea pe care o
conducea a fuzionat prin absorbþie cu
UNPR Mehedinþi. A fost în douã rânduri
preºedintele PP-DD Mehedinþi,
înlocuindu-l prima datã pe Ovidiu
Gheorghe, în anul 2012, apoi, un an
mai târziu pe Gheorghiþa Floari. Ion
Mihart a fost un lider politic care a
încercat sã se impunã ºi sã impunã PP-
DD Mehedinþi, însã contextul politic la
nivelul judeþului i-a fost defavorabil.
Insuccesul oarecum surprinzãtor de la
ultimele alegeri parlamentare a slãbit ºi
mai mult forþa PP-DD Mehedinþi,
punând partidul în imposibilitatea de a
mai desfãºura o activitate politicã la fel
de susþinutã. Nici pânã atunci partidul
nu era perceput drept unul de temut,
însã faptul cã n-a reuºit sã obþinã nici
mãcar un singur parlamentar ºi-a pus
amprenta asupra evoluþiei ºi unitãþii sale.
Mai mult, lipsa unei activitãþi politice

Dosar de politician
mehedinþean: Ion Mihart ºi Gabi Medragoniu

ferme, determinante, a fãcut din PP-DD
Mehedinþi un partid slab, care nu mai
conta aproape deloc pe scena politica
localã. Evoluþia sa a fost una paradoxalã,
deoarece dupã alegerile locale din anul
2012, scrutin la care a obþinut doi
consilieri judeþeni (e-adevãrat o
performanþã electoralã slabã raportat la
estimãrile conducerii de la acea datã),
PP-DD Mehedinþi lãsa senzaþia unei
formaþiuni politice promiþãtoare. Starea
de instabilitate, lipsa unei acþiuni politice
convingãtoare ºi atitudinea duplicitarã
a unor aleºi locali a fãcut din PP-DD
Mehedinþi un partid total nesemnificativ
pe scena politicã localã. ªansele ca
partidul sã revinã erau minime, situaþie
generatã în primul rând de lipsa unor
lideri de forþã, capabili sã contribuie la
întãrirea sa. Ion Mihart a preluat, aºadar,
ºefia PP-DD Mehedinþi într-un moment
politic nefavorabil. Din aceastã
perspectivã, procesul reconstrucþiei PP-
DD Mehedinþi era un demers politic pe
cât de dificil, pe atât de puþin probabil
de înfãptuit. Partidul a suferit foarte mult
la nivelul structurilor teritoriale,
diminuându-ºi constant potenþialul
politic în judeþ. În toamna anului 2015
Ion Mihart a devenit vicepreºedinte al
UNPR Mehedinþi, dupã ce PP-
DD a fuzionat prin absorbþie cu
UNPR la nivel naþional.

Gabi Medragoniu – un profitor politic

   Gabi Medragoniu a apãrut pe scena
politicã mehedinþeanã din postura de
preºedinte al PER Mehedinþi. Partidul
condus de Gabi Medragoniu era unul
ca ºi inexistent. PER Mehedinþi a avut
mai mulþi lideri, în lunga sa existenþã, însã
cu timpul aceºtia au pãrãsit formaþiunea.

În cele din urmã a rãmas doar Gabi
Medragoniu, ºef peste un partid de
buzunar, inexistent ca mesaj ºi activitate
politicã, fãrã organizaþii teritoriale
puternice. PER Mehedinþi exista în judeþ
doar cu numele, neavând lideri puternici
sau structuri locale bine organizate, cu
aleºi locali. Au trebuit sã vinã alegerile
locale din vara anului 2012 pentru ca
electoratul sã-ºi mai aminteascã de PER
Mehedinþi. Cum a fost posibil? Datoritã

faptului cã PER Mehedinþi a intrat în
alianþa electoralã numitã M N MH.
Singura raþiune a cooptãrii PER
Mehedinþi în aceastã alianþã a fost aceea
a creãrii unui construcþii electorale de
dreapta. Pentru cã din punctul de vedere
al potenþialului electoral, PER Mehedinþi
nu avea cum sã-ºi aducã o contribuþie.
Dacã strângea 200 de voturi în tot judeþul
era bine. A primit un loc eligibil în
legislativul municipal severinean. Aºa a
ajuns dl. Gabi Medragoniu consilier
municipal, exclusiv pe munca altora, fãrã
nicio contribuþie din partea propriului
partid. Ca mulþumire a câºtigãrii postului
de consilier municipal, dl. Gabi
Medragoniu a rãspuns prin trãdare,
votând alãturi de reprezentanþii USL
Drobeta Turnu Severin. Ceea ce este mai
important este faptul cã PER Mehedinþi i
se oferise posibilitatea relansãrii, ºansa
renaºterii ecologismului mehedinþean cu
un trecut frumos. Dl. Gabi Medragoniu
nu a ales reafirmarea politicã a
ecologismului mehedinþean, preferând o
înþelegere cu USL Mehedinþi, din care
propriul partid nu a avut nimic de câºtigat.
La alegerile locale din acest an domnul
Gabi Medragoniu candideazã pentru un
nou mandat de consilier municipal
severinean din partea Partidului Blocul
Unitãþii Naþionale Mehedinþi.

   Duminicã, în cadrul BOOKFEST
2016 scriitorul mehedinþean DUMITRU
ANDRECA lanseazã volumul Magnolia
din Padova, publicat la editura
Paralela45 în colecþia qpoem. Volumul
va fi prezentat de Felix Nicolau, Cãlin
Vlasie, Sorin Delaskela.

Dumitru Andreca  (n. 22
februarie 1949, în Izvoarele, Mehedinþi)
a fost redactor-ºef la „Forum dunãrean”
ºi „Caligraf” din Drobeta-Turnu Severin.
Debuteazã cu un grupaj de versuri în
1973, în „Contemporanul” ºi
frecventeazã cenaclul revistei „Astra” din
Braºov. În 1986 este prezent în antologia
„Cu tot ce aparþin acestui pãmânt”, Ed.
Eminescu. Pseudonimul cu care
semneazã în aceastã perioadã este
Daniel Amurg. În 1998 publicã volumele
de versuri „Arena”, Ed. Prier,
„Relicvariu”, Ed. Cultura generalã, ºi
„Drumuri în întuneric”, Academia Civicã
(interviuri cu foºti deþinuþi politici pentru
care a obþinut premiul pentru
publicisticã al Filialei U.S.R. Drobeta-
Turnu Severin). În 1999, în colaborare
cu Dan ªalapa, publicã volumul I din
„Neamul pãstorilor” laEditura Radical.
În 2000 publicã la Editura Prier „Flori
de cuie”, fabule ºi „Dezrãdãcinaþii”,
mãrturii ale deportaþilor în Bãrãgan.
În 2002 apare „Arhiva groazei”, Ed.
MJM, pentru care i se decerneazã
premiul pentru publicisticã al U.S.R.
Filiala Craiova. În 2011 publicã
„Parodii”, la Ed. Prier, iar în 2013, „În
oglindã”, Ed. MJM, ºi „Dilaila de
Severin”, Ed. Prier. Locuieºte în
Rogova (Mehedinþi). Membru al
cenaclului”Qpoem” din 2015.

Prezenþe
severinene la

Bookfest 2016

 Mircea Popescu
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I. PROIECTE MAJORE DE
INFRASTRUCTURÃ:

1. Înfiinþarea în cadrul primãriei a
Serviciului Public de Apã-Canal,
Salubritate ºi Termoficare ºi preluarea
de la operatorul privat a acestor servicii
pentru a atrage fonduri europene în
vederea înlocuirii în integralitate a
traseelor de conducte ºi canalizare,
vechi de aproape 40 de ani,
construcþia unei noi staþii de epurare,
ceea ce înseamnã ºi crearea de locuri
de muncã – sursa de finanþare din
fonduri europene, fonduri
guvernamentale, fonduri din bugetul
consiliului judeþean ºi din bugetul
local – timp de execuþie a înfiinþãrii
serviciului public ºi preluarea
serviciilor – 2 ani, iar înlocuirea
conductelor ºi a canalizãrii 3 ani;
2. Introducerea canalizãrii ºi a apei
potabile în cartierele din Orºova unde
nu existã – sursa de finanþare din
bugetul local – timp de execuþie 2 ani;
3. Reabilitarea covorului asfaltic în
faza de înlocuire a conductelor ºi a
canalizãrii, iar la final asfaltarea –
sursa de finanþare bugetul local ºi
bugetul consiliului judeþean – timp
de execuþie anual;

PROGRAMUL POLITIC CICAN ADRIAN ªI ECHIPA DE CONSILIERI A PND ORªOVA

“STOP JAFULUI DIN BANUL PUBLIC! MIE ÎMI PASÃ! ÞIE?
DACÃ DA, ÎMPREUNÃ PUTEM SCHIMBA DESTINUL ORªOVEI!”

4. Înfiinþarea în cadrul primãriei a
Serviciului de Turism ºi Agrement – 1 an;
5. Preluarea tuturor clãdirilor care au
aparþinut muncipiului Orºova ºi a altor
clãdiri prin despãgubire la justã
valoare cãtre proprietarii acestora,
prin metode transparente de
negociere ºi anume :
- CINEMATOGRAFUL DUNÃREA – în
vederea construirii la parter a unei
sãli de spectacole cu 500 de locuri
ºi la etaj, 2 sãli de cinematograf 6D
cu 50 de locuri fiecare – sursa de
finanþare din fonduri europene
nerambursabile – timp de execuþie ºi
preluare 3 ani ;
- ªTRANDUL MUNICIPAL DIN
CORAMNIC – în vederea construirii
unui AQUA PARC - sursa de finanþare
din fonduri europene nerambursabile
– timp de execuþie ºi preluare 3 ani;
- CLÃDIREA INTERNATULUI ªI A
CANTINEI DIN INCINTA LIC. TRAIAN
LALESCU, de la DJTS Mehedinþi – în
vederea amenajãrii  unei tabere
ºcolare ºi a unei cantine ºcolare –
sursa de finanþare din bugetul local ºi
Ministerul Educaþiei Naþionale
î n  p a r t e n e r i a t  – t i m p  d e
execuþie ºi preluare 4 ani;

- CLÃDIREA INTERNATULUI
COLEGIULUI DIERNA, A CANTINEI ºi
amenajarea unui centru de afaceri,
centru de recreere pentru tineri,
bibliotecã municipalã, salã de
evenimente ºi terenuri de tenis,
minifotbal, baschet, handbal în vederea
obþinerii de venituri la bugetul local –
sursa de finanþare din fonduri
europene, bani guvernamentali,
consiliul judeþean ºi bugetul local –
timp de execuþie 5 ani;
- CLÃDIREA UNITÃÞII MILITARE în
integralitate sa sau doar a jumãtate
din clãdire, împreunã cu blocul
alimentar ºi a spaþiului verde – în
vederea amenajãrii  unui CÃMIN DE
BÃTRÂNI, a UNEI CANTINE DE
AJUTOR SOCIAL ºi oferirea la schimb
(dacã este cazul cedãrii în totalitate a
imobilului), a clãdirii SGCL-ului –
sursa de finanþare fiind din fonduri
europene ºi de la bugetul local – timp
de execuþie 4 ani;
- CLÃDIREA POLIGONULUI ªI
TERENUL AFERENT în vederea
amenajãrii  viitoarei centrale de
cogenerare (electric, panouri
fotovoltaice, eoliene ºi combustibil
solid) pentru a genera apã caldã ºi

cãldurã, dar ºi producerea de energie
electricã, vânzarea ei ºi
subvenþionarea apei calde ºi a
cãldurii cãtre populaþie – surse de
finanþare fonduri europene, bani
guvernamentali ºi bugetul local –
timp de execuþie 8 ani;
- BLOCUL DIN NORD AL IMO ªI
BLOCUL PROPRIETATEA S.C. GOLF
TRADE S.A. în vederea achiziþiei,
reamenajãrii ºi închirierii lor cãtre
tineri cãsãtoriþi, medici tineri, cadre
M.A.I. ºi alte categorii socio-
profesionale – sursa de finanþare
bugetul local – timp de execuþie 3 ani;
- CLÃDIRILE ªI TERENUL AFERENT
DIN POIANA STELEI DENUMITE
„IEPURÃRIE” în vederea amenajãrii de
locuinþe sociale ºi redistribuirea
locatarilor din blocurile PF.7 ºi PF.9 –
sursa de finanþare bani guvernamentali,
bugetul local ºi împrumut bancar – timp
de execuþie 4 ani.
6. DÃRÂMAREA CELOR 2 BLOCURI
PF.7 ºi PF.9 ºi mutarea locatarilor în
condiþii decente aºa cum am menþionat
anterior ºi reamenajarea centrului civic
þinând cont de proiectul actual în
derulare – sursa de finanþare bani
guvernamentali ºi bugetul local – timp
de execuþie 3 ani.
7.GÃSIREA SOLUÞIEI TEHNICE
PENTRU REABILITAREA DRUMULUI
DN57 ÎN ZONA POIANA STELEI –
pentru soluþia tehnicã sursa de
finanþare este din bugetul local – timp
de execuþie 1 an, iar pentru Proiectul
Tehnic ºi Execuþie sursa de finanþare
din fonduri europene ºi termen de
execuþie incert.
8. Introducerea canalizãrii, a apei
potabile ºi refacerea covorului asfaltic
în zona Graþca – sursa de finanþare din
bugetul local – timp de execuþie 1 an.
9. Reamenajarea falezei în urma unui
plan peisagistic care sã modifice de
la iluminatul public existent pânã la
plantele ºi arborii ce vor fi plantaþi
de-a lungul falezei ºi amenajarea a 6
ieºiri de promenadã, iluminate, spre
lacul de acumulare pe o lungime de
50 m în adâncime cu o lãþime de 4 m
fiecare ieºire.
10.Reamenajarea stadionului în
complex turistic ºi de agrement prin
amenajarea unor terenuri de sport, a

 continuare în pag. 11
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 unei grãdini de varã acoperitã pentru
spectacole ºi filme în aer liber, iar în cazul
înfiinþãrii unei echipe de fotbal posibilitatea
folosirii terenului ºi pentru fotbal având în
vedere cã tribunele sunt acoperite ºi scena
pentru spectacole este mobilã ºi
demontabilã – sursa de finanþare fonduri
europene, bani guvernamentali ºi
cofinanþare bugetul local.
II. O NOUA ORDINE ADMINISTRATIVÃ:
1. BANUL PUBLIC:
- trebuie sã înceteze cheltuirea
aberantã a banului public;
- licitaþii transparente, mediatizate, cu
termene suficiente pentru o participare realã;
- publicarea pe site-ul primãriei a tuturor
contractelor în curs de desfãºurare;
- sistem on-line pe site-ul primãriei pentru
publicarea detaliatã a tuturor facturilor
plãtite de primãrie cu corespondenþã faþã
de capitolele de buget;
- sistem informatic tip ghiseul.ro pentru
plata impozitelor ºi taxelor locale prin
intermediul internetului ºi posibilitatea
vizualizãrii la zi a taxelor ºi impozitelor
datorate on line;
- specializarea personalului din cadrul
primãriei;
- eliminarea birocraþiei prin
introducerea unui nou circuit al
documentelor în primãrie prin care
orºovenii sã ºtie în orice moment la
cine se aflã petiþia lor ºi stadiul
rezolvãrii acesteia;
- dezvoltarea compartimentului de
proiecte europene ºi în paralel
scoaterea la licitaþie publicã a
serviciului de consultanþã în vederea
atragerii de fonduri europene.
2. Asfaltãri de calitate cu garanþii de 9
ani la covoarele asfaltice.
3. Înfiinþarea în cadrul primãriei a celor
2 servicii publice:  apã-canal,
salubritate ºi termoficare ºi a
serviciului de turism ºi agrement care
vor atrage investiþii majore, crearea de
noi locuri de muncã, creºterea
veniturilor la bugetul local prin
activitãþile de turism, agrement, tabere
ºcolare ºi celelalte activitãþi cuprinse
în cadrul serviciilor nou înfiinþate;
4. Reguli stricte în urbanism stabilite
printr-un nou plan urbanistic general
(PUG).

1. SURSE DE FINANÞARE.....
NELIMITATÃ, TERMEN DE

APLICARE...... ÎN PERMANENÞÃ
TIMP DE 100 DE ANI.

III. O ALTÃ FAÞÃ A CARTIERELOR
DIN ORªOVA:

1. Mansardãri, faþade noi la blocuri ºi
reabilitarea termicã a locuinþelor într-
un sistem unitar, iar contribuþia
proprietarilor de 33% din aceastã
lucrare trebuie diminuatã sau preluatã
de primãrie din bugetul local – sursa
de finanþare din fonduri europene ºi
bugetul local cofinanþare – termen de
execuþie 8 ani în paralel cu proiectul
privind centrala de cogenerare;
2. Promovarea unei hotãrâri de
consiliu care sã oblige firmele de
televiziune prin cablu ºi de distribuþie
a energiei electrice ca în termen de 5
ani sã treacã pe cabluri subterane, fiind
interzisã dupã acest termen folosirea
cablurilor aeriene, mergând în paralel
cu proiectul de înlocuire a conductelor
de apã ºi canalizare.

IV. EDUCAÞIE LA STANDARDE
EUROPENE:

1. Toate ºcolile din municipiu vor fi
reabilitate ºi dotate cu aparaturã
ultramodernã în proiectul ORªOVA –
ORAªUL PROIECTELOR EUROPENE,
iar elevii talentaþi precum ºi cei cu
posibilitãþi materiale reduse  vor fi
bursierii Primãriei Orºova;
2. Elevii care au obþinut rezultate
deosebite la olimpiadele ºi
concursurile ºcolare precum ºi
cadrele didactice coordonatoare, vor
fi stimulaþi cu fonduri de premiere aºa
cum se prevede în PH din 25.01.2013,
înregistrat la CLMO sub nr. 44;
3. Instituirea sãrbãtorii „ZIUA
MAJORATULUI” în data de 12 august a
fiecãrui an, când se celebreazã ºi Ziua
Internaþionalã a Tineretului, aºa cum
prevede ºi PH din 01.10.2013, înregistrat
la CLMO sub nr. 314, precum ºi alocarea
sumei de 200 lei/tânãr major.

V. SÃNÃTATE LA STANDARDE
EUROPENE:

1. Finalizarea mansardãrii corpului
administrativ pentru locuinþe pentru
medicii tineri rezidenþi;
2. Repartizarea unor apartamente
pentru medicii tineri cãsãtoriþi din cele
2 blocuri achiziþionate;
3. Achiziþia de noi centrale termice pe
combustibil solid, cele existente având
perioada de funcþionare expiratã;
4. Înlocuirea conductelor existente ºi
continuarea reabilitãrii termice;
5. Achiziþia de aparaturã medicalã nouã;
6. Susþinerea în continuare a plãþii

utilitãþilor din bugetul local;
7. Plata unor suplimente salariale
medicilor ºi personalului medical
conform legii 95/2006 republicatã.

VI. VÂRSTA A TREIA ÎN
SIGURANÞÃ LA ORªOVA:

1. Programe de integrare socialã a
orºovenilor aflaþi la nevoie, prin acþiuni
sociale ºi de asistenþã medicalã
subvenþionatã pentru vârstnici, familiile
cu mulþi copii, veterani, persoane cu
deficienþe, incapacitate sau handicap;
2. Prin preluarea parþialã sau integralã
a unitãþii militare se va înfiinþa un cãmin
de bãtrâni la standarde europene;
3. Continuarea sãrbãtoririi evenimentului
„NUNTA DE AUR” promovat de noi prin
ph 315/01.10.2013 ºi acordarea unei
sume de 500 lei/cuplu;
4. Prin preluarea clãdirii internatului
Colegiului Dierna, a cantinei ºi
amenajarea unui centru de afaceri,
centru de recreere pentru tineri,
bibliotecã municipalã, salã de
evenimente ºi terenuri de tenis,
minifotbal, baschet, handbal în vederea
obþinerii de venituri la bugetul   local
ºi se va amenaja clubul pensionarilor
în aceeaºi clãdire.

  VII. NOI LOCURI DE MUNCÃ:
1. Crearea unui PARC INDUSTRIAL în
zona BAZINULUI DE APÃ, zona
Ghebaur, pe o suprafaþã de 2 ha. de
teren, în care CLMO va investi din
fonduri europene pentru drum de
acces, utilitãþi, platforme betonate ºi
hale – surse de finanþare din fonduri
europene – termen de execuþie 6 ani;
2. Facilitãþi pentru crearea de noi locuri
de muncã, prin reducerea taxelor ºi
impozitelor locale cu 30% ºi
posibilitatea acordãrii ºi a altor facilitãþi
în funcþie de numãrul locurilor de
muncã nou înfiinþate.

VIII. ORªOVA DESTINAÞIE
TURISTICÃ ªI UN MEDIU

PRIETENOS PENTRU VIZITATORI:
1. Interdicþia în timp a circulaþiei
autocamioanelor cu masa mai mare de
7,5 t. pe DN 57 (cu excepþia celor care
aprovizioneazã cu marfã riveranii) ºi
gãsirea unei soluþii comune cu localitãþile
Eºelniþa ºi Topleþ pentru devierea traficului
greu pe o rutã ocolitoare;
2. Reamenajarea falezei în urma unui plan
peisagistic care sã modifice de la
iluminatul public existent  pânã la
plantele ºi arborii ce vor fi plantaþi de-a
lungul falezei, amenajarea a 6 ieºiri de

promenadã, iluminate, spre lacul de
acumulare pe o lungime de 50 m în
adâncime cu o lãþime de 4 m fiecare ieºire;
3. Reabilitarea pontoanelor existente ºi
punerea în circuitul turistic prin achiziþia
de bãrcuþe, hidrobiciclete, caiace, a
unui vaporetto ºi închirierea lor în
scopul obþinerii de venituri la bugetul
local ºi de promovare a Orºovei;
4. Amenajarea la stadion, în parcarea
existentã, a unor spaþii pãzite  pentru
bãrcile primãriei, cât ºi pentru cele
aparþinând persoanelor fizice sau
firmelor care doresc pe timp de iarnã
sã le gareze în siguranþã;
5. Reamenajarea parcului ºi a spaþiilor
verzi dintre blocuri cu ajutorul unor
firme de peisagisticã specializate ºi
crearea în parcul din centru a unei zone
de fitness gratuit cu aparate în aer liber;
6. Crearea unui parteneriat cu Parcul
Natural Porþile de Fier în vederea
promovãrii în comun a celor douã
entitãþi;
7. Ridicarea de pe stradã a tuturor
câinilor vagabonzi de cãtre firme
specializate ºi încheierea de contracte
cu aceste firme pentru serviciile de
ecarisaj prestate.

IX. VIAÞA CULTURALÃ,
SPORTIVÃ ªI DE AGREMENT ÎN

VIITOAREA ORªOVÃ:
1. Prin preluarea clãdirilor menþionate la
primele puncte, Orºova va avea salã de
spectacole de 500 locuri ºi 2 sãli de
cinematograf 6D cu 50 de locuri (clãdirea
cinematografului), grãdinã de varã ºi
spectacole în aer liber prin reamenajarea
stadionului ºi bibliotecã municipalã;
2. Terenuri de sport amenajate atât la
stadion, cât ºi la ºcolile din municipiu;
3. Agrement nautic prin închirierea de
bãrci, hidrobiciclete ºi vaporetto de la
pontoanele reamenajate ºi refãcute;
4. Aqua Parc prin preluarea
ªtrandului Municipal din Coramnic;
5. Finanþarea Regatei Internaþionale de
kaiac-canoe de la Orºova ºi susþinerea
Clubului Sportiv de kaiac-canoe prin
cofinanþare;
6. Internet gratuit în zona parcului, a
centrului civic ºi a ºcolilor din
municipiu.
X. RESPECTAREA LEGII ÎN TOATE
ASPECTELE.
1. SURSE DE FINANÞARE.....
NELIMITATÃ, TERMEN DE
APLICARE..... ÎN PERMANENÞÃ
TIMP DE 100 DE ANI.



       Sã disparã, cã ne-a stricat toatã
afacerea! ªi a dispãrut artizanul celui
mai mare genocid din istoria Sãnãtãþii
româneºti, poate prin acelaºi modus
operandi ca Dumitru Tinu sau, nici nu
ºtim cine a fost înmormîntat în locul
lui Condrea, asasinat sau lãsat sã plece
peste graniþã de criminalii care l-au
protejat pînã n-a mai putut sãri
pîrleazul. De miercuri, 18 mai, pînã în
seara presupusului accident, duminicã,
22 mai, Condrea nu a mai fost vãzut,
nu a fost de gãsit nicãieri. “Mami, de
miercuri, nu am mai ºtiut nimic de tati,
nu am mai vorbit cu el, a spus fetiþa
lui Condrea mamei sale, Laura
Georgescu. Carevasãzicã, marþi
noaptea sau miercuri ºi-a pus coada
pe spinare ºi-a plecat la lunca mare,
în þãrile calde! Altfel, nu era o aºa mare
grabã în transportul sicriului de la
I.M.L. la cimitir! Practic, maºina gonea
pe strãzile Bucureºtiului ºi, pentru
inducere în eroarea a presei ºi opiniei

Cine a fost îngropat în locul lui Condrea?
publice, douã limuzine identice au
fãcut cursa I.M.L.-cimitir. O grabã
asemãnãtoare celei cu care au fost
ºterse probele de la copacul cu pricina.
Procurorul general al României a
anunþat prejudiciul din scandalul „Hexi
Pharma”, nu ºi lista celor care au primit
ºpãgile la plicuri, nu ºi lista celor
implicaþi în genocid. Nominalizaþii de
pe lista infractorilor vor fi viitorii
ºantajabili, folosiþi în secret la alte
treburi murdare, în schimbul libertãþii
lor. Doar trãim într-o republicã a
procurorilor, o republicã a S.R.I., unde
Iohannis este tot mai arogant, iar
reprezentanþii Puterii de la Bucureºti
ºi-au pierdut de tot minþile! Hai sã nu-
l plîngem pe Condrea! Omul acesta a
generat un adevãrat genocid în
spitalele din þarã! Mafioþii aceºtia
extrem de periculoºi din sînul Puterii
îºi regleazã conturile între ei.
Dumnezeu sã-l ierte pentru cã a ales
calea mafiei! Noi trebuie sã aflãm
adevãrul din spatele dispariþiei sale.
Problema lui Condrea se întoarce pe
toate feþele, dar drumurile duc tot la
SRI. De ce oare þine CSAT la secret
rapoartele SRI? Nu-i aºa, omul acesta
era obligatoriu sã disparã împachetat
sau nu, asasinat sau nu. El era cheia
din motorul unui angrenaj de corupþie
care duce unde nici nu ne imaginãm.
Martorii sînt problema în acest caz.
România are martori de profesie,

instruiþi sã mintã. Pe camere
se vede o maºinã neagrã în
urma femeii-martor, dar
aceasta neagã, afirmînd cã
strada era doar a ei ºi a
presupusului Condrea.
Probabil maºina neagrã era
o hologramã care se
substituia privirii, nu ºi
tehnologiei video.

Asasinat sau plecare
peste graniþã

  Cui foloseºte dispariþia lui
Condrea? Lesne de înþeles:
membrilor Cosa Nostra,
made în România!
Criminalilor din spatele lui,
care, tot pentru sume
astronomice, îi protejau de
atîþia ani genocidul. Cînd
Condrea urma sã meargã

în faþa procurorilor pentru a fi pus
sub învinuire, protectorii care l-au
sprijinit au hotãrît sã-l elimine,
pentru a i se închide gura. Care este
teza pe care trebuie sã o favorizãm în
cazul Condrea? Asasinatul sau
plecarea peste graniþã? De sinucidere
nu poate fi vorba. Nu cred în
sinucidere, pentru cã Dan Condrea,
potrivit informaþiilor, se ducea sã-ºi
ia fetiþa de la fosta soþie. Greu de
crezut cã Dan Condrea este cu
adevãrat mortul din accident, pentru
cã trupul era complet destructurat,
actele fix lîngã maºinã, iar, minune,
telefonul întreg, suna lîngã cadavru.
Moartea lui e o regie de Oscar, la fel
ca a lui Dumitru Tinu, Erbaºu, Marta,
Florian Anghelescu, sponsorul
campaniei lui Bãsescu, la fel ca
moartea lui Cristian-Gheorghe Pavel,
sponsorul campaniei electorale a lui
Iohannis. Puteþi afla mai multe detalii
despre aceste morþi suspecte ºi
neelucidate din linkul de mai jos[1].
Un medic nu alege sã se sinucidã
într-un accident de maºinã, pentru cã
el ºtie cã existã probabilitatea ca
intenþia sã nu fie finalizatã ºi sã
rãmînã infirm. Mai mult decît
probabil, dosarul se va închide la
ordin, cu menþiunea „sinucidere”. Nu
excludem nici ipoteza cã lui Condrea
i s-ar fi regizat plecarea. Poate în
locul lui a fost plantat un mort de pe
la vreo morgã a spitalelor sau poate
a fost ucis un boschetar îmbrãcat în
hainele lui Condrea. În speþã, sînt
multe necunoscute ºi nepotrivite la
locul accidentului, luînd în calcul
cadavrul complet destructurat, lipsa
urmelor de sînge din maºinã ºi
graba, la fel de criminalã, cu care au
fost ridicate, atît bucãþile din maºinã
(despre care un martor-femeie, cine
ºtie ce fel de “martor” plantat era ºi
ea, spunea cã le-a vãzut picînd din
aer), cît ºi “mortul”. Maºina nu arãta
în halul acela, adicã mii ºi mii de
bucãþele, decît dacã se lovea de asfalt,
dacã pica într-o prãpastie. Lovitã de
un copac, maºina se turteºte, se face
ca o armonicã. Totul este o fãcãturã
criminalã, cu atît mai mult cu cît
presupusa maºinã nu apare pe
camerele de luat vederi din zonã.

Asasinate, nu coincidenþe
  Dacã vã amintiþi, înainte de
asasinarea lui Dumitru Tinu, acesta a
fãcut în propriul ziar anunþul cã se aflã
în posesia unor documente care vor
rãsturna toatã clasa politicã din
România. La fel s-a întîmplat cu
Erbaºu. Trebuia sã dea niºte declaraþii
în faþa procurorilor ºi cu trei ore înainte
a fost asasinat. Cã doar nu se arunca
de unul singur în propria piscinã,
unde nu era pic de apã. Avem de-a
face cu asasinate identice, nu cu niºte
coincidenþe. Avem de-a face cu niºte
criminali cinici ºi mã refer la cei care
îi asigurau spatele lui Condrea -
mafiotul de serviciu - pentru care n-a
contat viaþa a zeci de mii de români.
Tot felul de pricepuþi vin cu ipoteza
sinuciderii. Cine susþine o astfel de
ipotezã ne ia drept fraieri sau naivi, ca
de fiecare datã. Mafioþii din sînul
Puterii au transformat vieþile
românilor în sume uriaºe de bani, pe
care le-au ascuns în paradisurile
fiscale. Criminalilor implicaþi în
reþeaua „Hexi Pharma” li s-a luat o
piatrã de pe inimã. Audierea lui
Condrea ar fi scos la ivealã secrete
dãtãtoare de fiori dintr-o reþea bine
organizatã, unde se vehiculau sume
astronomice.Vorbim de un criminal,
care cu bunã ºtiinþã, din iubire de
bani ºi putere, a vîndut ani de zile
produse contrafãcute, (unii spun cã
„Hexi Pharma” producea ºi droguri
de mare risc), condamnînd astfel la
moarte, cu sînge rece, zeci de mii
de cetãþeni internaþi în spitalele din
þarã. Pacienþii rãmaºi în viaþã îndurã
ºi acum ororile ºi tratamentele
costisitoare, ca sã scape de infecþiile
contractate în spitale.

Sistemul de lupã împotriva
corupþiei este cangrenat

Din partea lui Iohannis, sfidare la
cel mai înalt nivel! Nu face nimic
altceva decît sã jigneascã funcþia
pe care o ocupã. Iese în faþã cu niºte
cîrpeli. Cîrpeli ºi atît! În scandalul
dezinfectanþilor a dat o tentã de
muºamalizare, prin cunoscutele-i
vorbe de duh: „în momentul în care
primim informãri, se considerã cã
sîntem informaþi”.
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Experimentul inventat de
Iohannis ºi numit Guvernul Cioloº
este de departe un eºec rãsunãtor.
Dacã o fi experimentul lui Iohannis
sau i l-o fi servit careva? Guvernul
acesta nu reprezintã decât o trupã
de pampleziriºti ºi de habarniºti într-
ale politicilor administraþiei centrale.
Culmea! Ei sunt în mare parte
specialiºti pe domeniile lor de
competenþã ºi culmea este cã unii
dintre ei, în frunte cu premierul vin
de pe bãncile de la Bruxelles, unde
ºi-au lustruit în coate sacourile de
firmã sau de 200 de euro ºi unde,
unii, le-au lustruit pantofii boºilor
sau le-au cãrat valizele. Cãci dacã
nici la Bruxelles nu se face politicã,
atunci unde? Treaba este cã deºi ar
putea fi mai politicieni ca politicienii
din þarã, aceºti guvernanþi au fost
intitulaþi guvernanþi.  Culmea este cã
tocmai aceºti pampleziriºti au
deplâns soarta fondurilor europene
în România ºi au criticat rata micã
de absorbþie a acestora. Culmea!
Tocmai ei care veneau cu know how

 ªtefan Bãeºiu

Cum ºi-a bãtut joc Iohannis de þara românilor?
ºi cu expertizã ºi cu alte drãcii au
dat chix la domeniul unde te-ai fi
aºteptat sã facã minuni. A fost exact
invers. Domeniul numit fonduri
europene este complet blocat, iar în
þarã a intrat pânã acum zero fonduri
nerambursabile sau de care or fi
trebuit sã fie ele. Bani de la UE,
adicã. Sume pentru care dãm ºi noi
o cotã la bugetul UE. Treaba pare
paradoxalã ºi nici nu mai ai cum sã
mai comentezi o astfel de situaþie.
Este incredibil cum îºi bate joc de
þarã un individ care a fost ani la rând
cel mai bun primar din þarã, respectiv
cel de Sibiu. Acum, cel puþin pânã
acum, nu a arãtat nimic. Poate cã a
fost mai bine cu liniºte în þarã, dar
ºi un mort e liniºtit, însã cui îi este
de folos mortul care tace? Poate
doar moºtenitorilor. Este valoros un
mort care are ceva de spus? Este,
dacã ar fi vorba de un Eminescu sau
Arsenie Boca sau Einstein sau
Darwin. Dar ce te faci cu un viu care
tace ca mortul sau poate cã în
spatele tãcerii face ºi desface ºi mai

cautã moºteniri prin centrul
Sibiului sau niscaiva case
naþionalizate bune de acaparat. El
este preºedintele cel mai periculos
pentru România. Nu ai idee ce are
în guºã, nu ai idee ce are în cãpuºã.
Este un necunoscut ºi acum pentru
România. Cel mai probabil a fost
purtat de mânuþã la Sibiu de cãtre
viceprimãriþa sa, iar el ºi-a etalat
zâmbetul fals pe ici pe colo. Pânã
la urmã ºi Sibiul a avut noroc sã fie
în Transilvania, cãci dacã era în
Oltenia sau pe lângã Vaslui nu ar
mai fi fãcut mare scofalã ºi acest
neamþ primar sau invers.

Pânã la urmã ce vinã are omul cã
l-a votat românul, deci este ales
legitim ºi ocupã legal postul de ºef
al statului. Are un salariu, acordã
decoraþii, nevastã-sa are ºi ea
pretenþii de primadonã sexy. La un
moment dat îþi lasã impresia cã e
familia regalã, care nu are nicio
treabã publicã de asigurat. Adicã e
rege, deºi toatã lumea ºtie cã nu
este. Iohannis ocupã postul de ºef,
deºi toatã lumea s-a convins cã nu
este. Cum le-o fi explicat elevilor
problemele la fizicã nimeni nu ºtie
ºi mai ales soluþiile la problemele
respective. Cum o fi condus
ºedinþele de Consiliu Local, cum o
servi masa. Vã daþi seama cât poate
sã stea omul acesta pe wc, în stilul
în care se miºcã. Probabil cã

asigurã ºefia statului direct de pe
wc sau direct din pat.

De unde a reuºit sã îl gãseascã ºi
pe acest premier care nu are nici
culoare, nici miros ºi de niciunele. O
fi bun pe oierit, pe agriculturã. Mãcar
sã fi lãsat o agriculturã performantã
în urmã în acest an de guvernare, dar
nu se vede absolut nimic. Politicienii
puteau fi acuzaþi cã furau din banii
publici, dar se vedea ceva bun, rãu,
dezastruos. Nu conteazã. Ãºtia nici
mãcar nu furã. Ca sã furi trebuie sã
faci ceva. Un drum, o licitaþie, o
investiþie. I-o fi promis lui Iohannis
cã lasã þara intactã ºi le-o pregãtesc
liberalilor, sã o preia dupã alegeri.
Pânã la urmã nu e vina lui Iohannis
ºi a lui Cioloº. Vina aparþine clar PSD
care asistã buimac la ce se întâmplã.
Adicã nu se erodeazã nimeni la
guvernare, totul este ok. În afarã de
Guvern cam toatã lumea ºi-a pãstrat
funcþiile la nivel local. Deci nu chiþãie
nimeni. O sã chiþãie când o sã vadã
cât TVA s-a adunat la bugetul de stat
ºi câte fonduri europene au fost
accesate. Vina pentru actuala
guvernare este a partidelor, pentru cã
au permis un asemenea experiment
sulfuros. Nici nu s-au reformat, nici
nu au acþionat. E o lâncezealã
puturoasã din care nu are nimeni
de câºtigat. Poate doar Iohannis
cã e mediul în care se odihneºte
cel mai bine.



Oraºul nostru aratã bine, dar nu
este suficient acest aspect. Începând cu
6 iunie, ca primar al municipiului, nu
voi avea liniºte pânã nu voi gãsi rezolvare
la marile probleme cu care ne
confruntãm, printre care:

- asigurarea cãldurii ºi apei calde
începând cu toamna acestui an;

- atragerea investiþiilor generatoare de
locuri de muncã bine plãtite, pentru cã
avem oameni bine calificaþi care, fãrã
vina lor, au rãmas fãrã un loc de muncã,
dar ºi tineri bine pregãtiþi care au nevoie
de un loc de muncã pentru a-ºi asigura
un trai decent în oraºul natal;

- extinderea reþelei de gaze naturale
în tot municipiul ca variantã alternativã
la sistemul centralizat de încãlzire;

- creºterea numãrului de creºe la nivelul
oraºului, numãrul actual fiind insuficient, iar
învãþãmântul trebuie obligatoriu corelat cu
nevoile actuale, tinerii având nevoie de
îndrumare ºi stimulare, dar ºi de susþinere a
activitãþilor sportive ºi culturale;

- rezolvarea problemei transportului în
comun, a infrastructurii ºi a siguranþei
cetãþeanului, mai ales în zonele mãrginaºe;

- înfiinþarea a noi locuri de parcare în zona
centralã ºi reabilitarea celor existente în municipiu;

- elaborarea unui pachet de facilitãþi care,
împreunã cu oportunitãþile pe care ni le oferã aºezarea
geograficã, faptul cã suntem oraº la Dunãre, cã avem
cale feratã ºi rutierã, sã atragã investiþiile majore
generatoare de locuri de muncã bine plãtite;

- dezvoltarea turismului prin punerea în

DRAGI
SEVERINENI,

ECHIPA ALDE LA CONSILIUL LOCAL
DROBETA-TURNU SEVERIN

VÂLCU ROMULUS - AVOCAT
CÃPRÃRESCU SORIN - MANAGER
ISPAS RADU - ECONOMIST
MAXIM VERONICA - ASISTENT MEDICAL
NANCIU RENATTA - AVOCAT
GHIMEª DANIELA - PROFESOR
BORÎNTIª OVIDIU - AGENT ASIGURÃRI
BANCIU IANA - JURIST
TRONEA CARMEN - MEDIC
POPESCU MARIA - CONSILIER JURIDIC
MANOFU EUGEN - INGINER
MOªANU NAZIANA - PROFESOR
VÎLCEANU FLORIN - PROFESOR
FIRU ILEANA - ECONOMIST
FLORESCU LUCIAN - JURIST
COSTACHE MIHAELA - CONSILIER CREDIT
CALOMFIRESCU MÃDÃLINA - PROFESOR
CIOROMELA ROXANA - ECONOMIST
VLÃDUÞU-ªTEFAN NICUªOR - PROFESOR
CRISTEA LUMINIÞA-GEORGETA - LABORANT
GONA MARIETA - ASISTENT MEDICAL
ªTEFÃNESCU ALEXANDRA - COORDONATOR
STOICA DELIA - CASIER
ANDRONIE NELA - RECEPÞIONER
BORÎNTIª PRAJA EMIL - STUDENT
CIUPITU TEODORA - ASISTENT MEDICAL.

valoarea a tuturor obiectivelor turistice de la
nivelul municipiului severinean;

- elaborarea de proiecte pe fonduri europene
pentru cã România are alocate 23 miliarde euro
pentru exerciþiul financiar 2014-2020, fonduri
de care Primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin trebuie sã profite.

Vin în faþa dumneavoastrã cu o echipã tânãrã,
oameni noi, dar ºi oameni cu experienþã.

Dragi severineni,veniþi alãturi de noi ºi din 5
iunie sã construim împreunã un oraº european,
prosper ºi plin de viaþã.

Cunosc problemele oraºului, cunosc
problemele cetãþenilor, ªTIU, VREAU ªI POT SÃ
LE REZOLV! AªA SÃ-MI AJUTE DUMNEZEU!

Cu respect,
Romulus VÂLCU

Bravo, domnule, o constatare pur filosoficã! o
constatare adîncã! Un individ precum Condrea, care
derula 12 mii de contracte cu trei sute de instituþii
ale statului, un penal din cauza cãruia s-a murit pe
capete în spitale, un penal care reprezenta o
chestiune de siguranþã naþionalã a fost lãsat liber
pînã la audiere. Sãnãtatea este o problemã de
siguranþã naþionalã care þine de C.S.A.T. Ce-a fãcut
Iohannis ca preºedinte al instituþiei? Nimic. În
puþinul timp pe care l-a stat în þarã de cînd e
preºedinte a tãcut sau a scris impresii pe feisbuc,
în rest, a fost plecat peste graniþã, în excursii fãrã
finalitate sau în concedii de refacere dupã excursii.
Uneori, forþat de împrejurãri ºi doar împins de la
spate, a ieºit cu discursuri sterile ºi controversate.
Oare sã nu ºtie acest ºef de stat cã întreg sistemul
de lupã împotriva corupþiei este cangrenat?

 Urmare din pag. 12
Cine a fost... „Mai mult, Klaus Iohannis

 pare sã fi ascuns adevãrul”
   Jurnalistul Ion Cristoiu spune cã „moartea lui Dan
Condrea este o moarte care convine celor care s-au
strãduit sã înãbuºe scandalul: DNA-ului, SRI-ului,
Preºedintelui Iohannis, Parchetului General ºi, evident,
celor pentru care Dan Condrea a fost o puºculiþã.” Nu
o puºculiþã, ci un fluviu de bani care erau colectaþi de
atîþia ani în buzunarele mafioþilor de stat. „Mai mult,
Klaus Iohannis pare sã fi ascuns adevãrul, Parchetul
General a lãsat cât a putut de mult ancheta în rem,
Dan Condrea n-a fost pus sub urmãrire penalã, D.N.A.
nu a deschis un dosar de corupþie, iar moartea lui
Dan Condrea înseamnã moartea oricãrei tentative de
a afla aspectele de Corupþie ale afacerii. S.R.I. a stârnit
cele mai mari suspiciuni prin refuzul de a desecretiza
informãrile, prin raportul fãrã date precise, înaintat
Comisiei de Control al S.R.I., prin prestaþia slugarnicã
faþã de S.R.I. a Comisiei, în frunte cu Georgian Pop”,

scrie jurnalistul Ion Cristoiu. Aºadar, dormiþi liniºtiþi!
S.R.I. ºi D.N.A. lucreazã cu atenþie! Cu alte cuvinte,
dezinfectanþii, medicamentele, vaccinurile, alimentele
ºi criminalii de serviciu au liber sã ucidã în continuare!
Grafica - Ion Mãldãrescu

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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T-Festival, cel mai mare
festival dedicat transporturilor rutiere
din Sud-Estul Europei, s-a încheiat
cu succes, dupã un adevãrat
maraton de spectacole, demonstraþii
ºi evenimente pentru publicul
prezent în perioada 27-29 mai la
Romexpo.

Organizat de Uniunea Naþionalã a
Transportatorilor Rutieri din
România (UNTRR) ºi Uniunea
Internaþionalã a Transporturilor
Rutiere (IRU), T-Festival a reunit cei
mai mari producãtori de camioane,
semiremorci, vehicule comerciale,
dealerii de motociclete, echipamente,
utilaje precum ºi oferte de finanþare
prin leasing ºi asigurãri.

“T-Festival este un punct de
referinþã pentru industria
transporturilor rutiere ºi ne confirmã
faptul cã transportatorii români au
nevoie de astfel de evenimente
pentru a sta la curent cu ultimele
noutãþi din domeniu la nivel de
produse, servicii ºi legislaþie. Anul
acesta am înregistrat un numãr
record de înscriºi la secþiunile Cele
mai frumoase camioane ºi Cele mai
frumoase motociclete ºi, de
asemenea, publicul a putut asculta
cele mai îndrãgite piese ale unor
artiºti internaþionali în cadrul
concertelor tribut. T-Festival s-a
bucurat anul acesta de prezenþa unor
personalitãþi importante pentru
industrie, respectiv Ministrul
Transporturilor, Dan Costescu, ºi
Secretarul General IRU, Umberto de
Pretto”, a declarat Radu Dinescu,
Secretar General UNTRR.

La secþiunea Cele mai frumoase
camioane s-au înscris peste 20 de
camioane, aparþinând mãrcilor
Scania, Volvo, MAN, DAF, Kenworth
ºi Freightliner, iar publicul ºi-a putut
vota favoriþii. Primul loc a fost ocupat
de cãtre firma Pet-Trans din Suceava
cu un camion MAN TGX
personalizat cu o picturã
înfãþiºându-l pe domnitorul ªtefan
cel Mare. A doua poziþie a fost
obþinutã de cãtre firma Mama Frigo
Line din Constanþa cu un camion
Volvo FH16 albastru ºi un superb

Camioane tunate, motociclete customizate ºi concerte
tribut au rãsunat timp de 3 zile la T-Festival

interior din piele albã. Pe locul al
treilea publicul de la festival a ales
firma FIV Trans din Târgoviºte cu un
camion Scania R620 V8 negru. Toþi
cei trei câºtigãtori au primit câte un
card de combustibil în valoare de
1.000 lei oferit de Scania România,
produse acordate de Mercedes Benz
ºi Goodyear ºi un pachet T-Festival
care a inclus ºi un card de
combustibil în valoare de 300 lei.
Toþi participanþii la secþiunea Cele
mai frumoase camioane au primit
câte un card de combustibil în
valoare de 1.000 lei oferit de Scania
România, produse acordate de
Mercedes Benz ºi Goodyear, cât ºi
pachete T-Festival.

La secþiunea Cele mai frumoase
motociclete, primul loc a fost ocupat
de Marcel Chiva care a câºtigat un
pachet T-Festival, o excursie la
concursul AMD Intermod ºi un card
de combustibil MOL România în
valoare de 250 lei. Locul al doilea i-
a revenit lui Viorel Victor Junc care
a primit un pachet T-Festival ºi un
card de combustibil MOL România
în valoare de 1.000 lei, iar locul al
treilea lui Alexandru Tache care a
plecat acasã cu un pachet T-Festival
ºi un card de combustibil MOL
România în valoare de 500 lei. Trei
premii speciale T-Festival i-au
revenit lui Santiago Leorda, Lucian
George ºi Lucius Rene, iar ceilalþi
participanþi au primit pachete de
participare constând în carduri de
combustibil oferite de Scania
România ºi pachete T-Festival.

În data de 27 mai, UNTRR a
organizat seminarul Utilizarea
eficientã a autorizaþiilor de transport
rutier internaþional de marfã,
conferinþa de lansare a
UNTRRplanner, cel mai mare
planificator de rute din Europa,
dezvoltat de UNTRR împreunã cu
IRU ºi grupul german PTV, dar ºi
conferinþa internaþionalã IRU-
UNTRR privind “Competiþia Loialã
în Transporturile Rutiere Tendinþe
Globale & Provocãri UE într-o lume
în continuã miºcare”, care s-a
bucurat de prezenþa unor speakeri

importanþi. Peste 350 de
transportatori, delegaþi ai
organizaþiilor internaþionale IRU-
International Road Transport Union,
GRSP - Global Road Safety
Partnership, TI - Transfrigoroute
International, delegaþi ai
organizaþiilor regionale BSEC-URTA
- Black Sea Economic Cooperation
Union of Road Transport
Associations, AULT - Arab Union of
Land Transport, delegaþi din asociaþii
naþionale Franþa, Olanda, Turcia,
Moldova, Bulgaria, Macedonia,
Estonia, Georgia, Armenia, Slovacia,
România au participat la
evenimentele UNTRR din data de 27
mai din cadrul T-Festival. Totodatã,
secretarul general IRU, Umberto de
Pretto, a înmânat premiile 
„Manager de Top în Transporturile
Rutiere” doamnei Cristina
Ostrovanu, Transport Manager la
Intermontana S.R.L. ºi domnului
Emilian Stoica, Director Transporturi
la Arabesque S.R.L. În plus, cei
prezenþi la evenimentele UNTRR din
data de 27 mai 2016 au fost premiaþi
în cadrul unei tombole cu mingi de
fotbal, asigurãri de cãlãtorie ºi
roviniete. Dintre membrii UNTRR
prezenþi la evenimentele din data 27
mai au fost extraºi trei fericiþi
câºtigãtori a trei bilete la meciul de
deschidere al EURO 2016 –
România-Franþa din
data 10 iunie. Bilete
au fost câºtigate de
doamna Daciana
Criºan de la firma
Pletl, ºi de domnii
Vasile Csengeri de la
Bon Trans ºi Ovidiu
Ionescu de la Insert
Auto Service.

În data de 28 mai,
a fost organizatã cea
mai mare Paradã de
Camioane ºi
Motociclete din
România pe traseul
Romexpo – Piaþa
Victoriei – Piaþa
Unirii – Piaþa
Universitãþii - Piaþa

Victoriei – Romexpo, paradã care a
fost deschisã pe motociclete de cãtre
Ministrul Transporturilor, Dan
Costescu, ºi Secretarul General IRU,
Umberto de Pretto.

Pe 27 ºi 28 mai au urcat pe scena
festivalului trupele Bad Medicine,
Daylight, Skyfall, Drink Day, Pink
Deluxe ºi Kings of Rodeo care au
interpretat cele mai îndrãgite melodii
ale unor artiºti de talie mondialã: Bon
Jovi, Coldplay, Adele, Green Day ºi
King of Leon.

T-Festival 2016 a fost susþinut de
UNTRR, IRU, Scania România,
Mercedes-Benz, Goodyear, Mol
România, Krone, CTE Trailers, e-
rovinieta.ro, Porsche Autovehicule
Comerciale, Golden Brau, Vialtis,
Oscar Downstream, Raiffeisen
Leasing, UTA, TSG euroShell,
Bridgestone, Unicredit Leasing,
Taxback International, AS 24, Elgeka
-Ferfelis, Vitrina cu Machete, ACR,
Pro Bike, revista Tranzit, Berãria H,
IFPTR, Spard Team.

Parteneri media au fost Ziua
Cargo, Cargo & Bus, T-Times.ro, Tir
Magazin, Bursa Transport,
Cinemagia, E-camion.ro,
Educatiarutiera.ro, Choper Academy
Romania, Telescope, 9AM, Kudika,
Garbo, Urbo.ro, Evenimentul Zilei,
Capital, EducaþiaRutiera.ro ºi
Bucharest City App.
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În literatura de specialitate
existã un larg consens asupra
corelaþiei dintre existenþa
infrastructurii ºi dezvoltarea
economicã, atragerea de investiþii
strãine ºi promovarea comerþului.
Kiel Institute for World Economy
(Germania) in “A New Global Index
of Infrastructure Construction,
Rankings and Applications*” prin
care au pus în evidenþã corelaþia dintre
creºterea economicã ºi  existenþa ºi
calitatea infrastructurii (România este
a 86-a din 140 de þãri datoritã
infrastructurii,  ICT ºi Energetice
<locul 59> , pentru transport locul
este 108 iar pentru finanþe 106).
   De asemenea într-un raport
(Institutional Investment in
Infrastructure in Emerging
Marketsand Developing Economies)
din 2014 al “Public-Private
Infrastructure Advisory Facility” al
Bãncii Mondiale, se estimeazã cã
pentru fiecare procent pondere a
investiþiilor în infrastructurã în PIB,
se obþine cel puþin un procent creºtere
a PIB în þãrile în proces de dezvoltare.
   De asemenea Siim Kallas ,
vicepreºedinte al Comisiei Europene
responsabil cu transporturile, a
declarat: „Transportul este vital
pentru economia europeanã. Fãrã
conexiuni bune, Europa nu se va
dezvolta ºi nici nu va prospera.
Aceastã nouã politicã în domeniul
infrastructurii va institui o reþea
puternicã de transport european în
cele 28 de state membre, pentru a
promova creºterea ºi
competitivitatea. Ea va face legatura

între est ºi vest ºi va înlocui mozaicul
de transporturi actual cu o reþea care
este cu adevãrãt europeanã”.
   În acest context lipsa investiþiilor în
infrastructurã atât în judeþul
Mehedinþi cât ºi în regiunea Sud –
Vest împiedicã transformarea
economicã a acesteia ºi preluarea
ºocurilor economice generate de
închiderea întreprinderilor neviabile
din punct de vedere economic.
Aceastã situaþie de fapt este cu atât
mai surprinzãtoare datoritã faptului cã
în toate strategiile europene privind
interconectarea Municipiului Drobeta
Turnu Severin, Craiova ºi Calafat sunt
prezente. În Proiectul European TEN-
T ºi “Connecting Europe Facility” se
urmãreºte interconectarea reþelelor de
transport mãrfuri ºi cãlãtori pe
diverse moduri de transport (feroviar,
fluvial, rutier ºi aerian). În toate
masterplanurile din România, punctul
de interconectare Drobeta Turnu
Severin nu este cosiderat la adevãrata
sa importanþã atât pentru sine cât ºi
ca punct ºi pol de dezvoltare pentru
Regiunea Sud- Vest.

Conform Strategiei TEN-T ºi
“Connecting Europe Facility”
Drobeta Turnu Severin este la
interconexiunea:
- Transport fluvial: pe axa Rin-Main
–Dunãre – Constanþa;
- Transport rutier: autostrada - pe axa
Lugoj - Caransebeº - Drobeta Turnu
Severin – Craiova – Calafat – Vidin
(completatã cu extensia Calafat -
Alexandria - Bucureºti);
- Transport feroviar: Timiºoara –
Drobeta Turnu Severin – Craiova –

Bucureºti – Constanþa.
   Cu toate acestea, prin
acþiunea autoritãþilor
locale, Timiºoara ºi
Craiova sunt
considerate ca puncte de
transport intermodal.
   În plus ar trebui luat în
considerare aºezarea
regiunii  Sud-Vest între
cele douã ramuri de
tranport rutier ºi feroviar
la sud ºi nord de Carpaþii
meridionali, axe care pot
fi unite prin dezvoltarea
unor drumuri de interes
local ºi naþional care sã
reuneascã cele douã
trasee magistrale prin
interiorul regiunii de
dezvoltare, fapt ce ar
permite lansarea unor
strategii de atragere de
investiþii care sã modifice
structura economicã a
zonei ºi dependenþa de
industria de cãrbune. În
plus dezvoltarea unui terminal de
transport intermodal (fluvial, rutier ºi
feroviar) va permite odatã cu creºterea
economicã a zonei, inclusiv dezvoltarea
transportului containerizat.
   De asemenea dezvoltarea portului
Severin inclusiv cu capacitãþi de
aprovizionare cu LNG conform Strategiei
Europene în materie ar fi de dorit.
   Dezvoltarea acestei infrastructuri se
poate implementa pe baza fondurilor
europene din “Connecting Europe
Facility” sau fonduri de Dezvoltare
Regionalã, precum ºi din fondurile
puse la dispoziþie în strategia de
dezvoltare a Dunãrii. Finanþarea UE
pentru infrastructura de transport se
va tripla pentru perioada 2014 - 2020
la 26 de miliarde EURO.
   În ansamblu, noua politicã a UE în
domeniul infrastructurii va transforma
mozaicul actual de drumuri, cãi ferate,
aeroporturi ºi canale europene într-o
reþea transeuropeanã unificatã de
transport (TEN-T).
   Totuºi situaþia actualã în planificarea
strategicã, poziþioneazã Municipiul
Drobeta Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi ºi Regiunea de Sud Vest
într-o poziþie marginalã faþã de

Drobeta Turnu Severin ºi “Connecting Europe Facility”

proiecte de investiþii în infrastructurã
întrucât:
- Modernizarea infrastructurii
feroviare ( la viteza de 160 Km)
este consideratã pentru 2016-
2017 ºi chiar 2020;
- Construcþia autostrãzii care face
legãtura dintre Timiºoara, Vidin ºi
Bucureºti prin Drobeta dupã 2020;
- Existã un proiect potenþial de
modernizarea Portului Drobeta
Turnu Severin.
   Faþã de cele expuse mai sus, este
de maximã importanþã ºi foarte
urgentã  elaborarea ºi implementarea
unei strategii de promovare la nivel
politic ºi guvernamental a proiectelor
majore de infrastructurã care ar putea
permite dezvoltarea judeþului
Mehedinþi ºi regiunii Sud Vest. În
lipsa unor conexiuni de comunicaþii
viabile, orice dezvoltare industrialã,
turisticã sau de altã naturã este pusã
sub semnul întrebãrii întrucât
costurile de transport (inclusiv
siguranþa ºi viteza) sunt cele care
determinã în mare parte decizia de a
investi într-o zonã sau alta.

Vicepreºedinte ALDE Mehedinþi,
Ing. Dan Boldea

Ing. DAN BOLDEA
candidat ALDE la funcþia de

consilier judeþean
poziþia 3 pe buletinul de vot

Pentru un Judeþ ºi o Regiune cu
adevãrat integrate în Europa

VOTAÞI
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Guvernul condus de Dacian Cioloº a lansat
“Pachetul naþional antisãrãcie”, un plan în 47 de
mãsuri de combaterea acestui fenomen care macinã
o parte importantã din populaþia României.
   Pachetul este structurat pe grupe de vârstã ºi:
vor fi asigurate ecografii ºi screening medical la
naºtere, suplimente sociale pentru vaccinãri ºi o
identitate pentru toþi copii, creºe comunitare ºi
îngrijitori cu platã în zonele rurale.
   Pentru grupa de vârstã 3-6 ani, Guvernul a anunþat
cã se va completa Programul “Fiecare copil în
grãdiniþã” cu mãsuri de ajutare a cumpãrãrii de
rechizite, îmbrãcãminte ºi vitamine. La grupa 6-
18 ani, sunt pregãtite mãsuri de reducere a
abandonului ºcolar, iar grupa 16-24 de ani
programe de asistenþã pentru integrare profesionalã
ºi “A doua ºansã la ºcoalã”.
   Pachetul vizeazã ºi grupa 18-64 de ani, cu mãsuri
de reducere a riscului de sãrãcie.
   Printre mãsurile pe care le-a mai propus
Executivul se numãrã ºi creºterea ratei ocupãrii
populaþiei de 20-64 de ani la 70%~ 2% din PIB
pentru investiþii în cercetare-dezvoltare~ reducerea
ratei pãrãsirii timpurii a ºcolii la 11,3%, în anul
2020 ~ scãderea numãrului celor aflaþi în risc de
sãrãcie cu cel puþin 580.000.
  În planul guvernamental se vorbeºte despre
mãsuri active de ocupare, antreprenoriat rural,
urban ºi social. Pentru cei care depãºesc 65 de
ani, Cabinetul Cioloº introduce noþiunea de
“promovare a îmbãtrânirii active”.

Ca eficienþã?
   Acest pachet antisãrãcie este mai degrabã un
program de combatere a efectelor sãrãciei, nu
antisãrãcie, ºi o modalitate prin care, folosind
resurse bugetare europene sau naþionale, se
creeazã niºte facilitãþi pentru persoanele aflate în
aceastã situaþie.
   De exemplu, cã se vor da copiilor bani pentru
rechizite ori pentru vitamine etc. Acestea nu sunt
mãsuri de combatere a sãrãciei, ci mãsuri de
uºurare a situaþiei paupere ºi de a ajuta oamenii
sãraci sã treacã peste o perioadã grea a vieþii. Despre
acelaºi lucru vorbim ºi la partea cu îmbãtrânirea
populaþiei. Cel mai  tare deranjeazã aici garanþiile
pentru angajaþii vârstnici  care nu au legãturã cu
competitivitatea companiilor. Nu poþi sã dai nici o
garanþie unui angajat vârstnic cã va rãmâne la slujbã
dacã nu va fi competitiv.
   În Pachetul naþional antisãrãcie este tratatã, pe
de altã parte, chestiunea abandonului ºcolar.
   Ca sã se reducã abandonul ºcolar, prima
problemã care trebuie sã se punã este “cum sã
faci sã-þi creascã valoarea faptului cã ai o ºcoalã
fãcutã”. Într-o economie în care existã diferenþiere

Lupta antisãrãcie înseamnã
crearea de locuri de muncã

de salarii între cei care au ºcoalã ºi cei care nu au
ºcoalã,  poate  reduce abandonul ºcolar. La noi
însã nu existã nici un stimulent ca sã faci ºcoalã.
Pentru ce sã fac ºcoalã? Constat cã am o diplomã
ºi nu gãsesc de lucru! Aici intrã în discuþie partea
cu calitatea ºcolii. Ce tip de educaþie se dã în
ºcoalã? Astfel, ne întoarcem la partea de investiþii.
Existã studii multe, fãcute la nivelul OECD
(Organizaþia pentru Cooperare Economicã ºi
Dezvoltare – n.r.) ºi în Statele Unite ale Americii,
care pun în vedere tot acest diferenþial de venituri,
în funcþie de diferite trepte de educaþie. Trecerea
de la un nivel la altul se transformã într-un
stimulent pentru individ, cã va obþine venituri
din ce în ce mai mari.
   Din pãcate, problema este combaterea sãrãciei
pe termen lung, pornind de la fundamentele
sãrãciei. Unul dintre obiectivele europene este
creºterea ratei de ocupare a populaþiei pânã la 70%.
Creºterea ratei de ocupare a forþei de muncã
înseamnã, desigur, crearea de locuri de muncã.
Discutãm în primul ºi în primul rând despre
investiþii.
   Rata de activitate în România este de 64-66%.
Obiectivul european este sã se creascã aceastã ratã.
   Strategia de combatere a sãrãciei pe termen
mediu ºi lung  presupune mai multe modalitãþi de
dezvoltare a diverselor elemente ale economiei
locale. În combaterea sãrãciei, cea mai mare
importanþã o au autoritãþile locale. De-a lungul
vremii, în Europa s-au creat tot felul de modalitãþi
de dezvoltare a economiei locale.
   Portugalia sau Spania a reuºit sã ridice nivelul
de trai al unor zone sãrace prin dezvoltarea
economiei locale. Or, aici ar fi mai degrabã
necesarã o colaborare concertatã între consiliile
judeþene ºi consiliile locale, pentru crearea de
facilitãþi pentru dezvoltarea de mici afaceri, însã
apoi acestora trebuie sã le asigure accesul la piaþã.
   Aceste mici afaceri nu au cum sã-ºi asigure singure
accesul la piaþã. Atunci, statul trebuie sã le creeze
niºte mecanisme, care sã funcþioneze corect ºi sã-i
ajute pe producãtorii locali sã ajungã astfel pe piaþã.
Acesta ar fi efectul de combatere a sãrãciei.
   “Trebuie sã existe întâi o preocupare, niºte
mãsuri, care sã ne dea garanþia cã guvernul se
gândeºte ºi la economie, nu numai la social”, a
avertizat Cristian Pârvan din partea AOAR.
   Programul European de Reducere a Populaþiei
Aflate în Sãrãcie înseamnã cã trebuie sã creºti
veniturile gospodãriei prin resurse economice,
astfel încât veniturile sã nu se mai încadreze în
parametrii daþi ai sãrãciei.

Vicepreºedinte ALDE Mehedinþi,
Ing. Dan Boldea

432 locuri de muncã
vacante în Spaþiul

Economic European
   Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România,
432 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Germania – 95 locuri de muncã : 15 factori
poºtali, 15 electricieni în construcþii,  10
educatoare, 7 ºoferi de camion, 4 lãcãtuºi
mecanici, 3 asistenþi medicali geriatrie, 3
dezvoltatori aplicaþii IT, 3 muncitori necalificaþi
în industria prelucrãrii metalelor, 3 instalatori
instalaþii încãlzire, 3 muncitori necalificaþi în
industria metalicã (galvanizare), 3 instalatori
instalaþii  apã ºi gaz,  2 coordonatori
Departamentul Planificare Financiarã, 2 Visual
designeri, 2 tâmplari (alternativ dulgher), 1
sudor MAG, 1 asistent medical în pediatrie, 1
asistent medical generalist, 1 Go Backend
Developer, etc.;
Marea Bri tanie – 70 locuri de muncã: 50
îngrijitori persoane, 15 îngrijitori persoane la
domiciliu, 5 îngrijitori persoane;
Italia – 60 locuri de muncã: 30 asistenþi medicali,
30 îngrijitori persoane;
Suedia – 55 locuri de muncã:  20 femei de
serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto,
10 tinichigii auto;
Republica Cehã – 45 locuri de muncã: 25 ºoferi
profesioniºti camion, 15 ºlefuitori/ pilitori, 3
ºoferi de camion categ.C+E, 1 ºofer camion
(transport intern ºi internaþional), 1 manager
logisticã;
Slovacia -  38 locuri  de muncã:  30 ºoferi
autocamion transport internaþional, 7 îngrijitori
persoane/infirmieri, 1 inginer de calitate;
Norvegia – 31 locuri de muncã: 6 tâmplari/
parchetari, 6 tâmplari tradiþionali, 6 montatori,
6 zugravi,  2 doctoranzi cercetãtori în
comportament uman complex, 1 doctorand
cercetãtor în studii internaþionale, 1 doctorand
cercetãtor în inteligenþã artificialã, 1 doctorand
cercetãtor sisteme inteligente, 1 doctorand în
Departamentul de Informaticã, 1 doctorand
cercetãtor în domeniul eticii organizaþionale;
Bulgaria – 20 locuri de muncã: 10 operatori reþea
de telefonie mobilã, 10 operatori în industria de
prelucrare a lemnului;
Finlanda - 7 locuri de muncã: 4 operatori CNC,
2 sudori, 1 lucrãtor în metal- sudor;
Olanda - 6 locuri de muncã : 6 muncitori în
agriculturã;
Irlanda – 2 locuri de muncã: 1 tinichigiu auto,
1 vopsitor auto;
Austria – 1 loc de muncã : 1 ofiþer proiecte
europene;
Spania – 1 loc de muncã: 1 maseur;
Franþa – 1 loc de muncã: 1 lucrãtor în hotel.
   Persoanele interesate sã ocupe un loc de
muncã pot viziona ofertele accesând portalul
EURES naþional, www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul agenþiei judeþene pentru
ocuparea forþei de muncã de domiciliu sau
reºedinþã, unde consilierul EURES îi poate
îndruma.

Serviciul Comunicare ºi Secretariatul
Consiliului de Administraþie
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În data de 27 mai 2016, ora
11.00, în Cetatea Medievalã a
Severinului, cavalerii templieri  au
fost gazdele  visãrii, trãirii ºi
emoþiei, prin organizarea lansãrii

Lansare de carte în Drobeta Turnu Severin

CÃRÞII IUBIRII PROMISE  - a
poetului Daniel Cristian Anuþa.
Faptul cã acþiunea s-a desfãºurat
sub egida Ordinului Cavalerilor
Sf. Bernard, a ridicat nivelul

evenimentului la care, cu onoare ºi
înalta trãire am luat parte.
     Un poet care-ºi scrie cu propriul
sânge trãirile, un poet care-ºi strigã
durerea, iubirea, zbaterile sufleteºti...
prin poezie! ªi unde a ales sã facã
acest lucru?! Între zidurile Cetãþii
Severinului. Printre invitaþi au fost
prezenþi în sala, prozatoarea Nina
Ceranu din Timiºoara, poetul Florian
Copcea ºi regizorul Valentin
Vasilescu din Drobeta Turnu Severin.
Ne-am bucurat ºi de prezenþa unor
scriitori din Serbia ºi Macedonia.De
asemenea am fost onoraþi sã-l
avem alãturi pe Inspectorul pe
Europa de Est  al Ordinului
Cavalerilor Sf. Bernard însoþit de

comandorii celor trei Comanderii
organizatoare din România.
    Daniel Cristian Anuþa sculpteazã
lacrimi, uniri ºi trãiri. Cartea iubirii
promise este prima încercare de a
trece dincolo de cuvintele
trãdãtoare ºi reci ºi sunt sigurã cã
nu ultima, de a intra în cealaltã
realitate, atât de tânjitã de noi toþi.
     Orbit de iubire, D.C. Anuþa se
retrage în timpul necunoscut lui
pânã acum, unde, numãrându-ºi
aºteptãrile începe sã sape fântâni
în stele, între iubire ºi moarte,
creionând cu propriul sânge
miresme dulci pe potecile
deschise de azi cititorilor.

Mãdãlina Bobleanþã

Costurile relativ ridicate ale
echipamentelor IT noi pot fi reduse
semnificativ prin achiziþia unora care
au fost recondiþionate (refurbished).

Produsele IT refurbished sunt
echipamente trecute printr-un sistem
de selecþie, testare ºi ambalare
conform unor standarde specifice,
având preþuri mai mici cu 30 – 80%
comparativ cu acelaºi produs în stare
nouã. Atunci când ne referim la
produse refurbished trebuie
menþionat faptul cã acestea nu au fost
folosite de cãtre consumatorii finali.

Madd Electronics Group s-a
înfiinþat în 2002, având ca domeniu
de activitate comercializarea de
echipamente IT refurbished ºi
second-hand. De-a lungul anilor, ºi-
a câºtigat reputaþia de a fi unul dintre
cei mai serioºi furnizori de servicii IT
complete din Cluj Napoca ºi nu
numai. Compania are o cifrã de
afaceri de peste 2 milioane euro pe
an ºi o echipã formatã din 24 de
angajaþi repartizaþi la sediul principal
din Cluj-Napoca ºi în punctele de

Soluþie IT completã, hardware & software,
preþuri mai mici cu pânã la 80%!

comercializare din Bucureºti ºi Iaºi.
Pe lângã partea de comercializare a
echipamentelor IT, în anul 2014
Madd Electronics a dezvoltat un
performant sistem de service IT. În
acest service, compania poate
asigura remedierea defecþiunilor în
perioada de garanþie pentru
echipamentele DELL ºi HP sau
reparaþii pentru echipamentele ieºite
din perioada de garanþie.

La sediul din Cluj-Napoca compania
dispune de un depozit ºi de personal
calificat pentru comercializarea ºi
repararea echipamentelor. Aici se
deruleazã principalele operaþiuni:
importuri, verificare, diagnoza ºi
reparare echipamente, pregãtirea
mãrfii pentru vânzare, definire
nomenclatoare, stabilire preþuri ºi
politici comerciale, verificare stocuri,
livrarea mãrfi cãtre filiale.

„Compania noastrã a crescut ºi se
simþea nevoia unui sistem complex
care sã acopere tot ceea ce avem
nevoie în materie de sistem
informatic ERP. Am ales soluþia

furnizatã de Transart, B-ORG ERP,
aceasta fiind personalizatã ºi integratã
cu platforma de comenzi on-line
pentru a putea eficientiza fluxurile de
lucru ºi a asigura un grad ridicat al
serviciilor oferite clienþilor noºtri”, a
declarat dl. Eduard Narita, Manager
– Madd Electronics Group.

Începând cu 2011, Madd Electronics
este membru în programul MAR
(Microsoft Authorized Refurbisher), fiind
de altfel premiatã în cadrul Microsoft
Refurbisher Video Competition. Doar
douã firme din România au întrunit
standardele de calitate ºi au fost acceptate
în acest program, ceea ce înseamnã cã
pe toate echipamentele recondiþionate
comercializate de compania noastrã se
poate preinstala software licenþiat

Microsoft. Cu noi, clienþii au garanþia
instalãrii corecte ºi legale a softurilor
de care au nevoie, sub
supravegherea Microsoft.

„Calitatea produselor este
garantatã ºi de partenerii pe care-i
susþinem în diverse proiecte sociale
sau artistice. Printre evenimentele în
care ne-am implicat putem aminti:
TIFF (partener tehnologic din anul
2007), UNTOLD Festival, TEDx Cluj,
TEDx Eroilor, ComiCon, Polisport,
Polihack”, a precizat dl. Narita.

În perioada 27.05-05.06. 2016 în
cadrul Transilvania International Film
Festival vã aºteptãm într-una dintre
locaþiile #TIFF din Piaþa Unirii sã evadaþi
din lumea realã într-una virtualã cu
ajutorul sistemului HTC Vive!
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T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

Într-un studiu de referinþã cu
privire la proza româneascã Tudor
Vianu vorbeºte despre dubla
perspectivã a limbajului: de a fi ºi
tranzitiv ºi reflexiv. Aceastã calitate
este sintetizatã astfel: „Cine vorbeºte
comunicã ºi se comunicã”(Arta
prozatorilor români). O persoanã
care emite un enunþ într-o situaþie
oarecare transmite un mesaj celorlalþi,
dar dã ºi o informaþie despre sine.
Primul nivel este cel fizic, sonor, în
care felul în care sunt articulate
cuvintele divulgã din ce zonã
geograficã este persoana.
Corectitudinea formulãrii enunþurilor
face dovada unui anumit nivel de
educaþie, iar capacitatea de a opera
cu idei ºi concepte dovedeºte
indubitabil calitate intelectualã.
   Una dintre creaþiile celebre ale
dramaturgiei universale este piesa lui
G.B. Shaw, Pygmalion. Scriitorul
irlandez reia mitul antic din
perspectiva unui lingvist. Acesta
considerã cã poate sã înveþe o
florãreasã tânãrã sã „pronunþe” limba
englezã cu accentul unei doamne din
înalta societate britanicã, astfel încât
sã nu observe nimeni originea ei
umilã. Experimentul reuºeºte, este
câºtigat un pariu, dar lucrurile se
complicã, savantul ajungând sã se
îndrãgostescã de propria sa creaþie,
precum sculptorul grec.
   Cizelarea exprimãrii nu este totuna
cu anvergura conþinutului. Se întâmplã
un lucru pe care  îl cred mulþi oameni.
Dacã un crainic sau o crainicã de la
TV au un aspect plãcut seara, ºi

Mobilã de interior (2)
vremea a doua zi va fi bunã. Cu ani în
urmã o prezentatoare cãuta sã „dea
farmec” rubricii meteo, recurgând la
diferite soluþii, îmbrãcându-se în
sarma în ziua de Crãciun. Pe cei care
mergeau la munte îi interesa dacã va
fi sau nu zãpadã, dacã va viscoli sau
va ploua, nicidecum echipamentul
„originalei” tinere.
   Acumulãrile în spirit se realizeazã
greu, prin lecturi consistente ºi
valoroase, prin curiozitãþi de tot felul
care presupun un spirit receptiv ºi în
permanenþã atent la fluxul imens de
informaþii care circulã. E nevoie
pentru orice ins de ceea ce astãzi se
neglijeazã cu totul: studiu individual.
Cu cartea în faþã ºi cu creionul în
mânã. Scriind, luând notiþe,
conspectând, construind portofolii
personale de cunoºtinþe. Uºurinþa de
a afla ceva de la televizor sau de pe
calculator nu e deloc în avantajul
studiului. Se produce „o spoialã”, o
caricaturã a învãþãrii. Am fost foarte
mirat sã constat cã un birou de
calculator este impropriu scrisului.
Cã pe masã se aflã tastatura ºi
aparatul, iar, dacã vrei sã-þi notezi
ceva, trebuie sã tragi o planºetã,
operaþiune incomodã, trebuie sã dai
scaunul mai în spate etc.
   Apoi mai este necesar ºi un
foarte bun simþ de triere a
cunoºtinþelor, o anume
specializare. Un foarte interesant
personaj al lui J. P. Sartre din
romanulGreaþa este Autodidactul,
un individ care ºi-a propus sã
citeascã în întregime o bibliotecã.
Aºa cã o ia la rând, în ordine
alfabeticã. Citeºte orice gãseºte la
litera B, de exemplu. Un prieten
mi-a spus despre un conflict pe
care l-a avut cu cineva din familie,
care îi reproºa cã strânge prea
multe cãrþi. ªi cã nici nu le citeºte
în întregime, ºi-i arãta o carte
groasã, din întâmplare un
dicþionar.  Cred cã nimeni nu
citeºte DEX-ul din scoarþã-n
scoarþã. Doar îl consultã la nevoie,
ceea ce este altceva.
   Un tip uman foarte spectaculos
în literaturã este „parvenitul”. Printr-
o întâmplare a vieþii, o persoanã
ajunge într-un loc în care trebuie

sã facã dovada unor competenþe, a
unor abilitãþi care nu se pot
comercializa, cumpãra, adicã. ªi aici
este vorba de bunã creºtere, de culturã
generalã, de politeþe ºi respect, despre
uºurinþa de a articula idei. La sfârºitul
secolului al XIX-lea se discuta în
societatea româneascã de „forme fãrã
fond”, fiind vizate instituþii, domenii
sociale, indivizi. Eminescu, Creangã,
Caragiale au abordat chestiunea în
mod critic, vorbind despre „profesori
fãrã ºcoalã”, „popi proºti”, sau despre
industria noastrã care este „...
admirabilã, este sublimã, putem zice,
dar lipseºte cu desãvârºire”
(Caþavencu).
   Lucrurile se complicã atunci când
o asemenea persoanã ajunge într-un
punct de puternicã vizibilitate publicã,
vorbeºte la TV, are o funcþie etc.
Pentru gazetele ºi emisiunile de umor
politic asemenea personaje sunt
manã cereascã, furnizori inestimabili
de subiecte grase. Unele idioþenii
ajung chiar în mitologia
contemporanã, trecând din „puþul
gândirii” ºi „noaptea minþii” în
folclorul urban.
   Din pãcate, lipsa „mobilei de
interior” de care se vorbeºte aici este
cu o anumitã cruzime imputatã sever

femeilor. Poate cã ºi ele o provoacã,
pentru cã nu se mulþumesc sã tacã
atunci când e nevoie, ci þin neapãrat
sã iasã în evidenþã „ca scaiul în
barbã”. Sancþiunile pornesc de la felul
de a vorbi, mai ales de la ton, de la
„calitatea” afiºatã, de la tot felul de
stridenþe. Terminologia pentru
asemenea situaþii este evident,
rãutãcioasã, evoluând dupã
vârstã: þoapã, þaþã, baborniþã. Iar
despre vestimentaþie se poate
discuta enorm, cãci „Haina (nu-l)
face pe om” presupune tot atâtea
pãreri câte capete...
   De câþiva ani se vorbeºte despre
clonare, despre „copierea” fiinþei.
Geneticienii au avut rezultate care au
pus pe gânduri multã lume. Adicã,
de ce n-ar fi posibil sã avem mai mulþi
actori, cântãreþi, savanþi pornind de
la unii dintre aceºtia? Rãspunsul este
foarte uºor de dat. Omul este
rezultatul experienþelor sale
personale, al muncii în ceea ce
priveºte formarea propriei sale
personalitãþi. Persoana se naºte,
personalitatea se formeazã. Cu cât
omul investeºte mai multã muncã în
a-ºi cultiva calitãþile, cu atât mai mult
se va bucura de cele bune ºi
frumoase ale lumii.
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   MÃ  PREZINT  ÎN FAÞA  DVS.
DIN  POSTURA  DE   CANDIDAT
AL  P.R.M. LA  PRIMÃRIA
MUNICIPIULUI DROBETA TURNU
SEVERIN  ªI  CONSILIUL  LOCAL
AL  MUNICIPIULUI DROBETA
TURNU SEVERIN.
  ORAªUL  NOSTRU  ARATÃ BINE,
FRUMOS – CURAT – ÎNGRIJIT -
DAR  ACESTE  ASPECTE NU
SUNT  SUFICIENTE.
ÎNCEPÂND  CU  6 IUNIE, CA
PRIMAR  AL   MUNICIPIULUI, AM
SÃ  FAC  TOT  CEEA  CE ESTE  CU
PUTINÞÃ   SÃ  REZOLV  MARILE
PROBLEME  CU  CARE  NE
CONFRUNTÃM ÎN  MOMENTUL
DE  FAÞÃ ªI  ANUME:
- ASIGURAREA  CÃLDURII  ªI  A
APEI  CALDE ÎNCEPÂND  CU
ACEASTÃ TOAMNÃ;
- ATRAGEREA  INVESTIÞIILOR
CARE  SÃ  ADUCÃ  LOCURI  DE
MUNCÃ  BINE PLÃTITE CI NU
SCLAVIE CUM  ESTE ACUM;
- REZOLVAREA PROBLEMEI
TRANSPORTULUI  ÎN  COMUN
PRIN  ÎNFIINÞAREA  ÎN  CADRUL
PRIMÃRIEI A  UNEI SOCIETÃÞI DE
TRANSPORT LOCAL, ÎNFIINÞAREA
UNEI SOCIETÃÞI DE SALUBRITATE,
A UNEI SOCIETÃÞI CARE SÃ AIBE
CA ACTIVITATE ÎNTREÞINEREA
SPAÞIILOR VERZI - REPARAREA
STRÃZILOR ªI A BULEVARDELOR
DIN MUNICIPIUL NOSTRU;
- ÎNFIINÞAREA  DE  NOI  LOCURI
DE  PARCARE   ÎN  ZONA
CENTRALÃ,  LA  PIAÞA
VETERANI, LA  AUTOGARÃ  CÂT
ªI  ÎN  ZONELE  PERIFERICE;

DRAGI  SEVERINENI,
- VOI  URGENTA  FINALIZAREA
LUCRÃRILOR LA  CENTRALA
TERMICÃ,  LUCRÃRILE DE PE B-
DUL ALUNIª, LUCRÃRILE DIN
ZONA  CORA,  DRUMUL ªI
PARCAREA DIN  ZONA  CCH;
- VOI  PUNE  MARE  ACCENT PE
DEZVOLTAREA TURISMULUI,
UNDE VOI PUNE  ÎN  VALOARE
OBIECTIVELE TURISTICE
DEOSEBITE  DE CARE SE
BUCURÃ  MUNICIPIUL   NOSTRU;
- VOI DISPUNE URGENTAREA
ELABORÃRII  PROIECTELOR  PE
FONDURI EUROPENE A
MUNICIPIULUI  DROBETA TURNU
SEVERIN.
- ªI  MAI  SUNT  FOARTE  MULTE
DE  FÃCUT;
   SEVERINENII,  VENIÞI  ALÃTURI
DE  MINE  ªI DIN  6 IUNIE VOM
ADUCE  ORAªUL  NOSTRU
ACOLO  UNDE-I ESTE LOCUL
ADICÃ  UN ORAª PROSPER ªI
PLIN DE VIAÞÃ, CUM  ERA
ODATÃ, CU UN NIVEL  DE TRAI
MAI BUN CA ÎN MOMENTUL DE
FAÞÃ.
   SINGUR  NU  POT  SÃ  REALIZEZ
CEEA CE TREBUIE FÃCUT CI
NUMAI ÎMPREUNÃ CU VOI.
  SE  POATE  FACE  O
SCHIMBARE  REALÃ  ÎN
DROBETA TURNU SEVERIN DAR
AM  NEVOIE  DE  SUSÞINEREA
VOASTRÃ.
  SUNT CANDIDATUL CARE
CUNOAªTE PROBLEMELE
SEVERINENILOR ªI CARE ÎªI
DOREªTE CA ÎMPREUNÃ CU EI
SÃ  REZOLVE SOLUÞIILE  PENTRU

O  VIAÞÃ  MAI  BUNÃ. EU  NU O
SÃ FAC PROMISIUNI PE CARE
APOI SÃ NU LE ONOREZ.
CU  TOATE  CÃ  AVEM  O
CAMPANIE  ATIPICÃ,  ÎMI
DORESC  CA  SEVERINENII SÃ
VINÃ  LA  VOT  PENTRU A  VOTA
OAMENI  NOI,  OAMENI  CARE
NU  AU  MAI  FÃCUT  POLITICÃ,
PENTRU  CÃ  A  VENIT  TIMPUL
SÃ  NE  SCHIMBÃM  VIAÞA  ÎN
MAI  BINE  DECÂT  CUM  ESTE  ÎN
MOMENTUL  DE  FAÞÃ, SÃ  NU
MAI  FIE  “ACEEAªI  MÃRIE  CU
ALTÃ  PÃLÃRIE” SAU  MAI  BINE
ZIS SÃ  NU  MAI  FIE “ACEEAªI

MÃRIE  CU  ACEEAªI  PÃLÃRIE”.
   DEASEMENI  ÎMI  DORESC  CA
LA  VOT  SÃ  VINÃ TINERII  CARE
AU  IEªIT  ACUM  CÂTEVA  LUNI
PE  STRÃZILE  SEVERINULUI  ªI
AU  CERUT  DEMISIA
ACTUALULUI  PRIMAR,  AVÂND
ACUM POSIBILITATEA  SÃ  FACÃ
SCHIMBAREA  DORITÃ.
UN  RENUMIT  SCRIITOR
“JAACHYNMA  N.E.  AGU”
SPUNEA:
- NU EªTI ÎN COMPETIÞIE CU
NIMENI, DECÂT CU  TINE.
- PUNE-ÞI  ÎN  CAP  SÃ  FII  MAI
BUN  DECÂT  AI  FOST  IERI, NU
DECÂT  ALÞI  OAMENI.
  VÃ  SPUN  CU  SINCERITATE CÃ
NU  FAC  PARTE  DIN  NICIUN
SISTEM  CORUPT  ªI  NU  AM
NIMIC  DE  ASCUNS.
  DACÃ  VOI  FI  ALES  PRIMAR
AM  CONVINGEREA  CÃ
SEVERINENII  AU  ALES  UN
PRIMAR  SEVERINEAN,  PENTRU
SEVERINENI  ªI  CU  GRIJÃ
NUMAI  PENTRU  EI.

 CU DEOSEBITÃ STIMÃ ªI
APRECIERE  PENTRU  SEVERINENI

AL  DUMNEAVOASTRÃ,
ION  GHEORGHE  CROITORU.

În perioada 27-
29.05.2016 în frumosul oraº
KIKINDA din Serbia s-a desfãºurat
Campionatul Balcanic de cadeþi la
care au luat startul 270 sportivi
din cele 9 þãri balcanice: ROU,
SRB, BUL, MAK, MNE, BIH, GRE,
TUR, ALB.
 CSM Drobeta a avut 3 sportive în
componenþa Lotului reprezentativ
care au luptat  sub culorile
României ºi  care au urcat pe
podiumul competiþiei dupã cum
urmeazã:

La KIKINDA s-a desfãºurat Campionatul Balcanic
   Loc II
-VÂLVOI ANDA -57 kg
   Loc III
-STROE ANA MARIA -40 kg
Neclasatã
-BORONTIª ANDREEA -52 kg
   Duminicã 29.05.2016 la VRSAC
în Serbia s-a desfãºurat un Turneu
Internaþional la care au participat
670 sportivi de la 52 cluburi din 7
þãri: ROU, SRB, BIH, MNE, ITA, BUL,
CRO, la care ºi-au verif icat
pregãtirea ºi câþiva din sportivii
CSM Drobeta. S-au clasat dupã

cum urmeazã:
   Loc I
- VÂLVOI ANDA -57 kg -U18 ºi
Trofeul de ‘’Cea mai tehnicã
sportivã’’
- STROE ANA MARIA -40 kg – U18
- TOPALÃ VLAD  -66 kg  –U15
   Loc II
- CHICIN ALEXANDRU -66 kg –U18
   Loc VII
- BORONTIª ANDREEA -57 kg -U18

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Bineînþeles, nu-þi lipseºte puterea de a-i convinge
pe ceilalþi cã ceea ce tu spui este adevãrat. De
asemenea, ai la îndemânã o multitudine de unghiuri
de perspectivã din care sã studiezi ceea ce se
întâmplã. Un motiv în plus de a face tot posibilul
pentru a fi eficient, în special în prima parte a acestei
sãptãmâni. În schimb, de îndatã ce luna iunie a
început, se pare cã vei fi nevoit a cãuta ºi alte opinii,
nu doar sã asculþi de propriile-þi gânduri, deoarece
pericolul de a te auto-decepþiona existã. Cautã noi
moduri de a comunica însã evitã sã te culci pe-o
ureche, crezând cã eºti cel mai bun. Ultima zi a
sãptãmânii va sosi cu nota de platã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Pot interveni o multitudine de obstacole în calea
fericirii tale, mai ales dacã aceasta este condiþionatã
de latura materialã a vieþii tale. Agresivitatea nu îþi
va fi de folos, fiind o perioadã de timp în care
diplomaþia îþi poate fi un “companion” de încredere.
Este posibil sã te simþi neapreciat ºi deloc iubit,
pe mãsurã ce sfârºitul de sãptãmânã se apropie,
în aceeaºi linie de gândire fiind posibil a-þi reprima
sentimentele pe care le porþi cuiva drag. Echilibrul
nu ar trebui sã îþi lipseascã, în condiþiile în care în
ultima zi a sãptãmânii tendinþa de a exagera se
amplificã. A sosit timpul sã-þi vindeci rãnile
sufleteºti, dacã nu ai fãcut încã acest lucru.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Deºi se poate spune cã este timpul pentru un nou
început în viaþa ta, pentru a te reinventa, pentru a
descoperi o nouã caracteristicã a personalitãþii tale,
indicat este sã nu acþionezi, încã, în acest sens.
Crucea cosmicã care se formeazã în semnele
mutabile coincide cu o perioadã de timp în care
puþine lucruri dintre cele pe care le întreprinzi au
efecte de duratã. Poate cã este cazul doar sã te laºi
inspirat de ceea ce observi, uitând de obligativitatea
de a ºi demonstra ceva, oricui. Nu exagera cu
rãsfãþul, în ultimele douã zile ale sãptãmânii. De
asemenea, uitã de exarcebarea unor emoþii noi ºi
de credinþa cã eºti imbatabil...

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Apare o linie de demarcaþie foarte finã între
victimizare ºi pasivitate, în ceea ce te priveºte. Pe
de altã parte, ar cam fi timpul sã faci schimbãrile
pe care de atât de mult timp le gândeºti. Însã, ca
de fiecare datã, de altfel, este esenþial sã fii sincer
cu tine însuþi, atât de sincer încât sã uiþi de tine.
Integritatea sã nu-þi lipseascã, tocmai pentru cã
doar aºa te poþi feri sã cazi în propria-þi capcanã.
Asigurã-te cã ceea ce percepi corespunde cu
realitatea, în special în perioada 3 - 4 iunie. Sfârºitul
sãptãmânii te gãseºte în poziþia de a primi cu
bucurie multe informaþii din planurile superioare,
sub forma unor daruri binemeritate.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

De ce ai nevoie sã te simþi ºi sã te laºi rãnit, în
ceea ce priveºte sentimentele pe care le porþi
cuiva drag, numai tu ºtii. Este posibil sã îþi fie
înºelate aºteptãrile, probabil de cãtre cei pe
sprijinul cãrora te bazai, la un moment dat. Nu
lãsa excesul de mândrie sã îþi  întunece
capacitatea de a gândi logic ºi obiectiv; marcantã
pentru acest gen de situaþie este a patra zi a
lunii iunie. Dacã simþi nevoia sã acþionezi într-
un anumit mod, cautã sã descoperi de unde vine
aceasta ºi ce anume o provoacã. Bine ar fi sã
rãmâi cu picioarele pe pãmânt, amintindu-þi sã
mai priveºti ºi înainte, din când în când...

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cu cât mai versatil modul tãu de a acþiona, în
special la locul de muncã, cu atât mai rapid vei
descoperi noi soluþii de a rezolva vechi
probleme. Însã, informaþiile pe care le poþi primi
nu sunt neapãrat exacte sau bine interpretate;
ca atare, nu te grãbi sã dai verdicte ori sã crezi
cã ceea ce alegi acum este cel mai potrivit,
pentru situaþia actualã. Este timpul sã ai mai
multã grijã de finanþele tale decât de obicei, mai
ales dacã te gândeºti sã faci vreo achiziþie
extravagantã, în ultimele zile ale acestei
sãptãmâni. Indicat este sã rãmâi moderat, chiar
smerit, pe alocuri...

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Probabil cã þi-ai asumat mai mult îndatoriri
decât poþi onora, crezând cã ai la dispoziþie toate
elementele necesare pentru a putea face ceea
ce îþi doreºti, dar adevãrul este altul. Riscul unor
deziluzii existã - 5 iunie fiind una dintre zilele
în care acest lucru este mai mult decât posibil a
deveni realitate, în ceea ce te priveºte. Nu lãsa
pe nimeni sã intervinã în ceea ce numeºti
“planuri de viitor”, însã nici nu te lãsa convins
de propria-þi minte, atunci când aceasta îþi dã
de înþeles cã totul este posibil... Ai grijã, fii mai
suspicios.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

   O nouã perioadã de transformare interioarã
ºi dezvoltare te aºteaptã, începând cu aceastã
sãptãmânã. În special în momentul în care Mercur
formeazã un aspect foarte bun cu Pluto, mai exact
în primele zile ale acestei sãptãmâni. Accesul la
cunoaºterea subtilã nu îþi este blocat, cu atât
mai puþin interzis. 6 iunie este o zi în care te-ai
putea gãsi “luat de val”, fãcând greºeli, mai ales
unele de naturã esteticã. De preferat este sã îþi
pãstrezi pãrerile ºi imaginea, nicidecum sã te
laºi influenþat de ceea ce þi se spune sau impune.
Distreazã-te cu moderaþie.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Apar schimbãri în ceea ce priveºte parteneriatele
tale ºi relaþiile în care eºti implicat ºi beneficiezi de
un raport egal de putere cu cealaltã persoanã. De
asemenea, este posibil a observa probleme în felul
în care îþi comunici pãrerile, existând ºansa de a fi
greºit înþeles. Însãnãtoºirea, însã, în cazul în care
încerci sã îþi revii dupã o perioadã mai dificilã din
punct de vedere al sãnãtãþii, este rapidã. Ai nevoie
de echilibru emoþional ºi ar fi bine sã nu renunþi la
a-l obþine, mai ales în cazul în care eºti expus
oboselii mentale. Încearcã sã îþi tolerezi prietenii
care au tendinþã de a nu-ºi vedea lungul nasului.
Au o perioadã proastã...

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Se pare cã simþi nevoia sã te aperi de ceea ce
vine din exterior. Sã-þi protejezi - mai ales -
sentimentele ºi sufletul. Bine de ºtiut este ºi faptul
cã nu le poþi oferi celor din jur ceea ce tu nu poþi
avea, ori acest lucru se va observa foarte clar în
jurul datei de 4 iunie; este posibil ca atunci sã þi
se cearã a face imposibilul. Ascultã-þi gândurile,
dar nu le urma atunci când ai impresia cã este
timpul sã obþii ceva ce - de fapt - nu îþi este de
trebuinþã. Se anunþã schimbãri legate de rutina
zilnicã ºi de locul de muncã, poate chiar
schimbãri legate de subalternii tãi, ori de colegii
tãi. Fii pe atât de adaptabil pe cât poþi fi.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Lasã-te influenþat în mod pozitiv de efectele
evenimentului de Lunã Nouã din semnul zodiacal
Gemeni, care are loc în aceastã sãptãmânã. Bucurã-
te de tot ceea ce îþi oferã viaþa ºi nu îþi refuza nici
mãcar o singurã plãcere... practic, este perioada
ta de strãlucire. Ambientul familiar de acasã devine
din ce în ce mai confortabil, aºa cã relaxeazã-te în
compania celor dragi ori de câte ori ai ocazia. În
acelaºi timp, însã, pune la punct toate detaliile
legate de existenþa ta de zi cu zi. Nu uita sã îþi plãteºti
taxele ºi sã îþi achiþi datoriile. Cel mai important
este sã eviþi a apleca urechea la zvonurile auzite.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ai parte de o perioadã excelentã pentru a-þi
pune la punct afacerile de familie ºi pentru a face
pace cu cei cu care eºti certat (dacã este cazul,
evident). Se disting imediat ocaziile de a cãlãtori,
mai ales pe distanþe scurte, dar ºi ºansa de a avea
un discurs impecabil în cazul negocierilor ºi al
comunicãrii cu cei apropiaþi. Îþi exprimi cu
uºurinþã ideile ºi dai naºtere unor concepte care
pot revoluþiona lumea. Cu toate acestea, este de
preferat sã eviþi speculaþiile, mai ales în perioada
3-5 iunie. Sfârºitul de sãptãmânã te poate gãsi
nepregãtit, din punct de vedere emoþional.
Pãstreazã-þi liniºtea ºi pacea interioarã.

(2 - 8 iunie 2016)Horoscop
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Luna trecutã nu a fost una pozitivã
pentru leu, aceasta pierzând, comparativ cu
sfârºitul lui aprilie, 3,41 bani faþã de euro, în
timp ce dolarul a crescut cu 11,43 bani iar
francul elveþian a stagnat.

Evoluþia a fost influenþatã, în primul rând,
de factorii externi ºi mai puþin de cei locali.

Saltul major fãcut de dolar, care a urcat la
finalul lui mai la 4,0491 lei, maxim al ultimelor
aproape trei luni, s-a conturat în ultimele zile,
dupã ce Janet Yellen, preºedinta Fed, a declarat
cã „este momentul potrivit ca FED sã creascã
dobânzile de referinþã, într-un mod prudent ºi
gradual, ºi probabil în lunile care urmeazã
aceasta se va ºi întâmpla”.

Cursul euro se aflã de zece zile peste pragul
de 4,5 lei, în perioada analizatã el fluctuând
între 4,5039 ºi 4,5115 lei, medie la care s-a
încheiat luna trecutã, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,5020 ºi 4,5180
lei, cu închiderea la 4,5150 – 4,5180 lei.

Pentru perioada urmãtoare se aratã un parcurs
cenuºiu pentru leu, cu un euro care se va
consolida în apropierea pragului de 4,50 lei. Pe
plan, rezultatul alegerilor locale de duminicã ar
putea schimba spectrul politic, ceea ce ar
provoca frãmântãri în cadrul partidelor.
Principalul pericol, pe lângã creºterea dobânzii
de cãtre Fed, este reprezentat de referendumul
în cadrul cãruia britanicii ar putea decide ieºirea
din Uniunea Europeanã.

În acest sens, membrii CFA România
estimeazã pentru urmãtoarele ºase luni un curs
de 4,48 lei, în creºtere faþã de prognoza din
aprilie, care anticipa o medianã de 4,45 lei.
Pentru urmãtoarele 12 luni, euro este vãzut la
4,50 lei, în creºtere faþã de luna trecutã când
estimarea se situa la 4,4550 lei.

Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale între 1,103
ºi 1,109 franci/euro, a fluctuat între 4,0669 ºi
4,0858 lei, la finalul lunii, medie aproape egalã
cu cea din 30 aprilie, care a fost de 4,0843 lei.

Declaraþiile oficialilor Fed referitoare la creºterea
dobânzii-cheie, care se bazau pe datele
economice pozitive din SUA, au provocat
scãderea euro, pânã la 1,1097 dolari, minim al
ultimelor douã luni ºi jumãtate, la finalul perioadei
perechea fluctuând între 1,1121 ºi 1,1177 dolari.

În piaþa la termen de la Sibiu, euro s-a
tranzacþionat pentru septembrie între 1,1180
ºi 1,1235 iar uncia de aur cu scadenþa iunie a
coborât de la 1.250 la 1.217 dolari.

Analiza cuprinde perioada 25 – 31 mai.

Dolarul a crescut în
mai cu 11,5 bani

 Radu Georgescu

În perioada 27-30
mai,a.c., efective ale
Jandarmeriei Mehedinþi au fost
angrenate în mai multe misiuni
de asigurare a ordinii publice la
evenimente cultural-artistice ce
s-au organizeazat în municipiul
Drobeta Turnu Severin ºi pe raza
judeþului  Mehedinþi.
   Astfel, jandarmii au executat
vineri, 27 mai.a.c., misiuni
specifice în vederea  asigurãrii
ordinii ºi liniºtii publice cu
ocazia desfãºurãrii horei
câmpeneºti ce a avut loc în localitatea Ponoarele.
Sâmbãtã, 28 mai, jandarmii au acþionat pentru
siguranþa cetãþenilor care au participat la
“Festivalul Luminii”, eveniment ce s-a desfãºurat
în  Parcul Rozelor din municipiul Drobeta Turnul
Severin, iar duminicã, 29 mai ac., jandarmii au

Manifestãri cultural-artistice în
siguranþã alãturi de jandarmi

supravegheat buna desfãºurare a manifestãrilor
prilejuite de Zilele comunei Voloiac.
   Echipajele de jandarmerie au urmãrit
preîntâmpinarea unor situaþii tensionate ºi au
dispus mãsurile legale în cazul constatãrii faptelor
care contravin normelor de convieþuire socialã.

 Urmare din pag. 7
Cuminþenia pãmântului...

« C u m i n þ e n i a
pãmântului» a fost, pentru mine, ceea ce este
cu mult mai adânc femeia – dincolo de
psihologia dumneavoastrã!”
“Cuminþenia pãmântului” e realizatã în calcar
crinoidal ºi, din informaþiile de la primul posesor,
se ºtie cã Brâncuºi ar fi folosit pentru corpul statuetei
un bloc de piatrã din catacombele Parisului - grotele
Savonnières. În prezent, “Cuminþenia pãmântului”
este în proprietatea moºtenitorilor arhitectului
Gheorghe Romaºcu, care a cumpãrat opera de artã
de la Constantin Brâncuºi în anul 1911.

Despre Brâncuºi
    Constantin Brâncuºi s-a nãscut la 19
februarie 1876 în Hobiþa, Gorj. Este considerat
unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului

al XX-lea. Sculpturile sale se remarcã prin
eleganþa ºi puritatea formei, prin utilizarea
sensibilã a materialelor. Verticalitatea,
orizontalitatea, greutatea, densitatea cât ºi
importanþa acordatã luminii ºi spaþiului sunt
trãsãturile caracteristice ale creaþiei lui Brâncuºi.
Opera sa a influenþat profund conceptul modern
de formã în sculpturã.
   Ansamblul sculptural “Calea Eroilor” de la
Târgu-Jiu este una dintre cele mai cunoscute opere
ale lui Constantin Brâncuºi din România. Cele patru
componente sculpturale —  “Masa tãcerii”, “Aleea
scaunelor”, “Poarta sãrutului” ºi “Coloana fãrã
sfârºit” —  sunt dispuse pe aceeaºi axã, orientatã
de la apus spre rãsãrit, cu o lungime de 1.275 de
metri. Ansamblul a fost inaugurat în anul 1938.

“Votaþi ALDE pe toate buletinele de vot!”
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Cu 2 etape înainte de finalul
sezonului, s-au stabilit echipele

care vor completa podiumul Ligii
a IV-a Mehedinþi. Dacã CS
Pandurii Cerneþi îºi asigurase

AS Dunãrea Hinova s-a impus cu 6-1
în deplasarea de la Voinþa Opriºor, prin golurile
lui Gheorghe Molea (‘18), Octavian Balaci
(‘32), Iulian Stãiculescu (‘37), Teodor Dãescu
(‘40) ºi Sorin Toma (‘47, ‘86), respectiv Eugen
Ciucã (68),  ºi continuã sã se afle în fruntea

Strehaia, sigurã de
prezenþa pe podium

prima poziþie încã de luna trecutã,
AS Recolta Dãnceu ºi CS Strehaia

au rãmas sã lupte
pentru locurile 2-3.
Din cursã a ieºit AS
Corcova, care a fost
învinsã, sâmbãta
trecutã, cu 2-1 la
Strehaia. Conºtienþi
cã doar un rezultat
pozitiv îi menþinea în
lupta pentru podium,
oaspeþii au deschis
scorul în minutul 8,
prin Gheorghe
Truºconiu dar, pânã
la pauzã, Ionuþ
Tiribentea (’18) ºi
Mãdãlin Barbu (’27)
au întors scorul.
   În partea secundã
nu s-a mai marcat, iar
echipa antrenatã de
Dan ªurlãu ºi-a
pãstrat locul al III-lea,
dar ºi-a mãrit la 4

puncte avansul faþã de AS Corcova.
Þinând cont cã în ultima etapã va
câºtiga la “masa verde” jocul cu

Liga a V-a
Etapa a XXVI-a

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

Clasament
1. Cerneþi 26        22   3   1 91-25 69
2. Dãnceu 26 15   4   7 69-47 49
3. Strehaia 26 14   5   7 66-39 47
4. Corcova 26 13   4   9 55-41 43
5. Cujmir 26 10   3 13 42-47 33
6. ªimian 26   7   3 16 36-66 24
7. Cãzãneºti 26   5   5 16 41-91 20
8. Gruia* 26   4   1 21 22-66 13
*S-a retras din campionat în etapa a a XIX-a ºi va
pierde toate jocurile din turul II ºi returul II cu
scorul de 3-0

Etapa viitoare
Vineri, 03 iunie, ora 18
Pandurii Cerneþi - CS Strehaia
AS Corcova - Viitorul ªimian
Viitorul Cujmir - Coºuºtea Cãzãneºti
Neprogramat
Dunãrea Gruia - Recolta Dãnceu

Succes facil
al liderului

 M. O.

defuncta Dunãrea Gruia, CS
Strehaia nu mai poate fi ajunsã de
ocupanta locului al IV-lea. În
aceeaºi situaþie se
regãseºte ºi Recolta
Dãnceu, care va obþine
runda viitoare trei
puncte, fãrã sã joace.
  Pe teren, Dãnceul
s-a impus, sâmbãta
trecutã, cu 1-0 la

ultimului eºalon fotbalistic din Mehedinþi. Dacã
liderul Ligii a V-a Mehedinþi a obþinut o victorie
facilã, contracandidata AS Real Vânju Mare a
câºtigat cu emoþii la Floreºti.
   Dupã ce a condus cu 3-1 la pauzã, ocupanta
locului secund s-a vãzut egalatã cu 5 minute
înainte de finalul partidei, însã a reuºit sã
marcheze golul victoriei la faza imediat
urmãtoare. Ion Ciolacu (‘10), Bogdan Bobicescu
(‘60) ºi Aurelian Pîslea (‘85) au fost marcatorii
gazdelor din raportul de joc, în timp ce Marinel
Mãnoiaca (13), Adelin Gãinã (‘21), Daniel
Pegulescu (‘32) ºi Adrian Nicola (‘86) au înscris
pentru echipa din Vânju Mare, care aºteaptã
pasul greºit al liderului. Dunãrea Hinova are un
punct avans, dar va întâlni în ultimele douã etape
echipele care luptã pentru completarea
podiumului, Voinþa Vrata ºi Inter Crãguieºti.
   Penultima rundã va avea loc pe 11/12 iunie,
deoarece campionatul va fi întrerupt la sfârºitul
acestei sãptãmâni, când sunt organizate
alegerile locale.  M. O.

Liga a V-a
Etapa a XXIV-a
Voinþa Opriºor – Dunãrea Hinova 1-6 (0-4)
Viitorul Floreºti – Real Vânju Mare 3-4 (1-3)
ªtiinþa Broºteni – Unirea Gârla Mare 0-4 (0-1)
Inter Crãguieºti – Inter Salcia 3-0 (N)
Dunãrea Pristol – AS Corlãþel 3-0 (N)
Voinþa Vrata – Speranþa Punghina 3-0 (N)
AS Ghiciulescu Hinova a stat

Clasament
1. D. Hinova 22    19    2 1 88-30 59
2. Vânju Mare 22    19    1 2 87-26 58
3. Crãguieºti 22    14    2 6 76-36 44
4. Vrata 22    13    1 8 65-39 40
5. Salcia 22    12    1 9 59-46 37
6. Floreºti 22    11    0 11 50-54 33
7. Gârla Mare 22    10    2 10 49-48 32
8. Pristol 22      9    4 9 46-50 31
9. Corlãþel 23    10    1 12 45-52 31
10. Opriºor 22      9    0 13 42-67 27
11. Broºteni 23      5    1 17 38-91 16
12. G. Hinova 22      4    0 18 33-75 12
13. Punghina* 22      1    1 20 16-80 4
*S-a retras în iarnã din campionat ºi va pierde toate
meciurile din retur cu 3-0

Etapa viitoare
Sâmbãtã, 11 iunie, ora 18
Unirea Gârla Mare - Viitorul Floreºti
AS Ghiciulescu Hinova - ªtiinþa Broºteni
Duminicã, 12 iunie, ora 11
Dunãrea Hinova - Voinþa Vrata
Real Vânju Mare - Voinþa Opriºor
Inter Salcia - Dunãrea Pristol
Neprogramat
Speranþa Punghina - Inter Crãguieºti
AS Corlãþel - stã.

Cãzãneºti, prin golul lui Mihai
Pavel, din minutul 10, ºi a rãmas
pe poziþia secundã.
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     Mã nepoate, când sunt alegeri, nu
sã mai întâmplã altceva, toatã lumea
e cu ochii sã vadã ce ºi cum, cine cu
cine, care pe care, de zici cã nu mai
existã altceva. ªi pe bunã dreptate,
cã e vorba de soarta oamenilor, cã
numai al lu Zbanghiu zisã cã el nu
merge la vot, cã nu ºi-a schimbat
buletinu. ªi nici nu vrea, cã cicã vrea
sã arate ca acu zece ani ºi dacã-l
schimbã îmbãtrâneºte mai rãu. ªi zisã
cã dacã tot stã degeaba, o sã sã ducã

Sucã, nea Cîrjan Fãt-frumosul din sondaje, sãrãcuþul de
nea sfãtuitoru’ ºi averea fãrã numãr a lu nea Alin

pi la liberali, sã-i ajute sã-ºi care
mobila, dupe ce cherd alegerile de
duminicã. Pã da, cã e supãrare mare,
cã nea Cîrjan nu ajunge nici pãnã la
cleanþa uºii de primar, darãmite pãnã
la geam, cum îl vedea Sucã acu fro
douã sãptãmâni. Pã da, cã-l ajutarã
unii pe Facebook sã scadã, cã-l
pãcãlirã, îi ziserã cã dacã vrea sã urce,
trebe mai întâi sã scadã, da uitarã sã-
i spunã cã asta nu e valabilã pentru
oricine. ªi nea Cîrjan crezu, sã mai

dusã pi la blocuri, sã mai jucã o
miuþã, mai dete o turã pi la ANL-
uri ºi dacã vãzu cã nu-l ºtie lumea
plecã. Da plecã supãrat, cã toatã
sãptãmâna îi mearsã rãu, îi
trecurã ºi douã pisici calea,
ghinion curat. Era sã le calce cu
maºina, cã nu mai umblã cã aia
de o ºtiu pisicile. Unde mai pui
cã-l gãsi pe prietenu lu fata lu
nea sfãtuitoru’ lui politic, cicã sã-
i toarne neºte sondaje pe
genunchi. ªi-i turnarã de-i ieºirã
cifrele ca aluatu, crescute cât casa,
era nea Cîrjan cât Fãt-Frumos ºi
Ileana Cosânzeana la un loc. Pã,
ce sã mai, nici nu mai conta votu lui,
cã oricum câºtiga detaºat. Câºtiga la
table, la altele, cã la vot nici
pomenealã, dupe cum merg lucrurile,
mai ales cã la ce pãpuºari are în spate,
nici nu-i de mirare. Nea sfãtuitoru’,
se ºtie, care se dã cinstit nevoie mare,
trecu ºi pi la alte partide ºi evoluã
pãnã la oraº, da probabel cã din
salariul de sfãtuitor nu e greu sã
strângi un numãr impresionant de
case, ºase terenuri, 11 conturi ºi
acþiuni la numai18 firme. Sãrãcuþul,
vorba lu Tanþa lu Pecingine, probabel
cã a dat meditaþii zi ºi noapte sã
strângã atâta.

Nici cu nea Alin nu trebe sã le fie
ruºine, cã cine se aseamãnã culege
roadele. Pã dacã stai strâmb ºi
judeci drept, nici Clipa, chiar dacã-
i închisã, nici ºtrandul ºi nici sala
de evenimente a lu nea Alin nu sunt
pe mãsura lu nea sfãtuitoru, da aºa
e când pleci di la un partid ºi ajungi
pin curte pi la... alt partid de dreapta.

Cât te-or mai þine,  cât te-or mai þine!
Pã da, cã dacã judeci dupe cum a
condus campania lu nea Cîrjan,
numai cu sondaje fabricate ºi neºte
neica-nimeni trimiºi sã filmeze de
pin boscheþi, nici nu-i de mirare cã
au pierdut pãnã ºi bruma de voturi
pe care ar fi putut sã o aibã. Da aºa-i
când eºti lacom ºi nu te mai saturi,
cã dacã nea Cîrjan o vrea ºi ‘mnealui
o casã mare, maºinã din care sã
coboare de la etaj ºi bani fãrã numãr,
musai ar fi trebuit sã-l facã primar.
Numai cã socotela lor nu sã
potriveºte cu a severinenilor, cã uitai
sã vã spui, cã oltenii de Severin cam
ºtiu cu ce sã ocupã ºleahta asta ºi
nici prin cap nu le trece sã le dea fro
ºansã, ceva. Aºa cã nea Cîrjan o sã
rãmânã pe tuºã, de duminicã. De pe
tuºã se poate fluiera ºi înjura în voie.
   Da pãnã data viitoare, când o sã
treacã ºi campania, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti! ªi apropo, Sucã s-a decis:
voteazã cu cel mai bun!

 nea Mãrin


