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     Sigur cã existã viaþã ºi dupã
alegerile locale. Abia încheiate,
dupã o campanie electoralã mai
degrabã amorfã ºi plictisitã,
alegerile locale clarificã noua
configuraþie  a administraþiei
publice locale (consilieri locali,
primari, consilieri judeþeni) ce va
gestiona pentru urmãtorii patru ani
problemele comunitãþilor din care

Mai existã viaþã dupã locale?
facem parte. Iar problemele nu sunt
nici mici, nici puþine.
   Am putea spune cã abia finalul
alegerilor locale permite clasei
politice, aºa cum e ea, sã-ºi
reîntoarcã privirile spre problemele
reale, de zi cu zi, ale cetãþenilor.
Ieºind puþin din calculele lor
politicianiste, ce þin de obþinerea
puterii ºi deþinerea controlului
resurselor bugetare, politicienii se
vãd acum obligaþi sã revinã la
agenda strictã a comunitãþilor, fie
cã vorbim de comune, fie de oraºe.
   Chestiunea aceasta a urgenþei ºi
necesitãþii întoarcerii asupra
agendei cetãþeanului se aplicã mai
cu seamã în judeþe precum
Mehedinþi, vizibil rãmase în urmã
din punct de vedere al dezvoltãrii.
Un judeþ strãbãtut de la un capãt la

altul de sãrãcie, un judeþ ce pare
abandonat. Colapsul R.A.A.N. a
arãtat faþa realã a decãderii
economice în care se zbate acest
judeþ. Cât despre decãderea
socialã, implicaþiile la nivel social
ale destrãmãrii R.A.A.N. ele deja
încep sã se simtã tot mai acut.
   Din pãcate aceasta e realitatea
dinainte ºi de dupã alegerile locale
abia încheiate.
   Noii aleºi au o imensã
responsabilitate faþã de cei peste
care cârmuiesc. O imensã datorie
moralã, în primul rând. Din punct
de vedere politic însã, da, e
adevãrat, jocurile nu s-au încheiat
încã. Noile structuri ale aleºilor
locali liniºtesc doar pe moment
apele, dar zilele acestea deja se va
intra într-o nouã campanie

electoralã, nevãzutã, darea ale cãrei
linii de tensiune deja se simt.
   Apropierea alegerilor
parlamentare nu permite
politicienilor cine ºtie ce rãgaz.
Miza alegerilor generale este
imensã, cãci de acestea depinde,
în fond, configuraþia viitorului
guvern. Nu cred cã ne vom mai
întâlni multã vreme de acum încolo
cu un guvern tehnocrat, precum al
lui Cioloº. Vom avea guverne de
extracþie politicã, aºa cum e ºi
firesc. Chestiunea cu tehnocraþia nu
prea þine, nici ca formã, nici, mai
ales, ca fond. Mari rezolvãri nu ne-
au dat tehnocraþii.
   Aºa cã, sã profitãm de scurta
varã fierbinte ce ne aºteaptã,
cãci  toamna se anunþã deja
una incendiarã.

În spiritul tradiþiei
Europene, în România, Zilei Eroilor
i s-a conferit prin lege statutul de
sãrbãtoare naþionalã, ziua în care
creºtinii ortodocºi sãrbãtoresc
anual, la 40 de zile de la Sfintele
Paºti, Înãlþarea Domnului.
Evenimentul marcheazã  în mod
simbolic,  momentul de pomenire
a eroilor români, cãzuþi la datorie
pentru apãrarea ºi reîntregirea þãrii.
       Aceastã sãrbãtoare,  cu dublã
semnificaþie,  laicã ºi religioasã,  va fi
marcatã în data de 9 iunie, începând
cu ora 12.00,  printr-un ceremonial
militar religios ce va avea loc  la
Monumentul Eroilor din municipiul
Drobeta Turnu Severin. Aici,  va fi
oficiatã o ceremonie religioasã urmatã

COMUNICAT DE PRESÃ

CU PRILEJUL
SÃRBÃTORIRII
ZILEI
EROILOR

Joi, 09.06.2016, în
garnizoana Drobeta Turnu Severin,
se va desfãºura o ceremonie
militarã ºi religioasã cu începere de
la orele 12.00, la Monumentul
Eroilor din Parcul Rozelor, din
Drobeta Turnu Severin cu prilejul
sãrbãtoririi “Zilei Eroilor”.
   La activitate alãturi de veteranii
de rãzboi, militari, poliþiºti ºi
reprezentanþi ai administraþiei
publice locale, sunt invitaþi sã
participe cadrele militare în rezervã
ºi retragere, reprezentanþii
organizaþiilor sociale ºi culturale,
cetãþeni ºi elevi ai municipiului
Drobeta Turnu Severin.
Persoanã de contact
lt.col. CIONTU CRISTIAN
tel. 0724984382.
OFIÞER DE INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
Locotenent colonel
Cristian CIONTU

Jandarmii mehedinþeni îºi cinstesc eroii
de depuneri de coroane ºi jerbe de
flori. De asemenea, vor fi asigurate
mãsurile de ordine publicã în vederea
prevenirii aspectelor de tulburare a
ordinii ºi liniºtii publice, iar un pluton
de jandarmi va lua parte la
constituirea Gãrzii de Onoare,
care va  defi la la f inalul
manifestãrilor organizate.
         Jandarmii vor fi prezenþi  în
municipiul Orºova, în  oraºele
Strehaia ºi  Vânju Mare,  unde vor
asigura garda la  Monumentul
Eroilor ºi vor depune coroane de
flori în memoria eroilor neamului.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul
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Consiliul Concurenþei a
organizat miercuri, 8 iunie, cu
sprijinul Instituþiei Prefectului
judeþului Mehedinþi, la Drobeta Turnu
Severin, un seminar cu temele „Bune
practici în domeniul ajutorului de stat”
ºi „Conformarea companiilor cu
regulile de concurenþã”.
   La seminar au participat
vicepreºedintele Consiliului
Concurenþei, Otilian Neagoe,
prefectul judeþului Mehedinþi,
Cristinel Pavel, reprezentanþi ai
mediului de afaceri, primãriilor ºi

serviciilor deconcentrate din
judeþul Mehedinþi.
   În cadrul evenimentului au fost
abordate teme de interes pentru
autoritãþile locale ºi pentru mediul
regional de afaceri, precum regimul
licitaþiilor trucate, ajutorul de stat,
acordurile verticale ºi politica de
clemenþã. Printre vorbitori s-au
regãsit membrii Plenului Consiliului
Concurenþei ºi directori ai
structurilor de specialitate.
   În deschiderea seminarului,
prefectul judeþului Mehedinþi,

La Prefectura Mehedinþi s-a desfãºurat un seminar cu
temele „Bune practici în domeniul ajutorului de stat” ºi
„Conformarea companiilor cu regulile de concurenþã”

Cristinel Pavel, a subliniat importanþa
implementãrii unui set de bune
practici menite sã previnã o
eventualã încãlcare a legislaþiei
concurenþei ºi riscurile aferente. 
   “Dacã existã reguli cunoscute ºi toþi
actorii de pe piaþã le urmeazã, nu se
poate întâmpla nimic din punctul de
vedere al încãlcãrii legislaþiei
concurenþei. Dorinþa noastrã este ca
fiecare, acolo unde îºi desfãºoarã
activitatea, sã acþioneze corect într-o
piaþã care funcþioneazã într-un mediu
liber ºi concurenþial, astfel încât sã

dezvoltãm competivitatea, sã creãm
locuri de muncã ºi sã stimulãm ºi
promovãm investiþiile”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
Consiliul Concurenþei organizeazã

în Mehedinþi, în data de 9 iunie, ºi o
întâlnire bilaterialã cu conducerea
Autoritãþii de Concurenþã din
Republica Serbia.
   „Sperãm ca activitãþile planificate în
judeþul Mehedinþi sã ajute mediul de
afaceri, reprezentanþii autoritãþilor
locale sã cunoascã toate aspectele
legate de mediul concurenþial ºi de
ajutorul de stat. De asemenea, vom
avea în aceste zile ºi o întâlnire
importantã, un seminar bilateral cu
Autoritatea de Concurenþã din Serbia.
Vreau sã vã spun cã instituþia noastrã
aniverseazã anul viitor 20 de ani de
funcþionare ºi în perspectiva acestui
eveniment vom intensifica activitãþile
noastre în teritoriu pentru a avea un
dialog deschis pe lucruri care þin de
promovarea culturii concurenþei”, a
declarat, la rândul sãu,
vicepreºedintele Consiliului
Concurenþei, Otilian Neagoe.

 Biroul de presã

Olimpiada internaþionalã de limbã ºi creaþie literarã rromani

În perioada 05 - 09 iunie
2016, cu participarea a 50 de elevi
rromi, în Drobeta – Turnu –
Severin, Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
din România ºi Inspectoratul

ªcolar Judeþean Mehedinþi, în
parteneriat cu Partida Romilor
“Pro-Europa”, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Primãria Municipiului
Drobeta Turnu Severin, Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan

Odobleja” ºi
Muzeul Regiunii
Porþ ilor de Fier
Drobeta – Turnu –
Severin, a organizat
ediþia a IV-a a
O l i m p i a d e i
internaþionale de
limbã ºi  creaþie
literarã rromani.
Participanþii au fost
elevi care s-au
remarcat în cadrul
c o m p e t i þ i i l o r
naþionale derulate
în profilul limbii

rromani (Olimpiada naþionalã de
limba rromani ºi Concursul
naþional ºcolar de creaþie literarã
în limba rromani ,,ªtefan Fuli”),
reuniþi în Lotul naþional olimpic ºi
au provenit din Serbia, Turcia,

Republica Moldova ºi România.
   Festivitate de deschidere  a avut
loc în data de  6 iunie 2016, ora
11:00, în sala de festivitãþi a
Hotelului „Bulevard” din Drobeta
Turnu Severin, probele de concurs
s-au desfãºurat luni, 6 iunie 2016,
începând cu ora 14:00 la Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan
Odobleja” Drobeta Turnu Severin,
iar festivitatea de premiere a avut loc
în data de 8 iunie 2016, ora 12:00
în sala de festivitãþi a Hotelului
„Bulevard”. La festivitate au
participat, alãturi de alþi invitaþi,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, preºedintele Partidei
Romilor “Pro-Europa”, domnul
Daniel Ionescu ºi reprezentantul
MENCª, domnul Gheorghe Sarãu.
BIROUL DE PRESÃ ISJ MEHEDINÞI
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5 iunie este Ziua Mondialã
a Mediului. Cu prilejul acestei
sãrbãtori din calendarul ecologic,
muzeografii Secþiei ªtiinþele Naturii
din cadrul Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier au organizat lecþii
interactive cu elevii ªcolii
Gimnaziale „Constantin
Negreanu”, coordonaþi de prof.
Palcu Letiþia ºi cu elevii Colegiului
Tehnic de Transporturi Auto,  Biroul de presã

Liliacul în peisajul
mehedinþean

coordonaþi de prof. Laura Filimon.
Prin intermediul unor concursuri,
copiii au descoperit particularitãþile
grupãrilor vegetale în alcãtuirea
cãrora intrã li liacul (Syringa
vulgaris). ªibliacurile din Cazanele
Mari ºi Pãdurea de liliac de la
Ponoarele reprezintã zone de mare
interes ºtiinþific, peisagistic ºi
estetic din judeþul Mehedinþi.

      De 1 Iunie Colegiul Tehnic
„Domnul Tudor” a îmbrãcat haine
de sãrbãtoare, aducând un elogiu
tradiþiilor româneºti, simbol al
existenþei noastre pe aceste
meleaguri. Acþiunea este o sintezã
a Concursului Interjudeþean de
folclor, tradiþii ºi obiceiuri: „Tradiþii
ºi spiritualitate”, desfãºurat în luna
mai la liceul nostru. Aceastã
activitate  s-a bucurat de prezenþa
elevilor din judeþele Alba, Argeº,
Caraº-Severin, Dolj, Gorj,  Iaºi, Olt,
Teleorman, Timiº, Vâlcea, Vrancea,
alãturi de cei din judeþul nostru.
   Elevii talentaþi ai Colegiului Tehnic
„Domnul Tudor” au prezentat
dansuri populare, iar preþ de o clipã,

Tradiþie ºi spiritualitate la
Colegiul Tehnic “Domnul Tudor”

am cãlãtorit alãturi de eleva ªcolii
Gimnaziale „Regele Mihai I”,
Pãunoiu Denisa în þara cântecului
mehedinþean. Finalul a adus alãturi,
într-o horã a prieteniei, pe
concurenþi, profesori, invitaþi sau
simpli spectatori.
   Mulþumim tuturor colaboratorilor
din Mehedinþi, precum ºi din cele
douãsprezece judeþe participante.
Felicitãri  elevilor care, în aceastã
epocã digitalã,  iubesc ºi ridicã la
rang de artã tradiþiile româneºti.

Echipa organizatoare
 a Concursului Interjudeþean

„Tradiþii ºi spiritualitate”
Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”

Drobeta Turnu Severin

Zilele culturii elene,
la cora Drobeta

În perioada 1 - 4 iunie
2016, Galeria Comercialã cora
Drobeta a fost gazda manifestãrilor
dedicate “Zilelor Culturii Elene”,
organizate de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi, ªcoala “Petre
Sergescu” ºi Cercul de Culturã ºi
Civilizaþie Greacã Turnu Severin,
sub egida Departamentului pentru
Relaþii Interetnice din cadrul
Guvernului României.
   Aflatã la cea de a XVI -a ediþie,
manifestarea “Zilele Culturii Elene”
a avut ca temã “Jocurile Olimpice -
de la Olympia la Rio de Janeiro”.
   Concursul “Cei ºapte înþelepþi”
s-a desfãºurat în ziua de sâmbãtã,

4 iunie ac., iar pe parcursul
mani fes tãri i  au avut  loc
spectacole cu cântece ºi dansuri
populare prezentate  de:
Ansamblul  “Kymata” al
Comunitãþ i i Elene Prahova;
Ansamblul “Prietenii lui Zorba” al
Comunitãþii Elene Turnu Serverin;
Grupul vocal “Oltenaºi ºi Oltencuþe”
al Palatului Copiilor; Ansamblurile
“Muguraºii” ºi “Mlãdiþe” ale ªcolii
“Petre Sergescu” din Drobeta
Turnu Severin.
   Spectacolul a fost completat cu
evoluþiile recitatorilor ºi soliºtilor
Cercului de Culturã ºi Civilizaþie
Greacã din Drobeta Turnu Severin.
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Timp de cinci sãptãmâni,
14 elevi din cadrul ªcolii de

Pregãtire a Agenþilor Poliþiei de
Frontierã „Avram Iancu” din

Oradea îºi vor desfãºura stagiul de
practicã la structurile operative

aparþinând Poliþiei de Frontierã de
pe raza judeþului Mehedinþi.

          Dupã ce au parcurs primul an
de învãþãmânt la ªcoala de Pregãtire
a Agenþilor Poliþiei de Frontierã
„Avram Iancu”, un numãr de 14 elevi
ai acestei instituþii vor executa stagiul
de pregãtire poliþieneascã ºi
legislaþie de frontierã în cadrul
Sectoarelor Poliþiei de Frontierã de
pe raza judeþului Mehedinþi.
   Pe parcursul a cinci sãptãmâni, cei
14 elevi, viitori agenþi ai Poliþiei  de
Frontierã Române, vor parcurge mai
multe activitãþi practice pregãtitoare,
li se va prezenta specificul misiunilor
executate de poliþiºtii de frontierã ºi
vor face parte din compunerea
echipajelor  de supraveghere  a
frontierei de stat.
   Pentru a deveni buni poliþiºti de

Elevii ªcolii de Pregãtire a Agenþilor Poliþiei de
Frontierã „Avram Iancu” din Oradea în stagiu de

practicã la Poliþia de Frontierã Mehedinþi

frontierã, cei 14 de elevi care se
pregãtesc în cadrul structurilor
noastre vor pune în aplicare
concepþia de supraveghere a
frontierei de stat, indiciile care atestã
prezenþa ºi acþiunile fãptuitorilor în
zona de frontierã, modul de folosire
al mijloacelor tehnice de
supraveghere a frontierei de stat, dar
ºi modul de organizare a acþiunilor

operative pentru combaterea
infracþionalitãþii transfrontaliere.
   Activitatea viitorilor poliþiºti de
frontierã va fi coordonatã de ofiþeri ºi
agenþi specialiºti din cadrul
sectoarelor poliþiei de frontierã de pe
raza judeþului Mehedinþi, elevii având
posibilitatea ca pe timpul misiunilor
de supraveghere a frontierei de stat
sã-ºi punã în valoare cunoºtinþele

teoretice ºi practice acumulate la
orele de curs, contribuind împreunã
cu ceilalþi poliþiºti de frontierã din
dispozitiv la asigurarea climatului de
normalitate la frontierã ºi a prevenirii
criminalitãþii transfrontaliere în zona
noastrã de competenþã.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Inspector de poliþie
Nicola Petre-Ionuþ

Duminicã, 5 iunie
a.c., subprefectul judeþului,
Andrei Stãniºoarã  s-a
prezentat la secþia de votare
încrezãtor cã noua
administraþie localã va reuºi
sã creascã nivelul de trai al
severinenilor, votând
pentru un viitor mai bun:

„Este datoria noastrã
moralã ca o datã la 4 ani
sã ne exercitãm votul. Am
votat cu încredere ºi
speranþã cã astãzi o sã investim o
conducere care timp de 4 ani de zile o
sã aibã grijã de judeþul Mehedinþi ºi sper
ca împreunã sã putem aduce acest judeþ
pe un loc unde meritã în ceea ce
înseamnã Romania. De asemenea cu
privire la campania electoralã

Subprefectul Judeþului:
Vot pentru un viitor mai bun

subprefectul ne-a declarat:
    “ A fost o campanie diferitã faþã de cea
precedentã, legea electoralã schimbându-
se. A fost puþin atipicã, însã candidaþii cred
cã au reuºit sã-ºi promoveze atât
imaginea cât ºi proiectele, pentru a putea
obþine votul cetãþenilor”.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Social-democratul Marius
Screciu a devenit, în urma alegerilor
de duminicã, noul primar al

Severinului. Îi adresez, pe aceastã
cale, în mod cât se poate de sincer,
cele mai cordiale felicitãri pentru
victoria obþinutã, nu foarte uºor, în
faþa unor adversari cât se poate de
valoroºi (Daniel Cârjan, Gabriela
Dobrotã, Romulus Vâlcu, Ilie Pisoi
º.a.), unii dintre aceºtia având din
start de recuperat handicapul de a fi
reprezentanþii unor formaþiuni lipsite
de pondere politicã serioasã. De
altfel, diferenþa de câteva procente
dintre domnia-sa ºi cel de-al doilea
clasat, Daniel Cârjan (dacã datele de
care dispun la aceastã orã sunt reale,
scorul procentual dintre cei doi ar fi
41,9% - 38,65%) vorbeºte destul de
elocvent despre cât de strânsã a fost
aceastã competiþie electoralã. Semn
cã nici câºtigãtorul nu ar trebui sã dea
proporþii hiperbolice succesului ºi
nici cel învins nu ar fi cazul sã depunã
armele. Pentru cã lupta politicã nu
este sezonierã, ci, îndrãznesc sã spun,
permanentã. Asta, desigur, dacã
politicienii chiar vor sã fie luaþi în
serios de populaþie, de alegãtori.
   * Revenind la Marius Screciu, aº
zice cã succesul sãu de azi vine ºi
ca o compensaþie (e drept, cam
târzie) faþã de ticãloºia fãrã margini
a cãrei victimã dumnealui a fost în
alegerile de acum patru ani, atunci
când propriul partid l-a abandonat
în plinã campanie, pentru a trece cu
arme, bagaje, propagandã etc. de
partea adversarului direct, PDL-istul

Marius Screciu – un succes cât o compensaþie
(mã rog, MNMH-istul) Gherghe C.
A fost una dintre cele mai mari
abjecþiuni pe care le-am putut vedea

în peisajul politic mehedinþean din
1990 încoace. Sunt, probabil,
singurul care mai vorbeºte despre
aceastã mizerie, ºi acum, dupã patru
ani. Probabil cã adevãrul din spatele
ei este extrem de inconvenabil ºi azi
pentru foarte mulþi. Dar dacã eu
continui sã evoc acele manevre
mizerabile este ºi pentru cã mizeria,
abjecþia de care vorbeam continuã
ºi în prezent. Altminteri cum sã
interpretãm farsa cu aºa-zisa
susþinere pe care Marius Screciu ar
fi avut-o din partea lui Gherghe pe
timpul campaniei? Pãi doar de atâta
ai fost în stare, Incomparabile ºi
Irefutabile Gherghe? În 2012, dacã
memoria nu ne înºalã, Marius
Screciu, abandonat de propriul
partid ºi rãmas sã lupte de unul
singur în campanie, a adunat

aproape 34 sau 35 la sutã din
opþiunile severinenilor. Greºesc? În
2016, Marius Screciu, susþinut de
data asta declarativ de partidul sãu,
dar ºi cu sprijinul, nu-i aºa, „masiv”
al lui Gherghe, a obþinut, cum
spuneam anterior, 41,9% din
voturile severinenilor, câºtigând
Primãria. Prin urmare, sprijinul lui
Gherghe C. (dacã a fost, cu adevãrat,
un sprijin), s-a limitat doar la... 7%.
Încã o datã, doar de atâta ai fost în
stare, maistre Gherghe? Pãrerea mea
- bunã sau rea, n-am cum sã ºtiu -
este cã „sprijinul” electoral al lui
Gherghe a atârnat mai degrabã ca o
piatrã de moarã de gâtul bietului
Marius Screciu, care era cât pe-
aci, dar ºtiþi?, cât pe-aci sã repete
pãþania din 2012.
   * În sfârºit, Marius Screciu, are
acum posibilitatea sã arate ce poate.
De numele dumnealui, cel mai
reprezentativ om din PSD Mehedinþi
în momentul actual,  se leagã, fãrã sã
rostim cuvinte mari, speranþele de mai
bine ale locuitorilor acestui oraº, care,
în ultimii patru ani, dã senzaþia cã a
ieºit de pe orbita istoriei. În ceea ce
mã priveºte, eu aºtept de la Marius
Screciu – un om cu care am empatizat
de-a lungul timpului ºi la care þin, în
modul cel mai sincer – sã aibã tãria
ºi inspiraþia de a elimina din Primãria
severineanã damful distrugãtor al
practicilor gherghiste ºi sistemul de
relaþii clientelare bine înrãdãcinat
acolo. Dacã se poate. Altminteri va
deveni, fãrã sã vrea, prizonierul
acestor nefaste realitãþi. ªi, oricum, sã

refuze ferm tutela de guru spiritual a
lui Gherghe, cu care, dupã câte vãd,
l-au procopsit ºefii lui politici. De
asemenea, dacã se poate. În rest, îi
doresc noului primar al Severinului
multã înþelepciune, mult echilibru,
puterea de a nu cultiva adversitãþile
inutile ºi de a nu-ºi crea altele noi,
multã inspiraþie ºi, desigur, multã
ºansã în tot ceea ce face în folosul
comunitãþii! Mult succes îi doresc ºi
lui Aladin Georgescu, fostul meu
foarte dotat elev din urmã cu mai bine
de un sfert de veac (cum trece
timpul!), probabil viitorul preºedinte
al Consiliului Judeþean Mehedinþi,
funcþie în care, la fel ca ºi Marius
Screciu, nu are nevoie de... „moaºe”,
ci de inteligenþã activã, inspiraþie,
disponibilitate pentru consens,
echilibru ºi, desigur, noroc.
   * Câteva cuvinte despre liberali.
Ei, prin liderii lor, zic cã au obþinut
cele mai bune rezultate la locale dupã
1990. Nu am toate datele, dar, chiar
dacã lucrurile stau aºa, ei nu ar
trebui – zic eu – sã se resemneze
cu acest... succes din postura,
totuºi, de învinºi. În Mehedinþi, cel
puþin, vocea lor s-a auzit, în aceastã
campanie, destul de distinct ºi de
ferm. Procentele obþinute în Severin,
de pildã, nu sugereazã câtuºi de
puþin un iminent dezastru, cum mai
auzim pe ici- pe colo. Scorul obþinut
de tânãrul Daniel Cîrjan, cel atât
de ironizat în campanie, este mai
mult decât demn de respect. Ceea
ce mai trage încã înapoi Partidul
Naþional Liberal este, dupã pãrerea
mea, structura sa compozitã, cu încã
mult implant de substanþã bãsistã,
ºi, pe de altã parte, imobilismul unor
lideri, care au ajuns sã creadã cã
totul li se cuvine, fãrã prea mult efort.
   * Trasã în jos de balastul bãsist al
partidului pe care l-a reprezentat a
fost ºi doamna Gabriela Dobrotã
(PMP), unul dintre cei mai puternici
ºi mai convingãtori candidaþi ai
acestui scrutin, care, chiar ºi în
aceste condiþii, a obþinut poziþia a
treia, cu peste 8% din sufragii. Dar,
vorba unui cunoscut personaj,
acestea nu sunt ultimele alegeri!...
Bibicul (p.cf. Eugen Mãicãneanu)
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Marius Screciu – noul primar al
Severinului

     Marius Screciu, candidatul
PSD Mehedinþi pentru funcþia de
primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, a câºtigat
scrutinul local, fiind ales în funcþia
de primar pentru urmãtorii 4 ani.
Competiþia a fost una foarte
strânsã, însã în cele din urmã
Marius Screciu a câºtigat în faþa
principalului sãu contracandidat,
l iberalul Daniel Cîrjan, la o
diferenþã de aproximativ 1000 de
voturi. Marius Screciu pornea
favorit în aceastã competiþie
electoralã, fiind un candidat mult
mai redutabil ºi cu mai multã
susþinere electoralã la nivelul
alegãtorilor din municipiu.
Marius Screciu a desfãºurat o
campanie electoralã impecabilã,
fiind prezent permanent printre
cetãþenii municipiului. A
beneficiat ºi de susþinerea
primarului Constantin Gherghe,
care l-a susþinut pe toatã perioada
campaniei electorale. Totuºi
meritul pentru aceastã victorie îi
aparþine exclusiv lui Marius
Screciu, un politician care a
crezut în ºansa sa, în posibilitãþile
sale ºi în puterea sa de
convingere. Este fãrã îndoialã o
victorie importantã pentru Marius
Screciu, iar, cum, din postura de

PSD Mehedinþi, mai puternic decât PNL Mehedinþi, în judeþ

primar ales, având toatã
legitimitatea conferitã de votul
cetãþenilor, poate sã demonstreze
cã era cea mai potrivitã persoanã
pentru a deþine cea mai
importantã funcþie a administraþiei
publice severinene.

PNL Mehedinþi,
un dezastru electoral

   PNL Mehedinþi a suferit la scrutinul
local de duminicã o înfrângere
surprinzãtoare. PNL Mehedinþi pãrea
sã fie un partid pe val, cu reale
posibilitãþi de impunere. Alegerile
locale erau un bun prilej pentru PNL
Mehedinþi de a deveni principala forþã
politicã a judeþului, cu atât mai mult
cu cât propunerea lor pentru
preºedinþia Consiliului Judeþean
Mehedinþi era Marius Bãlu, un
politician care a mai deþinut aceastã
funcþie. PNL Mehedinþi a reuºit sã
câºtige doar 8 comune ale judeþului,
rezultat care este prea puþin pentru un
partid de anvergura PNL Mehedinþi.
Cu siguranþã liderii PNL Mehedinþi
vor trebui sã facã o analizã serioasã a
acestor alegeri pentru a vedea unde
s-a greºit ºi sã adopte o altã tacticã
în perspectivã datoritã conjuncturii
politice create la nivelul judeþului.

Alegerile locale din judeþul Mehedinþi, desfãºurate duminicã 5 iunie, au consemnat o realitate politicã
evidentã la nivelul judeþului. PSD Mehedinþi ºi-a spulberat adversarii politici, reuºind sã câºtige într-o

manierã categoricã acest scrutin local. În judeþ, PSD Mehedinþi a obþinut cei mai mulþi primari, a câºtigat
toate oraºele judeþului ºi are cei mai mulþi consilieri judeþeni.

Pentru cã, orice ar spune liderii
acestui partid, scrutinul local de
duminicã a fost un dezastru pentru
PNL Mehedinþi. Poate cã în Drobeta
Turnu Severin, acolo unde scorul a
fost mai strâns, existã o justificare,
însã în judeþ a fost un adevãrat
dezastru pentru liberali.

Palma lui Liviu Mazilu
datã PNL Mehedinþi

    Succesul categoric ºi zdrobitor
a PSD Mehedinþi în faþa PNL
Mehedinþi de la scrutinul local
care a avut loc duminicã
reprezintã, fãrã îndoialã, cea mai
glorioasã victorie a PSD Mehedinþi
în faþa celui mai mare rival politic
din ultimii ani. Totodatã este ºi cea
mai ruºinoasã înfrângere a PNL
Mehedinþi din toatã istoria sa
recentã. Surpriza este cu atât mai
mare cu cât dupã scrutinul
prezidenþial din anul 2014, PNL
Mehedinþi era pe cai mari, cu ºanse
reale de a deveni principala forþã
politicã a judeþului. Existau toate
premisele ca PNL Mehedinþi sã se
afirme în forþã pe scena politicã
localã. A trebuit sã vinã scrutinul
local din data de 5 iunie a.c. pentru
a demonstra cã PNL Mehedinþi nu

este un partid aºa de mare ºi de
puternic pe cât s-a crezut. PNL
Mehedinþi a primit la alegerile
locale o palmã politicã nu doar
de la PSD Mehedinþi, ci ºi de
Liviu Mazilu, fostul lor lider.
   În anul 2013, Liviu Mazilu era
îndepãrtat din fruntea PNL
Mehedinþi ºi exclus din partid. În
locul sãu a fost numit Virgil
Popescu, actualul preºedinte al PNL
Mehedinþi. Se pãrea cã PNL
Mehedinþi intra într-o nouã etapã de
reorganizare ºi afirmare politicã cu
lideri noi. Liviu Mazilu s-a înscris
apoi în PSD Mehedinþi, fiind ales
ulterior la Conferinþa judeþeanã de
alegeri în funcþia de secretar general.
Toatã lumea, cu atât mai mult cei din
PNL Mehedinþi, au crezut cã Liviu
Mazilu este un politician expirat.
Numai cã Liviu Mazilu a reintrat în
arena politicã ºi electoralã ºi la
recentul scrutin local i-a dat o palmã
politicã zdravãnã PNL Mehedinþi,
partidul pe care l-a condus atâþia ani.
   ªi mai este ceva: niciodatã atât timp
cât a fost condus de Liviu Mazilu,
PNL Mehedinþi nu a înregistrat un
eºec electoral de proporþiile celui
consemnat la scrutinul de duminicã.

În data de 7 iunie anul
curent,  reprezentanþi ai Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
împreunã cu colegii lor din Echipa
Intersectorial Localã formatã din
reprezentanþi ai Inspectoratului
Judeþean al Poliþiei Mehedinþi ºi
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi, au organizat la Liceul
Teoretic “Victor Gomoiu” din Vânju
Mare o acþiune de prevenire a
abuzurilor asupra copiilor,

 Mircea Popescu

Campanie de informare
împotriva abuzurilor

asupra copiilor
exploatãrii prin muncã, traficului de
persoane ºi delincvenþei juvenile.
   La acþiune au luat parte 37 de elevi
de clasa a-IX-a ºi a-X-a, cãrora li s-
au prezentat filmuleþe documentare
pe tema delincvenþei juvenile, a
exploatãrii prin muncã a minorilor
ºi a traficului de persoane.
   Elevii au fost, de asemenea,
antrenaþi în discuþii interactive pe
aceleaºi teme ºi li s-au împãrþit
pliante informative de al cãror
conþinut s-au arãtat a fi interesaþi.

   Campania se înscrie într-un
lung ºir de acþiuni similare ce au
ca scop informarea grupurilor
vulnerabile cu privire la pericolele
la care se pot expune ºi

modalitãþile prin care pot evita
aceste situaþii, precum ºi cu
privire la instituþiile cãrora le pot
solicita ajutorul în caz de nevoie.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu
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Alegeri locale? ªi ce dacã!
Reconfirmarea unor penali,
reconfirmarea continuitãþii fraudei
ºi corupþiei! Majoritatea aleºilor
sînt interesaþi doar de ciolan, nu de
cetãþean. Asta se întîmplã de un
sfert de veac! Satele noastre, dupã
mai bine de un sfert de veac de
domnie capitalistã, aratã tot ca în
feudalism, cu privata în fundul
grãdinii, butoiul în curte pe post de
baie, noroaie pînã la glezne, zeci
de localitãþii ºi mii de gospodãrii
fãrã curent electric. Ei vor primãriile
pentru bunãstarea lor ºi atît. Care
primar de la þãrã n-are gipan, vile
ºi conturi grase, pe fondul tragic
descris mai sus, sã ridice douã
degete. Aveþi curaj? Cine e cel mai
bogat om din sat? Primarul, se ºtie.
El joacã pe degete tot ce miºcã.
Cîteva judeþe din þarã sînt sub ape
în urma recentelor inundaþii, unii
localnici ºi-au pierdut casele,
orãtãniile din curte ºi puþina
agonisealã de o viaþã. Au rãmas pe
drumuri, dar primarii, în aceste zile
de tragicã încercare pentru ei, nu
visau decît voturi.

Iohannis va inaugura un
monument al penalilor

Despre aceste drame,
despre marile nelegiuiri sau despre
moartea îmbuteliatã de Hexi
Pharma, care þine de siguranþã
naþionalã, pe Iohannis îl doare fix
în teneºii cu care a pedalat bicicleta
prin Sibiu, pãzit de sepepiºti. „Cînd
o firmã ucide premeditat populaþia
este o problemã de siguranþã
naþionalã, deci convoci C.S.A.T.”,
analizezi ºi iei decizii imediate! Nu-
l laºi liber pe criminal. Dar noi avem
parte de un cuplu prezidenþial bun

Alte morþi suspecte sau
cum se ucid „afaceriºtii” între ei

la organizat excursii peste mãri ºi
þãri ºi activitãþi distractive în aer
liber! E plinã presa de lucrurile
trãsnite marca Iohannis, dar ca sã
vorbeascã degajat, la inaugurarea
unui monument al crimelor
comunismului, care de fapt au avut
loc pînã în anul 1964 (crimele
comunismului la aceastã perioadã
de timp se referã, nu la epoca
socialistã, cînd nu mai existau
deþinuþi politici) ºi sã treacã sub
tãcere genocidul Hexi Pharma, este
o condamnabilã lipsã de
responsabilitate. De foºtii
condamnaþi din anii de restriºte ºi
recondamnaþi la tãcere ºi uitare
prin catastrofa 217/2015, nici n-a
amintit la inaugurarea „Aripilor”.
Cineva trebuie sã dea socotealã
pentru moartea a zeci de mii de
pacienþi infectaþi în spitale! Pe cînd,
domnule Iohannis, un monument
al penalilor Puterii? Un monument
pe care sã se scrijeleascã numele
criminalilor economici care au
vîndut economia Þãrii ºi au fãcut
averi nemãsurate, numele celor
care au ucis cu nepãsare atîtea
vieþi, numele celor cercetaþi penal
pentru fals în acte, numele tuturor
puºcãriaºilor cu funcþii în stat, care
au devalizat þara ºi au furat din
buzunarul cetãþeanului.

Mort fiind în acte,
nu mai poate fi judecat!

Crimã dupã crimã, dosar
penal peste dosar penal, cu atîta
repeziciune se dau paginile corupþiei
ºi genocidului, evenimentele se
acoperã unul pe altul cu uitare, iar
criminalii sînt liberi sau încarceraþi
pe termen scurt, la domiciliu. Aºa
au trecut 19 ani de la semnarea, pe
2 iunie 1997, a Tratatului perfid
dintre România ºi Ucraina! Noi,
apãsaþi de poverile capitalismului
jefuitor, am uitat de acordul ºi
semnãtura marilor eroi ai trãdãrii
naþionale, Emil Constantinescu ºi
Adrian Severin, care, în numele
poporului român, deºi nu a fost
consultat printr-un referendum, „au

renunþat pe veci” la teritoriile
strãmoºeºti, aflate sub ocupaþie
ucraineanã. I-a chemat cineva sã
dea seama în faþa naþiunii române
ºi în faþa unei instanþe de judecatã?
Nimeni. La fel se va întîmpla ºi cu
industria falsificatoare a diluanþilor,
care a dat tunuri peste tunuri, ce au
dus la moartea a zeci de mii de
pacienþi. Adevãrul în cazul Condrea
nu va fi dezvãluit niciodatã.
Personal, nu cred în rezultatul
testului A.D.N. Vã daþi seama ce ar
fi dacã Parchetul ar fi declarat cã nu
e ADN-ul lui Condrea? În cazul
Anghelescu, IML a notificat cã
acesta s-a spînzurat, deºi pe
cordelina de la gîtul lui Anghelescu
n-a fost gãsit ADN-ul sãu, ci un ADN
strãin. Procurorul Iacob, în
mãrinimia inteligenþei sale, a
motivat cã ADN-ul de pe cordelinã
ar fi al vînzãtorului de la care a
cumpãrat-o. Brava, dom’ procuror!
Sãracul om bogat Anghelescu a fost
spînzurat! În cazul Condrea, niºte
scenarii bine puse la punct, acesta
e liber ca pasãrea cerului pe alte
meridiane. Mort fiind în acte, nu mai
poate fi judecat! Înainte de
presupusa moarte, acesta a fãcut
transferul unei sume uriaºe din
conturile sale, necesarã traiului în
alte zãri de soare pline. Asta susþine
ºi jurnalistul Luis Lazarus. L-a
vãzut cineva mort? Nu! Nici pe
Patriciu nu l-a vãzut nimeni în
sicriu. Mai mult, spitalul din
Elveþia, unde jurnaliºtii lui peºte
au scris cã a murit ,  nu a
recunoscut faptul cã Patriciu ar fi
fost internat acolo. Au negat cu
vehemenþã. Unul dintre martorii
de la locul aºa-zisului accident a
afirmat cã acel cadavru de lîngã
maºina distrusã special era mult
mai solid decît Condrea.

Alinei Mãgureanu i s-a închis
gura

Pentru cã afacerea cu
dezinfectanþi se fãcea pe sume
fabuloase, dispariþia lui Condrea
este ultima dintr-o serie de morþi

suspecte din cadrul societãþii Hexi
Pharma. Potrivit Cancan.ro, Dan
Condrea a cunoscut-o pe cea de a
doua soþie, Uliana Ochinciuc, prin
intermediul contabilei lui, Cristina
Nedelcu, cele douã femei din
Basarabia,  f i ind veriºoare.
Cristina, foarte apropiatã de Dan
Condrea,  era cãsãtoritã cu
asociatul Mihail Nedelcu. Tot ea a
adus-o în firmã pe prietena ei
Natalia, care s-a cãsãtorit cu un alt
asociat de-al lui Condrea. Tatãl lui
Condrea a murit, culmea, din cauza
unei  banale rãcel i,  deºi  era
farmacist ºi încã pe baricade. Dupã
moartea lui, Dan Condrea a preluat
acþiunile firmelor patronate de tatãl
sãu ºi o parte dintre acestea le-a
trecut pe numele soþiei sale Uliana.
A urmat soþul Cristinei! „La numai
30 de ani, Mihail Nedelcu a fãcut
infarct într-o dimineaþã cînd îºi bea
cafeaua”. Moartea lui Mihail
Nedelcu a ºocat pe toatã lumea.
Nimeni nu ºtia ca el sã aibã
probleme de sãnãtate”. A urmat
Natalia, soþia partenerului de
afaceri a lui Dan Condrea, care a
murit într-un accident rutier, cînd
se întorcea de la Iaºi. Dispãrutul
Condrea are o contribuþ ie
însemnatã în ce priveºte
distragerea atenþiei publice de la
marile dosare penale sau de la
denunþurile zguduitoare ale Alinei
Mãgureanu, unde, subiecþ ii
principali sînt Virgil Mãgureanu,
Mugur Isãrescu, alþi moguli ºi
încrengãtura morþii suspecte sau
dispariþiei lui Codruþ Marta.
Alinei Mãgureanu, ameninþatã ºi
avertizatã asupra a ceea ce i se
va întîmpla, i s-a închis cumva
gura, iar hingherii din justiþie nu
au de gînd, încã, sã strîngã toþi
„cîini i turbaþi” din lumea
interlopã a politicii româneºti ºi
sã-i arunce în cuºti. Poporul, ca
întotdeauna, e singur în faþã
hidoºeniei unui sistem mafiot
extrem de periculos.

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Rezultatele de la alegerile
locale pot fi interpretate în fel ºi chip.
Dupã declaraþiile fãcute de liberali
rezultã în mod clar cã aceºtia trãiesc
într-o realitate paralelã ºi puþini au
înþeles sã îºi asume eºecul masiv în
multe judeþe ºi mai ales în Capitalã.
Liberalii nu au înþeles cã pierzând
Capitala ar putea sã piardã ºi viitorul
preºedinte pentru cã este foarte clar
cã Iohannis nu va prinde un al
doilea mandat, decât dacã România
se va afla în rãzboi. Sigur cã pânã
se va trezi Iohannis va trece ºi
rãzboiul ºi uite aºa va sta în fruntea
þãrii zece ani. Este enorm de mult.
Iohannis este mai periculos decât ar
crede alþii. Unii spun cã doarme
mult, cã se trezeºte târziu, cã
reacþioneazã la fel de târziu. I-a
rãspuns lui Putin dupã trei zile. Ori
în trei zile ruºii ne ocupã complet ºi
demonteazã ºi scutul anti-rachetã ºi
i-l trimit lui Iohannis, la Cotroceni,
sã îl vadã când se trezeºte. Iohannis
este periculos pentru cã îºi iubeºte
nevasta. Da, este corect ce citiþi. Este
periculos cã îºi iubeºte nevasta, mai
tare decât þara. Nici nu se ºtie sigur
cã îºi iubeºte þara. Pânã la urmã þara
sa este a strãmoºilor sãi care au
ajuns pentru o viaþã mai bunã din
Germania în Transilvania. Nu se ºtie
exact care este þara pe care o iubeºte
Germania sau Transilvania, dar

 ªtefan Bãeºiu

Iohannis este periculos, pentru cã îºi iubeºte nevasta
ambele variante picã în faþa iubirii
de nevastã. Omul trãieºte sã o vadã
pe nevastã-sa sexy la tv. Îl ajutã la
libidou. Asta înseamnã cã ar putea
avea probleme sexuale, iar pentru
asta nu îi trebuie un mandat de cinci
ani de preºedinte, ci de un specialist
sau de o specialistã. Nu este zi în
care sã nu aflãm câte ceva despre
rochiþele Primei Doamne, creaturile
de modã care o deservesc,
mãrgelele pe care le asorteazã sau
nu la culoarea sutienului. Mai aflãm
cã este superbã, cã e cãratã de SPP-
iºti sã alerge prin parcuri. Apare mai
des la tv decât Iohannis. ªeful
statului este un fel de anexã a
nevestei sale. Ea este cea promovatã
ºi „adulatã” de presa cancanã ca o
reginã mamã. Un fel de Regina
Maria, deºi comparaþia nu este
suportatã, decât dacã ar fi vorba de
desene animate. Cu ce ne ajutã pe
noi cã avem o primã duduie sexy sau
mã rog care îºi trãieºte apusul
tinereþii cu gândul cã ar putea fi
doritã de masculii neamului. Cu ce
o ajutã ºi pe ea, cã pe el am înþeles.
Îi creºte stima de sine, libidoul, îl
ajutã sã se trezeascã mai repede...
Dacã ar fi trãit Freud ar fi mâncat o
pâine bunã de pe urma familiei
Iohannis. Chiar ºi colecþionarea de
case indicã o frustrare sau lipsa a
ceva. Probabil cã lui Iohannis i-au

lipsit dudele când era mic
ºi acum colecteazã cât
mai multe imobile. Sau
poate aºa se considerã
bãrbat în faþa nevestei.
Dar aceste probleme erau
ale cuplului Iohannis ºi
nu era nevoie sã ajungã
preºedinte sã le rezolve.
Poate Freud ar fi aflat cã
preºedintele e complexat
cã nu a putut sã aplice
singur faianþa ºi gresia
pentru vila în care s-a
mutat ºi în care a tot
comandat modernizãri.
   Probabil cã tot nevasta
decide ºi programul
vizitelor oficiale. Pe
undeva este de apreciat faptul cã
omul îºi iubeºte nevasta mai mult
decât þara, cã doar o viaþã are de
trãit, dar nu ar fi trebuit sã devinã
preºedinte, dacã nu avea planuri ºi
pentru români. Omul e fericit ºi se
vede cã se poate plimba gratis prin
diferite þãri ºi îºi poate lua ºi soþia
cu el. Adicã este viaþa idealã pentru
Iohannis în urmãtorii ani. Sã
cãlãtoreºti gratuit prin lume ºi sã
iei ºi salariu. Cred cã e existenþa
pe care ºi-ar dori-o 90% dintre
pãmânteni. Nici nu îl va interesa pe
ºeful statului vreun proiect de þarã,

nivelul de trai al românilor, când
singura sa preocupare este sã îºi
vadã nevasta sexy la tv. Unii nici nu
îl condamnã, dar parcã sunt niºte
ani în care s-a spus cã România va
fi a lucrului bine fãcut. Sigur cã nu
s-a spus ºi în cât timp. Ar putea dura
mai mult de cinci ani acest lucru bine
fãcut. Cum rezolvã Iohannis
problemele unei þãri în cârje, când
el este în vârful patului. E ca ºi cum
ai pune un orb sã ducã de mânã un
surdo-mut, sã îi arate Veneþia.
Dâmboviþa, mã rog. Peºtii din
Dâmboviþa.
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Televiziunile încearcã sã ne
spele mintea cu teze, antiteze ºi
ipoteze, care de care mai sinistre ºi
mai groteºti, mai breze sau
amatoriste, cu privire la aºa-zisele
conturi ºi averi ale lui Ceauºescu!
Însã, cercetãrile au dovedit cã fostul
preºedinte al Republicii Socialiste
România nu ar fi avut conturi
personale, nici averi sau vile luxoase
în proprietate, precum grangurii
corupþi ai Puterii „democratice”
perindate la cîrma þãrii de la grozãvia
din decembrie 1989. Vehiculata
expresie „conturile lui Ceauºescu”
e o metaforã toxicã, aruncatã în
urechea naivilor. Ceauºescu a locuit
în imobile ale statului român ºi doar
a coordonat gestionarea conturilor
României, îngropate cu grijã în
documente secrete, imediat dupã
lovitura de stat. Sã vedem unde au
plecat banii Þãrii dupã telerevoluþie.
„Primul miliard a dispãrut din
Trezoreria Gospodãriei de Partid, de
la subsolul Comitetului Central, în
noaptea loviturii de stat, 22
decembrie 1989", susþine senatorul
Marius Marinescu, citîndu-l pe
ªtefan Andrei (viceprim ministru al
R.S.R.). Acel moment a declanºat,
sub numele privatizãrii, startul
corupþiei, al vînzãrii pe nimic a
economiei (scuzaþi, nu chiar pe
nimic, ci la preþul rezonabil de fier
vechi), al jafului naþional din banii
statului, bani puºi pe seama unor
imaginare conturi ale lui Ceauºescu.
Conturile U.T.C., ale P.C.R. ºi ale
Sindicatelor naþionale au fost trecute
în conturile unor fundaþii înfiinþate
la foc automat sau venite la pachet
pe planºeta loviturii de stat. Ulterior,
au sosit experþi din Canada pentru
verificãri, dar, autoritãþile improvizate
de atunci, implicate, probabil, în
deturnarea conturilor, nu le-au dat
informaþiile cerute, strict necesare
verificãrilor respective. Cu toate
acestea, experþii strãini au ajuns la
concluzia cã Ceauºescu n-a avut
conturi personale, fiind vorba despre
conturile României. Potrivit aceleiaºi
surse, „Banii Gospodãriei de partid
au fost transferaþi la Bancorex (cine
ºtie ce sumã a fost transferatã din
total), apoi toate documentele au fost

Conturile lui Ceauºescu
distruse”. Prin astfel de practici
mafiote s-au volatilizat banii încasaþi
de România, „aproape 9 miliarde de
ruble ºi peste 13 miliarde de dolari
din activitãþi de comerþ exterior.
U.T.C.-ul s-a transformat în
„Fundaþia Naþionalã pentru Tineret”,
condusã de Nicolae Mavrodin, care
a preluat în conturile fundaþiei cel
puþin 5 miliarde de dolari (!?), apoi
ºi-a schimbat numele în „Fundaþia
Europeanã pentru Tineret”. ªi în
acest caz, dolarii ºi-au pierdut urma.
Ceauºescu a lãsat Þãrii o avere
fabuloasã
  „Aºa-zisele conturi ale lui
Ceauºescu, în fapt, conturile
României, s-au evaporat cu ajutorul
unor bãieþi deºtepþi din servicii”,
afirma Florea Dumitrescu, ministru
al finanþelor (1969-1978) ºi
guvernator al B.N.R. (1984-1989).
Este vorba de acei ”bãieþi deºtepþi
din servicii” care cunoºteau toate
ºmecheriile dubioase din arsenalul
capitalismului sãlbatic ºi care
dispuneau ºi de capitalul necesar
pentru lansarea imediatã în cele mai
profitabile afaceri, cu þinta extinderii
la maximum posibil a jafului –
mascat sau chiar fãþiº. Dupã execuþia
lui Ceauºescu ºi a soþiei sale, dupã
ce banii au luat cãi sigure, aranjate
cu dibãcie de impostori, din codul
Penal au fost excluse subminarea
puterii de stat ºi pedeapsa cu
moartea, astfel ca banii furaþi sã
rãmînã, fãrã riscuri, în posesia
jefuitorilor. Ceauºescu a lãsat Þãrii o
avere fabuloasã, iar Mugur Isãrescu
are obligaþia sã informeze poporul cu
privire la drumul banilor din conturile
României socialiste. Misterul
dispariþiei banilor este strîns legat de
misterul loviturii de stat. Pentru aceste
conturi, criminalii au tras în tinerii din
stradã, care au manifestat pentru
libertate, democraþie ºi idealuri
nobile. Urmele banilor au fost ºterse,
iarãºi cu mare dibãcie, prin înfiinþarea
ºi falimentarea unor bãnci româneºti
ºi prin alte savantlîcuri numai de ei
ºtiute. Arhiva Securitãþii (a comerþului
exterior, care fãcea parte din C.I.E.) a
luat foc ca prin minune atunci, bãieþii
deºtepþi rãmînînd cu greua povarã a
banilor cu care s-au privatizat, iar unii

dintre ei sînt acum la butoanele
Puterii prin fiii lor sau alte rubedenii.
Bani i  s-au vã rsat  în  nou-
înf i inþatele întreprinder i  de
comerþ exterior ºi în societãþile-
pirat, ulterior bãgate în faliment
  „Profitorii de rãzboi” au înfiinþat
întreprinderi de comerþ exterior,
paralele celor existente, cu nume
aproximativ asemãnãtoare, iar banii
pe care urma sã-i încaseze România
timp de cîþiva ani buni dupã lovitura
de stat, din activitatea de comerþ
exterior, dar ºi din imensele creanþe
pe care le aveam de încasat de la þãrile
în care România executase investiþii
foarte costisitoare (Sudan, Egipt,
Libia, Irak, Zambia, Cuba, Ucraina –
Krivoi Rog etc.) au fost deturnaþi spre
nou-înfiinþatele întreprinderi ºi
societãþi-pirat, pe care, ulterior, le-au
bãgat în faliment. Numai în 1990 s-
au încasat 8 miliarde de dolari
(U.S.D.) din comerþul exterior ºi mai
erau de încasat alte 13 miliarde, aceºti
bani fiind încasaþi ulterior de cele

peste 40 de agenþii de comerþ exterior
care se ocupau de export, în care,
pînã în 1990, lucrau doar ofiþeri de
securitate. De aici graba lui Petre
Roman cu „mormanul de fiare vechi”
ºi privatizarea industriei. Democraþia,
economia de piaþã ºi privatizarea au
fost implementate în scopul
deturnãrii de fonduri, totul fãcînd
parte din planul minuþios al loviturii
de stat. Ca sã ajungem la punctul zero
al furtului de bani din conturile
României, într-un episod viitor vom
vedea lista întreprinderilor de comerþ
exterior, botezate imediat dupã
telerevoluþie. Trebuie însã ºtiut cã
sume imense de bani mai sînt ºi
astãzi de încasat în special de la
datornicii din þãrile lumii a treia,
care au beneficiat de serviciile
Românei, sub diverse forme, bani
de care nu s-a mai interesat
nimeni din partea guvernelor
Românei de dupã 1989. Sau poate
sau dedulcit ºi la aceºtia.

 continuare în pag. 11
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Conturile lui Ceauºescu

Desecretizarea documentelor
referitoare la banii României
din 1989, ar duce la prãbuºirea
unor afaceriºti burduºiþi!
   Cei care au profitat de conturile
României din strãinãtate ocupã
astãzi importante funcþii de stat sau
politice ºi trãiesc pe picior de
multi-miliardari. Deci, care conturi
ale lui Ceauºescu, dragi escroci ai
României postdecembriste, care aþi
jefuit ºi v-aþi împãrþit banii ºi
economia Þãrii ca pe un tort? Îl
confundaþi pe Ceauºescu cu voi -
maimuþe hoaþe, care aþi ajuns
miliardari peste noapte, pentru cã
aþi furat fãrã fricã, pãgubind statul
ºi cetãþenii sãrmanului nostru
popor, crezînd cã nu veþi da
niciodatã socotealã! Conturile lui
Ceauºescu sînt o poveste de
adormit copiii democraþiei. Da, au
existat niºte conturi, dar ale
României, unde, repet, se vãrsau
banii din activitatea de comerþ
exterior ºi de investiþii, iar povestea
banilor „epocii de aur”, povestea
conturilor României la borna anului
1989 ar putea fi spusã, foarte
simplu, de cãtre matusalemicul ºef
al B.N.R., Mugur Isãrescu,
bancherul ros de veºnicie în turnul
de fildeº al banilor naþiunii,
bancherul care a avut ºansa,
aproape inexistentã în perioada
comunistã, de a pleca în Statele
Unite, unde a studiat economia de
piaþã internaþionalã.  O
desecretizare a documentelor
referitoare la banii României de
atunci, ar duce la prãbuºirea unor
afaceriºti burduºiþi de miliardele
devalizate din conturile României,
ar duce la prãbuºirea unor imperii
f inanciare româneºt i ºi
confiscarea, în folosul Þãrii, a
averilor obþinute fraudulos.
Conturile „Gospodãriei de
Partid”, ale „Uniunii Generale a
Sindicatelor din România” ºi ale
„Uniunii Tineretului Comunist”,
se regãsesc în marile afaceri de
azi, aparent legale
   De ce au fost imediat condamnaþi
ºi asasinaþi Elena ºi Nicolae

Ceauºescu de acel ilegal ºi
criminal complet de judecatã, dar
ºi fratele sãu Marin Ceauºescu,
asasinat la Viena? Ca sã iasã din
discuþie conturile României, sã fie
dosite spre însuºire, sã li se închidã
gura ºi sã li se punã în cîrcã, pe
principiul prinde mortu’ scoate-i
ochii! (În parantezã fie spus, Marin
Ceauºescu – ºeful Agenþiei
Economice din Viena, avea ca
subordonaþi ierarhic pe Dan
Voiculescu ºi Teodor Meleºcanu –
personajele care executau
operaþiunile financiare în relaþie cu
bãncile unde erau conturile
României. Înainte de a se „sinucide”
prin spînzurare în subsolul clãdirii
Agenþiei Economice din Viena,
Marin Ceauºescu a scris o lungã,
interesantã ºi emoþionantã
”spovedanie”, în care a lãsat ºi
aceastã exprimare de suflet, ca un
adînc oftat: „Sãrmane popor, iar te-
au folosit! Dar vei fi amãgit…”).
Trãiascã criminalii capitalismului
fãrã frontiere, care au confiscat
toate structurile noastre politice,
de stat ºi juridice! Unde sînt banii
României, unde sînt conturile
„Gospodãriei de Partid”, ale
„Uniunii Generale a Sindicatelor
din România” ºi ale „Uniunii
Tineretului Comunist”, domnule
Mugur Isãrescu? Greu de vorbit,
dacã nu, chiar imposibil! Banii
care se aflau în conturile acestor
organizaþii ,  dar ºi bani i din
conturile externe de comerþ ale
României, sînt imposibil de gãsit
acum, dupã un sfert de veac,
imposibil de confiscat, f iind
spãlaþi de zeci de ori din 1989
încoace, astãzi, regãsindu-se în
marile afaceri, aparent legale. Nu
trebuie sã ne resemnãm, nici sã
tot plîngem dupã laptele vãrsat pe
foc,  ci sã cerem socotealã
impostorilor. Este dreptul nostru
la adevãrul istoric!
Ei sînt acum în topul marilor
averi, metamorfozaþi în
afaceriºti, patroni, politicieni
   Trebuie ºtiut cã, tot ceea ce avea
România în conturile externe, ceea
ce avea de primit ca lichiditãþi din
contractele de comerþ exterior

(România avea de recuperat sume
uriaºe din multe dintre cele 144 de
þãri unde exporta), a fost luat cu
japca de grupãri mafiote, care zburdã
ºi acum prin România. Unii dintre
foºtii oficiali ai vechiului regim, care
se ocupau cu activitatea de comerþ
exterior, dar ºi mulþi dintre cei care
au format primul guvern de tranziþie
ºi oportuniºtii lor succesori, sînt
prezenþi ºi acum în raiul banilor
murdari, în topul marilor averi,
metamorfozaþi în afaceriºti, patroni,
politicieni. Oare sã nu ºtie nimic
despre banii României, Petre
Roman, primul premier al României
de dupã ’89, care a dat startul jefuirii
industriei româneºti, sub lozinca
mormanului de fiare vechi, de care
trebuie sã scãpãm? „Nu am
descoperit indicii prin care sã avem
certitudinea cã Ceauºescu ar fi avut
conturi în afara þãrii”, a spus la
Realitateatv Sabin Cutaº, preºedinte
al Comisiei parlamentare de anchetã
privind investigarea conturilor lui
Ceauºescu. În schimb, conturile
României existente în afara þãrii pînã
în 1989, sînt negate de multe voci
autorizate, probabil, interesate, în
muºamalizare. În urma cercetãrilor,
Sabin Cutaº a precizat cã „au existat
aºa-numitele conturi ale statului
român, unde circuitul banilor era
foarte bine controlat, astfel cã
retragerea unor bani din acest circuit
în timpul comunismului este purã
speculaþie, iar oamenii din
Securitate, implicaþi în acest circuit
al banilor erau, la rîndul lor, verificaþi
drastic”. Verificaþi în timpul
comunismului, dar în timpul
loviturii de stat ºi dupã, cine era sã-
i mai verifice? Concluzia este cã
banii din aceste conturi au
dispãrut imediat dupã asasinarea
cuplului prezidenþial ºi a fratelui
lui Nicolae Ceauºescu.
Lovitura de stat ºi jefuirea
conturilor României
nu pot fi casate!
 Toate guvernele post decembriste
au îngropat ºi mai adînc conturile
României, prin sintagma Conturile
lui Ceauºescu, adicã, dînd vina pe
mort, folosind sistemul judiciar
drept cîine de pazã pentru
infractori. Anumite personaje,
devenite personalitãþi bogate sau

oameni de afaceri de top, dupã
însuºirea banilor din acele
conturi,  au tot  interesul ca
afacerea murdarã a conturilor în
dolari din perioada socialistã sã
rãmînã în ceaþã ºi sã se stingã de
la sine odatã cu trecerea vremii.
Mircea Opreanu, soþul Zoiei
Ceauºescu a afirmat cã
“Ceauºescu a investit în aur o
parte din banii statului, depuºi
într-un cont în Elveþia, pentru a
mãri rezerva de aur a þãrii. Alþii
au fost redirecþionaþi cãtre alte
instituþii, cum ar fi Armata. Este
clar cã, dupã 1989, unii au avut
acces la aceste conturi ºi le-au
fãcut dispãrute”,  a expl icat
Mircea Opreanu. Zvonuri le
privind conturile secrete ale
fostului  preºedinte Nicolae
Ceauºescu sînt false. Lovitura de
stat  ºi jefuirea conturilor
României  nu pot  fi  casate!
Organizaþia “22 Decembrie” a
cerut de nenumãrate ori
recuzarea procurorului de caz!
Cu peste 1.400 de volume,
dosarul falsei revoluþii trebuie sã-
ºi urmeze cît mai repede cursul,
ancheta trebuie continuatã,
impostorii, trãdãtorii ºi cei care
au tras în manifestanþi trebuie
pedepsiþi. Închiderea dosarului
telerevoluþiei de cãtre procurorii
militari a fost o ruºine naþionalã,
acesta fiind redeschis în 2016,
de cãtre procurorul interimar
Bogdan Licu, la o jumãtate de an
de la clasare. Procurorul general
al României Tiberiu Niþu, demis
cu puþinã vreme în urmã, cel care
a închis dosarul, a recunoscut
cã era pe atunci un individ care a
tras în mulþime! Ca patriot,
Ceauseºcu va fi mai tîrziu socotit
un gigant al istoriei în lupta
poporului împotriva corporaþiilor,
împotriva Occidentului ticãlos,
care a adus efective de mercenari
înarmaþi pînã în dinþi pe teritoriul
þãri i ,  a adus hoþia,  sãrãcia,
corupþia, rãzboiul ºi teama în
spatele caselor noastre. În
definitiv, sîntem sub ocupaþie
americanã, sub pretextul apãrãrii
de nu ºtiu care rus.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Comuna Voloiac cuprinde
în prezent opt sate componente,
ca urmare a împãrþirii
administrativ-teritoriale  din 16
februarie 1968. Acestea sunt:
Voloiac – centru de comunã,
Valea Bunã, Lac, Voloiecel,
Ruptura, Þitirigi, Cotoroaia ºi
Sperleºti, sat care a aparþinut pânã
atunci de comuna Cerveniþa,
astãzi Pruniºor. Dupã aceastã
împãrþire, comuna Voloiac ºi-a
mãrit aria de cuprindere
geograficã, dar a ºi pierdut puþin
prin trecerea la comuna Tîmna a
satului Olac, astãzi Valea Ursului.
De  atunci existã familii care au
actele de identitate de comuna
Voloiac, unde îºi plãtesc taxele ºi
impozitele, exercitându-ºi chiar
dreptul la vot. Dintre multiplele
denumiri locale, una se detaºeazã
prin istoria sa secularã, mai puþin
cunoscutã de generaþii le de
astãzi. Când am scris despre satul
Þitirigi, am amintit de foarte desele
invazii turceºti  care veneau pe
aceste meleaguri, sãvârºind multe
neplãceri ºi stricãciuni. La estul
acestui sat existã un loc numit
SBÂRCERU  sau  SBÂRCERIU,
foarte aproape ºi aflat pe dealul

VOLOIAC –
OAMENI ªI
LOCURI

SBÂRCERU – SATUL DISPÃRUT
care-i poartã numele, deal pe care
se afla pãdurile seculare ale
comunei Voloiac ºi pe care Ocolul
silvic Corcova încearcã sã punã
mâna, intrând în conflict cu
sãtenii, actualii ºi singurii
proprietari. Pe acest deal a existat
cu multe secole în urma  un sat
de ciobani cu 8-10 case,
meticulos ºi simplu construite,
care adãposteau  familiile de
ciobani din acel loc. Satul folosea
Valea Rea ºi gura Vãii Cotoroaia
pentru pãscutul  ºi adãpostirea
turmelor. Ciobanii din satul
Sbârceru pãºteau oile, care
porneau în turme din Parâng ºi
Cloºani spre Dunãre,
exprimându-ne pãrerea cã aici era
un loc, un sat pentru perioadele
scurte pe care le petreceau alãturi
de familiile lor, în drumul
transhumanþei din fiecare an,
adãpostindu-ºi turmele ºi
pãscându-le pe aceastã vale,
unde apa era din belºug  ºi foarte
folositoare pentru agriculturã.
Sunt sigur cã ºi casele au fost
construite cu materiale aflate la
îndemânã: lemne, scânduri  ºi
pãmânt amestecat cu paie,
cunoscutul chirpici, pentru

   Strehaia a fost gazda unui
frumos concurs de Judo pentru
copii U13, U11 ºi prichindei, copii
nãscuþi în 2008, 2009, 2010. Au
rãspuns invitaþiei CSS Slatina,

Strehaia a fost gazda unui frumos concurs de Judo

CSChimia Râmnicu-Vâlcea,CCE
Motru ºi organizatorii - Palatul
Copiilor - Filiala Strehaia.
   Organizat în Cortul de festivitãþii
“Domeniile Câmpeanu”, pus la

dispoziþie gratuit, concursul s-a
desfãºurat pe parcursul a patru ore,
micuþii judoka demonstrând cã ºtiu
suficiente tehnici pentru a face faþã
în viitor unui concurs de nivel

naþional. Acest concurs a fãcut
trecerea de la ediþia XX-a a “Cupei
oraºului” la ediþia I a “Cupei
Palatului Copiilor” la Judo.
Meciurile au fost destul de
disputate, în final strehãienii
reuºind sã urce pe prima treaptã a
podiumului, urmaþi de CSS Slatina
(locul II),CS Chimia Râmnicu
Vâlcea ºi CCE Motru (locul III).
   Echipele au primit cupe, iar
sportivii ocupanþi ai primelor trei
locuri au primit medalii.
   Mulþumim pãrinþiilor ºi foºtilor judoka
care s-au implicat în procurarea
premiilor, de asemenea DJTS
Mehedinþi, care ne ajutã în desfãºurarea
acestor evenimente plãcute ºi utile
pentru educarea copiilor, întrucât
JUDO este considerat ca sport al
minþii ºi al corpului.

tencuielile interioare, dar mai ales
exterioare. Cum invaziile turceºti
erau dese ºi periculoase, satul
Sbârceru nu a avut o viaþã prea
lungã. Aflat în calea acestor
nãvãliri, uneori devastatoare, se
spune cã în  vara anului 1711, un
convoi turcesc  impresionant a
poposit în acel loc. Nevrând sã
capituleze uºor, ciobanii oameni
aprigi ºi curajoºi, au opus o dârzã
rezistenþã, dar finalul a fost fatal.
Satul a fost distrus din temelii,
focul pus de turci a mistuit totul,
iar satul a dispãrut cu tot ce era în
el. Aºa este povestea spusã
veacuri de-a rândul de cei care
au trãit ºi au auzit asemenea
lucruri. Ceva îmi spune cã a mai
rãmas o amintire. Foarte aproape
de locul acestei întâmplãri
cumplite se mai aflã ºi astãzi ruina
unei cãsuþe, care parcã, vine din
vechime în care a locuit o familie
cu numele de Ciobãnete, ce ar
putea proveni, prin transformãri
ºi ajustãri fonetice, de la simplul
cioban”. Parcã vrând sã
întãreascã aceastã poveste, peste
câteva secole, în anii
comunismului, prin anii 1970-
1980, turmele de vaci cu lapte ale

CAP Voloiac, au fost adãpostite pe
aceastã vale, numitã de pe timpul
turcilor Valea Rea, existând saivane
ºi þarcuri pentru ele, unde erau
mulse, iar paznicii de zi ºi de noapte
erau acolo asemenea ciobanilor
din urmã cu secole.  Istoria
locurilor ºi oamenilor comunei
Voloiac ascunde, cu siguranþã ºi
alte asemenea lucruri  neºtiute,
datoria noastrã a celor de astãzi
fiind aceea de a le face cunoscute
generaþiilor viitoare.
   Cred cã turcii care invadau
deseori Valea Voloiacului,
oprindu-se în satele sale,
prãdându-le ºi fãcând victime
omeneºti, au lãsat urme adânci
în istoria secularã. Cu siguranþã
cã unii dintre ei au rãmas la
întoarcerea spre Strehaia în
satele Voloiac ºi Valea Bunã,
af late între douã dealuri
împãdurite ºi casele mici pitite.
De aceea multe nume de familie
sunt Turcu, nicãieri în comunã
sau împrejurimi nu mai existã
asemenea nume. Cu siguranþã cã
scrierile viitoare vor aduce unele
clarificãri în acest sens.

Cu drag tuturor!
Prof.  Constantin Drãghici

 I.G.M.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

 La începutul sãptãmânii eºti preocupat de
activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Sunt posibile situaþii delicate, dar cu
rãbdare ºi înþelegere le poþi depãºi onorabil. În
intervalul 8 - 10 iunie îþi vine cheful de petrecere
ºi aventuri amoroase, însã nu prea ai succes.
Atenþie la relaþiile sentimentale ºi la copii, pentru
cã existã tensiuni mocnite! Se pot redeschide
conflicte vechi în aceste zone. Weekend-ul
accentueazã unele probleme de sãnãtate, dar ºi
altele de la locul de muncã. Lasã grijile deoparte
ºi acceptã sfaturile ºi ajutorul celor dragi!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

S-ar putea sã fii destul de guraliv la începutul
sãptãmânii, în mod special cu persoanele din
anturajul apropiat. Fii atent ce vorbeºti, pentru
cã este posibil sã spui ce nu trebuie sau sã
necãjeºti pe alþii, fãrã intenþie. În intervalul 10 -
12 iunie apare dorinþa de a sta mai mult acasã,
alãturi de membrii familiei sau de rude. Sunt
posibile situaþ ii del icate,  neînþelese sau
rãscolirea unor amintiri. Atenþie la ce se
contureazã în aceastã zonã, deoarece apar
premizele viitoarelor evenimente! Aceastã
sãptãmânã este favorabilã distracþiilor, relaxãrii
în naturã, dar ºi pentru a-þi regândi planurile de
viaþã personalã sau profesionalã.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Preocuparea legatã de creºterea veniturilor
obþinute din munca proprie este un subiect foarte
important. Este posibil sã primeºti cadouri sau
recompense, dar ºi tu sã fii nevoit sã oferi altora.
În intervalul 12 - 14 Iunie, astrele activeazã zonele
mentalului concret ºi a comunicãrii. Vor intra în
sfera ta de interes planurile legate de cãlãtorii sau
studii pe termen scurt. Relaþiile cu rudele apropiate
ºi cu prietenii pot cunoaºte turnuri noi. Atenþie la
ce se întâmplã în aceste relaþii, deoarece anumite
situaþii se pot rãsturna nu tocmai plãcut!
Problemele legate de sãnãtate sunt cele deja ºtiute.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Începutul sãptãmânii este agreabil pentru tine,
deoarece sunt ºanse de înnoire ºi schimbare
beneficã a unor planuri care îºi aºteaptã demult
rândul. Eºti entuziast ºi încrezãtor în forþele
proprii ceea ce este minunat. Eºti preocupat de
capitolul financiar, secþiunea venituri din munca
prestatã oficial. Cariera ºi imaginea ta în societate
vor lua turnuri nebãnuite, dar interesante ºi cu
efecte pe termen lung. ªi totuºi sunt posibile
repunerea în discuþie a unor conflicte socio-
profesionale vechi. La sfârºitul sãptãmânii,
bucurã-te de prezenþa celor dragi ºi relaxeazã-
te în naturã, pe malul unei ape. Sãnãtatea este
precarã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Începutul sãptãmânii te predispune la interiorizare
ºi stãri sufleteºti fluctuante. Revizuieºte-þi planurile
de viaþã ºi schimbã, unde este cazul, fie concepþiile
tale, fie etapele de realizare a ceea ce îþi doreºti, te
vei simþi mult mai bine, chiar vei fii într-o formã de
zile mari. Atenþie la ce se petrece cu personalitatea
ta în aceste zile! Sunt posibile stãri delicate ºi
neînþelese. Preocupãrile legate de banii obþinuþi din
munca proprie sunt fondate, dar nu ai de ce sã îþi
faci griji. Poþi primi cadouri, recompense, însã se
pot redeschide conflicte vechi legate de bani. Cu
rãbdare vei reuºi sã descâlceºti iþele foarte încurcate
ale unor colaborãri.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-
profesional îþi sunt alãturi din primele zile ale
sãptãmânii. Selecteazã atent persoanele cãrora le
acorzi încredere ºi cãrora te destãinui. Existã unii
care nu privesc cu ochi buni ascensiunea ta de la
locul de muncã,sunt posibile stãri interioare
tensionate sau confuze. Atenþie la o problemã
cronicã de sãnãtate ce îºi poate face simþitã
prezenþa! Îngrijindu-te permanent ºi corespunzãtor
vei depãºi totul cu bine. Învaþã sã te relaxezi ºi sã
abordezi altfel munca ºi implicaþiile ei. Poþi primi
cadouri sau recompense originale sau se pot
redeschide discuþii financiare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Cariera profesionalã ºi imaginea ta în societate
sunt aspecte cãrora ar fi bine sã le acorzi
importanþã în primele zile ale sãptãmânii. Unii te
admirã, alþii mai puþin, însã altora le este indiferent
ce faci. Tu ar trebui sã te gândeºti la ce anume îþi
doreºti concret ºi sã trasezi un plan viabil în acest
sens, zona prietenilor ºi protectorilor este în
bãtaia razelor astrale. Relaþiile sociale devin foarte
dinamice. Este posibilã apariþia conflictelor
rãmase nerezolvate. Spre finalul sãptãmânii apar
stãri interioare tensionate, confuze ºi o dorinþã
de retragere într-un loc drag sufletului tãu.
Sãnãtatea este rãscolitã pe sistemul digestiv.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna preocupat de laturile spirituale
ale vieþii, de cãlãtorii în strãinãtate sau de studii
pe termen lung. Este bine sã-þi alcãtuieºti planuri
în acest sens, dar ia în calcul ºi factorul
neprevãzut. Zilele de 8, 9 ºi 10 Iunie aduc în atenþie
aspecte legate de carierã ºi de imagine în
societate. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, dar ºi în
relaþiile colegiale pot apãrea surprize de proporþii!
Sãnãtatea ºi locul de muncã încep sã fie în razele
astrelor. Ascultã sfaturile prietenilor, dar trece
totul prin filtrul minþii tale. Sãptãmâna aceasta
este  favorabilã relaxãrii în naturã ºi dialogurilor
amicale cu cei dragi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãpãmâna începe cu posibile veºti secrete sau
informaþii legate de o moºtenire. Deasemenea,
zilele acestea aduc atracþie spre rafinarea
sufleteascã ºi pentru abordarea disciplinelor
spirituale. Orienteazã-te ºi spre cãlãtoriile în
strãinãtate sau studii pe termen lung. Dorinþa
de a-þi îmbunãtãþi mediul în care trãieºti ºi îþi
desfãºori activitatea este la cote înalte ºi uºor
de îndeplinit. Finalul sãptãmânii  accentueazã zona
carierei ºi a imaginii tale în ochii celorlalþi. Sunt
posibile turnuri ale unor situaþii considerate sigure,
pânã nu demult. Detaºeazã-te de cotidian ºi
odihneºte-te! Evitã sã-þi divulgi planurile ºi intenþiile
profesionale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Sãptãmâna evidenþiazã situaþii dinamice în sfera
relaþiilor profesionale. Sunt posibile mici
neplãceri, dar sunt pasagere, informaþii secrete
privitoare la banii ºi bunurile comune cu alþii. În
mod special, aspectele financiare de la locul de
muncã, fie se modificã, fie descoperi nereguli
vechi, care acum trebuie rezolvate urgent. La
finalul sãptãmânii te vor atrage practicile spirituale
ale vieþii. Viziteazã locaºuri sfinte, lectureazã cãrþi
deosebite sau stai de vorbã cu persoane erudite.
Astfel, mentalul tãu se va îmbogãþi cu informaþii
interesante, utile, dar în acelaºi timp se va relaxa.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Domeniul profesional, în speþã locul de muncã
îþi creeazã tot soiul de situaþii dinamice cãrora
trebuie sã le faci faþã. Sunt posibile situaþii
delicate, dar te vei descurca cu succes. Atenþie
la mental ºi comunicare, deoarece sunt zone
tensionate! Sfera relaþiilor socio-profesionale se
activeazã destul de mult. Anumite conflicte rãmase
nerezolvate se pot redeschide, tocmai pentru a fi
înþelese ºi soluþionate. Sfârºitul sãptãmânii îþi
aduce preocupãri spirituale, planuri legate de
cãlãtorii în strãinãtate sau de studii deosebite.
Chiar dacã aceste planuri nu se pot concretiza
acum, cu siguranþã va veni ºi vremea lor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cheful de aventuri, veselia ºi dorinþa de a te
implica în relaþii amoroase te va face remarcat în
anturaj, din primele zile ale sãptãmânii. Problemele
de sãnãtate vechi pot fi readuse în discuþie. Atenþie
ºi la locul de muncã, unde se vor activa conflicte
rãmase nerezolvate! Relaþia cu partenerul de viaþã
sau colaboratorii te va duce cu gândul la vremurile
trecute, în care ai luat anumite decizii greºite. Rostul
acestor amintiri este acela de a opera corecþiile
necesare în prezent, îmbunãtãþind astfel lucrurile.
Sunt posibile informaþii sau dezbateri legate de planul
financiar.
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Frumosul oraº BIHAC din
Bosnia Herþegovina a fost gazda bunã
a Campionatului Balcanic pentru
juniori la care au participat sportivi
din 8 þãri balcanice: ROU, SRB, TUR,
BUL, MAK, MNE, BIH, ALB.
   Delegaþia României a reuºit sã
câºtige 1 medalie de aur, 3 de
argint, 8 de bronz ºi 4 locuri 5.
   Printre medaliaþii cu bronz se
numãrã ºi sportiva CSM Drobeta
Turnu Severin STROE ANA MARIA
-44 kg, ea fiind cadetã ca ºi
vârstã, de altfel medaliatã tot cu
bronz la Campionatele Balcanice
de cadeþi de sãptãmâna trecutã de
la Kikinda din Serbia.
   A fost aproape de podium
obþinând loc V sportiva TÃTAR
KRISZTINA -48 kg, iar VÂLVOI
ANDA -57 kg a pierdut din primul
tur, deasemenea sportive legitimate
la CSM Drobeta.
   În acelaºi weekend sportivii
CSM Drobeta mai mici de vârstã
ºi-au verificat pregãtirea la
MONTANA în Bulgaria ºi la NIS
în Serbia, reuºind sã se claseze
pe podiumul competiþii lor
respective.
   Aºadar, la Montana s-au împlinit
35 de ani de activitate a
antrenorului Tashko Tanov ºi 33
de ani de când se organizeazã
acest Turneu Internaþional la care
au participat 100 de sportivi de la

20 de echipe de Judo din ROU,
BUL, RUS, MAK, SRB pentru
vârsta U16.
   Rezultatele sportivilor CSM
Drobeta sunt urmãtoarele:
Loc I - VLADU ANA MARIA -36
kg -U16
Loc II - COVACIU IASMINA -40
kg -U16
-IOVIÞÃ ROBERTA -52 kg -U16
Loc III - GÎRJOABÃ GABRIEL -46
kg -U16
- TOPALÃ VLAD -66 kg -U16
   În clasamentul general CSM
Drobeta s-a clasat pe locul 4 din
cele 20 de echipe participante.
   Turneul Internaþional “Open Nis’’
din Serbia a adunat la start 150 de
sportivi din SRB, ROU, BUL, MAK.
   Sportivii noºtri au urcat pe
podium dupã cum urmeazã:
  Loc I - VLADU ANA MARIA -36
kg -U15
-CAZACU ROBERT -46 kg -U13
-COVACIU IASMINA -40 kg -U15
-TOPALÃ VLAD -73 kg ºi la +73
kg –U15
  Loc II - GÎRJOABÃ GABRIEL -
46 kg -U15
   A fost un weekend plin pentru
sport ivi i  CSM Drobeta,  dar
foarte ut il  pentru pregãtirea
ºi progresul lor.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

La BIHAC s-a desfãºurat
Campionatului Balcanic

pentru junioriÎn perioada analizatã,
perechea euro/dolar a fluctuat în
apropierea pragului de 4,50 lei.
Tendinþa descendentã s-a temperat
dupã ce liderii PSD au declarat cã
nu vor înainta o moþiune de
cenzurã pentru schimbarea
actualului Executiv tehnocrat, dupã
victoria de la locale. La aceasta s-a
adãugat reducerea semnificativã a
ºanselor ca Rezerva Federalã
americanã sã majoreze, sãptãmâna
viitoare, nivelul dobânzilor.
Cursul euro a crescut de la 4,5146
la 4,5216 lei, medie care nu a mai
fost atinsã din data de 1 februarie.
La finalul perioadei, moneda unicã
a coborât la 4,5078 lei, într-o ºedinþã
în care culoarul de tranzacþionare s-
a limitat la 4,5050 – 4,5140 lei, cu
închiderea la 4,5040 – 4,5070 lei.
   Media dolarului american a
crescut în 3 mai la 4,0599 lei, nou
maxim al ultimelor trei luni.
Reducerea semnificativã în mai a
numãrului de noi locuri de muncã
din SUA, a produs instantaneu o
scãdere puternicã a dolarului pe
pieþele internaþionale, astfel cã la
finalul perioadei cotaþiile au
coborât la 3,963 – 3,981 lei iar
media a fost stabilitã la 3,9652 lei.
Moneda elveþianã, care s-a tranzacþionat
pe pieþele internaþionale între 1,097 ºi
1,111 franci/euro, a cunoscut o creºtere
a cursului de la 4,0828 la 4,1055 lei,
maxim al ultimelor douã luni.
Evoluþia leului pe termen scurt ºi
mediu va fi influenþatã, în principal,

 Radu Georgescu

Euro se consolideazã
la 4,50 lei

de evenimente externe, precum
rezultatele referendumului din
Marea Britanie privind menþinerea în
Uniunea Europeanã sau o decizie de
înãsprire a politicii monetare de cãtre
Rezerva Federalã americanã.
Reamintim cã, ultimul raport 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
prognoza se situa la 4,4550 lei.
   Perechea euro/dolar a avut o
evoluþie ascendentã, crescând de
la 1,1114 la 1,1380 dolari.
   Deprecierea dolarului a fost
provocatã de faptul cã angajatorii
din SUA au creat în luna mai doar
38.000 de noi locuri de muncã, cel
mai slab rezultat din ultimii ºase
ani. Aceasta ar putea avea ca efect
menþinerea dobânzii de cãtre Fed
la 0,25 – 0,50%.
   În aceste condiþii, Janet Yellen,
preºedinta Fed, ºi-a schimbat discursul
de la este momentul potrivit ca FED sã
creascã dobânzile de referinþã, într-un
mod prudent ºi gradual” la piaþa muncii
a creat „îngrijorare”.
   În piaþa la termen de la Sibiu, euro
s-a tranzacþionat pentru septembrie
la 1,1197 – 1,1372 dolari iar uncia
de aur cu scadenþa la finalul lunii,
între 1.203 ºi 1.222 dolari.
Analiza cuprinde perioada 1 – 7
iunie.
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În penultima etapã din Liga
a IV-a Mehedinþi, campioana
Pandurii Cerneþi a câºtigat la limitã
partida cu ocupanta locului al III-lea,
CS Strehaia. Liderul a deschis scorul
prin Andrei Enea (‘16), însã, dupã
pauzã,  Mãdãlin Barbu (‘50) ºi Andrei
Dumbrãveanu (‘64) i-au adus pe
oaspeþi în avantaj. Gazdele au întors
rezultatul pe final, în doar 2 minute,
prin Cosmin Buºeu (‘81) ºi Mãdãlin
Mãtãsãreanu (‘83). De precizat cã CS
Strehaia s-a prezentat la meciul de la
Cerneþi doar cu juniorii A1, care pe 9
iunie (turul) ºi 11 iunie (returul) vor
disputa play-off-ul interjudeþean.
Campioni ai Mehedinþiului la aceastã
categorie de vârstã, elevii pregãtiþi de
Florin ªurlãu vor întâlni reprezentanta
Doljului, Viitorul Calafat, iar manºa-

Cu gândul
la play-off

Nici în acest an,
campioanele Mehedinþiului de la
juniori C, D ºi E nu au reuºit sã
treacã de faza zonalã. Astfel, la
juniori C (copii nãscuþi în anii
2001-2002), AS FC Frontiera
Drobeta a fost surclasatã, la
turneul organizat în Bãnie, cu 10-
1 de CS Universitatea Craiova ºi
cu 5-0 de CS Pandurii Târgu Jiu!
La juniori D (2003-2004) ºi E
(2005), campionatul judeþean din
Mehedinþi a fost câºtigat de ACS
Luceafãrul Drobeta, însã clubul
patronat de arbitrul Marian Balaci
n-a reuºit sã strãluceascã ºi la etapele zonale, care
au avut loc la Arad.  Astfel,  la juniori E, severinenii
au fost învinºi cu 3-0 de Atletico  Arad ºi au
remizat cu LPS Târgu Jiu (0-0). Promiþãtor

Desfãºurat la Odorheiu
Secuiesc, Campionatul Naþional
de lupte libere pentru cadeþi (15-
17 ani) a adus patru medalii,
dintre care trei de aur, pentru CSM
Drobeta.  Campioane naþionale au
devenit Adina Giura (56 kg),
Roxana Capezan (60 kg) ºi Larisa
Niþu (70 kg), iar Valentina
Ungureanu (65 kg) a obþinut
bronzul. Aproape de podium a mai
fost Roxana Dinicã, clasatã pe
locul al V-lea la categoria 65 kg.
Cu 10 puncte acumulate, CSM
Drobeta s-a poziþionat pe primul
loc în clasamentul general, la
feminin, depãºind CSS Târgoviºte
(7 pct) ºi AS Roman (5 pct). “Patru
medalii am mai obþinut la un
campionat naþional, dar e pentru

S-au încununat cu aur

prima datã când cucerim trei de
aur. Am crescut la club o generaþie
extraordinarã ºi sunt convins cã
fetele vor confirma ºi la
categoriile superioare de vârstã”,
a spus antrenorul Marin Dobrescu.
   De altfel, eleva sa Larisa Niþu
devenise, luna trecutã, ºi campioanã
naþionalã de juniori, iar în perioada
21-26 iunie, respectiv 19-24 iulie, va
participa atât la Europenele de juniori,
de la Bucureºti, cât ºi la Campionatul
European de cadeþi, de la Stockholm.
“Am mare încredere în Niþu. Înainte
de naþionalele de la Odorheiu
Secuiesc, cucerise aurul  la turneele
internaþionale din Bulgaria ºi Turcia.
Are un potenþial enorm ºi poate
urca pe podium ºi la Europene”, a
afirmat Dobrescu.  M. O.

fotbal

Juniorii severineni au clacat la zonã

tur o vor disputa pe propriul teren. ªi
seniorii de la CS Pandurii Cerneþi ºi-
au aflat adversara din play-off-ul
pentru promovarea în Liga a III-a,
câºtigãtoarea de la Mehedinþi urmând
sã joace cu reprezentanta  Ligii a IV-
a din Caraº-Severin.
   În judeþul vecin, campioana se va
decide în ultima etapã, când se vor
întâlni, în Valea Domanului, primele
douã clasate, CSM ªcolar Reºiþa ºi
Voinþa Lupac. Echipa reºiþeanã are
un avans de 3 puncte ºi îi e suficient
ºi un egal pentru a merge la “barajul”
pentru promovare. Dubla
confruntare va avea loc pe 18 iunie
(turul) ºi 25 iunie (returul), CS
Pandurii Cerneþi urmând sã fie
gazda primului joc.

Etapa a XXVII-a
Pandurii Cerneþi - CS Strehaia 3-2
AS Corcova - Viitorul ªimian 3-1
Viitorul Cujmir - Coºuºtea Cãzãneºti 0-3
Dunãrea Gruia - Recolta Dãnceu 0-3

Clasament

1. Cerneþi    27   23    3     1    94-27   72
2. Dãnceu    27   16    4     7    72-47   52
3. Strehaia   27   14    5     8    68-42   47
4. Corcova   27   14    4     9    58-42   46
5. Cujmir     27   10    3   14    42-50   33
6. ªimian     27     7    3   17    37-69   24
7. Cãzãneºti 27     6    5   16    44-91   23
8. Gruia*     27     4    1   22    22-69   13
*S-a retras din campionat în etapa a  XIX-a ºi
va pierde toate jocurile din turul II ºi returul II
cu scorul de 3-0

Etapa viitoare (ultima)

Coºuºtea Cãzãneºti – AS Corcova
Viitorul ªimian – Pandurii Cerneþi
Recolta Dãnceu – Viitorul Cujmir
CS Strehaia – Dunãrea Gruia

începuserã competiþia juniorii D de la Luceafãrul,
care au învins Jiul Petroºani în primul joc, scor
1-0, dupã care au pierdut partidele cu ASU Poli
Timiºoara (1-4) ºi Gloria Arad (0-4).  M. O.

 M. O.
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Mã fraþilor trecurã ºi alegerile
locale da nu putem sã uitãm ce i se
întâmplã lu Veta chiar în seara
alegerilor, imediat dupã închiderea
urnelor. Pai da, cã sã întâlni cu
Mãrghioala lu Fleaºcã care sta cu gura
cãscatã cãtre fereastra unde ºi-avea
biroul nea Gherghe. Era luminatã
fereastra. Înãuntru erau niºte miºcãri,
da afarã, sub fereastra primarului,
erau niºte olteni care-l tot împingeau
în sus pe nea Cîrjan. ªi când ziceau
hãi rup ºi-l ridicau pe candidat pânã
la pervaz sã vazã ce-i înãuntru, cum
televiziunile de casã în dedeau pe nea
liberalu câºtigãtor al primãriei
Severin. Când oltenii oboseau îi
dedeau drumu lu ãla micu ºi gata
candidatu nu mai era primar. Da
oltenii nu sã lãsãu, îl tot ridicau în
sus, da degeaba. Dupã vreo douã ore
de hãirup democratic, când sã aflã
cine a fost preferatul severinenilor, a
ieºit ºi nea Gherghe, aºa de sanchi,
pentru IMPACT... cu sticla de
ºampanie ºi a pornit-o spre sediul
câºtigãtorului ca sã o desfacã. Sticla.
Mare piºichier nea Titel! Avea

Sucã, oltenii lu nea Cârjan, piºichieru’ de nea Titel,
nea Duicu, sistemu’ ºi revizia tehnicã

 nea Mãrin

Vino la Maratonul Olteniei 2016, 4X4 pentru corpul tãu!
Vrei sã petreci un sfârºit de

sãptãmânã într-un mod sãnãtos ºi
distractiv? Poþi sã-þi faci deja
programul pentru sfârºitul verii:
rãspunde afirmativ invitaþiei de a
participa la cea de-a patra ediþie a
celui mai important eveniment de
mountain bike ºi trail running din
Oltenia, Maratonul Olteniei 2016.
   Maratonul Olteniei powered by
CEZ România, o competiþie aflatã la

Tu ce faci anul acesta pe 27 ºi 28 august?

a patra ediþie, cu patru probe deja
consacrate, ia startul din parcul Zãvoi
(Râmnicu Vâlcea – judeþul Vâlcea).
Bicicliºtii ºi alergãtorii se vor întrece
în patru probe cu tradiþie: MTB
Cross-country pe douã variante de
traseu: scurt, de aproximativ 33 km,
ºi lung - de 51 km, ºi Trail Running
pe douã trasee: unul de semimaraton,
de 22 km, ºi un cros de 10,5 km.
Cursele de ciclism montan sunt

programate sâmbãtã, 27 august, în
timp ce probele de alergare vor avea
loc duminicã, 28 august. Traseele
rãmân aceleaºi ca la ediþia din 2015,
surprizele s-au schimbat ºi te
invitãm sã le descoperi!
    Tradiþia continuã ºi pentru
amatorii de miºcare în aer liber care
nu îºi propun sã concureze. Aceºtia
sunt aºteptaþi sã petreacã o zi activã
în aer liber ºi sã încurajeze energic

participanþii la competiþii.
Urmãriþi îndeaproape website-ul
www.maratonulolteniei.ro ºi
paginile de Facebook
www.facebook.com/
MaratonulOlteniei ºi https://
www.facebook.com/
energiepentrubine ºi veþi afla la
timp informaþii despre eveniment.
Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România

pregãtitã ºampania pentru orice
eventualitate.
   Sã fãcurã contestaþii la alegerile
locale. Unele sã rezolvarã. Altele ba.
Da ale mai multe vor rãmâne în
istoria alegerilor locale la...
nerezolvate ºi clasate. Da dacã luãm
în calcul niºte întâmplãri din timpul
campaniei, da ºi din zilele astea care
au trecut, marele câºtigãtor al

alegerilor locale în Mehedinþi nu e nici
PSD-ul, nici PNL-ul, ci... nea Duicu
care continuã sã învârtã judeþul pe
degete aºa cum a învârtit ºi
embargoul. Pãi da. Cã el încã poate,
dovadã ºi vizitele liderilor politici la
chemarea lui, ºi ºtie sã ungã rotiþele
care trebuie sã nu scârþâie, iar ãlea
care nu mai au trebuinþã le blocheazã
sau le scoate din sistem. Cu toatã

prevenþia fãcutã de organele abilitate.
   Sucã zice cã ar fi bine ca sfârºitul
alegerilor locale sã nu aibe nici o
legãturã cu intrarea în standbay pe
termen nelimitat a unei televiziuni
locale. Fie ea ºi de casã. Mãcar
daca ar fi intrat în revizie tehnicã ar
mai fi fost vreo speranþã. Da aºa...

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


