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Ponta reîncãrcat, Dragnea reºapat,
Iohannis plimbat

Decisive sunt alegerile din toamnã. Ponta nu îºi permite sã nu ajute PSD ºi sã se ducã la Camera
Deputaþilor ºef. Îi va fi mai greu sã umble sã pupe babe ca ºef la Camera Deputaþilor. Nu îºi va
permite ca PSD sã nu obþinã însã maximum la alegerile parlamentare ºi sã zdrobeascã PNL.
Aºadar, Ponta face un joc de culise ºi de putere acum, când negociazã cu Dragnea
poziþia sa actualã sau viitoare în PSD. Dacã va scãpa de dosarul penal pe care îl are Ponta
nu va mai putea fi oprit din visul sãu de preamãrire. Deja îl atacã în mod constant pe
Iohannis, însã cel mai greu adversar pentru Ponta rãmâne, deocamdatã, Dragnea.
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Vã invitãm sâmbãtã, 25 iunie 2016, orele 1100, pe
Aerodromul “Drobeta”, situat pe dealul Balota,
pentru a lua parte la Spectacolul Aeronautic
organizat doar o datã în an de Aeroclubul
“Drobeta” împreunã cu Aeroclubul României ºi
partenerii privaþi, cu sprijinul Consiliului Local
Drobeta Turnu Severin ºi al Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Notaþi-vã în calendarul din telefon sã
nu rataþi acest eveniment!
Accesul este liber. Vã mulþumim pentru prezenþã!!!

Perdanþii alegerilor
locale din judeþ 7
pag.

Premierea elevilor
merituoºi la
5
disciplina religie
pag.
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de Sorin Vidan

Figuri vechi ºi obosite ale politicii de provincie

Acum cã lucrurile s-au mai
liniºtit în ceea ce priveºte noua
configuraþie a administraþiei
publice locale, dupã momentul 5
iunie, putem sã privim oarecum mai
detaºaþi realitatea politicã ºi sã
facem unele aproximãri vizavi de
alegerile din toamnã.
E clar cã din aventura localelor, pe
ansamblu, PSD ºi UNPR au ieºit mai
bine decât PNL sau PMP, iar motivele
þin mai cu seamã de organizarea
teritorialã a acestor partide, de
diferenþele strategice ºi de calitatea

umanã a combatanþilor. Mai bine
înfipþi pe teren, social-democraþii au
câºtigat, previzibil, un joc pe care-l
ºtiu mult mai bine decât liberalii, ºi
nu de ieri, de azi. Prea diluaþi ºi
aerieni, prea bâlbâiþi, liberalii nu au
ºtiut sã profite nici de aflarea la cârmã
a unui guvern favorabil, dupã cum
nici guvernul nu a ºtiut sã-ºi susþinã,
la aceste alegeri, partizanii. Una peste
alta, un eºec pentru liberali.
Deja se aud voci care vãd în acest
eºec premizele celui din toamnã, pe
considerentul cã la nivelul
comunitãþilor demnitarii socialdemocraþi vor înclina serios
balanþa. E foarte posibil sã o încline,
nimic de zis, dar social-democraþii
au o lungã ºi nefastã tradiþie a
culcatului pe lauri, aºa cã nu neam mira de nimic. Ponta, la
prezidenþiale, a intrat în turul doi
ca favorit ºi a ieºit din joc imediat.
Pentru cã în toamnã altele vor fi ºi
mizele ºi dezbaterile. Nu vom mai
asista la un vot fragmentat, pe

Ziua de 9 Iunie
sãrbãtoritã la
Drobeta Turnu Severin

Ziua de 9 iunie are o dublã
semnificaþie
reprezentând
Înãlþarea Domnului, la 40 de zile
de la Paºte, dar ºi Ziua Eroilor care
s-au jertfit pentru þarã. Aceastã zi
a fost comemoratã ºi în Drobeta
Turnu Severin prin ceremonii
religioase ºi depunere de coroane
de cãtre autoritãþile oraºului, dar
ºi cu o paradã a forþelor militare.

„Cinste ºi recunoºtinþã eroilor
neamului! Datoritã lor avem astãzi
o Românie unitã,întregitã ºi
puternicã. Sã ne amintim mereu de
ei cu respect ºi de fiecare datã
când avem ocazia sã-i cinstim
cu recunoºtinþã”, ne-a declarat
subprefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Andrei Stãniºoarã.
 Biroul de presã

palierul comunitãþilor al cãror
interes e distinct, de la caz la caz.
Va fi un vot caracterizat de o anume
generalitate, de un fond comun de
interes ºi partizanat.
Victoria de azi a PSD se poate
întoarce mâine împotriva sa, iar
tema „pericolului roºu” va putea fi
reanimatã
cu
succes
la
parlamentare. Oamenii
vor
reacþiona, aºa cum au fãcut-o ºi-n
cazul Johannis, ºi-n cazul
„Colectiv”
amendând
o
„ameninþare” ºi dorind sã
reechilibreze scena politicã. PSD a
câºtigat doar prima rundã a unei
partide grele. ªi a doua rundã
conteazã, cu adevãrat. Cãci dacã
liberalii vor gãsi resurse de
solidarizare noul parlament ar
putea da un guvern favorabil lor, ºi
nu social-democraþilor. ªi atunci ºi
configuraþia administraþei publice
locale se va mai modifica, logic, pe

ideea trecerii de partea puterii a
primarilor. Nu ar fi prima datã.
Miza alegerilor din toamnã e
enormã ºi partidele o ºtiu foarte
bine. Din pãcate liberalii nu prea
se aratã în stare sã reechilibreze
situaþia. E ceva neclar ºi nesigur cu
ei, ºi acest lucru se simte. Localele
le-au abordat abramburit (la
Bucureºti, lamentabil). Mai bine
s-au descurcat PMP ºi ALDE, mici
dar vioaie.
În privinþa PSD, pentru
parlamentare, cel puþin la
Mehedinþi, vor avea mari probleme
de credibilitate, având deja o
„zestre” de parlamentari care au
strãlucit prin absenþã. Îi va fi foarte
greu PSD sã vinã din nou în faþa
oamenilor cu poveºti ºi cu figuri
vechi ºi obosite ale politicii de
provincie, totalmente plictisitoare
ºi histrionice. Dar parcã vãd cã
exact acest lucru îl va face.

„IE în flori de sânziene”
Instituirea Zilei Universale
a Iei susþine în ultimii ani activitãþile
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
activitãþi menite sã revalorizeze cea
mai importantã componentã a
costumului popular, ia.
Anul acesta dimensiunea
evenimentului dedicat acestei zile
creºte întrucât ia va fi sãrbãtoritã
de o serie de acþiuni desfãºurate în
parteneriat cu Centrul Cultural
Nichita Stãnescu ºi cu Palatul
Cultural –Casa de Culturã Teodor
Costescu în data de 26 iunie 2016
la Cetatea Medievalã a Severinului.
Sub numele Ie în flori de sânziene
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier va
readuce în atenþia severinenilor
semnificaþia religioasã a zilei de
Sânziene, Naºterea Sfântului Ioan
Botezãtorul ºi împreunã cu
instituþiile amintite se va încerca
decriptarea mesajelor transmise de
limbajul semnelor cusute pe IE.
Revine la Drobeta Turnu Severin cu
aceastã ocazie Colecþia particularã
Ion Dumitraºcu din satul Ludu,
comuna Ponoarele pentru
prezentãri vivante ºi expoziþie întrun numãr impresionant de
costume, peste o sutã, costume ale

cãror cãmãºi vor dovedi iscusinþa
cu care femeia din Mehedinþi de la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului al XX –lea au
exprimat fie bogãþia ºi frumuseþea
latifundiei sudului, fie pitorescul
jumãtãþii de nord a zonei
etnografice Mehedinþi.
Florentina Pleniceanu,
ªef Secþie Etnografie
ºi Artã Popularã
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
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La sediul Prefecturii a avut loc ºedinþa Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Marþi, 14 iunie, a avut loc
ºedinþa Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru P roblemel e
Persoanelor Vârstnice, la
sediul Instituþiei Prefectului
judeþului Mehedinþi.
La ºedinþã au fost prezenþi prefectul
judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel,
reprezentanþii Agenþiei Judeþene
pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã
Mehedinþi, Casei de Pensii Mehedinþi,
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, Consiliului Judeþean al
Persoanelor Vârstnice Mehedinþi,
Legii Judeþene a Pensionarilor
Mehedinþi, Asociaþiei Pensionarilor
CFR
Mehedinþi,
Asociaþiei
Pensionarilor CFR Mehedinþi, ANVRMApN filiala Mehedinþi, ANCMRR-SRI
sucursala Mehedinþi, Uniunii
Veteranilor de Rãzboi ºi a Vãduvelor
Urmaºe Mehedinþi, CAR „Omenia”
Sucursala Mehedinþi.

La primul punct pe ordinea de zi a
ºedinþei, reprezentantul Primãriei
Drobeta Turnu Severin a prezentat
stadiul ºtrandului municipal de la
Schela Cladovei ºi facilitãþile acordate
persoanelor vârstnice. Acesta a
precizat cã persoanele vârstnice
beneficiazã de asistenþã medicalã ºi
posibilitãþi de tratament cu nãmol
în mod gratuit.
În cadrul aceleiaºi ºedinþe, cei
prezenþi au aprobat noul regulament
de constituire ºi funcþionare al
Comitetului consultativ de dialog
civic pentru problemele persoanelor
vârstnice constituit la nivelul
judeþului Mehedinþi.
“A fost o ºedinþã în care am discutat
stadiul în care se gãsesc ºtrandurile
din Drobeta Turnu Severin, pe
marginea unei prezentãri fãcute de
reprezentantul Primãriei municipiului.
La punctul doi, am aprobat

regulamentul de constituire ºi de
funcþionare al Comitetului consultativ
de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice constituit la
nivelul judeþului Mehedinþi, care a
trebuit actualizat ºi pus în acord cu
noua legislaþie în vigoare”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
Preºedinþii asociaþiilor persoanelor

vârstnice au venit cu propunerea ca luna
viitoare, la ºedinþa Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice, sã participe ºi
reprezentanþi din noua conducere a
Primãriei Drobeta Turnu Severin ºi
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

O nouã promoþie de absolvenþi la ªcoala Postlicealã Sanitarã

O atmosferã de sãrbãtoare a
dãinuit pentru mai multe ore la
Palatul Cultural “Teodor Costescu”,
unde s-a desfãºurat festivitatea de

absolvire a Promoþiei 2016 de la
ªcoala Postlicealã Sanitarã Drobeta
Turnu Severin.
Cei 130 de asistenþi medicali

generaliºti, din 6 clase, ºi 77 de
asistenþi de farmacie, din 4 clase,
î nsoþi þ i de f amil i e, pri et eni ,
împreunã cu cadrele didactice au
umpl ut pânã la refuz S al a de
spectacole a Palatului Cultural,
bucurându-se cu toþii de ultima
strigare a catalogului, dar ºi de
primirea unei diplome ºi a unei
garoafe din partea profesorilor
diriginþi ca semn de apreciere
pent ru cei t rei ani de ºcoal ã
petrecuþi împreunã.
Cuvintele de încurajare primite
din partea profesorilor ºi a invitaþilor,
au fost rãsplãtite cu flori ºi mulþumiri
din partea elevilor, la care s-a adãugat
promisiunea cã examenul de absolvire
ce urmeazã va fi trecut cu brio.

Cu siguranþã cel mai mare examen
ce îi aºteaptã pe cei 207 absolvenþi
ai ªcolii Postliceale Sanitare
Drobeta Turnu Severin va fi gãsirea
unui loc de muncã, dupã cum
aprecia farm. Ileana Bîrzan,
directoarea ºcolii, în cuvântul sãu.
Aceasta le dorea sã-ºi gãseascã de
lucru
conform
pregãtirii,
îndemnându-i sã rãmânã în þarã
pentru a-i îngriji pe cei dragi ºi nu
numai, familiile noastre de români.
Festivitatea de absolvire 2016 a fost
organizatã, pentru a doua oarã, de
acelaºi colectiv de profesori
coordonat de prof. Delia Gabi
Alecsandru, directoarea adjunctã a
ªcolii Postliceale Sanitare Drobeta
Turnu Severin.
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COMUNICAT
DE PRESÃ
Sesiunea iunie-iulie a
bacalaureatului 2016 a debutat
în judeþul Mehedinþi în condiþii
organizatorice bune, fãrã
incidente semnalate în toate
cele 19 centre de examinare
puse la dispoziþia candidaþilor
pentru evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã care este
prima probã pe care o susþin
candidaþii în perioada 13-15
iunie 2016.
Urmãtoarea probã, ce se va
desfãºura între 21 ºi 24 iunie 2016,
o constituie evaluarea
competenþelor digitale, fiind urmatã
de evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limbã de circulaþie
internaþionalã în perioada 27 iunie
–01 iulie 2016.
Probele scrise, pentru care
s-au înscris 1928 de
candidaþi, dintre care 355 din
seriile anterioare, vor începe
pe 4 iulie cu proba de limba
ºi literatura românã, vor fi
urmate de proba obligatorie a
profilului în ziua de 6 iulie ºi
se vor finaliza pe data de 8
iulie cu proba la alegere a
profilului ºi a specializãrii.
Rezultatele se vor afiºa în
ziua de 12 iulie 2016, vor
urma contestaþiile, rezultatele
finale urmând sã fie puse la
dispoziþia celor interesaþi pe
data de 16 iulie 2016.
Din partea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Mehedinþi va
exista o permanentã monitorizare
în toate cele 19 centre de susþinere
a competenþelor, în cele nouã
centre de examen sau subcomisii
ale acestora organizate pentru
susþinerea probele scrise, precum
ºi în cele douã centre de evaluare
stabilite la nivelul judeþului.
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi ureazã
tuturor candidaþilor mult
succes în obþinerea unor
rezultate bune ºi foarte bune!
BIROUL DE PRESÃ al
IªJ MEHEDINÞI
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Pãrintele Constantin Necula prezent în
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Prezent în Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
pãrintele Constantin Necula a susþinut sâmbãtã, 11 iunie,
la Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin, conferinþa
cu tema “Viaþa, între risipa de sine ºi sfinþenie”.
Duminicã, 12 iunie, pãrintele Constantin Necula a fost
invitatul de onoare al Adunãrii Tinerilor Creºtini
Ortodocºi din Episcopia Severinului ºi Strehaiei,
desfãºuratã ºi anul acesta la mãnãstirea Topolniþa. În
primãvara fiecãrui an, zeci de tineri de la liceele din
Mehedinþi participã, alãturi de profesorii de religie, la o
acþiune menitã sã-i apropie cât mai mult de Dumnezeu.
Mãnãstirea Topolniþa este cadrul natural propice ca tinerii
sã înþeleagã cât mai multe din tainele credinþei creºtine.
Ziua de duminicã a început cu Sfânta Liturghie sãvârºitã
la altarul de varã al mãnãstirii ºi a continuat cu activitãþi
special dedicate tinerilor. Anul acesta, alãturi de cei
aproximativ 150 de participanþi –liceeni ºi profesori de
religie, au fost prezenþi ºi profesorii consilieri de la Centrul
Judeþean de asistenþã educaþionalã, care au pus în scenã
în cadrul unui Teatru Forum o întãmplare de viaþã, menitã
sã-i ajute pe cei prezenþi sã înþeleagã cât mai bine aspectele
ce þin de sãvârºirea binelui pentru semeni.
Tinerii au fost împãrþiþi apoi pe patru grupe de lucru,
urmate de discuþiile din plen coordonate de pãrintele
profesor Constantin Necula.
“Tematica de anul acesta este foarte interesantã pentru
profesorii ºi elevii care se aflã aici având în vedere cã
sunt ºi profesori de religie ºi profesori consilieri.
Împreunã cu pãrintele profesor Constantin Necula am
gãsit, atât noi profesorii de religie cât ºi tinerii prezenþi
la ediþia de anul acesta câteva rãspunsuri la întrebãri
care ne frãmântau”. A spus profesor Dana Sãftoiu
Inspector de religie IªJ Mehedinþi.
Ca în fiecare an elevii participanþi au fost împãrþiþi pe
grupuri în care au dezbãtut anumite teme legate de tema
de anul acesta, ºi anume: cine sunt eu fiul risipitor?,
sau: cine sunt eu fiul cel mare?, sau: Mai e cool sã fii
creºtin astãzi?, iar dupã acest moment au avut loc
dezbateri în cadrul unei piese de teatru forum, pentru ca
la final în plen pãrintele Constantin Necula a concluzionat
ºi a rãspuns la întrebãrile tinerilor participanþi.

“Transmit un mesaj de bucurie tinerilor pentru cã ei nu
sunt doar viitorul Bisericii ci ºi prezentul Bisericii, tinerii
pe care i-am vãzut astãzi la Sfânta Liturghie ºi asearã în
întâlnirea de la Drobeta Turnu Severin cred cu tãrie cã
sunt prezentul unei Biserici care merge mai departe cu
fruntea sus. A fost interesant sã discutãm împreunã, sã
povestim împreunã pentru cã aici la Mãnãstirea Topolniþa
nu e un spaþiu în care sã þinem lecþii, aici Sfântul Nicodim
dã lecþii ºi toþi ceilalþi stareþi ºi duhovnici care i-au urmat
Sfântului Nicodim, aici încercãm sã învãþãm împreunã
diferenþa între noi risipiþii ºi noi adunaþii”. A spus
pãrintele Constantin Necula.
Profesorul consilier Sociolog Vasile Deac a participat
anul acesta pentru prima datã în calitate de profesor
consilier al Centrului Judeþean de asistenþã educaþionalã
în parteneriat cu Episcopia Severinului. A venit cu un
grup de voluntari ºi au prezentat o piesã de teatru forum
legatã de tema de anul acesta a adunãrii tinerilor. “Existã
un grup de oameni care se zbat sã readucã educaþia pe o
linie a centrãrii cãtre valori, valori pe care le promoveazã
ºi Biserica, valorile creºtine pentru care tinerii ar trebui
sã fie formaþi” –a spus Profesorul Vasile Deac.
“Cele douã zile dedicate activitãþilor cu tinerii au debutat
prin conferinþa susþinutã de pãrintele profesor Constantin
Necula în sala mare a Palatului Culturii Teodor Costescu
unde ne-am bucurat de prezenþa pãrintelui dar ºi de
prezenþa unui numãr mare de severineni, iar astãzi
(duminicã, 12 iunie - n.r.) am continuat cu Sfânta
Liturghie ºi apoi activitãþile specifice aici la Mãnãstirea
Topolniþa. Atât de controversatã în ultima perioadã Biserica
încearcã sã arate frumuseþea trãirii ortodoxiei ºi sã scoatã
în evidenþã faptul cã deasupra de toate mântuirea este
principalul scop al vieþii noastre pe acest pãmânt”. –A
spus Mihai Corcodel Consilier Cultural Învãþãmânt ºi
Tineret în Episcopia Severinului ºi Strehaiei.
Adunarea Tinerilor de anul acesta a ajuns la cea de-a
VII-a ediþie. Manifestarea de spiritualitate de la
Mãnãstirea „Topolniþa” îºi propune sã le dezvolte
elevilor abilitãþile de comunicare, sporirea respectului
faþã de semeni ºi faþã de familie.
Pr. Vlãducu Ion Viorel ºi Arhid. Marian-Alin Giginã
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Premierea elevilor merituoºi la disciplina religie

Episcopia Severinului ºi
Strehaiei i-a premiat luni, 13 iunie,

pe elevii care au obþinut rezultate
deosebite la concursurile ºcolare

Forþe proaspete la
Jandarmeria Mehedinþi

desfãºurate în cadrul disciplinei
Religie –cult ortodox. Începând cu
ora 17.00, la Catedrala Episcopalã
din Drobeta Turnu Severin,
reprezentanþii Sectorului Cultural
din cadrul Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei ºi reprezentanþi ai
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi au oferit diplome, icoane
ºi cãrþi celor peste 200 de elevi care

au obþinut premii la Olimpiada de
Religie ºi la concursurile “Culturã ºi
spiritualitate româneascã” ºi
“Ucenicii credinþei”, desfãºurate în
anul ºcolar 2015-2016.
Recunoaºtere au primit ºi dascãlii
de religie care i-au îndrumat pe tinerii
ºcolari, insuflându-le dragoste faþã de
valorile moralei creºtine.
Pr. Vlãducu Viorel

EXAMENUL DE
BACALAUREAT, ÎN
SIGURANÞÃ
Peste 30 de poliþiºti acþioneazã suplimentar, pentru desfãºurarea în
condiþii de liniºte ºi siguranþã a examenului naþional de Bacalaureat.
Elevii ºcolilor postliceale
din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne desfãºoarã în
aceastã perioadã, stagiul de
practicã în unitãþile operative ale
Jandarmeriei Române. Aceastã
etapã de formare, se desfãºoarã în
conformitate cu curriculum-ul
pentru pregãtirea subofiþerilor de
jandarmi seria 2015-2017.
Viitorii jandarmi, respectiv zece
elevi, care se aflã în primul an de
studiu (doi la ªcoala Militarã de
subofiþeri jandarmi ”Petru Rareº”
Fãlticeni ºi opt la ªcoala Militarã
“Grigore Alexandru Ghica”
Drãgãºani), au fost repartizaþi
pentru a se instrui în cadrul
primului stagiu de practicã la
Jandarmeria Mehedinþi.
Timp de o lunã ºi jumãtate,
elevii se vor implica direct în

munca de jandarm, alãturi de
colegi cu experienþã, desfãºurând
misiuni de ordine ºi siguranþã
publicã.
Pe timpul stagiului
de practicã, elevii fac parte din
subunitatea la care au fost
repartizaþi, dar nu vor întocmi acte
administrative ºi procedurale de
constatare în nume propriu, ei
participã doar alãturi de tutorii
profesionali, la întocmirea unor
astfel de documente.
În acest stagiu, elevii vor avea
posibilitatea de a acumula cât mai
multe cunoºtinþe practice, vor putea
aplica cunoºtinþele teoretice
acumulate în ºcoalã, astfel încât,
la finalul anilor de studii, sã fie
pregãtiþi pentru a putea face faþã
exigenþelor meseriei de jandarm.
Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Pentru prevenirea evenimentelor
negative ºi asigurarea desfãºurãrii
în condiþii de liniºte ºi siguranþã a
examenelor,
conducerea
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi a dispus suplimentarea
dispozitivului curent care
acþioneazã pentru liniºtea ºi
siguranþa comunitãþii.
Astfel, pe durata examenului
naþional de Bacalaureat, 39 de
poliþiºti vor acþiona, zilnic,
suplimentar faþã de activitãþile
dispozitivelor curente din teren.
Din totalul efectivelor
suplimentare care asigurã mãsurile
de ordine în zona unitãþilor de
învãþãmânt, 26 de poliþiºti sunt de
la structurile de ordine publicã, iar
11 sunt poliþiºti de la rutierã, restul
fiind de la alte structuri.
Echipajele din teren vor acþiona

pentru a depista ºi lua mãsurile
legale faþã de persoanele care, prin
comportamentul sau activitãþile pe
care le desfãºoarã, afecteazã
climatul de siguranþã publicã.
În acest sens, cele 19 centre
de examinare sunt incluse în
itinerariile de patrulare ale
poliþiºtilor.
De asemenea, poliþiºtii rutieri vor
acþiona pentru fluidizarea traficului
rutier, prevenirea accidentelor
rutiere, precum ºi a ambuteiajelor.
Efectivele Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi sunt în
teren pentru menþinerea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã ºi
fluidizarea traficului rutier, în zona
unitãþilor de învãþãmânt, astfel încât
examenul naþional de Bacalaureat
sã se desfãºoare în condiþii de
normalitate.  Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’
* Un microcefal cu ticuri de
tehnocrat (de mare specialist, ce
mama mã-sii de treabã!), Guran
Moise, pre numele lui (real, de
împrumut, de fatã mare, dreacu’ ºtie,
n-are nicio importanþã!), s-a bãgat în
seamã, telefonic, la o recentã
emisiune în direct a postului Digi 24
(post, cum ºtiþi, de o mare discreþie,
dacã înþelegeþi ce vreau sã spun!), cu
mai mulþi invitaþi în platou, între care
ºi deputatul Eugen Nicolicea. Acesta
din urmã, parcã mai apatic decât de
obicei. Probabil ºi din cauza vântului
extrem de anemic al audienþei
postului respectiv. Ce voia numitul
Guran cu intervenþia sa? Sã dezvolte
vreo teorie revoluþionarã menitã sã
scoatã finanþele autohtone din rahat?
Sã punã bazele unei noi ºi fructuoase
colaborãri, dupã eºecurile de rãsunet
ale celor de la Antene ºi de la TVR?
Aº, nimic din toate astea, mult stimaþi
ºi iubiþi cititori! Gurãnel voia, sutã la
sutã, sã-l scoatã din apatie pe Eugen
Nicolicea. ªi, da, prieteni, a reuºit! Cu
sistemul ºmecheriilor ºi aluziilor
jurnaliºtilor ãstora pe stil nou, care
nici instrucþie n-au suficientã, nici cu
bunul simþ nu stau prea bine. Tupeu
ordinar însã –cât cuprinde! Cât îl
priveºte pe Gurã-n Deºert ãsta, ºi-a
gãsit omul! Revenindu-ºi brusc la
forma care l-a consacrat, Eugen
Nicolicea l-a fãcut, din douã replici
ºi-o judecatã de valoare, pe numitul
Guran ºi pe penibilul moderator al
emisiunii, Prelipceanu ºi nu mai ºtiu
cum, terci, terci absolut, cu toate
ameninþãrile excluderii din emisiune.
Poate cã pentru toþi penibilii ãºtia
închipuiþi, care belesc fasolele fãcând
la planuri „din cuþite ºi paharã” de
plastic, zi de zi, searã de searã, pe la
toate televizuinele posibile, este
nevoie de câte un Eugen Nicolicea –
un politician pe care nu tremurã
pantalonii ori de câte ori vreo zuzã
televizivã are revelaþii de inspiraþie ºi
de deºteptãciune, aºa cum se
întâmplã cu atâþia alþii.
* Cucoana aia, înþepatã pânã la
graseiere enervantã, din fruntea Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Stanciu
Livia, bãsistã prin naºtere ºi vocaþie,
ar urma sã iasã la pensie pe 13 iulie

Gurã-n deºert fãcutã terci

a.c., având un venit realizat din salarii
pe ultimul an de aproximativ 250.000
de lei. Ca sã o scape, probabil, de
spectrul inaniþiei, nedemnul
preºedinte al României, Klaus Werner
Iohannis, a numit-o pe respectiva
judecãtor la Curtea Constituþionalã a
României pe o perioadã de nouã ani,
începând chiar cu data pensionãrii.
Ce ºanse monumentale au câte unii,
la sfârºit de carierã, chiar dacã adesea
ei iau în rãspãr normele profesiunii
(a se vedea, aici cazul Mariana
Rarinca)! Nu vã mai propun sã
calculaþi ce venit va cumula aceastã
cucoanã înþepatã, rârâitã ºi având
singurul merit de a fi bãsistã devotatã
atunci când a trebuit, cu salariul de
la Curtea Constituþionalã a României
ºi cu pensia de înalt magistrat, care
nu poate fi foarte departe de
cuantumul ultimului salariu. Enervaþivã ºi singuri, nu numai cu asistenþa
noastrã dezinteresatã! Un cadru
didactic, de pildã, dacã ar dori sã-ºi
continue activitatea ºi dupã împlinirea
limitei de vârstã pentru pensionare,
este îndrumat, desigur cu
bunãvoinþã, sã meargã în tot felul de
audienþe, pe la tot felul de sfinþi, în
ideea cã, pânã la urmã, cuiva i se va
face milã. Sigur, cei mai mulþi
renunþã, mãcar pentru minimul lor
confort interior, dar nu vi se pare cã,
la nivel macrosocial, se creazã tot
felul de crevase, ce adâncesc
inechitatea, nedreptatea între
diversele categorii profesionale, care
nu ºi-au pierdut competenþa,
capacitatea
profesionalã,

disponibilitatea creativã? Iar în
vremea asta ne plângem cã ne pleacã
tinerii ºi cã numãrul specialiºtilor
veritabili se micºoreazã vãzând cu
ochii? Inclusiv cu contribuþia –
desigur, de mare importanþã teoreticã
ºi practicã - a DNA?

Dobrotã sã facã jocurile în viitorul
consiliu local, extrem de echilibrat
sub aspectul componenþei, ºi, poate
chiar sã obþinã un post de viceprimar.
Ei, asta-i turbeazã, probabil, pe
„reprezentanþii legitimi ai lui Bãsescu
în teritoriu”. Întrebatã, la RTV Galaxy,

* În PMP Mehedinþi, dupã
recentele alegeri ºi dupã rezultatul
notabil (dar sub valoarea sa realã)
al Gabrielei Dobrotã în competiþia
pentru Primãria Severinului, a
intervenit zâzania. Cauzele, acelea
reale-reale, nu le cunoaºtem, doar,
în cel mai bun caz, le putem bãnui.
Probabil cã rezultatul obþinut în
alegeri îi vor fi oferit Gabrielei Dobrotã
îndreptãþirea interioarã (fiindcã în
exterior nu lasã sã se vadã) de a
accepta conducerea filialei judeþene,
cu care conducerea superioarã a
partidului însãrcinat-o. Aceastã
posturã îi va permite doamnei

într-o dezbatere de campanie
electoralã, de ce a ales partidul lui
Bãsescu, doamna Gabriela Dobrotã
a rãspuns cã aici a gãsit, a reîntâlnit,
foarte mulþi prieteni, oameni curaþi ºi
activi, dispuºi sã se angajeze masiv
în disputa electoralã. Se vede cã, în
asemenea împrejurãri, cu prietenii
este o mare problemã... Personal,
rãmân la impresia iniþialã, aceea cã
doamna Dobrotã era perfect
incompatibilã cu mentalitãþile acestui
partid de extracþie bãsistã ºi cã
scorul domniei sale ar fi fost cu totul
altul dacã ar fi candidat sub sigla unui
partid de forþã sau chiar ca independentã.

Eugen Nicolicea a fost dat afarã din
studioul Digi 24 dupã o ceartã cu
Moise Guran.
Deputatul PSD l-a catalogat pe
Guran “obraznicãturã” ºi a spus cã
“vorbeºte prostii cu gura plinã”.
Incidentul s-a produs puþin dupã
ora 21:00, în timpul emisiunii
“Jurnalul de searã”, moderatã de
Cosmin Prelipceanu, în care Eugen
Nicolicea era invitat, iar Moise
Guran a intrat în direct pentru a

comenta principalele evenimente
ale zilei, informeazã hotnews.ro.
Cosmin Prelipceanu ºi Moise
Guran au discutat despre decizia
CCR privind abuzul în serviciu,
aºteptatã miercuri, 15 iunie. În acel
moment, Moise Guran a spus cã
“alege Nicolicea pentru ei”, aluzie la
faptul ca deputatul PSD, invitatul lui
Cosmin Prelipceanu la emisiunea
“Jurnalul de searã”, este membru al
Comisiei Juridice a Camerei.

Plecând de la posibila
dezincriminare a conflictului de
interese, Moise Guran l-a acuzat pe
Eugen Nicolicea, aluzie la faptul cã
parlamentarii s-au opus în mai
multe rânduri luptei anticorupþie, cã
“de 4 ani numai asta faceþi”.
Nicolicea a ripostat, numindul pe Moise Guran “obraznicãturã”
ºi acuzându-l cã “vorbeºte prostii
cu gura plinã”.

Eugen Nicolicea a fost dat afarã din studioul
Digi24 dupã ce l-a jignit pe Moise Guran
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Perdanþii alegerilor locale din judeþ

Alegerile locale din data de 5
iunie a.c., au consemnat, pe lângã
învingãtori, ºi învinºi. Frustrarea este,
pentru unii dintre ei, cu atât mai mare
cu cât ei se credeau câºtigãtori siguri
sau cel puþin în unele situaþii
porneau ca favoriþi la startul
competiþiei electorale.
Daniel Cîrjan, liderul ºi candidatul

are. Dificultatea majorã a sa este în
ce mãsurã îºi mai poate construi o
carierã administrativã aºa cum îºi
doreºte. La momentul alegerilor
Daniel Cîrjan era viceprimar în
funcþie, situaþie care, de altfel i-a ºi
permis sã obþinã un scor bun la
alegeri. Dupã cum aratã componenþa
noul Consiliu Local este puþin

liberalilor severineni, a pierdut bãtãlia
pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Într-o astfel de situaþie existã o mare
dificultate pentru Daniel Cîrjan nu atât
în ceea ce priveºte evoluþia sa
politicã, cât mai cu seamã în ce
mãsurã va mai putea conta ca ales
local. Mai întâi trebuie precizat faptul
cã Daniel Cîrjan nu are absolut nicio
vinã pentru acest eºec electoral.
Dimpotrivã, din câte am înþeles chiar
a câºtigat în câteva secþii de votare
din municipiu în faþa lui Marius
Screciu. Prin urmare Daniel Cîrjan nu
are ce responsabilitate sã-ºi asume.
Poate rãmâne în continuare
preºedinte al PNL Drobeta Turnu
Severin cu atât mai mult cu cât a
demonstrat aptitudini de lider politic
autentic, în pofida vârstei pe care o

probabil ca Daniel Cîrjan sã mai
conteze prea mult ca ales local. În
ipoteza în care Daniel Cîrjan rãmâne
doar consilier local, chiar ºi liderul
grupului, cu atât mai mult în postura
de opozant, ºansele sale sã se afirme
se reduc substanþial. Una este sã ai o
activitate din postura de viceprimar,
alta din cea de simplu consilier local.
Sã nu uitãm: Daniel Cîrjan a fost
viceprimar în douã rânduri în aceastã
legislaturã care se încheie; doar o
perioadã scurtã de timp nu a deþinut
aceastã funcþie. Din aceastã poziþie ºia construit imaginea pentru
candidatura la funcþia de primar.
Marius Bãlu este, de asemenea, un
perdant al alegerilor locale. Desemnat
drept candidat al PNL Mehedinþi
pentru funcþia de preºedinte al CJ
Mehedinþi, lui Marius Bãlu i s-a

spulberat acest vis, întrucât liberalii au
obþinut doar 11 consilieri judeþeni
dintr-un total de 31. La debutul
campaniei electorale Marius Bãlu era
foarte încrezãtor atât în ºansele PNL
Mehedinþi de a câºtiga alegerile, cât ºi
în posibilitatea de a reveni în funcþia
de preºedinte al CJ Mehedinþi.
Probabil Marius Bãlu a mizat pe faptul
cã beneficiazã de susþinerea unui partid
mare ºi vine din postura de candidat
al unui partid de opoziþie. Însã PNL
Mehedinþi nu i-a putut oferi acest
sprijin politic. De fapt, PNL Mehedinþi
ºi Marius Bãlu au pierdut alegerile în
judeþ nu pentru cã nu au venit cu un
mesaj electoral convingãtor pentru
alegãtori, ci ºi pur ºi simplu pentru cã
PSD Mehedinþi este un partid mult mai
bine organizat în teritoriu. Însã mai
important decât atât este faptul cã PSD
Mehedinþi a avut drept candidaþi
pentru primãriile din judeþ primari în
funcþie eligibili. Aceºti primari au
contribuit decisiv la victoria PSD
Mehedinþi în judeþ, fapt care s-a
observat în votul final. Evident, în
aceste condiþii se pune întrebarea dacã
Marius Bãlu nu a adoptat o tacticã
electoralã greºitã, încercând, mai
degrabã sã candideze pentru funcþia
de primar al municipiului Drobeta
Turnu Severin, mai ales dupã anunþul
de retragere al primarului Constantin
Gherghe. Nu ºtiu dacã ar fi câºtigat
sigur, însã este evident cã ºansele ar fi
fost mult mai mari pentru Marius Bãlu
în Drobeta Turnu Severin. Nu e mai
puþin adevãrat cã ºi-a dorit sã revinã
în funcþia de preºedinte al CJ
Mehedinþi, având ºi certitudinea cã ºio va adjudeca în urma votului din 5
iunie. Votul, dar mai cu seamã noua
realitate politicã a judeþului, i-au arãtat
lui Marius Bãlu cã PSD Mehedinþi
rãmâne în continuare cel mai puternic
partid politic din judeþ. Într-o astfel de
situaþie, pentru Marius Bãlu viitorul
politic nu sunã prea bine. Sã aºteptãm
alegerile parlamentare din toamnã,
scutin la care se va lãmuri într-o mare
mãsurã ce perspective politice mai are
Marius Bãlu. Pentru cã este exclus sã
renunþe acum la funcþia de senator ºi
sã rãmânã un simplu consilier
judeþean într-un Consiliul judeþean
dominat de PSD Mehedinþi.

O surprizã de proporþii s-a
consemnat la Orºova, unde
candidatul PNL pentru funcþia de
primar, Doiniþa Chircu, a pierdut
surprinzãtor la câteva zeci de voturi
în faþa pesedistului baºtinaº, Marius
Stoica. Surpriza este cu atât mai
mare cu cât Doiniþa Chircu era
favoritã, toate sondajele de opinie o
dãdeau câºtigãtoare fãrã emoþii.
Chiar dacã a pierdut, Doiniþa Chircu
a declarat cã va rãmâne în
continuare pe baricade sã lupte
pentru Orºova, fiind convinsã cã ia fost furat mandatul de primar.
De asemenea, Romulus Vâlcu,
candidatul ALDE Drobeta Turnu
Severin pentru funcþia de primar al
municipiului, poate fi considerat un
mare perdant, deoarece formaþiunea sa
nu a reuºit sã intre în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin. Pierderea
pentru Romulus Vâlcu nu este atât cã
nu a câºtigat funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin,
fapt de altfel imposibil, ci cã nu a reuºit
sã obþinã procentul necesar pentru a
accede în legislativul local. Dacã ALDE
Drobeta Turnu Severin ar fi obþinut fie ºi
doi consilieri locali, Romulus Vâlcu ar
fi avut ºanse reale sã fie ales viceprimar.
Plecat cu o dozã mare de
optimism ºi încredere, Dan
Trancotã a pierdut pentru a doua
oarã consecutiv funcþia de primar
al oraºului Vânju-Mare. Spre
deosebire de scrutinul precedent,
de aceastã datã Dan Trancotã a
candidat pentru funcþia de primar
din partea PNL Mehedinþi. ªansele
erau mult mai mari, deoarece avea
în spate un partid puternic. Mai
mult, Dan Trancotã venea din
postura de opozant real al fostului
ºi actualului primar, acuzându-l cã
nu a fãcut mai nimic pentru
comunitatea localã. Pentru Dan
Trancotã o eventualã victorie ºi
recâºtigarea funcþiei de primar ar fi
coincis cu o reactivare politicã. În
aceste condiþii este greu de crezut
cã Dan Trancotã mai poate emite
mari pretenþii de revenire în politica
mehedinþeanã, dar ºi cã mai poate
deþine vreo funcþie publicã
importantã aleasã.
 Mircea Popescu
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Iubitele sale focoase
preºedintele Iohannis, care dispune de
fonduri reale. A adunat valutã peste
valutã din meditaþiile oferite Bãncii cãreia
i-a închiriat spaþiul din Sibiu, deþinut
ani de zile cu acte false. Invitaþia este
valabilã ºi pentru Julien Cioloº, cã nici
el nu-i „uºã de bisericã”!
Paradisurile fiscale
le-au luat minþile
Dacã se cred români patrioþi, dacã
þin cîtuºi de puþin la valorile neamului
Sãnãtatea a avut ºase miniºtri românesc, ambii sã punã mînã de la
în cinci ani, dar niciunul n-a scos mînã! Vãd cã tot la bunul simþ al
sistemul de la perfuziile mafiei. poporului rãbdãtor se apeleazã cu
Preºedintele Iohannis are cãrarea aceeaºi nesimþire, ca sã doneze bani
bãtutã la instanþe, mai întîi pentru pentru o operã de patrimoniu naþional,
incompatibilitatea fãcutã „uitatã”, apoi, care, de fapt, þine de visteria statului.
pentru cele douã case confiscate de Statul care ne stoarce prin cele mai
justiþie. De aceea, el crede cã SRI îºi mari ºi mai multe taxe ºi impozite din
face „datoria” acum ºi în veac. ªi-ar UE, statul care ne furã, statul care ne ia
putea permite sã creadã altfel? Orice înapoi 80% din salarii ºi pensii pe
cîrtealã pe seama vecinãtãþii birourilor maldãrul de facturi, statul care ne
Hexi Pharma cu cele ale SRI i-ar aduce obligã sã-i plãtim din umilele noastre
un alt fel de „Colectiv” ºi i s-ar cere venituri pe mafioþii Puterii, ne
demisia, ca lui Ponta. Iohannis ar fi îndeamnã acum prin vocea
trebuit sã-ºi dea demisia de onoarea la „patriotardã” a unor angajaþi cu ziua la
prima citare în instanþã, dar merge pe escrocherii, sã punem tot noi mînã de
ºest, fiind tot mai invizibil în þarã. Pentru la mînã pentru a recupera sculptura
Preºedinte, pentru hrãpãreþii guvernaþi, marelui Brâncuºi. Cum s-o cumpere
parlamentari,
milionari
ºi statul, cînd e tot timpul în pauzã de
supraveghetorii lor din umbrã, care se masã, cînd statul nu e capabil nici sãtoarnã între ei cu entuziasm ºi se mai ºi ºi recupereze pagubele de la proprii
ucid uneori, am o invitaþie specialã: ca hoþi ºi corupþi cu dosare penale, care
sã-ºi spele pãcatele corupþiei îi invit sã i-au cãpuºat instituþiile? Cu sumele
fie mãcar o datã cuminþi ºi sã-ºi doneze furate de penalii cu funcþii de
salariile lor pe cîteva luni, astfel ca rãspundere ai României se cumpãrau
sculptura marelui Brâncuºi, cîteva muzee ale lumii, cu opere de
„Cuminþenia pãmîntului”, sã fie artã cu tot. Se voteazã legi care dau
rãscumpãratã. Banii pe care îi vor dona, bine în dreapta ºi-n stînga lor, dar
în mare parte ºifonaþi sau sifonaþi, îi vor salariile românilor au rãmas tot cele
spãla niþel la faþã. Cum spuneam, mai mici din U.E. Atunci, de unde sã
invitaþia se îndreaptã în primul rînd cãtre mai dea românii pentru recuperarea,

e adevãrat, a unei mari opere de artã?
Pînã la urmã, statul ce pãzeºte?
Aºteaptã murã în gurã? E momentul
sã ne arate cît de mult iubesc cei doi
mari oameni de stat valorile culturale
româneºti. Nu sînt scutiþi nici muºterii
care zburdã prin raiul banilor murdari!
Nu e scutit nici Þiriac, bacherulvînãtor-multimiliardar, care a fraudat
prin clauze abuzive sute de mii de
români împrumutaþi de la banca sa.
Sau paradisurile fiscale le-au luat
minþile de tot? Pledoaria lui Cioloº cu
privire la cumpãrarea „Cuminþeniei
pãmântului” m-a fãcut sã plîng zile ºi
nopþi în ºir, numai la auzul sintagmei
folosite de acesta: „strãfundul
Sufletului Neamului Românesc”! Da
de unde atîta patriotism ºi
persuasiune! Ce ºtie el despre sufletul
neamului românesc atît de batjocorit
de un sfert de veac? Dacã e pe-aºa,
domnule Julien Ciloº, parafarazînduvã, vã înþeleg punctul de vedere, „banii
jos, noi sîntem prea sãraci, dar fãrã
aceastã operã de artã a lui Brâncuºi
(care s-a inspirat din strãfundul
Sufletului Neamului Românesc) vom
fi ºi mai sãraci. Dumneavoastrã,
domnule Cioloº, trebuie sã aveþi
inspiraþia ºi datoria sã donaþi pentru
Brîncuºi, sã faceþi tot ce vã stã în
putinþã ca noi românii sã ne pãstrãm
valorile. Cele vii, ºi cele patrimoniale”.
Am lucrat pe declaraþia lui Cioloº, cu
pielea clientului, adicã, mi se pare mai
simplu sã-l conving sã bage mîna în
propriul buzunar ºi sã doneze pentru
Brîncuºi. Are de unde.
Sfideazã cetãþenii
României de pe poziþia
unui navetist
Cum sã doneze politicienii din
grãmezile lor? Le stricã numãrul ºi nu
e frumos! Ei au fãcut cãrare bãturã la
DNA, au mult umor ºi ºtiu sã rîdã. Sã
rîdã de cetãþeni! Ca sã le piarã pofta de
rîs am aceeaºi invitaþie interesantã
pentru toþi, indiferent de partid: sã
doneze salariile lor pe cîteva luni, cum
spuneam, pentru „Cuminþenia
pãmântului”. Probabil, mulþi dintre
aceºti zevzeci care ne conduc nici nau auzit de sculptura lui Brâncuºi,
pentru cã în imaginaþia lor bolnavã ei
cîrmuiesc o þarã lipsitã de griji, unde

poporul o duce bine, consumã artã
naivã, toarce din caier, cîntã din fluier,
danseazã hora, cîntã doine „seara pe
deal” ºi mãnîncã mici ºi ciolan cu fasole.
În realitate, poporul e rupt de foame ºi
cîrpit în coate, iar în unele sate se
vieþuieºte pe întuneric, ca în feudalism,
în timp ce ei se ocupã doar cu furatul,
taxatul, genocidul ºi crima. De la primul
om în stat pînã la ultimul îºi bat joc de
români sub umbrela legilor care îi
adãpostesc. Puterea e contaminatã cu
dosare penale, ºantaj, scandaluri, crime,
abuzuri ºi corupþie. Indivizi periculoºi,
drogaþi de bani ºi putere, au consimþit
în ascuns la moartea sistemului de
Sãnãtate ºi a zeci de mii de români.
ªoferii îl huiduiesc în trafic
Îi pasã cumva preºedintelui
Iohannis? Doar a depus jurãmînt
pentru apãrarea naþiunii române? Nu
prea! El sfideazã cetãþenii României de
pe poziþia unui navetist în cãruþã, în
teleguþã ºi în convoiul de 9 maºini
blindate, care, evident, îl necinsteºte
de la fibrele identitãþii deontologice
pînã la fibrele omeniei, ale
patriotismului ºi moralei. De unde nui, nici Dumnezeu nu cere… dar cere
poporul! ªoferii îl huiduiesc în trafic,
pentru cã nici Obama nu are o
asemenea coloanã de maºini, o
desfãºurare de forþe de aceastã
anvergurã pentru naveta sãptãmînalã
personalã, nu în interes de stat. În
timpul unui an ºi jumãtate de mandat
n-a fãcut altceva decît sã batã vîntul cu
bãþul pe meridiane sau sã danseze
dupã cum poruncesc iubitele sale
focoase, Uniunea ºi America. Iohannis
a pierdut încrederea cetãþenilor din
momentul în care a confiscat protestele
din noiembrie 2015, cînd a pus pe
roate „Guvernul meu”, astãzi, un
guvern dezastru, ºi a dat curs plicurilor
sigilate de la Washington ºi Bruxelles,
în numirea noului prim ºi a listei de
miniºtri. A fost de ajuns un chibrit în
„colectiv-ul”
inflamat
cu
premeditare, ca societatea civilã sã
iasã în stradã pentru manipulare. Ei
cu lupta între gãºti pentru averi ºi
putere, noi cu visele de-a democraþia
ºi marea ei generozitate…
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Ponta reîncãrcat, Dragnea reºapat, Iohannis plimbat
Trei personaje cheie pe
scena politicã a þãrii au fost
reactivate în urma alegerilor locale.
Victor Ponta a devenit tot mai
vocal ºi îºi cere rãsplata pentru cã
a alergat în campania electoralã.
Omul de fapt cred cã negociazã
ceva mult mai mare, atunci când
cere ºefia Camerei Deputaþilor.
Este un post plãtit foarte bine.
Printre cele mai bine plãtite din
þarã. Probabil cã Ponta nu duce
lipsa banilor, chiar dacã nu mai
este la butoane. Avea ºi mai mult
pe vremea în care ocupa postul de
premier al þãrii ºi nu trebuia sã se
roage de Dragnea sã îi ofere
palmat o þigarã. Victor Ponta nu
cred cã este atât de disperat din
punct de vedere financiar sã
depindã de leafa de la Camera
Deputaþilor, dar este momentul în
care poate sã poarte altfel un
rãzboi cu amicul sãu ºi inamicul
sãu de la PSD, Liviu Dragnea.
Victor Ponta a tras ºi el în
campania pentru locale, amintind
de binefacerile guvernului pe care
l-a condus ºi câte beneficii au avut
diferite categorii sociale, ca
urmare a politicilor lansate de
fostul premier. Este foarte posibil
ca votul pro PSD sã fi avut o
explicaþie ºi în realizãrile
Guvernului Ponta. Nu degeaba

fostul prim-ministru a fost trimis
pe la þarã, sã impulsioneze babele
ºi tinerii, sã voteze cu socialdemocraþii. Acum Ponta aºteaptã
rãsplata, dar nu neapãrat un post
cãlduþ, ci mai degrabã o garanþie.
Aceea cã va putea reveni pe cai
mari ºi cã va beneficia de
susþinerea partidului sãu, în lupta
cu Liviu Dragnea. De fapt Victor
Ponta testeazã în aceste zile cât de
popular ºi cât mai este susþinut
este în PSD. Nu va da bãtãlia finalã
în acest moment contra lui Liviu
Dragnea, pentru cã încã nu are
finalizate problemele penale ºi
procesul sãu de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie încã va mai dura
ºi este abia la prima instanþã. Vor
mai trece cel mai probabil ani,
dacã nu se va întâmpla vreo
minune cu judecãtorii ºi aceºtia sã
fie impulsionaþi sã pronunþe o
sentinþã sau o achitare.
Asta depinde de cum va acþiona
ºi actuala putere în frunte cu
preºedintele Iohannis. ªeful
statului a arãtat cã ºtie sã îºi
rãsplãteascã susþinãtorii, mai ales
pe cei din Justiþie. ªi Iohannis are
ºi el timp destul sã numeascã
destui amici pe la Justiþie în cei
patru ani care i-au mai rãmas.
Aºadar va putea sã îºi asigure
spatele pentru noul mandat.

Oricum alegerile le decid ca de
fiecare datã serviciile ºi mai puþin
poporul. Depinde cine numãrã,
depinde cine cât anuleazã din
voturi. Victor Ponta, aºadar doreºte
sã fie pe cai mari când va merge
din nou în campanie electoralã
contra lui Iohannis. Sunt douã
variante. Ori PSD sã grãbeascã
prezidenþialele ºi sã îl rãstoarne pe
Iohannis, ori Ponta sã câºtige
procesele pe care le are ºi sã intre
în forþã în campania electoralã peste
4 ani. E greu de crezut cã Ponta va
avea rãbdare atâta timp ºi este
posibil sã se lupte pentru PSD cu
amicul ºi inamicul sãu Liviu
Dragnea. Poate va prinde un nou
mandat de premier sau poate, cel
mai bine pentru sine postul de ºef
al PSD, de unde va putea controla
ºi politica ºi administraþia ºi va avea
drumul deschis cãtre o nouã
candidaturã la Cotroceni. Iohannis
nu va sta cu mâinile în sân ºi în
urmãtorii ani va decora ºi redecora
pe cine va prinde. Se va înconjura

de lãudãtori ºi de susþinãtori care
îl vor ajuta pe preºedinte în
schimbul unor favoruri sau
decoraþii. Depinde ºi cât de mult
va vota poporul ºi cât de mult vor
conta serviciile la alegeri. Decisive
sunt alegerile din toamnã. Ponta
nu îºi permite sã nu ajute PSD ºi
sã se ducã la Camera Deputaþilor
ºef. Îi va fi mai greu sã umble sã
pupe babe ca ºef la Camera
Deputaþilor. Nu îºi va permite ca
PSD sã nu obþinã însã maximum
la alegerile parlamentare ºi sã
zdrobeascã PNL.
Aºadar, Ponta face un joc de
culise ºi de putere acum, când
negociazã cu Dragnea poziþia sa
actualã sau viitoare în PSD. Dacã
va scãpa de dosarul penal pe care
îl are Ponta nu va mai putea fi
oprit din visul sãu de
preamãrire. Deja îl atacã în mod
constant pe Iohannis, însã cel
mai greu adversar pentru Ponta
rãmâne, deocamdatã, Dragnea.
 ªtefan Bãeºiu
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã – APIA informeazã:
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã – APIA
informeazã cã, pânã la data de 15
iunie 2016 inclusiv, beneficiarii
Mãsurii 215 –Plãþi în favoarea
bunãstãrii animalelor –pachet a)
porcine ºi pachet b) pãsãri, aflaþi sub
angajament în derulare, au putut
depune, fãrã aplicare de penalitãþi
de întârziere, cererile de accesare a
clauzei de revizuire pentru anul de
cerere 2015, precum ºi cererile de
platã pentru anul 2016, în
conformitate cu prevederile Ordinului
nr.826/09.06.2016 pentru aprobarea
modelului cererilor de platã precum

ºi a modelului formularelor de
accesare a clauzei de revizuire a
angajamentelor încheiate în cadrul
Mãsurii 215 –Plãþi în favoarea
bunãstãrii animalelor, publicat în
Monitorul Oficial nr.437/
10.06.2016 ºi Monitorul Oficial
nr.437 bis/10.06.2016.
Cererea de accesare a clauzei de
revizuire se depune pentru
angajamentele aflate în derulare,
separat pe fiecare sesiune de
depunere, pentru activitatea
desfãºuratã pânã la 31.12.2015.
- Cererea de platã pentru anul 2016
se depune pentru angajamentele

Am lansat înscrierile pentru
Maratonul Olteniei 2016, 4X4
pentru corpul tãu! Rezervã-þi
locul la cursa preferatã, de
MTB (27 august) sau Trail
(28 august) sau la amândouã!
Dacã ai deja trecutã în calendar data
MO 2016 ºi aºteptai cu nerãbdare înscrierile,
acum e momentul. Anul acesta, înscrierile
pentru cea de-a patra ediþie a celui mai
important eveniment de mountain bike ºi trail
running din Oltenia se pot face direct pe siteul evenimentului www.maratonulolteniei.ro
Am pregãtit pentru tine la Maratonul Olteniei
2016, un eveniment CEZ România, patru probe
cu tradiþie, MTB Cross-country ºi Trail Running,
fiecare cu câte douã variante de traseu.
Taxa pânã Taxa între
Cursã
pe 31 iulie 1-23 aug.
MTB 34 km
50 RON 75 RON
MTB 51 km
50 RON 75 RON
Trail Running 10,5 km 45 RON 70 RON
Trail Running 21,2 km 45 RON 70 RON
MTB & Trail
80 RON 100 RON
Înscrierile au fost deschise aici:
http://www.maratonulolteniei.ro/inscrie-te
Suma strânsã din taxele de participare, completatã
de CEZ România, va asigura dotarea Secþiei de
Pediatrie a Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea
cu echipamente medicale vitale.
Urmãriþi îndeaproape 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, sfaturi de pregãtire ºi
experienþe din anii anteriori.
Te aºteptãm la start în Parcul Zãvoi din
Râmnicu Vâlcea! Spor la antrenamente!
Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing - CEZ România

aflate în derulare, în aceeaºi
perioadã, cumulând toate sesiunile
de depunere, pentru activitatea
estimatã 01.01.2016-31.12.2016.
- Cererile de platã ºi clauzele de
revizuire depuse dupã data-limitã de
depunere, sunt admisibile inclusiv
în intervalul de 25 de zile
calendaristice cu penalizare
(întârzierea determinã o reducere pe
zi lucrãtoare de 1% a sumelor la
care ar fi avut dreptul beneficiarul în
cazul în care cererea ar fi fost depusã
–cf. art.13 din Regulamentul nr. 640/
2014 –pânã la termenul stabilit,
menþionat în paragraful anterior).

Dupã încheierea perioadei de
depunere cu penalizare, cererile nu
mai sunt admisibile la calculul plãþii.
- Cererile de accesare a clauzei de
revizuire vor fi completate pe format
hârtie ºi depuse la centrul judeþean
al Agenþiei, respectiv al municipiului
Bucureºti, unde au fost depuse
cererile de platã aferente anului 2015.
- Cererile de platã vor fi depuse la
centrul judeþean APIA, respectiv al
municipiului Bucureºti, pe a cãrui
razã teritorialã se aflã sediul social
al beneficiarului sau pe raza
teritorialã unde are capacitatea de
producþie cea mai mare.
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Încã 10 centre de transfuzie sanguinã
vor fi renovate pânã la finalul anului 2016
- Fundaþia Vodafone România ºi
Asociaþia React dau startul celei de
a doua runde de renovare a
centrelor de transfuzie sanguinã
- 190.000 de euro investiþi în
refacerea traseului donatorului
- Peste 80.000 de donatori de
sânge, 150 de cadre medicale ºi 80
de spitale din toatã þara vor
beneficia de spaþii amenajate ºi
dotate cu aparaturã medicalã
Bucureºti, 14 iunie 2016
–10 centre judeþene de transfuzie
sanguinã vor fi renovate ºi dotate
cu aparaturã medicalã, pânã la
finalul anului în cea de a doua
etapã a programului „O ºansã
pentru viaþã”, implementat de
Asociaþia React ºi finanþat de
Fundaþia Vodafone România.
Fiecare dintre acestea va beneficia
de renovare ºi dotare cu aparaturã
modernã în baza unei analize de
nevoi realizate de organizatori în
primele luni ale acestui an. Astfel,
centrele judeþene din Arad, Alba
Iulia, Braºov, Constanþa ºi Cãlãraºi
vor beneficia de renovarea circuitului
donatorilor ºi dotare cu echipament
de recoltare sanguinã iar centrele
din Bistriþa, Drobeta-Turnu Severin,
Sfântu Gheorghe, Slobozia ºi TârguMureº vor fi dotate cu aparaturã ºi
echipamente noi, performante,
folosite în recoltarea ºi prelucrarea
sângelui.
Anual în aceste 10 centre doneazã
peste 83.700 de donatori. Sângele
recoltat este analizat, prelucrat ºi
transformat în preparate sanguine
care ajung la pacienþii din 80 de
spitale din toatã þara. Centrele de
transfuzii judeþene sunt singurele
unitãþi medicale abilitate sã
recolteze ºi sã ofere sânge pentru
sistemul medical. În fiecare an,
peste 150.000 de pacienþi sunt
beneficiarii direcþi ai sângelui
furnizat de aceste centre.
„Criteriile dupã care am selectat
cele zece centre, la fel ca ºi anul
trecut, sunt unele transparente. Am
þinut cont, pe de o parte, de
numãrul de donatori deserviþi, ºi pe

de altã parte de gradul de
deteriorare, în special în ceea ce
priveºte circuitul donatorului, sau
de lipsa aparaturii medicale
moderne. Prin renovarea noilor
centre vrem sã ne reîntãrim
angajamentul de a susþine
donatorii de sânge ºi personalul
medical în activitatea pe care o
desfãºoarã, salvatoare de vieþi
omeneºti”, a declarat Angela
Galeþa, Directorul Fundaþiei
Vodafone România.
Aceastã nouã etapã a programului
„O ºansã pentru viaþã” este finanþatã
de Fundaþia Vodafone România cu
190.000 de euro. Valoarea totalã a
sumei investite de fundaþie în
renovarea centrelor de transfuzie
sanguinã ajunge, astfel, la 538.530
de euro. Cele opt centre renovate în
2015 recolteazã sânge de la o treime
din donatorii din România ºi
deservesc 291 de spitale.
„Donarea de sânge este gestul
prin care fiecare dintre noi, atâta
timp cât avem o stare bunã de
sãnãtate, putem sã salvãm vieþi.
Când am demarat proiectul de
renovare a centrelor de transfuzie
sanguinã, am pornit de la o realitate
descurajatoare pentru potenþialii
donatori: spaþiile de întâmpinare ºi
de donare propriu-zisã erau slab
dotate ºi neprimitoare, uneori chiar
insalubre. Prin proiectul «O ºansã
pentru viaþã» am reuºit sã
asigurãm spaþii de donare la
standarde europene pentru
români, dar ºi sã mobilizãm ºi sã
educãm populaþia în legãturã cu
importanþa vitalã a donãrii, prin
sesiunile mobile de donare de
sânge”, a declarat Anca ªtefan,
Preºedintele Asociaþiei React.
„O ºansã pentru viaþã” este cel
mai amplu program naþional de
donare de sânge derulat pânã în
prezent în România. Programul,
implementat de Asociaþia React ºi
Fundaþia Vodafone România, a fost
lansat în mai 2008 cu scopul de a
îmbunãtãþi sistemul transfuzional
românesc. Pânã în prezent, prin
acest program, numãrul donatorilor

la nivel naþional a crescut cu 10%,
mai mult de 130.000 de persoane
au fost transformate din simpli
cetãþeni în donatori de sânge ºi peste
250.000 de vieþi au fost salvate.
www.pentruviata.com
Asociaþ ia React este o
organizaþie neguvernamentalã ce
participã semnificativ la
dezvoltarea celor patru piloni ai
unei comunitãþi prospere: sãnãtate,
educaþie, economie socialã ºi
dezvoltare comunitarã. Suntem
printre cele mai premiate
organizaþii neguvernamentale din
România, cu 17 premii de excelenþã
naþionale ºi internaþionale.
Implementãm proiecte integrate,
care produc schimbãri majore în
viaþa oamenilor prin sprijin
competent ºi implicare activã. În
cei zece ani de la înfiinþare, am
contribuit la schimbarea vieþii unui
numãr de aproximativ 200.000 de
români ºi am salvat peste 250.000
de
vieþi
omeneºti.

www.asociatiareact.ro
www.facebook.com/asociatiareact
Fundaþia Vodafone România este
o organizaþie neguvernamentalã
româneascã cu statut caritabil,
distinctã ºi independentã de
operaþiunile comerciale ale
companiei, înfiinþatã în 1998. În cei
18 ani de activitate, Fundaþia
Vodafone România a finanþat peste
963 de programe în domeniile
sãnãtãþii, educaþiei ºi serviciilor
sociale, având ca beneficiari copii,
tineri, bãtrâni, persoane
defavorizate fizic, social sau
economic. Pânã în prezent,
Fundaþia Vodafone România a
investit 23 milioane de Euro în
proiecte desfãºurate de organizaþiile
non-profit partenere.
Mai multe detalii despre
programele Fundaþiei se regãsesc
pe www.fundatia-vodafone.ro ,
www.facebook.com/
fundatiavodafone , http://
fundatiavodafone-blog.ro.
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Cum identificãm persoanele Eugen Nicolicea a fost...
care pretind cã sunt angajaþi
CEZ sau ADREM?
Pentru evitarea situaþiilor
neplãcute în care cetãþenii sunt
induºi în eroare de persoane
neautorizate ce se prezintã ca fiind
reprezentanþi ai distribuitorului
sau al prestatorului extern care
se ocupã de verificarea/ citirea/
înlocuirea contoarelor aveþi la
dispoziþie câteva indicii.
Când eºti vizitat de un reprezentant
CEZ sau ADREM Invest?
Clienþii noºtri pot primi vizita unui
reprezentant CEZ sau ADREM
Invest în urmãtoarele cazuri:
„- Pentru citirea sau verificarea
contoarelor de electricitate, activitate
ce se desfãºoarã o datã la 3 luni pentru
consumatorii casnici din zona urbanã
ºi din 6 în 6 luni pentru consumatorii
casnici din zona ruralã, în zilele
lucrãtoare ale sãptãmânii;
„- Pentru deconectarea/ reconectarea
la reþeaua de energie electricã. Atât
deconectarea cât ºi reconectarea la
reþeaua de energie electricã se face
cu notificarea prealabilã a clientului
în cauzã, notificare scrisã în cazul
deconectarii.
Cum se desfãºoarã vizita unui
reprezentant CEZ sau ADREM
Invest?
Orice angajat al Grupului CEZ în
România sau ADREM Invest:
„- Anunþã vizita efectuatã în interes
de serviciu;
„- Prezintã legitimaþia de serviciu
pentru a demonstra cã este o persoanã
abilitatã pentru efectuarea unei sarcini
de serviciu, mandatatã de una dintre
companiile Grupului CEZ în România;
„- Poartã o uniformã cu înscrisurile
companiei la care lucreazã;

„X salopeta ºi jacheta gri cu
portocaliu, cu insemnele CEZ
Distributie, precum logo-ul
imprimat vizibil pe uniformã;
„X salopeta ºi jacheta roºu cu
albastru, cu insemnele Adrem
Invest, precum logo-ul imprimat
vizibil pe uniformã;
„X Prezintã clar numele, prenumele
ºi funcþia;
„X Intrã în locul de cosum în vederea
desfãºurãrii sarcinii de serviciu doar
cu aprobarea proprietarului;
„X Menþioneazã motivul vizitei sale
ºi familiarizeazã clientul cu procedura
pe care urmeazã sã o punã în practicã;
„X Explicã clientului obligaþiile ce-i
revin, dacã este cazul;
„X Îndrumã clientul cãtre Info Linia
CEZ sau Centrele de Relaþii cu
Clienþii pentru soluþionarea
solicitãrilor de altã naturã decât cele
care impun motivul vizitei.
Care sunt diferenþele între
reprezentanþii CEZ sau ADREM
invest legitimi ºi persoanele
neautorizate care pot trezi
suspiciuni?
Reprezentanþii CEZ sau cei ai
prestatorului de servicii ADREM
Invest, NU cer bani care ar reprezenta
contravaloarea serviciilor prestate.
Totodatã, aceºtia NU încaseazã
contravaloarea facturii de energie
electricã sau a taxelor de deconectare
sau reconectare ºi nici NU restituie
sume de bani în numele vreuneia
dintre companii.
Persoanele neautorizate care pretind
cã reprezintã compania de distribuþie
a energiei electrice nu prezintã o
legitimaþie de serviciu, nu îºi prezinta
numele ºi funcþia, nu
detaliazã procedura
care urmeazã a fi pusã
în practicã ºi solicitã
bani pentru serviciile
ce urmeazã a fi
prestate.
Departamentul
Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing
CEZ România

 urmare din pag. 6

“Nu þi-e ruºine?”, l-a mai întrebat
Nicolicea pe Guran, care i-a
rãspuns politicianului: “Reacþia
dumneavoastrã este deplasatã”.
Dupã schimbul dur de replici
dintre Eugen Nicolicea ºi Moise
Guran, deputatul PSD a fost
invitat de Cosmin Prelipceanu sã
pãrãseascã studioul postului tv.
“Nu mai aveþi ce cãuta în acest
studio”, i-a spus Prelipceanu
politicianului.
“Aºtept ca Eugen Nicolicea sã
mã dea în judecatã. Toatã activitatea
domniei sale este pe site-ul Camerei

Deputaþilor. Au votat ca un primar
condamnat sã poatã rãmâne pe
funcþie. Dupã alegerile astea s-a creat
impresia cã românii aleg hoþi. Sunt
mulþi ca domnul Nicolicea. Vor sã
dezincrimizeze conflictul de interese.
Nu trebuie sã cãdem în aºa ceva. Sa creat iluzia cã noi românii
acceptãm corupþia ºi suntem toþi
corupþi. Avem o mânã puternicã
care îi prinde ºi îi umileºte (aluzie
la DNA - n.red.) Eu nu pot sã
accept sã revenim în altã parte”, a
spus Moise Guran în debutul
emisiunii Biziday, pe care o
realizeazã la Digi 24.

ANUNÞ PUBLICITAR
“Societatea Cupru Min SA cu sediul în Abrud, Piaþa Petru Dobra
nr. 1 judeþul Alba, România tel. +40258-780710, fax +40258780296, e-mail: cuprumin@yahoo.com; office@cuprumin.ro,
organizeazã licitaþie deschisã pentru vânzare concentrat de cupru.
Cantitatea care se va vinde este 40.000 tone. Durata contractului: 1
an. Data limitã de depunere a ofertelor: 29.06.2016 ora 11,00. Data
limitã pentru primirea solicitãrilor de clarificare privind conþinutul
documentaþiei de atribuire este 23.06.2016 ora 15,00. Data limitã
pentru transmiterea rãspunsurilor la clarificãri este de o zi lucrãtoare
de la primirea solicitãrii. Ofertele vor fi depuse în limba românã, cu
valabilitate de minim 90 zile de la deschidere. Deschiderea ofertelor
va avea loc pe data de 29.06.2016 ora 12,00 la sediul societãþii.
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasã din PW1Ct de
vedere tehnico-economic. Nu se acceptã oferte alternative.
Documentaþia de atribuire redactatã în limba românã sau în limba
englezã, pe suport de hârtie sau pe suport electronic se poate obþine
contra sumei de 2.400 lei (TVA inclus) sau echivalentul în euro,
USD la cursuI Bãncii Naþionale a României din ziua efectuãrii plãþii
în conturile societãþii:
R039RNCB0004021659250001 pentru lei
R036RNCB0004021659250055 pentru Euro
R090RNCB0004021659250053 pentru USD
deschise la Banca Comercialã Românã, Agenþia Abrud, prin
reprezentant, prin e-mail sau prin curier împuternicit, de la Biroul
Achiziþii, în baza unei solicitãri scrise care va conþine toate datele
de identificare, fiscale ºi de contact ale solicitantului, precum ºi
dovada efectuãrii plãþii”.
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Zodia Berbec

Horoscop
Zodia Leu

(21 Martie - 20 Aprilie)

(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii se vor evidenþia relaþiile
parteneriale, mai ales cele din sfera profesionalã.
Dinamismul lor te va încuraja sã îþi reevalauezi pãrerile
ºi intenþiile atât faþã de relaþia cu partenerul de viaþã,
cât ºi faþã de relaþiile profesionale. Atenþie cã nu eºti
în cea mai bunã formã, fapt pentru care existã tendinþa
de a da vina pe ceilalþi. Pe 17 ºi 19 Iunie vor intra în
preocupãrile tale, cheltuielile comune cu alþii,
cadourile bãneºti, moºtenirile sau partajele personale
ºi profesionale. Sunt posibile veºti secrete, unele
chiar interesante. Finalul sãptãmânii aduce turnuri
importante în planurile privitoare la studii, cercetãri,
cãlãtorii, datoritã formãrii aspectului de Lunã plinã
în Semnul Sãgetãtorului. Rezervã momente pentru
odihnã ºi discuþii amicale cu cei dragi.

Debutul sãptãmânii te gãseºte în mijlocul rudelor
sau prietenilor apropiaþi, bucurându-te din plin. Vorbeºti
frumos, îþi etalezi cu mult farmec talentul oratoric ºi ai
mult umor, fiind de nerecunoscut pentru unii
cunoscuþi. Cãlãtoriile pe distanþe scurte, planificarea
unor studii sau perioade pentru documentare reprezintã
alte teme importante pentru tine, demne de luat în
calcul. Pe 17 ºi 18 Iunie vor interveni aspecte
patrimoniale sau situaþii deosebite în plan familial.
Fii prudent ºi ajutã-þi neamurile cu tot ce poþi. Chiar
ºi o vorbã bunã, un zâmbet, o îmbrãþiºare conteazã
enorm. Weekend-ul anunþã turnuri importante în plan
amoros ºi în relaþiile cu copiii, datoritã formãrii
aspectului de Lunã plinã în Semnul Sãgetãtorului.

Zodia Taur

(23 August - 22 Septembrie)

(21 Aprilie - 20 Mai)
Se contureazã treburi de rutinã la locul de muncã,
aspect care te poate obosi sau chiar plictisi rapid. Pe de
altã parte se vor evidenþia unele afecþiuni specifice
sistemului renal, sunt probleme de sãnãtate ce se repun
în discuþie, dar au susþinere astralã suficientã pentru
consultaþii ºi sfaturi benefice. Situaþia la locul de muncã
pare tensionatã, dar nu sunt motive reale de îngrijorare.
Se pot petrece rãsturnãri de situaþie, unele chiar agreabile.
Pe 18 ºi 20 Iunie, relaþiile parteneriale sunt foarte
dinamice ºi interesante. Fii prudent, pentru cã atât
partenerul de viaþã, cât ºi cei profesionali au cu totul
alte planuri ºi doleanþe decât de a fi alãturi de tine sau
de a lucra împreunã cu tine. În weekend se va construi
aspectul de Lunã plinã în Semnul Sãgetãtorului,
anunþând schimbãri importante în plan financiar.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)
Primele zile ale sãptãmânii aduce chef de petrecere
ºi dorinþa de a te implica în relaþii amoroase frivole.
Constructiv ar fi sã îþi canalizezi energia ºi eforturile
spre un hobby sau spre discuþii interesante cu prietenii.
La serviciu apar situaþii deosebite, unele tensionate
bine în zilele de 20 ºi 21 Iunie. Fii prudent, deoarece
existã riscul sã declanºezi conflicte pe termen lung în
relaþiile colegiale sau chiar sunt posibile avarii serioase
în zonele de lucru. Sãnãtatea are de suferit în mod
special pe segmentele sistemului uro-genital. Rezervã
momente pentru odihnã ºi evitã, pe cât posibil
analizele, consultaþiile medicale ºi intervenþiile
chirurgicale. La sfârºitul sãptãmânii se va forma
aspectul de Lunã plinã în Semnul Sãgetãtorului,
marcând un final în relaþiile parteneriale.

Zodia Fecioarã

Aspectele privitoare la banii câºtigaþi din munca
proprie sunt preocupãrile tale din primele zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse de a primi salariul sau alte
tipuri de recompense în urma eforturilor depuse. Poate
ele nu se ridicã la înãlþimea aºteptãrilor tale, dar cu
siguranþã te vor ajutã sã treci mulþumitor peste
aceastã perioadã. Învaþã ºi obiºnuieºte-te sã foloseºti
strictul necesar! Relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat se vor evidenþia, dar într-un mod destul de
supãrãtor. Sunt posibile discuþii aprinse, sterile,
hotãrându-te chiar sã te desprinzi de persoanele care
au devenit prea toxice pentru tine ºi viaþa ta. La
sfârºitul sãptãmânii se va forma aspectul de Lunã
plinã în Semnul Sãgetãtorului ºi bine ar fi sã-l
întâmpini acasã sau în locurile natale.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Strãluceºti la începutul sãptãmânii, ai curaj, forþã,
noroc ºi mult farmec. Relaþiile parteneriale sunt destul
de tensionate, dar cu atâtea raze astrale benefice, vei
reuºi sã depãºeºti orice situaþie delicatã. Pe 17 ºi 18
Iunie revin în atenþia ta aspectele financiare de la locul
de muncã. Sunt posibile schimbãri salariale importante,
descoperirea unor fraude realizate de colegii care se
ocupã de calculele financiare ale salariaþilor, pierderi,
furturi de bani ºi bunuri. Fii foarte prudent ºi pune-þi
în siguranþã banii ºi bunurile! Evitã cheltuielile sau
rezumã-te la strictul necesar. Finalul sãptãmânii va
pune accentul pe relaþiile cu anturajul apropiat.
Dialogurile ºi întâlnirile cu rudele vor rãsturna bunul
mers al lucrurilor în acest segment, datoritã formãrii
aspectului de Lunã plinã în Semnul Sãgetãtorului.

Zodia Scorpion

Zodia Rac

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce spor în activitãþile
gospodãreºti ºi în relaþiile cu membrii familiei. Sunt
favorizate dialogurile cu rudele pe teme patrimoniale,
dar ºi rezolvarea unor chestiuni familiale care treneazã
de ceva vreme. Faptul cã trebuie sã te ocupi ºi de
sarcinile profesionale de la locul de muncã îþi displace,
dar astrele te pun la treabã, neþinând cont de toanele
tale. Ai încredere cã te vei descurca foarte bine cu toate.
Pe 19 ºi 21 Iunie revin în atenþia ta, sub o formã sau
alta, iubirile trecute. Fii prudent ºi nu te lãsa încântat
de vorbele sau gesturile mieroase ale unora. La finalul
sãptãmânii se va forma aspectul de Lunã plinã în
Semnul Sãgetãtorului, oferindu-þi imbolduri serioase
de a schimba ceva în domeniile muncii ºi al sãnãtãþii.

Sãptãmâna începe cu stãri interioare delicate.
Odihneºte-te, lasã forfota cotidianã deoparte ºi
gândeºte-te numai la tine ºi planurile tale personale.
Revin în atenþie afecþiunile renale ºi cele specifice
segmentelor capului. Þi se îmbunãtãþeºte starea de
spirit începând de joi, astfel cã te vei avânta în mijlocul
celorlalþi cu mult elan. Totuºi nu forþa nota ºi ocupãte de activitãþile necesare þie. Finalul sãptãmânii va
fi marcat de aspectul de Lunã plinã ce se va construi
în Semnul Sãgetãtorului, amintindu-þi de segmentul
financiar din zona profesionalã. Totodatã sunt posibile
cadouri sau recompense. Recomandarea ar fi sã-þi
pui în ordine aspectele financiare, deoarece astrele
îþi trimit raze minunate. Se închid unele variante de
câºtig din munca proprie, dar se face loc pentru altele.

(22 Iunie - 22 Iulie)
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Primele zile ale sãptãmânii vor scoate în evidenþã
relaþiile cu prietenii ºi activitãþile sau planurile
profesionale comune cu aceºtia. Sunt posibile situaþii
delicate, aflarea unor picanterii bine ascunse multã
vreme, de aceea atenþia trebuie sã fie maximã. Ziua de
vineri îþi aduce stãri interioare confuze, tensionate, fiind
recomandabil sã te odihneºti ºi chiar sã te retragi din
tumultul cotidian. Totodatã, duºmanii ascunºi îþi pot
crea neplãceri. Sãnãtatea ridicã ceva probleme, astfel cã
bine ar fi sã le iei în seamã. Sunt afecþiuni de fond,
poate chiar ereditare ce trebuie þinute sub observaþie
alãturi de îndrumarea unor specialiºti. Weekend-ul aduce
rãscoliri sufleteºti ºi decizii importante privitoare la
relaþiile ºi evenimentele în care eºti implicat, datoritã
formãrii aspectului de Lunã plinã în Semnul tãu zodiacal.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)
Se pare cã ai sarcini de lucru importante, astfel cã
acum ºefii vor dori un raport detaliat asupra felului
în care le rezolvi. Este bine sã vorbeºti direct ºi la
obiect, pentru cã unii îþi pot pune beþe în roate.
Aspectele locative, cele legate de familie sau de
treburi gospodãreºti sunt ºi ele prezente în preajma
ta. Sunt posibile situaþii delicate, de aceea trebuie
multã atenþie, discernãmânt ºi rãbdare. Ziua de joi
îþi aduc prieteni ºi protectori excepþionali. Urmeazãle sfaturile, dar tu evitã sã-þi expui prea mult
slãbiciunile ºi temerile. La sfârºitul sãptãmânii se
formeazã aspectul de Lunã plinã în Semnul
Sãgetãtorului, astfel cã este posibilã o multitudine
de stãri, trãiri, senzaþii ºi emoþii.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)
Primele zile ale sãptãmânii îþi aduce dorinþã de
elevare, planuri de cãlãtorii sau studii pe termen lung.
Deocamdatã, astrele nu-þi prea susþin doleanþele, dar
la momentul potrivit te vor ajuta. Alcãtuieºte un plan
de activitãþi culturale ºi antreneazã-i ºi pe cei dragi
alãturi de tine. În zilele de 17 ºi 18 Iunie te va
preocupa domeniul profesional, respectiv relaþiile cu
ºefii ºi poziþia ta în cadrul unui grup de lucru. Fii
prudent, pentru cã sunt posibile discuþii aprinse ºi
chiar se pot declanºa conflicte cu implicare juridicã
pe termen lung. Deasemenea, se construieºte aspectul
de Lunã plinã în Semnul Sãgetãtorului, marcându-þi
un final important în relaþiile cu prietenii ºi protectorii
din segmentul socio-profesional.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Eºti preocupat de cheltuielile comune cu alþii, de
achitarea facturilor sau datoriilor de orice fel. Sunt
posibile veºti îmbucurãtoare, dar lucrurile se vor
concretiza ºi rezolva ceva mai târziu. Joi ºi vineri apar
tot soiul de rãscoliri sufleteºti ºi mentale, astfel cã
avalanºa de stãri interioare controversate va duce la o
mare dorinþã de evadare din cotidianul zgomotos.
Orienteazã-þi eforturile spre a plãnui o vacanþã îndepãrtatã,
în locuri dragi sufletului tãu. Sau lectureazã cãrþi bune,
vizioneazã filme amuzante, piese de teatru împreunã cu
cei dragi ºi de încredere. Finalul sãptãmânii aduce
influenþe deosebite în plan profesional, deoarece se
formeazã aspectul de Lunã plinã în Semnul Sãgetãtorului.
Ai încredere cã totul se desfãºoarã în favoarea ta.
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Francul elveþian a egalat maximul anului

Odatã trecute alegerile locale, perechea
euro/leu a avut o volatilitate redusã, cursul
miºcându-se într-un culoar de circa un ban ºi
jumãtate. Mult mai volatile au fost monedele
elveþianã ºi americanã.
Cel mai recent sondaj asupra modului în care
vor vota britanicii la referendumul de sãptãmâna
viitoare indicã un avans de 10% pentru tabãra
care doreºte ieºirea Marii Britanii din UE (Brexit).
Aceasta a produs scãderea lirei sterline la
minimul ultimelor cinci luni iar un eventual
Brexit ar putea echivala cu o scãdere instantanee
a acþiunilor europene cu circa 25%.
Pe acest fond, investitorii de pe pieþele internaþionale
ºi-au înmulþit plasamentele în moneda elveþianã.
Francul, care este considerat drept o „monedã

refugiu”, la fel ca uncia de aur sau yenul, s-a apreciat
faþã de euro de la 1,11 la 1,083 unitãþi, la finalul
perioadei analizate. Pe piaþa localã, media BNR a
urcat de la 4,1154 la 4,1731 lei, nivel egal cu maximul
acestui an, de 4,1732 lei, atins în 12 ianuarie.
Cursul euro s-a miºcat între 4,5070 ºi 4,5218
lei, medie stabilitã la finalul perioadei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat între 4,5140 ºi
4,5240 lei, cu închiderea la 4,520 ºi 4,5230 lei.
Evoluþia leului din urmãtoarele zile va fi
influenþatã, în principal, de factorii externi, precum
deciziile care vor fi luate de Comitetul de politicã
monetarã al Rezervei Federale americane (FOMC)
în privinþa nivelului dobânzii-cheie sau de
rezultatul referendumului din Marea Britanie.
Cursul dolarului american a scãzut la

începutul perioadei la 3,9636, dar a încheiat-o
pe creºtere, la 4,0330 lei, într-o ºedinþã în care
cotaþiile au urcat la 3,994 ºi 4,034 lei.
Pe pieþele internaþionale, perechea euro/dolar
a avansat pânã la 1,1416 dolari, maximul ultimei
luni, dar a scãzut la finalul perioadei pânã la
1,1210 - 1,1232 dolari.
Creºterea euro a fost provocatã de ecourile
încetinirii ritmului de redresare a pieþei muncii
americane, care punea sub semnul întrebãrii
posibilitatea ca FOMC sã decidã o nouã creºtere,
dupã cea din decembrie trecut, a dobânzii cheie.
Dupã depãºirea pragului de 1,14 dolari au urmat
marcãrile de profit ºi luarea unor poziþii de
protecþie înainte de ºedinþa FOMC ºi
referendumul din Marea Britanie.
În piaþa la termen de la Sibiu, euro s-a
tranzacþionat pentru septembrie la 1,1355 –
1,1392 dolari iar pentru decembrie a scãzut de
la 1,1421 la 1,1265 dolari în timp ce uncia de
aur cu scadenþa la finalul lunii a crescut de la
1.252 la 1.285 dolari.
Analiza cuprinde perioada 8 –14 iunie.
 Radu Georgescu

La Arad s-a desfãºurat
cea de-a cincea ediþie
a Zilei Judoului
Arãdean

Sâmbãtã 11.06.2016 la Arad s-a
desfãºurat cea de a cincea ediþie a Zilei Judoului
Arãdean, competiþie internaþionalã de Judo,
structuratã în “Memorialul Mihai Botez’’ pentru
vârstele U12, U14, masculin ºi feminin ºi
Euroliga pentru vârsta U16, care a adunat la start
421 sportivi de la 41 de cluburi din 5 þãri: ROU,
SRB, HUN, CRO, SLO.
Sportivii CSM Drobeta au participat ºi s-au
clasat dupã cum urmeazã:
Loc I
- VLADU ANA MARIA -36 kg -U16 ºi U 14
- ARGINT DIANA -48 kg -U14
Loc III
- VÂLVOI DENISA -36 kg -U12
- TOPALÃ VLAD -66 kg -U16
Neclasatã
- DEMETRIO DANIELA -57 kg-U16
A fost o competiþie deloc uºoarã pentru aceste
vârste ºi datoritã numãrului de sportivi, dar ºi
valoric vorbind, aºadar o bunã verificare pentru
toþi participanþii, în special pentru vârstele U12
ºi U13 care vor lupta în acest weekend la
Finala Campionatului Naþional ce se va
desfãºura la Baia Mare.
Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

sport
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Podium identic, cu cel
din sezonul precedent
În ultima etapã a sezonului
2015-2016 din Liga a IV-a
Mehedinþi, campioana Pandurii
Cerneþi s-a impus fãrã emoþii în
deplasarea de la ªimian ºi a încheiat
campionatul cu un avans de 20 de

marcatorilor e completat de
Andrei Enea (20 g; Pandurii
Cerneþi), Claudiu Topalã (17 g;
CS Strehaia), Constantin
Negrescu (15 g; Recolta Dãnceu)
ºi Eduard Tiþa (14 g; AS Corcova).
În ultima etapã a
Liga a IV-a
sezonului, echipa satului
Etapa a XXVIII-a (ultima)
Coºuºtea Cãzãneºti - AS Corcova
2-3 Cerneþi a câºtigat derby-ul
Viitorul ªimian - Pandurii Cerneþi
1-4 comunei ªimian cu scorul
Recolta Dãnceu - Viitorul Cujmir
3-0 de 4-1, pe Stadionul Ion
CS Strehaia - Dunãrea Gruia
3-0 Floricicã, prin golurile lui
Andrei Enea (22, 85),
Clasament
Mãdãlin Petcu (35) ºi
1. Cerneþi
28 24 3 1 99-28 75
2. Dãnceu
28 17 4 7 75-47 55 Mãdãlin Lazãr (70), respectiv
3. Strehaia
28 15 5 8 71-42 50 Ionuþ Pereanu (81).
4. Corcova
28 15 4 9 61-44 49 Sâmbãtã, de la ora 18, pe
5. Cujmir
28 10 3 15 42-53 33 acelaºi teren din ªimian,
6. ªimian
28
7 3 18 38-73 24 campioana Ligii a IV-a
7. Cãzãneºti 28
6 5 17 46-94 23 Mehedinþi va întâlni
8. Gruia
28
4 1 23 22-72 13 reprezentanta judeþului
puncte faþã de locul secund, ocupat Caraº-Severin, CSM ªcolar Reºiþa,
ºi în acest an de Recolta Dãnceu. De în manºa-tur a play-off-ului pentru
altfel, podiumul a fost similar celui promovarea în Liga a III-a.
din sezonul precedent, pe ultima Campioanele judeþelor Mehedinþi
treaptã situându-se tot CS Strehaia. ºi Caraº-Severin s-au întânit ultima
ªi golgheterul campionatului a datã în 2011, pe teren neutru, la
fost tot Mãdãlin Mãtãsãreanu. Dacã Motru, când Gloria Reºiþa a dispus
anul trecut marcase 31 de goluri, cu 1-0 de Dunãrea Pristol. În
atacantul Pandurilor a înscris în dublã-manºã, cele douã judeþe
actuala stagiune de 25 de ori. Topul vecine mai jucaserã în 1996, când

CS Termo Severin a eliminat Pandurilor care a câºtigat un meci de
Arsenal Reºiþa, dupã ce s-a impus baraj. Acesta reuºise sã promoveze
cu 2-0 în Valea Domanului ºi cu în 2014 cu Minerul Valea Copcii,
3-0 la malul Dunãrii.
dupã ce trecuse de Gilortul Târgu
“Trebuie sã jucãm cu mult curaj ºi Cãrbuneºti, scor 2-0 pe terenul din
încredere. ªansele de promovare sunt Slatina. În schimb, CS Pandurii
de 50 / 50 la sutã. Depinde ºi cât de Cerneþi a pierdut precedentele
proaspeþi o sã fim în ziua meciului. meciuri de baraj, din 2007, 2012 ºi
Din pãcate, majoritatea dintre noi 2015, când a întâlnit CS Becicherecul
avem servicii în alte domenii ºi jucãm Mic (2-5), Vulturii Lugoj, respectiv
fotbal de plãcere, dar trebuie sã CSU II Craiova (4-0, 8-0), anul trecut.
strângem rândurile. Pentru mine, e
 M. O.
a doua mea experienþã
Liga a V-a
la baraj ºi simt cã putem
Etapa a XXV-a
readuce Mehedinþiul în Real Vânju Mare - Voinþa Opriºor
8-0
Liga a III-a, chiar dacã Dunãrea Hinova - Voinþa Vrata
3-0
jucãm contra unei Unirea Gârla Mare - Viitorul Floreºti
3-2
echipe bune”, a spus AS Ghiciulescu Hinova - ªtiinþa Broºteni 10-1
atacantul Enea, singurul Inter Salcia - Dunãrea Pristol
3-0
0-3
component
al Speranþa Punghina - Inter Crãguieºti

Campioana se decide în ultima rundã

AS Corlãþel a stat

În ultimul eºalon fotbalistic din
Mehedinþi, titlul va fi decis în ultima
etapã. În penultima rundã, Dunãrea
Hinova a fost învinsã, surprinzãtor, pe
teren, cu 4-1 de Voinþa Vrata, însã liderul
a contestat identitatea unui jucãtor al
echipei adverse ºi a câºtigat partida cu
3-0, la masa verde. În schimb,
contracandidata Real Vânju Mare a
surclasat Voinþa Opriºor cu scorul de 80, prin golurile lui Adrian Nicola (’20, ’47,
’54, ’84), Adi Stoia (’56, ‘58), Marinel
Mãnoaica (’62) ºi Adrian Poianã (‘68).
Astfel, înaintea ultimei etapei, cele douã
pretendente la titlu sunt despãrþite de un
singur punct, iar campioana Ligii a V-a
va fi decisã dupã partidele de duminicã
dimineaþa, când liderul va juca pe terenul
ocupantei locului al treilea Inter
Crãguieºti, iar Real Vânju Mare va întâlni
Voinþa Vrata, în deplasare.  M. O.

1. D. Hinova 23
2. Vânju Mare 23
3. Crãguieºti 23
4. Vrata
23
5. Salcia
23
6. Gârla Mare 23
7. Floreºti
23
8. Pristol
23
9. Corlãþel
23
10. Opriºor 23
11. Broºteni 24
12. G. Hinova 23
13. Punghina* 23

Clasament
20
20
15
13
13
11
11
9
10
9
5
5
1

2 1
1 2
2 6
1 9
1 9
2 10
0 12
4 10
1 12
0 14
1 18
0 18
1 21

91-30 62
95-26 61
79-36 47
65-42 40
62-46 40
52-50 35
52-57 33
46-53 31
45-52 31
42-75 27
39-101 16
43-76 15
16-83 4

Etapa viitoare (ultima)
Duminicã, ora 11
Inter Crãguieºti –Dunãrea Hinova
Voinþa Vrata –Real Vânju Mare
Viitorul Floreºti –AS Ghiciulescu Hinova
Voinþa Opriºor –Unirea Gârla Mare
AS Corlãþel –Inter Salcia
Dunãrea Pristol –Speranþa Punghina
ªtiinþa Broºteni - stã
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Sucã, tanti Dobrotã ºi funcþiile, nea Cârjan
pierzãtoru’ ºi umbra “playboy-ului” la Severin

Gata sã fârºi de tot! Sã dusã
ºi sã dusãrã! ªi ãi de furã în
campanie, ºi ãi de furã dupã
campanie! Acuma e bine cã sã
fârºi, cã la câte au auzit urechile
lu Sache al lu Zãpãcitu, care e cam
fudul, nici Tanþa lu Pecingine nul mai scoate la luminã fro lunã de
zile. Cã el zisã cã nu iasã din casã,

cã poate mai primeºte neºte figuri
pe o foaie, cu o droaie de
promisiuni cu lapte ºi miere ºi cu
înjurãturi pe partea ailaltã.
Cã aºa fu campania la Severin,
cu urmãriri, cu filmãri, cu
paparazzi urcaþi pin pomi, pitiþi pe
la colþuri, luptã mare, ce mai. Da
pãnã la urmã sã dusã, acuma unii
sã pregãtesc pentru aia din
toamnã. Unii cherdurã, alþii
câºtigarã ºi alþii trag sforile sã
apuce ºi ei un oscior, ceva. Cam
aºa cum e tanti Dobrotã, care
dupã ce spãrie copiii pe la
televizor, încearcã sã sã facã

viceprimar, cu ajutoru liberalilor.
Acuma, Sucã zâce cã mai bine sã
lasã de meseria asta ºi sã apucã
de ce-o ºti mai bine, cã pãnã
acuma mai mult i-a cam aburit pe
severineni cu promisiuni, iarã
acuma ar vrea ºi o foncþie.
Ete, mai bine ia exemplu di la nea
Bidilici, care înþeleasã cã e mai

afacere sã rãmânã în televiziune,
decât sã ia ajutor de la stat ºi
renunþã la onorabilul post în
favoarea sticlei. Sticlei de
televiziune, ca sã nu care cumva sã
înþelegeþi altceva. Cã zisã ºi
Marghioala lu Fleaºcã, cã ea n-a
mai vãzut atâtea mizerii pe metru
pãtrat, ca în ultima campanie
electoralã, de ziceai cã Severinul
e mai ceva ca un câmp de luptã.
Mã fraþilor, da nea Nicolicea al
mare nu sã dezvaþã ºi cum cine e
frate sã aseamãnã, aºa ºi obiceiurile.
Probabil obiºnuit cu vremea
Galaxy-ului de pe vremuri, când tãia

ºi spânzura tot ce
miºca bani pin
judeþ,
nea
Nicolicea încercã
sã facã legea ºi la
Digi 24, cu nea
C o s m i n
Prelipceanu ºi
severineanu Moise
Guran. Da nu
numai cã nu-i
mearsã, da rãmasã
ºi fãrã invitaþie
pentru
data
viitoare, cã primi
interzis pe postu cu
pricina. Cã ºtiþi
povestea cu gura
care bate ceva, aºa cum fãcu ºi nea
Nicolicea al mic, care la Severin se
dedea peste cap sã facã atmosferã
în campanie ºi la final contribui
cu brio la înfrângere.
Mã fraþilor, da apropo de
înfrângere, când vã spusã Sucã sã
nu pariaþi pe nea Cârjan, cã nu
ajunge decât pânã la clanþa uºii de
primar, unii nu credeau. Pã da, nu
credeau ºi ajunsãrã iarã la vorba lu
Sucã. Pã dacã nea Cârjan sã luã
dupe unii ºi alþii, care-i promisãrã
cã-l fac primar, fãcând mãscãri chiar
ºþi la evenimente de aducere aminte
ºi respect, da uitarã sã-i spunã cã
numai pe Facebook, nu ºi în
realitate. Aºa cã la final nu mai
trecurã nici pe la partid, cã era
lumina stinsã ºi jaluzelele trase.
ªi tanti Chircu cherdu pe mâna
‘mneaei, cã nu întotdeauna are mânã
bunã ºi plus cã Orºova nu e Severin

ºi nici orºovenii nu sunt uºor de
dus de nas. Pã nu, cã o mirosirã
pe tanti Chircu ºi zisãrã cã nu
miroase a bine ºi preferarã rãul ãl
mai mic. ªi vorba lu naºu
Pantelicã, nu fãcurã rãu, da acuma
sã-l vedem ºi pe tinerelu ãsta Marius
de ieºi ce-o face ºi ce-o drege.
Acuma, una peste alta, e rost de
treabã multã pin Severin, cã oraºu
are nevoie de pus umãru, cã destul
l-au lãsat deoparte toþi. Cã doar nu
ne-om încãlzi cu “playboy-ul” lu’
“costicã fifty-fifty”!? Unde mai pui
cã tocmai sã anunþã oficial cã
RAAN-ul e în faliment, aºa cã e
mare nevoie de o alternativã la aºa
probleme. Da sã-i vedem la treabã
ºi mai puþin la vorbã, cã lui Sucã-i
merge pixul cât nu pot ei sã ducã!
C-aºa-i în tenis!
Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

