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"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu
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Liviu Dragnea, preºedintele PSD, a declarat luni
searã, într-o emisiune televizatã la România TV, cã Guvernul
Grindeanu vrea sã adopte în primul trimestru o lege prin
care firmele vor fi atenþionate înainte cã au greºit ºi cã
trebuie sã se corecteze înainte de a fi penalizate.
   Legea prevenþiei ar trebui sã schimbe relaþia dintre stat ºi
oamenii de afaceri: statul nu mai trebuie sã fie agresiv cu firmele,
nu trebuie sã avem un stat care sã-i pedepseascã pe oamenii

Liviu Dragnea, PSD: Vrem sã adoptãm o lege a prevenþiei în economie prin
care Fiscul nu va putea sã impunã o mãsurã penalizatoare unei firme atât
timp cât nu a avertizat firma cã a greºit ºi cã trebuie sã se corecteze

de afaceri, sã le închidã firmele ºi sã-i trimitã în puºcãrie.
   Guvernul Grindeanu a fost anunþat marþi dupã-amiazã,
iar miercuri a obþinut votul Parlamentului ºi a depus
jurãmântul în faþa preºedintelui Klaus Iohannis.
   Deºi nu va conduce Guvernul, Liviu Dragnea este vârful de
lance al programului economic ºi politic, acesta conþinând
mai multe mãsuri cu caracter economic care ar trebui sã
resusciteze afacerile, în special pe cele ale firmelor româneºti.

Daruri pentru bãtrânii
de la centrul Gura Vãii

Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a împãrþit cadouri persoanelor vârstnice,  de la Centrul
de plasament bãtrâni  din Gura Vãii, marþi, 27 decembrie, aceasta fiind a doua vizitã a edilului Severinului. În
aceeaºi lunã, Marius Screciu a vizitat centrul de bãtrâni pentru a le oferi sprijin ºi a le asculta problemele...

Dupã
Revelion, la

loc în tranºee

Vom vedea cât va rezista ºi
cum va rezista guvernul

Grindeanu. Deocamdatã îi
acordãm prezumþia de

responsabilitate ºi
competenþã. Peste câteva

luni (de miere) ne vom
aºeza ºi vom trage linie:
am fost purtaþi de un val
de naivitate ºi încredere

sau am avut bune intuiþii?
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     Nici nu s-au stins cu totul
zgomotele petardelor ºi artificiilor de
Revelion, ale veseliei generale legate
de trecerea într-un nou an, cã deja
alte zgomote, mult mai ridicate-n
amplitudine, le-au luat locul.
Rumoarea miºcãrilor de pe scena
politicã ºi-a reluat locul de prim plan,
iar  totuºi proaspãta concordie  din
jurul bradului de Crãciun ºi a meselor
de sãrbãtoare e deja uitatã. Ne
întoarcem încetiºor în zona
tranºeelor ºi a rãzboiului intern.
Numirile ºi instalarea noului guvern
a stârnit controverse atât de aprige
încât cred cã devine de domeniul
science-fiction posibilitatea ca în þara
aceasta sã se ajungã vreodatã la o
stare de  normalitate a dialogului, de

Dupã Revelion, la loc în tranºee
civilitate a acceptãrii opiniei opuse.
Dincolo de toate accesele de furie ºi
consternare ce au umplut spaþiile
dezbaterilor tv ºi facebookul pe tema
noului guvern, dincolo de toatã
grãmada de schelete scoase din
dulap ºi readuse în spaþiul public de
dragul scandalului, cert este cã þara
aceasta avea nevoie de un guvern
ºi, odatã ce PSD a câºtigat atât de
categoric alegerile, PSD era dator sã
ofere o formulã ºi mai cu seamã sã-
ºi stingã promisiunile electorale.
Pentru oameni, pentru alegãtori
acesta e cel mai important aspect, ºi
mai puþin numele celor din guvern.
Furia dreptei e justificatã, desigur, dar
e fundamentatã pe o înfrângere
umilitoare, de spectrul cãreia nu va
scãpa uºor. Dar eroarea dreptei,
eroare în care stânga nu a cãzut, a
fost aceea de a dialoga, în timpul
campaniei electorale, mai mult cu
adversarul (PSD) ºi prea puþin cu
cetãþenii. Scria un bun analist al
vieþii politice pe wall-ul sãu de
facebook, zilele acestea, cã nu
mai merge cu sloganuri de genul
„PSD e rãu”. Adevãrul este cã din
aceastã înfrângere, dreapta poate

învãþa ceva. „Ura împotriva PSD nu
face, în acest moment, decât sã
consolideze pozitia PSD, care a urcat
peste 50% (cum e ºi normal).
   Responsabilitatea schimbãrii
discursului, în opoziþie, aparþine în
primul rând liberalilor. În loc sã
continue acelaºi discurs perdant
anti-PSD, ar trebui sã se adune ºi: 1.
sã se întrebe unde au greºit de-au
pierdut alegerile; 2. ce pot face pentru
a le câºtiga pe urmãtoarele. Un lucru
e clar: nu le vor câºtiga cu “jos PSD,
comuniºtii, corupþii”. Repet: aceastã
urã nu va face decât sã întãreascã
PSD”. E de meditat la aceste punctãri
în marginea situaþiei de faþã. Asta pe
de o parte, pe de cealaltã parte, auzind
numele celor propuºi sã intre în noul
guvern, am tresãrit plãcut surprins
auzind cã e vorba ºi de un
mehedinþean: Petre Daea, fost
ministru al agriculturii. Au trecut ani
buni de când acest judeþ nu a mai
dat un ministru ºi, probabil cã aþi
observat ºi dv. de fiecare datã când
am avut ºi noi un ministru pe la
Bucureºti, ceva –a mai miºcat ºi pe
la noi prin judeþ, ceea ce nu a fost
deloc rãu. Cum sã nu te bucuri cã

judeþul nostru are o ºansã în plus? E
cu totul altceva sã stai pe la uºi, ºi cu
totul altceva sã ai uºile deschise,
atunci când e în joc soarta
comunitãþilor, investiþiile, probleme
cu care se confruntã oamenii. Petre
Daea a fost un ministru al agriculturii
performant, pe vremea guvernului
Nãstase. ªi e un specialist în acest
domeniu, fãrã nici un dubiu. În plus
e un om care a pus suflet ºi o imensã
putere de muncã pentru soarta
agriculturii, încã de pe vremea când
era tânãr inginer agronom la ªiºeºti,
apoi când a lucrat la DGIA.
   Pentru judeþul nostru ar trebui sã
fie un motiv de mândrie ºi de
speranþã, aºa cum a fost ºi în cazul
altor miniºtri, e drept, puþini,
proveniþi de aici. Începe un nou
an, ºi începe, dupã cum observaþi,
pe metereze. Vom vedea cât va
rezista ºi cum va rezista guvernul
Grindeanu. Deocamdatã îi acordãm
prezumþia de responsabilitate ºi
competenþã. Peste câteva luni
(de miere) ne vom aºeza ºi vom
trage linie: am fost purtaþi de un
val de naivitate ºi încredere sau
am avut bune intuiþii?

Anul 2017 ar putea veni cu
mai multe provocãri pe scena
politicã ºi administrativã a judeþului
Mehedinþi. Cutremurul celei mai
ruºinoase înfrângeri suferite de PNL,
pus în antitezã cu victoria zdrobitoare
a PSD, ar putea aduce modificãri în
mai multe consilii locale din judeþ,
dar ºi reorientãri în ceea ce priveºte
colaborarea dintre formaþiunile
politice la nivelul principalelor
administraþii locale. Drobeta Turnu
Severin ºi Orºova ar putea fi polii
schimbãrii, schimbare ce poate fi
operatã în favoarea PSD.

A trecut peste noi un an electoral
complex ºi cu o dinamicã destul de
alertã, la capãtul cãruia avem cel puþin
douã certitudini: victoria rãsunãtoare
a PSD ºi înfrângerea ruºinoasã a
PNL. Dar mai avem ºi o altã
provocare majorã, coborâtã din anul
2016 ºi anume termoficarea
municipiului Drobeta Turnu Severin.

Provocãrile politico – administrative ale anului 2017
Va reuºi ALFA GROUND SOLUTIONS
sã punã în funcþiune controversata
centralã termicã pânã la finele lunii
februarie ºi vom putea sta liniºtiþi
iarna viitoare, fãrã sã suportãm din
nou costurile unei termoficãri cu
pãcura ºi cu semne de întrebare
asupra traseului acestui preþios
combustibil cãtre cazanele de la
defunctul ROMAG TERMO? Rãmâne
de vãzut! Pânã una alta, sã ne amintim
ce înseamnã dubla victorie electoralã
din anul precedent a unui PSD ce
practic a trecut cu buldozerul peste
toþi ceilalþi competitori. Ar putea
însemna, cel mai probabil, o
reconfigurare a puterii în legislativul
celui mai mare municipiu al judeþului,
reºedinþa de judeþ, Drobeta Turnu
Severin. Cu o victorie parþialã la
locale, PNL a reuºit sã aducã în CL
Severin 10 consilieri, cu care a reuºit
sã preia puterea, ajutându-se de o
parte a grupului PSD, de

inconsistenþa grupului UNPR, dar ºi
de neputinþa celor de la PMP. Cu
frâiele puterii locale în mâini, liberalii
nu au reuºit sã puncteze la alegerile
parlamentare nici mãcar cum o
fãcuserã la locale ºi au scos un umil
17 la sutã. Chiar dacã ºi-au asumat
rezolvarea problemei termoficãrii,
chiar dacã au fãcut campanie pe tema
aceasta ºi au marºat pe recunoºtinþa
electoratului severinean care,
chipurile, ar fi trebuit sã voteze masiv
cu PNL, doar pentru cã PNL-ul le-a
adus ceva ce la nivelul acestui secol
ar trebui sã fie o normalitate, liberalii

au pierdut competiþia tocmai din
cauzã cã s-au jucat cu nervii
oamenilor care începuserã sã îngheþe
imediat dupã 1 noiembrie. Tocmai
ceea ce au vrut liberalii sã deþinã,
deºi nu au câºtigat, adicã puterea
în Legislativul local, s-ar putea risipi
acum dupã ce PSD ºi-a consolidat
puterea masiv, prin victoria de la
alegerile parlamentare. PNL,
partidul care a obþinut cel mai mic
scor din istorie la Mehedinþi, ar putea
fi înlãturat din ecuaþia puterii locale,
iar PSD ar putea prelua majoritatea

CONTINUARE ÎN PAGINA 7
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Primarul Municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu,  a  împãrþ i t  cadouri
persoanelor vârstnice,  de la
centrul de plasament bãtrâni
din Gura Vãi i ,  marþ i ,  27
decembrie, aceasta fiind a doua
vizitã a edilului Severinului. În
aceeaºi lunã, Marius Screciu a
vizitat centrul de bãtrâni pentru
a le oferi sprijin ºi a le asculta
problemele persoanelor
vârstnice cu ocazia Crãciunului.
   Cei 19 bãtrâni internaþi la azil au
primit din partea Primãriei

Drobeta-Turnu
Severin dulciuri,
fructe, cozonaci ºi
sucuri. Primarul
le-a urat Sãrbãtori
Fericite bãtrânilor
ºi angajaþilor
centrului, a stat
de vorbã cu
fiecare ºi le-a
promis cã îi va vizita periodic.
Gestul primarului Marius Screciu
a adus bucurie în sufletele
bãtrânilor, mai ales cã mulþi dintre
ei primesc vizite rare din partea

rudelor, sau nu sunt vizitaþi deloc.
   De asemenea, colindãtorii de la
Palatul Copiilor din Drobeta-Turnu
Severin au susþinut un concert de
colinde, sub îndrumarea ºi

coordonarea doamnei profesor Siþa
Novac. Aceºtia au primit dulciuri ºi
au fost felicitaþi de primarul Marius
Screciu pentru momentul pe care
l-au creat.

Daruri pentru
bãtrânii de la
centrul Gura Vãii

Daruri oferite de sãrbãtori bãtrânilor ºi copiilor de
cadrele didactice de la Scoala Postlicealã Sanitarã

   Pentru al cincelea an consecutiv, înaintea Sãrbãtorilor
de iarnã, cadre didactice de la ªcoala Postlicealã
Sanitarã Drobeta Turnu Severin au hotãrât sã ofere
motive de bucurie bãtrânilor ºi copiilior din centrele
situate la Gura Vãii. Ca de fiecare datã, profesorii au
cumpãrat dulciuri, cozonaci, fructe, sucuri... ºi, sub
îndrumarea directorului ºcolii, prof. Delia Gabriela
Alecsandru, au mers la Gura Vãii la Centrul de Bãtrâni ºi
la Centrul de Plasament pentru Copii “Sfântul Nicodim”,
instituþii subordonate Primãriei Drobeta Turnu Severin
ºi, respectiv, Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Cadrele didactice au fost însoþite ºi de un Grup de
colindãtori, format din elevi ai ºcolii ºi, împreunã, au
oferit daruri  ºi urãri de sãnãtate celor prezenþi, dar ºi
promisiunea revederii peste un an, de sãrbãtori.

 Biroul de presã
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A devenit deja tradiþie ca în
fiecare an la praznicul Botezului
Domnului, preoþii ºi credincioºii
din municipiul Drobeta Turnu
Severin sã meargã în procesiune
solemnã spre portul dunãrean,
acolo unde are loc slujba de sfinþire
a Aghiasmei Mari. Dupã încheierea
Sfintei Liturghii în jurul orei 11.00,
grupurile de preoþi ºi credincioºi
vor pleca în mod organizat de la
bisericile din oraº cãtre port.
Procesiunea va trece mai întâi pe
la Catedrala episcopalã, de unde
se vor adãuga alte câteva sute de
suflete, alãturi de soborul de
slujitori, în frunte cu ierarhul
locului, care va sluji Sfânta

Procesiune de Boboteazã
la Drobeta Turnu Severin

Liturghie la Catedralã, începând cu
ora 09.00. Odatã ajunºi în port,
credincioºii vor lua parte la
slujba sfinþirii Aghiasmei Mari,
ce va fi sãvârºitã, începând cu
ora 11.30,  de Preasfinþ itul
Pãrinte Episcop Nicodim, într-un
loc special amenajat.
   Cu acest prilej vor fi sfinþite ºi
apele fluviului, iar cei mai îndrãzneþi
creºtini vor recupera crucea floralã
din Dunãre. Alãturi de Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, la buna
desfãºurare a acestui eveniment îºi
vor aduce contribuþia autoritãþile
locale, Cãpitãnia Portului Drobeta
Turnu Severin ºi Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.

Dupã mai mult de un deceniu pe
piaþa româneascã de energie,

CEZ Distribuþie îºi schimbã
denumirea în Distribuþie Oltenia.
CEZ Distribuþie a fost operatorul
de distribuþie a energiei electrice

din regiunea Olteniei încã din
anul 2005 asigurând alimentarea

cu energie electricã a 7 judeþe:
Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt,

Teleorman ºi Vâlcea.

Partenerii noºtri precum ºi
consumatorii finali de energie
electricã ne vor regãsi cu numele
social Distribuþie Energie Oltenia, ºi
cel mai adesea sub sigla Distribuþie
Oltenia, cu un logo nou nouþ.
Celelalte date de identificare ale
companiei, incluzând codul de
identificare fiscalã ºi numãrul de
înregistrare la Registrul Comerþului
vor rãmâne neschimbate. Operatorul
de distribuþie a decis sã-ºi schimbe
denumirea pentru a se conforma
reglementãrilor comunitare
europene ºi cele naþionale.*
   Rãmânem inima distribuþiei de
energie electricã din regiunea Olteniei
ºi un partener de încredere pentru
comunitatea localã alãturi de
specialiºtii noºtri care aduc energie în
viaþa a peste 3 milioane de persoane.
   CEZ Distribuþie îºi schimbã doar
denumirea ºi identitatea vizualã. Sub

CEZ Distribuþie devine
DISTRIBUÞIE OLTENIA

începând cu ianuarie 2017
denumirea Distribuþie Oltenia,
compania va continua proiectele de
investiþii majore în beneficiul
consumatorilor de energie,
implementând proiectele curente ºi
dezvoltând unele noi. Echipa de
specialiºti a Distribuþie Oltenia va
continua sã implementeze procesul
de SMART Transformation ºi astfel
sã introducã în era digitalã procesul
de distribuþie a energiei electrice în
Oltenia. Investiþia de 95 milioane de
euro þinteºte sã le ofere utilizatorilor
de energie electricã servicii la
standarde înalte de calitate ºi
siguranþã precum ºi posibilitatea ca
aceºtia sã aibã un control sporit
asupra consumului propriu.
   Dincolo de investiþiile în reþeaua
electricã vom continua sã investim
ºi în potenþialul uman prin
sprijinirea educaþiei unei noi
generaþii de energeticieni în cadrul
programului “Ucenic electrician”.
Acest proiect este dedicat elevilor
a douã colegii tehnologice din
Craiova, respectiv Pitesti, care s-
au înscris la clasele cu profil de
electrician de joasa tensiune.
   Începând cu ianuarie 2017, inima
distribuþiei energiei electrice din
Oltenia are o nouã denumire ºi o
nouã înfîþiºare: Distribuþie Oltenia,
însã îºi pãstreazã crezul: distribuþia
energiei electrice de înaltã calitate.

* Despre Rebranding Legea Energiei nr. 123/2012, Ordinul ANRE nr. 5/
2015 precum ºi al treilea pachet de directive 2009/72/EC si 2009/73/EC
solicitã companiilor integrate într-un grup din domeniul energiei sã facã
separaþia legalã, funcþionalã ºi contabilã între activitatea de distribuþie a
energiei electrice ºi cea de furnizare a energiei electrice, respectiv de
producþie a energiei. Totodatã, separarea are în vedere denumirea ºi
identitatea vizualã a operatorului de distribuþie astfel încât sã se evite
confuzia în rândul consumatorilor ca urmare a asemãnãrilor dintre
denumirile firmelor cu activitãþi diferite, care fac parte dintr-o
companie integratã.  Reglementãrile curente au drept scop
dezvoltarea nivelului de competitivitate de pe piaþa de energie.

Despre Distributie Oltenia Distribuþie Oltenia este operatorul de
distribuþie a energiei electrice din ºapte judeþe: Argeþ, Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea. Compania asigurã energie electricã
pentru mai mult de 1,4 milioane de locuri de consum, aducând luminã în
casele a peste 3 millioane de persoane din regiunea Olteniei.

În documentarul ”Titanic: The New
Evidence”, jurnalistul ºi istoricul
Senan Moloney pretinde, dupã 30
de ani de anchetã, cã ciocnirea
navei cu un aisberg nu ar fi fost  Continuare în pag. 14

Istoric: Adevãrata cauzã a
scufundãrii Titanicului nu a fost

ciocnirea cu un aisberg

cauza avariei, ci un incendiu, scrie
Le Figaro citat de News.ro.
   În noaptea de 14 spre 15 aprilie
1915, RMS Titanic s-a scufundat
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Dosarul în care cap de afiº
este fostul preºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Adrian Duicu, s-
ar putea încheia anul acesta, având în
vedere cã sunt deja peste doi ani ºi
jumãtate de când se judecã. Un dosar
cu mii de file, în care au fost audiate
zeci de persoane ºi al cãrui
deznodãmânt este aºteptat de foarte
mulþi mehedinþeni. DNA l-a trimis în
judecatã pe Adrian Duicu pentru trafic
de influenþã, cumpãrare de influenþã,
trei infracþiuni de folosire a influenþei
ºi autoritãþii, de cãtre o persoanã care
deþine o funcþie de conducere într-un
partid politic, în scopul obþinerii pentru
sine de foloase necuvenite, douã
infracþiuni de dare de mitã, permiterea
accesului unor persoane neautorizate
la informaþii nedestinate publicitãþii, în
scopul obþinerii de foloase necuvenite,
primire de foloase necuvenite ºi douã
infracþiuni de efectuare de operaþiuni
financiare, ca acte de comerþ,
incompatibile cu funcþia.
Dosarul se aflã pe rolul Curþii de
Apel Bucureºti ºi are termen de
judecatã 3 februarie 2017. În acest
dosar mai este inculpat ºi
Constantin ªtefan Ponea, fostul ºef
al Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Mehedinþi, acuzat de
cumpãrare de influenþã ºi trafic de
influenþã, dar ºi omul de afaceri
orºovean Constantin Popescu.
   Despre Adrian Duicu (judecat
acum în stare de libertate), fostul
preºedinte al PSD Mehedinþi, se
spune cã încã mai exercitã influenþã
asupra unor membri PSD, care i-
au rãmas loiali ºi care nu miºcã un
deget fãrã „sfaturile” acestuia.

“Specialist” în fraude
cu fonduri europene

Un alt personaj, care în ultimii ani
a devenit client fidel al avocaþilor dat
fiind numãrul mare al proceselor în
care este judecat, este Rafael
Dunãrinþu, primarul de la Baia de
Aramã. Promovat de fostul PDL ºi
ajutat cu fonduri substanþiale pentru
finalizarea unor proiecte de

Lista cu dosarele celebre
din Mehedinþi care s-ar
putea încheia anul acesta

Anul acesta s-ar putea finaliza dosarele aflate pe rolul instanþelor
de judecatã din România, în care sunt implicaþi mai mulþi

politicieni locali, gen baronul PSD de Mehedinþi, Adrian Duicu ori
primarul oraºului Baia de Aramã, “specialist” în fraude cu fonduri

europene. Un alt dosar este cel al prostituatelor minore ai cãror
clienþi sunt nume cunoscute din Turnu Severin.

infrastructurã, Dunãrinþu a lãsat
foarte uºor în spate PDL-ul ºi
imediat dupã ce Duicu a pus mâna
pe putere în 2012 a sãrit în barca
PSD-ului, deºi câºtigase al doilea
mandat de primar pe lista PDL. Un
an mai târziu însã au început
problemele, firma familiei
primarului de la Baia de Aramã,
Rafael Dunãrinþu, cunoscut pentru
prosperitatea sa în zonã în urma
afacerilor cu material lemnos ºi
construcþii, a fost luatã la puricat de
oamenii legii pentru o rambursare
de TVA de aproximativ 200.000 de
lei. ªi a fost doar începutul pentru
cã mai apoi, primarul de la Baia de
Aramã a fost trimis în judecatã

împreunã cu soþia sa, Mihaela
Dunãrinþu, pentru cã aceasta ar fi
beneficiat de fonduri europene în
baza Mãsurii 112 a proiectului
“Instalarea tinerilor fermieri”, în
sumã totalã de 40.000 de euro, deºi
nu îndeplinea condiþiile pentru
obþinerea sumelor. Soþia sa a fost
deja condamnatã de Tribunalul
Mehedinþi la o pedeapsã de un
an ºi jumãtate cu suspendare,
având un termen de supraveghere
de doi ani, iar primarul ar putea
afla sentinþa în cazul sãu pe 18
ianuarie 2017, când este un nou
termen de judecatã în acest dosar.

Judecatã pentru ºpagã
   Veronica Nicolae, o altã
apropiatã a baronului PSD de
Mehedinþi, Adrian Duicu, fosta
directoare a Casei Corpului

Didactic Mehedinþi, a fost trimisã
în judecatã la sfârºitul anului 2015
pentru luare de mitã. Potrivit
rechizitoriului întocmit de
procurorul de caz, în anul 2010,
denunþãtorul Marian Cioclov i-a
dat Veronicãi Nicolae suma de 3000
de euro în schimbul promisiunii cã
fratele sãu va primi o locuinþã ANL
în Drobeta Turnu Severin. Veronica
Nicolae era la acea vreme consilier
local PDL ºi preºedinta comisiei
sociale de analizã a cererilor pentru
repartizarea locuinþelor pentru
tineri , adicã omul cheie în
repartiþia locuinþelor de tip ANL.
Un nou termen de judecat în
dosarul aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinþi este pe 11 ianuarie.

Dosarul prostituatelor de lux
   Un alt dosar care s-ar putea finaliza
în 2017 este cel al prostituatelor de
lux, multe din ele minore, de serviciile
cãrora au beneficiat  o serie de
politicieni locali, primari, viceprimari,
avocaþi de succes, oameni de afaceri,
poliþiºti. Un dosar de altfel extrem de
controversat dacã ne gândim cã în
stenogramele care au apãrut pe piaþã
(februarie 2015) apãreau nume
importante din administraþia localã,
dar care ulterior nu s-au regãsit pe
lista inculpaþilor. Aºa se face cã acum
în dosarul aflat pe rolul Curþii de Apel
Craiova, sunt judecaþi în calitate de
inculpaþi pentru constituirea unui
grup infracþional organizat doar nouã

bãrbaþi. Este vorba de Ovidiu Dãnuþ
Mârþ, Emil Giget, Ionel Laurenþiu
Tãmaº, Marian Valon, Lucian Picior,
Iulian Narcis Gutuleanu, Pãsat Gigi,
Constantin Miclãu ºi Dorin Ciortea.
La serviciile celor nouã prostituate –
pãrþi vãtãmate în dosar – au apelat
însã zeci de severineni, care
acum au calitatea în dosar de
suspecþi ori martori.
   La vremea respectivã dosarul a fãcut
mare vâlvã în rândul opiniei publice,
mulþi severineni declarându-ºi
indignarea pentru cã personaje
extreme de cunoscute în oraºul de la
Dunãre nu se sfiau sã ofere bani unor
minore contra unor servicii sexuale.
De regulã, la petrecerile pe care le
organizau, dupã mai multe pahare de
alcool, aceºtia îºi “comandau” pe
telefon de la proxenet fetele pe care
le doreau, petreceri unde aveau loc
adevãrate orgii sexuale. La mare
cãutare erau în rândul acestora
minorele. Liderul grupãrii îºi racola
o parte din fete din preajma liceelor,
majoritatea fiind eleve cu posibilitãþi
materiale reduse. Le aducea acasã la
el, dupã care le plasa clienþilor de bani
gata. Pe contul personal de pe
Facebook, proxenetul prezenta chiar
o parte din aceste fete prietenilor sãi,
mulþi dintre ei clienþi fideli, doritori
de plãceri carnale. Un nou termen de
judecatã în acest dosar este stabilit
pentru data de 7 februarie 2017.

Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Au trecut ºi aceste mult prea
searbede sãrbãtori de sfârºit de an,
precedate, aproape inevitabil, de
scandaluri politice la nivel înalt. Despre
acestea, am mai vorbit ºi în ultimele
numere din anul precedent. Dupã
refuzul, în egalã mãsurã ciudat ºi
anticonstituþional, de a o nominaliza
pe Sevil Shaiddeh ca premier, aºa-
zisul preºedinte al României a avut o
tentativã de... recidivã, plecând în
trombã de la Palatul Cotroceni, fãrã a
spune ce are de gând cu cea de-a doua
propunere de premier (Sorin
Grindeanu) ºi când intenþioneazã sã
facã publicã o decizie personalã în
legãturã cu aceasta. De data asta, nu a
mai aºteptat sã treacã ºi Revelionul ºi,
cu doar câteva ore înainte de intrarea
în Noul An, a acceptat numirea lui
Grindeanu printr-un SMS („Felicitãri!
Klaus Iohannis”) care putea însemna,
citit cu mare liniºte, totul sau nimic.
Moda asta de a face politicã, nu pe cale
oficialã, deschis, în faþa oamenilor, ci
prin SMS-uri ºi alte feisbuce este
completamente neserioasã, frivolã, ºi
trãdeazã niºte tare absolut
incompatibile cu statura unui om
politic ce se vrea responsabil.
Dacã memoria nu ne joacã feste,
cel care a introdus aceastã
practicã pe meleagurile noastre
a fost chiar dumnealui, Santa
Klaus, împreunã cu echipa sa de
„negriºori”. Greºim cu ceva?
   * Dorind, probabil, sã impunã o
imagine cât mai solidã, mai de
încredere guvernului  pe care-l va
conduce Sorin Grindeanu, Liviu

Bâlciul de Anul Nou
Dragnea a indus în rândul opiniei
publice o serie de mesaje, pe care unii
comentatori le-au taxat ca fiind în
mod exagerat autoritariste. Unii (C.T.
Popescu, Dana Grecu º.a.) au fãcut-
o þinând cu orice preþ sã-l transforme
pe Grindeanu într-un fel de lustruitor
al pantofilor lui Liviu Dragnea. Ceea
ce mi se pare, de la bun început, o
nedreptate, ca sã nu zic de-a dreptul
o mitocãnie. Din cel puþin douã
motive. Unu: mi se pare absolut
normal ca atitudinea noului premier
sã fie una cooperantã, de echipã, datã
fiind tinereþea sa ºi, fãrã discuþie, date
fiind meritele lui Dragnea în recentul
succes electoral al PSD; ºi apoi, cu
cine sã se consulte Grindeanu, dacã
nu cu Dragnea, în problemele
deosebit de serioase ce vor surveni
cel puþin în primele luni de guvernare?
Cu Julien Cioloº? Ne-am lãmurit cu
ãsta! Cu Raluca Turcan? Sã fim cât
se poate de serioºi! Doi: PSD pare
hotãrât sã nu mai repete greºelile
trecutului, când, câºtigând alegerile,
a intrat în niºte combinaþii ce au
transferat puterea obþinutã în alte
zone. ªtiþi dumneavoastrã care.
   * Fãrã discuþie, nici noi nu
obiºnuim sã dãm cecuri în alb,
indiferent cui, dar nu ni se pare
corect sã recurgem la procese de
intenþie încã înainte ca aceastã
echipã sã intre, vorba aia, în
pâine. Vom avea destul timp
pentru critici, pentru observaþii de
tot felul, pentru... linºaje, dacã
vreþi ºi dacã aveþi astfel de porniri.
Deocamdatã, însã...

   * Cât priveºte componenþa, pare-
se definitivã, a echipei ministeriale
anunþate marþi dupã- amiazã de Liviu
Dragnea ºi Sorin Grindeanu, ce sã
zicem? Destule „figuri noi”, câþiva
„veterani” (Teodor Meleºcanu, Petre
Daea, Graþiela Gavrilescu, Lia Olguþa
Vasilescu), un „nesigur” (Daniel
Constantin) ºi o mare... refuzatã (Sevil
Shaiddeh), ultimii doi alcãtuind
tandemul de vicepremieri cu care va
conlucra Sorin Grindeanu. Eu, unul,
nu am înþeles câteva lucruri. De pildã,
motivele pentru care Lia Olguþa
Vasilescu a dat Primãria Craiovei pe
Ministerul Muncii – o zonã
guvernamentalã cu foarte multe
probleme. De asemenea, nu am
înþeles pe ce argumente se bazeazã
come-back-ul lui Petre Daea la
Ministerul Agriculturii. N-am înþeles
nici la ce anume se va pricepe, în noul
guvern, duduia Ana Birchal, cãci la
Afaceri Europene n-am auzit a se fi
evidenþiat vreodatã. Cel puþin la
afacerile europene pe care le
presupune denumirea ministerului

cu pricina. Dar, repet, deocamdatã
nu aceasta este problema noastrã.
În ciuda vârstei lui, relativ înaintate,
Teodor Meleºcanu este, cred, o
soluþie viabilã pentru portofoliul
Externelor, acolo unde, în ultimii ani,
s-au perindat foarte mulþi amatori.
Pentru restul componenþilor noii
echipe guvernamentale – este bine
sã mai aºteptãm. În primul rând,
spre a vedea dacã vor trece de
audierile din comisiile parlamentare
ºi de proba finalã, cea a
jurãmântului. Pentru cã unii mai au
probleme ºi acolo...
   * În noaptea de Revelion, pe
anumite posturi centrale de
televiziune am putut constata o
fraternizare desãvârºitã între
cântãcioºii de toate calibrele, ziariºti
(de asemenea de toate calibrele) ºi
politicieni în cãutare disperatã de
notorietate. O devãlmãºie, nici
mãcar pitoreascã, de amatorism,
ambiþie de joasã parvenire ºi prost
–gust. Adevãrate bãi de penibil.
Suntem rãi? Probabil. ªi ce dacã?!
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Marius Bãlu a fost un lider politic de
anvergurã al judeþului, însã evoluþia
sa, dar mai ales contextul politic din

ultimii ani, i-au pus capãt unei
cariere ce pãrea una de perspectivã.

Anul 2016 a fost cel mai nefast an
din toatã cariera sa politicã, a fost
anul în care Marius Bãlu a pierdut

totul. Fost secretar de stat în
Ministerul Apãrãrii Naþionale,

preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, senator, Marius Bãlu a

ajuns, dupã consumarea celor douã
tipuri de scrutin de anul trecut, în
situaþia de a fi un politician total

neînsemnat ºi a cãrui relansare este
imposibilã, cel puþin teoretic, în

perioada urmãtoare.

Marele perdant al localelor

   Marius Bãlu a fost, fãrã îndoialã,
un perdant al scrutinului local din
data de 5 iunie 2016. 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 ºi-o 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.

Surpriza neplãcutã de la
parlamentare

   Faptul cã nu ºi-a recâºtigat funcþia
de preºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi la alegerile locale din 5
iunie 2016 nu a constituit o mare
supãrare pentru Marius Bãlu. În
toamnã urmau sã aibã loc alegerile
parlamentare, iar Marius Bãlu avea
toate ºansele sã-ºi pãstreze mandatul
de senator. De altfel a fost ºi propus
primul pe lista pentru Senat a PNL
Mehedinþi la scrutinul parlamentar
din data de 11 decembrie 2016.
Teoretic, putea obþine aceastã funcþie,
în condiþiile în care se alegeau doi
senatori. Cum PSD ºi PNL Mehedinþi
erau cele mai mari partide ale
judeþului, acestea urmau sã-ºi împartã
cele douã posturi de senator. Scorul

Marius Bãlu – un politician cu un viitor nesigur

foarte slab obþinut de PNL Mehedinþi
la alegerile parlamentare de anul
trecut, aproape 19%, a fost
insuficient pentru ca PNL Mehedinþi
sã obþinã un post de senator ºi unul
de deputat, aºa cum estimase. În
urma votului, PNL Mehedinþi a
obþinut doar un post de deputat,
funcþie adjudecatã de preºedintele
partidului, Virgil Popescu. Celãlalt
post de senator i-a revenit lui Ionuþ
Sibinescu, candidatul ALDE
Mehedinþi, care a obþinut un procent
cu mult peste media partidului pe þarã.
A fost o surprizã total neplãcutã
pentru Marius Bãlu, care era convins
cã-ºi va pãstra mandatul de senator
ºi în urmãtoarea legislaturã.

 Mircea Popescu

 urmare din pag. 2

 Romeo Crîºmaru

Provocãrile
politico...

în CL Severin, cu ajutorul celor de
la fostul UNPR sau chiar cu ajutorul
unor liberali care vor dezerta din
partidul lor, în care nu mai au nimic
de fãcut sub o administraþie
dominatã de PSD.
   La Orºova, la fel, lucrurile s-ar
putea complica în Consiliul Local,
dupã ce una dintre cele douã
doamne consilier PSD, suspendate
de prefect pentru conflict de
interese, Oana Mirela Iovanovici, se
întoarce în grupul PSD – ALDE –
PNCD dupã ce a câºtigat în instanþã
procesul cu Instituþia Prefectului
Mehedinþi. De asemenea, la
complicarea situaþiei politico –
administrative de la Orºova a mai
contribuit ºi faptul cã prefectul

Cristinel Pavel, susþinut de PNL, a
atacat în instanþa de contencios
administrativ ºi fiscal, cu doar câteva
zile înainte de a demisiona,
hotãrârile Consiliului Local Orºova
prin care erau reziliate contractele de
concesiune a serviciilor publice
locale cãtre FLORICOLA SA. În
acest moment, FLORICOLA poate
opera liniºtitã aceste servicii ºi chiar
poate primi din nou bani mulþi de la
bugetul local, la fel cum a primit în
ultimii 10 ani. De asemenea, vom
vedea ºi ce rol va mai juca fostul
primar al Orºovei, Constantin
Negulescu, în tulburarea apelor din
administraþia localã a Orºovei, dupã
ce PNL-ul cu care colabora în
ultimul timp nu mai conteazã nici un
pic pe scena politicã localã din
Mehedinþi. Cu PNL în spate, înainte
de alegeri, Negulescu spera sã mai
ocupe un post prin aparatul

administrativ de la Orºova, dar acum
vom vedea dacã Negulescu nu va
spãla putina de la PNL, cãtre cei care
au câºtigat, pentru a mai putea trãi
printre cei ce manevreazã puterea la
nivelul judeþului. Reamintim faptul
cã pensionarul Negulescu încã mai
este preºedinte al Organizaþiei
Pensionarilor PNL Mehedinþi.
   O situaþie interesantã vom vedea
ºi la ªimian, unde se va da o
bãtãlie aprigã pentru postul de

primar, lãsat liber de deputatul
PSD Constantin Truºcã, dar ºi în
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
unde locul lãsat liber de senatorul
Liviu Mazilu va trebui dat cuiva.
   În altã ordine de idei, cu o
putere imensã în mânã, PSD va
putea demonstra multe în
urmãtorii patru ani, perioadã în
care ar avea toate atuurile pentru
a dezvolta judeþul Mehedinþi.
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Istoricul ION MÃLDÃRESCU:

Globalizarea înseamnã pierderea identitãþii
personale ºi geografice

Dialoguri privilegiate, Maria Diana Popescu, Agero

MDP: Domnule Ion Mãldãrescu, m-am
bucurat sã vã descopãr biografia,
impresionanta dumneavostrã biografie
de plumb. Ce consideraþi cã ar fi relevant
sã se ºtie despre dumneavoastrã?
Ion Mãldãrescu: Sunt un om mãrunt,
asemenea miliardelor de pe aceastã
planetã, iar biografia mea nu este
altceva decât o simplã ºi comunã
poveste de viaþã. „Relevant” ar putea fi
faptul cã exist... poate cã sunt
suprasaturat de politicã ºi fals
patriotism, de incompetenþa
conducãtorilor þãrii, de intoxicare ºi de
falsele valori, de comoditate ºi de
îndobitocire, de prejudecãþi, de
laºitate, de hoþie... Din nefericire,
„relevantã” ar mai putea fi constatarea
tristã cã în România, pentru cei „bogaþi
în numãrul anilor”, verbul „a trãi”, se
impune a fi înlocuit cu „a supravieþui”.
MDP: Domnule Ion Mãldãrescu,
intrând direct în miezul dialogului, ce
vã spune criza financiarã mondialã?
Este una realã sau este alimentatã
artificial de noii slujbaºi ai unei alte
ordini mondiale?
Ion Mãldãrescu: Rãzboaiele de
agresiune ale imperiului numit USA,
eºecurile rãzboiului din Vietnam ºi,
ajungând în prezent, din Afganistan ºi
Irak, precum ºi de generos mediatizata
luptã împotriva terorismului au
pregãtit, cu exces de minuþie,
declanºarea „evenimentului” apoi, la
momentul oportun, l-au „plantat” pe
terenul devenit fertil. Într-un fel, „criza”
asta aduce tare mult cu fantomatica
„gripã aviarã” ce bântuia prin lume
de colo colo ºi de care sper cã vã
amintiþi. Atunci a fost o repetiþie
pregãtitoare pentru etapa pe care o
trãim acum, ambele fiind cuprinse în
acelaºi vast ºi studiat scenariu.
   Folosind drept pretext „terorismul”,
tranzacþiile de peste 10.000 USD sau

Euro au fost ºi sunt monitorizate, însã
atât timp cât încasarea de comisioane
substanþiale a funcþionat, bãncile
americane au vândut, fãrã reþinere,
asemenea de credite nesigure, iar
administraþia s-a abþinut de la orice
ingerinþã. Acum, când avalanºa a
pornit, când ºandramaua se clatinã din
încheieturi, bãnci americane ºi
europene, de-a valma, dau faliment
sau sunt naþionalizate.
   Liderii instituþiilor financiare ale
lumii emit insistente ºi repetate mesaje
despre necesitatea stringentã de a se
construi „o lume nouã” (parcã ºi
protagoniºtii celui de-al treilea Reich
promovau„o nouã ordine”, nu-i aºa?).
Urmãtoarea nouã ordine nu se vrea
declaratã „pentru o mie de ani”, ci
pentru TOTDEAUNA!
   La sfârºitul anului 2008, un înalt
funcþionar al Bãncii Naþionale a
României, membru în Comitetul
Executiv al Comisiei Trilaterale - (grup
format din 300 de persoane
proeminente în domeniile de afaceri,
politicã, intelectuali cu putere de decizie
în cele trei mari centre Europa de Vest,
America de Nord si Japonia), definea
astfel „criza” din România: „Criza este
ceva, ca ºi cum þi-ai da singur foc la
casã... Cine vrea, va putea înþelege ce
vreau sã spun!” [...] iar în urmã cu câteva
zile: „Nu pot sã scap de ideea de
ciclicitate. Experienþa ºi senzaþia de deja-
vu, tind sã dea fluiditate întregului
proces. S-ar putea sã fim la sfârºitul unei
epoci mai îndelungate ºi începutul
alteia. (…) Existã într-adevãr ceva ce
va schimba definitiv lumea”.
   Un alt marcant economist român nu
are nici un fel de reþineri, afirmând cã
“pieþele libere nu mai pot aduce soluþii
la probleme globale“. Mesajul este
clar: impunerea unui “leadership
global” pentru soluþionarea
problemelor, pentru o „lume nouã”.
   Asemenea apeluri au un accentuat
impact emoþional, însã discursul
falsificã realitatea în totalitate ºi
creeazã orizontul de aºteptare necesar
pentru intervenþia în forþã a instituþiilor
mondialiste. Comandamentele ocultei

sunt amplasate în bãncile mondiale
de unde dirijeazã operaþiunile
financiare, iar ONU (UN
Headquarters), instrumentul de
„oficializare” la nivel planetar.
   Nimeni altcineva decât actualul
sistem financiar-monetar mondial,
sistem realizat ºi întreþinut de aceiaºi
finanþiºti care acum se prefac disperaþi
de soarta omenirii au creat, în mod
deliberat, criza actualã. Dacã aºa-
numitele pieþe libere au existat sau nu
vreodatã, de acum înainte, va pieri
orice urmã a libertãþii economice.
   „Vom avea de-acum înainte
dominaþia banului internaþional,
impusã de strãini; libertatea de muncã
ºi tranzacþiuni; teoria de luptã pe picior
în aparenþã egal, în realitate inegal. ªi,
în aceastã luptã învinge cel pentru care
orice mijloc de câºtig e bun”. (Mihai
Eminescu – Scrieri politice)
MDP: Dar sintagma intrarea
României în U.E. Nu-i cumva o altã
formã de servilism la o
postmodernã „Înaltã Poartã”?
Ion Mãldãrescu:Din pãcate este vorba
de ceva mult mai serios. Asistãm la
transformãri radicale ºi bulversante pe
toate planurile: economic, social, juridic,
tehnologic, politic, procese în care
societatea româneascã pare a fi lipsitã în
totalitate de reperele fundamentale care
valorizeazã persoana umanã, o
protejeazã ºi îi conferã demnitate.
   În opinia mea, deosebirea dintre
expansiunile Imperiului Roman,
Campaniile lui Napoleon Bonaparte,
blitz-krieg-ul celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi extinderea Uniunii
Europeane constã doar în modalitatea
de abordare. Scopul este identic:
crearea imperiului european sau, dacã
doriþi o exprimare „modernã”, a unui
superstat european. El face parte din
programul globalizãrii agresive,
programul creãrii de super-state-
imperii: EUROLAND-ul - Uniunea
Europeanã, (NAFTA) North American
Free Trade Agreement (Canada,
SUA, Mexic) despre care Henry
Kissinger spunea cã este: “o piatrã de
temelie la construirea Noii Ordini

Mondiale” ºi a unui similar mamut
asiatic, creat în jurul Japoniei.
   Înfiinþarea lor oficialã constituie o altã
etapã inevitabilã, precursoare a
declarãrii „Statului Planetar”, în care
totul va fi controlat, în care nu va mai
exista intimitate sau libertate. Noul
imperiu va fi condus de superpotentaþii
planetei, autoerijaþi într-un fel de „ºefi
de familii” ºi autoinstalaþi confortabil
în fotoliile guvernului mondial (deja
existent), sub egida ONU (UN
Headquarters) - instrumentul de
„oficializare” la nivel planetar.
   În privinþa servilismului, aveþi dreptate:
România a cerºit aderarea la UE, dar a ºi
ignorat autoritãþile de la Bruxelles
neezitând, sã se prosterneze la picioarele
Unchiului Sam. (Cele douã organizaþii
aparent concurente, sunt, în realitate,
elemente componente ale aceluiaºi
sistem). În contrast cu situaþia de la noi, o
þarã micã, a avut demnitatea ºi curajul sã
înfrunte colosul, respingând prevederile
controversatului Tratat de la Lisabona.
Lecþia de verticalitate a Irlandei, de ea este
vorba, nu a cãzut bine ºi de aceea se
doreºte ascunsã „sub preº”.
MDP: Ne ia, încetul cu încetul, în
primire ºi globalismul pan-american,
alt Big Brother. Mai e ceva de fãcut?
Ion Mãldãrescu: Întrebarea dvs. se
muleazã perfect pe subiect. Personal,
nu agreez sintagma - „Big Brother” -
mediatizatã, aplicatã ºi mâzgãlitã prea
des ºi total neadecvat, cu inspiraþii
„grafitti”. Cândva ne plãcea sã ne
mândrim cu Franþa - „sora mai mare”
a României, dar asta a fost însã demult,
acum... Atunci aveam o „sorã” mai
mare, astãzi avem un „frate” mai
mare... Astãzi nu numai cã dansãm
dupã cum ne cântã “orchestra”
Ocultei Big Brother, dar mai arborãm
ºi o grimasã tâmpã...

Globalizarea înseamnã pierderea
identitãþii personale ºi geografice,
anularea suveranitãþii naþionale,
spãlarea creierelor ºi imprimarea unei
noi ideologii în scopul dominãrii, a
conducerii lumii, cu forþa, de cãtre
unica putere:GUVERNUL MONDIAL

 Continuare în numãrul urmãtor
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Liviu Dragnea este bolnav de
Putere ºi nu ascunde acest lucru.
Adicã omul a muncit sã câºtige
alegerile ºi se comportã ca ºi cum ar
fi devenit proprietarul þãrii, nu doar
un administrator pentru patru ani.
Este destul de ciudat ce face iubirea

de putere din oameni ºi cât de mult
îi transformã. Adevãrul cã Dragnea
are ºi valenþele unui tãtuc al naþiunii
care „ºtie” foarte bine ce are de fãcut
ºi are ºi sursele de finanþare pentru
a face acest lucru. Adevãrul este cã
Dragnea se vede cã nu prea are multe
de fãcut pe acasã ºi a avut timp sã
înveþe pe de rost programul de
guvernare. ªi spunea foarte clar cã
nu sunt mulþi în PSD care sã îi
cunoascã. Adicã, pe lângã el, mai sunt
doar 4 sau 5 memoratori în PSD care
sã se poatã lãuda cu reproducerea
programului de guvernare fãrã niciun
fel de probleme. De ce este Dragnea
atât de dornic sã iasã el în faþã ºi sã
fie ºeful cu orice preþ? Pe undeva este
justificabilã atitudinea, având în
vedere cã de mult nu a mai arãtat atât
de roºie harta þãrii. Cumva îºi roade
unghiile ºeful PSD, pentru cã nu
poate sã fie el direct ºeful. Dar este
mai periculos ºeful din umbrã, decât
ºeful din faþã. Este de notorietate ºi la
mafie cã ºeful din frunte este de fapt
acoperirea pentru ºeful cel mare, care,
de regulã, este al doilea din ierarhie.
ªi astfel, cel care conduce de fapt este
numãrul 2, iar numãrul 1 este
acoperirea perfectã pentru justiþie
ºi pentru duºmani.
  Necazul cel mare este cã Dragnea
vrea sã facã aºa de mult bine

Dragnea Cel Mare Bolnav de Putere
românilor ºi þãrii, dar nu este el ºeful
direct, ci doar cel care stã în spate ºi
dã ordinele. Atât de mult îl macinã
pe Dragnea cã este doar creierul din
umbrã ºi nu cel care va culege roadele
de imagine pentru o eventualã
candidaturã la prezidenþiale contra lui

Iohannis, încât apare zilnic la tv, sã
explice programul de guvernare ºi sã
ne spunã cã el este de fapt tãtucul
naþiunii. Nu cred cã este searã în care
ºeful PSD sã nu fie prezent în vreo
emisiune tv în care sã vorbeascã
singur douã-trei ore, alãturi de un
realizator care face eforturi sã nu
parã doar o componentã a
decorului din emisiune.
   Liviu Dragnea a construit un
guvern dupã dorinþa sa ºi un guvern
aºijderea. Nu este unul care sã îl
depãºeascã la forþã, discurs, putere,
tãria biluþelor sau inteligenþã. I-a
selectat pe toþi ca sã fie sub el la toate
capitolele. Nu cumva sã fie pus în
umbrã de un social-democrat mai
rãsãrit. Oricum în politicã o calitate
de bazã este viclenia, dincolo de alte
calitãþi ºi principii de viaþã. Toþi din
PSD nu sunt peste liderul suprem
ºi nimeni nu îl poate depãºi vreodatã
ca genialitate. La fel ºi Guvernul
Grindeanu. Premierul este de carton,
pânã la proba contrarie, iar restul
sunt mai strãvezi ca aroganþa lui
Ponta. Tot Guvernul se va închina
lui Dragnea Cel Mare ºi Bolnav de
Putere. Liderul PSD ºtie cã nu are
voie sã scape din mânã actualul
guvern. Îi va fi foarte greu sã
candideze la ºefia statului, fãrã ca
poporul sã nu ºtie cã el este de fapt

ºeful guvernului ºi nu Grindeanu.
Este un paradox, pentru cã Dragnea
are nevoie ca guvernarea sã fie una
de mare succes, însã laurii nu

trebuie sã ajungã la premierul de
iure, ci la cel de facto. Acesta va fi
jocul lui Dragnea: sã aparã cel puþin
sãptãmânal la tv ºi sã explice ce a
mai fãcut guvernul ºi cã Grindeanu
nu are vreun merit, pentru cã de fapt
îºi ia notiþe în fiecare zi de luni, la
sediul PSD, direct de la liderul
suprem. În rest, în guvern sunt
numai protejaþi de-ai lui Dragnea, în
fond liderul baronilor locali de pe
vremuri. Sunt chiar ºi incompetenþi,
dupã cum s-a vãzut la audieri.

Bãiatul de la Economie spune cã
vrea sã restructureze companiile
energetice, deºi acestea sunt la
Ministerul Energiei. A luat aviz. În

fond nu conteazã cine e ministru,
dacã Dragnea are un program clar
de guvernare ºi miniºtri ºi
ministerele sunt doar pioni pentru
punerea în aplicare a voinþei lui
Dragnea Cel Mare. Dragnea va
conduce tot, minister cu minister,
doar e genial ºi epocal. De aceea este
chiar bine cã va avea de mâncat o
pâine ºi clientela politicã, supuºii
lui Dragnea de la Curtea PSD. Asta
pare o democraþie bizantinã.

 ªtefan Bãeºiu
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Ca în fiecare an, conducerea
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Mehedinþi a
oferit copiilor din centrele sale un strop
de bucurie ºi speranþã, cu ocazia
sãrbãtorilor de iarnã.
   Evenimentele au fost deschise în data
de 06.12.2016, odatã cu ziua de Moº
Nicolae, când minorii Centrului de
primire în regim de urgenþã au
participat la serbarea organizatã în
cadrul ªcolii Gimnaziale nr. 3 de cãtre
învãþãtoarea Mihaela Ciorãscu. Cu
aceastã ocazie, micuþii centrului nostru
au interacþionat cu copii apropiaþi ca
vârstã ºi interese, au consumat pizza,
sucuri ºi dulciuri ºi s-au bucurat
împreunã de venirea Moºului.
   Rând pe rând, fiecare centru din
subordinea Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Mehedinþi a intrat apoi în spiritul
sãrbãtorilor de iarnã. Toþi copiii au
primit din partea direcþiei cadouri care
au constat în: îmbrãcãminte, jucãrii,

Sãrbãtorile de iarnã au
venit ºi pentru copiii de la

DGASPC Mehedinþi

dulciuri, fructe ºi sucuri.
   Meritã amintit aici efortul doamnei
Loredana Gaiþã, voluntar în cadrul
Centrului de primire în regim de
urgenþã care s-a implicat activ ºi
în acest an în organizarea grupului
de colindãtori format din copiii
centrului, precum ºi doamnelor din
Centrul Maternal Sfânta Ana care
au confecþionat sorcove pe care le-
au împãrþit apoi copiilor din
Centrul de zi „Sf. Gheorghe” Hinova
ºi Centrul de zi Pãtulele.
   De asemenea, directorul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
domnul Valentin Popescu,
mulþumeºte pe aceastã cale tuturor
sponsorilor, precum ºi tuturor
colegilor ºi partenerilor noºtri care
au fãcut ca ºi în acest an toþi copiii
aflaþi în grija DGASPC MH sa
primeascã daruri ºi sã simtã astfel
bucuria sãrbãtorilor de iarnã.

Ofiter de presã, Daniela Ariciu

A devenit deja o tradiþie ca,
în perioada premergãtoare
sãrbãtorii Naºterii Domnului,
poliþiºtii de frontierã mehedinþeni
care ºi desfãºoarã activitatea în
cadrul sectoarelor poliþiei de
frontierã din judeþul Mehedinþi sã
fie alãturi  de cei aflaþ i în
dificultate, instituþionalizaþi sau la
o vârstã înaintatã, nu numai cu
gândul, ci ºi cu faptele.
   Astfel, în ajunul Sãrbãtorii
Crãciunului, reprezentanþi ai
poliþiºtilor de frontierã au fost
prezenþi în mai multe locaþii din
zona de frontierã în care semenii
noºtri, aflaþi în dificultate sau fãrã
niciun sprijin, au primit din
partea acestora alimente,
îmbrãcãminte, dulciuri ºi alte
produse de strictã necesitate.
   În acest an, ajutorul oferit de
poliþiºtii de frontierã, prin
contribuþia benevolã în valoare de
peste 4.000 de lei, s-a îndreptat
spre 20 de familii cu venituri
modeste, aflate în dificultate, din
localitãþile de frontierã Vrata,
colonia Porþile de Fier II, Þigãnaºi,
ªimian,  Drobeta Turnu Severin,
Orºova ºi Eºelniþa.
   Un gest de suflet a fost fãcut ºi

Poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni cu gândul ºi

fapta alãturi de cei nevoiaºi
Alimente, haine ºi alte produse de strictã necesitate, în valoare de

peste 4.000 lei, au fost distribuite de poliþiºtii de frontierã mehedinþeni
unor persoane aflate in dificultate, bãtrâni ºi persoane nevoiaºe, cu

prilejul Sãrbãtorilor de Crãciun.

de poliþiºtii de frontierã din cadrul
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi care,
impresionaþi de greutãþile materiale
în care se aflã trei  familii din
municipiul Turnu Severin, cu o
situaþie materialã precarã ºi care au
în întreþinere copii minori, au
hotãrât sã colecteze haine ºi
produse alimentare pentru aceºtia.
Este un gest prin care, poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni au încercat sã
aducã celor trei familii puþinã
bucurie ºi bunãstare cu ocazia
sãrbãtorilor de iarnã.
   Prin faptele lor poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni doresc sã aducã luminã
în viaþa semenilor lor, sã contribuie
la asigurarea unui minim necesar
acelora care nu au parte de multe
bucurii sau care sunt lipsiþi, în aceste
zile, de dragostea ºi cãldura unei
familii sau a celor dragi.
   Fie ca Sfintele Sãrbãtori de
Crãciun sã aducã în casa fiecãruia
numai bucurii, sãnãtate, înþelegere
ºi multã prosperitate !

Purtãtor de cuvânt al Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã

Mehedinþi
Comisar ºef de poliþie

PERA VALERIU
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Profesorul de Limba ºi
Literatura Românã, Constantin
STANA a plecat fulgerãtor dintre noi,
la sfârºitul lunii noiembrie 2016...
De ce fulgerãtor? Pur ºi simplu
pentru cã moartea lui a survenit în
contextul în care Domnia-Sa
rãspândea doar optimism ºi
încredere, aflându-se la vârsta unei
maturitãþi creatoare plenare... Pentru
cã iubea viaþa idealã – a lui mai puþin,
poate, pe a noastrã, a celorlalþi, mai
mult, cu siguranþã, vroind mereu sã
ne-o facã mai frumoasã... Pentru cã
prietenia ºi înþelepciunea cultivãrii
ei rãspândeºte parfum celest, iar
Profesorul asta fãcea zi de zi...

Profesorul Constantin STANA a
plecat fãrã sã ne avertizeze în niciun
fel... Brusc, ireversibil de dureros, dar
ºi elegant, fãrã complicaþii, dacã în
asta ar fi sã vedem vreo consolare...
   Nu poþi vorbi mult despre astfel de
oameni imediat dupã ce se întâmplã
“marea despãrþire”... Pur ºi simplu,
cuvintele devin mai sãrace, iar a
înlesni vreo coerenþã a lor cu privire
la cel plecat, se transformã într-o
durere sinonimã pierderii...
   Se odihneºte, de-acum, în
pãmântul natal, în comuna
Pârºcoveni, judeþul Olt. Funeraliile
au urmat tradiþia locului, cu toate
cele creºtineºti, în ritual rural
ancestral, venit din strãmoºi ºi urmat
cu sfinþenie de oamenii locului...
Cimitirul se aflã pe malul stâng al

IN MEMORIAM CONSTANTIN STANA (1948 - 2016)
Olteþului, un mal înalt, de unde firul
apei se aºterne calm, dinspre apus
spre rãsãrit, strãbãtând meditativ
lunca Olteþului...

Ce a însemnat
Constantin STANA?

   E greu, spun iarãºi, sã facem, acum,
o exegezã a stãrii lui de pãmântean
trãitor printre noi... ªi, totuºi... O
carierã didacticã, în care elevii l-au
iubit ºi i-au sorbit vorbele... Colegii
de catedrã l-au stimat pentru erudiþie
ºi pentru largheþea rãspândirii
cunoaºterii sale, pentru sprijin
acordat ºi înþelegere manifestatã...

Altfel, a fondat ziare ºi reviste
literare sau de atitudine cetãþeneascã,
la fel, a conceput grile pentru posturi
de televiziune ºi a inaugurat posturi
TV locale, a semnat zeci de articole
în alte ziare sau reviste, articole de
comentariu politic, de analizã
economicã, socialã, educaþionalã... A
scris, de asemenea, cronici literare,
rãspândite prin reviste de gen, sau
multe prefeþe la volume de poezie ori
prozã, memorialisticã sau istorie
literarã... A publicat on line zeci ºi zeci
de comentarii de atitudine politicã,
nesfiindu-se sã persifleze sau sã
sancþioneze pamfletaristic societatea
româneascã sau de aiurea, atinsã de
imoralitate, de corupþie, de minciunã
ºi imposturã...
   A fost solicitat de atâtea ºi atâtea
ori sã ia cuvântul la diverse întâlniri
culturale, de fiecare datã rãspunzând

cu profesionalism înalt, cu pertinenþã
ºi înaltã responsabilitate...
   A fost distribuit, în chiar 2016, într-
un spectacol literar-muzical-
coregrafic, ºi a venit recitând cu vocea
sa gravã, plinã de duh actoricesc...
   A fost mereu natural ºi se înconjura
de toþi, fermecându-i cu spiritul sãu
cald, egal pentru toþi, dãruindu-se
tuturor la fel de risipitor ca parfumul
vorbelor rodind între paginile de carte...

Nu suferea minciuna ºi impostura,
avea replici ferme la astfel de
manifestãri, directe ºi aproape fãrã
posibilitate de ripostã... Stãpânea
arma pamfletului ºi a ironiei de
calitate, a umorului fin ºi a replicii
de acelaºi calibru...
   Risipitor de sine, a uitat mereu
sã-ºi adune cu mai mare osârdie
rodul meditaþiilor sale, al
potenþialului sãu creator literar ºi,
îndeosebi, de critic literar, de
analist profund al miºcãrii literare
contemporane, dar ºi clasice,
nelãsându-ne decât douã cãrþi de
autor, precum ºi o antologie colectivã,
cu un florilegiu de poezii, pe care nu a
mai apucat s-o vadã, însã...
   Constantin STANA a intrat în galeria
marilor personalitãþi oltene ale
întretãierii de secole, XX ºi XXI,
lãsându-ne moºtenirea unui spirit
enciclopedic, un model de intelectual,
cu un înalt cult al limbii române, pe
care nu doar cã o venera, dar, din
respect, la fiecare întâlnire având-o

ca subiect, dar ºi din respect pentru
vorbitorii ei, venea îmbrãcat eclatant
de elegant, ca “un prinþ din Levant”,
cum a spus cineva, odatã, despre el,
Profesorul stârnind încã o datã, ºi
aºa, admiraþia ºi captând atenþia,
monopolizând discuþiile...
   În ceruri, îmbrãcat “la patru ace”,
Constantin STANA vorbeºte
îngerilor în Limba românã, despre
neam ºi þarã, despre prietenie ºi
credinþã, despre satul sãu, despre
oamenii care i-au cãlcat pragul
casei sã se înfrupte din seminþele
spiritului sãu cãrturãresc, despre
lumina celor care sunt frumoase
pentru cã existã oameni care ºtiu sã
cultive, sã aleagã mereu lumina
dintre negurile zilei... Aºa cum a
fãcut ºi Constantin STANA de-a
lungul ºederii lui prin astã lume...

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Selecþia va avea loc în
perioada 25-26.01.2017, în municipiul
Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa.
   Durata contract: aprox 3 luni
(pentru culegãtori zmeurã) ºi aprox
3-6 luni (pentru ºefi de echipã), cu
posibilitate de integrare permanentã
în cadrul companiei. Timpul de lucru
este de 40 de ore/sãptãmânã, cu
posibilitatea ca, în timpul campaniei,
în funcþie de producþie, sã se
efectueze ore suplimentare. Data
estimatã de angajare: sfârºitul lunii
februarie/începutul lunii martie 2017.
   Cerinþe: sunt solicitate persoane fãrã
cazier, apte pentru munca la câmp,

avantaj pentru persoanele cu experienþã
în agriculturã / experienþã recoltarea
zmeurei sau în munca în sere.
   Beneficii: Angajatorul asigurã
cazare contra cost – 1 euro/zi.
Angajatorul oferã platã în avans a
drumului pânã în Portugalia, iar
aceasta se deduce din primele salarii.
Angajatorul asigurã cãlãtoria înapoi
acasã, în cazul în care angajatul
rãmâne pânã la sfârºitul campaniei.
   Salariu: Salariul de bazã pentru
culegãtori zmeurã (sãptãmâna de
lucru 40 ore, 5 zile lucrãtoare): 618,33
euro/brut/lunã; salariul pentru
culegãtori zmeurã cu ore

suplimentare (48 de ore sãptãmâna
de lucru, 6 zile lucrãtoare): 718,33
euro/brut/lunã. Salariul pentru ºefi de
echipã: minim 691.71 euro/brut/lunã
- maxim 1227 euro/brut/lunã.
   Limba strãinã: Avantaj limba
englezã/ spaniolã - cunoºtinþe de bazã
(dar nu este obligatoriu).
   Persoanele cu domiciliul in judeþul
Mehedinþi, care corespund cerinþelor
posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Mehedinþi,
tel 0252/319029, pentru a fi
înregistrate în baza de date pentru

muncã în strãinãtate. Înscrierea în
baza de date pentru muncã în
strãinãtate se realizeazã pe baza
urmãtoarelor documente:
- Copie CI/BI;
- CV EUROPASS în limba românã.
Termenul limitã pentru depunerea
dosarelor este 20.01.2017.

Ioan Suru, Director executiv
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

300 locuri de muncã în domeniul agricol (recoltare zmeurã) în Portugalia
prin intermediul Reþelei EURES (280 culegãtori zmeurã ºi 20 ºefi de echipã)
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     La prima ediþie a Festivalului Internaþional de
literaturã „eCREATOR”, în prezenþa unor scriitori
veniþi din Canada, Austria, Germania, Ungaria ºi
Republica Moldova, precum ºi a 60 de scriitori din
zonã ºi restul þãrii s-au acordat urmãtoarele premii:
1 – Premii pentru Excelenþã în administraþie ºi culturã
- Gabriel Valer Zetea – preºedinte CJ MM
- Horia Scubli - primar Sighetu Marmaþiei
- Marinel Rob – primar interimar Baia Mare
- Gabriela Tulbure – primar oraºul Seini
- Vasile Bujorel Mureºan – primar com. Satulung
- Ioan Matieº – primar com. Miresu Mare
- Gavril Ropan – primar com. Coroieni
- Petru Vlasin – primar com. Vadu Izei
- Liviu Vasile Tamaº – primar com. Budeºti
2 - Premiul pentru Debut
- Andrada Silvana Tcacenco – pentru volumul
„Adoptã-mã pãdure” (Bucureºti)
- Ani Bradea – pentru volumul „Poeme din zid”
(Cluj - Napoca)
- Irina Lazar – pentru volumul „Fragment de joc”
(Bucureºti)
3 – Premiul Post – Mortem
- Constantin Stana, eseist, prozator, critic literar
(Drobeta Turnu Severin)
- Gabriel Hattinger Klebasko, poet, traducãtor,
muzician (Budapesta, Ungaria)
4 - Premiul pentru Prozã
- Cristina Costov (Republica Moldova)
- Regis Roman (Arad)
5 - Premiul pentru Poezie
- Marius Dumitrescu (Piteºti)
- Vasile Gogea (Cluj - Napoca)
- Ioan Pavel Azap (Cluj - Napoca)
6 - Premiul pentru Teatru
- Flavius Lucacel (Cluj - Napoca)
- Radu Macrinici (Baia Mare)
7 - Premiul pentru Eseu
- Ioan Marchis (Baia Mare)
- ªtefan Maris (Baia Mare)

     DOI PREMIANÞI MEHEDINÞENI LA PRIMA EDIÞIE A
FESTIVALULUI INTERNAÞIONAL “eCREATOR” din BAIA MARE

8 - Premiul pentru Criticã literarã
- Mioara Bahna (Râmnicu Sãrat)
- Ion Cristofor (Cluj - Napoca)
- Ionuþ Caragea (Canada)
9 - Premiul pentru cel mai bun Editor
- Gabriel Cojocaru, Editura Grinta, Cluj - Napoca
10 - Premiul de Excelenþã în culturã
- Viorel Mirea - pentru promovarea culturii
române la aromânii din Serbia ºi Muntenegru
(Drobeta Turnu Severin)
- Valentin Leahu - pentru „Cenaclul de la Pãltiniº” (Sibiu)
- Marian Barascu - pentru acþiunea „Caravana
culturii” (Drãgãºani)
- Puiu Rãducan (Râmnicu Vâlcea)
11 - Premiul pentru Management cultural
- Mircea Arman, manager revista „Tribuna” (Cluj Napoca)
-  Adrian Suciu,  preºedinte  „Di rec þ ia
9" (Bucureºti)

12 - Premiul pentru Monografie
- Stãnica Prisacariu (Baia Mare)
13 - Premiul pentru Tradiþii
- Corina Isabella Csiszar (Baia Mare)
- Maria Mirela Poduþ (Baia Mare)
14 - Premiul pentru Parodie
- Lucian Perta (Viºeu de Jos)
   De asemenea, Ioan Godja, managerul Postului de
Radio Tv „Unirea” din Austria, preºedinte al revistei
„Unirea” din Viena ºi al Cercului Cultural Româno -
Austriac cu acelaºi nume a acordat 6 (ºase) premii,
trei de Excelenþã în culturã pentru Ioan Romeo
Roºianu, Marian Ilea ºi Nicolae Scheianu ºi trei
Diplome de Onoare pentru Carmena Baintan,
preºedinte Liga Scriitorilor Români, filiala Maramureº
- Satu Mare, dar ºi pentru Diana Sava Daranuþa ºi
Vladimir Saratila, ambii din Republica Moldova.
                 Loredana Mãdãlescu

Carrefour România:  garantat scãderea TVA-ului la 19%
se regãseºte în preþul plãtit, începând cu 1 ianuarie 2017

Bucureºti, 3 ianuarie 2017: Clienþii vor regãsi TVA-ul scãzut la 19% în preþul plãtit la casele de
marcat, începând cu 1 ianuarie 2017 pentru categoriile de produse precum: bãuturile alcoolice,
detergenþii, cosmeticele ºi produsele de curaþat, florile ºi plantele neconsumabile, precum ºi
toate produsele nealimentare (cu exceptia celor care au deja TVA de 5%).
Începând cu 1 ianuarie 2017, clienþii Carrefour vor beneficia de aceastã scãdere în toate magazinele
grupului Carrefour din þarã: hipermarketurile Carrefour, supermaketurile Market ºi Billa, magazinele
de proximitate Express ºi Contact ºi magazinul on line: Carrefour Online (www.carrefour-online.ro).
‘Ne cerem scuze anticipat clienþilor noºtri, însã datoritã faptului cã în magazine sunt peste 30.000 de
etichete de schimbat ºi aceastã schimbare se va face treptat. Este posibil ca aceºtia sã gãseascã
pentru încã câteva zile la raft, etichete cu TVA-ul de 20%, deºi preþul plãtit va fi garantat cel mai mic,
cu TVA de 19%. O modalitate extrem de rapidã ºi la îndemânã de verificare a preþului este prin
aplicaþia mobilã Carrefour Pay, care prin scanarea codului de bare a produsului, afiºeaza preþul care
va fi plãtit efectiv la casã, în acest caz, cel cu TVA scãzut la 19%.”, declarã Andreea Mihai, Director de
Marketing & Comunicare, PR & Solidaritate, Dinamicã Comercialã & Pricing Carrefour România.
***

Despre Carrefour
Cu peste 10.100 de magazine în 34 de þãri, Grupul Carrefour este al doilea retailer mondial ºi numãrul unu în Europa. De peste 50 de
ani, Carrefour este un partener pentru viaþa de zi cu zi. În fiecare zi, acesta primeºte în magazinele sale peste 10 milioane de clienþi din
lumea întreagã, oferindu-le o gamã largã de produse ºi servicii la preþuri echitabile.
În România, Grupul Carrefour numãrã 292 de magazine dintre care 32 hipermarketuri ‘Carrefour’, 119 supermarketuri ‘Market’, 44
magazine de proximitate ‘Express’, 10 magazine de proximitate ‘Contact’, un magazin de comerþ online: www.carrefour-online.ro
ºi 86 de magazine Billa.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Senzitivitatea îþi este accentuatã, încã din
primele zile ale sãptãmânii - momentul
ingresului Venerei în semnul Peºtilor. De tine
depinde, însã, ca aceastã situaþie sã nu fie un
blestem ci o binecuvântare, fi indu-þi
recomandat sã nu cauþi a înþelege cu mintea ceea
ce percepi cu sufletul (nu de aceastã datã, cel
puþin). Nu încerca sã câºtigi dragostea
nimãnui... ideal ar fi sã fii iubit pentru ceea
ce eºti tu însuþi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În aceastã sãptãmânã, eºti nevoit sã te ocupi
ºi de ceea ce se întâmplã la locul de muncã,
încercând sã te descurci cel puþin onorabil, în
ambele cazuri. Implementeazã  toate ideile pe
care te-ai hotãrât sã le materializezi încã de la
începutul acestei sãptãmâni. Este o sãptãmânã
în care vei reuºi sã atragi de partea ta protectorii
de care ai nevoie, însã, stabileºte toþi termenii
înþelegerii în primele douã zile ale acesteia.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

La începutul sãptãmânii noteazã-þi toate ideile
pe care le ai, însã nu te grãbi sã le împãrtãºeºti
ºi celor cu care interacþionezi; s-ar putea sã fii
cu mult înaintea lor, în ceea ce priveºte atât
înþelegerea, cât ºi capacitatea de sintezã. În
schimb, eºti încãrcat de responsabilitãþi noi la
locul de muncã. Probabil cã din aceastã cauzã
ai parte de tot felul de neînþelegeri cu colegii
sau cu asociaþii tãi. Vestea bunã este cã nu îþi
pierzi nici influenþa, nici puterea, deci nu te lãsa
copleºit de circumstanþele întâlnite.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

În cazul în care apare oportunitatea de a pleca
din þarã, în interes de serviciu, nu refuza aceastã
ocazie. În ciuda tuturor obstacolelor, efecte
pozitive vor fi remarcate ulterior. Totuºi, modul
de comunicare ar putea fi afectat, de aceea fii
atent mai ales când ai conversaþii importante,
cu scopul de a stabili termeni ai unei colaborãri
sau pentru a lua decizii comune cu un partener.
Nu-þi idealiza partenerul/partenera de viaþã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Ceea ce este acum esenþial pentru tine este
faptul cã ar fi bine dacã ai asculta ceea ce
prietenii tãi au de spus, eventual “reparând” o
prietenie care s-a rupt, la un moment dat.
Probabil cã ºi o sumã de bani care îþi era datoratã
îþi va fi returnatã. Este posibil ca relaþia ta de
dragoste sã întâmpine anumite obstacole,
bazate pe o mentalitate complet nepotrivitã
contextului actual. Abordeazã totul cu rãbdare
ºi înþelepciune.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Dacã ai rãmas în urmã cu organizarea ºi cu
implementarea unei ordini personale, sãptãmâna
aceasta reprezintã un suport bun pentru acest
gen de acþiuni, în ceea ce te priveºte. Momentul
schimbãrilor soseºte, chiar dacã aceste
schimbãri pot pãrea imposibil de realizat,
momentan. Un program variat ºi inedit ar trebui
sã devinã noua ta rutinã zilnicã. Profitã de
aceastã perioadã, deoarece armonia ºi echilibrul
interior se instaureazã în viaþa ta, mai ales prin
intermediul partenerului/partenerei de viaþã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

De îndatã ce Venera, cea care administreazã
cu tact ºi rãbdare energiile semnului tãu solar
îºi va avea ingresul în semnul sãu de exaltare,
cel al Peºtilor, respectiv în a doua zi a acestei
sãptãmâni, ai toate ºansele sã te simþi ca fiind
înconjurat de o aurã de protecþie persistentã ca
intensitate. Însã, nu te lãsa amãgit de aceastã
senzaþie; orice exces, de orice naturã ar fi
acesta, poate avea repercusiuni foarte grave.
Trebuie sã fii impecabil, de aceastã datã ºi,
mai ales, sincer cu tine însuþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O perioadã în care domeniul de viaþã cel mai
activ(at) este cel al relaþiilor sentimentale. ªtii
exact ce vrei, ce anume ai de fãcut ºi nu permiþi
niciunui obstacol sã îþi stea în drum. De aici ºi
hotãrârea pe care ceilalþi o remarcã, în ceea ce
te priveºte. Creativitatea este în creºtere, de
asemenea, ºi s-ar putea sã te simþi inspirat sã
dezvolti un proiect creativ, în aceastã sãptãmânã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Chiar dacã te simþi provocat sã te impui, în
special în faþa prietenilor, aminteºte-þi cã nici tu
nu eºti mereu impecabil ºi încearcã sã înþelegi
ce anume îi determinã pe aceºtia sã te provoace
ºi pe tine sã reacþionezi. Oportunitãþile se ivesc
în locurile în care îþi petreci cea mai mare parte
a timpului. În acelaºi timp, niºte oportunitãþi se
pot arãta în zona profesionalã, acolo unde te poþi
bucura cel puþin de o relaxare a
responsabilitãþilor ºi o mai mare deschidere
în relaþia cu ºefii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Preferabil este sã asculþi de propriile-þi
gânduri, nicidecum de sfaturile altora - cel puþin
în aceastã sãptãmânã. Dacã ai senzaþia cã ºi
prietenii, ºi membrii familiei, îþi fac probleme,
poate chiar în mod intenþionat, nu lua în seamã
acest aspect, deoarece vei observa cum toþi norii
supãrãrii se vor împrãºtia, la sfârºit de
sãptãmânã totul clarificându-se. Dacã þi-ai
propus sã faci o cãlãtorie scurtã, nu sta pe
gânduri. De asemenea, e o sãptãmânã bunã
pentru a repara o relaþie cu o rudã.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

 O sãptãmânã în care îi poþi învãþa pe ceilalþi
sã experimenteze ceea ce pe tine te-a determinat
sã înþelegi unele dintre secretele vieþii. De
aceastã datã tu eºti iniþiatul ºi ei ucenicii. O altã
veste bunã este aceea cã unele sume de bani -
deºi mici, se pare - vor intra în buzunarul tãu
cât de curând, deºi existã ºi circumstanþe care
fac ca aceastã energie sã fie blocatã. Ai parte de
“ajutor” astral, totuºi, aºa cã nu te sfii sã pui în
aplicare niºte idei sau proiecte.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

ªarmul va face echipã bunã cu modul în care
te prezinþi lumii, în aceastã sãptãmânã.
Beneficiezi din plin de energiile planetei Venus,
prezentã în semnul tãu solar încã de pe 3
ianuarie. Asta înseamnã cã vei avea parte de
ipostaze benefice, vei avea mai mult optimism
în general ºi mai multã bucurie de viaþã. ªi nu
va mai fi niciun secret cã iubirea se aflã pe
primul plan în viaþa ta, cel puþin luna asta.
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Începând cu data de 15.12.2016,
domnul colonel ÞAMBREA Eugen a fost numit
în funcþia de inspector ºef la Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean “Tudor Vladimirescu” Gorj.

Conducere nouã la Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi
Cu aceeaºi datã, atribuþiile funcþiei de inspector
ºef la Inspectoratul de Jandarmi Judeþean

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

“Cleante Davidoglu” Mehedinþi au fost preluate
de  domnul colonel MANOLEA Daniel.
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Având în vedere numãrul
mare de pescari sportivi care practicã
pescuitul în fluviul Dunãrea, în zona
de competenþã a Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi, poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni îi informeazã pe aceºtia
asupra urmãtoarelor aspecte de
naturã legislativã:

Conform prevederilor art. 23, alin
1 din Ordonanþa de Urgenþã nr. 85/
23.11.2016, pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de Urgenþã
a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul ºi acvacultura ”pescuitul
recreativ în habitatele naturale se
practicã în baza unui permis de
pescuit emis de cãtre beneficiarul
contractului de utilizare a resurselor
acvatice vii în scop recreativ”.
   Reamintim cã pescuitul sportiv
efectuat cu undiþa sau lanseta în scop
de agrement sau performanþã este o

activitate individualã ºi necomercialã iar
„pânã la încheierea contractelor de
utilizare a resurselor acvatice vii în scop
recreativ, pescuitul reacreativ în
habitatele piscicole naturale se va
desfãºura de cãtre persoanele fizice
pe baza permiselor de pescuit care au
fost eliberate de cãtre ANPA sau de
asociaþiile legal constituite aflate în
evidenþa MADR-ANPA, dupã caz, cu
respectarea prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 1016/2008 privind
cuantumul taxelor de licenþiere ºi
autorizare în pescuit ºi acvacultura”.

Permisul de pescuit este un
document cu regim special, înseriat,
nominal ºi netransmisibil care se
poate viza în mod gratuit la sediul
Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi dupã depunerea
copiilor dupã cartea de identitate,
permisul de pescuit, chitanþa eliberatã

de ANAF (30/10 lei) sau de  asociaþia
de pescari  de achitare a taxei pentru
activitatea de pescuit, certificat de
handicap, adeverinþã de elev ºi cupon
de pensie. Toate aceste documente
vor fi vizate prin semnãturã ºi stampilã
de cãtre asociaþiile de pescari legal
constituite care desfãºoarã activitãþi
de pescuit în scop recreativ.
   Pentru  a putea desfãºura activitãþi de
pescuit sportiv ºi a nu încãlca prevederile
legale este necesarã deþinerea acestui
permis eliberat de asociaþiile de pescari
legalconstituite sau Agenþia Naþionalã
pentru Pescuit ºi Acvacultura ºi vizat
de Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi.
   Cei peste 28000 de pescari sportivi
din judeþul Mehedinþi ºi celelalte judeþe
ale þãrii trebuie sã ºtie cã frontiera cu
Republica Serbia este o frontierã
externã a Uniunii Europene, iar

activitãþile desfãºurate în zona
de frontierã sunt supuse
controlului Poliþiei de
Frontierã Române.
Conform prevederilor Legii
frontierei de stat a României,
pescuitul sportiv în fluviul
Dunãrea se efectueazã în
condiþiile legii, în locurile ºi
sectoarele stabilite de
autoritãþile competente, cu
avizul ºefului Serviciului
Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi.
   Facem precizarea cã lipsa
avizului ºefului  Serviciului
Teritorial al Poliþiei de  Frontierã
Mehedinþi pe aceste  permise de
pescuit constitue contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de
la 100 la 1000 de lei.

De asemenea pescuitul
recreativ sportiv efectuat fãrã
permis constitue contravenþie
ºi se sancþioneazã  în baza
prevederilor art. 58 lit. a) din
O.U.G. 23 din anul  2008
modificatã ºi republicatã, cu
amendã de la 300 lei la 600 lei
ºi confiscarea peºtelui, icrelor
ºi altor vieþuitoare acvatice.

Purtãtor de cuvânt
Comisar sef de poliþie,

Valeriu Pera

COMUNICAT

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIÞIEI DE
FRONTIERÃ MEHEDINÞI VÃ INFORMEAZÃ:  Urmare din pag. 4

Istoric: Adevãrata...

dupã ce a lovit un aisberg, în
mijlocul Oceanului Atlantic. La
bord se aflau 2.500 de pasageri,
din care au murit 1491.
   Cea mai mare catastrofã maritimã
a secolului XX a inspirat de
nenumãrate ori poveºti ecranizate,
pânã la celebrul film regizat de
James Cameron, lansat în 1997.

Condiþiile acestui naufragiu se crede
cã nu au fost elucidate, dar la mai mult
de 100 de ani dupã dezastru apar noi
dezvãluiri care ar putea relansa ancheta.
   Potrivit ziarului britanic The
Independent, jurnalistul ºi istoricul
Senan Moloney pretinde, într-un
documentar difuzat pe Channel 4 pe
31 decembrie, cã un incendiu
survenit cu mai multe zile înainte de
coliziunea Titanicului cu aisbergul ar
fi la originea catastrofei.
   Fotografii din epocã, ignorate de
anchetatori, care au fost fãcute înainte ca
vaporul sã plece, i-au permis sã ajungã
al aceastã concluzie. Pe baza acestora,
Senan Moloney a scos în evidenþã petele
negre, mari de aproximativ 10 metri care
se vãd înainte ºi la dreapta carenei, adicã
în apropierea zonei unde s-a produs
ºocul dintre pachebot ºi aisberg.
   Potrivit mai multor experþi
intervievaþi de jurnalist aceste pete ar
fi proba existenþei unui incendiu
survenit la unul din rezervoarele cu
carburant situat în buncãrul navei.
   O ipotezã ar fi cã focul s-ar fi declanºat
chiar înainte de a lansa vasul la apã,
pe ºantierul maritim din Belfast. 
   Pentru Senan Moloney, acest accident
ar explica rapiditatea cu care vaporul s-a
scufundat, odatã ce s-a lovit de aisberg.
  Dupã J.Bruce Ismay, preºedintele
companiei care a construit
Titanicul, echipajul navei ar fi avut
interdicþie strictã de a nu anunþa
pasagerii despre incendiu.

În documentarul sãu, “Titanic: The
New Evidence”, regizorul a adãugat:
“Acest naufragiu nu este doar istoria unei
coliziuni între un aisberg ºi un pachebot.
Este un cumul de factori extraordinari care
au permis catastrofa: focul, gheaþa ºi o
neglijenþã criminalã”, concluzionând cã
“acest incendiu era cunoscut de echipaj,
care a decis sã-l ignore. Titanicul nu ar fi
trebuit sã fie lansat la apã niciodatã”.
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Luptele libere ºi judo-ul au
fost cele mai prolifice secþii de la
Clubul Sportiv Municipal Drobeta
Turnu Severin, în 2016. Ambele
ramuri au adus câte 32 de medalii
pentru clubul severinean, care mai
are în organigramã disciplinele box
feminin, atletism, nataþie ºi canotaj.
În 2016, secþia de lupte libere a cucerit
16 medalii la Campionatele
Naþionale, 10 la Cupa României, 5 la
Balcaniadã ºi una la Gimnaziadã. Cea
mai medaliatã sportivã a fost Larisa
Niþu, care a devenit campioanã
naþionalã atât la cadeþi, cât ºi la juniori
I. Eleva pregãtitã de Marin Dobrescu
a cucerit încã douã medalii de aur la
Cupa României, la cadeþi ºi juniori I,
iar la Campionatul Balcanic a luat
bronzul la juniori. Niþu  a fost aproape
de podium ºi la Europene, dar s-a
clasat pe 5 la cadeþi.  Tot 4 medalii de
aur a luat ºi Roxana Capezan, la
Naþionalele de juniori III ºi cadeþi, la
Cupa României de cadeþi ºi la
Balcaniada rezervatã juniorilor III.
Patru medalii, toate de bronz, a mai
obþinut Denisa Breazu, în salã, la
Naþionalele de tineret, la Cupa
României pentru juniori I ºi la
Campionatul Balcanic pentru juniori
I, precum ºi la naþionalele pe plajã, la
juniori. Trei medalii, toate de argint,
i-au revenit Adinei Giura, la Cupa
României pentru juniori I ºi cadeþi, ºi
la Naþionalele pe plajã, de juniori. Pe
plan intern, Mihaela Bãrbulescu  a
luat aurul la Cupa României pentru
juniori I ºi la Gimnaziadã

Luptãtoarele ºi judoka s-au întrecut în medalii

(Campionatul Mondial ªcolar),
argintul la Naþionalele de Tineret ºi
la Campionatul Naþional pe Plajã
pentru juniori  ºi bronzul la
Naþionalele ºi  Balcaniada de juniori
I, în salã.  Adina Giura a cucerit aurul
la Naþionalele de cadeþi ºi bronzul la
Cupa României de cadeþi. Cadeta
Valentina Ungureanu a urcat pe
ultima treaptã a podiumului atât la
Naþionale, cât ºi la Cupa României,
iar sora sa Cristina Ungureanu  a
pierdut finala atât la Naþionalele de
juniori III, cât ºi la Balcaniada de
juniori III.  La Naþionalele de juniori
IV, Patricia Manofu ºi Oana
Vânturache au obþinut argintul, la fel
ca Elena Buºoi  la Cupa României de
cadeþi. Rezultatele au dus CSM
Drobeta pe primul loc în clasamentul
general al cluburilor, la feminin, la
Naþionalele de cadeþi ºi cele pe plajã,
precum ºi la Cupa României de
cadeþi ºi juniori. La masculin,
singurul sportiv medaliat a fost
Darius Ungureanu (2003), care a
cucerit argintul la Naþionalele de
juniori III.  Aºadar, 12 luptãtori au
adus în 2016 nu mai puþin de 32 de
medalii pentru CSM Drobeta, dintre
care 11 de aur. “Pe plan intern, a fost
cel mai bun an al nostru. N-am luat
medalii la Europene ºi Mondiale,
dar în 2017 aºtept mai mult de la
Niþu, precum ºi de la celelalte 4
sportive ale noastre care sunt
componente ale loturilor naþionale:
Bãrbulescu, Capezan, Giura ºi
Buºoi”, a spus Dobrescu.

   Pregãtitã de Gicu Vasilan ºi Lena
Sterea, secþia de judo a cucerit 28
de medalii la Campionatele
Naþionale, dintre care 12 la Ne-
waza, una la Cupa României ºi 3 la
Balcaniadã. Patru dintre sportive
au cucerit câte 4 medalii. Astfel,
Ana Maria Vladu ºi-a trecut în
palmares aurul la Naþionalele de
judo pentru copii U14 ºi bronzul
la cele de U15, iar la Ne-waza a fost
dublã campioanã naþionalã, la U14
ºi U15. La CN de judo, Anda Vâlvoi
a cucerit  aurul la cadeþi (U18) ºi
bronzul la juniori (U21), iar la CN
de Ne-waza (luptã la sol) a urcat pe
ultima treaptã a podiumului de
premiere, la cadeþi. Pe plan extern,
severineanca a devenit
vicecampioanã balcanicã  de
cadeþi. Iasmina Covaciu a luat aurul
la Naþionalele de judo la copii U16
ºi la Ne-waza pentru copii U15,
argintul la copii U15 ºi la
Balcaniada U15. Severineanca
Ana Maria Stroe a obþinut bronzul
la Naþionalele de juniori, precum
ºi la Balcaniada de juniori ºi cadeþi,
iar la Ne-waza a devenit campioanã
naþionalã la cadeþi. Originare din
Craiova, Lorena Necula a cucerit
aurul la Naþionalele de ne-waza,
pentru cadeþi, iar Daniela Demetrio
a obþinut aurul la Naþionalele de
copii U16 ºi argint la Ne-Waza U15.
Diana Argint a luat aurul la
Naþionalele U13, iar la ne-waza s-a
clasat pe locul secund la U15 ºi pe
ultima treaptã a podiumului la U14.  M. O.

Andreea Borontiº (52 kg) a fost
încununatã cu argint la Naþionalele
de cadeþi, iar Roberta Ioviþã a fost
medaliatã doar la Ne-waza, unde a
luat argintul la cadeþi U18 ºi
bronzul la copii U16. O medalie de
bronz ºi-a trecut în palmares
Denisa Vâlvoi, la CN de ne-waza
pentru copii U12. La seniori,
Alexandra Stan a obþinut trei
medalii de argint, la Campionatul
Naþional, la Cupa României ºi la
Ne-waza, iar Daniela Hondiu-
Poroineanu a cucerit argintul la
Naþionalele de judo. Singurul bãiat
medaliat a fost Ionuþ Ianîcu, care,
la începutul anului, a obþinut
argintul la Naþionalele de juniori ºi
bronz la seniori. Sportivul originar
din Craiova s-a operat în
primãvarã la menisci ºi ligament,
iar, ulterior, a decis sã abandoneze
cariera sportivã.
   “Cred cã a fost cel mai bun an
al nostru, de la înfiinþarea secþiei
de judo de la CSM, din 2004.
Avem 7 campioni naþionali, unii
atât la judo, cât ºi la ne-waza. Per
total, sunt 10 medalii de aur. Sper
ca în 2017 sã avem rezultate cel
puþin la fel de bune. Copiii cresc
în vârstã, iar medaliile sunt mai
greu de obþinut la categorii
superioare”, a declarat  Sterea.
Antrenoarea de la CSM Drobeta
a cucerit ºi ea o medalie, de aur,
la Campionatul Mondial al
Veteranilor, desfãºurat în 2016,
la Florida, în SUA.
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Gata,  sã cam fãcu ºi
Guvernu, sã aleasãrã apele,
fiecare îºi luã câte un izvor, unii
cu apã mai multã, alþii cu apã mai
puþinã ºi alþii cu izvoru cam secat.
Dupe cum au dat din coate ºi din
interese. Numai cã unii ajunsãrã
ce alþii nici nu sã aºteptau, cã nea
Daea ajunsã iarã minist ru
Agriculturii, asta chiar dacã data
trecutã fu cam degeaba. Pã da, cã
dupe ce sã  ocupã de legea
pensiilor speciale în Parlament,
nea Daea primi ca rãsplatã ditai
postu de ministru, deºi la aºa
limbaj de lemn nici bobu de grâu
nu prea încolþeºte. Asta ca sã nu
mai punem la socotealã, cã dupe
atâþia ani de parlamentar, în care
nu sã fãcu vãzut mai deloc, nici
cã ne aºteptãm la mari rezultate
di la nea Daea, preocupat mai
mult de soarta ‘mnealui decât de
a agricultorilor, în general ºi a
mehedinþenilor, în special.
  Mã nepoate, da ratarãm la
mustaþã ºi al doilea ministru din
Mehedinþi, cã nea Fifor fu la un
pas sã ajungã la Transporturi,
de mai vedeam ºi noi luminiþa
de la capãtu tunelului, în materie
de infrastructurã.
  Acuma, cicã Tanþa lu Pecingine
îºi pune mari speranþe în nea
Mazilu, despre care-i spusã ºi lu
naºu Pantelicã, sã aibe grijã sã-l
mai trezeascã din când în când,
mãcar atuncea când sã sunã
adunarea la masã. Pã da, cã nea
Mazilu ar fi pãcat sã doarmã atâta,
în loc sã sã preocupe de cum sã

Sucã, nea Daea agricultoru ºef, trezirea lu
nea Mazilu ºi nea Gherghe Barbã Albã Cot

mai ajute judeþu, despre cum sã
mai aducã ceva de
muncã pin Mehedinþi, cã
asta aºteaptã oamenii di
la ãi de i-au votat. Da
poate sã preocupã nea
Sibinescu,  cã  nici
‘mnealui nu ºtie peste ce
noroc a dat, cã dupã ce a
cherdut fãrã drept de
apel la alegerile locale,
sã  sã t rezeascã
parlamentar de profesie,
cu patru ani de stat pe
scaunu lu nea Bãlu. Care
nea Bãlu,  cu ai  lu
‘mnealui cu tot, fãcu o liniºte mai

mare decât casa lu ‘mnealui, cã

probabel zisã cã de ce sã mai
deranjeze pe cineva, dacã
nici severinenii nu s-au
deranjat sã-i mai voteze.
Pã aºa sã-ntâmplã când te
asociezi cu unii ºi cu alþii,
care mai de care mai
deºtepþi, pãnã deterã cu
Campania în gard, cu tot.
  ªi  dacã nea Bãlu ºi
compania sã deterã de tot
la fund, nea Viºan nici
mãcar nu-ºi luã la revedere
di la fraierii de-l ajutarã
pin campanie, cã de ce sã
sã mai întrebuinþeze, dacã
tot va mai trece din joi în
paºte pin Mehedinþ i?!
Noroc cã-l mai vedem pe
st iclã, deghiza t  în
politician-lãutar.
   Mã nepoate, da hai cã
nea Mazilu s-o mai trezi
din când în când, da sã vezi

ce table joacã nea Bãlãnescu fro  nea Mãrin

patru ani,  cã dacã în timpu
campaniei di la locale sã plângea
cã apucã vreun loc de consilier,
acuma sã vãzu ditai parlamentaru,
de nu mai ºtie pe unde sã sarã în
sus de bucurie. Pã, vorba lu Sucã,
punem pariu cã în patru ani nu
depune nicio iniþiativã?!
   Da uitai sã vã spui, cã înainte
de sãrbãtori sã întâlni naºa Reta
pi la un mall de ãsta de pin
Capi talã,  sã  în tâ lni  cu nea
Gherghe,  de z isã  cã e Moº
Crãciun. Mã frate-miu, avea nea
Costel o barbã albã, de ziceai cã
e Moº Gerilã la pensie. Acuma,
nea Gherghe a vãzut cã aºa sã
poartã la ãºtia trecuþi de o vârstã
anume ºi cu consoarte mai tinere
ca nepoatele. Pã la câte a fãcut
pentru severinenii mei, meritã sã
facã ºi pentru ‘mnealui câte ceva.
   Da pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


