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"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"
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Circa 500 de oameni s-au adunat miercuri searã în faþa
Prefecturii din Drobeta Turnu Severin. Acesta a fost promovat în
mediul online ºi a trezit interesul severinenilor, mare parte din
ei intelectuali care activeazã în mediul privat.
   Severinenii s-au adunat, începând cu ora 17,00, în faþa
Palatului Administrativ din Drobeta Turnu Severin, înarmaþi
cu pancarte pe care scrie „Prostia ucide”, „Marþea neagrã, again”,
„Refuz acest abuz”, „Mai am un singur dor, Dragnea scriitor”
ori „În democraþie hoþii stau la puºcãrie”.
 „Nu sunt pentru demisia Guvernului, asta ar fi ca o loviturã de
bumerang, nouã nu ne trebuie Guvern demis, vrem sã-ºi facã

Severinenii au ieºit în stradã.
Circa 500 de oameni s-au
adunat în faþa Prefecturii

Dragnea îi pocneºte pe toþi peste bot cu votul din alegeri, când i se spune de ce pune cizma pe justiþie.
Unii comenteazã, alþii apleacã privirea. Adicã votul acesta poate naºte monºtri. Adicã tot somnul alegãtorului
naºte monºtri, pentru cã 60% dintre alegãtorii cu drept de vot au stat acasã ºi au dormit. Sigur, ei ar putea
sã spunã cã nu aveau cu cine. ªi cã PSD a promis cel mai miºto.
   Revolta celor de pe canapea ºi de la telecomandã. Cu telecomanda nu îþi schimbi viaþa, ci doar programul
la care te uiþi. Trebuie sã ieºi din casã ºi sã participi la orice. Chiar ºi sã îi ceri socotealã lui nea Liviu cã
îºi face legi pentru sine ºi camarazii sãi, chiar ºi pe orice politician care derapeazã ºi asta în numele
democraþiei, pentru cã a fost ales prin vot. Nu se ºtie cât o dura ºi libertatea asta.

treaba, doar sã rectifice OUG-urile care le-au fãcut azi-noapte ºi
dezastrul pe care l-au fãcut azi-noapte”(marþi spre miercuri, n.r.),
a spus o doamnã, care a iniþiat acest protest în mediul on-line.
„Am ieºit ca cetãþean al acestui oraº, sã arãtãm cã ºi în Severin
ºtim sã protestãm împotriva celor ce susþin hoþii în Parlamentul
României. Pentru Severin e un început”, a spus un alt protestatar.
„Ca toþi cetãþenii de bunã credinþã, români oneºti ºi cinstiþi, am ieºit
pentru a lua poziþie faþã de nenorocita de ordonanþã care a fost datã de
hoþii din PSD azi-noapte (marþi spre miercuri, n.r.), la orele 1,17,
publicatã în Monitorul Oficial. Este o ordonanþã care nu face decât sã
ne îndepãrteze copiii ºi nepoþii din þarã, care pleacã sã fie slugi în altã
þarã. Nu putem fi indiferenþi”, a spus un severinean prezent la protest.
Protestatarii au scandat ºi împotriva Guvernului ºi au cerut
respectarea statului de drept. În jurul orei 18,30, au mers în marº
pânã la sediul PSD Mehedinþi din Drobeta Turnu Severin ºi au
revenit pe platoul din faþa Prefecturii Mehedinþi.
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Dupã cum ºi dumneavoastrã
ºtiþi, zilele acestea spaþiile publice ºi
mai ales spaþiile de dezbatere tv au
fost acaparate de mitingurile de
protest. A, ºi sã nu uitãm de spaþiile
de socializare de tip facebook unde
chestiunea aceasta a fost de prim
plan. Ce se poate concluziona acum,
deºi fenomenul protestelor stradale
încã nu e  încheiat, fiind perfect
reversibil: o datã cã fenomenul acesta
devine specific marilor centre urbane,
acolo unde puterea de solidarizare e
mai rapidã ºi mai semnificativã.
   Vã puteþi imagina aºa ceva într-o
comunã de munte sau într-un sat de

Frustrãri ºi aversiuni
câmpie? Nici pomenealã. Apoi, în
mod clar, cei care au ieºit în stradã,
ºi vor mai ieºi, desigur, folosesc
cauza anti-graþiere pentru a-ºi
exprima dezacordul faþã de PSD, în
general, ºi faþã de binomul
Grindeanu-Dragnea în special, dar ºi
repulsia faþã de binomul infam
politicieni-corupþie. Nimic de
reproºat sub acest ultim aspect.
   Corupþia e generatã de putere, sub
orice formã s-ar prezenta aceastã
putere. Corupþia anuleazã de fapt
democraþia, cãci anuleazã dreptul la
ºanse egale. Însã e clar cã nu
neapãrat aceastã cauzã absolut
onorabilã a fost ºi probabil va fi
mobilul major determinat al
manifestaþiilor, ci aversiunea faþã de
PSD. E un fel de reacþie târzie, dupã
pierderea alegerilor parlamentare.
Dacã aceste manifestãri protestare s-
ar fi petrecut înainte de alegeri, da,
probabil cã ar fi schimbat ceva din
rezultatele finale. Acum pare doar o
reacþie tardivã, de frustrare.
   Apoi, desigur, 100.000 de oameni

în stradã înseamnã ceva, dacã
judecãm din punct de vedere strict
democrativ. E o reacþie socialã demnã
de respect. Dar dacã judecãm din
punct de vedere strict politic, e foarte
puþin comparativ cu numãrul votanþilor
PSD. Mulþi în stradã, protestând. Dar
ºi mai mulþi, poate de zece ori mai
mulþi, acasã, în faþa televizorului,
protestând împotriva... protestului.
   Aceasta este realitatea profundã a
României de azi. Electoratul dreptei
e mult mai reactiv, mai vociferant. Dar
electoratul stângii, deºi nu e reactiv
civic, e net mai combativ la urne.
Douã Românii care se bat cap în cap,

una mai tãcutã care aºteaptã mãsurile
sociale promise ºi a votat masiv
programul social-democraþilor. ªi o
Românie enervatã, iritatã, a
electoratului de dreapta, care vrea sã
amendeze ceea ce printre mãsurile
guvernului, i se pare revoltãtor. Iar
subiectul graþierii e unul cât se poate
de sensibil. Nimãnui nu-i plac
infractorii, ºi cu atât mai puþin corupþii.

E o inabilitate a guvernului actual
sã aducã în prim plan o astfel de
temã. Nu putea fi ratatã de masa
criticã a dreptei, mai ales dupã ce a
suferit o înfrângere frustrantã în
decembrie anul trecut.

Comunicat de presã
    Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, prin secþia ªtiinþele Naturii, a  organizat
marþi, 31 ianuarie a.c., cu ocazia Zilei mondiale a Zonelor umede, o lecþie
interactivã la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, începând cu orele
10.00. Au fost abordate teme legate de importanþa acestui eveniment la
nivel mondial, iar specialiºtii muzeului au prezentat o serie de informaþii
despre animalele subacvatice ºi lebede.
   Aºa dupã cum se ºtie, ziua de 2 februarie a fost stabilitã drept  Ziua
Mondialã a Zonelor Umede pentru a sublinia necesitatea de a menþine
caracterul ecologic al zonelor.
   Aceste acþiuni au rolul sensibilizãrii ºi conºtientizãrii opiniei publice
cu privire la valoarea zonelor umede, a întelegerii beneficiilor ºi
serviciilor aduse de aceste ecosisteme, precum ºi a vulnerabilitãþii acestora
la impactul activitãþilor umane.   Biroul de presã
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Evaluare a activitãþii Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi pe anul 2016
   Joi, 19.01.a.c., la sediul Sediul
Serviciului  Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi s-a desfãºurat ºedinþa
de “Evaluare a activitãþii Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi pe anul 2016”.
   Cu aceastã ocazie, în prezenþa
prefectului judeþului Mehedinþi   ºi
a reprezentanþilor altor instituþii de
cooperare, ºeful Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi, comisarul ºef Ciobanu
Marius a prezentat rezultatele
obþinute de  structurile Poliþiei  de
Frontierã  din judeþul Mehedinþi pe
parcursul anului 2016.
   În anul 2016,  structurile Poliþiei de
Frontierã din judeþul Mehedinþi au
urmãrit îndeplinirea atribuþiilor
conferite de legislaþia naþionalã în
vigoare, în scopul:
 - securizãrii frontierei fluviale
externe a Uniunii Europene în zona

de competenþã;
- prevenirii ºi combaterea migraþiei
ilegale ºi  infracþionalitãþii transfrontaliere;
- cunoaºterii ºi aplicãrii unitare a
reglementãrilor juridice interne ºi
europene în activitatea de supraveghere
ºi control a frontierei de stat;
- pregãtirii profesionale a
personalului, în concordanþã cu
noul cadru legislativ ºi prevederile
Manualului Schenghen.

REZULTATE OBÞINUTE
ÎN ANUL 2016: OPERATIV

- valorile de trafic înregistrate în
punctele de control trecere frontierã
de pe raza judeþului Mehedinþi Porþile
de Fier I, Porþile de Fier II, PTF Drobeta
Turnu Severin – Port ºi PTF Orºova
– Port au fost de aproximativ 1.370.800
treceri persoane (1.114.800 cetãþeni
U.E. ºi 256.000 cetãþeni non - U.E.)
ºi 458.971 mijloace de transport.
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În prezenþa primarului
Marius Screciu ºi a viceprimarului
Daniel Cîrjan,  la începutul
sãptãmânii, Sorin Vidan a fost
instalat în funcþia de manager al
Palatului Culturii “Teodor
Costescu”, în urma câºtigãrii
concursului de proiecte de
management organizat de
primãrie. Sorin Vidan are 48 de
ani, este licenþiat în sociologie ºi
în fi losofie, are studii
postuniversitare la Facultatea de
ªtiinþe Economice, a absolvit cursuri
universitare de Managementul
culturii. Din anul 2000 este membru
al Uniunii Scriitorilor din România.
A publicat ºapte volume de eseuri,
publicisticã ºi beletristicã, precum ºi
numeroase eseuri ºi recenzii în reviste
culturale ºi de opinie: Dilema,

Un nou început la Palatul Culturii “Teodor Costescu”

Convorbiri literare, Luceafãrul, Ramuri,
Calende, Poesis International, Orient
latin, Algoritm, Arte ºi Meserii
literaturadeazi.ro; qproza.ro etc.
   În 2014 i s-a decernat distincþia
pentru EXCELENÞÃ ÎN CULTURÃ,
acordatã de Primãria Municipiului

Drobeta Turnu Severin.
   “Palatul Culturii este o instituþie
modernã, o instituþie în care întreaga
comunitate a investit enorm în toþi
aceºti ani, ºi de la care întreaga
noastrã comunitate aºteaptã politici
culturale de þinutã, coerente ºi

energice, programe culturale menite
sã ne creascã prestigiul în plan
naþional ºi european.
   Intrãm într-un nou an cultural
având dorinþa, competenþele ºi
sprijinul necesar din partea
domnului primar, a domnilor
viceprimari ºi a consilierilor locali,
de a satisface pe deplin  aºteptãrile
cetãþenilor, de a veni spre dumnealor
cu programe artistice atractive, cu
spectacole de teatru de bunã facturã,
cu vernisaje, lansãri de carte, cercuri
creative, festivaluri. Vom rãmâne o

instituþie deschisã, cooperantã cu
mediile culturale autohtone, cu
proiectele cultural-educative ce vin
dinspre societatea civicã sau dinspre
instituþiile de culturã ºi educaþie” – a
declarat Sorin Vidan.

La câþiva kilometri de
municipiul Drobeta Turnu Severin, în
localitatea Halânga, se aflã în
depozitele fostei uzine de apã grea
(ROMAG PROD), odinioarã o perlã a
economiei româneºti, o cantitate
uriaºã de apã grea în valoare de peste
1,3 miliarde de euro.
  O adevãratã comoarã, proprietatea
statului român, dar care are nevoie
de resurse financiare pentru a fi
pãstratã în condiþii de siguranþã.
Practic, pe toatã perioadã de
funcþionare a uzinei de apã grea, a
fost produsã apa grea necesarã
primei încãrcãri pentru reactoarele 1,
2, 3 ºi 4 de la Cernavodã ºi cea
necesarã pentru completãrile anuale,
pentru o duratã de viaþã a acestor
reactoare, estimate la 30 de ani.
   Nu e nevoie sã fi specialist în
industria nuclearã ca sã înþelegi cã
vasele în care este depozitatã aceastã
apã grea au nevoie de o temperaturã
corespunzãtoare, astfel încât sã nu
îngheþe, caz în care produsul ar fi
compromis total. Practic, stocul de
apã grea se poate degrada în orice
moment fãrã aceastã cãldurã, apa
grea având ca particularitate faþã de
apa obiºnuitã îngheþul la trei grade.
Un calcul simplu aratã cã lunar la
ROMAG PROD se cheltuiesc 800.000
de lei cu plata facturiilor la energia  Alexia M.

 Depozitul de apã grea are nevoie urgentã de finanþare
electricã ºi salariile celor 94 de
angajaþi care au mai rãmas pe aceastã
platformã. Oprirea fabricãrii apei grele
a avut loc în data de 28 august 2015,
iar începând cu data de 1 octombrie
2015 a fost disponibilizat peste 80 la
sutã din personalul uzinei.

Falimentul a complicat lucrurile
  Lucrurile s-au complicat aici odatã
cu intrarea Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare în faliment, în data
de 14 iunie 2016, când s-a pierdut
sursa de finanþare, în momentul de
faþã depozitul fiind întreþinut datoritã
fondurilor obþinute de Termocentrala
de la Halânga (sucursalã RAAN), prin
intermediul cãreia se asigurã energia
termicã pentru municipiul Drobeta
Turnu Severin.
   Directorul Sucursalei Romag Prod,
Ervin Watzlawek, spune cã în
momentul de faþã se cautã soluþii
pentru finanþarea activitãþii de
management a  depozitului de apã
grea, o concluzie finalã urmând a fi
datã pânã la 15 februarie a.c.
   “Am fost convocaþi la Ministerul
Energiei unde am avut o primã
discuþie. Se doreºte realizarea unei
echipe, care într-un termen de trei
sãptãmâni sã vinã deja cu soluþii”,
spune Ervin Watzlawek. Acest grup
va fi coonstituit din reprezentanþi ai
ministerelor Energiei, Finanþelor,

Justiþiei ºi Afacerilor Interne.
O unitate de management

a apei grele
   Potrivit unui memorandum din
martie 2015, la Romag Prod trebuia
înfiinþatã o entitate economicã,
finanþatã exclusiv de la bugetul de
stat,  care sã asigure managementul
stocului de apã grea aflat în custodia
RAAN pânã la intrarea în faliment a
regiei, dar acest lucru nu s-a
întâmplat, ceea ce poate periclita în
mod iremediabil calitatea apei grele.
Asta în condiþiile în care lichidatorul
judiciar de la RAAN nu are resursele
financiare care sã asigure finanþarea
acestei activitãþi, ritmul de valorificare
a activelor de pe platforma RAAN
fiind unul scãzut, pânã în acest
moment fiind vândutã o parte din
cantitatea de fier vechi existentã aici.

Activitate fãrã precedent
în Europa

   Pânã când actualul Guvern va gãsi
o soluþie pentru crearea acestei unitãþi
de management a apei grele,
specialiºtii de la Drobeta Turnu
Severin trebuie sã pãstreze aceastã
comoarã în cele mai bune condiþii.
ªi pânã acum au fãcut-o foarte bine,
cu toate cã nicio unitate pe plan
mondial nu stocheazã apã de înaltã
puritate pe perioade mari de timp
fiindcã nimeni nu ºtie ce se

întâmplã în astfel de situaþii.
   „Apa grea este un produs foarte
delicat, experienþa de întreþinere a
acestui produs nu o are nimeni în þara
aceasta ºi nici în Europa. Ce facem
noi aici nu are precedent la nivel
naþional, nu existã la nivel european
ceva similar, nu ºtiu cine ne-ar putea
învãþa cum sã facem ceea ce facem
aici”, explicã Ervin Watzlawek, (foto)
directorul sucursalei Romag Prod.
   Neîntreþinerea corespunzãtoare a
stocului de apã grea ar avea drept
consecinþã deteriorarea cu 0,1% a
parametrilor prevãzuþi în contractele
de fabricaþie, ceea ce ar însemna
pierderea calitãþii de produs de
interes nuclear.

 Teodor Abagiu
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Desfiinþarea sistemului
centralizat de încãlzire din Orºova ºi
lipsa unei reþele de gaze face ca ºi
iarna aceasta localnicii din oraºul de
pe Dunãre sã foloseascã sobele pe
lemne pentru a-ºi încãlzi
apartamentele. Oamenii au scos
coºuri de fum pe unde au apucat, ºi-
au adus lemne încã din varã, iar acum
carã la ele în apartamente, chiar dacã
mulþi sunt în vârstã, iar efortul fãcut
este foarte mare. În blocurile cu 9
etaje scripeþii le sunt de mare folos
celor care îºi pot încãlzi locuinþele
altfel, mai grav fiind cã
frigul de afarã a dus la
consumarea mai rapidã a
lemnelor de cãtre unii
locatari de bloc. Aceºtia au
apelat la peleþii din
rumeguº, care, de regulã,
sunt recomandabili pentru
centralele special
construite pentru ei. „Cine
îmi aduce mie lemne la
etajul cinci iarna? Cine se duce în
pãdure sã îmi aducã mie lemne acum
cã sunt eu nu ºtiu cine? Nimeni. Am
luat saci cu rumeguº din acesta tasat
ºi de ei mã folosesc”, spune o
pensionarã dintr-un bloc turn.

În majoritatea blocurilor
stau persoane în vârstã, tinerii fiind
plecaþi la muncã în strãinãtate.
Bãtrânilor le este tot mai greu sã
ducã lemnele în casã, uneori fiind
nevoiþi sã îi plãteascã pe vecinii mai
tineri pentru a-i ajuta în munca
respectivã. „Am dat în toamnã ºi un
milion jumãtate, milion vechi la doi
bãieþi care au descãrcat o maºinã pe
care dãdusem cinci milioane. Acum
soþul a cãzut pe gheaþã ºi e cu

 Gelu Ionescu

Sobele pe lemne, de mare
folos ºi iarna aceasta la
Orºova

piciorul la pat, iar eu, femeie bãtrânã,
câte plase cu lemne credeþi cã pot
sã car pe zi? Mai mã ajutã câte un
vecin, mai plãtesc bãieþi din ãºtia
tineri, dar oricum nu e normal sã
trãim în condiþiile acestea. Stãm la
bloc, dar avem sobe ca la þarã. Nu
mai spun cã sunt barãci cu lemne
de jur împrejurul blocului ºi mai vin
copii de la ºcoalã sã fumeze. Mi-e
teamã cã într-o zi vor da foc la lemne
din greºealã ºi atunci sã vedeþi
necazuri”, spune o pensionarã.
   Primarul Marius Stoica spune cã

autoritãþile locale din Orºova nu îi
pot ajuta pe localnici în privinþa
problemelor cu încãlzirea întrucât nu
mai existã un sistem centralizat. ªi
dacã ar dori cineva sã refacã
sistemul respectiv lipsa banilor ar
face imposibil acest lucru. „Nu mai
existã centralele de cartier, în primul
rând. În centrale s-au fãcut în ultimii
ani spãlãtorii, ateliere auto, chiar ºi
o bisericã, una dintre ele va deveni
anul acesta creºã pentru copii. Nu
mai au destinaþia iniþialã. Lipsa
infrastructurii face ca încãlzirea
locuinþelor sã se facã individual,
cu lemne, în cazul oraºului
Orºova”, menþioneazã edilul.

Tone de gunoaie au zãcut
mai bine de douã sãptãmâni printre
blocurile din Orºova dupã ce
operatorul local de salubritate a
refuzat sã le mai strângã. Firma a
cerut autoritãþilor locale o majorare
a tarifului de la 1 ianuarie, lucru care
nu i-a fost acceptat ºi care a
determinat-o sã declanºeze un fel de
grevã. Gunoierii spun cã cineva
trebuie sã suporte o taxã de 80 de
lei pe tonã introdusã de Guvern de
la 1 ianuarie ºi, în plus, amintesc
faptul cã tarifele actuale sunt din
perioada în care salariul minim era
de 700 de lei, valoarea acestuia
majorându-se de la 1 februarie la
1450 de lei. Norocul orºovenilor e
dat de faptul cã afarã e frig, pentru
cã dacã ar fi fost varã ar fi fost vai ºi
amar de viaþa lor. „Nu poþi sã
aeriseºti în apartament dacã stai la
parter sau la etaj. E imposibil, chiar
ºi acum iarna. Nu mai spun cã de
abia ajungi pânã lângã tomberoane
sã arunci de la distanþã sacii cu resturi
pentru cã eu am vrut sã mã apropii ºi
am dat într-un rahat. Am zis cã pânã
nu se face curat eu nu mai calc pe
acolo”, a spus o localnicã.
   Coºmarul oamenilor a luat sfârºit
miercuri, când Garda de Mediu
Mehedinþi a demarat o acþiune în
forþã pentru salubrizarea oraºului.
Comisarul ºef Cãtãlin Tutilescu a
mobilizat echipe de muncitori de la
alþi operatori de salubritate din judeþ
ºi, în cursul câtorva ore, zeci de  Continuare în pag. 8

Orºova, sufocatã de
gunoaiele neridicate

dintre blocuri

tone de gunoaie au fost ridicate de
printre blocurile din Orºova. ªeful
Gãrzii de Mediu a apelat inclusiv la
un buldoexcavator cu ajutorul
cãruia tonele de gunoaie au fost
ridicate în basculantele
camioanelor de mare tonaj. „Este
o situaþie excepþionalã la Orºova,
unde este un conflict între
operatorul local de salubritate ºi
primãrie. Fiecare dintre ei a fost
amendat cu 50.000 de lei. Am
mobilizat aici toþi operatorii de
salubritate din judeþ pentru a
descongestiona aceastã situaþie”,
a explicat Tutilescu.
   Primarul Orºovei, Marius Stoica,
spune cã el va contesta în instanþã
amenda primitã întrucât nu crede cã
existã motive pentru sancþionarea
instituþiei pe care o conduce. El
mizeazã pe contractul pe care îl are
în derulare, încã, cu operatorul de
salubritate, teoretic fiind treaba
firmei Floricola sã îºi facã treaba.
„Colcãia oraºul pânã azi de gunoaie.
Exista posibilitatea unei epidemii, a
unei infecþii pentru cã este evident
cã mediul înconjurãtor este
deteriorat datoritã depozitãrilor
necontrolate. Nu ºtiu dacã operatorul
a primit o amendã, dar eu am primit
ºi o voi contesta în instanþã întrucât
o consider abuzivã atâta timp cât era
treaba operatorului sã ridice gunoiul
în baza contractului pe care îl avem
încheiat”, spune edilul.
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ªedinþa Adunãrii Eparhiale
a Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei adunã în fiecare an clerici
ºi credincioºi într-o adevãratã
comuniune duhovniceascã.
Poposesc în Cetatea Severinului
oameni de aproape sau de mai
departe pentru a se bucura
împreunã de lucrarea cea bunã din
,,Ogorul Domnului”. Ziua începe cu
Sfânta Liturghie, care îi adunã pe
toþi lângã Sfântul Potir ºi continuã
cu Slujba de Te Deum. Mai apoi,
sala “Mitropolit Nestor Vornicescu”
a Centrului Eparhial gãzduieºte
ºedinþa prezidatã de Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei.
   Anul acesta, în cuvântul de

A avut loc ªedinþa Adunãrii Eparhiale a Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei

deschidere, Preasfinþia Sa
a evidenþiat purtarea de
grijã a lui Dumnezeu ºi le-
a reamintit tuturor de
faptul cã slujitorii ºi
credincioºii din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei
sunt chemaþi la o lucrare
înaltã ºi activã, aceea de a
fi în slujba Mântuitorului
nostru Iisus Hristos.
   În continuare, cei 30 de
membri ai Adunãrii
Eparhiale, dintre care 20
mireni, au analizat
activitatea Eparhiei
mehedinþene din anul 2016, sub aspect
teologic-educaþional, cultural-misionar
ºi social-filantropic ºi au aprobat

proiectele propuse pentru anul 2017.
La finalul întâlnirii, cei prezenþi au
vizionat un film despre cele mai

importante acþiuni ale Episcopiei
Severinului din 2016.

 Pr. Viorel Vlãducu

Creºterea gradului de
siguranþã ºi protecþie pentru
cetãþeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranþa
stradalã ºi cea rutierã, au
reprezentat pentru Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Mehedinþi,
principala prioritate în anul 2016,
unde, Compartimentul de Analizã
ºi Prevenire a Criminalitãþii a avut
o  contribuþie semnificativã, fiind
desfãºurate  595 de acþiuni al cãror
caracter a fost preventiv. Astfel, ca
urmare a activitãþilor întreprinse,
observãm la nivelul unitãþii noastre,
o diminuare procentualã de 9,59 %
a infracþionalitãþii sesizate.
   La infracþiunile sesizate contra
patrimoniului se constatã o scãdere cu
15,6% în anul 2016, faþã de anul 2015.
   Referitor la infracþiunile de furt,
numãrul total al acestora cunoaºte
o scãdere procentualã de 18,63%
în anul 2016, comparativ cu 2015.
   În perioada analizatã au fost sesizate
cu 40 % mai puþine infracþiuni de
tâlhãrie faþã de anul precedent.
   Criminalitatea stradalã este

Evaluarea activitãþii
desfãºurate de Inspectoratul

de Poliþie Judeþean
Mehedinþi în anul 2016

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

caracterizatã, în general,
de infracþiuni fãrã un
pericol social deosebit,
însã având în vedere locul
în care sunt sãvârºite,
acestea creeazã o stare de
discomfort.
   La nivelul I .P.J.
Mehedinþi, în anul 2016,
criminalitatea stradalã s-a menþinut
la acelaºi nivel ca în anul 2015.
   Din totalul infracþiunilor stradale
sesizate, 15,21% sunt constatate în
flagrant delict.
   În mediul rural, criminalitatea
sesizatã înregistreazã scãderi la
infracþiunile de tâlhãrie (-18,08%) ºi
furt (-8,91%).
   De asemenea, în anul 2016, s-
au dispus mãsuri preventive faþã de
253 de persoane.
   Totodatã, au fost întocmite cu
23,95% mai multe referate de
terminare a urmãririi penale, faþã de
anul 2015.
   În anul 2016, poliþiºtii Serviciului
de Investigarea Criminalitãþii
Economice, au reuºit recuperarea

a 2.510.250 de lei din prejudiciul
cauzat.
   Criminalitatea gravã comisã cu
violenþã, respectiv infracþiunile de
omor ºi cele de tentativã de omor
s-au menþinut la acelaºi nivel ca în
anul 2015, iar infracþiunile de
ucidere din culpã au scazut cu
12,5%, faþã de anul 2015.
   În anul 2016, în judeþul Mehedinþi
s-au înregistrat cu 16 % mai puþine
accidente grave de circulaþie,
întregistrându-se o diminuare cu
19%  a persoanelor rãnite grav ºi
cu 27 % a celor rãnite uºor.
   Principalele trei cauze
generatoare ale evenimentelor
rutiere au fost:
- viteza neadaptatã la condiþiile de drum;
- neacordare prioritate vehicule;

- traversare neregulamentarã pietoni.
   Activitatea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi o sã se
concretizeze ºi pe parcursul anului
2017 în direcþia asigurãrii unui
climat de siguranþã civicã
corespunzãtor la nivelul întregului
judeþ, combaterii evaziunii fiscale,
contrabandei ºi traficului cu
produse accizabile, a prevenirii ºi
combaterii infracþiunilor ce se pot
comite asupra unitãþilor care
depoziteazã, manipuleazã sau
transportã valori monetare,
respectarea legalitãþii privind
circulaþia rutierã, precum ºi
menþinerea unui climat de
siguranþã publicã în zona
unitãþilor de învãþãmânt.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Pentru cã nu ºi-a mai
înþepenit în sinecurile guverna-
mentale „guvernul lui” -  deh, astea-
s regulile democraþiei „de trei
simplã”, ca sã zicem aºa! – plãvanul
din fruntea Statului Român, zis ºi
„Dulapul sãsesc”, zis ºi „sasul
elocvent ca un Trabant”, s-a apucat
sã facã opoziþie pe cont propriu, în
încercarea de a suplini nevolnicia
Opoziþiei parlamentare. Cum?
Boicotând chiar ºi cele mai banale
încercãri ale noii Puteri politice,
democratic instalate, de a se pune pe
picioare, de a-ºi intra, altfel spus, în
atribuþii. Nu le mai reamintim, aþi fost
ºi dumneavoastrã, stimaþi cititori,
martorii acestor tentative – unele chiar
cu ºanse certe de reuºitã. Nu mai
reamintim nici faptul, limpede ca
lumina zilei cînd nu ai chef de nimic,
cã respectivul cetãþean ºi-a depãºit,
cu meticulozitate ºi grosolãnie
teutonice, atribuþiile stipulate în
Constituþie. (În materie de dispreþ faþã
de Legea Fundamentalã a þãrii, acest
fan al caprelor negre tinde sã-l
depãºeascã pe odiosul sãu
predecesor în funcþie! Dacã nu chiar
l-a ºi întrecut deja!).
   * Omul însã nu s-a mulþumit
numai cu atât ºi, trimiþând-o la
mama mã-sii de echidistanþã, direct
în cufãrul cu trenþe ºi boarfe prãfuite
ale democraþiei, a activat reþelele
ONG-urilor sorosiste cele mai
prompt-rãspunzãtoare la comenzi
politice ceva mai... speciale ºi a
umplut strãzile marilor oraºe cu tot
felul de „zavragii” ºi de „cãuzaºi”,

Un complotist de duzinã
în cãutare de ocupaþie pentru
cenuºiile seri de duminici geroase,
pentru a striga împotriva unor
proiecte de  ordonanþe de urgenþã
(legate de graþiere ºi amnistie) ºi,
desigur, tot felul de alte mãscãri
(„DNA/ Sã vinã sã vã ia!” etc.),
menite, între altele, sã salveze
„onoarea”, dar mai ales... foncþia
cucoanei din fruntea DNA. O
cucoanã aflatã, altminteri, pânã
deunãzi, oarecum pe fãraº, dar
despre motivele pentru care a fost
în aceastã situaþiune, azi - ce ciudat!
- nu mai vorbeºte nimeni. Aºa cum
nu se mai vorbeºte nimic despre
dezvãluirile lui Sebastian Ghiþã.
Care, de altfel, au încetat brusc.
   * Dar ne îndepãrtãm, în mod
nedorit, de evenimentul care a
stupefiat o þarã întreagã -  apariþia lui
Klaus Iohannis în mijlocul (în fruntea)
„cãuzaºilor” aflaþi în dârdora
protestelor anti-graþiere din prima
duminicã a acestora. Vã mãrturisesc,
stimaþi cititori, cã am rãmas – eu, care
credeam cã vãzusem destule la viaþa
mea! -  absolut interzis. Plãvanul,
îmbrãcat într-o geacã roºu- aprins,
cu vestã anti-glonþ, cum aveam sã
aflãm, pe sub ea, nu ºtia ce sã facã,
sã rãmânã în mijlocul zaverei sau sã
se punã în fruntea ei ºi sã plece sã ia
cu asalt clãdirea Guvernului?
Gesturile sale erau perfect...
derutante. Pe de o parte, braþele
ridicate ca la demonstraþia de 1 mai,
pe fondul unui zâmbet larg, indicau
o predispoziþie superpopulistã. Pe de
altã parte, era vizibil impulsul de a

se situa în fruntea manifestanþilor ºi
de a indica azimutul - Palatul Victoria,
un impuls temperat la timp, probabil
de vreun SPP-ist mai inteligent decât
media, care l-a fãcut sã se urce în
maºinã ºi sã o roiascã de la faþa
locului. Oricum, impresia cã totul se
înscria perfect în scenariul unei
lovituri de stat nu a putut fi ºtearsã.
Ceea ce ar putea constitui un motiv
cât se poate de serios pentru un
demers parlamentar de demitere sau
suspendare. Postura de complotist
de duzinã, în care s-a complãcut,
penibil, actualul ºef al statului nu
poate fi atât de uºor uitatã sau
ºtearsã din memoria noastrã ºi a
celor care ne urmãresc evoluþia
democraticã, pe continent, în lume.
Împrejurarea cã Santa Klaus
vorbeºte acelaºi grai cu frau Merkel
nu este de naturã a ne uºura
situaþia. Aº zice chiar dimpotrivã.
   * Ceea ce mi se pare de neînþeles
este replica extrem de palidã a PSD,
partid care deþine puterea fãrã drept
de apel, dar care se lasã ameninþat,
presat, timorat, cum vreþi sã-i ziceþi,
de aceastã minoritate agresivã,
manipulatã din zone oculte, strãine

intereselor poporului român.
Nicidecum din zonele civice, ale, mã
rog, societãþii civile. Acest tip de
reacþie, prin nimic motivat de
realitatea postelectoralã, este, vãd,
taxat de tot mai multã lume ca un
semn de slãbiciune sau de reacþie
complexatã. Dragã PSD, românii te-
au votat sã-i conduci cu mânã sigurã,
în deplinã concordanþã cu planul de
guvernare anunþat, nu sã faci pe
fecioara cu mâinile adunate-n poalã
la sosirea peþitorilor! Nu asta aºteaptã
românii de la câºtigãtorii alegerilor,
ci premise de bunãstare materialã, de
stabilitate economicã ºi de pace
socialã. Exact ce ei nu au acum. Ãºtia
strigã bezmetici pe strãzi ceva cu
„ciuma roºie”, ei, urmaºii „ciumei
verzi”, ºi voi, câºtigãtorii de drept ai
alegerilor, tãceþi precum niºte...
ciumeþi! Probabil cã vã place mai mult
decât deþinerea puterii politice
postura victimei. Vã asigur cã, într-o
atare situaþie, nimeni nu o sã vã
plângã de milã! Aº zice chiar cã vã
meritaþi soarta, dacã nu m-ar durea
sufletul, dacã nu mi-ar pãrea un rãu
imens de dramele acestui popor,
amãgit încã o datã, ºi-nc-o datã...
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Un câºtig pentru ALDE
Mehedinþi

    Înscrierea lui Ionuþ Sibinescu
în ALDE Mehedinþi a fost un real
câºtig pentru acest partid în judeþ
atât din punct de vedere politic, cât
ºi electoral. Cât de mult s-a întãrit
ALDE Mehedinþi cu Ionuþ Sibinescu
s-a vãzut la alegerile parlamentare
din luna decembrie a anului trecut,
scrutin la care formaþiunea politicã
nu doar cã ºi-a consolidat poziþia
de cea de-a treia forþã politicã a
judeþului, dar a ºi obþinut un scor
foarte bun, peste aºteptãri.
Procentul obþinut de ALDE
Mehedinþi la recentele alegeri
parlamentare, cu mult peste
media partidului la nivel naþional,
a clasat organizaþia judeþeanã pe
locul 5 pe þarã. Ionuþ Sibinescu a
fost o piesã importantã în
angrenajul organizaþiei judeþene,
fapt care s-a vãzut în urma votului

Ionuþ Sibinescu, cel mai tânãr senator al judeþului Mehedinþi
ALDE Mehedinþi a fost în mod sigur revelaþia scrutinului parlamentar de anul trecut din judeþ.

Aceastã formaþiune politicã a obþinut în judeþ un scor peste media partidului pe þarã. În urma acestui
scor foarte bun, Ionuþ Sibinescu a obþinut mandatul de senator de Mehedinþi la redistribuire. Dupã

ocuparea acestei funcþii publice alese, Ionuþ Sibinescu a devenit cel mai tânãr senator pe care l-a
avut judeþul Mehedinþi ºi un politician cu mari perspective de afirmare în viitor.

exprimat la scrutinul
parlamentar din data de
11 decembrie. În noul
context politic judeþean,
ALDE Mehedinþi ºi-a
întãrit ºi mai mult poziþia
politicã prin alegerea lui
Ionuþ Sibinescu ca
senator. Din aceastã
poziþie publicã, Ionuþ

Sibinescu îºi poate aduce o
contribuþie semnificativã nu doar la
întãrirea ALDE Mehedinþi în judeþ,
ci ºi la relansarea acestei formaþiuni
politice. În aceste condiþii ALDE
Mehedinþi s-a profilat ca cea de-a
treia forþã politicã a judeþului, având
un mare potenþial de creºtere
politicã în anii urmãtori.

Singurul parlamentar
mehedinþean preºedinte de

comisie parlamentarã

   Ionuþ Sibinescu este singurul
parlamentar mehedinþean ales în
aceastã legislaturã care este
preºedintele unei comisii
parlamentare. Sibinescu a fost ales
preºedinte al Comisiei de
Constituþionalitate, Libertãþi Civile ºi
Monitorizare a executãrii hotãrârilor
CEDO a Senatului României.
Alegerea sa s-a produs dupã ce
Theodor Meleºcanu, iniþial ales

preºedinte al comisiei, a fost numit
în funcþia de ministru de Externe.
Tânãrul parlamentar mehedinþean a
preluat preºedinþia acestei comisii
începând cu data de 5 ianuarie 2017
ºi spune cã activitatea în cadrul
acestei comisii este una foarte
intensã. “La comisia la care îmi
desfãºor activitatea ajung toate
hotãrârile CEDO ºi aº vrea sã vã spun
cã sunt foarte multe hotãrâri definitive
ale Curþii care incrimineazã ºi
condamnã România. Acestea
implicã ºi cheltuieli foarte mari ºi
implicã ºi efort bugetar suplimentar.
Nu aº vrea sã vorbesc despre
ordonanþa de guvern care doreºte o
dezincriminare ºi o graþiere, dar aº
vrea sã vã spun cã, din punct de
vedere al hotãrârilor CEDO ar fi
binevenitã”, declarã Ionuþ Sibinescu.
   Referindu-se la mult-discutata
ordonanþã cu privire la amnistie ºi
graþiere, senatorul Ionuþ Sibinescu
este de pãrere cã acest act normativ
este necesar, însã trebuie adoptat
ºi cu consultarea societãþii civile ºi
a organismelor din domeniul
justiþiei. “Când se va ajunge la o
formã finalã, sper sã fie o înþelegere
care sã punã de acord pãrerile celor
din justiþie. Aceastã ordonanþã
trebuie sã cuprindã ºi pãrerile
societãþii civile, dar ºi o relaxare a

aspectului legat de condiþiile de
detenþie din România. Când
vorbim de deciziile CEDO, vorbim
ºi despre condamnãri comerciale,
dar în primul rând vorbim de
condamnãri pentru condiþiile de
cazare din penitenciare”, mai
adaugã senatorul Ionuþ Sibinescu.

O ºansã politicã pentru
ALDE Mehedinþi

   Senatorul Ionuþ Sibinescu a fãcut
ºi câteva aprecieri în ceea ce
priveºte formaþiunea politicã pe lista
cãreia a fost ales parlamentar. Despre
ALDE Mehedinþi acesta spune cã are
un mare potenþial de creºtere
politicã în perioada urmãtoare atât
datoritã scorului obþinut la ultimele
alegeri parlamentare, dar ºi a faptului
cã a obþinut un parlamentar. Ionuþ
Sibinescu, preºedintele ALDE
Drobeta Turnu Severin, este de
pãrere cã formaþiunea pe care o
reprezintã se poate consolida foarte
mult în judeþ, având o mare ºansã
de impunere politicã. În cadrul
acestui proces, rolul sãu, atât în
calitate de preºedinte al celei mai
mari organizaþii politice locale, dar
în mod deosebit ca parlamentar, va
fi unul determinant în afirmarea
ALDE Mehedinþi în judeþ.

Cea de-a ºasea ediþie a Cupei
Severinului a aliniat la start 480 de Judo-
ka din ºapte þãri. Turneul devine din an în
an tot mai puternic ºi mai disputat, un loc
pe podium câºtigându-se dupã foarte
multe meciuri. Judoka strehãieni nu s-au
lãsat nici de aceastã datã, demonstrând
cã nu sunt cu nimic mai prejos decât
omologii lor din þarã ºi din strãinãtate
privind realizarea obiect ivelor de
performanþã ºi au urcat ºi de aceastã datã
pe podiumul de premiere, astfel: Rãducan
Ana-Maria a obþinut medalie de argint la
categoria +57kg U13; Witt Fiona a obþinut

Judoka de la Palatul Copiilor - F. Strehaia
pe podium la Cupa Severinului

medalie de bronz la categoria 40 kg U13;
Cojocaru Daniel a obþinut medalie de bronz
la categoria 34 kg U15.
   S-a participat cu un echipaj de 11Judoka,
care au luptat cu dãruire ºi chiar dacã nu au
apucat podiumul au avut o prestaþie destul
de bunã, urmând ca în viitor sã ocupe,
aºa cum au promis, ºi ei un loc pe podium.
   Concursul a fost primul din acest an la care
s-au implementat noile reguli de arbitraj,
arbitrii delegaþi pentru competiþie
stãpânindu-le bine în urma stagiului de
pregãtire de la Poiana Braºov, acestea fãcând
înþeles Judoul pentru public.

 I.G.M.

 Mircea Popescu
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     Marele Blond a dat ordin sã fie
chemaþi la vatrã toþi trimiºii lui Obama
ca ambasadori în statele lumii. Nu se
împiedicã de pãmpãlãi ºi marionete.
Impertinentul ºi incultul Hans Klemm,
care, încã de la venire a agitat apele
pãcii sociale ºi s-a amestecat
nediplomatic, penal ºi repetat în
treburile României, nu ne pãrãseºte.
Mã aºteptam sã plece ºi sã-l ia cu el
ºi pe James Pettit, fratele sãu de
impertinenþã, farsorul care ºi-a
permis sã sfideze public adevãrul
istoric cu privire la Republica
Moldova ºi România. Klaus Iohannis,
însã, deºi meritã ºi trebuie suspendat
pentru încãlcarea, în repetate rînduri,
a Constituþiei, îºi pregãteºte valiza ºi
va merge pe 3 februarie la Dresda,
nu pentru comemorarea
bombardamentului anglo-american
din 13/14 februarie 1945 asupra
civililor germani, ci pentru a dansa la
balul Semperopernball. Acolo se va
întîlni cu Conchita Wurst, femeia cu

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

Iohannis îºi face bagajele?
barbã sau bãrbatul cu fustã,
Dumnezeu ºtie ce este pe dedesubt.
Pînã la urmã, chiar ºi susþinerea unui
iluminat ca Iohannis a fãcut ca ãºtia
sã se înmulþeascã prin virusare ºi sã
reprezinte un real pericol pentru
generaþia tînãrã a planetei.

Iohannis ºi teroriºtii denunþaþi de
Ghiþã þin morþiº

   Una e sã-i tolerezi, cu condiþia sã stea
în bîrlogul lor, sau sã-i îndrumi spre
tratamentul psihic adecvat, alta e sã-i
urci pe scenele internaþionale, ca
model propagator al decadenþei, sã-i
aplauzi ºi sã consideri cã e o onoare
sã mergi la balul unde se dau în
stambã exemplarele astea. ªi dacã e
bal, bal sã fie, cu nevastã cu tot! Potrivit
cotidianului german „Bild”, Iohannis
va primi medalia Semperopernball, ca
„recunoaºtere a angajamentului sãu
ferm pentru Europa”. Deci, nu pentru
România. „În timp ce unele state pun
sub semnul întrebãrii ideile europene,
Klaus Iohannis a adoptat o poziþie
responsabilã, punînd pe primul loc
valorile comune ºi realizãrile obþinute
împreunã”, a declarat organizatorul
balului, Hans Joachim Frey, citat de
„Bild”. Patriotismul lui Iohannis e atît
de subþire, cã în curînd i se va scurge
neamul printre degete. Atîta cît sã
întindem pe o felie subþire de pîine a
mai rãmas din Siguranþa Naþionalã a
României, iar Iohannis ºi teroriºtii
denunþaþi de Ghiþã, þin morþiº sã ne-o
ºterpeleascã ºi pe asta de sub nas. Sã

sperãm cã nu va avea loc de întors
cãruþa cu Guvernul Grindeanu ºi va fi
trimis acolo unde spun îi este locul.
Apropo de teroriºtii noºtri: Coldea,
Koveºi ºi Bãsescu trebuie cercetaþi în
arest preventiv! Trecerea în rezervã ºi
pensionarea a lui Coldea e o pedeapsã
prea uºoarã! Deºi cu frica cît mãgarul
în spinare, Koveºi se încãpãþîneazã ºi
îºi construieºte o „apãrare” prin
manipulare. Sper ca Ghiþã
Iscarioteanul sã le vinã de hac pînã la
urmã. Dacã ãºtia doi mai au aveau
multã vreme puterea la nasul lor ºi în
România, începînd cu „Colectiv”,
atacurile teroriste ar fi continuat pe o
linie mult mai tragicã! Este ºtiut cã
atacurile teroriste, care au avut loc în
marile þãri europene, au fost posibile
cu contribuþia unor facþiuni ale
propriilor servicii secrete.

Avem rãni  c î t  am sta t  în
genunchi

   Sã-i amintim lui Dragnea ce a
declarat în campania parlamentarelor:
„Dacã P.S.D. va cîºtiga alegerile, vor
plãti toþi: Iohannis pentru casele luate
cu acte false, Cioloº pentru falsa chetã
ºi supraevaluarea Cuminþeniei
Pãmîntului ºi ministrul Sãnãtãþii, cã
nu a vrut sã ieftineascã
medicamentele”. Vãd cã noul guvern
s-a pus pe treabã. Dragnea nu se
împiedicã de gaura lãsatã în buget de
pãcãliciul lui Iohannis. Cu salariile ºi
pensiile mãrite din februarie, fãrã 100
de taxe, fãrã C.A.S., fãrã taxa radio-tv,
fãrã timbru de mediu, fãrã impozit la
pensie românii vor respira mai uºor.
Lui Iohannis i s-a tãiat din salariu, s-a
distrat suficient în excursii cu nevasta
din bugetul de stat, iar studenþii români
vor cãlãtori gratis cu trenul! Nu s-au
mai pomenit aºa gratuitate din vremea
lui Ceauºescu! Bravo domnilor! Ia sã
vedem cît rezistaþi cu duºmanul
Iohannis în casã! Sperãm cã n-o daþi
sucitã ºi învîrtitã, pentru cã românii
s-au sãturat ca, în amãrîta lor de haltã,
sã opreascã maºini cu „ajutoare”
europene, niºte gunoaie eurizate,
fasole cu gîndaci ºi fãinã cu molii;
românii s-au sãturat de firmiturile
uscate de la masa Puterii celor trei
„escu” ºi de la masa iohannistã. Avem
rãni cît am stat în genunchi pentru un

trai decent ºi salarii normale. Avem rãni
cît am stat în genunchi pentru demnitate
ºi independenþã! Avem rãni cît am stat
în genunchi pentru americanizarea
noastrã, de fapt, pentru ocuparea de
cãtre americani, ca acum sã ne
clãtinãm sub scara Europei!, care ar fi
trebuit sã ne fie o casã comunã, nu o
închisoare comunã, unde austeritatea
ºi sãrãcia ne strîng de gît de atîþia ani,
unde ne pîndeºte pericolul terorist
ºi dezintegrarea.

Domnule Grindeanu, dorim ca
americanii sã elibereze teritoriul
României!

   Vrem sã ni se ridice numele de jos,
domnule Grindeanu, ºi sã fie iscãlit
cu demnitate pe harta Europei ºi a
lumii! Vrem eliberarea noastrã din
sãrãcie, sclavie financiarã ºi militarã
strãinã! Dacã tot aþi mers la festivitatea
de investire a lui Trump, trebuia sã-i
spuneþi de la obraz Marelui Blond cã
ne dorim ca americanii sã elibereze
teritoriul României! Sã-ºi ia scutul,
blindatele ºi militarii ºi sã plece! E o
aberaþie cã Rusia vrea rãzboi cu
România, o þarã N.A.T.O.! Noi nu
sîntem în rãzboi cu niciun stat al lumii.
Locul americanilor este la ei, nu în
Europa, iar al ruºilor, în Rusia, nu în
Basarabia. Cum noi sîntem membri
N.A.T.O., cui altcuiva foloseºte o flotã
americanã în Marea Neagrã, dacã nu
intereselor americane în zonã ºi
conflictului pe care neisprãvitul
Obama l-a aþîþat mereu împotriva
Rusiei. ªi desigur, foloseºte
rãzboinicilor N.A.T.O., care, prin
masarea ilegalã a forþelor militare
strãine pe teritoriul Românei, dar ºi
pe alte teritorii unde nu existã
pericole reale, a încãlcat actul fondator
al N.A.T.O. Accepînd aceste trupe ºi
blindate americane, fiindcã României
i s-a interzis sã aibã o armatã
adevãratã, e ca ºi cum am susþine voit
industria de armament a marilor
puteri, care a adus moartea ºi rãzboiul
în lume, iar în curtea noastrã, teroarea
ºi duºmãnia vecinilor de graniþã.
   Libertatea mult visatã de noi nu e
decît prelungirea cu 27 de ani a
lanþurilor de la picioare!

Orºova, sufocatã...

Teama cea mare a localnicilor e datã
de faptul cã în curând trebuie sã le
vinã acasã facturile pentru gunoi pe
luna ianuarie. Oamenii sunt
convinºi cã vor trebui sã plãteascã
ºi gunoiul care nu li s-a ridicat în
aceste zile. „Nu poþi sã te pui contra
vântului, deºi nu e normal sã ne
cearã bani pentru ceea ce nu au

fãcut. Dacã ei ne emit facturile la
preþul pe care îl vor ei noi o
sã trebuiascã sã plãtim
pentru cã altfel ne dau în
judecatã, mi se pare cã sunt
ºi titlu executoriu ºi tot ca
ei va fi”, spune un
orºovean. În timp ce
reprezentanþii firmei de

salubritate din oraº spun cã aºteaptã
ca în Consiliul Local sã fie operatã
majorarea de tarife solicitatã de ei
pentru a putea relua ridicarea
gunoiului, primarul Marius Stoica
declarã cã nici nu se pune problema
ca în perioada mandatului sãu sã fie
operatã vreo majorare de tarife.

 ªtefania Ciuncanu
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Liderul PSD, Leave You
Dragnea, pe numele dupã întâlnirea cu
americanul MacDonald Trump, nu a
avut pufuleþi când era mic. Fostul
politician local, actual politician de
anvergurã naþionalã ºi europeanã,
respectiv mondialã, trage de niºte
sechele din copilãria sa din zona
Teleormanului. În mod paradoxal, deºi
era într-una din patriile cucuruzului, se
pare cã Liviu Dragnea nu a dus-o atât
de bine pe cât lasã se înþeleagã. Oricât
de mult ar vrea sã ascundã acest lucru,
mustaþa sa aratã tot un baronel local
care ºtie sã conducã ºmechereºte. Este
boiernaºul de acum un secol ºi
jumãtate care a fãcut cheag pe cãi pe
care nu le putem detecta, pentru cã nu
au fost deloc transparente ºi care a
ajuns mare ºef la Bucureºti. Un ºef care
a rãmas cu traumele ºi cu tarele din
copilãrie ºi din perioada în care era în
feuda localã. Crede cã la nivel naþional
se extinde experienþa de la nivel local
ºi gata, avem un politician de
anvergurã, capabil sã conducã o þarã.
Ori, la nivel local, Liviu Dragnea era
obiºnuit sã fie servit de alþii ºi nu sã fie

 ªtefan Bãeºiu

Cât dureazã libertatea?
în slujba altora. Considerã cã modelul
respectiv poate fi implementat ºi la
nivel naþional.Deºi în caracterul sãu
nu este inclusã ideea cã politicianul
este în slujba cetãþeanului ºi nu
invers, Liviu Dragnea þine de multe
ori lecþii de moralã ºi de
profesionalism ºi patriotism.
   Interesant este ºi cã de când au ieºit
românii pe strãzi, Leave You Dragnea
nu mai este atât de vocal ºi de des pe
la televiziunile centrale. ªtie când sã
se ascundã în pãpuºoi ºi sã îl lase pe
Grindeanu sã încaseze. Mai mult decât
atât, chiar l-a trimis la tv, sã îºi dea cu
pãrerea, la întrebãrile pe care nu i le
puneau jurnaliºtii. Sigur cã acum este
mult mai simplu pentru realizatori sã
realizeze emisiuni. Nu au decât sã
spunã Bunã seara ºi La revedere. ªi
cam la asta se reduce rolul
realizatorului sau al moderatorului, mai
ales la anumite televiziuni. Invitaþii,
politicieni ºi granguri ai zilei pun ºi
condiþii faþã de neabordarea sau
abordarea anumitor teme de dezbatere
sau chiar ºi în privinþa celorlalþi invitaþi.
Nenea Liviu a apãrut cam singur prin

emisiuni ºi nu s-a duelat cu nimeni în
ultima perioadã. Probabil cã se
pregãteºte sã se dueleze la
prezidenþiale cu Iohannis.
   Dar zice Liviu cã nu se ºtie cât va fi
liber, pentru cã lui i se pot face oricând
dosare. Din acest motiv ordonanþele
nu ar fi pentru el, cum acuzã strada
direct sau indirect, ci tot pentru Binele
poporului. Cum adicã, fostului baron
i se mai pot face dosare? Se teme de
ceva sau face din nou trimitere la
„prigoana” justiþiei. Poate cã ºi
oamenii din justiþie au fost selectivi în
anumite momente sau au accelerat
sau au încetinit sau chiar blocat mersul
anumitor dosare. Dar justiþia trebuie
sã meargã înainte ºi nu trebuie sã
judece nume, ci fapte. Un exemplu este
cel al lui Gicã Popescu, fostul cãpitan
al Barcelonei ºi al naþionalei de fotbal.
Omul a mers la puºcãrie. Nu a mai fost
graþiat. A plãtit ºi a ieºit când i-a venit
vremea. Nu a cerut milã, nu a cerut
nimic care sã fie considerat un avantaj
pentru cã ar fi un bun naþional sau a
adus servicii incomensurabile þãrii.
  Cam aºa merg treburile în democraþie
sau mã rog în anumite sisteme politice.
Regimurile diferã de la caz la caz.
Lumea e în schimbare. Ne putem trezi
cã dispar închisorile sau cã toþi trãim
într-o mare închisoare sau cã sunt mai
în siguranþã cei din închisori. Cert este
cã lucrurile sunt atât de încurcate în
democraþia asta, localã ºi occidentalã,
încât nu ne mai dãm seama care este
rolul elitelor, cine ce jocuri face ºi de

partea cui, a Binelui a semi-Binelui, a
Rãului, a maipuþinRãului. Dragnea îi
pocneºte pe toþi peste bot cu votul din
alegeri, când i se spune de ce pune
cizma pe justiþie. Unii comenteazã, alþii
apleacã privirea. Adicã votul acesta
poate naºte monºtri. Adicã tot somnul
alegãtorului naºte monºtri, pentru cã
60% dintre alegãtorii cu drept de vot
au stat acasã ºi au dormit. Sigur, ei ar
putea sã spunã cã nu aveau cu cine.
ªi cã PSD a promis cel mai miºto.
   Revolta celor de pe canapea ºi de la
telecomandã. Cu telecomanda nu îþi
schimbi viaþa, ci doar programul la
care te uiþi. Trebuie sã ieºi din casã ºi
sã participi la orice. Chiar ºi sã îi ceri
socotealã lui nea Liviu cã îºi face legi
pentru sine ºi camarazii sãi, chiar ºi
pe orice politician care derapeazã ºi
asta în numele democraþiei, pentru
cã a fost ales prin vot. Nu se ºtie cât
o dura ºi libertatea asta.
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Istoricul ION MÃLDÃRESCU:

Globalizarea înseamnã pierderea identitãþii
personale ºi geografice (4)

Dialoguri privilegiate, Maria Diana Popescu, Agero

 Continuare în numãrul urmãtor

 urmare din numãrul trecut

   Ultima aberaþie a salariaþilor acestei
instituþii plãtite din banii
contribuabilului român este
„mândria” de a batjocori limba
românã, prin stimularea „îmbogãþirii”
ei abuzive cu ghiveciul româno-
spaniol numit rumaniol. Cui mã
sfãtuiþi sã dau crezare, „demodatului”
Eminescu ori Führerului ICR? Dupã
cum vedeþi, ecoul „libertãþii” are
numeroase reverberaþii dizarmonice
în cultura româneascã actualã.
MDP: Dar asupra învãþãmîntului
românesc?
 Ion Mãldãrescu: Începând cu marele
reformator al ºcolii româneºti, Spiru
Haret, sistemul românesc de
învãþãmânt a devenit unul dintre cele
mai performante din lume. Chiar ºi
cu modificãrile nefericite din perioada
de pânã în decembrie 1989, sistemul
a funcþionat. Dovada o constituie
multitudinea performanþelor
românilor rãspândiþi pe toate
meridianele lumii, imediat dupã ‘89.
Din nefericire, aºa numita ºi mult
trâmbiþata reformã postdecembristã
s-a dovedit a fi un fiasco total. Miniºtrii
Educaþiei (?) au ordonat, dupã un
amatorism dãunãtor ºi raþiuni doar de
ei ºtiute, fel de fel de schimbãri.
Întregul sistem s-a deteriorat,
bulversându-i pe elevi ºi pe profesori,
deopotrivã.
   Profesorii sunt timoraþi, terorizaþi de
„democraþia” destrãbãlãrii, de grija
zilei de mâine ºi, sine de, interesul
lor pentru educarea tinerelor generaþii
s-a diminuat. Cu puþinã vreme în
urmã, am fost ºocat de rãspunsul
unui profesor „modern” la întrebarea
mea: „Domnule profesor, nu credeþi
cã educaþia elevilor face parte din
obligaþiile cadrelor didactice?”
Rãspunsul lui a fost, pentru mine,
stupefiant: „Educaþie? Sã-i facã mãsa
ºi tacsu’. Eu predau doar specialitatea.
Restul, nu mã intereseazã!” Desigur,
nu generalizez. Existã numeroºi
dascãli de elitã, devotaþi profesiei lor,
însã din pãcate, mod de gândire
menþionat s-a instalat temeinic în

ºcoli. Rezultatul acestei politici nu
poate fi decât „începutul sfârºitului”
învãþãmântului românesc.
   Aº vrea sã vã prezint ºi aspecte din
situaþia realã: chiar dupã decãderea
regretabilã a sistemului educativ ºi de
învãþãmânt, exodul românilor spre
vestul Europei a demonstrat cã
absolvenþii ºcolilor româneºti sunt,
încã, mai bine pregãtiþi decât mulþi
colegii ai lor din „þãrile civilizate”. Iatã
douã exemple edificatoare:
   - Un copil de clasa a treia din
România, are cunoºtinþe compatibile
cu cele ale unui coleg din Italia aflat
în clasa a cincea. Reîntors în þarã,
acelaºi elev care a frecventat clasa a
cincea în ºcolile italiene, este înscris
în clasa a patra...
   - La Sibiu, copii germani, care ºi-
au însoþit familiile în România, pânã
nu demult foºti elevi ai ºcolilor din
Germania, astãzi, prin forþa
împrejurãrilor, elevi în ºcolile
româneºti s-au exprimat: „[...] este
mai greu decât am crezut, dar
cunoºtinþele ºcolare sunt mult mai
vaste, iar pregãtirea este superioarã
celei din ºcolile germane... regret cã
am venit aici abia acum... ”
   Quod erat demonstrandum!
MDP: Informaþia cu caracter istoric
naþional de toate gradele care circulã
astãzi în societate satisface nevoia de
cunoaºtere a adevãrului istoric?
 Ion Mãldãrescu: „Istoria o scriu
învingãtorii!” Aºa a fost fabricatã -
printre altele - ºi istoria ultimei
conflagraþii mondiale. Atunci când
„înteresele... au cerut-o”, nu s-a fãcut
economie de vopsea neagrã ori, dupã
caz, busturile schimonosite au fost
extrase din lada de gunoi a istoriei ºi
cãþãrate în poziþii nemeritate, pe
piedestale înalte.
   Iatã trei detalii istorice mai puþin
cunoscute, cenzurate cu grijã ºi
ocultate astãzi, chiar mai mult decât
înainte de 1989:
- Legãtura intimã între Regele Mihai
ºi spioana internaþionalã Dolly
Chrissolegos - sensibilã atât la
dolari, cât ºi la mãrci germane sau

ruble - a fost o realitate de
necontestat.
   Mareºalul Ion Antonescu a
declanºat un rãzboi, justificat ºi
acceptat de întreaga populaþie a þãrii,
pentru recuperarea teritoriilor rãpite
prin diferite înþelegeri între puternicii
Europei. Anexele secrete ale Pactului
Hitler-Stalin au fost ascunse cu
meticulozitate, iar dupã rãzboi,
mareºalul a fost condamnat la
moarte, de un „tribunal” aservit
Moscovei. Împreunã cu alþi trei martiri
a fost victima unui veritabil mãcel.
Relativ recent, fãrã o mediatizare
corectã, una din acuzaþiile aduse
guvernãrii Antonescu de cãtre
„Tribunalul Poporului”, cea de
declanºarea rãzboiului nejustificat
împotriva Uniunii Sovietice a fost
retrasã...
   Mãtuºa fostului rege Mihai,
Principeasa Ileana, o Hohenzollern-
Sigmaringen, veriºoarã a reginei
Elisabeta a II-a a Angliei ºi cãsãtoritã
cu Arhiducele Anton de Habsburg
era, în anii rãzboiului, de o frumuseþe
tulburãtoare. Castelana de la Bran, nu
s-a ruºinat sã adãposteascã în
propriul buduar, un dezertor din
armata românã - Emil Bodnãraº -
fugit la sovietici pe vremea regelui
Carol al II-lea. Legãtura principesei,
ca ºi locaþia spionului sovietic erau
cunoscute doar de regele Mihai, de
regina-mamã Elena ºi de Lucreþiu
Pãtrãºcanu. Dupã arestarea
Mareºalului Ion Antonescu, la 23
august 1944, Emil Bodnãraº a plecat,
de la Bran, direct la Bucureºti, pentru
a prelua arestatul.
   Nu gãsiþi nimic relevant în
aspectele prezentate?
 MDP: Ce ne puteþi spune despre
restituirea unor importante valori
istorice naþionale?
 Ion Mãldãrescu: Încerc sã conectez
rãspunsul la aceastã întrebare cu o
alta, precedentã: Citez din imbecilul
(iertaþi-mi fie exprimarea) manual de
istorie pentru clasa a XII-a, al editurii
Sigma - 1999, aprobat de Ministerul
Educaþiei Naþionale:

   - „Mihai Viteazul - Personaj preferat
al istoricilor români” (atât).
- Decebal - 46 cuvinte.
- Ana Pauker - 127 cuvinte.
- Doina Cornea - 155 cuvinte, fãrã a
lua în seamã „importantele”
personalitãþi istorice în viaþã: Andreea
Esca, Cristian Tudor Popescu sau Ion
Cristoiu, prezentate in extenso de
autorii manualului.
Sunt ignorate unele descoperiri de
mare importanþã pentru completarea
istoriei naþionale, numele unor
personalitãþi româneºti, vechi sau
contemporane. Sunt promovate
evenimente de minorã importanþã
pentru români, dar favorabile
intereselor alogene:
- s-a parafat un tratat cu Federaþia
Rusã, însã Pactul Molotov-
Ribbentrop nu a fost reclamat ferm
de partea românã, iar anexele sale
secrete încã necunoscute integral),
- tezaurul depus la Moscova, în
timpul primului rãzboi mondial, nu a
fost restituit României. Ruºii au fãcut
câþiva paºi de întâmpinare, însã din
pãcate, faptele dovedesc cã tocmai
România nu îl mai doreºte...
Qui prodest?
 MDP: Ce este nociv ºi trebuie
evacuat  din istoria prezentului?
 Ion Mãldãrescu: Nociv sau benefic,
elementul, evenimentul istoric a fost
consumat. Din istorie nimic nu poate
ºi nu trebuie a fi „evacuat”. Pot fi
aduse corecþii în erorile constatate,
în „rollerismele” fabricate, fie ele
vechi ori de strictã actualitate. Se
impune, în prealabil, o recercetare
corectã, echidistantã a acestora ºi o
„atestare” oficialã, altfel... nu mai este
vorba de istorie, ci de o enumerare
selectivã, dãunãtoare ºi abundând în
intoxicãri, în interesul politic al
momentului.
  MDP: În final, cum vede Ion
Mãldãrescu, viitorul?
Ion Mãldãrescu: „Îmi place sã cred
cã nu sufãr nici de mania persecuþiei
ºi cã nici nu vãd pretutindeni doar
complotiºti ºi comploturi”, însã
constat cã din nefericire, trãim în plin
coºmar, iar viitorul îl vãd în nuanþe
destul de cenuºii...
   Fãrã voie ºi fãrã posibilitatea de
exprimare a opþiunilor, oamenii urmeazã
fie transformaþi, într-un fel de mutanþi.
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     Vineri, 20 ianuarie, în sala
Palatului “Teodor Costescu” din
municipiul Drobeta Turnu Severin s-
a desfãºurat ºedinþa de ,,Evaluare a
activitãþii desfãºurate ºi a rezultatelor
obþinute de Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi în anul 2016”.
  În prezenþa invitaþilor, autoritãþilor
publice locale ºi reprezentanþilor
structurilor cu care Jandarmeria
Mehedinþi  coopereazã pentru
îndeplinirea misiunilor specifice au
fost prezentate sintetic, activitãþile
organizate, misiunile executate ºi
rezultatele obþinute în perioada
analizatã, precum ºi principalele
direcþii de acþiune pentru anul 2017.
    Pentru asigurarea unui climat de
normalitate cu ocazia desfãºurãrii

   Jandarmii mehedinþeni au prezentat bilanþul
activitãþilor  desfãºurate  în anul 2016

unor manifestãri ºi adunãri cu public
numeros, structurile  Jandarmeriei
Mehedinþi au  executat un numãr de
1031  misiuni de asigurare a ordinii
publice. Pe segmentul de menþinere
a ordinii ºi siguranþei publice,
Inspectoratul a participat la un numãr
de  5088 misiuni de menþinere
(860 independente,4.228 misiuni
executate în sistem integrat), în care
au fost angrenaþi 15.721 jandarmi.
Pe timpul misiunilor desfãºurate, au
fost constatate 262 fapte de naturã
penalã (183 constatate în mod
independent, cu 109 de autori
identificaþi ºi 79 în cooperare cu
Poliþia, fiind depistaþi 87 autori). Au
fost aplicate un numãr de 2429
sancþiuni contravenþionale, ce au

constat în 1.736 amenzi
contravenþionale ºi  693
avertismente.
   În ceea ce priveºte paza ºi
protecþia  instituþionalã,
supravegherea ºi ordinea
publicã în zona obiectivelor din
competenþã, s-a asigurat paza
unui numãr de 24 obiective, fãrã
a fi înregistrate evenimente
negative sau situaþii de penetrare
a obiectivelor sau a
dispozitivelor de pazã ºi
protecþie. Au fost organizate  ºi
s-a asigurat paza unui numãr de

58 transporturi de valori, 10 transporturi
speciale ºi  785 transporturi de
corespondenþã clasificatã.

O atenþie deosebitã a fost acordatã
activitãþii de prevenire ºi combatere
a faptelor  antisociale, în perioada
analizatã fiind desfãºurate un numãr
de 259 activitãþi de prevenire dintre
care 13 acþiuni de prevenire ºi
combatere a consumului de
droguri, ce au fost executate în
parteneriat cu Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi, 65 de acþiuni de
prevenire a violenþei în ºcoli, 14
acþiuni de prevenire a delincvenþei
juvenile, 159 acþiuni de prevenire a
faptelor antisociale ºi a criminalitãþii
stradale, precum ºi 8 acþiuni pe linia

prevenirii violenþei în sport în
apropierea arenelor sportive.

La nivelul inspectoratului s-au
primit spre executare un numãr
total de 694 mandate de aducere,
260 mandate fiind materializate
prin însoþirea persoanei la instanþa
de judecatã, iar 434 mandate s-
au materializat prin întocmirea de
procese verbale. Mandatele de
aducere au fost executate în 42
de localitãþi.
   În baza planurilor de colaborare/
cooperare încheiate cu alte instituþii
pe diferite domenii de interes,  au fost
executate un numãr de 249 acþiuni
(cu Poliþia, executori judecãtoreºti,
structuri M.AI., organele care
gestioneazã activitatea silvicã, etc), în
executarea cãrora au fost implicaþi un
numãr de 986 jandarmi.

Principalele direcþii de acþiune
stabil ite pentru anul 2017
vizeazã creºterea gradului de
siguranþã a cetãþeanului prin
întrebuinþarea eficientã a
structurilor de ordine publicã,
apãrarea  drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale cetãþenilor,  a
proprietãþii publice ºi private.

Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi

Compartimentul INFORMARE
RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL

- creºtere cu 32 % a faptelor ilegale
de naturã infracþionalã depistate de
poliþiºtii de frontierã în zonele de
competenþã ºi o scãdere cu 23% a
faptelor de naturã contravenþionalã.

Cele mai multe acte ilicite
descoperite au fost pe linia
contrabandei ºi evaziunii fiscale - 202,
urmând infracþiunile de fals ºi uz de
fals – 118  de fapte,  braconaj piscicol
- 54 ºi infracþiunile pe linia drepturilor
de proprietate intelectualã - 5
FAPTE ILEGALE în 2016:
   Infracþiuni: 569
  Contravenþii: 1387
   TOTAL: 1956

Evaluare a
activitãþii...

- au fost depistate  93 de persoane
care au sãvârºit  infracþiuni de fals,
uz de fals ºi fals în înscrisuri oficiale.
De asemenea, au fost destructurate
4 grupuri infracþionale care au fost
organizate în scopul sãvârºirii
infracþiunilor  de contrabandã sau
trafic de migranþi, fiind identificaþi
31 de traficanþi.
- Nu s-a permis ieºirea din þarã unui
numãr de 317 persoane cetãþeni
români  ºi 36 persoane cetãþeni strãini
deoarece nu îndeplineau condiþiile
legale de ieºire din þarã;
- Nu s-a permis intrarea în þarã unui
numãr de 150 persoane cetãþeni strãini
din diferite motive legale;
- În anul 2016 au fost înregistrate un
numãr de 292 lucrãri penale.
- Au fost constatate 199 de infracþiuni

de contrabandã ºi fraudã vamalã ºi  5
fapte de naturã infracþionalã pe linia
dreptului de proprietate intelectualã;
   Au fost indisponibilizate în vederea
confiscãrii 62.572 pachete þigãri, cu o
valoare aproximativã de 750.875 lei.
Au fost destructurate 4 grupuri
organizate în vederea sãvârºirii
infracþiunii de contrabandã cu þigãri în
care au fost identificate 31 persoane.

Alte bunuri reþinute în vederea
confiscãrii:
- 330 litri de alcool; - 8,96 Kg. de
tutun vrac; - bunuri contrafãcute
purtând mãrci internaþionale protejate,
precum:
* 311 bucãþi articole de îmbrãcãminte
ºi încãlþãminte;
* 292 bucãþi produse cosmetice ºi
de parfumerie;

   Valoarea totalã a bunurilor de
contrabandã reþinute în vederea
confiscãrii se ridicã la aproximativ
1.180.646 lei.
   Structurile Poliþiei de Frontierã din judeþul
Mehedinþi au mai indisponibilizat în
vederea confiscãrii urmãtoarele bunuri:
- 16 autovehicule suspecte a fi furate
în valoare de 400.000 lei; - 53
articole electrice în valoare de 1.060
de lei, - 423   bucãþi de petarde în
valoare de 3.315 de lei; - s-au
confiscat 370 de  kilograme de peºte
în valoare de 2.029 lei; - 52  de
unelte de pescuit în valoare 3.000
lei; - 1 motor de barcã în valoare de
6000 lei; - 4 ambarcaþii în valoare
de 5.000 lei.

URMARE DIN PAGINA 2

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie

VALERIU PERA
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Te-ai putea simþi sfârºit(ã) în aceastã
sãptãmânã datoritã micilor exagerãri în privinþa
mâncãrii sau a bãuturii. Egoismul, pierderile
financiare ºi neºansa în cãlãtorii sunt predispuse
datoritã cuadraturii Venus-Jupiter. Te vei bucura
datoritã unui anunþ dintr-un ziar sau o revistã.
Riscaþi sã declanºaþi o ceartã în toatã regula dacã
nu vã pãstraþi calmul! De nepreþuit se va dovedi
sprijinul lor. Riºti sã pierzi foarte mult dacã te
pripeºti sã tragi concluzii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Planul de acþiune trebuie fãcut cu mare atenþie
la detalii. Lãmuririle legate de vreun proiect pe
care îl vrei gata cât mai repede îþi vor fi oferite
de o cãlãtorie sau o plimbare, aceasta fiind
soluþia idealã. Poþi economisi din energie ºi sã
o foloseºti în alte scopuri. Fã tot posibilul sã îþi
dai seama în ce mãsurã ai acþionat ca rezultat al
raþiunii sau al stãrilor tale oscilante. Mare atenþie
ºi nu te angaja în proiecte profesionale riscante.
Schimbãri semnificative, mai ales pe plan
sentimental.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Trebuie sã te pregãteºti pentru o perioadã
haoticã, în care þi se va pãrea cã nimic nu are
sens. Lucreazã din greu la modelarea lumii tale
prin orice mijloc. S-ar putea sã primeºti niºte
veºti de mult aºteptate în jurul orei cinci dupã-
amiazã. Nu ezitaþi sã vã împrumutaþi de la o rudã
mai în vârstã dacã este nevoie! Pentru a termina
o sarcinã primitã la serviciu sau la ºcoalã este
nevoie sã lucrezi din greu. Proiectele la care ai
lucrat în ultimul timp nu trebuie sã le
abandonezi.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Este un moment în care trebuie sã te gândeºti
ce trebuie sã le oferi celor care îþi dãruiesc þie,
mai ales în relaþia cu oamenii pe care îi iubeºti.
Mai încet ºi mai sigur este cel mai bine. Lipsa
de atenþie pentru cei din familie stârneºte
supãrare. Este timpul sã-þi stabileºti prioritãþile.
Trebuie sã te gândeºti cã oricine munceºte
pentru bani ºi faci orice pentru ea mai ales cã
acum e în joc o sumã considerabilã. Ideile tale
sunt bune, însã nu trebuie folosite prea mult
pentru a nu strica întreg proiectul.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Diverse detalii ºi argumente care ar putea
schimba balanþa mai pot încã apãrea, de aceea
e de preferat sã laºi lucrurile sã se sedimenteze
ºi abia dupã aceea sã extragi o concluzie.
Dragostea adevãratã nu o poþi gãsi izolându-te.
SURPRIZÃ este cuvântul de ordine în aceastã
sãptãmânã. Trãieºte-þi viaþa ºi nu considera cã
eºti egoist(ã) dacã o faci. Vei putea vizita locuri
ce îþi vor îmbogãþi bagajul de cunoºtinþe ºi
experienþa personalã în cazul în care vei avea
acest privilegiu. Veþi simþi foarte puternic în
aceastã sãptãmânã dorinþa de libertate.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Nu-þi este aproape norocul. Poþi dezvolta
proiecte în domeniul intelectual. Pregãteºte-te
pentru a face faþã oricãrei circumstanþe. Ai un scop
foarte bine definit pe care vrei sã-l atingi cât mai
repede ºi de aceea munceºti mult. Cât timp nu s-
a ajuns pe un nivel stabil nu trebuie sã te grãbeºti
sã judeci o anumitã situaþie. Menþine-þi
cumpãtarea ºi nu cãdea în cealaltã extremã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sã te axezi pe produse de îngijire ºi
sãnãtate, chiar dacã nu neapãrat pentru tine, dar
este posibil sã fie pentru partenerul de viaþã sau
un animal. Ai ºanse mari sã treci cu bine de
aceastã încercare, însã nu o sã fie simplu. Poate
un succes de proporþii, poate victoria în faþa unor
rivali la fel de bine pregãtiþi îþi pot mãri reputaþia.
De aceea faci tot ce-þi stã în putinþã pentru a
ajunge la acel punct maxim spre care þinteºti.
Vor învinge dacã îl vor accepta, pentru cã
dragostea ta este nelimitatã. Ceilalþi membri ai
familiei te împing de la spate sã faci ceva din
care au ºi ei aºteptãrile lor. Mare atenþie la
nevoile ºi la obiectivele tale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Nu trebuie sã te laºi mai prejos ºi sã aºtepþi
mai mult decât e cazul, mai ales de la persoana
iubitã ºi de la copii. În aceastã sãptãmânã se
suprapun douã direcþii în viaþa ta pe care nu ºtii
cum sã le împaci. Menþinerea status-quo-ului
nu trebuie sã te facã sã te cramponezi. Este
posibil sã fie un week-end activ, însã alege-þi
cu grijã compania pentru a nu avea surprize. O
persoanã din cercul de cunoºtinþe va acapara
discuþiile pentru a te pune într-o luminã proastã,
fapt ce-þi va pune rãbdarea la încercare. Cuvântul
de ordine trebuie sã fie moderaþie.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Chiar dacã munceºti mult, îþi place ceea ce
iese din mâinile tale. Egoismul, pierderile
financiare ºi neºansa în cãlãtorii sunt predispuse
datoritã cuadraturii Venus-Jupiter. Ai impresia
cã trebuie sã cauþi cãrþi sau filme care trateazã
subiectul autocunoaºterii ºi dezvoltãrii
personale. Ascultã pãrerea celorlalþi chiar dacã
nu eºti de acord cu ei. Toate aspectele vieþii þi
se vor armoniza, iar tu te vei simþi mult mai
liniºtit/ã. Rezolvaþi disputa cu cineva de departe.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

 Pãrerile prietenilor asupra problemelor ce te
frãmântã te vor ajuta. Hotãrãºte pe loc ce sã faci
ºi fii pe fazã. În perioada imediat urmãtoare va
fi mai puþin favorizat aspectul sãnãtãþii. În ceea
ce priveºte problemele legate de carierã te poþi
folosi de intuiþie. Cu precãdere în afaceri, cât ºi
în alte domenii ar fi bine sã vã limitaþi la activitãþi
de rutinã ºi sã amânaþi deciziile importante.
ªansele care þi se aratã trebuie valorificate.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

 Unii se cred mai interesanþi decât sunt. Este
timpul de a vã plãti datoria pe care o aveþi chiar
dacã nu dispuneþi de resurse. Atenþia îþi va fi
atrasã de o persoanã interesantã, însã trebuie
sã fii atent(ã) la subtilitãþi, altfel poþi rata anumite
semne revelatoare. Trebuie sã dai o atenþie
sporitã modului în care-þi foloseºti timpul, în
condiþiile în care la serviciu sau la ºcoalã
presiunea asupra ta creºte. Nu rata ocazia dacã
þi se prezintã. Poþi avea probleme cu urechile în
aceastã sãptãmânã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Acum poþi conta pe siguranþa materialã oferitã
de familie. Acum trebuie sã fii conciliant(ã).
Maturizarea ta se va produce prin conºtientizarea
anumitor lucruri dacã vei avea parte de
evenimente la nivel emoþional ºi spiritual.
Acestor nedreptãþi va trebui sã le faci faþã.
Surpriza vine de unde vã aºteptaþi cel mai puþin.
Dimineaþa este cel mai prielnic timp pentru a
gândi o afacere.
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* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova

judeþul MEHEDINÞI la preþul zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN COMUNA
SAMARINEªTI (în BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact: 0721404945.

ANUNÞURI
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Începând cu data de 01
februarie intrã în vigoare Legea nr.
1/2017 – act normativ prin care se
eliminã timbrul de mediu pentru
autovehicule, taxele aferente
examinãrii în vederea obþinerii
permisului de conducere, taxele de
înmatriculare ºi de autorizare
pentru circulaþie provizorie.
   Având în vedere cã în perioada
urmãtoare ne aºteptãm la un aflux
mare de cereri privind înmatricularea
vehiculelor, informãm cetãþenii cã
aceastã lege produce efecte pentru
viitor ºi îi rugãm, totodatã, ca, cei care
nu au o neapãratã urgenþã, sã se
prezinte la serviciul nostru pe
parcursul perioadelor urmãtoare.
   Dorim sã asigurãm un serviciu
public de calitate cetãþenilor prin

COMUNICAT reducerea timpilor de aºteptare ºi sã
evitãm aglomeraþia la ghiºee în
primele zile ale lunii februarie.
Programul de lucru cu publicul va
fi adaptat nevoilor cetãþenilor, motiv
pentru care rugãm ca aceºtia sã se
prezinte ºi în a doua parte a zilei
pentru depunerea cererilor.
   Contravaloarea documentelor,
respectiv a permisului de
conducere, certif icatului de
înmatriculare ºi a autorizaþiei de
circulaþie provizorie, nu se eliminã
prin acest act normativ, motiv
pentru care rugãm cetãþenii sã
achite aceste taxe ºi la unitãþile
trezoreriei statului, pentru o mai
rapidã procesare a documentaþiei.

ªEFUL SERVICIULUI,
Comisar ºef de poliþie

GRIGORE FLORIN-DAN

Ianuarie a fost o lunã de bun augur pentru leu, care a reuºit sã se
aprecieze faþã de principalele valute, excepþie fãcând francul elveþian.
Pe întreg parcursul lunii trecute cursul euro s-a coantonat în jurul pragului
de 4,50 lei, care pare a deveni, în condiþii de stabilitate economicã ºi
politicã, media pentru întregul an.
   Perioada analizatã a debutat cu un minim al euro de 4,4939 lei. Dupã o
creºtere la 4,5077 lei, luna s-a încheiat la 4,5038 lei, mai jos cu circa
patru bani faþã de finalul lui 2016, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,50 ºi 4,5060 lei.
   În opinia analiºtilor care fac parte din CFA România, media perechii
euro/leu pe termen de ºase luni ºi de un an va fi de 4,50 lei. În ceea ce
priveºte indicatorul de încredere macroeconomicã acesta a scãzut luna
trecutã cu 4,3 puncte faþã de noiembrie, la 61,3 puncte, ca urmare a
anticipãriii unor condiþii mai ºubrede în urmãtorul an ºi a percepþiei
înrãutãþite asupra situaþiei economice actuale.
   Cea mai consistentã scãdere din ianuarie a cunoscut-o dolarul american,
care comparativ cu ultima ºedinþã din 2016 a pierdut circa zece bani. De semnalat
cã în prima ºedinþã din acest an a fost atins maximul istoric de 4,3408 lei.
   Moneda americanã a scãzut la începutul intervalului analizat la
4,1792 lei, minim al ultimelor aproape douã luni,  iar media de la
finalul lunii a fost stabilitã la 4,2072 lei, în timp ce cotaþiile din piaþã
au fluctuat între 4,181 ºi 4,212 lei.

 Moneda elveþianã, care s-a apreciat pe pieþele
internaþionale la 1,066 – 1,068 franci/euro, a încheiat luna
la 4,2267 lei, medie uºor mai mare decât cea cu care s-a
terminat anul trecut, de 4,2245 lei.
   Perechea euro/dolar s-a menþinut în ultimele sãptãmâni
în jurul pragului de 1,07 dolari, dupã ce la începutul lui
ianuarie a atins minimul ultimilor 14 ani de 1,0341 dolari.
   La ascensiunea euro din ultimele zile a contribuit ºi noul
”rãzboi al valutelor” pornit de administraþia americanã. Atât
preºedintele Trump cât ºi Steve Mnuchin, nominalizat pentru
funcþia de secretar al Trezoreriei, au atras atenþia asupra
potenþialelor efecte negative pe termen scurt ale „dolarului
excesiv de puternic” asupra economiei SUA. Lor li s-a adãugat
un consilier pe probleme comerciale de la Casa Albã, care a
spus cã moneda unicã europeanã este cu mult subevaluatã.

La rândul ei, Comisia Europeanã a anunþat creºterea
în ianuarie a indicelui de încredere în economia zonei
euro la cel mai înalt nivel din ultimii ºase ani, 108,2
puncte, faþã de 107,8, în decembrie.
   Analiza cuprinde perioada 25 – 31 ianuarie.

 Radu Georgescu

Leul a avut o primã lunã pozitivã

Comunicat de presã
   Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, prin secþia Relaþii
Publice, Marketing Cultural ºi Pedagogie Muzealã, a
susþinut miercuri, 1 februarie 2017, o lecþie interactivã
având ca temã „Reclama de ieri ºi de azi”.
   Þinând cont cã Muzeul Regiunii Porþilor de Fier are în
patrimoniul sãu o colecþie impresionantã de documente,
muzeografii secþiei au prezentat un colaj de reclame
vechi tipãrite din ziare de acum 100 de ani, care au fost
comparate cu reclamele noi din tipãriturile actuale.
Acþiunea a avut loc la ªcoala „Alice Voinescu”, clasa a
II-a, înv. Mihaela Popescu, începând cu ora 9.00.

M A N A G E R, Prof. Drd. Doiniþa Mariana Chircu

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor Mehedinþi
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Vineri, de la ora 17.30, pe
Stadionul Municipal din Drobeta –
Turnu Severin, partida Pandurii
Târgu Jiu – CSM Poli Iaºi deschide
etapa a XXII-a, prima planificatã sã
se dispute în acest an. Penalizatã în
pauza competiþionalã de iarnã cu 6
puncte ºi rãmasã fãrã majoritatea
jucãtorilor de bazã, echipa gorjeanã
abordeazã restul sezonului cu un lot
tânãr ºi un antrenor de doar 40 de
ani, în persoana severineanului
Flavius Stoican. Noul tehnician al
Pandurilor are ca obiectiv salvarea
de la retrogradare, deziderat greu de
realizat pentru o echipã schimbatã
din temelii ºi cu aproape 6 milioane
de euro datorii. “ªtiu cã toatã lumea
ne vede deja retrogradaþi, dar eu am
încredere în aceºti jucãtori tineri. Am
disputat 7 amicale în cele 2
sãptãmâni de cantonament efectuat
în Antalya. Suferim la capitolul
omogenitate ºi am fi avut nevoie de

Dupã aproape un deceniu,
stadionul Municipal din Orºova a
gãzduit un amical în care a fost
implicatã o divizionarã secundã.
Duminica trecutã, la malul Dunãrii
a poposit ASU Poli Timiºoara, care
a susþinut o partidã de verificare cu
echipa localã AS Dierna. Echipa
suporterilor din Banat s-a impus
cu 3-0, prin golurile lui Ionuþ
Vucea (‘41, ‘78) ºi Darius Neamþu
(‘62), dar calitatea jocului a fost
influenþatã de zãpada îngheþatã de
pe terenul de la malul Dunãrii.
Mingea a fost greu de controlat, iar
jucãtorii au avut mari dificultãþi în
a-ºi pãstra echilibrul. A fost primul
amical al iernii pentru ambele
combatante,  cu diferenþa cã echipa
orºoveanã încã nu ºi-a reluat
pregãtirile, în timp ce ocupanta
locului 15 din Liga a II-a, ASU

Amicalele echipei Pandurii
18 ianuarie: Pandurii – Anzhi Makhachkala (locul 11 din L1 - Rusia) 1-1
20 ianuarie: Pandurii – Kryliya Sovetov Samara (locul 12 din L1 - Rusia) 2-2
22 ianuarie: Pandurii – Neftekhimik Nizhnekamsk (locul 20 din L2 - Rusia) 0-0
23 ianuarie: Pandurii – Lechia Gdañsk (locul 2 din L1 - Polonia) 0-1
24 ianuarie: Pandurii – Jagiellonia Bia³ystok (locul 1 din L1 -  Polonia) 1-0
26 ianuarie: Pandurii – Istiqlol Dushanbe (locul 1 din L1 - Tadjikistan 1-0
28 ianuarie: Pandurii – FC Szeged  (locul 8 din L2 - Ungaria) 0-0

Etapa a XXII-a
Vineri, ora 17.30: CS Pandurii Târgu Jiu – CSM Poli Iaºi
Vineri, ora 20.00: FC Astra Giurgiu – FC ASA Târgu Mureº
Sâmbãtã, ora 14.00: CS Universitatea Craiova – FC Voluntari
Sâmbãtã, ora 20.00: FC Dinamo Bucureºti – FC Viitorul Constanþa
Duminicã, ora 17.30: FC Botoºani – CS Concordia Chiajna
Duminicã, ora 20.00: FC CFR Cluj – FC Steaua Bucureºti
Luni, ora 20.00: ACS Poli Timiºoara – CS Gaz Metan Mediaº

Clasament
1. Viitorul Constanþa 21 13 3 5 29-19 42
2. Steaua Bucureºti 21 12 4 5 27-16 40
3. CSU Craiova 21 11 4 6 28-21 37
4. Gaz Metan Mediaº* 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo Bucureºti 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR Cluj** 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra Giurgiu 21 8 5 8 21-25 29
8. FC Botoºani 21 7 4 10 25-25 25
9. CSM Poli Iaºi 21 7 4 10 22-23 25
10. CS Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii Târgu Jiu** 21 6 6 9 22-32 18
12.Concordia Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA Tg.Mureº*** 21 5 3 13 19-33 9
14. ACS Poli Timiºoara**** 21 6 4 11 21-34 8
*Echipã penalizatã cu 3 puncte
** Echipe penalizate cu 6 puncte
*** Echipa penalizatã cu 9 puncte
****Echipa penalizatã cu 14 puncte

 M. O.

Severinul redeschide Liga I
mai mult timp de
pregãtire, pentru a lega
relaþiile de joc. Cu toate
astea, am avut rezultate
bune în partidele de
verificare ºi sper în
evoluþii ºi mai bune, în
campionat. E adevãrat cã
jocurile amicale nu sunt
relevante, dar îþi dau
încredere”, a spus
Stoican.  Echipa sa a bifat
douã victorii, o
înfrângere ºi patru remize în Antalya.
Douã dintre egaluri au fost
înregistrate în teste cu divizionare
secunde, ceea ce ridicã unele
semne de întrebare în privinþa
constanþei la nivelul jocului.
   Exceptându-l pe portarul Rãzvan
Stanca, echipa gorjeanã s-a
despãrþit în iarnã de toþi titularii, iar
lotul a fost completat cu fotbaliºti
promovaþi de la Pandurii II, sau

aduºi de la diverse cluburi din
eºaloanele inferioare. Plafonul
salarial nu depãseºte acum 1000
euro / lunar, în contextul în care, în
prima parte a sezonului, erau

jucãtori, inclusiv fostul antrenor
Petre Grigoraº, care câºtigau ºi
câte 8000 de euro/lunar, gen
Lucian Sânmãrtean, Liviu Antal sau
George Þucudean.

“Municipalul” orºovean a
reintrat în circuit

Politehnica Timiºoara, este
cantonatã, de o sãptãmânã, la Bãile
- Herculane. Coordonatã de Ion
Nicola, ocupanta locului 5 din Liga
a IV-a Mehedinþi a mizat pe: Petru
Negru – Petru ªimian, Bogdan
Dochioi, Octavian Codreº,  Ciprian
Epure, Alex Mladin, Florin  Epure,
Dorian Cunicel, Mãdãlin Roman,
Cãtãlin Truºcã ºi Adrian Brãgãu, iar
Claudiu Fulga, Tiberiu Pãtãºanu ºi
Adrian Rãescu au intrat pe parcurs.
“Þinând cont cã reprezentãm o
echipã înfiinþatã de doar 6 luni,
pentru noi a fost un joc special ”, a
spus preºedintele-jucãtor al
Diernei, Dorian Cunicel. Stadionul
Municipal din Orºova a fost
reabilitat vara trecutã, dupã mai
bine de 7 ani, în care devenise
impracticabil, din cauza indolenþei
factorilor locali  M. O.
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Mã fraþilor, lipsi un pic, mã
dusei sã vedem ce mai face muma
Europã. ªi ce vãzui?! Vãzui
civilizaþie, oameni zâmbitori,
amabili, fiecare la locu lui, la treaba
lui. ªi mã-ntorsei, da când ajunsãi,
haos. Oamenii în stradã, supãraþi, cu
pancarte, cu strigãturi, cu hoþii ºi
vardiºtii, haos, ce mai încoace ºi
încolo. Unde mai pui cã-l gãsii ºi
pe nepotu-miu, pe Sucã, supãrat foc
ºi parã. Îl întrebai ce are, ºi-mi spusã.
Auzi matale, nea Mãrine,
televiziunile astea pe care le pupã în
fund politicienii locali, acuma îi
luarã în bãºcãlie, cicã stau pi la
ºedinþe numai pe telefoane, pe
tablete, pe alte chestii ºi socoteli, cã
cascã, cã sã strâmbã, cã sã scarpinã,
cã... ºi cã. Acuma, nu zic, cã
televizunile fac foarte bine, cã asta
trebuie sã facã, cu o anumitã limitã,
da ºi politicienii ar putea sã fie mai
atenþi la conduitã. Cã ºedinþele de
Consiliu Local, Judeþean, Colegiu
Prefectural... nu sunt þinute la
cârciumã, cã pãnã ºi Tanþa lu
Pecingine are mai mult respect de
sine. Cã toatã ziua sã uitã în oglindã,
cã cicã alta ca ea nu sã mai ezixstã,
vorba lu’ Georgel a lu’ Cuþitaru.
   Mã fraþilor, zisesem sã nu mai
amintim de nea Duicu anu ãsta, da
în prima ºedinþã de consiliu
judeþean îl vãzurãm pe nea Aladin
conducând ºedinþa nai jmechereºte  nea Mãrin

Sucã, nea Stoica ºi Mercedesu’ de Orºova, neopoziþia din
Consiliul Judeþean

Mehedinþi ºi 20 la sutã
de la termoficarea

Playboy
ca nea Adi, ceva de
genu - dacã avem
majoritate, sã facem
cam ce vrem. Acuma,
e drept cã e ºi vina
opoziþiei, care nu
existã, cã ºi opozanþii
care mai sunt o dau
cotitã, mai fac blaturi,
cã ce sã vezi, nici ce voteazã nu
prea ºtiu. Cã acuma dacã tot au fost
aleºi, de ce sã-ºi mai batã capu, cã
mai sunt trei ani pãnã la alegerile
urmãtoare. Ce n-au învãþat ‘mnealor
e cã timpu trece repede ºi oamenii
nu uitã. Cã aºa i-au uitat pe unii la
alegerile trecute. Sã-i mai voteze!
   Mã nepoate, da mai sunt ºi aºa-
ziºi politicieni, care nu prea ºtiu cum
au ajuns unde au ajuns. Pã sã luãm
cazu di la Orºova, unde nea Stoica,
asumat de PSD, a ajuns primar din
întâmplare ºi acuma nu prea ºtie ce
sã facã cu asta. ªi începu sã plângã,
cã i s-au promis posturi pentru
apropiaþi, ca la piaþã ºi cã nu i sã
dau. Mã fraþilor, aþi mai auzit una ca
asta?! Acuma, ãi di la judeþ luarã foc,
cã asta e cam penal ºi nu sã cade sã
spui asta pe toate posturile, aºa cã
nea Stoica mai are fro doi paºi pãnã
la excluderea din PSD. Unde mai
pui cã începurã ºicanele ºi pentru
apropiaþi, cã Floricola lu nea
Popescu încasã amendã di la
Mediu, da asta probabel vine în

compensare, cã dacã tot a încasat
destul din bugetu local. Adicã al
orºovenilor. Pe scurt, în loc sã sã
întâmple ceva bun în Orºova, în
continuare sã întâmplã numai rãu.
Partea bunã pentru nea Stoica e cu
Mercedesu, devenit obiect de invidie
pentru colegii de partid. Da dacã
stai sã te uiþi la ce maºini au
primarii di la PSD, poþi sã faci un
târg de automobile pe cinste. Ca
pentru miliardari.
   Mã nepoate, da trecu Ziua Unirii
degeaba, cã la noi toatã lumea fu
pe liber. Au plecat care încotro,
probabel l-au lãsat numai pe nea
Drãghiea sã  arboreze steagu’, sã
cânte la trompetã ºi sã-ºi facã ºi
poze pentru facebook. Cã altfel nu
sã explicã ce-au fãcut cu
evenimentu’ Unirii.
  Acuma, ori mai târziu, da severinenii
sigur îºi amintesc cã acum fro zece
ani, nea Gherghe a dat serviciul de
salubritate unei firme, Brantner, care
trebuia sã facã o investiþie de fro douã
milioane de euro, adicã un teren de

golf mai precis. Numai cã terenu de
golf s-a transformat în groapã de
gunoi, iarã cineva, organe abilitate,
zâc, ar putea sã verifice ce ºi cum s-
a întâmplat mai departe.
   Între timp, bãieþii deºtepþi, cã ei
aºa sã cred, di la firma de
termoficare Playboy, au apãrut în
faþa autoritãþilor locale, cu faþa
plecatã, cã cicã 20 la sutã din
investiþie e gata, restu probabel la
sfântu-aºteaptã. Acuma, autoritãþile
au avut mult bun simþ, sã nu le
spunã sã închidã uºa pe dinafarã
când ies mai repede ºi sã sã ducã
de unde au venit. Cã tot între timp,
nea Gherghe, moºtenitoru, sã
plimbã din mall în mall, probabel
în cãutarea cãldurii sufleteºti.
   Mã fraþilor, dupe atâtea reci, una
caldã. Vestea bunã, la final, e sã fiþi
sãnãtoºi ºi sã vã duceþi la
spectacolu de Cabaret, di la Palatul
Culturii, cã vine teatrul de revistã
cu mare spectacol.
   Pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


