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Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, s-a întâlnit zilele trecute cu
reprezentanþii Patronatului Investitorilor Autohtoni din România, delegaþie
condusã de Cristian Pârvan, preºedintele acestei organizaþii.
   Discuþia s-a axat pe importanþa creºterii ºi sprijinirii capitalului românesc ºi
rolul acestuia în dezvoltarea industriei bazatã pe tehnologii ºi produse cu valoare
adãugatã mare, care pot fi realizate în þarã,  la preþuri competitive. Partenerii de
dialog au salutat, totodatã, susþinerea acordatã industriei de apãrare prin
Programul de Guvernare, menþionând necesitatea revitalizãrii capacitãþilor de
producþie existente în acest sector cu tradiþie ºi de importanþã strategicã.
   În context, s-a apreciat cã ar fi utilã o politicã de susþinere a intrãrii produselor
romaneºti pe piaþã printr-un program de referinþe naþionale în care produsele
romaneºti sunt testate, dobândind astfel un istoric de viabilitate pe piaþa internã,
creând premisele accesului pe pieþe externe.

Ministrul Economiei s-a întâlnit cu reprezentanþii
Patronatului Investitorilor Autohtoni din România

 Continuare în pag. 14

Severinenii se încãlzesc,
dar nu plãtesc

Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, a luat atitudine publicã ºi faþã de comunicatul de
presã transmis de EURO INSOL, lichidatorul judiciar al RAAN, potrivit cãruia, datoritã unui litigiu comercial între

RAAN ºi Complexul Energetic Oltenia, în urma cãruia conturile RAAN pot fi blocate, severinenii ar putea
rãmâne fãrã agent termic. Screciu spune cã nu este normal sã se mai vinã în discuþie cu alte datorii decât cele

puse la masa credalã, dar dacã instanþele judecãtoreºti vor decide altfel, va fi o mare problemã.
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Editorial                                  de Sorin Vidan

Acum valul protestatar
antiguvernare ºi-a domolit vizibil
freamãtul. Deja în marile oraºe din þarã,
cu excepþia Bucureºtiului, numãrul
celor care se adunã ºi scandeazã e mic,
comparativ cu ce a fost pânã acum.
Fenomenul ºi- a atins apogeul ºi, cum
era de aºteptat, valorile lui scad. La
Oradea, Sibiu, Cluj Napoca, Braºov sau
Timiºoara, numãrul protestatarilor
pendula marþi seara între 50-300 de
persoane. E un punct mort, cu un final
previzibil, în care cerinþa numãrul unu
a fost demisia guvernului Grindeanu.
   De partea cealaltã a baricadei, vreo
300 de protestatari s-au adunat la

   România scandãrilor
Cotroceni, pentru a lansa scandãri
de genul: “Suspendare pentru
instigare!”, “Ieºi afarã, trãdãtor de
þarã!”, “Preºedinte trãdãtor, þi-ai
bãtut joc de popor!”, “Iohannis, ºi
noi ar trebui sã fim românii tãi!”.
   Avem, astfel, imaginea unei þãri care
îºi vocifereazã furia separat, pe þinte ºi
mobiluri diferite, din tabere diferite ºi
între care nu existã punþi de dialog.
Fiecare are un adevãr de apãrat ºi de
scandat. Fiecare învaþã ceva din aceastã
experienþã a furiei colective ºi a
dezbinãrii. Mai înainte de toate a fost
o lecþie pentru guvernare, în cazul de
faþã pentru PSD: cã nu totul e permis,
cã un vot popular masiv  nu
legitimeazã automat o hotãrâre luatã
pe genunchi ºi bâlbâitã la ceas de
searã. Învaþã cã Strada e un fenomen
viu, de nestãvilit, care poate amenda
orice derapaj în termenii unei
solidaritãþi admirabile. Aºa ºi cum
Strada învaþã câte ceva în zilele acestea
de diluþie, cã au ºi alþii, ºi încã mulþi,
dreptatea lor, cei care nu au ieºit în
stradã, care nu sunt reactivi la modul

acesta, dar au investit cu votul lor un
program de guvernare ºi vor un climat
de stabilitate ºi de liniºte socialã.
   A fost o experienþã civicã foarte
bunã, pânã la urmã. Uite aºa a ieºit
din bârlogul sãu ursul de la
Cotroceni, dupã doi ani de mormãit
ºi dulce hibernare. De acum înainte
Iohannis e de aºteptat cã va sta mai
mult prin primele rânduri ale bãtãliei
politice, nu de alta dar deja se aflã
deja la jumãtatea mandatului, iar dacã
mai vrea unul e musai sã convingã.
   Teamã mie însã cã electoratul PSD,
dominant acum, nu-l agreeazã, iar
vizibilul partizanat din aceste zile îl va
costa. Nici liberalii nu cred cã-l vor mai
susþine, odatã ce formula Iohannis-
Cioloº  a fost pentru ei lung prilej de
frustrare ºi dezamãgire. Cãci eºecul
PNL din alegerile parlamentare i se
datoreazã ºi lui Iohannis, pasivitãþii lui,

aºa cum i se datoreazã ºi lui Cioloº,
pasivitãþii lui pretins tehnocrate.
   Una peste alta, se închide o
experienþã pentru noi toþi, una din
care începem sã ne cam dãm seama
cam câtã dezbinare existã între noi
pe considerente politice ºi care sunt
limitele acesteia. Ne separã multe
lucruri, aºa cum, din fericire, anumite
lucruri ne apropie. Ordonanþa aceasta
nefericitã, prost gânditã ºi prost
aruncatã în spaþiul public, a reuºit sã
arate o uluitoare forþã de coalizare la
nivelul societãþii, ceea ce
demonstreazã cã avem resurse ºi cã
ne pasã la modul real de valorile
democraþiei, de viaþa noastrã, cã nu
mai avem niciun chef sã tolerãm
tembelismele unor politicieni.
Acesta mi se pare cel mai important

câºtig al ultimilor ani.
   Acum însã, dupã ce onorat guvernul
ºi-a luat perdaful, cred cã lucrurile
trebuie sã reintre în normalitate, în acea
pace socialã lucidã ºi necesarã.

Data de 11 februarie este
celebratã ca Ziua Europeanã a
Numãrului Unic “112”, rezervat
apelurilor de urgenþã. Numãrul unic
trebuie folosit doar atunci când este
necesarã intervenþia pentru
asigurarea asistenþei  imediate în
situaþii în care este periclitatã viaþa,

În cursul anului 2016 jandarmii
au participat la 90 acþiuni de

intervenþie în urma apelurilor prin
sistemul unic de urgenþã “112”

integritatea ori sãnãtatea cetãþeanului,
ordinea publicã, mediul înconjurãtor,
proprietatea publicã sau privatã.
  În cursul anului 2016, 90 de apeluri
au fost direcþionate Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
Majoritatea dintre acestea au constat
în sesizãri privind tulburarea ordinii ºi

liniºtii publice, aplanarea unor
conflicte, înlãturarea pericolului privind
insecte periculoase sau animale
agresive.   În urma intervenþiei
jandarmilor au fost aplicate 19
sancþiuni contravenþionale, în valoare
de 3.700 lei, iar în 3 situaþii au fost
întocmite actele de sesizare privind
infracþiunile de  lovire ºi alte violenþe.
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Deºi confortul termic al
municipiului Drobeta Turnu
Severin a fost asigurat cu mari
eforturi de municipalitate, dupã
primele douã luni de la începerea
furnizãrii agentului termic, doar
jumãtate din populaþie plãteºte
facturile. Nepãsarea ºi indolenþa
severinenilor a ajuns la cote
alarmante. Existã asociaþii de
proprietari care nu au plãtit pânã
acum nici un leu cãtre SPAET, iar
altele care au grad de încasare sub
10 la sutã. Primarul Marius Screciu
spune cã nu înþelege o astfel de
atitudine, în condiþiile în care
pentru alte servicii nu se admit
întârzieri la platã. S-a ajuns în
situaþia de a fi la limitã cu achiziþia

Severinenii se încãlzesc,
dar nu plãtesc

Peste 4 milioane de lei datoreazã în acest moment populaþia
Severinului cãtre Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termicã

(SPAET), din subordinea Primãriei Severin, gradul de încasare fiind,
pentru lunile noiembrie ºi decembrie, de doar 54 la sutã. Primarul

Marius Screciu face apel la populaþie sã conºtientizeze situaþia ºi sã
considere acest serviciu ca pe oricare altul, adicã bun de platã, pentru

ca Primãria sã nu intre în blocaj.

de pãcurã ºi dacã se continuã
în acest fel, municipalitatea
avert izeazã cã  va ajunge în
i mpo s i b i l i t a t e a  de  a  ma i
furniza cãldurã.
   Primarul spune cã se gândeºte
serios ce fel de sistem de furnizare
a agentului termic va fi mai bun în
viitor pentru acest municipiu,
pentru cã ºi în contractul cu firma
care construieºte noua centralã
este stipulat cã agentul termic este
cumpãrat „la gard”, restul
cheltuielilor trebuind sã fie
suportate de Primãrie ºi la un
asemenea grad scãzut de încasare,
Primãria ar trebui sã dea din banii
ei, chiar dacã populaþia nu plãteºte.
EURO INSOL nu va întrerupe

furnizarea agentului termic.
   Marius Screciu a luat atitudine
publicã ºi faþã de comunicatul de
presã transmis de EURO INSOL,
lichidatorul judiciar al RAAN,
potrivit cãruia, datoritã unui litigiu
comercial între RAAN ºi Complexul
Energetic Oltenia, în urma cãruia
conturile RAAN pot fi blocate,
severinenii ar putea rãmâne fãrã
agent termic. Screciu spune cã nu
este normal sã se mai vinã în
discuþie cu alte datorii decât cele
puse la masa credalã, dar dacã
instanþele judecãtoreºti vor decide
altfel, va fi o mare problemã.

Un comunicat de presã transmis
recent de lichidatorul judiciar al
RAAN, EURO INSOL, dãdea o veste
sinistrã severinenilor ºi anume faptul
cã aceºtia ar putea sã rãmânã fãrã
agent termic. „În data de 08 februarie
2017, Judecãtoria Drobeta Turnu
Severin a admis contestaþia la
executare formulatã de Societatea
Complexul Energetic Oltenia ºi a
dispus continuarea executãrii silite
împotriva Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare pentru suma de
125.776.169,53 lei. Hotãrârea
pronunþatã are ca efect poprirea
conturilor Regiei Autonome pentru
Activitãþi Nucleare, având drept
consecinþã imposibilitatea
continuãrii producerii agentului
termic pentru Municipiul Drobeta
Turnu Severin”, se arãta în acel
comunicat. Screciu spune, însã, cã
nu este normal sã se întâmple aºa
ceva, deocamdatã nu sunt probleme
ºi situaþia se va rezolva.
   „Pentru a nu pune în pericol
continuarea alimentãrii cu energie

termicã a celor 5 spitale, 37 de
instituþii de învãþãmânt în care îºi
desfãºoarã activitatea peste 19.000
de copii ºi elevi, 30.000 de locuinþe
în care trãiesc aproximativ 100.000
de locuitori, 250 de agenþi
economici, a tuturor autoritãþilor ºi
instituþiilor publice locale,
deconcentrate, precum ºi cele
aparþinând Ministerului de Interne,
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi
Ministerului Justiþiei, lichidatorul
judiciar a formulat chiar a doua zi
apel, solicitând totodatã ºi
suspendarea hotãrârii în cauzã”, se
mai arãta în comunicatul de presã
transmis de EURO INSOL.
      Reþea termicã jalnicã
   Confortul termic al severinenilor
este puternic grevat în acest
moment de o stare deplorabilã a
reþelelor de transport ºi distribuþie
a agentului termic. Pe aceste reþele,
pierderile au ajuns la 41 la sutã ºi
dacã pânã acum pierderile erau
asumate iresponsabil de cei de la
RAAN, municipalitatea nu îºi mai
permite sã tolereze o astfel de
soluþie. În urmãtorii ani, atât neplata
facturilor de agent termic, cât ºi
pierderile masive de pe reþea vor
aduce municipalitatea la faliment.
   De la începutul furnizãrii
agentului termic, au fost zeci de
avarii. Remedierea lor necesita
oprirea instalaþiilor pe mai multe
zile, dar cum au fost zile geroase,
acest lucru nu era posibil ºi
atunci  s-a mers pe pierderi
imense. Între punctele termice ºi
apartamente, pierderile sunt de
circa 14 la sutã, dar pierderile
cele mai mari sunt pe reþea.
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Orºova, printre
gunoaie ºi
interlopi

Primarul municipiului
Orºova, Marius Simion Stoica, s-a

plâns cã ar fi fost recent victima
unui atac în stil mafiot, dupã o

ºedinþã de Consiliu Local în care
înaintase un proiect care sã

deblocheze criza salubrizãrii. El a
povestit cã a fost atacat de un

interlop, într-o staþie PECO.
Agresorul, Florin Martinescu,

cunoscut în Orºova pentru
atacurile violente asupra mai

multor persoane publice în ultimii
ani, l-ar fi imobilizat pe primar ºi l-ar

fi ameninþat cu cuþitul spunându-i
cã dacã nu se potoleºte îl omoarã.

Zilele trecute, primarul
municipiului Orºova, Marius Stoica,
a devenit vedetã la televiziunile
centrale dupã ce a declarat cã a fost
atacat de un individ cunoscut pentru
antecedentele sale cu violenþã ºi
pentru ameninþãrile aduse în ultimii
ani mai multor persoane publice
locale. Stoica spunea cã, în timp ce

se afla în incinta staþie ROMPETROL
de la intrare în Orºova, pentru a-i
cumpãra fiului sãu un suc, s-ar fi trezit
agresat de cãtre interlopul Florin
Martinescu, care i-ar fi pus cuþitul la
gât ºi l-ar fi ameninþat cu moartea.
   Sosiþi la faþa locului, poliþiºtii l-au
dus pe Martinescu la sediul Poliþiei
Orºova, unde a fost audiat mai bine
de 5 ore. ªi primarul Stoica a fost
chemat la poliþie, unde a depus o
plângere împotriva agresorului.
Maºina lui Florin Martinescu a fost
percheziþionatã, iar la audieri a fost
chemat ºi un procuror de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Mehedinþi. De asemenea, la Poliþia
Orºova au sosit un echipaj DPIR ºi
unul al Jandarmeriei. Aproape de
miezul nopþii, pe numele lui Florin
Martinescu a fost emis un mandat
de reþinere pentru 24 de ore. Totuºi,
dupã câteva ore, procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Orºova au revocat ordonanþa de

reþinere ºi l-au plasat pe Martinescu
sub control judiciar, pe motiv cã
probele nu ar fi fost edificatoare.
   „Terminasem ºedinþa de Consiliu
Local ºi m-am dus la ROMPETROL
pentru a cumpãra un suc bãieþelului
meu. Am luat sucul ºi imediat dupã
ce am plãtit, din stânga mea a venit
Florin Martinescu, cunoscut pentru
acþiunile sale de intimidare, m-a
ameninþat, m-a tras de haine, m-a
îmbrâncit ºi apoi m-a scos afarã din
incintã, mi-a strâns gâtul cu mâna
ºi mi-a pus ceva la gât, nu am vãzut
exact ce, pentru cã eram cu capul
sucit, probabil un cuþit. Mi-a spus
– potoleºte-te dracului cã te omor!
– ºi când am auzit asta m-am speriat
foarte tare, m-am zbãtut ºi am reuºit
sã mã eliberez din strânsoare. Am
intrat în magazin ºi am sunat la 112”,
spunea Stoica la ieºirea de la audieri.
   Întâmplãtor sau nu, ºedinþa de
Consiliu Local de la care venea
primarul Stoica a avut pe ordinea de
zi un subiect destul de delicat pentru
operatorul privat de salubritate,
FLORICOLA SA ºi anume un proiect
de HCL pentru înfiinþarea în cadrul
Primãriei a unui serviciu propriu de

salubrizare, asta dupã ce de aproape
o lunã în Orºova operatorul nu mai
ridicã gunoiul pe motiv cã
municipalitatea nu a dat curs
solicitãrilor sale de dublare a tarifelor
pentru populaþie ºi agenþii
economici. „Sper sã nu aibã
legãturã cu ºedinþa de consiliu în
care am propus înfiinþarea
serviciului de salubritate în cadrul
Primãriei. Eu sper sã nu fie aºa. Las
organele abilitate sã cerceteze. Nu
vreau sã fac nicio speculaþie cã acest
individ care m-a agresat ar fi sub
influenþa unui anumit personaj de
aici”, a declarat primarul Stoica.
   Totuºi, Stoica a povestit faptul cã
în urmã cu circa douã sãptãmâni
acelaºi Florin Martinescu i-a pus
cuþitul la gât consilierului
municipal PSD Petre Pãtãºanu, pe
care l-ar fi avertizat sã nu îl mai
susþinã pe primar, ci pe Popescu
Constantin, patronul FLORICOLA
SA. „Am aflat de la viceprimarul
Aurelian Truºcã faptul cã a mai
existat un incident similar cu
consilierul local Pãtãºanu Petre,
care tot aºa a fost ameninþat, cu
cuþitul la gât, sã stea de o parte sã
nu mã susþinã pe mine, sã îl susþinã
pe domnul Popescu! Cam asta i-a
transmis Martinescu, domnului
consilier Pãtãºanu, tot aºa strâns
de gât ºi tot aºa ameninþat cu un
cuþit!”, a declarat Marius Stoica.

 Romeo Crîºmaru

Chiar dacã la prima
vedere creºterea prepeliþelor

pare o afacere profitabilã,
lucrurile nu stau deloc aºa. O

spun proprietarii uneia din
puþinele microferme de prepeliþe

din Mehedinþi, care susþin cã
supravieþuiesc cu greu din cauza

faptului cã nu existã piaþã de
desfacere pentru ouãle care fac

minuni pentru sãnãtate.
La câþiva kilometri de

municipiul Drobeta Turnu Severin,
la Izvorul Bârzii, se aflã una din
puþinele microferme de prepeliþe
din judeþul Mehedinþi. În urmã cu
zece ani, proprietarii, Irina ºi Mihai
Stãnescu, au pus pe picioare
aceastã afacere nãscutã din marea
lor pasiune pentru creºterea

Ferma de prepeliþe, o afacere fãrã profit în Mehedinþi

pãsãrilor ºi animalelor. Au plecat
la drum cu mult entuziasm,
gândindu-se cã vor gãsi piaþã de
desfacere pentru ouãle de prepeliþã,
care sunt extraordinare în
tratamentul multor afecþiuni.
   Dupã cinci au reuºit sã obþinã
ºi fonduri pe un proiect de

dezvoltare, aºa cã au ajuns la un
efectiv de aproape 2000 de
prepeliþe ouãtoare. Întreþinerea
unei astfel de microferme este însã
costisitoare, iar fãrã un profit
imediat, afacerea nu poate merge
mai departe. Marile lanþuri de
magazine le-au oferit însã un preþ

mult prea mic pentru acest

produs, aºa cã singurii clienþi
fideli au fost  persoanele care
urmeazã diverse tratamente cu ouã
de prepeliþe. Nu este suficient
pentru a supravieþui, astfel cã
familia Stãnescu a fost nevoitã sã
reducã foarte mult din efectiv.

 Continuare în pag. 10
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Dupã ce au parcurs primii ani
ai Academiei de Poliþie „Alexandru
Ioan Cuza” un numãr de 22 de
studenþi ai acestei instituþii vor
executa stagiul de pregãtire
poliþieneascã ºi legislaþie de frontierã
în cadrul structurilor operative din
zona de competenþã a Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi.
   Pe parcursul celor patru sãptãmâni,
cei 22 de studenþi, viitori ofiþeri ai
Poliþiei de Frontierã Române vor

Studenþii Academiei de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”,
în stagiu de practicã la Poliþia de Frontierã Mehedinþi

Timp de patru sãptãmâni, 22  de studenþi aparþinând
Academiei de  Poliþiei „Alexandru Ioan Cuza” din

Bucureºti, arma poliþie de frontierã îºi vor desfãºura
stagiul de practicã în cadrul structurilor operative

aparþinând  Poliþiei de Frontierã Mehedinþi.

parcurge mai multe activitãþi
pregãtitoare în care li se va prezenta
specificul misiunilor de efectuare a
supravegherii ºi controlului trecerii
frontierei de stat, vor participa la
obþinerea, analiza ºi exploatarea
datelor ºi informaþiilor necesare
privind prevenirea ºi combaterea
criminalitãþii transfrontaliere pe
genuri de infracþiuni în zona de
competenþã ºi  în punctele de trecere
a frontierei din judeþul Mehedinþi.

    Pentru a deveni buni
poliþiºti de frontierã, cei 22
de studenþi care se
pregãtesc în cadrul
structurilor noastre
trebuie sã înveþe sã aplice
legislaþia naþionalã,
bilateralã ºi  acquisul
Schengen în domeniul
combaterii infracþio-
nalitãþii transfrontaliere,
sã cunoascã ºi sã înveþe

practic concepþia ºi dispoziþiile de
supraveghere a frontierei de stat,
indicii care atestã prezenþa ºi
acþiunile fãptuitorilor de frontierã în
zona de competenþã, documentele
de trecere a frontierei de stat,
aparatura de verificare a acestor
documente, modul de întocmire a
actelor de constatare la sãvârºirea
infracþiunilor sau modul de
organizare a acþiunilor informativ
operative pentru combaterea

infracþionalitãþii transfrontaliere atât
în punctele de trecere a frontierei cât
ºi la frontiera fluvialã.
   Activitatea celor 22 studenþi, poliþiºti
de frontierã va fi coordonatã de ofiþeri
ºi agenþi specialiºti din cadrul
structurilor operative aparþinând
Sectorului Poliþiei de Frontierã Turnu
Severin ºi  Sectorului Poliþiei de
Frontierã Orºova, studenþii având
posibilitatea ca pe timpul misiunilor
de supraveghere ºi control a frontierei
de stat sã-ºi punã în valoare
cunoºtiinþele teoretice ºi practice
acumulate la orele de curs,
contribuind împreunã cu ceilalþi
poliþiºti de frontierã din dispozitiv la
asigurarea climatului de normalitate
la frontierã ºi a prevenirii
criminalitãþii tranfrontaliere în zona
noastrã de competenþã.

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie

PERA VALERIU

Dragobetele, o sãrbãtoare
ale cãrei rãdãcini nu sunt mai vechi
de sfârºitul secolului al XIX-lea, este
un reper care puncteazã ritmurile
calendaristice ºi pe cele ale naturii.
Conform consemnãrilor etnologului
Simeon Florea Marian, apare
sãrbãtorit în date uºor fluctuante: în
ultima zi a lunii februarie, în prima
zi a lunii martie sau aºa cum ºtim
azi, în 24 februarie.
   Sãrbãtoarea este legatã de pragul
de trecere dintre iarnã ºi primãvarã
(motiv din care mai este cunoscutã
ºi ca Dragobete cap de primãvarã),
trecere care nu se face brusc, ci
procesual printr-un ciclu de
aproape douã sãptãmâni – 24
februarie/1martie/9 martie,
începându-se în unele locuri chiar
de la debutul lunii februarie când
pregãtirea de intrare în primãvarã

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Despre Dragobete
se fãcea printr-un obicei numit
Gurbanul viilor (era marcat
începutul lucrãrilor viticole).
  Pentru cã tradiþia spune cã
pãsãrile care nu-ºi aflã perechea în
aceastã zi vor fi singure tot anul,
Dragobetele mai este cunoscut ºi
sub denumirea (romanticã) de
Logodnicul Pãsãrilor. Probabil de
aici a cãpãtat o conotaþie care nu îi
este specificã, asemãnãtoare
nou intratei în mentalul
colectiv, ziua îndrãgostiþilor.
Tradiþia noastrã nu a avut o
asemenea sãrbãtoare. Se
poate vorbi totuºi despre o
înþelegere între masculin ºi
feminin, urmeazã Postul
Paºtilor în care autoritatea
femininã este recunoscutã,
sunt primele ieºiri la pãdure
ale fetelor ºi bãieþilor la cules

de flori, întâlniri care ar fi putut
genera intimitate, este aºadar
sãrbãtoarea care stã sub semnul
oferirii primelor flori.
   În zilele noastre, când nevoia de
recãpãtare a valorilor culturii
tradiþionale a crescut, Dragobetelui
(care este legat de personalitatea
Sfântului Ioan Botezãtorul care s-a
jertfit pentru cã a incriminat iubirea
nelegitimã) i se încearcã o
resemantizare ca o contrapondere la

ziua care marcheazã iubirea,
Valentine’s Day, considerându-se cã
astfel se anuleazã aceastã mare
disponibilitate de acceptare a
modelelor strãine, când cel mai
simplu e sã cãutãm sã înþelegem
semnificaþiile de bazã ale
sãrbãtorilor din calendarul popular.
Este motivul din care secþia de
Etnografie ºi Artã Popularã a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
prin relaþia muzeu-ºcoalã, încearcã
sã explice tinerilor, adolescenþilor,
copiilor rolul ºi rostul tradiþiilor
care dau perspectivã societãþii.
Luna aceasta care abundã în
„obiceiuri” ne îndreptãm atenþia
spre elevii Colegiului Tehnic
Decebal din Drobeta Turnu Severin,
pe care, în data de 24 februarie îi
întâlnim într-un colocviu organizat
în  scopul cunoaºterii ºi înþelegerii
elementelor de culturã tradiþionalã.
Muzeograf, Florentina Pleniceanu
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Pânã în 2004, toate
guvernãrile au avut  minusurile lor,
dar ele – este o impresie strict
personalã -  aceste minusuri, deci,
derivau dintr-o strãduinþã sincerã,
mai mult sau mai puþin inspiratã,
de a înþelege comandamentele,
necesitãþile momentului. Mai pe
româneºte, ele puteau, la rigoare,
sã fie iertate, înþelese. În sensul cã,
vorba aceea, numai cine nu
munceºte nu greºeºte. Dar, dupã
prezidenþialele ºi parlamentarele
din 2004, la conducerea României,
începând cu cele mai înalte niveluri
politico- administrative, s-a instalat
golãnia. Golãnia cea mai purã ºi
durã din câte s-ar fi putut închipui.
Am spus-o chiar de atunci, chiar
din paginile acestui sãptãmânal, în
care semnam, tot sãptãmânal, câte
un  editorial, editoriale care creau,
nu de puþine ori, probleme
prietenilor responsabili cu politica
editorialã, obligaþi, din când în
când, de presiunea cerberilor
efemeri ai puterii politice, sã se
delimiteze. De ce scriam eu,
evident. Nu a fost vreo supãrare
majorã, iar excesele puterii pãreau
sã se domoleascã. Pânã într-un
moment când descreieratului din
capul trebii a început nu numai sã
i se îndoaie de libertatea presei, dar
sã ºi calce în picioare, fãrã ruºine
sau remuºcãri, Constituþia þãrii. De
atunci,  respectivul s-a luat în
coarne mai ales cu „mogulii” (cu
unii dintre aceºtia , mai ales), ºi cu

     Elefantul 3 ºi... #rezistenþa pânzei de pãianjen din
dormitorul conjugal

o parte a liderilor de opinie, pe
ceilalþi tratându-i, cu morga de
rigoare, ca pe slugi sau mai rãu
(„þigãnci împuþite”, „gãozari” etc.).
Cine a crezut de cuviinþã sã nu-ºi
abandoneze reperele ºi nu a recurs
la... blaturi, sperând în vremuri mai
bune, a rezistat, indiferent de
avariile suferite pe parcurs.
   * Ne-am închipuit cu toþii cã
teroarea nu poate dura la infinit ºi
aºa ne-am trezit în braþe, în toamna
lui 2014, cu Dulapul Sãsesc la
Cotroceaua. Entuziaºtii de serviciu
s-au grãbit sã-l proclame „simbol
(mã rog, erou!) al reconcilierii
naþionale”, un fel de Mihai Viteazul
al veacului 21, chiar dacã fãrã...
cele trebuitoare, dacã mã înþelegeþi
ce vreau sã spun. ªi de aceastã
datã, ne-am permis sã ne
manifestãm serioase rezerve faþã de
oportunitatea plantãrii unui
asemenea hãndrãlãu dubios în cea
mai înaltã funcþie a Statului Român.
Hai, dom’le, ce naiba, e neamþ, altã
stofã decât marinerul, dumneata
eºti croit sã cauþi cu tot dinadinsul
pete-n soare – mã interpelau
amicii. Lasã tonul ãsta amarnic, ai
sã vezi cã va fi altfel! Ei, da, aþi avut
dreptate, bãieþi ai cauzelor nobile
ºi  fani ai biletelor de favoare! Este
altfel, e adevãrat, este cu totul altfel!
Adicã mult mai rãu, stimaþi tovarãºi
ºi prieteni! Acest KWI este
prototipul politicianului anti-

român prin excelenþã. Dacã acest
lucru s-a vãzut ceva mai voalat
pânã acum câteva luni, dupã
alegerile parlamentare de la 11
decembrie, când omul s-a vãzut în
faþa perspectivei de a nu avea un
guvern „al lui”, a trecut mai întâi la
un rãzboi de guerilã cu câºtigãtorii
alegerilor, apoi la unul pe faþã, de
boicot nemilos al oricãrei iniþiative
guvernamentale, pe fondul unor
miºcãri violente de stradã, iniþiate
ºi încurajate tot de el. Se poate aºa
ceva într-o democraþie, fie ea ºi cu
accente de primitivism, cum este a
noastrã? Iatã cã se poate, ºi încã la
un nivel de tupeu cum nu cred cã
s-a mai vãzut pe aceste meleaguri.
   * „Consider cã demonstraþiile
sunt manifestarea unei frustrãri, dar
ºi un semn al lipsei unei dorinþe
de a te înhãma la treburile þãrii,
fiecare dupã puterile sale” – a
declarat, pentru Cotidianul.ro,
academicianul Dinu C. Giurescu, în
legãturã cu manifestaþiile de stradã
organizate în ultimele sãptãmâni în
Bucureºti ºi în alte mari oraºe ale
þãrii. Reputatul istoric atrage însã
atenþia cã aceste manifestaþii pot
deveni periculoase, în condiþiile
când, de peste zece ani, existã niºte
planuri de destrãmare a þãrii,
anumite forþe oculte putându-le
folosi în acest scop. Perfect
adevãrat. Chiar Academia Românã
a dat publicitãþii , recent, un
comunicat în acest sens, semnat de
peste 80 de academicieni celebri.
Dar, ce sã vezi?! Cel mai înalt for
ºtiinþific al þãrii a fost acuzat de cãtre
niºte derbedei din presã cã s-ar fi
înhãmat la jugul electoral al PSD
ºi cã încearcã astfel sã contribuie
la încetarea manifestaþiilor de
stradã. Da, bineînþeles, la vocaliºtii
din pieþe e dreptatea ºi adevãrul,
principialitatea ºi verticalitatea
moralã! Cum de uitasem? Pãi dacã
nici Academia Românã nu mai are
dreptul la un punct de vedere cu
privire la niºte evoluþii în societate,
atunci cine?! TFL – iºtii, fãrã
discuþie! Ei ºi numai ei. Iar cine nu

înþelege sã... înþeleagã asta va fi
nevoit sã suporte tot felul de
consecinþe. Piaþa e meºterã la
aºa ceva.
   * Redevenind serioºi, este limpede
cã miºcãrile de stradã dirijate prin
internet au ca þintã cãderea
Guvernului Grindeanu. Altminteri,
ordonanþa 13, cea mult cântatã,  a
fost abrogatã. Cu toate cã ea nu fãcea
decât sã reincrimineze abuzul în
serviciu, abuz dezincriminat prin
indolenþa tehnocraþilor lui Cioloº.
„Au plecat la furat noaptea, ca hoþii!”
– altã hãuliturã din piaþã, întinsã ca
pecinginea, de la o zi la alta. Ne
poate spune cineva de ce un guvern
cu atâtea pe cap nu poate lucra ºi
noaptea? Mai mult: ce a putut sã fure,
pânã acum, acest guvern? Ne poate
spune cineva, dar aºa, cu subiect,
predicat, atribut ºi complement? În
fine, ce i se poate imputa, la modul
serios, unui guvern care, în doar o
lunã ºi ceva, a dat drumul la
numeroase puncte din programul de
guvernare (mãriri de pensii ºi salarii,
eliminãri de taxe, deblocãri de
fonduri pentru dezvoltare etc.),
dovedind astfel seriozitate ºi bunã
credinþã? Poftim? Este mai mult
decât evident cã perdanþilor de la 11
decembrie, în primul rând
„elefantului nr. 3”, nu le convine aºa
ceva, un asemenea start lansat. În
ritmul ãsta, nu-i aºa, cum vor mai
ajunge ei la ciolan în viitorul
apropiat ºi mediu? Ultima ispravã a
celui de-al treilea elefant este
amânarea promulgãrii bugetului,
dupã ce respectivul buget trecuse de
Parlament ºi primise ºi avizul CSAT.
Bãi elefantule, du-te, bãi acesta, ºi
te bâþâie pe pânza de pãianjen din
dormitorul conjugal ºi lasã-i pe
români sã-ºi vadã în liniºte de viaþa
ºi de problemele lor! ªi, dacã vrei,
vorba cântecului, „un sfat omenos”
– JOS!!!!...
   * Toþi papiþoiii cretinoizi dar ºi
persoane pe care le credeam cât de
cât serioase ºi-au agãþat de gât
tinicheaua aia cu „#rezist”,
închipuindu-ºi cã, în felul acesta,
se aliniazã nu ºtiu cãror trend-uri!
Hai, nu zãu!...

Castelul Artelor din Drobeta Turnu Severin deschide seria de
evenimente culturale din acest an cu vernisajul unei expoziþii de picturã
ºi sculpturã, organizatã de filiala Uniunii Artiºtilor Plastici din Mehedinþi.
Custodele Galeriei Artiºtilor Plastici din Drobeta Turnu Severin, Oana
Bîzu, spune cã este vorba de o expoziþie de grup intitulatã „Un nou
început”, în care figureazã artiºti consacraþi din municipiu. Evenimentul
va avea loc joi, 16 februarie, la ora 17,00. Amplasat în centrul urbei de
la Dunãre, chiar la kilometrul zero putem spune, se înalþã Castelul Artelor,
un simbol al oraºului de la Dunãre, care gãzduieºte acum un centru
cultural ºi de informare a turiºtilor. Pentru reabilitarea acestui castel s-
a cheltuit 1 milion de euro, fonduri europene, lucrãrile fiind finalizare în
2013. Monumentala clãdire a fost închisã însã de pompieri vreme de
peste un an din cauzã cã nu respecta normele de securitate la incendiu.

Vernisaj de picturã ºi sculpturã la
Castelul Artelor din Turnu Severin
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În urmã cu exact un an de
zile, Gabriela Valentina Dobrotã,
candidat PMP Mehedinþi, se lansa în
cursa pentru câºtigarea funcþiei de
primar al municipiului Drobeta Turnu
Severin. La vremea aceea era o
persoanã cât se poate de necunoscutã
electoratului severinean. Cu toate
acestea, Gabriela Dobrotã ºi-a
asumat o candidaturã din partea unui
partid care nu-i oferea un suport
electoral foarte consistent. A fost un
gest de mare curaj politic din partea
ei. Deºi nu este o persoanã
carismaticã, Gabriela Dobrotã s-a
strãduit, ºi în mare mãsurã a ºi reuºit,
prin atitudine, sã se facã plãcutã unei
pãrþi a cetãþenilor municipiului.
Datoritã experienþei sale
antreprenoriale, dar mai ales a
relaþiilor pe care le avea în mediul de
afaceri, Gabriela Dobrotã venea din
postura candidatului care are soluþii
la problemele economice cu care se
confrunta municipiul Drobeta Turnu
Severin. A desfãºurat o campanie
electoralã insistând pe potenþialul
imens de dezvoltare economicã pe
care îl oferã municipiul ºi, implicit,
judeþul Mehedinþi. Ca urmare a
acestei campanii electorale suficient
de susþinute, Gabriela Dobrotã se
clasa pe locul trei la alegerile ca
numãr de voturi, obþinând 2609
voturi, iar PMP Mehedinþi intra
surprinzãtor în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin cu doi
consilieri. Unul dintre aceºti consilieri
era chiar Gabriela Dobrotã ºi pãrea
cã are calea deschisã pentru o lansare

 Mircea Popescu

Gabriela Dobrotã sau cum sã-þi baþi joc de un imens
potenþial de creºtere politicã ºi încredere popularã

în forþã în politica mehedinþeanã, aºa
cum o fãcuse atunci când îºi
asumase candidatura pentru
funcþia de primar al Severinului.

A ratat ºansa de a deveni
viceprimar

   Datoritã conjuncturii politice
existente în urma votului, cu cei doi
consilieri ai sãi PMP Mehedinþi urma
sã constituie majoritatea alãturi de unul
dintre cele douã partide ºi astfel sã
obþinã o funcþie de viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
Preºedintele PMP Mehedinþi de la
acea datã, Eugen Golea, care fusese
ales ºi consilier local, negociase cu
PNL Mehedinþi ºi PSD Mehedinþi, în
cele din urmã rãmânând în picioare
doar înþelegerea cu PSD Mehedinþi
pentru crearea majoritãþii în Consiliul
Local. La puþin timp dupã aceastã
negociere, în PMP Mehedinþi a apãrut
un difrend. În loc sã fie unit pentru a
maximiza ºansele de obþinere a unor
funcþii publice locale ºi, implicit,
relansarea partidului în judeþ, Gabriela
Dobrotã s-a trezit cã i se cuvine funcþia
de viceprimar pe care ºi-ar dori-o. Din
acel moment, în PMP Mehedinþi a
apãrut, în mod ciudat ºi total
nejustificat, o stare tensionatã, care a
avut consecinþe nefaste la nivelul
imaginii partidului. Ajunsã în cele din
urmã preºedintele PMP Mehedinþi,
Gabriela Dobrotã a fãcut tot posibilul
sã obþinã funcþia de viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin.
În cele din urmã socoteala ei nu s-a
potrivit cu ce s-a întâmplat la ºedinþa

de constituire a noului Consiliu Local.
Când pãrea sigurã de obþinerea
funcþiei de viceprimar, Gabriela
Dobrotã s-a trezit fãrã aceasta datoritã
unor politicieni locali mult mai
experimentaþi decât crezuse ea iniþial.

O carierã politicã în mare
mãsurã compromisã

   Gabriela Dobrotã a cãlcat totul în
picioare, cu riscul de a distruge PMP
Mehedinþi, doar pentru a-ºi atinge un
obiectiv personal, acela de a ajunge
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin. Dupã ce nu a obþinut
ce ºi-a dorit, Gabriela Dobrotã nu s-a
mai implicat deloc în activitatea de
partid, deºi era preºedintele PMP
Mehedinþi. Eºecul sãu personal a
coincis cu retragerea din prim-planul
vieþii politice locale. Devenitã între timp
prim-vicepreºedinte al PMP
Mehedinþi, Gabriela Dobrotã a lãsat
impresia cã nu mai este interesatã de
activitatea politicã a PMP Mehedinþi,
fiind un politician din ce în ce mai
absent. Evident explicaþia rezidã în
frustrarea cã nu a devenit viceprimar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin, funcþie pe care ºi-a dorit-o
cu ardoare ºi pentru care s-a bãtut
pânã în ultimul moment. Atunci s-a
cam terminat ºi parcursul sãu politic.
Gabriela Dobrotã a ratat o mare
oportunitate de a deveni un lider politic

important ºi de perspectivã al judeþului
Mehedinþi. Nu atât numãrul, chiar dacã
relativ mic, obþinut la alegerile locale
de anul trecut constituia o rampã de
lansare, cât mai cu seamã anvergura
de persoanã competentã ºi
responsabilã pe care ºi-o crease.
Gabriela Dobrotã a avut un imens
potenþial de creºtere politicã ºi
electoralã, pe care însã nu a ºtiut sã-l
valorifice. Avea toate premisele, chiar
ºi fãrã funcþia de viceprimar al
Severinului, sã-ºi construiascã o
carierã politicã de succes, carierã care
acum este ca ºi compromisã. Din
postura de lider al PMP Mehedinþi,
partid de opoziþie în Consiliul Local,
dar mai ales din cea de consilier
municipal, Gabriela Dobrotã putea sã
fie o voce politicã puternicã, totodatã
un ales local care sã-ºi promoveze
propriile proiecte de dezvoltare a
Severinului ºi fãrã funcþia de
viceprimar. A ales însã sã se retragã
dintr-o vanitate personalã. Dar mai ales
ºi-a bãtut joc de un imens potenþial de
creºtere politicã ºi încredere popularã.
Gabriela Valentina Dobrotã rãmâne, din
acest punct de vedere, un caz singular
în politica mehedinþeanã, un politician
cãruia i s-a oferit o mare oportunitate
de afirmare politicã, dar pe care a irosit-
o exclusiv din cauza propriului orgoliu,
poate ºi al unor interese personale
mãrunte.
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A existat un fel de modã în
interiorul serviciului de informaþii.
Fiecare ºefuleþ avea sponsor pentru
vacanþe exotice. George Maior,
fostul ºef al SRI ºi actualul
ambasador al României la
Washington, a fost ºi el în excursii
cu Ghiþã ºi Coldea. Eduard Helvig,
actualul ºef al SRI, a recunoscut
oficial dezvãluirile lui Ghiþã. Atunci
cum de Koveºi e tot pe fotoliu ºi în
libertate, ºtiindu-se cã, împreunã cu
Florian Coldea, a pus la cale jocuri
operative de fabricare a unor dosare
ºi de arestare a unor afaceriºti ºi
procurori, ºtiindu-se cã aceasta a
cules via împreunã cu „penalii”, care
îi întregeau colecþia de bufniþe!
Coldea l-a ºantajat pe Ponta s-o
numeascã pe Koveºi la ºefia DNA,
l-a ºantajat cu autostrada Braºov-
Comarnic, ca apoi cei doi sã
formeze sinodul ecumenic al terorii
ºi sã înregistreze, odatã cu loviturile
date sub centurã adversarilor, greºeli
fatale, în dorinþa de a acapara total
Puterea. Koveºi a susþinut cu tãrie
acest sistem diabolic bazat pe
represiune ºi denunþãtori falºi,

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

Sindromul SRI ºi suspendarea lui Iohannis
pentru a distruge companii ºi
oameni de afaceri. „Koveºi e la fel
de periculoasã ca ºi Coldea, pentru
cã, se va ivi un alt Coldea, gata s-o
teleghideze ºi s-o foloseascã”!

Grup infracþional în interiorul
SRI

  Aºadar, cine conduce România? E
cumva vizibilã musca de pe cãciula
SRI? Helvig a declarat cã SRI n-are
agenþi acoperiþi în presã sau în
justiþie, ºi cã se încearcã discreditarea
instituþiei. Însã, cu ceva timp în urmã,
George Maior declara la B1tv cã, „în
presã sînt ofiþeri acoperiþi, ca în orice
stat democratic, însã numele lor nu
va fi dezvãluit niciodatã”. Un lucru
este cert: cei din SRI au slãbit
instituþia, formînd grupuri
infracþionale împreunã cu penalii, iar
SRI nu-ºi va schimba substanþa decît
atunci cînd Helvig îi va înlocui pe toþi
cei numiþi de Coldea. Discursul lui
Helvig seamãnã leit cu cel al Codruþei
Koveºi. Ambii au susþinut cã este o
încercare de subminare a instituþiilor,
respectiv, SRI ºi DNA, cu toate cã
dezvãluirile lui Ghiþã nu fac referire
la cele douã instituþii, ci strict la
faptele cu caracter penal ale lui
Coldea ºi ale Codruþei Koveºi. RTV a
vorbit despre un grup infracþional din
interiorul SRI, care ºantaja, chefuia
ºi profita, Coldea nefiind strãin de
afacerea cu produse farmaceutice,
produse petroliere, foloase Asesoft.
Însã, repet, artizanul infestãrii
instituþiilor statului cu sindromul SRI,
este Bãsescu! Iohannis a luat în
primire acest sistem, l-a încurajat
ºi-l foloseºte.

Iohannis s-a situat în afara legii!

  Încã un aspect important! Ard
cluburi înaintea protestelor la care
participã Iohannis. Focul din Colectiv
a fost urmat de manifestaþii, unde
Iohannis s-a transformat, contrar
atribuþiunilor de ºef de stat, în
manifestant de stradã. Focul din
Bambuu a fost urmat de manifestaþii,
iar Iohannis, costumat cu geacã roºie
ºi vestã antiglonþ, ca sã fie uºor de
evitat de trãgãtori, în caz cã..., a fãcut
din nou baie în manifestaþiile cu
dedicaþie specialã! Lozincile celor din
stradã au fost comandate de celulele
de organizare, de apãrãtorii dosarelor
mãsluite, de susþinãtorii bufniþelor
aurite. Incendiul de la Bambuu a fost
o diversiune planificatã, pentru a
dirija atenþia opiniei publice într-o
direcþie falsã, iar scandalul de mare
corupþie Koveºi-Coldea sã fie vîrît
sub preº. Strategii „oengeurilor” din
spatele manifestaþiei, aºa-zis
spontanã, au trecut la ameninþarea
televiziunilor care le pun în pericol
planul diabolic. Magnatul Soroº
(finanþatorul ONG-urilor
destabilizatoare ºi al partidului
salvãrii de nu ºtiu cine, al cãrei lider,
ruºinos ºi indignant, ºi-a scos
sugarul de numai cîteva luni la
manifestaþie) este întotdeauna
implicat din umbrã, ceea ce explica
prezenþa lui Iohannis în calitate de
manifestant, în flagrant delict cu
atribuþiile funcþiei de preºedinte. O
manifestaþie neautorizatã, unde
Iohannis s-a situat în afara legii!

Suspendarea lui Iohannis, cerutã
de tot mai multe voci

  În România e rãzboi în toatã regula!
Iohannis ºi-a dezlãnþuit furia! Acuzat
de loviturã de stat (Ambasada Rusiei
a avertizat SIE cu câteva ore înainte
de „lovitura de stat”! Jandarmii au
avut glonþ pe þeavã la manifestaþii,
Iohannis, vestã antiglonþ” –
Comisarul.ro), tulburat cã la Casa
Albã e un stãpîn de temut, care nu va
colabora cu preºedinþi corupþi, ºi-a
luat þinta la ochi ºi a apãsat trãgaciul
în direcþia Guvernului Grindeanu.
Iohannis se simþea mai bine cu
Cioloº, pentru cã jucau pe aceleaºi

cãrþi strãine României. Sã ia aminte
Iohannis cã va veni ziua cînd va primi
o notã uriaºã de platã! Iohannis îºi
doreºte ca instituþiile care fac
arhitectura statului român sã fie în
conflict de interese. Iohannis e cel mai
arogant ºi nepotrivit om care ocupã
funcþia de preºedinte al Þãrii!
Preºedinte al României nu mai poate
fi un om care luptã împotriva
poporului cu ajutorul unei mase de
manevrã, adusã de agitatori în stradã.
Suspendarea lui Iohannis, cerutã de
tot mai multe voci, este necesarã! În
SUA n-a protestat nimeni cînd Obama
a fãcut, în repetate rînduri, graþieri în
masã. Ca, de altfel, în mai multe
state ale lumii!

    Tot soiul de interlopi

   Românii sînt la dispoziþia Puterii
dictatoriale, confecþionatã în seria
confiscãrilor mecaniciste ale lui
Iohannis. Apariþia pe scara Puterii a
unui ins de factura lui Iohannis, în
sensul patologic al schizofreniei ºi
naturii umane ca atare, care rezistã cu
încãpãþînarea unei metehne organice
la orice criticã conºtientã, aferentã
gravelor încãlcãri ale Constituþiei,
abaterilor deontologice ºi umane, nu
permit sub nici un cuvînt sã fie
considerat un conducãtor, ci un
dictator. Iohannis a reuºit, în cea mai
penibilã perioadã a mandatului de
preºedinte, sã adune greºealã dupã
greºealã. Sã nu uitãm cum, fãrã sã fie
invitat, a dat buzna la ºedinþa de
Guvern, ca sã salveze braþul Justiþiei
care îl tot salveazã ºi pe el de acelaºi
braþ. Noi sîntem niºte neruºinaþi
pentru cã ne uitãm cum braþele
corupþilor ºi trãdãtorilor au crescut atît
de lungi, cã nu le mai încap în mîneci
ºi de aceea stau mai mult prin
buzunarele României. La conducerea
ºi în structurile instituþiilor de stat au
fost plantaþi, ca puieþii, indivizi,
ºantajabili, care au crescut în direcþia
în care i-a luminat corupþia. În
serviciul de informaþii ºi în structurile
Puterii ºi Justiþiei au fost adunaþi tot
soiul de interlopi, la fel cum adunã
beþivii de pe masã paharele, ca sã le
scurgã. ªi aºa va fi mereu.
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Liviu Dragnea ºi Klaus
Iohannis nu sunt decât doi indivizi
de calibru local, care aspirã la
statutul de vedete naþionale. Este de
stabilit dacã au reuºit în ultimii ani
sã îºi depãºeascã statutul de vedete
locale, în sensul de a fi capabili sã
iasã din reflexele de gândire localã,
de politruci de nivel judeþean. Sau
considerã România un judeþ mai
mare ºi aplicã ideile de la nivel
orãºenesc ºi local la întreaga þarã.
Dar oare au principii cei care se
confruntã încã de acum pentru
viitorul fotoliu de preºedinte de la
Cotroceni. Pentru cã se pare cã este
doar un simplu scaun. Cu toate
acestea scaunul capãtã valoare prin
numele pe care îl ocupã ºi prin
valoarea viitorului ºef al statului.
Acum se poate pune întrebarea care
este valoarea lui Klaus Iohannis
sau dacã are ceva valoare. La fel
ºi în privinþa lui Liviu Dragnea.
   Ar fi reuºit în viaþã fãrã politicã?
Depinde ce înseamnã în România
a reuºi în viaþã. Adicã sã acumulezi
cât mai mult, folosindu-te de
politicã. Este vorba atât de bunuri,
cât ºi de influenþã ºi putere. Cei doi
pare cã au reuºit în viaþã. Nici nu i-
am vedea circulând în Logan sau
fãcându-ºi vacanþele la Amara.
Aceasta este ºi perspectiva în care
au evoluat, a acumulãrii de averi ºi
de putere. Pe Angela Merkel aº

 ªtefan Bãeºiu

România-gâtuitã, între un fost baron local
ºi un fost primar local

vedea-o conducând maºina
poporului VW, cea mai ieftinã
variantã sau poate chiar o auto
electricã, dar pe politrucii locali
români nu.
   Toþi politicienii au gândit cum sã
risipeascã resursele ºi cum sã le
ofere altora pe nimic. Nu au avut altã
gândire. Gândire de risipitori. Este
vorba inclusiv de resursa umanã.
Pânã la urmã, aceasta este cea mai
de preþ resursã pe care þara o are.
Unde sunt copiii, tinerii ºi bãtrânii a
cãror experienþã ne era de mare folos
ºi ne este în continuare? Niciun
politruc local devenit ºef la Capitalã,
fie el premier, ºef de stat sau ºef în
parlament nu a reuºit sã rezolve cea
mai mare problemã a þãrii. Nu este
sãrãcia, nu este lipsa infrastructurii,
nu este economia, sãnãtatea,
educaþia ºi orice altceva. Este vorba
de a veni cu o soluþie serioasã care
sã îi þinã pe români în þarã. Asta este
domnilor, dacã nu vom opri exodul
uriaº al românilor, þara este pierdutã.
Nu va mai conta cã este condusã de
baroni locali sau centrali sau de
extratereºtri. Nu va mai fi decât o þarã
de pensionari care aºteaptã sã
moarã. O þarã de cimitire pline.
   Nu vor putea pleca toþi, dar o
mare parte a elitelor a plecat. Cei
buni ºi vor continua sã plece,
pentru cã au o singurã viaþã ºi nu
vor ºti dacã vor mai prinde alta.

Unii vorbesc de câteva sãptãmâni
de necazul de a fi român, alþii, dupã
ce au ieºit în stradã despre bucuria
de a fi român. Alþii spun cã ambele
tabere sunt manipulate de
politicieni, de servicii, de forþe
oculte, de forþe externe. Este
adevãrat, sunt clipe în care strada
decide mersul lucrurilor, este
frumos, se simte libertatea, pluteºte
în aer forþa poporului. Instituþiile
sunt însã cele care preiau
solicitãrile poporului ºi le pun în
practicã prin politicieni ºi
funcþionari. La noi totul începe în
stradã ºi se sfârºeºte în stradã. Apoi
se uitã totul. Revenim încet-încet
sub vraja baronilor locali-centrali
care nu sunt interesaþi sã dezvolte
unitar þara ºi dezvoltã doar
domeniul personal, iar în jurul
domeniului se mai dezvoltã ºi

þara dacã mai rãmân bani.
   România este împãrþitã în cnezate
ºi voievodate. Voievorul Iohannis,
Cneazul Dragnea. Este de înþeles de
ce cneazul vrea ºi felia voievodului.
ªi de ce voievodul îl vrea la pãmânt
pe cneaz. Singura diferenþã este cã
domnii locali nu mai merg sã ia
luminã sau sã plãteascã tribut la
Rãsãrit, ci la Apus. Poate cã nici
stoparea migraþiei nu este cu
adevãrat soluþia de salvare a
poporului român. Poate cã soluþia
este mutarea þãrii mai cãtre vest sau
un schimb de þãri. Noi sã ne mutãm
în Austria ºi austriecii sã vinã în
România. Ne revedem peste 20 de
ani, de la experiment. Ce credeþi cã
se va alege de România, ocupatã
de austrieci, ºi cum va arãta Austria,
dupã colonizarea românescã?
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Istoricul ION MÃLDÃRESCU:

Globalizarea înseamnã pierderea identitãþii
personale ºi geografice (6)

Dialoguri privilegiate, Maria Diana Popescu, Agero
 urmare din numãrul trecut

(6) Despre DEMOCRAÞIE, Platon,
preluat printre alþii ºi de Wilson
Churchill, spunea: „Democraþia nu-i
bunã de nimic, însã nu avem altceva
la îndemânã!”. Deºi mã aflu într-o
posturã mult diferitã de a celor doi -
pe unul din ei am suficiente motive sã
nu îl simpatizez - mã vãd obligat sã le
dau dreptate; chiar „Oculta” mã obligã.
Intenþia mea nu este aceea de a crea
imaginea dezolantã a unui viitor incert,
ci de a conºtientiza ºi de a pune în
balanþã avantajele ºi riscurile
descoperirilor ºtiinþifice moderne, fãrã
însã a ignora (pentru unii, aberantele,
iar pentru alþii, realele)  „Teorii ale
conspiraþiilor”. Realizarea fuziunii
nucleare a oferit crearea de resurse
uriaºe de energie, utilizabile în folosul
umanitãþii, dar a permis ºi apariþia
infernului numit bomba atomicã.
   Alegerea ne aparþine!
   Nu intenþionez, nici aº avea
competenþa comentez aspectul “biblic”

al celor prezentate. (Este regretabil cã
Sfântul Sinod al BOR a manifestat o
atitudine ambiguã ºi controversatã. A
omis sã solicite autoritãþilor anularea
intenþiilor de trecere sub control ºi de
supraveghere a persoanei umane, în
spiritul „NOII ORDINI”). Al treilea rãzboi
mondial, pe care deja îl trãim, are reguli
ºi arme noi, pe „câmpul de luptã
mental” fiinþa umanã poate fi agresatã
psihotronic în esenþa ei ºi existã
posibilitatea - aºa cum am amintit -
modificãrii subconºtientului pentru
transformarea fiinþelor umane în mutanþi
fãrã voinþã (desigur, exceptate sunt ºi
vor fiind doar „elitele”). Desigur, pot fi
invocate numeroase argumente, pro sau
împotriva comentariului meu. Respect
pãrerea altora, însã mi-am luat libertatea
de a avea propriul raþionament ºi propria
pãrere. Acum, în al douãsprezecelea
ceas, subscriu reflecþiei bufonului din
piesa lui Shakespeare, „A
douãsprezecea noapte”: „Mai bine un
isteþ nebun, decât un nebun isteþ!”

   Întrebãri qvasietorice: Cine a
investit GUVERNUL MONDIAL cu
puteri decizionale privind soarta
omenirii? Oare ne gãsim aproape de
stadiul în care, asemenea civilizaþiilor
dispãrute, umanitatea a atins
momentul autodistrugerii? QUO
VADIS, UMANITATE?
   Un mesaj criptat cãtre omenire îl
poate constitui, lansarea, zilele trecute,
a unei nave spaþiale, al cãrei scop
declarat este cãutarea unui alt loc în
univers, capabil sã ofere condiþii de
viaþã pentru supravieþuitorii
pãmânteni... Îi las pe cei mai abilitaþi
decât mine sã întregeascã sau sã
corecteze imaginea prezentatã.
   Mulþumesc Domniei Voastre,
stimatã doamnã Maria Diana
Popescu, pentru deosebita
amabili tate,  ca ºi  citi torilor
rãbdãtori care au suportat
dialogul pânã la capãt.  
Maria Diana Popescu în dialog

cu istoricul Ion Mãldãrescu

Pe data de 7 Februarie 2017
cercul de Judo ºi Arte Marþiale de
Contact a avut onoarea sã fie vizitat de
FRHF, reprezentatã de cei doi
vicepreºedinþi ai Federaþiei domnul
Mihai Filimon ºi doamna Cristina
Ghetu împreunã ºi cu alþi membri ai
Federaþiei, susþinãtori (sponsori).
   În programul de antrenament a fost
grupa de iniþiere din clasele l ºi ll a. În
faþa membrilor Federaþiei cât ºi a
invitaþilor cu care Palatul Copiilor
colaboreazã pentru selecþionarea
copiilor: director adjunct ªcoala “Mihai
Viteazul” doamna Marichescu Florina
Daniela, din partea Palatului doamna
Boboc Doina Camelia, din partea
Primãriei Strehaia domnul consilier
local Cheþu Norel, din partea
comitetului de pãrinþi doamna Roman
Daniela, Domnul Bologa Dorin ºi
domnul Brebinaru Sorin, micuþii
maritali au demonstrat cã stãpânesc
bine tehnica prevãzutã în programã,

Federaþia Românã de Hand to Hand Fighting (lupta corp
la corp) în vizitã la Palatul Copiilor - Filiala Strehaia

impresionând prin virtuozitatea cu
care au executat procedeele de luptã
corp la corp, unii dintre ei exprimându-
ºi opþiunea de a urca pe podium la
Campionatul Naþional de Hand to Hand
ce se va desfãºura în aprilie, la Ploieºti.
   În final au fost aplaudaþi ºi
recompensaþi cu pachete cu dulciuri
ºi jucãrii de cãtre membrii Federaþiei,
plãcut surprinºi cã într-un orãºel ca
Strehaia poate exista o activitate

 urmare din pag. 4

   „Magazinele ne ofereau un preþ
de 20 de bani pe ou, ceea ce
înseamnã cã nu te acoperi cu
cheltuielile. Aºa cã fãrã piaþã de
desfacere nu poþi sã mergi mai
departe, nu ai cum. Cheltuielile
erau mari cu alimentaþia lor ºi
rãmâneam totdeauna în pierdere”,
spune Mihai Stãnescu.
   Pasiunea pentru creºterea acestor
pãsãri face ca familia Stãnescu sã
aibã în continuare în ferma lor de
la Izvorul Bîrzii câteva sute de
prepeliþe, foarte bine îngrijite.
Clienþii sunt severineni, dar ºi
persoane din judeþele limitrofe care
apreciazã aceste ouã ºi au nevoie
de ele în diverse tratamente. Se ºtie
faptul cã oul de prepeliþã are de ºase
ori mai multã vitaminã B1 decât oul
de gãinã, de 15 ori mai multã
vitaminã B2, completate cu
vitamina A, complex B, D3, E, C.
Conþine de cinci ori mai mult
fosfor, de opt ori mai mult fier, iar
ca microelemente conþine potasiu,
zinc, calciu, sulf.
   „Efectele lor se datoreazã calitãþii
superioare a proteinei existente în
ou, absenþei colesterolului – este
singurul ou dietetic – concentraþiei
deosebite de vitamine ºi de
minerale. Foarte multe persoane
diagnosticate cu cancer vin ºi
cumpãrã ouã de la noi ºi pot sã vã
spun cã tratamentul a dat
randament, e un aliment în primul
rând care are componentele unui
medicament, lucreazã în organism
ºi luptã împotriva bolilor.Nu vom
renunþa niciodatã la ele, cât vom trãi
vom aºa ceva pentru cã sunt
benefice pentru familie, pentru
prieteni, cunoscuþi”, spune Irina
Stãnescu.
   O curã cu ouã de prepeliþã
trateazã un numãr impresionant de
boli ºi îmbunãtãþeºte calitatea vieþii
bolnavilor cronici. În plus, la copii,
consumul de ouã este recomandat
pentru echilibrul fizic ºi psihic ºi
pentru îmbunãtãþirea coeficientului
de inteligenþã. De asemenea, o curã
de 120 de ouã amelioreazã
metabolismul ºi stimuleazã
creºterea.

Ferma de...

 Alexia M.

performanþã chiar ºi în lipsa unei
finanþãri. Pentru cei prezenþi Federaþia
a acordat diplome de excelenþã cu
menþiunea cã la Campionatul
Naþional, sportivilor strehãieni le va fi
asiguratã cazarea ºi masa de cãtre
Federaþie. Un gest frumos, un gest
caritabil pe care trebuie sã-l luãm în
seamã ºi un mare MULÞUMIM!
HAND TO HAND ROMÂNIA!

 I.G.M.
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   În perioada 10-
12.02.2017 la
Temerin în Serbia
s-a desfãºurat
T u r n e u l
Internaþional pe
care clubul gazdã
“TSK’’ Temerin îl
organizeazã de
mulþi ani cu
participarea a 600
de sportivi din 7
þãri: ROU, SRB,
BUL, MAK, MNE,
HUN, CRO.

Sport iv i i
Judoka de la
CSM Drobeta
Turnu Severin ºi-
au veri f icat
pregãtirea în douã
zile de concurs ºi s-au clasat
dupã cum urmeazã:
Loc I
-IOVIÞÃ ROBERTA -52 kg -U18 ºi
U21
- CHICIN ALEXANDRU -66 kg -U18
- COVACIU IASMINA -48 kg -U21
- VÂLVOI ANDA -63 kg -U21
- BORTOª ANDREEA -57 kg -U21
Loc II
- ARGINT DIANA -48 kg -U15

La Temerin, în Serbia, s-a
desfãºurat Turneul

Internaþional “TSK” Temerin

- CHICIN ALEXANDRU -66 kg -U21
- COVACIU IASMINA -48 kg -U18
Loc V
- ARGINT DIANA -48 kg -U18
- BREBINARU ALEXANDRU -66 kg
-U18 ºi U21
Loc VII
- TOPALÃ VLAD -81 kg -U18
-UNTARU COSTEL -66 kg -U21
   Rezultatele de la individual au
urcat pe prima treaptã a podiumului
CSM Drobeta în clasamentul pe
echipe juniori, U21.
   A fost o competiþie de verificare
foarte utile înaintea Campionatului
Naþional de cadeþi U18, ce va avea
loc la Suceava în perioada 18-
19.02.2017, de unde aºteptãm o
comportare a sportivilor noºtri, cel
puþin egalã cu cea de la Temerin.
   Campionatul Naþional de cadeþi
este prima competiþie oficialã din
seria desemnãrii campionilor
naþionali în România, este primul
criteriu de alcãtuire a Loturilor
Naþionale pentru aceste vârste ºi
pentru câþiva dintre sportivii
noºtri, va reprezenta debutul în
sportul de mare performanþã.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

Timp de o lunã, patru
studenþi ai Academiei de Politie
,,Alexandru Ioan Cuza” desfãºoarã
stagiul de practicã prevãzut în
programa de învãþãmânt, în cadrul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi.
   În primele douã zile, studenþii vor
urma un program de acomodare cu
specificul unitãþii , le vor fi
prezentate instructaje, programul ºi
misiunile inspectoratului. Ulterior,
ei vor fi repartizaþi în  subunitãþile
de pazã,  protecþie instituþionalã,
dar ºi de ordine ºi siguranþã
publicã, fi ind coordonaþi de
jandarmi cu experienþã care au

Studenþi ai Academiei de
Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”

Bucureºti, în practicã la
Jandarmeria Mehedinþi

calitatea de tutori profesionali.
   Stagiul de practicã are un caracter
practic-aplicativ, iar principalele
modalitãþi de pregãtire  sunt:
însuºirea modului de acþiune în
cadrul elementelor de dispozitiv,
studiul individual, participarea la
misiunile încredinþate, activitãþile
având drept scop, aprofundarea ºi
consolidarea  cunoºtinþelor
asimilate, formarea, dezvoltarea ºi
perfecþionarea deprinderilor
practice.
 INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

În luna ianuarie 2017
Inspectoratul Teritorial de Muncã
Mehedinþi a desfãºurat un numãr
de 131 acþiuni de control în urma
cãrora s-au aplicat amenzi în
valoare totalã de 70.000 de lei. A
fost depistatã o persoanã care
lucra „la negru”.
   În domeniul relaþi i lor de
muncã, au fost verificaþi 60 de
angajatori ºi s-au constatat 11
încãlcãri ale actelor normative
din domeniu pentru care s-au
aplicat 11 sancþiuni din care o
amendã în valoare de 10.000 lei
pentru depistarea unei persoane
care desfãºura activitate fãrã

Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi
a desfãºurat 131 acþiuni de control

forme legale.
   În aceeaºi perioadã, în domeniul
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã  au
fost efectuate 71 de acþiuni de
control, ocazie cu care, la 28 de
angajatori, s-au constatat 54 de
deficienþe pentru care s-au aplicat
54 de sancþiuni dintre care 9
amenzi în valoare totalã de 60.000
lei. Angajatorii au comunicat cãtre
inspectoratele teritoriale de muncã
6 de evenimente care, în urma
cercetãrilor efectuate de inspectorii
de muncã, vor fi încadrate sau nu
ca fiind accidente de muncã.
   Acþiunile de control îºi vor pãstra
caracterul preventiv ºi vor constitui

un sprijin temeinic prin îndrumare
pentru angajatori. În urma
verificãrilor efectuate s-a constatat
cã munca la negru are tendinþa de
a se transforma în muncã la gri, cu
aceleaºi efecte nocive pentru
societate. Tocmai de aceea, oricât
s-ar dori sã se acþioneze doar
preventiv ºi în spiritul îndrumãrii
celor verificaþi, în cazurile grave, de
muncã nedeclaratã, total sau parþial,
sancþiunile contravenþionale cu
amendã vor fi aplicate obiectiv ºi
fãrã anularea valorilor respectate
mereu: munca legalã ºi locuri de
muncã sigure ºi sãnãtoase.
Inspector ºef, Nicea MERGEANI
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REGULAMENTUL
celei de-a XXXIII-a ediþii - 1-2 aprilie 2017

     Organizatorii actualei ediþii a festivalului,
sunt: Casa de Culturã a Sindicatelor Bistriþa
Primãria Municipiului Bistriþa (Consiliul Local),
Palatul Culturii Bistriþa, Asociaþia Naþionalã a
Caselor de Culturã ale Sindicatelor din
România, în colaborare cu: Uniunea
Epigramiºtilor din România, Staþiunea de
Cercetare ºi Dezvoltare pentru Pomiculturã
Bistriþa, Asociaþia Umoriºtilor Bistriþeni ºi
Fundaþia Popa’S – Timiºoara.
   Festivalul Internaþional de Satirã ºi Umor
„Mãrul de Aur” se desfãºoarã în zilele de 1-2
aprilie 2017, ºi se adreseazã creatorilor de
literaturã, graficã satiricã ºi interpretare satiricã
ºi cuprinde urmãtoarele secþiuni:

I. SECÞIUNEA GRAFICÃ SATIRICÃ:
   Tema acestei secþiuni este: „Pas cu popas”.
   Creatorii de la aceastã secþiune se pot înscrie
în concurs cu maximum cinci lucrãri care sã nu
depãºeascã dimensiunile de 30/40 cm. Lucrãrile
vor fi semnate pe verso cu nume, prenume,
adresã ºi numãr de telefon (ºi vor fi însoþite de
fiºa de înscriere potrivit modelului anexat ºi
copie CI/BI) ºi vor fi trimise pânã la data de 6
martie 2017 (data poºtei) pe adresa Festivalului.

II. SECÞIUNEA DE CREAÞIE LITERARÃ
   Concursul Naþional de Creaþie Literarã
cuprinde douã subsecþiuni:
1). Subsecþiunea de creaþie literarã în manuscris:
a) Concurs de epigrame. Concurenþii vor trimite
în mod obligatoriu patru epigrame la temã.
Sau
b) Concurs de fabule, schiþe, prozã scurtã,
maximum patru pagini, inedite, la temã.
Tema acestei secþiuni este: „Pas cu popas”.
   Lucrãrile vor fi trimise în douã exemplare
semnate cu motto într-un plic închis în care
se va regãsi Fiºa Personalã, cu identitatea
autorului, însoþitã de copia BI/CI (pentru
contabilitate).
   Manuscrisele nu vor depãºi 10 pagini dactilo
sau redactate la calculator, format A4, caractere
Times New Roman 12, la 1,5 rânduri.
2). Subsecþiunea de creaþie literarã în volum
publicat (editat).
   La aceastã subsecþiune, autorii de literaturã
umoristicã se vor înscrie în concurs cu douã
exemplare din fiecare titlu, tipãrite în perioada
aprilie 2016-martie 2017 ºi volumele vor fi însoþite
de fiºa de înscriere ºi copia Xerox a BI/CI:
 Toatã corespondenþa care priveºte Festivalul,
se va trimite pe adresa: CASA DE CULTURÃ A
SINDICATELOR BISTRIÞA, Str. Alexandru
Odobescu nr.  3 ,  cod poºta l  420043,

Festivalul Internaþional de Satirã ºi Umor
„MÃRUL DE AUR”

Bistriþa, ROMÂNIA.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon/
fax: 0040263233345; 0040745-970250.
  Manuscrisele ºi volumele vor fi trimise pe
adresa festivalului, pânã la data de 06 martie
2017, data poºtei.
 III. SECÞIUNEA DE INTERPRETARE SATIRICÃ
   La aceastã secþiune se pot înscrie formaþii,
grupuri satirice, teatre satirice, cuplete ºi interpreþi
individuali de umor din instituþiile de culturã
profesioniste ºi de amatori din rândul studenþilor
ºi elevilor, precum ºi din cercurile militare din þarã.
   În repertoriul lor, interpreþii vor aborda texte
din autori clasici sau contemporani, precum ºi
din creaþia proprie, cu condiþia sã nu depãºeascã
15 minute grupurile, 8 minute interpreþii
individuali ºi duetele, (grupurile nu vor
depãºi 10 membri).
   Nu se acceptã în concurs texte cu conþinut
obscen sau pornografic.
   Cei interesaþi pentru a se înscrie la aceastã secþiune,
vor trimite pânã la data de 06 martie 2017, fiºa de
înscriere dupã modelul anexat ºi un CD/DVD cu
conþinutul programului propus sã intre în concurs.
   În cadrul festivalului va avea loc ºi o dezbatere
publicã intitulatã „CU SERIOZITATE, DESPRE
UMOR”, care va avea loc la Staþiunea Pomicolã
la Casa Mãrului, finalizatã cu concurs ad-hoc
de epigrame pe rime date, iar premiile vor fi în
produse specifice staþiunii (gogoºi, mere,
esenþã de mere ºi diplome de consolare).
 Pentru Gala Laureaþilor, premianþii ºi invitaþii
vor avea pregãtite câte douã grupaje a câte cinci
epigrame, pentru a fi prezentate în scenã.
     NOTÃ:
   Premiile celor trei secþiuni de concurs
constau în bani, diplome ºi trofee. Dreptul de
acordare ºi ierarhizare valoricã a premiilor pe
secþiuni de concurs, precum ºi redistribuirea lor,
aparþine juriului.
Lucrãrile trimise pentru concurs nu se
înapoiazã concurenþilor, ele rãmânând în
arhiva festivalului.
   Nu se admit în concurs la niciuna din secþiuni,
vulgaritãþi, lucrãri sau texte cu caracter obscen
sau pornografic.
   Cheltuielile de cazare ºi masã ale
participanþilor ºi concurenþilor vor fi suportate
de organizatori, iar cele de transport, de cãtre
participanþi sau de instituþiile pe lângã care
aceºtia îºi desfãºoarã activitatea.
 Dupã jurizare, câºtigãtorii concursurilor de
graficã satiricã ºi creaþie literarã vor fi anunþaþi
telefonic în timp util pentru a participa la
festivitatea de premiere ºi Gala Laureaþilor.

DIRECTOR, Alexandru Câþcãuan

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România, 722
locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Italia – 220 locuri de muncã: 100 infirmier, 80
asistent medical generalist, 40 asistent medical;
Danemarca – 180 locuri de muncã: 150 lucrãtor
în agriculturã – culegãtori de mazãre, 30 lucrãtor în
agriculturã – culegãtori de cãpºuni;
Marea Britanie – 154 locuri de muncã: 125
îngrijitor persoane la domiciliu, 19 îngrijitor persoane,
10 asistent medical;
Germania – 115 locuri de muncã: 10 asistent
medical, 8 ospãtar, 8 personal servire clienþi, 5
operator CNC, 5 personal în gastronomia de sistem,
6 bucãtar/ajutor bucãtar/personal în bucãtãrie, 1
bucãtar ºef, 5 operator maºini, 5 mecanic auto, 3
bucãtar, 3 mecatronist, 2 dezvoltator software, 2 junior
sales representative, 2 mecanic industrial, 2
electronist, 2 cameristã, 2 specialist restaurant, 2
operator maºini cu laser, 2 lucrãtor în producþie, 2
tehnician laborator fizicã, 2 administrator de sistem,
2 recepþioner, 2 senior Java software developer, 2
tehnician servicii, 1 dezvoltator procesare digitalã
imagini, 1 inginer software sisteme integrate, 1
strungar, 1 electrician în construcþii, 1 expert în
securitate, 1 lucrãtor în depozit, 1 frezor, 1 personal
întâmpinare oaspeþi, 1 inginer dezvoltare certificãri,
1 dezvoltator aplicaþii Java, 1 asistent vânzãri proiecte
tehnice, 1 lucrãtor curãþenie, 1 tehnician în domeniul
electric, 1 ºef de echipã SAP, 1 inginer calitate
software, 1 programator CNC, 1 electrician reparaþii,
1 ºlefuitor, 1 lucrãtor în domeniul asigurãrii calitãþii,
1 operator maºini de polizat/mãcinat, 1 metrolog, 1
mecanic, 1 operator maºini de îndoit, 1 laborant fizicã,
1 personal în domeniul asigurãrii calitãþii, 1 specialist
testare software, 1 inginer securitate în funcþionare,
1 ºef de schimb, 1 inginer construcþii civile, 1 dulgher.
Belgia – 18 locuri de muncã: 3 operator CNC, 1
brutar, 1 electrician, 1 electrician mentenanþã, 1
lucrãtor în producþie, 1 mecanic întreþinere, 1 mecanic
camion, 1 operator maºinã, 1 operator maºinã de
debitat/tãiat, 1 operator maºinã adezivi, 1 operator
maºinã (ºtans), 1 patiser, 1 sudor semiautomat
(operator la maºini ºi unelte semiautomate ºi
automate), 1 tehnician mentenanþã, 1 tehnician
electric mentenanþã, 1 tehnician poduri rulante
(tehnician maºini ºi utilaje);
Polonia – 13 locuri de muncã: 10 croitoreasã,
cusãtoreasã, 3 specialist vânzãri ºi service client cu
cunoºtinþe de limba românã;
Irlanda – 12 locuri de muncã: 11 ciontolitor
tranºator carne, 1 mecanic utilaje;
Suedia – 8 locuri de muncã: 8 vopsitor auto;
Franþa – 1 loc de muncã: 1 lucrãtor hotelier;
Ungaria – 1 loc de muncã: 1 medic veterinar.
   Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã
pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro,
sau se pot prezenta la sediul agenþiei judeþene pentru
ocuparea forþei de muncã de domiciliu sau reºedinþã,
unde consilierul EURES le vor oferi informaþii
suplimentare despre aceste locuri de muncã.

Ioan Suru, Director executiv
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

722 locuri de muncã
vacante în Spaþiul

Economic European



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã a mersului pe sârmã în ce priveºte
relaþiile ºi parteneriatele profesionale, aºa cã e
important sã fii atent la dialogurile pe care le porþi
ºi sã nu uiþi nicio secundã miza pe care o ai,
indiferent de context. E clar cã unele tensiuni se
pot transforma în conflicte, dar existã ºi
posibilitatea ca acestea sã-þi arate ce relaþii meritã
sã rãmânã în viaþa ta acum ºi ce relaþii trebuie sã
se rupã. Dispui în continuare de foarte multã
energie ºi poate nu ar fi rãu sã faci mai mult sport.
În altã ordine de idei, întâlnirile ºi conversaþiile
cu prietenii sunt de bun augur ºi îþi pot trezi
inspiraþia de a dezvolta un proiect curajos.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Încã existã multã tensiune interioarã, ca o nevoie
puternicã ºi iminentã, de a încheia ºi începe, în
acelaºi timp, ceva. Sau o nevoie de a înþelege un
context relaþional, o situaþie în privinþa cãreia încã
îþi scapã multe detalii. Aºadar, nu-þi rãmâne decât
sã aºtepþi, într-o zonã de discreþie ºi atenþie sporitã,
sã þi se dezvãluie rãspunsurile la întrebãrile nenumãrate
pe care le ai în ultima vreme. E un moment bun sã te
concentrezi asupra carierei ºi a proiectelor aflate în
desfãºurare la locul de muncã. De asemenea, nu mai
ignora semnalele corpului ºi ai mai multã grijã de
sãnãtatea ta.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

    Multã dinamicã în zona prietenilor ºi a
proiectelor, a activitãþilor sociale ºi a ideilor de
dezvoltare a vieþii tale pe diverse paliere. Se miºcã
foarte rapid lucrurile în aceastã perioadã, e posibil
sã te consumi mult, sã simþi cã nu poþi þine pasul
cum ai vrea, dar mãcar înaintezi ºi simþi cã trãieºti.
Unele relaþii vor fi sacrificate pe altarul succesului
sau se vor destrãma din cauza unor dispute
escaladate. Atenþie la eventualele accese de gelozie
ºi invidie, sunt destul de pãguboase acum. În altã
ordine de idei, o sãptãmânã cu multe idei, inspiraþie,
chef de aventurã ºi chiar schimbãri spectaculoase,
mai ales în plan amoros ºi în anturaj.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se menþine marcajul semnificativ pe zona
carierei, aºa cã lupta pentru putere, control ºi
reuºita personalã, continuã. Aceastã sãptãmânã e
posibil sã scoatã la ivealã o serie de temeri ºi
vulnerabilitãþi, care te ajutã sã-þi dai seama ce te
þine pe loc în a obþine ceea ce doreºti în plan social
ºi profesional. Va trebui sã echilibrezi viaþa
personalã cu cea profesionalã ºi sã te miºti în
direcþia potrivitã, dozându-þi bine resursele ºi
efortul. În altã ordine de idei, se pot ivi discuþii de
bun augur, legate de bani, împrumuturi, împãrþirea
unui profit ºi obþinerea unor avantaje.Primesc
ºansa de a echilibra balanþa financiarã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este o sãptãmânã în care orice plan de viitor
îþi este favorizat. De aici ºi sfatul de a trece la
acþiune, lãsând deoparte visatul cu ochii
deschiºi. Ai putea acþiona extrem de facil, mai
ales cã beneficiezi de sprijinul celor din jur. În
orice caz, cu atât de multe planete situate în
semne de Foc, ar fi pãcat sã rãmâi “în banca
ta”, neacþionând. În ceea ce priveºte latura
financiarã ºi felul în care îþi investeºti banii ºi
îþi gestionezi valorile, nu ezita sã apelezi la
ajutor specializat dacã simþi cã nu te descurci.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În ceea ce te priveºte, ca nativ al semnului
zodiacal al Fecioarei, veºtile bune au legãturã
cu sectorul partenerial; comunicarea cu cei
care-þi  sunt asociaþi  în  afaceri  sau cu
persoana iubitã se îmbunãtãþeºte din ce în ce
mai mult. Prezenþa Soarelui în  semnul
Peºti lor,  poate avea ca efect o decizie
importantã cu partenerul de viaþã. De
asemenea, deºi este posibil sã fii favorizat în
chestiunile legale în care (poate) eºti implicat,
sfatul este acela de a nu te culca pe o ureche
ºi de a încerca sã fii cu un pas înaintea fiecãrei
miºcãri fãcutã de partea adversã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Parteneriatele revin în atenþia ta, de aceastã
datã obligat fiind sã te ocupi de armonizarea
relaþiilor pe care le ai - relaþii sau parteneriate
în care eºti implicat având acelaºi raport de
putere cu ceilalþi . Este posibil ca unele
parteneriate sã se rupã în aceste circumstanþe,
mai ales dacã “terenul” este propice. Este
timpul sã treci la acþiune. În schimb, în ceea
ce priveºte planurile tale de viitor, îþi este
recomandat sã le pãstrezi cât mai secrete.
Dacã te-ai hotãrât sã elimini din viaþa ta ceea
ce nu îþi mai este de folos, acum e momentul.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Pot apãrea îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte
parteneriatele tale. Mai ales în a doua parte
a sãptãmânii, timp în care oameni care îþi sunt
de mare ajutor vor apãrea în viaþa ta. Pânã
atunci, însã, luându-l în considerare pe
Marte, cel care administreazã energii le
semnului tãu solar ºi aspectele (în mare parte
benefice) pe care le formeazã, se poate spune
cã es te pos ib i l  sã ai  par te  de  cea mai
frumoasã surprizã a vieþii tale, în ceea ce
priveºte cariera ta,  locul de muncã sau
statutul tãu social.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este momentul sã-þi redefineºti limitele, sã ºtii
pe ce plan te situezi, în primul rând vis-a-vis de
tine însuþi ºi abia apoi în raport cu ceilalþi. E o
perioadã de redefinire a relaþiilor ºi a valorilor
în acest sens. Probabil cã acum vezi niºte detalii
pe care în trecut le-ai trecut cu vederea. Partea
bunã este cã ai pârghii foarte bune ºi reuºeºti
sã rezolvi aproape orice, orice proiect ai avea,
acum trebuie reorganizat. Nu te îndoi de tine
însuþi ºi fii neînfricat; acestea sunt calitãþile de
care ai nevoie în aceastã sãptãmânã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 Lumea ta interioarã este cea care va “suferi”
o schimbare sau care va fi binecuvântatã cu noi
Haruri Divine. Este momentul sã descoperi un
nou mod de a percepe ºi înþelege noþiunea de
“siguranþã”. Cu alte cuvinte, se pare cã este
timpul sã îþi descoperi cea mai bunã metodã
pentru a fi aplicatã în acest caz. Evitã, pe cât
posibil, certurile sau neînþelegerile cu membrii
familiei tale, în special cu tatãl tãu. Evitã a-þi
achiziþiona bunuri imobiliare, este posibil sã îþi
schimbi reºedinþa. ªi în ceea ce priveºte
dragostea, poate cã este cazul sã mai aºtepþi
puþin ºi sã nu acþionezi. Concentreazã-te pe
afaceri.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Cuvinte de dragoste, încãrcate cu energie
beneficã - de acestea este nevoie pentru a
contracara eventualele neînþelegeri care pot
apãrea în mediul tãu apropiat. Doar aºa vei reuºi
sã cooperezi din ce în ce mai bine cu cei din
jur, în special cu fraþii ºi/sau surorile tale, verii,
vecinii s.a.m.d. Convinge-te de veridicitatea
sistemului tãu de credinþe aducându-l în
discuþie, ori de câte ori ai ocazia, pe cât posibil
purtând acest dialog cu partenerul tãu/
partenera ta de viaþã. În acelaºi timp, asigurã-
te cã nu spui vorbe mãreþe, care sã “atârne”
mai greu decât îþi poþi permite; este posibil sã
îþi parã rãu, ulterior.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În sfârºit, se clarificã multe dintre cele cãrora
nu le-ai gãsit sensul pânã acum. De îndatã ce
Soarele va accesa energiile semnului tãu solar
- totul va fi din ce în ce mai evident ºi soluþiile
potrivite pentru rezolvarea problemelor tale nu
vor înceta sã aparã. În cazul în care trebuie sã
porþi o discuþie cu cei care îþi sunt superiori,
aºteaptã sã se sfârºeascã aceastã sãptãmânã ºi
abia apoi adu acest subiect în discuþie.
Pregãteºte-te sã îþi vezi partenerul/partenera într-
o nouã luminã, deoarece multe lucruri pe care
pânã acum nu le-ai observat, îþi vor fi dezvãluite.
Sunt posibile revelaþii.
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În perioada analizatã leul a recuperat o bunã parte din
pierderile suferite în sãptãmâna marilor proteste populare la nivel
naþional împotriva OUG 13, care au produs o creºtere a euro la
peste 4,55 lei.Media euro a coborât la începutul perioadei la
4,4888 lei, minim al ultimelor trei luni. Aprecierea leului a fost
susþinutã de decizia Curþii Constituþionale de a declara
neconstituþionalã legea conversiei creditelor în franci elveþieni,
ceea ce a redus presiunea asupra bãncilor din România.
   În urmãtoarele ºedinþe traiectoria euro s-a modificat, iar
media a urcat pânã la 4,5048 lei, în condiþiile în care cererea
a crescut, comercianþii trebuind sã achite importurile
realizate pentru perioada Sãrbãtorilor de iarnã.
   Media dolarului american a fluctuat între 4,2040 ºi 4,2426
lei, maxim atins la finalul intervalului, când cotaþiile din
piaþã s-au miºcat între 4,234 ºi 4,252 lei.
   Moneda elveþianã ºi-a consolidat poziþia sub pragul de 1,07
franci/euro, iar media ei a fluctuat între 4,2186 ºi 4,2236 cea de la
sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,2233 lei.Despre evoluþia din
acest an a leului se poate spune cã aceasta nu va fi una apreciativã.
Afirmaþia îi aparþine guvernatorului BNR, Mugur Isãrescu.
   De obicei, guvernatorul se rezumã la declaraþii criptice,
numai cã ultimele evenimente, precum protestele din stradã
dar ºi forma superoptimistã a bugetului, l-au obligat sã ia o
poziþie clarã: „În urmãtoarea perioadã nu prea este spaþiu de
aprecierea leului, aceasta ca sã nu spun cã nu este deloc”.
  Dl  Isãrescu a precizat cã, „incertitudinea ºi tensiunile politice
nu au cum sã facã bine economiei. Mãsura în care neîncrederea,
instabilitatea se duce în creºterea economicã nu este uºor de
calculat. Trebuie sã avem cu toþii înþelepciunea sã depãºim aceste
momente ºi sã beneficiem de asemenea cu toþii de cadrul
macroeconomic incredibil de bun, care se reflectã în curs,
dobânzi scãzute ºi inflaþie redusã. Încrederea în economie s-a
apropiat de nivelul din 2007-2008. Nu vreau sã fac o prognozã
sau sugestie, dar este o revenire spectaculoasã”.
   Chiar dacã indicele de încredere a americanilor în economia
SUA a scãzut în februarie, perechea euro/dolar a avut o evoluþie
descendentã. Ea a fost provocatã de ultimele declaraþii ale
preºedintelui Donald Trump, care a afirmat cã pregãteºte, pentru
urmãtoarele sãptãmâni, o reformã fiscalã “fenomenalã”.
   Pe de altã parte au crescut îngrijorãrile privind rezultatul
alegerilor prezidenþiale din Franþa, dupã ce candidata ultra-
naþionalistã Marine le Pen a declarat cã intenþioneazã
scoaterea þãrii din UE, implicit din zona euro.
   Pe acest fond perechea a scãzut de la peste 1,07 pânã la
1,0591 dolari. Analiza cuprinde perioada 8 – 14 februarie.

Leul nu are spaþiu de
apreciere în 2017

Ne-a pãrãsit, dupã o scurtã dar neiertãtoare
suferinþã, sora noastrã VALERIA (cãsãtoritã NICU),
la doar 62 de ani. Nu ne dorim decât ca bunul
Dumnezeu sã aibã în pazã pe veci sufletul ei mare,
iubitor ºi generos.

Adio, Vali, sora noastrã iubitã!
Cu tine pleacã Dincolo ºi toatã copilãria noastrã!

Nu te vom uita niciodatã!
Fam. Mãicãneanu.

(Ceremonia de înmormântare va avea loc joi,
16 februarie 2017, în Craiova).

CONDOLEANÞE

 Radu Georgescu

În acest sens, Ministrul Economiei a propus
ca “împreunã, sã instituþionalizãm un cadru
de discuþie - un Consiliu consultativ pentru
industria româneascã – în care sã analizãm
modalitãþile de concretizare ale ideilor
dumneavoastrã, care sã conducã la un ghid
pentru o Românie industrialã competitivã.
   Totodatã, dezbaterile noastre vor
contribui activ la elaborarea agendei ºi
a documentelor de politicã industrialã,
pentru care Ministerul Economiei
este responsabil.”
   Pe parcursul întâlnirii, reprezentaþii
PIAROM au trecut în revista ºi unele dintre
dificultãþile cu care se confruntã în
activitatea curentã, în condiþiile economiei
de piaþã. Printre acestea se pot enumera
blocajele în producþie cauzate de proceduri
ºi condiþii de participare la licitaþii, lipsa
comenzilor din intern, probleme cu
certificarea anumitor produse, dificultãþi în

Ministrul Economiei s-a întâlnit cu ...
relaþia cu bãncile, o mai bunã armonizare
a cadrului legislativ ºi lipsa alinierii ofertei
educaþionale la necesitãþile reale privind
calificarea forþei de muncã din piaþã.
   Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu
a apreciat cã „este important sã folosim
experienþa seniorilor, memoria
instituþionalã ºi cultura organizaþionalã din
industria româneascã în vederea
identificãrii celor mai bune soluþii la
problemele ridicate”. Totodatã, venind în
întâmpinarea investitorilor autohtoni ºi a
nevoii lor de internaþionalizare, domnia sa
a menþionat cã „industria autohtonã poate
ºi trebuie promovatã atât prin intensificarea
participãrii la târguri ºi misiuni economice
internaþionale prin cele douã programe
gestionate de Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat cât ºi ca
membri în delegaþiile Rumâniei în cadrul
comisiilor  mixte interguvernamentale.”
Biroul de Presã al Ministerului Economiei

 Urmare din pag. 1
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Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin va gãzdui, la
sfârºitul acestei sãptãmâni, douã
meciuri de Liga I, în mai puþin de
24 de ore. Dacã sâmbãtã, de la ora
20:00, se va juca CS Universitatea
Craiova – FC Steaua Bucureºti,
duminicã, la 17:30, este programat

La doar 20 de ani, portarul severinean
Ricardo Filip a ajuns în eºalonul secund.
Dupã experienþele avute, în Liga a III-a, la
Sporting Turnu Mãgurele ºi CS Podari, fostul
junior de la CSS Drobeta va juca din retur la

Luptãtorii de la CSM Drobeta
Turnu Severin  s-au regãsit pe
podiumul de premiere ºi la cea de-a
VIII-a ediþie a Memorialului Ilie
Marinescu, defãºurat la Craiova. Astfel,
la categoria copiilor nãscuþi între anii
2002-2003, Cristina Ungureanu (47
kg) ºi Sabin Stegaru (66 kg) ºi-au
învins adversarii, Patricia Manofu(48
kg) a pierdut finala, iar Larisa Cercel
(48 kg) s-a clasat pe locul al III-lea.
Tot pe ultima treaptã a podiumului
a urcat ºi Oana Vânturache (37 kg),
la categoria rezervatã copiilor
nãscuþi între anii 2004-2005.

Etapa a XXIII-a
FC ASA Târgu Mureº- ACS Poli Timiºoara 0-0
FC Botoºani – CS Universitatea Craiova 1-0
CS Gaz Metan Mediaº - FC CFR Cluj 1-2
FC Steaua Bucureºti – FC Voluntari 2-2
FC Viitorul Constanþa – CS Pandurii Tg.Jiu 3-0
Concordia Chiajna – FC Dinamo Bucureºti 2-1
CSM Poli Iaºi – FC Astra Giurgiu (02.03.2017)

Clasament
1. Viitorul Constanþa 23   15 3    5 34-20 48
2. Steaua Bucureºti 23   12 6    5 30-19 42
3. CSU Craiova 23   12 4    7 33-22 40
4. Gaz Metan Mediaº* 23   10 8    5 35-24 35
5. CFR Cluj** 23   11 7    5 37-22 34
6. Dinamo Bucureºti 23   9 5    9 35-32 32
7. Astra Giurgiu 22   9 5    8 22-25 32
8. FC Botoºani 23   8 5   10 27-26 29
9. CSM Poli Iaºi 22   7 5   10 23-24 26
10. CS Voluntari 23   7 5   11 29-36 26
11.Concordia Chiajna 23   5 6   12 14-29 21
12. Pandurii Tg.Jiu** 23   6 7   10 23-36 19
14. ACS Poli Timiºoara****23  6 6   11 22-35 10
13. ASA Tg.Mureº*** 23   5 4   14 19-34 10
*Echipã penalizatã cu 3 puncte
** Echipã penalizatã cu 6 puncte
*** Echipã penalizatã cu 9 puncte
****Echipã penalizatã cu 14 puncte

Etapa viitoare
Vineri, ora 20.00: CFR Cluj – ASA Târgu Mureº
Sâmbãtã, ora 14.00: FC Voluntari – FC Botoºani
Sâmbãtã, ora 20.00: CSU Craiova – Steaua
Duminicã, ora 17.30: Pandurii – Concordia Chiajna
Duminicã, ora 20.00: Astra Giurgiu – Viitorul Constanþa
Luni, ora 18.00: ACS Poli Timiºoara – CSM Poli Iaºi
Luni, ora 20.00: Dinamo Bucureºti – FC Botoºani

Derby-ul rundei, pe
Municipalul severinean

CS Pandurii Târgu Jiu – CS
Concordia Chiajna.
   Publicul severinean ºi-a manifestat
interes doar pentru partida de sâmbãtã,
când sunt aºteptaþi peste 10.000 de
spectatori în tribunele arenei de la malul
Dunãrii. Ambele combatante sunt
angrenate în lupta pentru cucerirea

titlului de campioanã,
însã vin dupã rezultate
dezamãgitoare. În
timp ce Craiova a fost
învinsã etapa trecutã
cu 1-0 la Botoºani,
Steaua a remizat cu
Voluntari, scor 2-2,
pe propriul teren. În
cazul unui succes
sâmbãtã, echipa din
Bãnie va urca pe locul
2, la un punct peste
adversara sa.

   Tot vecine de clasament ºi
despãrþite tot de 2 puncte sunt
Pandurii ºi Concordia, care se vor
întâlni duminicã, pe Municipalul
severinean. Aºadar, fotbaliºtii
pregãtiþi de severineanul Flavius
Stoican au nevoie de victorie în
derby-ul echipelor angrenate în
lupta pentru evitarea retrogradãrii.
Chiajna are moral mai bun, dupã
ce a dispus, etapa trecutã, cu 2-1
de Dinamo, în timp ce gruparea din
Târgu Jiu a fost surclasatã, cu 3-0,

la Ovidiu, de liderul Viitorul
Constanþa. La jocul Pandurii -
Concordia vor asista, probabil,
doar câteva sute de spectatori, care
vor trebui sã plãteascã între 5 ºi 30
de lei pentru un bilet. Preþul
tichetelor la partida CSU Craiova -
Steaua va fi ceva mai scump. La
peluze se va intra tot cu 5 lei, 15 lei
va costa un bilet la tribuna a II-a,
pentru tribuna I se vor plãti 25 lei,
iar la tribuna 0 preþul de achiziþie
e de 40 lei.

 M. O.

 M. O.

Filip a fãcut pasul la Liga a II-a

Verificare utilã pentru severineni

ASU Poli Timiºoara. Testat în amicalele cu
Luceafãrul Oradea ºi CSM Lugoj, Filip a
demonstrat cã poate reprezenta o soluþie
între buturile echipei de pe Bega.
   ”E un pas important în cariera mea, pas
de care vreau sã profit la maximum. Nivelul
este superior faþã de ce a fost pânã acum ºi
este un motiv în plus ca sã muncesc mai
mult. Mã motiveazã ºi faptul cã am ajuns la
o echipã iubitã de suporteri. Sper ca, în scurt
timp, sã îmi câºtig locul de titular”, a
precizat Ricardo Filip. Noua sa echipã se
aflã pe locul 15 în Liga a II-a ºi luptã pentru
evitarea retrogradãrii.

 M. O.

   “O competiþie utilã pentru sportivii
mei. A fost un concurs puternic, la
care au participat luptãtori de la
cluburi puternice  din þarã, dar ºi din
Bulgaria sau Republica Moldova.
Am luat 5 medalii, dintre care 2 de
aur”, a precizat  antrenorul secþiei
de lupte libere de la CSM Drobeta,
Marin Dobrescu. Printre cluburile
participante s-au regãsit  LPS
Petrache Triºcu Craiova, CSM
Craiova, CS Minerul Motru, CS
Pandurii Târgu Jiu, CSS Târgu Jiu,
CS Dumbrava Câlnic, CSM Reºiþa,
CSS Reºiþa, CSS Jimbolia, CNS

Cetate Deva, CSS  Bucureºti,
CSA Steaua Bucureºt i ,  CS
Beclean,  CSS Mangalia  º i ,

bineînþeles CSM Drobeta. Per
total, la competiþia din Bãnie au
participat 218 luptãtori.
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Muicãããã, fu Ziua
Îndrãgostiþilor, fu plin oraºu de
inimioare, de îndrãgosteli, de fãcurã
unii diabet. Iarã alþii rãmasãrã ºi mai
singuri decât erau, cã ºi prea multã
îndrãgostealã stricã câteodatã, dacã
e ºi din interesu prea mare. C-aºa-i
în politicã, ca sã-l parafrazãm pe nea
Caragiu. Mã nepoate, da al lu
Zbanghiu fãcu cea mai bunã poveste
despre cum funcþioneazã asta cu
îndrãgostiþii în politicã. Cicã sã fãcea
cã nea Bãlu stetea la Barcelona ºi
îºi începea dimineaþa cu agenda în
faþã, scriind dupã dictare di la nea
Stãniºoarã. Pe cine sã mai sape, pe
cine sã mai punã, pe cine sã mai
înlocuiascã, cam ce afaceri sã mai
fac prin zonã, cam ce mai e de fãcut.
Pãnã sã terminã brambureala, cã
unu sã retrasã în glorie ºi-ºi vede
de afacerile cu bãieþii deºtepþi, iar
altu o dete din oieºte în gard ºi sã

retrasã la Barcelona sã vadã dacã mai
e zaþ pe fundu ceºtii. Cã ºtiþi cum e,
nici Barcelona nu mai e ce-a fost
odatã. Adicã wc public, iniþial. ªi sã
mai fãcea, cã sã rupsã ºi

 nea Mãrin

Sucã, îndrãgostiþii din politica mehedinþeanã,
nea Drãghiea nejucãtoru’ ºi hãrnicia lu nea Mâþu

îndrãgosteala dintre nea Duicu
ºi nea Aladin. Unde mare
dragoste n-a fost, la început,
da pe parcurs s-au mai adunat
neºte interese ºi s-a mai legat
câte ceva. Da pãnã la urmã s-
a cam dus pe apa Dunãrii. Aºa
îmi povesti al lu Zbanghiu cã
s-a întâmplat ºi la Orºova, cu
nea Popescu, care l-a purtat
pe braþe pe nea Stoica, pin
campanie, nu care cumva sã-
i scape pupila, cu lentile di
contact, din braþe ºi sã
cheardã contractele ºi când sã
vãzu ãsta mic la primãrie, cu
secretarã, ºofer ºi alte cele, o
dete la întors ºi dus fu. ªi sã
rãci îndrãgosteala între ei, de
pãnã la urmã ajunsãrã sã-ºi
spele rufele în public ºi sã le usuce
separat. Ca ºi nea Titel, care dupã
ce vãzu cam cât mai e de iubit de

severinenii lui, o luã uºor la
vale, trecu pi la Viena, luã toate
malll-urile din Bucureºti la
rând ºi, dacã vãzu cã nu-l
recunoaºte nimenea, zisã cã
mai bine îºi vede de altele,
blonde, brunete, cum or fi, cã
dragostea faþã de nea actualu
primar fu oricum falsã. Ori de
conjuncturã, cum s-ar zice. Da
tot la miºcarea asta mai
popularã fu un divorþ ºi mai
rapid, cã nea Viºan veni di la

Craiova, sã pusã în faþa lu tanti
Dobrotã ºi plecã imediat dupã
alegeri, ca ºi cum n-ar fi fost. ªi n-a
fost, cã nu l-au vãzut severinenii
decât de fro douã ori, odatã când

bãga benzinã de fro 50 de lei la peco
lu Adi ºi a doua oarã când cumpãra
covrigi în piaþa Crihala. Cam aºa cu
îndrãgosteala pi la Severin, ai noºtri
sã pupã repede ºi sã despart uºor.
   Acuma, Tanþa lu Pecingine zisã cã
nu înþelege ce sã întâmplã cu nea
Drãghiea, de nu face pe prefectu
jucãtor “ordine ºi disciplinã”, sã ia
tauru de coarne, sã rezolve situaþia
din Consiliu Local Drobeta, sã punã
lucrurile în ordine, sã nu ne trezim
la mijlocu anului cã hotãrârile date
pãnã acuma sunt ilegale. ªi ar mai fi
ceva, legat de nea prefectu, ar putea
cicã sã nu mai comunice militãreºte,
pin cancelarie, cã nu dã bine.
   Cât despre nea Mâþu, ‘mnealui e bine
sãnãtos, cã de aia-i la Casã, ceea ce vã
doreºte ºi dumnevoastrã, mai ales cã
cicã a descoperit ceva fraude la firmele

care fac îngrijiri la domiciliu. S-o fi pus
nea Mâþu pe treabã, o fi vorba de
altceva?! Om vedea.
  Mã fraþilor, da ce ne facem, cã ºi
cariera di la Husnicioara ar putea
ajunge la fier vechi, ca ºi
combinatu de apã grea ºi nu e bine.
Acuma, cu atâþia parlamentari ºi tot
nu sã cunoaºte, da mai avem
rãbdare, cã unii nu ºtiu prea bine
nici pe unde sã intrã în Parlament.
Da mai au timp fro trei ani, sã afle
pe unde sã iese. Asta ca sã ajungã
la mehedinþenii faþã de care au
neºte obligaþii. ªi nu-i bine sã
rãmâi dator, cã în campanie uitã
ºi alegãtorii.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, cetitorii
mei de Obiectiv Mehedinþean, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


