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Sclavii erei moderne,
sclavii de la Marea Neagrã

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Pavel Nãstase, a aprobat prin ordin,
structura anului ºcolar 2017-2018. Potrivit
documentului, cursurile noului an ºcolar
2017-2018 încep luni, 11 septembrie ºi
însumeazã 167 de zile lucrãtoare (35 de
sãptãmâni). Structura anului ºcolar
cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017
- 2 februarie 2018) ºi semestrul al II-lea
(12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).
   Vacanþele elevilor din toate ciclurile de CITIÞI ÎN PAGINA10

Floricola, obligatã sã
ridice gunoiul din Orºova

 Continuare în pag. 14

Cursurile anului ºcolar 2017-2018
vor începe luni, 11 septembrie 2017

învãþãmânt sunt programate astfel: vacanþa
de iarnã (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie
2018), vacanþã intersemestrialã (3 - 11
februarie 2018), vacanþa de primãvarã (31
martie - 10 aprilie 2018) ºi vacanþa de varã
(16 iunie - 9 septembrie 2018).
   Suplimentar, clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul
preºcolar beneficiazã de vacanþã în
sãptãmâna 28 octombrie - 5 noiembrie
2017.

Românii au avut tot timpul o soartã crudã ºi nu le-a mers bine niciodatã. Deja de douã mii de ani lumea ne
vede în felul acesta ºi este greu de crezut cã imaginea þãrii se va schimba peste noapte: românii sunt niºte sclavi
care s-au sãturat de sãrãcie ºi care uneori ies în stradã ºi vor ca justiþia sã îi scape de corupþie. Românul este rupt
în fund ºi cu idealuri mari. Vorba lui Iliescu: sãrac ºi cinstit! Dar în spatele acestei sintagme, socialiºtii lui Nea Nelu au
pus laba pe þarã ºi au vândut ºi au jefuit. E miºto aºa!  Mai multe þãri într-una.
   Le convin ºi politicienilor poporenii ãºtia sclavi. Adicã sã nu mai poatã sã meargã prea mulþi la ºcoalã, sã fie cât mai
sãraci ºi cât mai proºti, vorba lui Brâncuºi. CITIÞI ÎN PAG. 9
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Comoara de 1,3 miliarde de euro abandonatã de statul român
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Stocul de aproape 2.000
tone de apã grea în valoare de 1,3
miliarde de euro, produs la Romag
Prod, pânã la închiderea
combinatului, este o adevãratã
comoarã pentru statul român. Stat
care pare neputincios însã în a
gestiona managementul acestui
depozit, fiindcã nici pânã la ora
actualã nu a gãsit o soluþie de

finanþare. Ministerul Energiei, în
ograda cãruia se aflã aceastã
problemã, nu a reuºit sã creeze un
buget care sã susþinã activitatea de
conservare a apei grele în cele mai
bune condiþii, fiindcã altminteri
existã riscul sã se deprecieze.
  Pe toatã perioada de funcþionare
a Uzinei de apã grea de la Drobeta
Turnu Severin, 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.
   În linii mari, finanþarea activitãþii de
management a apei grele presupune
pe de o parte plata angajaþilor care
au mai rãmas în unitate, dupã
închiderea Combinatului, iar pe de
altã parte plata facturilor pentru
energia electricã consumatã.
   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 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.
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

Am citit ieri sau alaltãieri un
interviu acordat de Victor Ponta, unul
dintre foºtii premieri ai României. Pe
moment am crezut cã nu vãd bine,
cãci Victor Ponta a spus ceva ce
parcã am intuit cu toþii: cã România
a fost ºi încã mai este un...
experiment. Aparent nicio surprizã.
Undeva la nivelul subconºtientului
colectiv, de ani buni, am resimþit cu
toþii aceastã subrealitate. E un
sentiment colectiv, ca sã zicem aºa.
„România a fost ºi mai este un
experiment, dar este un experiment
pe final. Eu îi spun Guantanamo, în

România experimentalã
sensul de teritoriu american, dar
unde nu se aplicã regulile
americane. Aici s-au testat niºte
chestii în sensul de cum poate fi
condusã o þarã de oameni care nu
sunt aleºi, nu se supun votului, dar
care decid: “Orban, nu vrem sã
candidezi la primãrie. DOSAR!
Ponta, nu vrem sã mai rãmâi prim-
ministru. DOSAR! Dragnea, nu poþi
sã fii premier. DOSAR!”. În România
s-a experimentat. Modelul acesta,
dupã ce a fost testat în laboratorul
România, se extinde. Acum în Franþa
l-au prins pe Fillon, iar în Italia îl
cerceteazã pe tatãl lui Matteo Renzi”.
   Sigur, Victor Ponta trage spuza
pe turta lui, cum se zice, ºi bate
ºaua DNA ca sã priceapã iapa. Dar
dincolo de evidentul partipri al
fostului premier, mulþi dintre noi
avem acest sentiment, ºi nu de ieri
de azi: cã trãim un experiment, cã
forþe oculte ºi transnaþionale decid
pe deasupra capetelor noastre,
forþe ce nu au de a face cu politicul,

dar au de a face cu banii, cu puterea
financiarã realã, care este cu mult
peste puterea politicã. Dacã am sta
bine sã privim în urmã, am putea
observa, de exemplu, cã tot
procesul deznaþionalizãrii structurii
industriale dupã 1989 a fost unul
cât se poate de metodic ºi de
eficient. Mai nimic nu mai e în
picioare. Au dispãrut fabrici, uzine,
combinate, ºantiere navale. Aºa
cum au dispãrut pãduri. Dacã am
sta bine ºi am privi în urmã, cu
atenþie, am avea filmul unui jaf
extins, la scarã naþionalã, perfid ºi
ireversibil. E ca ºi cum asupra unei

þãri liniºtite ºi bogate în resurse,
cum eram în 1989,  s-a aplicat un
plan meticulos de extorcare ºi
înrobire. Un experiment de jaf.
Oriunde te uiþi acum în jur vezi
consecinþele acestui plan.
Consecinþele acestui „experiment”
cinic ºi nefericit. Arãtãm ca o
republicã jefuitã ºi aservitã, nu ca
una care stã pe propriile-i picioare,
prin propria-i voinþã. Victor Ponta
are un pic de dreptate, a sesizat un
fenomen, o anume stare de spirit.
   Din pãcate nu ne mai
încãlzesc deloc vorbele
politicienilor. E prea târziu.

Situaþia depozitului de apã grea de pe platforma de la Halânga din
judeþul Mehedinþi continuã sã rãmânã incertã, actualul Guvern

neidentificând pânã acum nicio soluþie pentru asigurarea sursei
financiare necesare întreþinerii acestuia.

CONTINUARE ÎN PAGINA 3
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   O vizitã pe cât de interesantã,
pe atât de ciudatã a avut loc la Severin,
în contextul manifestãrii unui interes
din ce în ce mai ridicat pentru judeþul
nostru. Este vorba de ambasadorul

BELARUS prospecteazã piaþa localã

Republicii Belarus,
Excelenþa sa Andrei
Grinkevich, care în
discuþiile avute cu
autoritãþile locale s-a arãtat
interesat de o colaborare
economicã în domeniile
turismului, comerþului,
medicinei, culturii ºi
educaþiei, dar ºi de
schimburi economice

reciproc avantajoase. Ambasadorul din

Belarus s-a întâlnit cu prefectul Nicolae
Drãghiea, preºedintele CJ Mehedinþi
– Aladin Georgescu ºi primarul
Severinului – Marius Screciu. Printre
altele, ambasadorului i-a atras
atenþia ºi vinul produs în
podgoriile mehedinþene.
 Prefectul judeþului Mehedinþi
precizat cã vizita este o bunã
oportunitate pentru a prezenta
potenþialul acestui judeþ ºi cã între
schimburile economice s-ar putea

numãra exportul de vinuri din
podgoriile mehedinþene ºi importul
de utilaj agricol.
   ªi primarul Marius Screciu s-a arãtat
deschis unei colaborãri economice ºi
comerciale cu statul Belarus.
  De la începutul acestui an, mai
mulþi diplomaþi strãini au sosit în
Mehedinþi pentru a prospecta piaþa
de aici, ceea ce poate deschide
judeþului ºansa unei dezvoltãri.

15 martie este Ziua Mondialã
a Consumatorilor. Organizaþia
Internaþionalã a Consumatorilor a
dedicat aceastã zi “dreptului
consumatorilor în era digitalã”.
   Anul trecut, consumatorii români
au fãcut plãþi de 1,8 miliarde de euro
(aproximativ 5 milioane de euro în
fiecare zi), pentru cumpãrãturi prin
Internet, cu aproape 30% mai mult
decât în 2015, când s-au înregistrat
1,4 miliarde de euro.
   Doar de Black Friday (noiembrie
2016), românii au cumpãrat produse
în valoare de aproximativ 130 de
milioane de euro, cu mult peste
valoarea de 100 de milioane de euro
înregistratã de Black Friday 2015.
      O creºtere considerabilã a
cunoscut ºi intrarea pe piaþã a
dispozitivelor mobile de tip
smartphone: de la 50% în 2015, la
70% în 2016. Drept urmare,

15 martie - Ziua Mondialã a Consumatorilor

magazinele online din România au
înregistrat creºteri semnificative ale
traficului generat de dispozitivele
mobile: peste 50% din vizitele pe
site-uri se fac de pe mobil în
detrimentul desktop-ului. Achiziþiile
fãcute de pe telefoane mobile au
ajuns la 35-40% din totalul
cumpãrãturilor online.
    Explozia comerþului online ºi
evoluþia pieþei presupun procese de
adaptare continuã a
legislaþiei, precum ºi
î m b u n ã t ã þ i r e a
sistemului de primire ºi
instrumentare a
reclamaþiilor. Pe lângã
procesele constante de
îmbunãtãþire, ANPC
acordã o atenþie
deosebitã ºi categoriilor
de consumatori
vulnerabili în mediul

digital: copii, tineri sau vârstnici.
   Protejarea drepturilor
consumatorilor în era digitalã
reprezintã o provocare. Mai mult,
Agenda Consumatorului European
a aºezat consumatorii în centrul
preocupãrilor pieþei unice.
     În concordanþã cu aceastã
Agendã, ANPC ºi-a stabilit o serie de
obiective majore: sã ne asigurãm cã
existã pe piaþã produse ºi servicii
sigure; dezvoltarea cunoºtinþelor
consumatorilor; intensificarea
aplicãrii legii, asigurarea posibilitãþii
de obþinere de reparaþii ºi adaptarea
drepturilor consumatorilor ºi a
politicilor în domeniu la schimbãrile
apãrute în societate ºi în economie.
   Acestea sunt teme pe agenda
noastrã publicã, iar activitatea
noastrã face ca ANPC sã fie
parte  d in  v iaþa  cot id ianã a
consumatorilor.

La mulþi ani!
Bogdan Pandelicã,
Preºedinte ANPC

Comoara de
1,3 miliarde...

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.
  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. În afara
depozitului de la Romag Prod, nu
existã niciun alt loc în þarã care sã
poatã depozita în condiþii de
securitate întreaga cantitate de apã
grea existentã.

 Urmare din pag. 2

 Alexia M.

Ambasadorul Extraordinar ºi Plenipotenþiar al Republicii Belarus în România a efectuat
o vizitã în judeþul Mehedinþi. Scopul declarat al întâlnirii cu autoritãþile locale a fost
prospectarea pieþei locale, dar ºi oportunitatea unor afaceri bilaterale ºi schimburi
economice reciproc avantajoase. Diplomatul crede într-o colaborare în domeniile

turismului, comerþului, medicinei, culturii ºi educaþiei.

 Biroul de presã

La Editura
UZP, a Uniunii

ziariºtilor
Profesioniºti

din România, a
vãzut lumina

tiparului
volumul

“Povestea unui
jurnalist,

Ion Marin”.
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Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politic, filiala Mehedinþi, a
organizat joi, 9 martie 2017, la Drobeta Turnu Severin, un
ceremonial de comemorare a tuturor luptãtorilor anticomuniºti
din România. Ceremonia din ziua prãznuirii celor 40 de Sfinþi
Mucenici din Sevastia Armeniei a avut loc în faþa monumentului
din parcul Dragalina, dedicat victimelor comunismului.
   Un sobor de preoþi, delegaþi de la Centrul Eparhial a oficiat
slujba parastasului pentru sufletele tuturor mehedinþenilor
mutaþi la Domnul, care au trecut prin grele încercãri în timpul
deportãrilor ºi strãmutãrilor de amploare în Câmpia
Bãrãganului. La monumentul ridicat în parcul Dragalina din
municipiu, numeroºi membri ai asociaþiei au înãlþat,
împreunã cu preoþii, rugãciune în memoria celor apropiaþi
ai lor care au pierit în timpul regimului comunist ºi au depus
jerbe de flori. La acest moment au fost prezenþi, ca la o
adevãratã lecþie de istorie, ºi câþiva elevi de la Colegiul
“Gheorghe Þiþeica” din municipiul severinean.

Luptãtorii anticomuniºti au fost comemoraþi la Drobeta Turnu Severin

 Reporter

Expoziþia “Moda francezã în
miniaturã”, de la Pavilionul
Multifuncþional al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, care
propune o cãlãtorie în timp în
istoria vestimentarã a Franþei, se
bucurã de un real succes.
   Zilnic, grupuri de elevi din ºcolile

Expoziþia “Moda francezã în miniaturã”, un real succes

 Biroul de presã

mehedinþene viziteazã atât
expoziþiile de modã francezã, fluturi
ºi flori, dar aleg ºi atelierele de lucru
tematice. Recent, elevii ªcolii
Gimnaziale nr. 3 ºi ªcolii
“Constantin Negreanu” au vizitat
expoziþiile deschise la Pavilionul
Multifuncþional, ºi au participat ºi

la proiectarea unor filme
documentare: “Peisaje
danubiene”,  “Invenþiile anticilor”,
“Natura, un meºter iscusit”.
Expoziþiile s-au bucurat de un real
succes în rândul elevilor ºi
profesorilor ºi au confirmat dorinþa
de cunoaºtere a celor mici.

   Expoziþia “Moda francezã în
miniaturã” se va incheia pe data
de 25 aprilie, iar iubitorii de
istorie ºi frumos vor putea vizita
exponatele la Pavi lionul
Mult ifuncþional al  Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier.

Luna Pãdurii debuteazã în fiecare an cu 15
martie. Cu prilejul debutului Lunii Pãdurii, muzeografii
Secþiei ªtiinþele Naturii au organizat o lecþie interactivã
cu titlul „Pictând pe frunza de stejar”, în colaborare cu
elevii clasei a VI-a de la ªcoala Gimnazialã “Constantin
Negreanu”, coordonaþi de prof. Letiþia Palcu.

În perioada premergãtoare acestei lecþii, copiii au
realizat desene ºi picturi pe suport papetar, în formã
de frunzã de stejar. Micile lucrãri plastice ale copiilor
au fost expuse în cadrul lecþiei interactive. Având în
vedere cã cel mai frecvent arbore din regiunea noastrã
este stejarul, copiii au primit informaþii cu privire la
specificul pãdurilor de stejar, în cadrul unei lecþii
interactive despre pãdure.

Luna padurii la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

 Biroul de presã
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Mulþi traficanþi au „cãzut“ în
punctul de frontierã Porþile de Fier
I datoritã botului lung cu miros fin
al lui Sid. Cu multã rãbdare ºi
muncã, Sid a fost învãþat de
inspectorul vamal Florin
Moþãþãianu sã adulmece de la
distanþã mirosul tutunului.
   Dupã un an de specializare în
Franþa, Sid ºi-a început activitatea în
cel mai important punct vamal din
Mehedinþi în anul 2009, alãturi de
Florin Moþãþãianu, dar ori de câte ori
este nevoie de ajutorul lui, pleacã în
misiuni în întreaga þarã. La Porþile
de Fier I, Sid este însã vedeta
punctului vamal fiindcã prezenþa lui
face sã îngheþe sângele
contrabandiºtilor de þigãri.

„Este un instrument de temut
pentru cã a gãsit cam tot ceea ce ei
au putut imagina ca ºi modalitãþi de
ascundere. Le este teamã de un
control cu câinele. În afarã de cei care
se ocupã cu traficul de þigãri, restul
cetãþenilor care trec prin punct îl
iubesc, este un câine obiºnuit sã
lucreze cu oamenii, este afectuos“,
spune vameºul.
ÎN CINCI MINUTE DESCOPERÃ

PRADA
   Pare greu de crezut ºi totuºi ceea
ce poate sã facã Sid cu nasul lui fin
niciun aparat, oricât de performant
ar fi, nu poate sã realizeze. Practic,
folosind doar tehnica din dotare,
vameºul nu poate ajunge în toate
locaºurile unui autovehicul, în locuri
în care nici nu þi-ai putea închipui cã
ar putea fi ceva ascuns. În plus, Sid

Povestea lui Sid, spaima traficanþilor
de þigãri la Porþile de Fier I

Sid, un câine din rasa Ciobãnesc Belgian Malinois,
este specializat în cãutarea ºi depistarea tutunului.
Patrupedul reuºeºte, sub îndrumarea inspectorului

vamal Florin Moþãþãianu, sã descopere capturi-
record de þigãri de contrabandã

este atât de operativ cã în cinci minute
poate sã dea un diagnostic clar
asupra unui vehicul: are sau nu are
ceva ascuns. Sid are acest atu,
aceastã capacitate de a detecta tot
felul de mirosuri foarte uºor ºi foarte
repede: „Un control cu un câine la o
maºinã micã dureazã maximum cinci
minute. În aceste minute, el ne spune
dacã în acea maºinã existã ceva
ascuns. În mod normal, dacã am
utiliza aparatura din dotare, timpul de
control ar fi mult mai îndelungat, hai
sã zicem 30 de minute, poate chiar o
orã pentru a verifica cu aparatul tot
ceea ce câinele verificã cu nasul în
cinci minute. Sid reprezintã un mare
avantaj, pentru cã volumul
autovehiculelor pe care trebuie sã le
verificãm este destul de mare“.

Experimentatul vameº de la Porþile
de Fier I Florin Moþãþãianu desfiinþeazã
cel mai popular mit în rândul
contrabandiºtilor, ºi anume cã þigãrile
ascunse în spaþii ermetice nu sunt
depistate de câini: „Contrabandiºtii
încearcã sã facã spaþii ermetice, cred
cã ar fi o metodã sã pãcãleascã câinele,
numai cã este foarte greu sã faci ceva
cu adevãrat ermetic, încât câinele sã
nu simtã, mai ales la maºini“.

NU DÃ GREª NICIODATÃ
  „Un câine antrenat sã depisteze þigãri
nu dã greº, eventual poate sã
greºeascã cel care îl conduce, dacã
nu ºtie sã interpreteze corect semnele,
reacþiile patrupedului“, spune
inspectorul vamal Florin Moþãþãianu.
Se apreciazã cã efortul pe care îl face
un câine la un control este
echivalentul efortului pe care îl face
un om la un meci de fotbal. Faptul cã
miroase ºi analizeazã în acelaºi timp
toate mirosurile pe care le întâlneºte
este un mare efort fizic ºi psihic
pentru câine. De exemplu, într-o
singurã turã, Sid poate verifica circa
20 de autovehicule, cu pauze
evident binemeritate.
  „Avem situaþii când persoane pe
care noi le suspectãm cã se ocupã
cu traficul de þigãri renunþã sã mai
cãlãtoreascã atunci când vãd cã Sid
este la lucru. De multe ori fac controale

cu câinele pe pistã, la coloana de
maºini, pentru a face o eventualã
selecþie, poate câinele simte ceva ºi
atunci maºina respectivã o selectãm
pentru un control amãnunþit. În acelaºi
timp, supraveghez ºi turiºtii ºi încerc
sã observ anumite reacþii“, povesteºte
vameºul de la Porþile de Fier I.

O CAPTURÃ DE 2.500 DE
PACHETE

  Un exemplu: în vara anului 2016,
Sid nu a trecut nepãsãtor pe lângã o
maºinã care aºtepta în coloanã sã intre
în þarã. Un autoturism cochet, îngrijit,
care la prima vedere nu ar fi ridicat nici
cea mai micã umbrã de îndoialã. ªi
totuºi, patrupedul nostru a simþit
imediat cã în aceastã maºinã se aflã
ascunse þigãri. Aºa cum numai el ºtie
sã facã, ºi-a semnalizat colegul de
serviciu cã ceva nu este în regulã ºi în
felul acesta, Florin Moþãþãianu ºi-a dat
seama cã maºina trebuie verificatã
amãnunþit. Avea sã fie cea mai mare
capturã de þigãri pe care Sid a depistat-
o pânã acum în Punctul de Trecere a
Frontierei de la Porþile de Fier I. A fost
vorba de o cantitate de 2.500 de
pachete de þigãri, care, dacã ar fi ajuns
pe piaþa neagrã din Drobeta Turnu
Severin, ar fi adus câºtiguri importante
respectivului contrabandist.
   „Era schimbul de turã, în jurul orei
19.10, mã plimbam cu Sid pe pistã,
urmãream reacþiile turiºtilor, încercam
sã gãsesc o maºinã pe care sã o
controlez, ºtiind cã intervalul orar este

destul de critic ºi se încearcã de cãtre
contrabandiºti trecerea cu þigãri. La un
moment dat, am observat o maºinã,
doar cu ºoferul, o maºinã relativ
frumoasã, o maºinã bunã la care nu
te puteai gândi cã ar putea fi folositã
pentru trafic cu þigãri. În momentul în
care am ajuns în dreptul ei, Sid a avut
o reacþie, aºa cã i-am spus colegului
cã maºina trebuie verificatã“, îºi
aminteºte vameºul.
  ªi Sid a dovedit încã o datã cã
este un partener de nãdejde al
vameºilor de la Porþile de Fier I,
un profesionist desãvârºit.
  Când maºina a fost luatã la puricat
în hangar, lucrãtorii vamali aveau
sã descopere circa 2.500 de
pachete de þigãri ascunse foarte
bine în tot felul de locaºuri.
„Era o maºinã care nu mai trecuse
prin vamã. Am extins controlul, am
gãsit podeaua dublatã. Se creaserã
mai multe locaºuri pentru þigãri ºi
într-o anumitã zonã nu am putut sã
avem acces la marfa de contrabandã
pânã nu am folosit un aparat de
tãiere electric. Efectiv am tãiat tabla
ca sã putem sã scoatem þigãrile din
locul respectiv. Am mai gãsit þigãri
în bara din faþã, în laterale“ spune
Florin Moþãþãianu.
   Sid a împlinit 9 ani la 1 decembrie
2016 ºi cel mai probabil anul acesta
se va retrage la pensie, mai exact, va
rãmâne în familia Moþãþãianu, acolo
unde ocupã deja un loc special.

Maºina unde a depistat 2500 pachete de þigãri
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Marin Preda despre unul
dintre relele secolului în care a trãit:
„În secolul nostru (secolul al XX-lea-
n.n.) s-a vãzut cã biruitor nu iese un
astfel de om liber, mândru ºi aºteptat,
ci bruta laºã, care, eliberatã de orice
moralã, se selecþioneazã rapid ºi se
uneºte cu alte brute împotriva oricãror
veleitãþi de libertate ºi mândrie,
omorând orice scânteiere a spiritului
ºi aruncând omul în perversiunea
delaþiunii, a corupþiei ºi fanatismului”.
Analizând realitãþile secolului în care,
cu ceva ºansã, am ajuns sã trãim noi,
tragem concluzia cã trecerea
inexorabilã a timpului a adâncit
realitatea despre care scria Preda ºi
cã viitorul societãþii sunã cât se poate
de sumbru. Nu mai vorbesc de
speranþele fiecãruia dintre noi într-
un mai bine posibil. Care s-au stins
cam de multiºor. Cam de când
orizonturile de aºteptare ne-au
cãzut, unul câte unul...
   * Luni searã, la Antena 3, Adrian

Nãstase i-a acordat un interviu lui
Mihai Gâdea, zis ºi... analiza
sintezei. Interviul de care vorbim a
primit, din partea celor mai diverse

KWI, Kovesi, Lazãr – out!
persoane ºi personalitãþi ale vieþii
publice, numai superlative. Aº zice,
pe drept cuvânt. Cu precizarea cã
meritele esenþiale îi revin invitatului,
care a spus, cu o anumitã detaºare
(în care am detectat ºi obosealã, ºi
ceva resemnare, dar, mai presus de
toate, multã luciditate) o serie de
adevãruri dureroase care apasã
România acestor ani. Pe care nu
chiar oricine îºi permite libertatea,
lejeritatea de a le enunþa. Este drept,
un merit a avut ºi Mihãiþã Gâdea, în
sensul cã nu ºi-a mai dat atâta
importanþã ca de obicei ºi a stat
cuminþel în scaunul sãu. Þinut la
respect de umorul atât de special,
dar atât de discret al lui Bombonel.
   * Morala cea mai amarã a acestui
interviu- eveniment (cãci a fost chiar
un eveniment!) este aceea cã, într-o
vreme când þara aceasta duce lipsã
cronicã de competenþe reale, de
personalitãþi politice cu adevãrat
prestigioase, oameni precum Adrian

Nãstase  sunt scoºi forþat în afara
„jocului”. Reamintesc cã, la ordinul
lui Bãsescu Traian ºi cu sprijinul...
neprecupeþit al unor cozi de topor

din PSD, Adrian Nãstase nu numai
cã a fost trimis de douã ori (!!) la
închisoare, fãrã probe directe sau
indirecte (!!!!), dar a primit ºi
pedeapsa complementarã de a nu
avea o serie de drepturi civile ºi de
a nu activa în politicã un anumit
numãr de ani. Dacã am înþeles bine
din amintitul interviu, ultima
interdicþie va expira în 2023! Termen
pânã la care se pot întâmpla multe,
dacã înþelegeþi ce vreau sã spun.
Rãspunde cineva pentru cariera
spulberatã a acestui om? Sau pentru
tot ce nu a putut deveni România
sub o altã conducere politicã în locul
beznei bãsiste de mai bine de un
deceniu, perpetuatã, iatã, ºi de ceaþa
din mintea unui sas rãtãcit?  Nu va
rãspunde nimeni, vã asigur! Uitaþi-
vã cum zburdã ºi hãhãie Bãsescu în
continuare sau cum rumegã rânjind
gresie ºi bazalt nemþãlãul de la
Cotroceni, în compania caprelor
negre, pe Fãgãraº, la fiecare sfârºit
de sãptãmânã ºi vã veþi da seama
ce sentimente de responsabilitate îi
animã pe aceºti ipochimeni!
   * Penibilul de la Cotroceni, care,
altminteri, este unul dintre
propagandiºtii cei mai fervenþi ai
„statului de drept” (a se citi „DNA –
Kovesi”), se face a nu bãga în seamã
decizia Curþii Constituþionale a
României ºi, mai ales, consecinþele
ei fireºti, consecinþe care se traduc
prin necesitatea alungãrii
procurorului general Lazãr ºi a ºefei
DNA, Kovesi, din funcþiile pe care le
ocupã ºi din care au fãcut foarte mult
rãu climatului social românesc ºi, mai

ales, ideii de democraþie, de respect
al separãrii puterilor în stat. Mai mult
decât atât, el se declarã mulþumit de
felul cum îºi fac cei doi, pardon de
expresiune, treaba. Cea mare, cea
micã, aia pentru care sunt plãtiþi
regeºte, cine mai ºtie?! Nu ºtiu, poate
mã repet, am mai zis-o ºi am mai
scris-o: sãrbãtorirea centenarului
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
de anul viitor nu trebuie sã ne mai
gãseascã pe noi, românii, cu acest
impostor în funcþie la Palatul
Cotroceni. Nici cu el, nici cu aparatul
de represiune ºi de forþã care-l
menþine acolo. Existã suficiente
mijloace democratice pentru ca
aceastã dorinþã, împãrtãºitã de
milioane de români,  sã fie împlinitã.
Deºi, dacã omul va reacþiona cu
aceeaºi indolenþã ºi nesimþire în faþa
voinþei naþionale, existã ºi nedorita
variantã a protestelor spontane, pe
care dumnealui însuºi a verificat-o în
aceastã iarnã, în încercarea de a
doborî Guvernul Grindeanu abia
instalat în funcþie. Spun nedoritã
întrucât manifestaþiile stradale
neautorizate pot degenera în violenþe
cu efecte incontrolabile, or tocmai de
aºa ceva nu are nevoie România în
actuala situaþie, internã ºi externã.
Noi îi sugerãm acestui KWI cea mai
la îndemânã soluþie pentru evitarea
oricãror turbulenþe, a oricãror
neplãceri: DEMISIA! Demisia
neîntârziatã ºi fãrã niciun fel de
mofturi sau fiþe de primadonã la
pensie. JOS, pur ºi simplu! Sau, mã
rog, sus! SUS, la caprele negre din
Munþii Fãgãraº! Pour toujours!
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Politica, o pãlãrie mult prea mare
pentru Vasile Deac

   Constituirea USR Mehedinþi a fost
un eveniment important pe scena
politicã mehedinþeanã fie ºi datoritã
faptului cã partidul avea o cotã foarte

mare de încredere la nivel naþional,
cu o perspectivã sigurã de intrare în
Parlamentul României la scrutinul
parlamentar din luna decembrie a
anului trecut, fapt care de altfel s-a ºi
întâmplat. În aceste condiþii, USR
Mehedinþi, deºi un partid nou-
înfiinþat, avea ºanse sã obþinã o
funcþie de deputat prin liderul sãu,
Vasile Deac. În cele din urmã s-a
dovedit cã politica, funcþia de
preºedinte de partid, a fost o pãlãrie
mult prea mare pentru Vasile Deac.
Preºedintele USR Mehedinþi a fost,
cel puþin pânã în acest moment, un
politician slab, fãrã o activitate

USR Mehedinþi, o mare dezamãgire politicã

susþinutã ºi fãrã un simþ al organizãrii
politice în teritoriu. Lipsit de
experienþã politicã, Vasile Deac ºi-a
arãtat limitele în fruntea USR
Mehedinþi. În scurta perioadã de când
conduce acest partid, Vasile Deac nu
a demonstrat abilitãþi de lider politic
autentic, deºi este preºedintele unui
partid parlamentar. USR Mehedinþi
este un partid foarte slab organizat în
teritoriu, fãrã structuri politice ºi fãrã
lideri politici locali. De asemenea, nici
numãrul membrilor nu este unul
foarte mare, aceasta datorându-se
îndeosebi faptului cã, iniþial, partidul
accepta înscrierea membrilor doar  Mircea Popescu

USR Mehedinþi a luat fiinþã în judeþ dupã alegerile locale de anul trecut. Oficial însã USR Mehedinþi s-a
constituit în toamna anului trecut, înainte de alegerile parlamentare, când Vasile Deac, preºedintele

organizaþiei judeþene, anunþa, în cadrul unei conferinþe de presã, acest eveniment. La acea datã USR
Mehedinþi era formatã din 18 membri ºi avea un Birou politic compus din 9 membri, respectiv un

preºedinte, 4 vicepreºedinþi ºi 4 membri. „Mie mi-a revenit sarcina de a conduce USR Mehedinþi. Ne
centrãm pe atragerea de oameni care au fãcut ceva în activitãþile lor profesionale ºi care nu au mai fãcut

politicã”, spunea Vasile Deac, preºedintele USR Mehedinþi.
online ºi numai în urma unei verificãri
minuþioase a celui care dorea sã-ºi
depunã adeziunea.

Un rezultat electoral foarte slab

   Cu toate cã era un partid nou, însã
creditat cu un procent foarte mare la
nivel naþional, USR Mehedinþi nu a
rupt gura târgului în judeþ la ultimele
alegeri parlamentare. La primul
scrutin electoral la care a participat,
alegerile parlamentare din data de 11
decembrie 2016, formaþiunea
condusã de Vasile Deac a scos un
scor foarte slab în judeþ, obþinând un
procent sub 3%, respective 2,73%
la Senat ºi 2,85% la Camera
Deputaþilor. Rezultatul obþinut de USR
Mehedinþi la parlamentare a fost
chiar sub procentul obþinut de PMP
Mehedinþi, formaþiune care a depãºit
pragul de 3%. În municipiul Drobeta
Turnu Severin, USR Mehedinþi a
obþinut un scor ceva mai bun, însã în
judeþ a fost dezastru total pentru acest
nou partid. Cu un astfel de scor, era
limpede cã visul preºedintelui Vasile
Deac de a ajunge deputat, exclusiv

pe votul politic, s-a spulberat.

Tensiuni ºi rupturã în USR
Mehedinþi

   Dupã consumarea scrutinului
parlamentar de anul trecut, în USR
Mehedinþi au apãrut unele tensiuni,
soldate în cele din urmã cu demisii
din partid. Nemulþumiþi de rezultatul
obþinut, dar mai cu seamã de modul
cum este condus USR Mehedinþi,
mai mulþi membri au decis sã
pãrãseascã rândurile partidului.
Vicepreºedintele formaþiunii, Sandu
Olei, candidat la Camera Deputaþilor
la alegerile parlamentare de anul
trecut, alãturi de Chiriþã Barbu, fost
secretar general la Federaþia
Sindicatelor Navigatorilor din
România, au demisionat din USR
Mehedinþi. Perspectiva politicã este
una incertã pentru USR Mehedinþi.
În acest moment formaþiunea
condusã de Vasile Deac este una ca
ºi inexistentã la nivelul judeþului,
fãrã o conducere activã, fãrã o
activitate susþinutã ºi fãrã un mesaj
politic ferm.

Salariaþii Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi ºi Gãrzii
Naþionale de Mediu - Comisariatul
Judeþean  Mehedinþi au întrerupt
programul de lucru  în data de
14.03.2017, între orele 1000 – 1200,
manifestându-ºi nemulþumirea
profundã cauzatã de adâncirea
inechitãþilor salariale din sistemul
public, fapt care, zilnic, le
diminueazã nivelul de trai.
   În prezent, salariile angajaþilor
APM Mehedinþi ºi GNM-CJ
Mehedinþi sunt cele stabilite în luna
decembrie 2009, în contextul în
care salariile colegilor bugetari din
aceeaºi familie ocupaþionalã, au
fãcut recent obiectul unor acte
normative individualizate,
crescând substanþial (exemplu:

direcþiile sanitar-veterinare
judeþene, casele de asigurãri de
sãnãtate judeþene, casele judeþene
de pensii, agenþiile judeþene
pentru plãþi ºi prestaþii sociale,
direcþiile de sãnãtate publicã,
consiliile judeþene, administraþiile
judeþene a finanþelor publice).
   Nu considerã cã este firesc sã fie
discriminaþi ca ºi categorie de salariaþi
bugetari doar pe considerent numeric,
angajaþii agenþiilor judeþene pentru
protecþia mediului, comisariatelor
judeþene ale Gãrzii Naþionale de
Mediu ºi ai Agenþiei Naþionale pentru
Protecþia Mediului însumând 2734
de salariaþi în prezent.
   Pe aceastã temã s-au adresat în
nenumãrate rânduri Primului Ministru,
Ministerului Mediului, Ministerului

Muncii ºi Justiþiei Sociale, în scris ºi
în cadrul unor întâlniri oficiale.
 Pânã la acest moment revendicãrile
lor nu au fost soluþionate, asfel încât
sunt cea mai discriminatã ºi
nesusþinutã guvernamental categorie

Angajaþii APM Mehedinþi ºi GNM-CJ Mehedinþi vor salarii decente

de salariaþi plãtiþi din fonduri publice.
   Dacã revendicãrile juste nu vor
fi soluþionate favorabil, sunt deciºi
sã declanºeze conflictul colectiv
de muncã întrerupându-ºi
activitatea pe timp nelimitat.
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Pânã la trezirea la realitate
provocatã de decizia Curþii de Apel
din Piteºti, care a mai confiscat o
casã dintre cele agonisite cu truda
meditaþiilor de profesoraºul sibian,
ultimele sãptãmâni au zgâlþâit
România mai ceva decât miºcãrile
seismice din ‘40 sau ‘77. Actualul
ºef al statului nu este deloc strãin
de preumblãrile „constituþionale” în
geacã roºie prin Piaþa Victoriei sau
de datu’ cu tãlpicile în glisade pe
pârtia de schi. Dincolo, peste marea
gârlã, pe malul Potomacului, al 45-
lea preºedinte al S.U.A., ales
democratic, are parte de un
tratament similar cu actualul
guvern al României. La americani
se strigã: „Jos Trump!”, la români,
„Jos Guvernu’!”. Sã mai zicã cineva
cã în România nu e ca-n America!
Cartea albã a Uniunii Sovietice
Europene
   ªi au fost 28... pânã la Brexit. A
venit primãvara lui 2017. Urmând
un obicei strãvechi românesc,
juncul de la Bruxelles a pus pe
faþada ºubrezitã a Turnului Babel un
mãrþiºor la care priveºte zâmbãreþ,
de parcã ar admira o nouã minune
a lumii. La 1 martie, în spaþiul
virtual a plecat în zbor sprinþar - mai
ceva decât o dronã-insectã -
„fluturaºul” pentru prostit proºtii (a
se citi cetãþenii statelor aflate în
anno domini 2017 sub flamura
albastrã a celor 12 stele
muribunde). Titlul „ºtiinþific” al
bazaconiei migratoare este „Cartea
albã privind viitorul Europei -
Reflexii ºi scenarii pentru U.E. 27
pânã în 2025”. Chiar la intrarea în
„chestiune” ne întâmpinã un
porumbel de hârtie albastru, sub
aripile cãruia, cam frânte, ce-i

Uniunea Sovieticã Europeanã
joacã viitorul la „alba-neagra”

drept, autorul - Comisia Europeanã
COM (2017) 2025, Rue de la Loi /
Wetstraat, 200 1040 Bruxelles/
Brussels +32 2 299 11 11 - prezintã
cui vrea sã creadã un alt porumbel
ieºit din gura samsarului european
de serviciu: „La 25 martie 2017, cei
27 de lideri ai statelor membre ale
Uniunii Europene vor face front
comun în pace ºi prietenie la
Roma!”, mãrturisire din care oricine
poate deduce cã nu prea este „pace
ºi prietenie” în U.E. „Mãrturisitorul”
mai spune: „Dorim sã lansãm un
proces în care Europa sã îºi
stabileascã propriul drum”,
declaraþie din care pricepem clar cã
U.E. a marºat în timp ºi spaþiu pe
drumuri „neortodoxe”.
 „Dorim sã identificãm provocãrile
ºi oportunitãþile care ne aºteaptã ºi
sã prezentãm modul în care putem
alege sã rãspundem în mod
colectiv” mai glãsuieºte oracolul.
Adicã, mai pe ºleau spus, discutãm
viitorul ºi rãspundem în colectiv,
dar hotãrârile le luãm numai noi,
câþiva „iluminaþi” purtãtori ilegali de
capete fãrã creiere. Finalul „operei”
sunã apoteotic: „[...] în septembrie
2017 voi prezenta aceste idei ºi îmi
voi exprima opinia cu privire la
viitorul Europei”... cu mai multe
viteze: una bunã pentru „elite” ºi
altele pentru fraieri. Semneazã
Jean-Claude Juncker. Chiar atât de
„neajutoraþi sã fi fost cetãþenii Marii
Britanii când au votat pentru Brexit?
Junckule, dacã tot ai împrumutat
„Mãrþiºorul” românesc, ar trebui sã
cunoºti ºi faptul cã, pe meleagurile
mioritice juncul nu exceleazã ºi nu
este apreciat pentru inteligenþã. În
aceastã „Carte albã”, cam cenuºie,
ne sunt prezentate ºi cinci scenarii,
unul mai ciudat decât altul, toate
slujind însã nu interesele statelor
componente, ci pe cele ale
globalismului agresiv.
   Specialiºtii avertizeazã cã
România va fi supusã curând unui
inevitabil cutremur major. Ne mai
trebuie ºi cel „european”? În
volumul „36 de ani în serviciile
secrete ale României - Din respect

pentru adevãr” apãrut la editura
bucureºteanã „Compania”,
veteranul serviciilor de informaþii
externe, Stelian Octavian Andronic,
menþioneazã: „Societãþile secrete nu
trebuie ignorate. Ele sunt ºi lucreazã
continuu, la fel ca ºi serviciile
secrete. Conspiraþia existã. ªi este
în defavoarea României”. În aceste
condiþii, este imperios necesar ca
cei abilitaþi sã punã faþã în faþã atât
avantajele cât ºi dezavantajele pe
care le-a avut România de la intrarea
în U.E., ºi sã ne ofere rãspunsul la
întrebarea shakespereanã „Ce-i de
fãcut?”. A prióri, nu poate fi exclusã
nici soluþia Ro-exit cu asumarea
tuturor consecinþelor!
       Paraziþii României
   În era „Olimpiadei Denunþului”,
alãturi de clasa politicã
postdecembristã marºeazã ºi alþi
practicanþi ai celei mai vechi
profesii din lume. Dintre marii
falsificatori echilibriºti ai
contemporaneitãþii, Lucian Boia ºi
Mugur Isãrescu ies strident în
evidenþã. Fiecare în felul lui. Primul
- un individ care-i recuzã pe toþi
istoricii români, un mercenar
dãunãtor, puternic susþinut de
autointitulaþii elitiºti ‘telectuali
contemporani, atât dâmboviþeni cât
ºi din alte regiuni ale þãrii, de
liichenii pleºuvi sau de diverse
pippiditãþi aflate în vechi dileme -
se aflã de câþiva ani buni, adicã de
aproape trei decenii, în cãlãtorie cu
pluta pe apele lãturalnice ale
contrafacerii istoriei. Despre
celãlalt, despre matusalemicul
guvernator al B.N.R.,
academicianul pârât de tipul
Oracolului din Dãmãroaia,
jurnalistul Cornel Nistorescu ne
spune cã: „Sunt oameni care l-ar
vorbi de bine mai cu suflet decît
pe Dalai Lama sau pe Maica Tereza,
deºi, ca model uman, se aflã la mii
de ani-luminã de aceºtia. Este chiar
opusul lor, un hrãpãreþ modern,
destul de sãrac în limbaj ºi care nu
se dã în lãturi de la nimic”.
Personal, am avut prilejul sã
schimb câteva vorbe cu acest fachir

„trilateral” ºi, de fiecare datã,
senzaþia pe care am trãit-o a fost
aceea cã în faþa mea nu se afla un
om viu, ci un fel de „extraterestru”,
un fel de cadavru încã umblãtor
printre cei în viaþã. Cu certitudine,
personajul în discuþie este unul
dintre cele mai sinistre ºi mai
dãunãtoare pe care le-a avut/are
România. Soluþia idealã pentru a
scãpa de dãunãtori ar fi ca cei doi
numiþi sã fie puºi pe pluta, deja
funcþionalã, a falsificatorului de
istorie, duºi în largul oceanului ºi
lãsaþi sã se descurce. Fãrã Comisia
Trilateralã, fãrã Grupul Bilderberg,
fãrã Council on Foreign Relations
(C.F.R.), fãrã Fondul Monetar
Internaþional, fãrã crama de la
Drãgãºani, fãrã casa de vinuri
Isãrescu, fãrã G.D.S., fãrã slugi sau
admiratori fosilizaþi. Ar scãpa Þara
de doi mari dãunãtori.
„Þara arde-n foc ºi baba se
piaptãnã”
  Apropo de paraziþi, dupã ce
Senatul României a pus în discuþie
proiectul de lege privind înfiinþarea
Institutului de Studii Avansate
pentru cultura ºi Civilizaþia
Levantului din bugetul Ministerului
Educaþiei Naþionale, fostului
preºedinte Emil Constantinescu,
urmeazã sã-i fie acordat un sprijin
financiar, pentru „activitatea
internaþionalã” pe care o desfãºoarã
în beneficiul învãþãmântului
superior românesc. Iertatã-mi fie
ignoranþa, dar „performanþele”
fostului preºedinte în învãþãmântul
românesc nu prea sunt ºtiute. Se
cunosc însã prea bine faptele
reprobabile comise, de care se face
rãspunzãtor. Cazul trãdãrii
intereselor naþionale prin încheierea
criminalului tratat româno-
ucrainean din 1997, ne-negociat,
semnat ºi parafat de Emil
Constantinescu ºi de Adrian
Severin. Autosesizarea Avocatului
Poporului, a Parchetului General,
inclusiv a Parlamentului României
se impune sine die.

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Românii au devenit sclavii
erei moderne. Cu toate cã suntem
printre democraþiile ºi þãrile libere ale
acestei lumi sau pretindem cã
suntem, românaºii noºtri au ajuns
sclavi prin toate þãrile. Cine este
vinovat pentru faptul cã suntem
cãpºunarii Europei, spãlãtorii de vase
ºi de veceuri? Nu e vinovat nimeni,
decât tot noi. Oamenii au plecat din
þarã din cauza traiului rãu, nu de bine.
Sigur cã puteau pleca pe meserii mai
bine vãzute ºi mai bine plãtite. Nu cã
ar fi ceva rãu în a spãla bãtrâni de
rahat la fund sau în a munci 12 ore
pe zi, la solar, pentru 20 de euro.
Hopa?! Cum pentru 20 de euro pe
zi? Pe zi! Da!. Atât primesc femeile
care duc o viaþã de sclavie în
agricultura Siciliei. Pãi 20 de euro pe
zi sunt aproape 90 de lei. Adicã, la
20 de zile lucrate lucrãtorul primeºte
1.800 de lei. Vin vreo 400 ºi de euro.
Da, dar e viaþã de sclav în Italia.
România ce le asigurã poporenilor ei.
O leafã minimã de o mie de lei pe
lunã pentru 12 ore pe zi lucrate ºi
poate 6 zile pe sãptãmânã. Poate cã
lucrãtoarele din România nu au parte
de avansuri sexuale sau nu trebuie
sã se culce cu patronii, dar nu sunt
nici departe. Stau 12 ore pe zi la câte
o tarabã ºi vând gumã de mestecat
sau iaurturi sau foi de dafin. Au noroc
dacã vreun client le lasã 10 bani restul
de la suma plãtitã. Tot prostituþie e ºi
asta. Într-un an de zile o pune ºi sclava
din þarã de un bacºiº decent, dacã de

Sclavii erei moderne, sclavii de la Marea Neagrã
un salariu asemenea nu are parte.
Cum se scuzã angajatorii sau agenþii
economici? Domnule, salariul minim
este tot mai mare ºi nu mai putem sã
asigurãm taxele la stat. Ori dãm
oameni afarã, ori le luãm sporul de
vechime. Oricum la privat nu mai
existã spor de vechime. Deja nu mai
are niciun sens pe lume vechimea în
muncã ºi anii de experienþã. Nu mai
conteazã acest indicator al acumulãrii
de experienþã într-un domeniu de
activitate. Oare nu erau deja sclave
fetele noastre înainte sã plece din þarã
la produs sau la cules de castraveþi
pe meleaguri strãine? Oare nu erau
învãþaþi la portofele unii românaºi
înainte sã plece din þarã? Oare nu
cumva ne meritãm soarta cã ne-am
mulþumit de fiecare datã cu foarte
puþin ºi cu o viaþã de sclavie, în
speranþa cã istoria ne va rãzbuna ºi
ne va oferi la un moment dat un trai
mai bun? Oare nu visãm de douã
milenii la o þarã prosperã cu cetãþeni
demni ºi de fiecare datã ne pierdem
speranþa ºi tot în sãrãcie ºi în
deznãdejde vieþuim. Votãm la fel.
  Din România pleacã zilnic mai mulþi
cetãþeni decât în þãri aflate în conflict,
precum Siria. Mai mulþi decât din Siria,
o þarã din care oamenii fug pentru cã
le cad bombe în cap. În România nu
cad niciun fel de bombe, dar milioane
de oameni au plecat în ultimii ani în
alte þãri în speranþa cã le va fi mai bine.
Adicã s-a fugit de România ca de o
þarã plinã de bombe ºi de tot felul de

plãgi. Problema rãmâne tot la noi.
Românii au avut tot timpul o soartã
crudã ºi nu le-a mers bine niciodatã.

Deja de douã mii de ani lumea ne vede
în felul acesta ºi este greu de crezut cã
imaginea þãrii se va schimba peste
noapte: românii sunt niºte sclavi care
s-au sãturat de sãrãcie ºi care uneori
ies în stradã ºi vor ca justiþia sã îi scape
de corupþie. Românul este rupt în fund
ºi cu idealuri mari. Vorba lui Iliescu:
sãrac ºi cinstit! Dar în spatele acestei
sintagme, socialiºtii lui Nea Nelu au
pus laba pe þarã ºi au vândut ºi au jefuit.
E miºto aºa!  Mai multe þãri într-una.
Le convin ºi politicienilor poporenii
ãºtia sclavi. Adicã sã nu mai poatã
sã meargã prea mulþi la ºcoalã, sã fie
cât mai sãraci ºi cât mai proºti, vorba
lui Brâncuºi. Oare cine ne-a
transformat în sclavi, dacã nu
neputinþa noastrã de a ne alege când
trebuie conducãtorii merituoºi. Oare

nu tot noi suntem aºa. Chiar dacã
alte þãri se spune cã dicteazã în
România ºi politicile ei, pânã la urmã

nu o pot face fãrã complicitatea
ºefilor de partide ºi a barosanilor din
administraþie. A vândut fiecare cât a
putut ºi când a putut. România a fost
prostituata tuturor, fie cã a fost vorba
de politicieni bãºtinaºi sau de la
Bruxelles sau Paris, Rusia sau din
SUA. Ne meritãm soarta?! Adicã
pânã când sã ne meritãm soarta?!
La infinit probabil. Pânã ºi
protestele ne sunt furate. Dupã
momentul „Colectiv” a apãrut USR,
dupã momentul „Ordonanþa 13”
apare Partidul Rezist.

Adicã, despre ce vorbim. O fi ºi
ãsta plin de ursuleþi gumaþi care
dorm în parlament, ca ãia de la USR.
Pe undeva e amuzant, dar asta nu
modificã statutul de sclav al
alegãtorului.  ªtefan Bãeºiu
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Nicio zi fãrã suspans la
Orºova! Evenimentele din micul

municipiu dunãrean se deruleazã
atât de rapid, dupã ce gunoiul a

devenit blazonul comunitãþii,
încât nimeni nu mai înþelege
nimic. Tribunalul Mehedinþi a

admis, pe 13 martie 2016,
cererea Primãriei Orºova,

operatorul de salubritate fiind
obligat sã ridice gunoiul. Practic,

dupã ce operatorul nu a mai
ridicat gunoiul timp de douã luni

de zile, acum instanþa îl obligã
imperativ sã punã mâna la

muncã ºi sã cureþe mizeria pe
care a tratat-o cu indolenþã.

  Dupã douã luni în care nimeni nu
a mai ridicat gunoiul din Orºova ºi
dupã ce, în disperare de cauzã, a
fost instituitã starea de alertã,
Tribunalul Mehedinþi vine cu o
veste bunã pentru orºoveni. A fost
admisã cererea formulatã de
primarul Marius Stoica ºi Consiliul
Local Orºova, privind obligarea
operatorului FLORICOLA SA sã
reia de îndatã prestarea serviciului

Floricola, obligatã sã ridice gunoiul din Orºova
public de salubritate. Mai mult,
operatorul este obligat sã nu mai
facã mofturi la preþ ºi sã ridice
gunoiul la preþurile vechi.
  În opinia primarului, decizia
instanþei privind obligarea
operatorului FLORICOLA SA sã
ridice gunoiul din Orºova nu are
nimic de a face cu intenþia de
reziliere a contractului, adoptatã
deja de Consiliul Local. Cu alte
cuvinte, operatorul ia gunoiul încã
90 de zile, dupã care va pleca.
  Tribunalul Mehedinþi a admis, pe
13 martie 2016, cererea Primãriei
Orºova, operatorul de salubritate fiind
obligat sã ridice gunoiul. Practic, pe
data de 17 februarie 2017, pe rolul
Tribunalului Mehedinþi, a fost
înregistrat dosarul 694/101/2017, în
care primarul municipiului Orºova ºi
Consiliul Local Orºova cerea
instanþei sã oblige operatorul de
salubritate FLORICOLA SA sã ridice
gunoiul, conform mai multor articole
de contractul de concesiune a
serviciului de salubritate nr. 10/2006,
precum ºi plata unei penalitãþi în

cuantum de 0,1 la sutã pe zi. Pe data
de 20 februarie 2017, Tribunalul
Mehedinþi a admis cererea.
HOTÃRÂRE: Pe data de 22
februarie 2017, primarul ºi Consiliul
Local cer Tribunalului Mehedinþi, în
dosarul 788/101/2017, prin
ordonanþã preºedinþialã, reluarea
de îndatã a prestãrii serviciului
public de salubritate, suspendat
abuziv de cãtre FLORICOLA SA.
Pe data de 13 martie 2017, cererea
a fost admisã, operatorul fiind
obligat sã ridice gunoiul. Iatã ce
aratã dispozitivul sentinþei: „Soluþia
pe scurt: Admite cererea. Obligã
pârâta la reluarea serviciului public
de salubritate în condiþiile stipulate
în contractul de concesiune, pânã
la soluþionarea definitivã a cauzei nr.
694/101/2017. Fãrã somaþie sau
trecerea vreunui termen. Cu apel
în 5 zile de la pronunþare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã azi
13.03.2017. Document: Hotarâre 
495/2017  13.03.2017”.
   Numai cã telenovela mizeriei ºi
degradãrii minicipiului dunãrean
nu par sã se termine nici aici ºi
nici în aceste condiþii. Obligaþia de
a face, impusã de instanþã, ar
putea intra acum în contradicþie
cu decizia de reziliere a
contractului de salubrizare.
  „Suntem chiar la Orºova, în zona
paranormalului. S-a votat în
Consiliul Local intenþia de
reziliere, este de fapt primul pas în
procedura de reziliere, aºadar la
momentul la care vorbim
contractul nu se considerã a fi
reziliat. Pe de altã parte, în contract

este stipulat cã operatorul este
obligat, 90 de zile, sã presteze
serviciul respectiv. Acþiunile
Primãriei Orºova sunt cumva, sau
cel puþin aºa se vãd pânã la
momentul motivãrii, contradictorii.
Pe de o parte demarezi procedura,
ceri sprijinul consilierilor, îi chemi
sã voteze, voteazã intenþia de
reziliere, îþi dã posibilitatea sã
demarezi procedura, se voteazã
hotãrâre de înfiinþare a unui
serviciu public, te adresezi
ANRSC, solicitând suspendarea
licenþei, iar pe de altã parte te
adresezi instanþei cu obligaþia de
a face”, spune consilierul municipal
Doiniþa Mariana Chircu.
   Din punct de vedere juridic,
specialiºtii spun cã FLORICOLA ar
trebui sã înceapã ridicarea
gunoiului imediat ce instanþa s-a
pronunþat. Avocatul Elena Boþilã
spune cã executarea se face fãrã
somaþie ºi fãrã trecerea unui termen.
Prestarea serviciului se face la tariful
aprobat în acest moment. Mai mult,
chiar dacã operatorul ar face apel,
acesta nu suspendã executarea.
   Noutatea ºi vestea bunã aduse
de decizia Tribunalului Mehedinþi
este, de fapt, obligativitatea
operatorului de salubritate de a
ridica gunoiul, fãrã a mai emite nici
pretenþii financiare suplimentare.
Contactat telefonic, Constantin
Popescu, patronul FLORICOLA, a
declarat cã nu comenteazã decizia
instanþei, pânã când nu vede exact
despre ce e vorba, deocamdatã el
neprimind nicio comunicare în
acest sens. Romeo Crâºmaru
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Patru studenþi de la
Academia de Poliþie “Alexandru Ioan
Cuza” Bucureºti, specialitatea
,,jandarmi”, au desfãºurat în perioada
13 februarie -10 martie 2017, stagiul
de practicã la Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Timp de aproximativ o lunã de
zile, viitorii jandarmi au avut
posibilitatea sã punã în practicã
noþiunile teoretice dobândite în
timpul orelor de curs ºi sã-ºi
perfecþioneze deprinderile practice
prin confruntarea cu situaþiile
concrete întâlnite în teren.
   Studenþii  au participat  la misiunile
pe linia pazei ºi protecþiei
instituþionale la obiectivele aflate în

Studenþii Academiei de Poliþie au definitivat stagiul de practicã la
Jandarmeria Mehedinþi

responsabilitate, iar la sfârºitul
stagiului au fost apreciaþi de tutorii
jandarmi, care le-au coordonat
activitatea. Ei au obþinut calificativul
“foarte bun”, pentru modul de
implicare în activitãþile încredinþate,
noþiunile acumulate ºi pentru
efortul depus în pregãtirea pentru
viitoarea meserie.
  La absolvirea Academiei de

Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”,
tinerii  vor fi repartizaþi în unitãþile
Jandarmeriei Române ºi vor primi
gradul de sublocotenent.

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii Bucureºti,
organism care la rândul sãu a
încheiat convenþii internaþionale cu
instituþii similare din þãrile Uniunii
Europene, a efectuat în perioada 14-
16.02.2017 o acþiune de control la
care au participat ºi doi reprezentanþi
ai Inspecþiei Muncii din Franþa, la
un agent economic cu sediul
social în judeþul Mehedinþi care
detaºeazã transnaþional salariaþi
în þara de destinaþie Franþa.
   Oportunitatea efectuãrii acestui
control a constat în evitarea pe viitor
a aplicãrii neunitare a legislaþiei
privind regimul fiscal aplicabil
lucrãtorilor detaºaþi transnaþional,
aspect reglementat de cãtre
Regulamentul CE nr. 883/2004 din
29.04.2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate socialã.
Legea cadru care transpune în
România prevederile Directivei
Europene 96/71/CE din 16.12.1996
privind detaºarea lucrãtorilor în cadrul
prestãrii de servicii transnaþionale, este
Legea nr. 344/2006, modificatã prin
OUG nr. 28/2015. Aceste acte
normative au fost armonizate cu
prevederile internaþionale delimitând
clar noþiunile de detaºare prevãzutã în

art. 45 din Legea nr. 53/2003,
republicatã, ºi detaºarea
transnaþionalã aºa cum este
reglementatã de cãtre Directiva
Parlamentului European 96/71/CE.
   Obiectivele controlului efectuat
împreunã cu reprezentanþii Inspecþiei
Muncii din Franþa au fost:
- Modul în care se respectã durata
maximã a timpului de muncã;
- Respectarea repausului periodic;
- Durata minimã a concediilor plãtite
- Acordarea diurnei pentru salariaþii
detaºaþi transnaþional de cãtre
unitatea care dispune detaºarea;
- Concretizarea raporturilor de
muncã prin semnarea contractelor
individuale de muncã;
- Asigurarea cheltuielilor privind
transportul, masa ºi cazarea
salariaþilor detaºaþi transnaþional.
La acest angajator verificat nu au fost
constatate deficienþe în ceea ce priveºte
detaºarea transnaþionalã a salariaþilor.
   Pe tot parcursul vizitei celor doi
reprezentanþi ai Inspecþiei Muncii
din Franþa ne-am bucurat de
sprijinul unui interpret autorizat
care a asigurat buna desfãºurare
a acþiunii de control.
Nicea MERGEANI, Inspector ºef

Mãdãlina Aurora GÎRLEA,
Compartiment CRP

Reprezentanþi ai Inspecþiei Muncii din
Franþa în control la un agent economic
cu sediul social în judeþul Mehedinþi
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În data de 07.04.2017, vineri,
începând cu ora 10.00, instituþia noastrã
va organiza Bursa Generalã a Locurilor
de Muncã, la HOTEL CONTINENTAL
(PARC) din Drobeta Turnu Severin,
bulevardul Carol I nr. 2, acþiune menitã
de a pune faþã în faþã angajatorii cu
solicitanþii de locuri de muncã, scopul
final urmãrit fiind acela ca un numãr
cât mai mare de persoane sã poatã
gãsi un loc de muncã corespunzãtor
pregãtirii lor profesionale.
   Salariaþii AJOFM Mehedinþi au
început acþiunile de contactare a
agenþilor economici, în vederea
identificãrii locurilor de muncã
vacante, într-un numãr cât mai mare
ºi din diferite domenii de activitate.
   La acest târg de locuri de muncã
sunt aºteptate sã participe toate
persoanele care se aflã în cãutarea
unui loc de muncã, având astfel
posibilitatea de a se întâlni direct cu
agenþii economici participanþi.

AJOFM Mehedinþi va organiza
Bursa Generalã a Locurilor de Muncã

  Pentru buna organizare ºi desfãºurare
a acestei acþiuni vor fi întocmite materiale
publicitare, invitaþii de participare,
chestionare pentru solicitanþii de locuri
de muncã ºi angajatori, catalogul
agenþilor economici participanþi.
  În contextul socio-economic actual,
în care criza economicã a afectat
puternic judeþul nostru, angajatorii care
au locuri de muncã vacante sunt rugaþi
sã participe la aceastã bursã a locurilor
de muncã din judeþul Mehedinþi.
   Informaþii suplimentare privind
modul de organizare ºi desfãºurare a
acesteia pot fi obþinute de la sediul
instituþiei noastre din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3, etaj 2,
camera 30, unde se pot depune ºi
ofertele privind locurile de muncã
vacante care vor fi oferite în cadrul
acestui târg de locuri de muncã.

Ioan Suru - Director executiv
Mihail Sorin Marinescu,

Consilier superior

   Datoritã mãsurilor organizatorice
implementate de noul preºedinte al
FR de Judo, Cosmin Guºã, toþi mai
mulþi copii se îndreaptã spre sãlile
de judo ºi spre campionatele
naþionale desfãºurate pe categorii de
vârstã ºi greutate. De aceea finalele
pe þarã sunt din ce în ce mai
puternice ºi mai aglomerate, titlurile
de campion al României obþinându-
se în urma disputãrii a 5-6 meciuri
ºi nu de puþine ori la Golden Scor.
   Aceasta nu-i împiedicã pe Judoka
de la Palatul Copiilor Strehaia sã se
califice ºi nu de puþine ori sã obþinã
un loc pe podiumul de premiere. Cei
cinci judoka calificaþi la aceastã
finalã: Anne-Marie Brebinaru, Robu
Dalia Alexandra,Cojocaru Daniel,
Borugã Iulian ºi Grecu Petre Adrian
au reprezentat cu cinste clubul ºi
oraºul Strehaia la aceastã

Judo strehãian, în top la finala
pe þarã U16 de la Cisnãdie

 Pun în practicã ce au învãþat
în ºcoalã. Este vorba de unsprezece
elevi ai ªcolilor Militare de
Subofiþeri Jandarmi din Drãgãºani
ºi Fãlticeni care desfãºoarã în
perioada 13 martie-14 aprilie a.c.,
stagiul de practicã  la Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Elevii  au fost repartizaþi în
subunitãþile de ordine ºi siguranþã
publicã, pentru a desfãºura activitãþi
specifice alãturi de jandarmii cu
experienþã. Pentru aprofundarea
noþiunilor teoretice ºi dezvoltarea
deprinderilor practice,  tinerii vor învãþa

Elevii jandarmi, un ajutor
de nãdejde în  misiuni

cum se întocmesc documentele
procedurale în diferite situaþii.
   În urma acestui stagiu, elevii trebuie
sã demonstreze cã au asimilat munca
pe care urmeazã sã o efectueze dupã
ce vor absolvi ºcoala de subofiþeri.
Activitatea pe care aceºtia o vor
desfãºura va fi evaluatã de tutorii
jandarmi cu experienþã profesionalã,
iar calificativele vor fi transmise
instituþiilor de provenienþã.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

În perioada 11-
13.03.2017, la Cisnãdie, s-a
desfãºurat Finala Campionatului
Naþional pentru vârstele U16,
individual, masculin ºi feminin, la
care au participat 258 de sportive
de la 56 cluburi din România.
   CSM Drobeta Turnu Severin s-a
întors de la aceastã finalã cu tolba
plinã de medalii strãlucitoare:
Loc I
- COVACIU IASMINA -48 kg
- TOPALÃ VLAD -81 kg

Loc II
- VLADU ANA MARIA -36 kg
Loc IX
- DEMETRIO DANIELA -57 kg
-AL-FLOARI MIHAI -46 kg
   Rezultatele sportivilor confirmã
pregãtirea pe care au fãcut-o,
progresul permanent al valorii lor
ºi speranþa cã vor continua
conform planului de pregãtire.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Finala Campionatului Naþional
pentru vârstele U16 de la Cisnãdie

competiþie. Dacã bãieþii nu au reuºit
o urcare pe podium, fetele au luptat
cu îndârjire ºi în final rezultatele au
fost foarte bune. Luptând în limitele
categoriei de 44 kg Anne-Marie
Brebinaru s-a impus câºtigând titlul
de Campioanã Naþionalã (medalia
de aur), iar Dalia Robu pierzând
dramatic lupta pentru bronz, a reuºit
o clasare bunã pe locul V la 48 kg.
   Tuturor le mulþumim ºi le urãm
în continuare cât mai multe
calificãri ºi rezultate la finalele pe
þarã. Pãrintele Judo-ului prof.
Jigorro Kano spunea: “În judo nu
e atât de important sã câºtigi
întotdeauna, important e sã
participi la concursuri, acestea
contribuind în mod tacit la întãrirea
fizicã, psihicã ºi la formarea
caracterului practicantului”.

 I.G.M.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Suntem într-o continuã schimbare, de la
naºtere ºi pânã pãrãsim aceastã lume. Doar cã,
în ceea ce te priveºte, în aceastã sãptãmânã se
pare cã a sosit timpul sã îþi reevaluezi propriul
sistem de valori. ªi sã mai schimbi câte ceva, în
bine, pe ici, pe colo... ªi sã faci tot posibilul
pentru a-þi pãstra banii în buzunar. Îþi vei gãsi
destule resurse pentru a obþine ceea ce þi-ai
propus, dar ºi pentru a reuºi sã aplanezi orice
conflict. Totul este sã nu te laºi copleºit de
lenevie, bineînþeles. ªi asta deoarece se pare
cã toate merg de la sine, poate chiar în virtutea
inerþiei. Descoperi informaþii noi legate de
persoana iubitã sau de asociaþii tãi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

De vreme ce Marte ºi-a avut ingresul în
semnul tãu solar, poþi considera cã a sosit
timpul pentru a da dovadã de empatie ºi de
compasiune (mai mult decât de obicei) pentru
cei din jurul tãu. Probabil cã trebuie sã cauþi ºi
sã gãseºti de unul singur o metodã pentru a
face lucru. În ceea ce priveºte relaþia ta de
dragoste,  se pare cã începi a-þi reanaliza
propriul ideal. Cumva, trebuie sã faci în aºa fel
încât sã ieºi din setarea de „auto-pilotaj” ºi sã
începi sã fii prezent trup ºi suflet în viaþa ta.
Profitã de „starea vremii” astrale pentru a identifica
aspecte ascunse în subconºtientul tãu.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

ªi iatã cum, odatã cu primãvara, apare ºi
dorinþa de a pãrãsi locul în care iarna te-a þinut
prizonier, evidentã devenind dorinþa de a-þi
petrece timpul alãturi de prieteni, în vãzul lumii.
Destul de nãrãbdãtor în ceea ce priveºte
rezolvarea problemelor descoperite în ultima
perioadã, dupã cum se pare. Probabil cã vei face
totul pentru a câºtiga o dezbatere, însã limiteazã-
þi intensitatea intenþiilor pentru a nu face rãu. În
orice caz, vestea bunã este aceea cã, vei afla cine îþi
sunt cu adevãrat prieteni ºi cine nu. Este posibil ca,
în ultima zi a sãptãmânii, sã pierzi controlul.
Fereºte-te de ritualuri magice în aceastã zi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Dacã nu ai învãþat încã sã oferi ºi, în acelaºi
t imp, sã primeºti ,  o vei  face în aceastã
sãptãmânã. Este asemenea unei reîntoarceri
acasã, indiferent ce înseamnã acest lucru,
pentru t ine.  Cheia oferitã þie este aceea a
armoniei ,  a împãcãri i  cu cei  din famil ie.
Indiferent ce se întâmplã, alege sã nu perpetuezi
confl ictul .  Vin veºti  bune ºi  cu energie
favorabilã dezvoltãrii tale, pe toate planurile.
Însã, nu uita cã Dumnezeu îþi oferã, dar nu îþi
ºi pune în traistã ceea ce îþi dã... de aici ºi sfatul
de a acþiona, de a nu aºtepta sã vinã totul, de
la sine. Nu acum.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã în care exuberanþa ºi jovialitatea
pe care le manifeºti nu te lasã sã rãmâi în umbrã,
ascuns. Îi atragi pe cei care au câte ceva de
învãþat, de la tine, fãrã a întâlni obstacole. Pe
cât posibil, evitã excesul, mai ales cel
alimentar. Aspectele astrologice nu-þi dau
pace ºi nu te „lasã” pânã nu îþi manifeºti
potenþialul creator. E timpul sã-þi reevaluezi
ºansele. O sãptãmânã în care îþi manifeºti
generozitatea cu multã bucurie.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Deºi nu îþi este caracteristic, de aceastã datã
preferi sã te asiguri cã poþi controla ceea ce alþii
gândesc sau decid. Sau, cel puþin, sã fii tentat a
face acest lucru. Este de preferat sã îi ajuþi pe
ceilalþi sã îºi gãseascã curajul, sã le fii sursã de
inspiraþie, nicidecum sã îi influenþezi. Apoi, o
veste bunã în ceea ce priveºte finanþele tale -
este posibil sã culegi roadele muncii tale de
luna trecutã, însã, mai devreme decât te aºteptai
ºi chiar mai bine remuneratã decât credeai.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Nu mai este cazul sã te simþi dat la o parte
din grupul tãu sau neînþeles de cãtre cei cu care
interacþionezi, deoarece, de aceastã datã, se pare
cã toþi intuiesc ceea ce tu vrei sã spui - parcã îþi
citesc gândurile ºi îþi ghicesc doleanþele... O
sãptãmânã în care îþi este foarte clar ce anume
îþi doreºti de la viaþã în general ºi de la persoana
iubitã în special. O perioadã de timp în care
farmecul tãu îºi lasã cu uºurinþã amprenta
asupra celor din jur, prin extensie, poþi obþine
cu uºurinþã ceea ce îþi propui. Natura-þi
pasionalã îþi este accentuatã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

S-ar putea sã îþi lipseascã puterea de a merge
mai departe, contrar naturii tale. Însã, te simþi
bine în starea în care te afli ºi, se pare, eºti
mulþumit de felul în care viaþa ta decurge. Deºi
puþin cam aglomerat la locul de muncã, deºi
simþi nevoia sã-þi organizezi pe îndelete
habitatul ºi rutina zilnicã, undeva, în adâncul
sufletului tãu, ar putea sã existe convingerea cã
nu acesta este drumul tãu. Încearcã sã nu
reacþionezi cu agresivitate în urma stimulilor
primiþi din exterior, în ultima zi a sãptãmânii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Dacã îþi lipseau partenerii/partenerele de
distracþie, ai toate ºansele sã îi/le întâlneºti în
aceastã sãptãmânã, de îndatã ce Mercur va
accesa energiile semnului zodiacal al Berbecului
însã, dacã þi se spune sau þi se reproºeazã faptul
cã ai exagerat, nu da vina pe exuberanþa pe care
o simþi. Nu uita cã deciziile au fost ale tale...
Apoi, aºteaptã-te sã primeºti informaþii care deja
îþi sunt cunoscute. Nu te enerva nici de aceastã
datã, în definitiv, nu este vina nimãnui cã tu te
afli mereu cu un pas în faþa celorlalþi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

De aceastã datã ai puterea de a soluþiona
problemele vechi, legate de tine ºi de fraþii/
surorile tale sau verii ºi vecinii tãi. În cazul în
care aceste probleme sunt legate de comunicare
ºi de felul în care te manifestai în trecut (poate
chiar în copilãrie), vis-a-vis de aceste persoane,
profitã de primele douã zile ale acestei sãptãmâni
pentru a descoperi soluþia de care ai nevoie. De
îndatã ce Mercur va accesa energiile marþiene,
situaþii problematice, legate de cãminul tãu sau
de casa în care locuieºti, vor reveni în atenþia
ta, însã doar pentru cã acum este momentul
sã le rezolvi. Ai nevoie de disciplina mentalã
pentru a face acest lucru.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

 Dacã ai avea un plan pe care sã îl urmezi cu
stricteþe, ar fi mai bine decât dacã ai acþiona
„liber” de prejudecãþi, aºa cum îþi place sã crezi
cã eºti. Însã, în cazul în care te gãseºti într-o
competiþie (cu sau fãrã voia ta) alege sã acþionezi
din instinct ºi nu dupã reþete care pânã mai
deunãzi au funcþionat. Chiar ºi în acest sens,
concentreazã-te pe cooperare, deºi ai putea avea
senzaþia cã eºti forþat sã acþionezi izolat. Sfârºitul
sãptãmânii aduce cu sine ºi ocazia de a elimina
status quo-ul existent în viaþa ta.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ar fi bine dacã þi-ai aminti cã eºti singura persoanã
din aceastã lume care îþi poate purta de grijã. Se
pare cã în aceastã perioadã trãieºti cu senzaþia cã
îþi lipseºte controlul ºi cauþi sã îl descoperi prin
intermediul celor cu care interacþionezi. Deºi s-ar
putea sã nu îþi fie pe plac, ar fi bine dacã ai pãstra
secrete rezultatele la care ai ajuns, neîmpãrtãºind
cu nimeni informaþiile pe care le ai, cel puþin nu în
a doua parte a sãptãmânii. Nu te grãbi sã tragi
concluzii, ai rãbdare pânã afli toate variantele.
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Creºterea salariului minim, promisiunile fãcute de
ministrul Muncii privind majorãrile salariale ºi alte bonusuri
pentru cei peste 1,1 milioane de bugetari, în condiþiile în
care încasãrile Trezoreriei au început sã scadã, semnalizând
astfel depãºirea deficitului asumat de 3%, au reprezentat
tot atâtea motive pentru piaþã sã doreascã sã “scape” de lei.
   La rândul lor o multitudine de factori externi au
capacitatea de a afecta leul. Rezerva Federalã americanã
este aºteptatã sã majoreze dobânda sa cheie, ceea ce face
dolarul mult mai atractiv pentru plasamente. În Europa
urmeazã alegeri parlamentare în Olanda urmate de cele
prezidenþiale din Franþa, care pot fi câºtigate de candidaþii
euro-sceptici, populiºti, ce ar putea conduce la noi sciziuni
în Uniunea Europeanã.
   În perioada analizatã euro s-a plasat în dreptul pragului
de 4,55 lei, atingând un maxim al ultimilor aproape cinci
ani de 4,5538 lei. La finalul intervalului media a fost
stabilitã la 4,5515 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat în prima parte a zilei între 4,55 ºi 4,555 lei.
Spre finalul zilei leul a recuperat o parte din pierderi iar
euro a scãzut pânã la 4,5420.
   Se pare cã BNR nu considerã drept îngrijorãtoare
evoluþia actualã a leului. De altfel, guvernatorul Mugur
Isãrescu atrãgea recent atenþia cã „în urmãtoarea perioadã
nu prea este spaþiu de aprecierea leului, aceasta ca sã nu
spun cã nu este deloc”.
   La rândul ei, Ágnes Nagy, membru în consiliul de
administraþie al BNR, a afirmat de curând cã România se
confruntã, la nivel microeconomic, cu tensiuni generate de
indisciplina fiscalã ºi de lipsa unor mãsuri fiscale
echilibrate, în ciuda unei stabilitãþi la nivel macroeconomic,
iar Guvernul nu a luat suficiente mãsuri anti-ciclice pentru
a întãri economia în eventualitatea unei noi crize economice.
   Este posibil ca BNR sã permitã euro sã urce spre 4,6 lei
sau chiar sã treacã de acest prag psihologic, pentru a regla
diferenþialul dintre salariile mãrite ºi productivitatea munci,
dar ºi pentru a impulsiona exporturile româneºti ºi încetini
ritmul de creºtere a importurilor.
   În opinia celor de la ING Bank euro ar urma sã fluctueze
în urmãtoarele zile între 4,52 ºi 4,56 lei iar o analizã Erste
estimeazã cã moneda unicã ar putea creºte la sfârºitul
anului la 4,62 lei.
   Cursul dolarului american a crescut la 4,3105 lei, maxim
al ultimelor douã luni, dar a încheiat perioada la 4,2783
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între
4,271 ºi 4,284 lei.
 Moneda elveþianã s-a tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,071 ºi 1,083 franci/euro iar cursul a
fluctuat între 4,2343 ºi 4,2541 lei. Media de la sfârºitul
perioadei a fost stabilit la 4,2424 lei.
   Chiar dacã economia SUA a creat în februarie 235.000
de locuri noi de muncã iar rata ºomajului a coborât la 4,7%
în aceeaºi lunã, perechea euro/dolar a crescut spre finalul
perioadei la 1,0715, de la un minim de 1,0525 dolari. Analiza
cuprinde perioada 8 – 14 martie.

Leul a intrat în
luna Patimilor

 Radu Georgescu

Pentru clasele terminale din învãþãmântul liceal,
anul ºcolar se încheie în data de 25 mai 2018,
iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.
   Programul naþional „ªcoala altfel” are o
duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare în
timpul anului ºcolar ºi poate fi derulat în
perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe
baza unei planificãri ce rãmâne la decizia
ºcolilor. Desfãºurarea programului „ªcoala
altfel” nu coincide cu perioada alocatã
susþinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea
loc, de regulã, la finalul semestrelor, dupã
parcurgerea programei ºcolare cu cel puþin
trei sãptãmâni înainte de finalul semestrului.
Etapele naþionale ale olimpiadelor ºcolare se
organizeazã, în general, în perioada vacanþei
de primãvarã, potrivit unui calendar specific.
   Nu vor avea loc cursuri în zilele libere
prevãzute de lege ºi de contractul colectiv de

Cursurile anului ºcolar 2017-2018 vor
începe luni, 11 septembrie 2017
 Urmare din pag. 1 muncã aplicabil în învãþãmânt (recent

semnat). Unitãþile de învãþãmânt ºi
inspectoratele ºcolare judeþene vor marca prin
manifestãri specifice, conform planificãrilor
existente la nivelul fiecãrei ºcoli, zilele de 5
octombrie (Ziua internaþionalã a educaþiei) ºi
5 iunie (Ziua învãþãtorului).
   În situaþii deosebite, bine fundamentate,
în funcþie de condiþiile climaterice locale
speciale ºi de specificul ºcolii, inspectoratele
ºcolare judeþene pot aproba, la cererea
conducerii unitãþilor de învãþãmânt,
modificãri ale structurii anului ºcolar.
Acestea se pot aproba numai în mãsura în
care se asigurã cele 167 de zile de cursuri
prevãzute în ordin, precum ºi a posibilitãþii
ca toþi elevii sã participe, fãrã restricþii, la
examenele ºi evaluãrile naþionale organizate
în sistemul naþional de învãþãmânt.

BIROUL DE COMUNICARE al MEN
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ACS Atletic Drobeta a început returul
Ligii a II-a la fotbal feminin cu o victorie ºi a
urcat un loc în clasament. Pe Stadionul Termo
din Drobeta Turnu Severin, fetele pregãtite de
Daniel Ispas au trecut, duminicã, cu 2-0 de
penultima clasatã, Venus Maramureº, prin
golurile izbutite de Loredana Sîrbu (’51) ºi
Cerasela Bãluþã (’62). Severinencele
câºtigaserã ºi meciul-tur, cu 3-2, iar acum
scorul putea fi mult mai mare, dacã ACS Atletic
Drobeta nu rata cu nonºalanþã mai multe
oportunitãþi. Dupã aceastã victorie, echipa
severineanã a urcat pe 4 în clasament, iar etapa
viitoare va juca, tot pe propriul teren, cu liderul
Atletic Onix Râmnicu Sãrat. Meciul se va
disputa pe 2 aprilie, de la ora 11, pe

ªimianul a început în forþã
sezonul de primãvarã
   Dupã o pauzã de aproape 4 luni,
Liga a IV-a Mehedinþi s-a reluat la
sfârºitul sãptãmânii trecute, iar prima
etapã din 2017 a adus o victorie
facilã pentru liderul Viitorul ªimian.
Campioana de toamnã s-a impus cu
6-1 pe terenul ultimei clasate AS
Corcova, prin golurile lui Rãzvan

 M. O.

Istodor (‘4), Bogdan Bologa (’10,
‘44), Cãtãlin Bologa (’65, ’75) ºi
Gabriel Ciolacu (’82), respectiv
Adrian Purcãreaþã (’40). Din minutul
56, gazdele au jucat în inferioritate
numericã, Mãdãlin Barbu fiind
eliminat. Dupã acest succes, Viitorul
ªimian ºi-a pãstrat avansul de 7

puncte faþã de ACS
Drobeta, care, în
derby-ul rundei a
XII-a, a dispus cu 3-
1 de CS Strehaia,
prin golurile lui
Andrei Enea (’15),
Relu Þurai (’53) ºi
Rãzvan Mihart (‘76),
respectiv Claudiu
Topalã (‘45).
   Dacã podiumul e
conturat, lupta
pentru locul 4,
ultimul care asigurã

prezenþa în play-off, se dã între patru
echipe. Dupã ce s-a impus cu 2-1
la Pristol, Constantin Negrescu (‘9)
ºi Mihai Pavel (‘77), respectiv Florin
Fãget (‘60) fiind autorii golurilor,
Recolta Dãnceu încã mai sperã sã
remonteze, în ultimele 2 runde ale
sezonului regulat, distanþa faþã de
Dierna Orºova, care a dispus cu
2-1 de Viitorul Cujmir.

   Deºi au jucat în inferioritate
numericã încã din minutul 14, dupã
eliminarea lui Tiberiu Pãtãºanu,
gazdele au condus cu 2-0, dupã
reuºitele lui Mãdãlin Roman (’37) ºi
Alexandru Mladin (’47). Liviu Ionicã
(’77) a redus din diferenþã, în minutul
77, însã echipa din Cujmir n-a mai
avut forþa sã egaleze ºi s-a depãrtat
la 5 puncte de Orºova.

Etapa a XII-a

AS Dierna Orºova - CS Viitorul Cujmir    2-1
ACS Drobeta - CS Strehaia      3-1
AS Corcova - AS  Viitorul ªimian      1-6
CS Dunãrea Pristol - AS Recolta Dãnceu 1-2

Clasament

1. ªimian 12   11 0   1    39-10 33
2. Drobeta 12   8 2   2 20-8 26
3. Strehaia 12   6 2   4 21-16 20
4. Orºova 12   5 1   6 21-24 16
5. Pristol 12   3 5   4 18-25 14
6. Dãnceu 12   3 3   6 20-24 12
7. Cujmir 12   3 2   7 12-21 11
8. Corcova 12   1 1   8 10-33 4

Liga a V-a - Etapa a XII-a

AS Unirea Gârla Mare - AS Inter Crãguieºti    3-1
AS Real Vânju Mare - AS Obârºia de Câmp    3-3
AS Viitorul Floreºti - AS ªtiinþa Broºteni       3-0
AS Ghiciulescu Hinova - AS Dunãrea Hinova 2-6
AS Voinþa Vrata - AS Voinþa Opriºor             5-1
AS Corlãþel - AS Inter Salcia                          5-2

Clasament

1. D. Hinova 12   10 1    1 45-10 31
2. Vânju Mare 12   9 2    1 40-13 29
3. Vrata 12   8 2    2 41-26 26
4. Crãguieºti 12   7 1    4 37-17 22
5. Salcia 12   7 1    4 31-28 22
6. Gârla Mare 12   6 1    5 44-30 19
7. Floreºti 12   6 0    6 35-38 18
8. Corlãþel 12   4 0    8 30-33 12
9. Opriºor 12   4 0    8 27-43 12
10. G. Hinova 12   3 0    9 18-48  9
11. Obârºia de Câmp 12   1 1    10  17-49  4
12. Broºteni 12   1 1    10 19-55  4

Fetele lui Ispas au fost atletice cu Venus

Dupã turneul de la Piteºti, CSM Drobeta a calificat toþi sportivii  în finala Campionatului
Naþional de juniori, programatã la Craiova, în perioada 1-2 aprilie. În Trivale, pe primul loc s-au
clasat Mihaela Bãrbulescu (55 kg), Valentina Ungureanu (63 kg) ºi Larisa Niþu (72 kg), Elena
Buºoi (48 kg), Denisa Breazu (48 kg), Adina Giura (59 kg) ºi Roxana Dinicã (69 kg) au urcat pe
ultima treaptã a podiumului, în timp ce Andrei Breazu (66 kg) s-a calificat de pe locul al IV-lea,
ultima poziþie care asigurã accederea în finalã. Rezultatele l-au mulþumit pe antrenorul Marin
Dobrescu, care sperã ca toate fetele sã ia medalii la Craiova. “Sunt foarte mulþumit de prestaþia
fetelor, care, conform locurilor obþinute la Piteºti, ar trebui sã aducã medalii în finala de la
Craiova. Practic, la acest turneu de calificare participã toate cluburile, iar primii ºase sportivi, de
la fiecare categorie de greutate, obþin dreptul de a lupta pentru medalii”, a spus Dobrescu. La
sfârºitul acestei sãptãmâni, CSM Drobeta va participa cu 12 sportivi, 7 fete ºi  5 bãieþi, la
turneul naþional de calificare pentru cadeþi, de la Zalãu. (M.O.)

 M. O.

Etapa a VIII-a

Atletic Drobeta - Venus Maramureº       2-0
Independenþa II Baia Mare - FC Oneºti     2-2
Atletic Râmnicu Sãrat -
Vulpiþele Galbene Roman                          2-0
Banat Girls Reºiþa - Priros Security Arad
(reprogramat)

Clasament

1. Atletic Rm. Sãrat 8   6 2   0 19-5 20
2. Piros Arad 7   5 1   1 31-9 16
3. Banat Girls Reºiþa 7   5 0   2 35-9 15
4. Atletic Drobeta 8   4 0   4 11-16 12
4. Vulpiþele Roman 8   3 2   3 24-13 11
6. Indep.II Baia Mare 8   2 2   4 11-27 8
7. Venus Maramureº 8   1 1   6 8-34 4
8. FC Oneºti 8   0 2   6 7-33 2

Stadionul Termo. “Trebuia sã câºtigãm mult
mai clar partida cu Venus. În prima reprizã am
ratat enorm, chiar ºi un penalty, prin Sîrbu. Sper
ca etapa viitoare sã nu mai irosim oportunitãþile
avute, mai ales cã întâlnim liderul
campionatului”, a spus antrenorul Ispas.
Acesta a mizat pe Lavinia Sporea (’70 Maria
Spiridon) - Sidonia Giuverdea, Paula Usturoi
(cpt), Daria Bãrzuicã, Roxana Safta – Lavinia
Erceanu, Loredana Sîrbu, Bianca Iacovici (’46
Cerasela Bãluþã), Anastasia Vlad-Popescu (’80
Larisa Cimpueru), Bianca Pîrvãnescu (‘60
Roxana Truican) – Ionelia Matei.

 M. O.

Fetele lui Dobrescu s-au calificat fãrã emoþii
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Mã mehedinþenii mei cetitori
fideli de Obiectiv Mehedinþean, mã
fraþilor, stau câteodatã strâmb ºi judec
drept, cam cum e în lumea asta a
noastrã. Sunt câte unii peste care sã
prãvale norocu, de nici ei nu ºtiu de
unde ºi cum. Acuma, nu zâc, cã ºi al
lu Zbanghiu avu noroc, cã era sã sã
însoare cu fata lu Tanþa lu Pecingine,
noroc cã fata plecã puþin pânã în Spania
ºi rãmasã la cules de cãpºuni. Acuma,
dupe fro trei ani, pune poze di la umbra
unui portocal ºi are faþa ºi buzele
umflate, de zici cã acolo au gãsit
albinele toatã mierea. Noroc avu ºi nea
Daea, cã-ºi aduc unii aminte de
mnealui, de fiecare datã când e nevoie
în agriculturã de specialiºti în limbi
strãine de limba românã. Numai cã
ajunsã vedetã pi la televiziuni, pi la
ziare, cã aºa limbaj de lemn mai rar,
nici meºteºugarii în lemn de prun n-
au mai vãzut. Da nea Daea e specialist
în lemn. ªi nea Traicu e specialist în
apã grea ºi în apã super-uºoarã. Iar
când nu e ºomer, primeºte câte o
funcþie bine remuneratã. Trecând peste
accidentul cu Parlamentul, unde nu
ºtie mai nimeni ce a fãcut, cât a fost pe
acolo, acuma mai cãpãtã o funcþie de
secretar de stat, ca sã nu doarmã acasã.
Pã da, cã s-a stabilit cã dormi mai uºor
în deplasare. ªi aºa au ai noºtri noroc,
sã nu rãmânã pe drumuri, chiar dacã-
i lasã pe alþii. Pe drumuri. Cã pe vremea
când au avut frâiele în mâini, nu s-au
asigurat cã trece timpu ºi o sã vinã
vremea sã sã cam închidã
ºandramaua, dacã nu existã un plan,
o strategie, dacã nu te zbaþi, dacã uiþi
cã trãieºti într-o economie de piaþã.
   Mã nepoate, aºa e ºi cu oraºele. Dacã  nea Mãrin

Sucã ºi specialiºtii în tãiat frunze din Severin,
autocritica de partid ºi ambiþia lu nea Buºoi

te zbaþi pentru ele
reuºeºti, dacã trece
mandatu pe lângã tine ºi
te uiþi la neºte firimituri
care vin de pi la judeþ, de
pi la Guvern, nu faci mare
lucru. Mai spoieºti neºte
blocuri, mai o parcare,
douã, neºte verdeaþã ºi
asfalt ºi cam gata. Fãrã
un plan bun, fãrã o
strategie, nu vin nici
investitorii cu locurile de
muncã ºi nici înainte nu dãm.
   Vã aduceþi aminte, cã data trecutã, al
lu Zbanghiu zisã cã ar avea ceva de
spus dupe alegerile astea de prin
Severin ºi de prin Mehedinþi, da nu sã
hotãrî pãnã nu sã informã ce ºi cum.
Cã vru sã vadã dacã-ºi asumã cineva
rezulatele ºi care sunt consecinþele.
Primii care sã apucarã sã analizeze
autocritic rezultatele furã ai de la PMP,
cu tanti Dobrotã ºi nea Voinea de la
Bucureºti în frunte. Zisãrã cã
responsabil pentru succesurile obþinute
ar  fi nea Gherghe, care nu s-a implicat,
cã n-a avut interes. Sã pare cã doar la
locale a avut, ca sã-ºi punã nepoþii
consilieri locali ºi dupã aia a adoptat
poziþia struþului. Da sã pare cã nu avurã
curaj sã i-o zicã verde în faþã, ci abia
dupã ce îl schimbarã din funcþie ºi nu
mai avea nici o treabã cu PMP ul, cã
cicã aºa sunt principiile lor.
   Alþii care sã apucarã sã-ºi facã
autocritica furã ai de la ALDE. Sã
autocriticarã cu uºile închise ºi atât de
dur, cã unii nici n-au avut curajul sã
mai intre, când au auzit acuzaþii de
genul: „Tu n-ai fãcut, Tu nu te-ai
implicat, Tu du-te la partidul democrat

ºi nu ne da nouã lecþii; Tu pune mâna
ºi mai citeºte, mai învaþã; ...” ºi alte
vorbe de ocarã, aruncate de unii
împotriva altora. Da la final, liberal-
democraþii adoptarã o rezoluþie în care
furã de acord cu convocarea unui
congres pentru alegeri. Asta chiar dacã
Statutul spune cã alegerile se fac de
jos în sus ºi nu de sus în jos, iar unii,
care mai au habar cu ce sã mãnâncã
politica, au criticat aceastã modalitate
de reorganizare a partidului. Da cum
majoritatea hotãrãºte...
   Chiar dacã nu s-a fãcut o analizã a
rezultatelor obþinute de PNL la alegerile
parlamentare, partidul se pregãteºte de
convocarea unui congres pentru
alegerea unei conduceri statutare la
nivel naþional. Cã este aºa, o dovedeºte
ºi activitatea intensã a lu nea Buºoi, de
a merge în cât mai multe organizaþii
judeþene, pentru a le obþine încrederea.
Pã da, cã nu sã mai poate, trebuie sã
fie preºedintele PNL, întrucât are
susþinerea lu nea Iohannis. Cã doar ºi
nea Buºoi i-a fost alãturi la nevoie, la
prezidenþiale, ºi cu toþii ne amintim
cum sãrea ºi þupãia sã sã vadã ºi el
printre ceilalþi, care erau mai dotaþi ºi-

i luau faþa. Pãi nea Cristian Silviu e
sigur cã va câºtiga ºi deja cautã neºte
iepuraºi pentru nea Orban, care sã vrea
ºi el ºef la PNL, da ºi pentru tanti
Turcan, care n-o sã mai fie ºefã.
   Un fost parlamentar reîntors la
meseria de bazã, cea de ziarist, fãcu
un sondaj de opinie în direct pe un
post de televiziune central. ªi nu micã
ne fu mirarea când prinsã fir ºi un
vânjan de-al nostru ºi povesti cam
cum stau lucrurile pe la Vânju Mare.
Cã cicã ar avea ºi el o problemã cu
drumu pe care merge spre casã, cã e
prea nãmolos ºi s-a plâns ºi el
primarului. Da ce sã vezi? Nea Ruginã,
primaru, nici n-a luat-o, nici n-a pus-
o, ci l-a trimis direct la Iohannis, sã-i
rezolve problema cã pe el l-a votat.
Chiar aºa merge treaba pe la noi? De
unde ºtie cu cine a votat omu, cã doar
votul e secret!?! Da poate sã bagã nea
Aladin, ºãfu’ judeþului cum îi place sã
fie flatirisit, sã vadã ce ºi cum. Cã doar
n-o fi uitat, cum are obiceiu’, cã e de-
al locului ºi ‘mnealui.
   Da om vedea, ce ºi cum, poate data
viitoare. Pãnã atuncea, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


