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În contextul aniversãrii la data
de 3 aprilie a.c., a 167 de ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei Române,
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi organizeazã o serie de
activitãþi în cinstea acestui eveniment.
Întrecerile sportive (tenis de masã,
fotbal-tenis, ºah) desfãºurate între
echipele aparþinând structurilor din
cadrul inspectoratului, au debutat pe
data de 27 martie a.c., ºi se vor încheia
cu premierea câºtigãtorilor, într-un
cadru festiv, pe data de 03 aprilie.
Concursul “Cupa Jandarmeriei la
TIR”, competiþie la care participã
reprezentanþi ai structurilor din sistemul
de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã ºi “Cupa Presei” se vor
desfãºura joi, 30 martie a.c., începând
cu ora 1000, în poligonul de tragere din
Drobeta Turnu Severin.
Programul activitãþilor continuã cu

“Ziua Porþilor Deschise” , eveniment ce
va avea loc vineri, 31 martie a.c.,orele
1100, la sediul unitãþii unde sunt

invitaþi sã participe toþi cei care doresc
sã afle câte ceva despre meseria de
jandarm.  Continuare în pag. 11

“Vom veghea la sãnãtatea
mehedinþenilor în perioada
Sãrbãtorilor Pascale”

„Mi-aº dori ca pânã
la finalizarea
mandatului de
parlamentar judeþul
Mehedinþi sã aibã
un parc industrial”
pag. 8

Este asigurarea pe care a
dat-o dr. Sorin Jianu, directorul
executiv al DSVSA, autoritãþilor
judeþene ºi locale prezente, zilele
trecute, la ªedinþa Colegiului
Prefectural Mehedinþi.
În perioada Sãrbãtorilor Pascale,
medicii Direcþiei Sanitar Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor vor
asigura supravegherea sanitarã a
pieþelor agroalimentare, a
târgurilor, precum ºi modul în care
sunt transportate, depozitate ºi
comercializate produsele de
origine animalã. Controalele vor fi
efectuate în colaborare cu celelalte
autoritãþi competente cu atribuþii în
controlul produselor alimentare.
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de Sorin Vidan

Imposturã ºi politicã

Condamnarea Elenei Udrea,
chiar dacã nu e definitivã, a fost
subiectul preferat al acestor zile,
subiect foarte bine situat undeva
între cancan ºi politicã, având
elemente ºi dintr-o sferã ºi din
cealaltã. Fostã primã doamnã a
politicii româneºti, protejata lui
Traian Bãsescu, iubitã ºi contestatã
în egalã mãsurã, Elena Udrea a
ajuns acum într-o situaþie cam
dificilã, ce-i drept, situaþie al cãrei
final nu sunã tocmai promiþãtor.
Sigur, dumneaei îºi strigã din toþi

rãrunchii nevinovãþia. Traian
Bãsescu vede la mijloc o
conspiraþie a cãrei þintã e fostul
ministru al turismului.
Alþii, pe partea opusã a
baricadei, o contestã, cu o
vehemenþã vituperantã.
Una peste alta, Elena Udrea
rãmâne un personaj pitoresc ºi
interesant al politicii româneºti. O
fatã pornitã de jos ºi ajunsã sus,
foarte sus, ºi apoi din nou
coborând panta spre jos. O foarte
tristã poveste despre ascensiune,
succes, putere ºi decãdere într-o
Românie care nu mai prea poate fi
impresionatã cu uºurinþã.
ªi noi, ca severineni, suntem
puþin legaþi de Elena Udrea. A venit
prin judeþul nostru, când la putere
era PDL. Am vaga impresie cã a fost
ºi investitã cu titlu de cetãþean de
onoare al municipiului reºedinþã de
judeþ, apoi i s-a retras sau s-a dorit
sã i se retragã acest titlu. De numele

fostului ministru s-au legat parcã
ºi niºte fonduri alocate pentru
investiþii, la noi, aºa cum cu mult
timp în urmã se legau aceste
investiþii de numele Manuelei
Mitrea. Asta înseamnã sã fii
ministru: cât eºti la putere, se bat
toþi sã-þi intre în graþii, sã obþinã o
aprobare, ceva. Dupã ce trece
funcþia, nu e sigur cã te mai bagã
cineva în seamã.
Ce i se reproºa de fapt Elenei
Udrea, în acea perioadã, nu þinea
neapãrat de deciziile pe care le lua
dumneaei prin minister, ci mai
degrabã þinea de o anume infatuare
vestimentarã pe care o afiºa
frecvent. Era pe prima paginã cu
poºetele ºi þinutele ei luxoase, apoi
cu celebrul credit de trei milioane
de euro pe care l-a obþinut repede.
Cu faze de tipul acesta a ajuns sã
fie subiect de discuþii ºi ironii.
ªi nu doar ironii, dacã stãm sã
gândim la ce spune Cristian Tudor

Popescu: “Aroganþa pe care a
arãtat-o aceastã doamnã, prostia în
faþã, dispreþul faþã de amãrãºteni ºi
de fraierii care nu ºtiau cum se fac
banii.(...) Toþi fraieri, ea deºteaptã
ºi bogatã. Nu a ajuns pe merit pe
nicio funcþie. Ea a fost mereu
plantatã de un bãrbat. Era ca
paraºutistul acela de la aºa zisul ei
salt cu paraºuta. O imposturã
desãvârºitã la nivel politic. Mult ºi
puþin 6 ani”. E pãrerea lui Cristian
Tudor Popescu, putem sã fim, sau
sã nu fim de acord cu aceasta.
Nu e Elena Udrea singurul, ºi nici
cel mai flagrant caz de imposturã
în politicã. De fapt, dacã stãm bine
sã ne gândim, cred cã între
imposturã ºi politicã, la noi, e o
relaþie foarte, foarte strânsã,
aproape de congruenþã. Elena
Udrea e doar un caz, cu ineditul
sãu, ºi o lecþie predatã în direct ºi
în plinã contemporaneitate despre
mãrire ºi decãdere.

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIÞIEI DE FRONTIERÃ MEHEDINÞI VÃ INFORMEAZÃ:

Având în vedere numãrul
mare de pescari sportivi care
practicã pescuitul în fluviul
Dunãrea, în zona de competenþã
a Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi, poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni îi informeazã pe
aceºtia asupra urmãtoarelor
aspecte de naturã legislativã:
În luna februarie a fost publicat
în Monitorul Oficial al României
nr.144/2017 Ordinul privind
stabilirea perioadelor de prohibiþie
pescuitului, precum ºi a zonelor
de protecþie a resurselor acvatice
vii în anul 2017.
Astfel în perioada 1 aprilie -15
mai inclusiv, se instituie mãsuri de
prohibiþie pentru pescuitul
comercial, recreativ sportiv ºi
familial al oricãror specii de peºti
pe o duratã de 45 de zile în apele
care constituie frontierã de stat.
Reamintim cã pescuitul sportiv
efectuat cu undiþa sau lanseta în
scop de agrement sau performanþã
este o activitate individualã ºi
necomercialã iar practicarea acestei
activitãþi se face în baza permisului

de pescuit recreativ sportiv
nominal, eliberat de Agenþia
Naþionalã pentru Pescuit ºi
Acvaculturã prin asociaþiile de
pescari legal constituite.
Permisul de pescuit este un
document cu regim special,
înseriat, nominal ºi netransmisibil
care se poate viza în mod gratuit la
sediul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Mehedinþi
dupã depunerea unei cereri, ºi a
copiilor dupã cartea de identitate,
permisul de pescuit ºi chitanþa
eliberatã de asociaþia de pescari
pentru activitatea de pescuit.
Pentru a putea desfãºura
activitãþi de pescuit sportiv ºi a nu
încãlca prevederile legale este
necesarã posesia unui permis
eliberat de Agenþia Naþionalã pentru
Pescuit ºi Acvacultura ºi avizat de
Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi.
Pescarii sportivi care nu deþin
permis de pescuit emis de
Agenþia Naþionalã pentru Pescuit
ºi Acvacultura pot solicita avizul
pentru activitatea de pescuit

sportiv în baza permiselor de
pescuit eliberate de o asociaþie
legal constituitã.
Cei peste 27.000 de pescari
sportivi din judeþul Mehedinþi ºi
celelalte judeþe ale þãrii trebuie sã
ºtie cã frontiera cu Republica
Serbia este o frontierã externã a
Uniunii Europene, iar activitãþile
desfãºurate în zona de frontierã
sunt supuse controlului Poliþiei
de Frontierã Române.
Conform prevederilor Legii
frontierei de stat a României,
pescuitul sportiv în fluviul Dunãrea
se efectueazã în condiþiile legii, în
locurile ºi sectoarele stabilite de
autoritãþile competente, cu avizul
ºefului Serviciului Teritorial al
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Poliþiei de Frontierã Mehedinþi.
Facem precizarea cã lipsa
avizului ºefului Poliþiei de
Frontierã Mehedinþi pe aceste
permise constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de
la 100 la 1.000 de lei.
De asemenea pescuitul recreativ
sportiv efectuat fãrã permis
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã în baza prevederilor
art. 58 lit. a) din O.U.G. 23 din anul
2008 modificatã ºi republicatã, cu
amendã de la 300 lei la 600 lei
ºi confiscarea peºtelui, icrelor ºi
altor vieþuitoare acvatice.
Purtãtor de cuvânt
Comisar ºef de poliþie,
Pera Valeriu

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

ABONAMENTE - prin Oficiile Poºtale.
Poziþie de catalog: 12203
Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII
PARTICULARI

OBIECTIV mehedinþean

eveniment

30.03 - 05.04. 2017

pag. 3

Ziua Poliþiei Române, sãrbãtoritã la Drobeta Turnu Severin

La data de 25 martie, poliþiºtii
români sãrbãtoresc Ziua Poliþiei
Române. Cu acest prilej, evocãm
trecutul glorios ºi prezentul
înnoitor ale principalei instituþii a
sistemului de apãrare a ordinii ºi
siguranþei publice din þara
noastrã, POLIÞIA ROMÂNÃ.
Arme, câini poliþiºti, maºini,
motociclete, toate au putut fi
admirate de sute de elevi ºi cetãþeni
din municipiul Drobeta Turnu
Severin, cu prilejul Zilei Poliþiei
Române, care a sãrbãtorit 195 de
ani de la atestarea documentarã.
Astfel, activitãþile au debutat la
data de 21 martie a.c., prin
organizarea concursului Cupa Presei
Comunicat de presã

la TIR, activitate la care toþi jurnaliºtii
acreditaþi pe lângã unitatea noastrã
au fost invitaþi sã participe.
De asemenea, la data de 22 martie
a.c., poliþiºtii mehedinþeni au expus
o parte a tehnicii din dotarea
inspectoratului, pe strada Th.
Costescu din municipiu, unde toþi
cetãþenii au putut sã o admire.
Activitatea a fost urmatã de organizarea
unui concurs de educaþie rutierã la data
de 23 martie a.c., în parcarea
hipermarket-ului situat pe bulevardul
Aluniº din municipiu, activitate la care
au participat peste 30 de copii.
Ziua Poliþiei Române a fost
sãrbãtoritã, vineri 24 martie a.c., la
sediul Inspectoratului de Poliþie

Judeþean Mehedinþi prin organizarea
Zilei Porþilor Deschise.
Echipele mixte, formate din poliþistconductor ºi câine, i-au încântat pe
cei mici cu demonstraþii canine.
Motocicletele ºi autospecialele
folosite de poliþiºtii rutieri au fost
admirate de elevi, pãrinþi ºi bunici.
A fost prezentat autolaboratorul
criminalistic mobil destinat cercetãrii
la faþa locului cu tehnica foto-video
digitalã, trusele specializate ºi
echipamentele criminalistice
necesare descoperirii tuturor
tipurilor de categorii de urme
existente în câmpul infracþional.
Poliþiºtii le-au explicat celor
interesaþi modul în care laboratorul

mobil îndeplineºte multiple funcþii
ºi permite descoperirea ºi ridicarea
amprentelor sau altor tipuri de urme
ºi realizarea de portrete robot.
În cadrul festivitãþilor a fost
organizatã o expoziþie cu dotarea în
materie de armament ºi
echipamente de protecþie a
Serviciului de Acþiuni Speciale.
Totodatã, la data de 24 martie
a.c., în semn de recunoºtinþã
pentru colegii cãzuþi la datorie,
poliþiºtii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi au þinut un
moment de reculegere, ocazie cu
care la mormintele acestora au fost
depuse coroane de flori.
La mulþi ani tuturor poliþiºtilor!

Gala Naþionalã a Excelenþei în Asistenþa Socialã

În data de 21 martie anul
curent, o delegaþie a Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi a
participat la cea de-a patra ediþie a
Galei Naþionale a Excelenþei în
Asistenþã Socialã ce s-a desfãºurat
la Ateneul Român în prezenþa a
numeroase personalitãþi din mediul
instituþional ºi neguvernamental
din întreaga þarã ºi a avut-o ca
anfitrion pe Andreea Marin.
La eveniment au participat
reprezentanþi ai instituþiilor
guvernamentale ºi neguvernamentale
asistenþi sociali ºi susþinãtori ai
asistenþei sociale din România.
Gala, organizatã de cãtre Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali din

România, celebreazã Ziua
Mondialã a Asistenþei
Sociale ºi recompenseazã
performanþa ºi excelenþa
celor care ºi-au adus
contribuþia la dezvoltarea
asistenþei sociale ºi la
promovarea profesiei de
asistent social.
Festivitatea a inclus
spectacolul de neuitat
oferit de Ion Caramitru,
Horaþiu Mãlãele, Adrian
Naidin, Daniel Leº ºi
Holograf.
Cu acest prilej, directorul
executiv al Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul

Valentin Popescu, transmite tuturor
profesioniºtilor din sistemul de
asistenþã socialã

LA MULÞI ANI! ºi mult succes în
munca pe care o depun.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

pag. 4

actualitate

OBIECTIV mehedinþean

30.03 - 05.04. 2017

Ziua Unirii Basarabiei
cu România la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier
Luni, 27 martie a.c., la Secþia
de Artã a Muzeului Regiunii Porþilor
de Fier, în cadrul expoziþiei
temporare de acuarelã, A fost odatã
... Ada Kaleh, a plasticienei Sofia
Dorogostaisky, a avut loc o vizitã în
expoziþie ºi lecþia tematicã, Sofia
Drogostaisky... artist plastic
român cu origini basarabene.
Vizita în expoziþie ºi lecþia
tematicã s-au desfãºurat în prezenþa
claselor a VI - a ºi a IX-a, din cadrul
Liceului de Arte “Ioan ªtefan
Paulian”, alãturi de profesorii
Ianãºi Minodora, Mareºi Lucian,
Vîlceanu Florin ºi Sîrbu Silvia.
Activitatea s-a desfãºurat cu
prilejul Zilei Basarabiei. La data de
27 martie 1918/9 aprilie 1918,

Sfatul Þãrii a hotãrât
Unirea Basarabiei cu
România (Vechiul
Regat), în anumite
condiþii: Sfatul Þãrii
urma sã ducã la bun
sfârºit o reformã
agrarã, care trebuia sã
fie acceptatã fãrã
obiecþiuni de Guvernul
român; Basarabia avea
sã rãmânã autonomã, urmând sã
aibã propriul sãu organ legislativ;
legile locale ºi forma de administrare
puteau fi schimbate numai cu
acordul reprezentanþilor locali.
Sofia Dorogostaisky (19222013) este printre puþinii pictori
români care au imortalizat peisajele

din Clisura Dunãrii ºi din interiorul
Insulei Ada Kaleh, înainte ca
aceasta sã fie inundatã în urma
construcþiei barajului de la Porþile
de Fier I, în 1972. Artista s-a
nãscut la Dinãuþi, judeþul Hotin. În
1944 administraþia oraºului a fost
evacuatã ºi trimisã la Oraviþa, Sofia

Aproape de “micii pompieri”

În data de 28 martie a.c., Detaºamentul
de Pompieri Drobeta Turnu Severin ºi-a deschis
porþile pentru elevii ªcolii Generale „Petre
Sergescu”, în cadrul programului “ªcoala Altfel“.
Peste 50 de elevi, însoþiþi de descãlii lor, au
ales sã viziteze pompierii mehedinþeni. Acestora
le-a fost prezentatã atât tehnica din dotarea
inspectoratului, cât ºi tipurile de misiuni la care
sunt solicitaþi sã intervinã salvatorii. Copiilor
le-a fãcut plãcere sã se simtã pompieri pentru
o zi ºi au promis cã vor reveni.
Pompierii nu au fost doar gazde, ci ºi invitaþi
în cadrul programului “ªcoala Altfel”. Ei au
rãspuns solicitãrii fãcute de conducerea unui

centru comercial din municipiul Drobeta Turnu
Severin de a le vorbi despre ce înseamnã sã
fii pompier celor 50 de preºcolari ai Grãdiniþei
nr. 3 din municipiu, prezenþi la activitatea
desfãºuratã sub titulatura “Micii meseriaºi”.
Totodatã, micuþilor le-a fost prezentatã o parte
din tehnica ºi accesoriile folosite de salvatori.
Astfel de activitãþi s-au desfãºurat ºi vor
continua sã se deruleze în toate subunitãþile
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al Judeþului Mehedinþi, în cadrul
Programului “ªcoala Altfel”.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

lucrând în administraþie la acea
vreme a fost nevoitã sã plece. Prin
seria de acuarele cu peisaje din
Insula Ada Kaleh, artista îºi alina
dorul de locurile natale, cele douã
zone fiind foarte asemãnãtoare
(fuseserã cetãþi turceºti).
 Biroul de presã
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Cum s-a prãbuºit natalitatea în Mehedinþi
Dupã 1989, numãrul nounãscuþilor din România a scãzut
foarte mult, acelaºi trend
descendent înregistrându-se ºi în
judeþul Mehedinþi. Astfel, dacã în
urmã cu 28 de ani, la
Maternitatea din Drobeta Turnu
Severin se nãºteau anual circa
3.400-3.600 de copii, douã
decenii mai târziu, numãrul
acestora a scãzut sub jumãtate.
Datele Institutului Naþional de
Statisticã –Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Mehedinþi aratã cã în
decembrie 2016 numãrul
nãscuþilor-vii a fost de 193, în
creºtere cu 3 copii faþã de luna
noiembrie 2016, iar faþã de luna
decembrie din anul 2015, în scãdere
cu 5 copii. În anul 2016, numãrul
nãscuþilor-vii a fost de 2.232, în
scãdere cu 64 de copii faþã de
numãrul înregistrat în anul precedent.
În opinia cardiologului severinean
Cristian Jianu, purtãtorul de cuvânt
al Spitalului Judeþean de Urgenþe
din Drobeta Turnu Severin, regresia
naºterilor se înregistreazã din
cauza faptului cã populaþia fertilã
a migrat spre Occident:
„Din punct de vedere economic
judeþul Mehedinþi tinde cãtre zero,
practic nu avem o economie
dezvoltatã, nu avem locuri de
muncã atractive ºi în aceste
condiþii, populaþia activã fertil a
migrat în Occident pentru salarii
mai bune ºi un standard de viaþã
mai bun”. Acelaºi punct de vedere
îl împãrtãºeºte ºi medicul
ginecolog Damaschin Barbul, cel
care a condus Maternitatea
judeþeanã vreme de 26 de ani.
Românii nasc în Occident
„Dacã politicienii de astãzi nu iau
o datã hotãrâre privind natalitatea,
în 2025 populaþia României va fi
în jur de 17,9 milioane. Problema
de natalitate nu este legatã de faptul
cã românii nu mai fac copii, ei fac
copii. Îmi amintesc cã în anul 2011,
ministrul Sãnãtãþii din Italia a venit
la noi în þarã ºi a spus cã la Milano
al patrulea copil care se naºte este
român, iar la Roma al cincilea copil
este tot român. ªi acesta este un
pas în prãbuºirea natalitãþii”, spune

medicul Damaschin Barbul.
Dincolo de migraþia românilor
spre Occident, un alt motiv care
duce la scãderea natalitãþii îl
constituie factorii medicali, în
mod deosebit probleme de
sterilitate care în România nu sunt
rezolvate în mod corespunzãtor.
Problemele de sterilitate
„În România dacã un cuplu vrea
sã aibã copii, efectiv are o
problemã fiindcã sterilitatea
necesitã tratamente extraordinar de
scumpe, iar posibilitãþile financiare
ale românilor sunt destul de
restrânse. Sunt familii care au o
mulþime de probleme legate de
supravieþuirea zilnicã. Dupã cum
vedem în România legislaþia
încurajeazã, e adevãrat, sã se facã
copii, dar nu încurajeazã foarte tare.
Adicã este o chestiune gen <<nici
nu mori, nici nu trãieºti>>. ªi în
condiþiile astea în care nu existã o
politicã cu un puternic accent
prodemografic, atunci nu putem sã
facem mare lucru”, este de pãrere
medicul cardiolog Cristian Jianu.
În opinia sa, multe dintre
problemele medicale ginecologice
ale femeilor sunt cauzate de
„alimentaþia puternic procesatã, cu
alimente nesãnãtoase, cu o carne
încãrcatã cu hormoni, crescuþi
artificiali, o mulþime de plante
procesate genetic, toate acestea
punându-ºi amprenta pe calitatea
ovulului ºi a spermatozoidului”.
Avorturile, prea multe
O altã cauzã ar fi ºi aceea cã
femeile aleg cu prea mare uºurinþã
sã facã un avort ºi nu apeleazã la
metodele contraceptive.
„Avorturile sunt libere ºi din pãcate
femeile fac multe chiuretaje. Oamenii
nu au încã o culturã de anticoncepþie,
femeile nu aderã la ideea
anticoncepþionalelor, bãrbaþii nu
aderã la ideea folosirii prezervativelor.
ªi de aici existã aceastã promiscuitate
sexualã, cu boli cu transmitere
sexualã care creeazã probleme de
sterilitate secundarã”, mai spune
medicul Cristian Jianu.
De altfel, dupã acea perioadã
cumplitã dinainte de 1989, când
erau interzise avorturile la cerere,

numãrul avorturilor dupã 1990 a
crescut foarte mult, în primul an
dupã Revoluþie depãºind un milion.
Aceastã libertate venea dupã un
lung ºir de drame pe care femeile
din România le-au trãit din cauza
politicii duse de partidul-stat de la
acea vreme. Aproape un milion de
copii au rãmas orfani de mame în
perioada 1968-1989, când avortul
era interzis de lege în România.
„A fost o politicã forþatã a statului,
care a avut în primul rând un impact
deosebit de mare asupra femeilor
tinere. Era un gest de înjosire maximã
ca o femeie angajatã, indiferent cã era
într-o instituþie de cercetare ori întro fabricã, oriunde, trebuia la trei-trei
luni sã meargã într-un cabinet de
ginecologie ºi sã fie consultatã, ca sã
se vadã dacã nu cumva este vreo
sarcinã ascunsã”, spune medicul
ginecolog Damaschin Barbul.
Fostul ºef al Maternitãþii din
Drobeta Turnu Severin îºi aminteºte
cã în anul 1968 numãrul deceselor
a fost de 37. Multe femei recurgeau
la tot felul de metode empirice
pentru întreruperea sarcinii ºi din
acest motiv ajungeau în stare gravã
la maternitate. Salvate de medici,
acestea intrau însã pe mâna
anchetatorilor de la Miliþie ºi mai
apoi în faþa judecãtorilor.
„Femeile care aveau ºansa sã
scape cu viaþã, pe lângã trauma
chirurgicalã enormã pe care o
trãiau, trebuiau sã suporte stresul
din timpul cercetãrii penale al
Miliþiei. În fiecare sãptãmânã se
întrunea o comisie din care fãcea
parte un medic legist ºef al
judeþului, un ofiþer de miliþie, un
procuror ºi o doamnã care avea

funcþie mare în Comitetul
Judeþean de Partid ºi aceasta
decidea soarta femeii, dacã va fi
sau nu trimisã în faþa instanþei. Vã
daþi seama ce calvar trãia o
femeie”, povesteºte medicul
Damaschin Barbul.
Avem maternitate nou-nouþã
Ironia sorþii face ca la Drobeta
Turnu Severin, acum când numãrul
naºterilor este tot mai mic, sã existe
o maternitate nou-nouþã, a cãrei
piatrã de temelie s-a pus în anul
1988. A fost terminatã cu chiu cu
vai dupã 1990 de cãtre Consiliul
Judeþean Mehedinþi ºi chiar dacã
autoritãþile actuale nu au reuºit sã o
doteze cu aparatura medicalã
necesarã, foarte bun este faptul cã
maternitatea s-a mutat din vechea
clãdire. Era un fost hotel, o clãdire
insalubrã ºi improprie desfãºurãrii
unui act medical corespunzãtor, însã
medicii de aici au fãcut eforturi
uriaºe ani de zile pentru ca femeile
din Mehedinþi sã aducã pe lume
copii sãnãtoºi. Medicul ginecolog
Damaschin Barbul îºi aminteºte ºi
acum vizita unei delegaþii de medici
francezi de la o clinicã de lângã
Marseillaise, care au rãmas uimiþi
de condiþiile în care îºi desfãºurau
activitatea colegii lor de la Drobeta
Turnu Severin. Au remarcat, printre
alte aparate medicale din dotarea
maternitãþii severinene, prezenþa
unui aparat de anestezie, producþie
francezã, folosit în timpul celui deal doilea rãzboi mondial. Stupefiat,
unul din medici, a declarat, dupã cum
îºi aminteºte medicul Barbul: <Ori
voi sunteþi foarte buni ori, dacã
nu, Dumnezeu este de aici, din
Turnu Severin>.  Alexia M.
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Tot cu duetul cancerigen?!
* Tevatura cu „Gala Bute pare
sã se apropie de sfârºit. În ciuda
varietãþii pronosticurilor (21 de ani de
puºcãrie sau, dimpotrivã, achitare
pentru Elena Udrea), judecãtorii de
la ÎCCJ i-au dat fostei Blonde de la
Cotroceni ºase ani cu executare –ani
numai buni pentru a o menþine pe
Kovesi în funcþie –iar denunþãtorilor
ºi complicilor ei, pedepse ceva mai
reduse. Decizia nu este definitivã, dar
cel mai sigur e cã va rãmâne în
parametrii desenaþi marþi. De ce
soarta duduii Kovesi este legatã de
decizia în dosarul „Gala Bute” nu
este greu de ghicit, prin urmare,
nu mai insist.
* Mai grav este ceea ce se întâmplã
în jurul Ministerului Justiþiei ºi al
deþinãtorului acestui portofoliu,
Tudorel Toader. Omul, cunoscut ca un
profesionist integru, este supus, mai
discret, mai direct, unor presiuni greu
de suportat de orice om normal, tocmai
acum, când are de efectuat o evaluare
profesionalã amãnunþitã a activitãþii
procurorului general ºi a ºefei DNA.
Nu erau suficiente presiunile venite
dinspre preºedinþie ºi servicii, era
nevoie sã-ºi facã apariþia la cabinetul
ministrului, cu exact o jumãtate de orã
înaintea audierii lui Kovesi, inevitabilul
Hans Klemm, ambasadorul
ambasadorilor de pe aceste meleaguri.
Cu ce scop? Sã gãvãreascã, la o apã
platã cu lãmâie, cu nenea Tudorel
Toader despre fotbal american ºi femei
de-ale noastre?! Pe bune? Cine mai
crede în coincidenþe de acest fel este
ori un naiv incurabil, ori un

irecuperabil
imbecil.
* Când veþi
citi aceste
rânduri, stimaþi
cititori, adicã
joi dimineaþã,
veþi cunoaºte
deja verdictul
ministrului
Justiþiei, care
va fi dat
miercuri pe la
prânz, dupã
cum am fost
deja asiguraþi.
Eu aº îndrãzni un pariu –anume cã
acest duet cancerigen al vieþii publice
româneºti, Lazãr –Kovesi, va fi salvat
de la destituirea meritatã. ªi asta,
fiindcã pe la noi, pe malurile
Dâmboviþei, nu se prea poartã
verticalitatea moralã ºi probitatea
profesionalã, ci este cultivatã, sub
toate variantele posibile, poziþia
ghiocelului, dacã înþelegeþi ce vreau
sã spun. Nicolae Ceauºescu, în felul
lui primitiv ºi bolovãnos, încercase
sã ne vindece de aceste tare...
naþionale. Pe ici, pe colo, chiar
reuºise. Numai cã a venit „ribiliunea”
din decembrie 1989 ºi, de unde pânã
atunci ne consideram ceva aproape
de buricul pãmântului, ne-am vãzut
trecuþi brusc în rând cu proasta (mã
rog, handicapata) satului. Ãsta era
ukazul revoluþionar ºi gata. Cine
îndrãznea sã ridice, cât de cât, capul
din pãmânt era trecut imediat la index,
din comunist, ceauºist, rusofil etc. nu

era scos. Deci,
fãrã prea multe
v o r b e ,
c o n v i n g e re a
mea, scrisã
marþi, 28 martie,
la ora 22, 17,
este cã joi
dimineaþã ne
vom trezi, mãcar
cu madame Kovesi în aceeaºi funcþie.
Dacã nu ºi cu taica Lazãr. Mi-aº dori
sincer sã fiu profet mincinos, dar...
* Dragi tovarãºi ºi prieteni, fraþi
cãuzaºi, aþi vãzutãrã oare ce minuni
de vitejie diplomaticeascã fãcu nenea
din capul trebii cotrocene pe la
Roma? Aþi vãzutãrã, au ba? Pãi cicã
omul a dat semnalul continuãrii
consolidãrii Uniunii Europene (uf,
prea multe genitive unul dupã altul!)
ºi cã, în spatele lui s-au aliniat,
cuminþi, toþi marii lideri europeni!
Cicã –a zis el, cu modestia-i
recunoscutã - a prins doar o zi bunã.
I-auzi! Mai aflãm cã s-a mai lãudat în
faþa europenilor strânºi la summit cu
ce demonstraþii de stradã au loc în
România! Ptiu, bãtu-te-ar norocul sã
te batã de plãvan, cã cum(sic!) le zici
tãlicã de bine ºi de oportun, mai rar
cineva! Cu ocazia asta, nu s-a mai
aºezat nimeni în spatele matale?
* Bineînþeles cã distinsul dulap nu

a pierdut ocazia sã-ºi plimbe
nevasta prin Europa. A fost singurul
între liderii europeni, dar te pui cu
te-ncurci? Tot e bine: au vãzut ºi
europenii ce înseamnã sã ai în capul
trebii un cuplu de „penali”. Dacã
glandele bunului simþ i-ar fi cât de
cât funcþionale, acest plãvan
nãzuros ar trebui sã-ºi prezinte
urgent demisia, poate astfel
reuºeºte sã-i urneascã de pe scaun
fundul lat ºi pãtrãþos al lui Kovesi.
N-avem însã noi norocul ãsta, sã
scãpãm de ambele calamitãþi
deodatã. Ar fi prea frumos!
* Ne-am liniºtit ºi cu calificarea la
mondialul de fotbal din Rusia de la
anul. Programat la Cluj-Napoca –
fiindcã, deh, Arena Naþionalã cicã le
poartã bãieþilor ghinion! –meciul cu
Danemarca, nul din toate punctele de
vedere, ne-a arãtat ºi mai clar hidoasa
prãpastie cãtre care se îndreaptã, fãrã
putinþã de scãpare, fotbalul
românesc. Neamþul adus pe post de
selecþioner ºtie atâta fotbal cât poate
sã arate piciorul meu stâng. La fel ca
ºi filfizonul cu muci în frezã din
fruntea Federaþiei Române de Fotbal.
Cine i-o þine pe ãºtia-n braþe, fraþilor?
În vremea asta, echipierii strãlucitei
selecþionate de la Mondialul din 1994
stau pe tuºã sau chiar dupã gratii!
Lãsaþi-le locul liber, lichelelor!

politicã localã
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Deputatul PNL de Mehedinþi,
Virgil Popescu:

Reporter: Domnule Virgil
Popescu ce aºteptãri aveþi de la
Congresul PNL care va avea loc
pe data de 17 iunie 2017?
Virgil Popescu: Mã aºtept ca odatã cu
alegerea unei noi echipe de conducere
ºi a unui nou preºedinte partidul sã se
reaºeze ºi sã înceapã bãtãlia politicã
într-un mod coerent cu PSD. Este
nevoie ca acest Congres, unde vor veni
peste 5000 de delegaþi din toatã þara,
sã dea legitimitatea politicã liderilor
atât la nivel central, cât ºi la nivel
teritorial, pentru cã sã nu uitãm
pânã pe 2 mai vor avea loc alegeri
în toate filialele din þarã.
Reporter: Veþi candida la o funcþie
în conducerea centralã a PNL?
Virgil Popescu: Nu m-am gândit
pânã acum la ce funcþie voi candida
în conducerea centralã, însã voi
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„Mi-aº dori ca pânã la finalizarea
mandatului de parlamentar judeþul
Mehedinþi sã aibã un parc industrial”

candida cu certitudine la
preºedinþia PNL Mehedinþi, dupã
care voi lua o decizie cu privire la
conducerea centralã. Sunt de mult
timp implicat în conducerea
Departamentului economic al PNL
ºi evident cã doresc sã menþin
aceastã implicare ºi pe viitor.
Reporter: În ceea ce priveºte judeþul
nostru, cum vedeþi relansarea PNL
Mehedinþi dupã rezultatul nu tocmai
bun de la alegerile locale ºi
parlamentare de anul trecut?
Virgil Popescu: Dupã finalizarea
procedurii de alegeri, veþi vedea o
implicare mult mai mare a PNL
Mehedinþi prin consilierii locali ºi
judeþeni pe care îi are în susþinerea
unor hotãrâri de consiliu pentru
stimularea creãrii de noi locuri de
muncã. Am promis în campania
electoralã acest lucru atât la locale,
cât ºi la parlamentare. Am aºteptat
ca PSD sã dea un semn cã ar dori
sã facã acest lucru ºi am luat decizia
cã trebuie sã luãm noi hora înainte.
Mi-aº dori ca pânã la finalizarea
acestui mandat de parlamentar
judeþul Mehedinþi sã aibã un parc
industrial, locuitorii oraºului
Drobeta Turnu Severin sã
beneficieze toþi de alimentarea cu
gaze naturale, iar problema încãlzirii
oraºului sã fie finalizatã odatã pentru
totdeauna. Aceste trei proiecte sunt,
dupã pãrerea mea, cele mai

importante pe care partidul le va
urmãri în acest mandat ºi îmi doresc
din tot sufletul sã fie finalizate înainte
de terminarea mandatului.
Reporter: Ce ºi-a propus sã facã
PNL Mehedinþi în municipiul
Drobeta Turnu Severin în acest an
la nivel de proiecte administrative?
Virgil Popescu: Cred cã anul acesta
poate fi demarat proiectul parcului
industrial ºi cred cã anul acesta vom
reuºi sã sensibilizãm Guvernul,
astfel încât Unitatea de Management
a Apei Grele sã fie înfiinþatã la
Drobeta Turnu Severin, iar stocul de
apã grea sã fie pus în siguranþã.
Reporter: Cum vedeþi rezolvarea
problemei agentului termic în
municipiul Drobeta Turnu Severin?
Virgil Popescu: Ca sã fiu sincer nu
cred cã se va putea gãsi o soluþie
definitivã pentru încãlzirea oraºului în
acest an. Dar sper cã Guvernul PSD
nu va lãsa Severinul fãrã cãldurã ºi
apã caldã, cum nici noi nu am fãcuto anul trecut. Eu voi sprijini din
calitatea mea de vicepreºedinte al
Comisiei de Industrie ºi Servicii din
Camera Deputaþilor toate acþiunile pe
care Primãria ºi Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin le vor face la
Ministerul Energiei ºi vã asigur cã voi
fi foarte vocal în a susþine acest lucru.
Reporter: În ce a constat activitatea
dvs. parlamentarã de deputat de
Mehedinþi pânã în acest moment?

Virgil Popescu: Activitatea mea
parlamentarã din plenul Camerei
Deputaþilor ºi în comisii se poate
vedea pe site-ul acesteia. Ea s-a axat
ºi se va axa în continuare pe
înfiinþarea Unitãþii de Management
a Apei Grele, în acest sens
depunând ºi un amendament la
Legea bugetului ºi fãcând o
interpelare la ministrul Energiei. În
acest moment am primit garanþii
ferme, scrise, de la ministrul
Energiei cã Unitatea de Management
a Apei Grele va fi înfiinþatã la
rectificarea bugetarã. Urmeazã sã fac
încã o interpelare referitoare la
contractul de concesiune a
distribuþiei de gaze în Drobeta Turnu
Severin, pentru cã nu mi se pare
normal sã avem gaze la poarta
oraºului din 2008, iar în anul 2017
sã nu beneficieze de acesta tot
oraºul. Contractul de concesiune ar
fi trebuit sã prevadã indicatorii de
realizare a investiþiei în Drobeta
Turnu Severin ºi vreau sã ºtiu ºi eu
dacã au fost respectaþi ºi care este
graficul de realizare pe care
investitorul l-a propus la semnarea
contractului. Mi se pare strigãtor la
cer sã ne prindã iarna 2017 fãrã ca
mãcar Spitalul Judeþean ºi ºcolile
din municipiul Drobeta Turnu
Severin sã nu fie racordate la
reþeaua de gaze naturale.
A consemnat Mircea Popescu

destinul postum al protagonistului
„pe nedrept ignorat în literaturã, ºi-n
general în toate domeniile artei, spre
deosebire de alte personaje biblice
din Vechiul Testament”...
Nedreptate cãreia Isidor Chicet îºi
propune sã-i diminueze proporþiile
prin scrierea acestei cãrþi, între altele,
ºi cu valoare de gest/ act reparatoriu.
Atât eruditul prefaþator al cãrþii,
Mihai Afrenþoae, cât ºi autorul, în
explicitul sãu „Preambul”, indicã
inestimabila sursã de inspiraþie/

informaþie: „un manuscris descoperit
la Cairo, în Egipt, care relateazã
istoria lui Iosua, urmaºul lui Moise
la cârma poporului evreu”.
Construcþia epicã imaginatã ºi
solid articulatã pe temeiul acestui
generos izvor documentar se
constituie, înainte de toate, într-o vie,
incitantã cronicã a miraculoaselor
izbânzi dobândite de Poporul Ales,
condus cu biblicã înþelepciune de
Iosua cãtre Pãmântul Fãgãduinþei.

Potenþialul narativ al evocãrii
„Iosua”, publicatã în 1995. Ambele
vârstelor biblice
creaþii au, de altminteri, drept

Cronicã literarã de Victor Rusu
Apreciatul prozator, dramaturg
ºi etnolog Isidor Chicet revine în
actualitatea literarã, dupã o lungã ºi
dureroasã pauzã, generatã de nefaste
evenimente de ordin biografic, cu o
substanþialã ºi semnificativã naraþiune
de inspiraþie biblicã –„Relatare din
SIHEM”, publicatã recent, în condiþii
grafice de o sobrã eleganþã, la Editura
„Serafica” din Roman.
Substanþa epicã a noului volum a
mai fost abordatã, interpretatã ºi
transfiguratã artistic de scriitorul
Isidor Chicet, cu mijloace de expresie
proprii genului dramatic, în piesa

personaj principal pe Iosua (Joshua
Ben Nun), „succesorul lui Moise,
care este, ne încredinþeazã autorul,
extrem de exact ºi bine documentat,
primul personaj din Vechiul
Testament care se mai numea ºi Isus
Navi. El a dus Poporul Ales în
Pãmântul Fãgãduinþei, anticipând,
parcã, traiectoria solemnã a lui Isus
Cristos, care câteva sute de ani mai
târziu va duce o lume întreagã cãtre
Mântuire”... În asemenea condiþii,
scriitorul este vizibil contrariat de

 Continuare în pag. 10
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Clubul de crimã organizatã
împotriva statului român

traiul zilnic? În loc sã scadã actele
voastre de corupþie, au devenit mai
frecvente, mai late, mai lungi ºi mai
criminale! Miniºtri, magistraþi,
politicieni de toate culorile, oameni
de afaceri, bãieþi care mai de care
mai „deºtepþi” au fost cercetaþi ºi
condamnaþi în ultimii ani pentru
fraude uriaºe, pentru dare ºi luare
Voi, mãscãricilor din de mitã, pentru sabotarea
Parlament, ne-aþi adus fericirea de economiei naþionale ºi pentru
a fi sãraci de un sfert de veac! spionaj în favoarea unor þãri
Fericirea de a fi cãlcaþi în picioare strãine... De ochii lumii, doar cîþiva
de lifte strãine, care vor sã-ºi facã au fost încarceraþi... cu „termen
statul lor în statul nostru ºi ne-au redus”, la relaxare, prilej de autocumpãrat pe nimic terenurile victimizare ºi temperare a revoltei
agricole, pãdurile, casele ºi apele! ºi furiei mulþimii. La ieºirea de la
Cã aþi reuºit, ºi noi sîntem vinovaþi! zdup, din nou, trai pe vãtrai, de
Ne-aþi izgonit tinerii ºi pãrinþii peste averile lor însuºite ilegal, nimeni nu
graniþã, forþîndu-i sã slugãreascã s-a atins. Gura prostimii a fost
pentru strãini, pentru ca familiile lor astupatã. La începuturile ei, mita
rãmase în þara pe care aþi confiscat- însemna, acolo, niºte lãzi cu vin,
o, sã aibã, chipurile, un trai mai cutii cu whisky, caltaboºi, þuicã ºi
bun! Aveþi curajul sã vã daþi zeci de mii de euro, ca pe vremea
demisia, sã restituiþi Þãrii tot ce-aþi lui Decebal Traian Remeº ºi Ioan
furat ºi sã plecaþi în bloc ºi la bloc, Avram Mureºan, iar acum, mita
fireºte, sã trãiþi cu datorii la atinge miliarde de euro. Aºa s-au
întreþinere, cu pîine, fasole ºi ridicat faimoasele cartiere
cartofi, sã mergeþi cu autobuzul la rezidenþiale în România, înþesate de
cea mai ieftinã piaþã ºi sã nu ºtiþi imense ºi sfidãtoare vile luxoase,
ce este concediul, pentru cã aºa au devenit miliardari ºmecherii
salariile nu se-ajung nici pentru ºi neruºinaþii care fac politicã de
asuprire a
propriului
popor, prin
evaziune, mitã
ºi hoþie la
drumul mare.
Sã le fie
verificate, leu
cu leu, averile
bogaþilor
postdecembriºti!
Cîte afaceri de
corupþie mîrºavã
nu ºi-au dat
duhul ºi au fost
îngropate prin
sertarele
procurorilor
ºtiuþi ºi neºtiuþi!
Cu hoþii care
furã pentru a se
hrãni, hoþii
mãrunþi,

imediat îºi face justiþia treaba! Am
vãzut la televizor un circ grotesc,
extrem de dureros, cu un amãrît de
boschetar, care, cu bani din cerºit,
cumpãrase de la un marchet o
sticlã de suc ºi o ciocolatã, dar mai
rîvnise ºi la o nuga, pentru care însã
nu-i ajungeau banii. Dar, fiindcã
foamea îi striga cu disperare sã ia
ºi nuga aceea, care costa doar 60
de bãnuþi (deci, 0,60 lei!),
pedepsitul de Dumnezeu a bãgat
nuga în buzunar. Dupã ce a plãtit
la casã ciocolata ºi sucul, a fost
controlat ºi i s-a gãsit marea
comoarã furatã. Alarmã de gradul
zero, televiziune, poliþie,
jandarmerie ºi alte organe l-au
expus pe nenorocit oprobriului
public, l-au ridicat cu duba ºi l-au
dus la beci, ca sã ia lumea aminte
de ce va sã zicã furtul din avutul
altuia! Pe românii care s-au
împrumutat la bãnci, nu ca sã-ºi
punã plasme 3D în casele de lut
sau mobilã cu telecomandã în niºte
amãrîte de apartamente, nici ca sãºi þinã copiii la ºcoli înalte, în
celebrele universitãþi din vestitul
Occident, ci ca sã-ºi opereze
bolnavii sau sã-ºi îngroape morþii,
i-aþi executat silit ºi i-aþi lãsat fãrã
case, cînd au rãmas fãrã locurile
de muncã desfiinþate tot de voi,
mãscãricilor! Cînd e vorba de voi,
cei care aþi furat ºi vîndut România,
aþi luat împrumuturi fabuloase din
bãnci fãrã sã le mai restituiþi,
justiþia foloseºte ochiometrul,
fiindcã este tot la mîna voastrã! Sã
le fie verificate, leu cu leu, averile
celor care s-au îmbogãþit dupã
lovitura de stat din 1989,
antiromânii care acþioneazã
protejaþi de legiuitori, la rîndul lor,
membri ai clubului de crimã
organizatã împotriva statului
român. Cele mai periculoase gãºti
de hoþi au luat în stãpînire
România ºi-au împins-o în
rãzboaie strãine. Dureros este cã
ºi-au gãsit susþinãtori în rîndul
populaþiei, care îi apãrã cu
violenþã ºi prostie ºi îi voteazã
pentru un peºcheº de crîºmã.

Ce ruºine, ce nesimþire
ordinarã, ce sfidare grosolanã a
poporului pe care ar trebui sã-l
slujeascã!
„A nu fi cuprins de ruºine atunci
cînd ai furat, e cea mai mare
depravare”, zicea Aristotel pe la anii
300 î.H. Aceºti „specialiºtii” care au
reconstruit dialectica hoþie-lege, nu
trãiesc doar din retribuþia uriaºã de
parlamentar, ba, încã, îºi mai fãcurã
ºi pensii suplimentare, ce ruºine, ce
nesimþire ordinarã, ce sfidare
grosolanã a poporului pe care ar
trebui sã-l slujeascã, nu sã-l
jefuiascã! (Fiindcã „Patria este
norodul, iarã nu tagma jefuitorilor!”,
cum zicea Tudor din Vladimiri).
Sursele lor de bani s-au înmulþit ca
ploºniþele în bojdeuca sãracilor, iar
cînd sînt atinºi de cineva la
inteligenþã pot prezenta seturi de
diplome de facultãþi, masterate,
doctorate, burse strãine, încît e clar
cã, banii ºi puterea le-au lungit
mînile ºi parºivitatea, nu le-a sporit
mintea. Avari, cupizi, fãþarnici,
seniori ai lãcomiei de bani,
distrugãtori a tot ce-i românesc,
politicienii noºtri n-au lucrat
niciodatã pentru popor, fiind tot
timpul împotriva lui. Înhãitaþi cu
strãinii ºi duºmanii României,
urzesc ºi pun la cale împotriva
naþiunii, dar în folosul ºi sporul
nemerniciei lor. Spioneazã pentru
strãini, fãcînd un titlu de glorie din
asta. Cît de potrivite sînt versurile lui
Adrian Pãunescu pentru micimile
din Parlament!: „La muncã, derbedei,
cã trece anul/ ªi vin ãilalþi ºi-o sã vã
ia ciolanul./ Fãceaþi pe democraþii cei
cucernici,/ […] mamii voastre de
nemernici!/ Scuipaþi-vã-ntre voi cum
se cuvine/ ªi-apoi convingeþi-vã cã e
bine.// C-aþi luat o þarã de mai mare
dragul/ ªi i-aþi distrus averile ºi
steagul./ S-ajungem colonia de
ocarã/ Care-ºi va cere scuze în
maghiarã./ ªi, prin complicitãþi cu
demoni aprigi,/ Aþi desfiinþat uzine,
câmpuri, fabrici”...
La muncã, derbedei!
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Ponta mai ronþãie din Dragnea
Fostul premier Victor Ponta ar
fi rãmas singurul critic al liderului
Suprem al PSD, Liviu Dragnea. Este
singurul care se laudã singur cã îl
criticã pe Dragnea, când poate. În
ultima sa intervenþie prin faþa presei,
pe care pe vremuri o ironiza ºi o scuipa
pe cap, Pontãnel se ia de ºeful sãu
politic ºi îl acuzã de despotism ºi chiar
absolutism ºi autoritarism ºi tot ce se
terminã în „ism”. Comunism.
Lãcomism. Puterism. Pescuism. Asta
nu merge. Adicã, spune Ponta, Liviu
Dragnea ar conduce þara precum
conducea Consiliul Judeþean
Teleorman. Adicã el era cel cu mapa,
iar restul cu sapa. Zice Ponta, sugestiv,
„unul care gândeºte ºi restul care
munceºte”. Adicã ºi mai clar unul
suprem de deºtept peste o mare de
prostãlãi sau pontãlãi.
Dar Ponta nu ºtie cã ºi el visa,
precum aspirã ºi Dragnea. Sã fie cel
mai deºtept peste o mare de proºti.
Respectiv doar el ºtie care este
adevãrul suprem pentru þarã ºi de ce
au nevoie cetãþenii ºi care este
viitorul. Cam la asta aspirã toþii ºefii
ºi ºefuleþii din partide, mai ales cei
care nu au avut pufuleþi când erau
mici sau cei care primeau banane ºi
portocale doar de revelion. Cam aºa
primeam toþi care am prins o parte
din comunism. Asta înseamnã cã toþi
ne visãm tãtuci supremi, gata sã
conducem prostimea cãtre viitorul

luminos?! Nu se ºtie niciodatã ce zace
în rucsacul fiecãrui român de rând.
Unii ar spune cã bastonul de mare
ºpãgar, altul bastonul de Mare Prost
al Naþiunii: depinde ce alege: sã fure
sau sã fie sãrac ºi cinstit.
Poate cã avem nevoie de un
conducãtor care sã ºi fure, dar care sã
ºi facã ceva pentru naþiunea lui. Poate
cã este prea mult spus Conducãtor
care furã. Poate fi un pleonasm în
România. Pe undeva, cam tot ce
ajunge la Putere tinde sã bage mâna
în borcanul cu miere, într-un fel sau în
altul, direct sau indirect, prin interpuºi
sau prin foarte apropiaþi. Adicã sã stai
pe un buget al þãrii ºi tu sã împarþi zeci
ºi sute de miliarde ºi sã nu îþi faci
cumva partea, o felie mãcar din total.
Asta înseamnã sã fii mare prost al
naþiunii. Adicã sã ieºi dintr-o funcþie
mai sãrac decât erai înainte de a te pune
pe condus. Unii l-ar da exemplu pe
Emil Constantinescu. Ãsta nici nu ar
fi condus, nici nu ar fi fost suficient de
bandit sã fure pentru el ºi pentru ai lui.
Dar poate cã cei din echipa lui au furat.
Adicã este vorba de partid ºi anturaj.
Nu este România prima þarã cu
politicieni corupþi ºi cu acte de corupþie
la tot pasul. Uite câte exemple ies la
ivealã în campania electoralã din
Franþa. Bãtrâna Franþã care ne dãdea
peste bot cu democraþia ei avansatã,
dar care bãga cum putea putregaiul pe
sub preºul partidelor politice. Acum

aflãm cum îºi angajau unii candidaþi
copiii pe la cabinetul parlamentar sau
de alte cheltuieli potrivnice legii.
Revenim la cele doi oi ale noastre
sau la lupii costumaþi în lânã de oaie,
Ponta ºi Dragnea, lucrurile stau în
felul urmãtor. Ponta ne aratã periodic
cã este singurul câine de pazã al
democraþiei, în timp ce ºeful sãu
politic ºi-ar face de cap despotic în
þarã. Dacã nu ar fi Ponta sã îl muºte
de turul pantalonilor pe Liviu, s-ar
alege praful de democraþia originalã
româneascã. Adicã pe undeva trebuie
sã îi mulþumim cu satisfacþie Micului
„Titulescu” pentru fapta bunã pe care
o face. ªi, totuºi, ar putea Victor sã
spele rufe în public pe seama lui Liviu
Dragnea, dacã ºeful Camerei
Deputaþilor nu ar fi la mâna fostului
premier? ªi-ar permite Ponta sã
spunã câte în lunã ºi în stele dacã nu
ar fi frate de caºcaval ºi cuþit cu
Dragnea? Victor ºtie cã arma
autodenunþului este cea mai durã.
Încã. În România. ªi Liviu a avut tot
timpul reacþii controlate când a venit
vorba de fostul sãu coleg de

administraþie. ªtie ºi Ponta lucrul
acesta, ºtie ºi Dragnea. Dragnea e
mai degrabã timid când vine vorba
de Ponta ºi nu l-a bãgat niciodatã în
mã-sa. Poate cã Ponta ºtie multe
despre Liviu ºi din acest motiv nu este
încã paraºutat din PSD. Oricum, nu
stã un partid într-un om, dar un om
poate sã stea într-un alt om. Vezi cazul
„Liviu Dragnea - Victor Ponta”.
Ponta nu mai are nimic de pierdut
pentru cã deja pare sã fi pierdut totul.
Joacã orice carte. ªi cartea de bucate.
E un ortac de gherilã care trage
bombonele cu mitraliera sau care
aruncã stânci cu praºtia. Devine ridicol,
iar pericolul care îl paºte este ca la un
moment dat, dacã nu bagã material
serios pe þeavã, sã nu mai fie luat în
serios de nimeni. Adicã, Ponta clovnul de la PSD. Clovnul de la Curtea
Supremului Dragnea. Clovnul nu este
executat în piaþa publicã, pentru cã
toatã lumea ºtie cã asta e meseria lui,
chiar dacã este ºi acid din când în când
la adresa Supremului. Râde
Conducãtorul de Ponta, râd ºi supuºii.
 ªtefan Bãeºiu
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lor. Urmeazã în mod firesc
întrebarea cu privire la urmãtoarea
poziþie pe scara axiologicã.
Pentru mulþi dintre noi de o atracþie
deosebitã se bucurã puterea,
capacitatea de a-þi impune celorlalþi
voinþa proprie. Aici nu este clar din
istorie dacã deþinerea puterii este un
beneficiu personal, al conducãtorului,
sau unul colectiv, în care grupul,
mulþumit de direcþia imprimatã de lider,
îl urmeazã cu credinþã.
O treaptã însemnatã ocupã în
aceastã succesiune proprietatea,
sintetizatã, de la inventarea lor, prin
bani. Fiecare dintre noi apreciem
confortul, comoditatea, calitatea
materialã a vieþii. Suntem cu toþii
preocupaþi sã avem împlinite
aºteptãri strict-concrete, care
înseamnã alimentaþie, locuire,
securitate personalã.
ªi puterea ºi avuþia sunt consecinþe
ale efortului individual, un efect de
persuasiune într-o direcþie sau alta.
Mai exact, depinde de fiecare dintre
noi dacã dorim sau nu sã avem una
sau alta. Sã avem mai multã putere,
mai mulþi bani. Discuþia pe care o
deschid aici este ce facem atunci
când nu este suficient un simplu act
de voinþã ca sã avem, ci trebuie
altceva, mult mai complicat, pentru
cã este vorba despre sentimente, a
cãror zonã presupune un alt registru
de abordare. Iar dintre sentimentele
pe care le trãim, cel mai important
este dragostea.
Prima formã de iubire cu care neam întâlnit a fost cea a pãrinþilor

noºtri, care ne-au fãcut ºi ne-au
crescut, având în permanenþã grija
noastrã. Este dragostea organicã,
fizicã, a omului, identificatã cu
instinctul matern. Acesta e normal sã
fie mai puternic pentru mame, pentru
cã ele sunt purtãtoarele de prunci,
corpul lor îi dezvoltã ºi îi naºte. Tot la
fel de organicã este ºi dragostea
copiilor pentru pãrinþi, pentru cã ei iau fãcut, iar negarea pãrinþilor nu
poate însemna decât golul, neantul.
Nimic nu ne putem dori mai mult
pe lume decât sã fim iubiþi. Sã fim în
gândurile celuilalt, în sufletul sãu, în
fiinþa sa. Cum? Greu de rãspuns.
Suntem iubiþi pentru cã suntem
Am vãzut de curând într-un
frumoºi, buni, interesanþi, perspicace
episod dintr-un serial poliþist fãrã prea
etc. Sau nimic din toate acestea.
mari pretenþii o secvenþã în care un
Iubirea încolþeºte în sufletul nostru
personaj (un bãrbat) îi spunea altui
instantaneu, pe negândite. ªi aici
personaj (o femeie) urmãtoarea
“negândirea” are justificare, pentru cã
propoziþie: “... dragostea este
dragostea nu este raþionalã, ci
supraestimatã”. Nu are importanþã dacã
instinctualã. Nu ne putem propune sã
în scena respectivã replica avea sau nu
ne îndrãgostim, acest fapt se produce
greutate. Mi-am notat formularea pentru
pur ºi simplu. Sau nu.
cã am simþit nevoia de a o comenta.
Nici filozofia nu a putut sã ignore
Omul a organizat dintotdeauna
dragostea, ea constituind subiectul
ierarhii ale valorilor în care sã creadã.
unor lucrãri cu totul memorabile.
Pe primul loc se aflã viaþa, ea fiind
Amintesc dialogul lui Platon intitulat
cel mai de preþ dar pe care l-am primit
“Banchetul”, studiul lui Marsilio Ficino
de la cei care ne-au fãcut, iar credinþa
“Asupra iubirii” sau cartea lui S.
adâncã este cã la temelia sa, ca dar,
Kierkegaard “Jurnalul seducãtorului”.
se aflã voinþa divinã. Legatã strict de
Dragostea este una din marile teme
viaþã, de conservarea ei, se aflã
ale literaturii. Cântecul popular,
sãnãtatea, privitã ca valoare socialã.
transmis mii de ani, prin viu grai, a
Îngrijirea sãnãtãþii este rodul
bucurat ºi bucurã inimile tuturor.
cunoaºterii, care a fãcut posibilã
Exprimarea sentimentelor este simplã
intervenþia prin ºtiinþã ºi experienþã
ºi expresivã: “La fântânã, pe rãzor/
în tratarea multor boli ºi vindecarea
Se-ntâlneºte dor cu dor/ Se sãrutã
pânã mor”. Sau “De n-ar fi ochi ºi
sprâncene/ N-ar mai fi pãcate grele”.
 urmare din pag. 7 Ampla naraþiune are o certã viabilitate Basmele noastre au în centru o
esteticã, graþie remarcabilei sale capacitãþi evocatoare, materializatã pereche în care Fãt Frumos ºi Ileana
convingãtor în succesiunea tensionatã a unor stampe de epocã Cosânzeana reprezintã idealul de
memorabile, expresive, semnificative ºi, mai ales, reprezentative pentru frumuseþe al unei întregi civilizaþii.
timpul, locurile ºi oamenii, trei factori esenþiali în ce priveºte autenticitatea
Sursã de inspiraþie pentru
ºi originalitatea de netãgãduit a întregului discurs narativ, sensibil potenþat numeroºi scriitori a fost “mitul
subiacent de inefabile, înãlþãtoare trãiri metafizice.
zburãtorului”, plasat de G. Cãlinescu
Desigur, toate aceste reuºite de ordin estetic nu ar fi fost posibile în absenþa între miturile fundamentale ale culturii
unei bune, temeinice cunoaºteri a realitãþilor epocii evocate, precum ºi a populare româneºti.
inestimabilelor texte biblice, de o eternã, sfântã înþelepciune ºi luminã. În acest
Mitologiile dragostei sunt
sens, bogãþia trimiterilor/referinþelor culturale din fiecare paginã a volumului numeroase în culturile lumii. Biblia
„Relatare din Sihem” ne convinge, o datã în plus, cã scriitorul Isidor Chicet este conþine una dintre cele mai frumoase
un veritabil iniþiat, care a ajuns la cota de mare elevaþie intelectualã a erudiþiei. creaþii ale umanitãþii care este poemul
Erudiþie care, în chip fericit, îi dubleazã, îi nutreºte substanþial ºi îi “Cântarea Cântãrilor”, cu pasaje care
au intrat în ceremonialul liturgic al
fecundeazã bogat talentul scriitoricesc.

Potenþialul narativ al...

cãsãtoriei: “Cât de frumoase sunt,
domniþã, picioarele tale în sandale!
Rotundã-i coapsa ta, ca un colan de
meºter iscusit lucrat. Sânul tãu e cupã
rotunjitã, pururea de vin tãmâios
plinã; trupul tãu e snop de grâu, încins
frumos cu crini din câmp
(Frumuseþea Sulamitei)”.
Mitologiile occidentale ale iubirii
sunt cunoscute prin douã mari creaþii,
ambele cu finaluri tragice: “Tristan ºi
Isolda”, legendã celticã, ºi “Romeo
ºi Julieta”, piesã de teatru a marelui
William Shakespeare. Eroii lor nu-ºi
pot trãi din plin dragostea pentru cã
se vor ridica mereu stavile în calea
fericirii: onoarea, datoria faþã de rege,
respectul în faþa prieteniei.
Culturii spaniole i se datoreazã
mitul seducãtorului, reprezentat de un
personaj irezistibil, Don Juan. Acesta
nu cautã, însã, dragostea, ci cuceririle
ca simplã aritmeticã. Nu face
deosebiri între fiicele Evei, ele putând
fi orice: servitoare, prinþese, doamne
din înalta societate. Personajul îºi
întemeiazã calitãþile pe farmec
personal, curaj, maniere elegante,
perseverenþã, bogãþie.
Marea literaturã rusã, prin
A.S.Puºkin, a dat lumii în 1820
capodopera “Ruslan ºi Ludmila”.
Cãutarea înverºunatã ºi plinã de
peripeþii a prinþesei dispãrute de cãtre
viteazul îndrãgostit, Ruslan, nu a lãsat
indiferent geniul muzical al lui Mihail
Glinka. Acesta a compus opera cu
acelaºi nume, pe libretul inspirat de
marele poet romantic.
Nu voi insista acum asupra
literaturii româneºti de dragoste,
întrucât marii noºtri scriitori, fie ei
poeþi, prozatori sau dramaturgi au
dovedit din plin înzestrare ºi talent
când inspiraþia lor a fost înteþitã de
flacãra iubirii. De la Ienãchiþã
Vãcãrescu pânã la tânãrul care îºi
cautã azi un loc pe marea scenã a
literaturii noastre, e o cale nu lungã,
de mii de ani, ca în cultura Indiei, sã
zicem, dar suficient de consistentã ca
sã poatã fixa o literaturã de seamã.
Rãmân dator cu o discuþie pe
care, din lipsã de spaþiu n-am
deschis-o. Mã refer la literatura
îndrãgostitã a femeilor sau la
femeile îndrãgostite ºi literatura lor.

OBIECTIV mehedinþean

actualitate

Provocarea Liceului Tehnologic
“Tudor Vladimirescu” ªimian
trandafiri, au semãnat seminþe de flori
ºi au realizat obiecte de mobilier
ornamental confecþionate din deºeuri
reutilizabile.
Organizatorul acestui concurs este
Asociaþia ViitorPlus care are o
experienþã de 10 ani în dezvoltarea
de programe de antreprenoriat
social, educaþie pentru mediu,
voluntariat, infrastructurã de mediu.
Viziunea Asociaþiei ViitorPlus
este “Redescoperim împreunã
legãtura cu natura ºi investim în
ceea ce lãsãm în urma noastrã”, iar
misiunea lor este de a face proiecte
de mediu, integrate, cu impact
pozitiv pe termen lung, de a
dezvolta piaþa ºi expertiza pentru
producþie ºi consum durabil ºi de
a realiza experienþe educaþionale
ªimian, un profesor ºi 4 elevi liceeni care sã încurajeze comportamente
au rãspuns la provocare din dorinþa respon-sabile faþã de mediu.
de a derula activitãþi de protecþia Pentru fiecare activitate derulatã se vor
mediului ºi de a face cunoscutã acorda puncte conform Regulafrumuseþea ºi unicitatea locului. mentului. La finalul fiecãrei luni,
Concursul încurajeazã activitãþile echipele vor trimite descrieri, imagini
practice, cu rezultate concrete de pentru a arãta ce activitãþi au organizat
protejare a naturii. Fiecare echipã pentru a putea fi punctate conform
participantã va derula activitãþi Regulamentului. Clasamentul Concurpractice de protecþia mediului, sului Naþional ecOprovocarea va fi
alegând o singurã categorie de actualizat lunar, în urma verificãrii
concurs din cele 5: plantãri de arbori, rapoartelor de activitate ºi documentelor
reciclare, igienizãri, îngrijire de spaþii anexe trimise de echipele participante.
Punctajele vor fi acordate/actualizate
verzi ºi târguri tematice.
Echipa Liceului Tehnologic “Tudor pânã la data de 10 a fiecãrei luni, pentru
Vladimirescu” s-a înscris la categoria luna precedentã. La raportarea pentru
îngrijirea spaþiilor verzi din curtea luna februarie am obþinut 792 de puncte
ºcolii. Primãvara timpurie ºi caldã a ºi ne-am situat pe locul 2 din cele 10
scos elevii în curtea ºcolii, aceºtia au licee participante din toatã þara.
Succes echipei Liceului Tehnologic
curãþat spaþiile verzi, au sãpat
pãmântul, au plantat arbuºti “Tudor Vladimirescu” din comuna
ornamentali ºi bulbi de gladiole, canna ªimian, judeþul Mehedinþi!
indica, gherghine, tuberoze, butaºi de
Prof. Blagoe Mãdãlina
Concursul
Naþional
ecOprovocarea lansat în premierã
anul acesta, este deschis pentru orice
echipã, astfel de la Liceul Tehnologic
“Tudor Vladimirescu” din comuna

Activitãþi dedicate...
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Victor Negrescu lanseazã în
Parlamentul European iniþiativa
privind recunoaºterea diplomelor
pe întreg teritoriul UE

Deºi elevii ºi studenþii
beneficiazã de mobilitate, putând
studia oriunde pe teritoriul UE, dupã
finalizarea studiilor, diplomele lor nu
sunt recunoscute oriunde în spaþiul
comunitar, ci doar în anumite state
membre sau dacã sunt finanþate în
cadrul programului Erasmus+. Este
o problemã cu impact ridicat asupra
tinerilor europeni, motiv pentru care
europarlamentarul social-democrat
Victor Negrescu a lansat miercuri,
29 martie 2017, în Parlamentul
European, o interpelare pe aceastã
temã cãtre Comisia Europeanã ºi un
apel la dezbatere, în cadrul
campaniei #RecognizeStudyAbroad.
„Evenimentul de azi este cea mai
bunã oportunitate pentru a pune pe
masa forurilor europene aceastã
problemã ºi de a discuta concret cum
o putem rezolva. Sunt unul dintre
românii care au trebuit sã treacã prin
filtrele birocratice ºi excesive ale
recunoaºterii diplomelor, atât în
strãinãtate cât ºi în þarã. Îmi doresc
ca milioanele de români ºi copiii lor,
URMARE DIN PAGINA 1

Vor fi prezentate publicului spectator, standuri expoziþionale cu
armament ºi tehnica din dotarea structurilor de ordine publicã, oferta
educaþionalã la arma “jandarmi”, exerciþii tactice, demonstraþii de arte
marþiale ºi elemente de dresaj canin.
Luni, 3 aprilie a.c., începând cu orele 1100, Sala Palatului Cultural
“Theodor Costescu” va gãzdui simpozionul “Jandarmeria Românã - de
167 de ani pentru România”, eveniment ce va încheia seria activitãþilor
dedicate Zilei Armei.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

care fie trãiesc peste hotare, fie vor
sã se întoarcã în þarã, sã nu mai
întâmpine barierele existente în
prezent. Libera circulaþie înseamnã
libertatea de a-þi exercita profesia
oriunde în spaþiul comunitar, dar ºi
dreptul copiilor la educaþie, indiferent
de locul de unde provin”, considerã
Victor Negrescu.
În cadrul evenimentului de lansare
au participat europarlamentari,
reprezentanþi ai ONG-urilor europene
de profil ºi au luat cuvântul inclusiv
studenþi care au vorbit despre propria
experienþã –printre aceºtia se numãrã
ºi românca Andreea Madar, care a
studiat în Germania.
Interpelarea înaintatã de
europarlamentarul român subliniazã
cã situaþia actualã împiedicã
mobilitatea forþei de muncã a
pãrinþilor ºi limiteazã potenþialul
enorm pe care mobilitatea în scop
educaþional la o vârstã fragedã îl are
pentru dobândirea de competenþe
interculturale. Negrescu cere, astfel,
Comisiei Europene sã remedieze
aceastã problemã ºi sã vinã cu un
plan concret de mãsuri.
Campania #RecognizeStudyAbroad
a fost lansatã de cãtre reprezentanþi
ai societãþii civile europene European Educational Exchanges
(EEE-YFU) ºi European Federation
for Intercultural Learning (EFIL) fiind susþinutã de Victor Negrescu
ºi Intergrupul Parlamentului
European pentru Tineret.
 Biroul de presã
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Ziua Mondialã de luptã
împotriva tuberculozei, 2017
Raportul Global pentru cazuri noi au fost înregistrate în
Tuberculozã din 2016 al OMS aratã judeþele: Constanþa: 505 cazuri (530

anunþ

cã 49 milioane de vieþi au fost
salvate prin diagnostic efectiv ºi
tratament în perioada 2000-2015.
În 2015, 10,4 milioane de
persoane aveau tuberculozã (5,9
milioane au fost bãrbaþi, 3,5
milioane femei ºi 1 milion copii).
1,8 milioane au decedat prin
aceastã boalã, inclusiv 0,4
milioane la persoanele cu coinfecþie HIV. Dintre copii, 1 milion
s-au îmbolnãvit de tuberculozã ºi
170.000 au decedat prin boalã,
exculsiv cei cu HIV. 61% dintre
cazurile de TB s-au produs în Asia,
urmate de Africa cu 26% din
cazuri. 87% dintre cazurile noi de
TB s-au produs în cele 30 de þãri
cu povarã ridicatã a bolii.
În luna mai 2015, la Adunarea
Mondialã a Sãnãtãþii, guvernele au
convenit asupra noii strategii pe 20
de ani (2016 - 2035) pentru a pune
capãt epidemiei TB la nivel
mondial. Strategia End TB a OMS
prevede o lume liberã de TB cu zero
decese, boli ºi suferinþã. Din 2016,
obiectivul global este de a pune
capãt epidemiei TB la nivel
mondial. Strategia End TB, adoptat
de toate statele membre OMS,
serveºte ca un model pentru þãrile
pentru a reduce incidenþa TB cu
80% ºi TB decese cu 90% ºi iar
pentru a elimina costurile
catastrofale pentru gospodãriile
afectate de TB pânã în 2030.
În România, la sfârºitul anului
2015, erau în evidenþã 14.226 de
cazuri TB (71,5%000). Un numãr
de 12.001 sunt cazuri noi
(60,3%000), iar 2.240 recidive.
Peste 500 de cazuri noi sunt
înregistrate anual cu rezistenþã
la medicamente.
În 2015, conform buletinului
informativ al INSP, cele mai multe

cazuri în 2014), Dolj: 598 cazuri
(616 cazuri în 2014), Iaºi: 617 cazuri
(586 cazuri în 2014), Bucureºti: 942
(1.037 cazuri în 2014).
În 2016, România înregistreazã
cea mai mare incidenþã a
tuberculozei din Uniunea Europeanã
(de cinci ori peste media UE), cu
aproximativ 20% din cazurile de TB
raportate în UE, în condiþiile în care
deþine doar 4% din populaþia UE. În
România 1.100 de persoane mor
anual de TB ºi alte 16.000 sunt
diagnosticate, majoritatea din rândul
populaþiei tinere ºi active (15).
În judeþul Mehedinþi, la finele
anului 2016 erau în evidenþã 184
persoane. Dintre care 147 cu
localizare pulmonarã (137 adulþi
ºi 4 copii), restul cu localizare
extra-pulmonarã (osteo-articular,
ganglionar, uro-genital).
Sloganul de anul acesta al Zilei
Mondiale de Luptã Împotriva
Tuberculozei este:
ÎNVINGEÞI TUBERCULOZA.
ACUM ªI PENTRU
TOTDEAUNA!
Rãspunsul sistemului de
sãnãtate din România pentru
reducerea poverii TB se
desfãºoarã conform Strategiei
Naþionale de Control al
Tuberculozei 2015 – 2020,
aprobatã prin HG nr. 121/2015 ºi
este realizat prin PNPSCT
constituit în conformitate cu actele
normative care reglementeazã
derularea programelor naþionale
de sãnãtate publicã finanþate din
bugetul Ministerului Sãnãtãþii.
Campania urmãreºte scopul
Planului Global Stop TB ºi va
permite populaþiei de pe întreg
globul sã participe la controlul ºi
eradicarea bolii în decursul vieþii.
Promovarea Sãnãtãþii Mehedinþi

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR I.I. BÃRBULESCU SIMONA MARIA
cu nr. 31354 din 26.06.2009.
Se declarã nul.
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Noua generaþie de Judoka de la
Palatul Copiilor - Filiala Strehaia
încep sã se afirme în competiþii

A noua ediþie a Cupei
Râmnicului a reunit la start 380 de
judoka U15, U13 ºi U11.
Competiþia, de atfel foarte disputatã,
s-a desfãºurat în Sala Sporturilor
Traian pe patru tatami. Palatul
copiilor a participat cu 13 judoka,
care ºi de aceastã datã au reuºit sã
demonstreze cã ªcoala de Judo
strehãianã are o pepinierã de
judoka care confirmã în continuare.
Dar sã vã prezentãm ºi
protagoniºti: la U15 - Cojocaru
Daniel medalie de argint (38 kg),
Rîciu Marian loc. V (50kg); la U13
- Rãducan Ana-Maria medalie de
argint (57kg), Witt Fiona medalie
de bronz (44kg), Volosciuc Andrei
loc. V (30kg); la U11: Bologa Lucas

medalie de aur (+55kg), Garniþã
Maria medalie de aur (52kg), Turcu
Mihai medalie de argint (55kg),
Filip Mihnea medalie de bronz
(50kg), Cârjanu Marius loc. V,
Ceauca Maria Liliana loc. V (36kg).
Concursul a reprezentat o bunã
verificare pentru finalele pe þarã
care urmeazã. Micuþii au
demonstrat cã au potenþial pentru
a urca pe podium ºi la
campionatele naþionale. Ei sunt
elevi selecþionaþi de la Liceul Matei
Basarab, ªcoala Mihai Viteazul ºi
ªcoala Dumitru Bodin cu care
cercul de judo are o colaborare
foarte bunã prin prisma rezultatelor
aduse de elevi. Le urãm în
continuare succes!
 I.G.M.
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

Pari a fi condiþionat de ceea ce alþii au nevoie
de la tine. Ai parte de multe idei, simþi nevoia
sã evadezi din starea în care te afli, însã poate
cã ar fi mai bine dacã þi-ai dedica aceste atuuuri pentru a-i ajuta pe cei din jurul tãu - vecini,
prieteni, rude mai îndepãrtate, veri, fraþi, surori.
Se pãstreazã atenþionarea legatã de modul în
care tratezi cu superiorii ierarhici sau cu figurile
autoritare din viaþa ta. Cu cât mai multã
diplomaþie, cu atât mai multe ºanse de a-þi
remodela imaginea de rãzboinic rãsfãþat.
Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Ceva nu funcþioneazã în modul tãu de abordare
al situaþiilor actuale în care eºti implicat. Cu
siguranþã cã te grãbeºti sã tragi concluzii, dar
poate cã ar fi mai bine dacã ai folosi energia
interioarã pentru a-þi descoperi punctele slabe ºi
pentru a-þi schimba viziunea asupra vieþii. Oricum,
þii pentru tine ceea ce presupune a fi planuri de
viitor, însã existã oameni pe care nu îi poþi pãcãli.
ªi ar fi bine sã nu te ascunzi atunci când eºti pus
în faþa faptului împlinit, riºti sã pierzi ºanse
viitoare. Incertitudinea nu te pãrãseºte, cel puþin
nu mai devreme de sfârºitul sãptãmânii.
Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Mai multã protecþie decât acum nu ai mai
avut de mult. Planurile tale de viitor se
transformã de la o zi la alta, în timp ce pãrerea
celorlalþi nu mai conteazã foarte mult. Întradevãr, chiar dacã ai foarte mult de lucru, iar
responsabilitãþile tale cresc de la un minut la
altul, puterea ºi viteza cu care îþi transformi
viaþa, îi face invidioºi chiar ºi pe cei mai buni
tacticieni. Nu te grãbi sã împãrtãºeºti cu alþii
experienþele proprii, ºi, în acelaºi timp,
pãstreazã nealteratã legãtura cu Divinitatea.
Comunicã strict ceea ce trebuie sã audã ceilalþi.
Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

Zona ta de confort se îndepãrteazã de realitatea
de zi cu zi. Cariera este din ce în ce mai
importantã, la fel ca ºi imaginea ta în faþa celorlalþi.
Deºi eºti foarte rãbdãtor ºi îþi îndeplineºti
îndatoririle cu conºtiinciozitate, existã undeva, în
adâncul sufletului tãu, o sãmântã de rãzboi care
începe sã se dezvolte, marcând începutul
perioadei schimbãrilor tale, în special în ceea ce
priveºte locul de muncã. Nu uita, cu cât munceºti
mai mult, cu atât te îndepãrtezi mai mult de zona
ta de confort. Este un echilibru în toate ºi, cel mai
bine ar fi sã îl gãseºti ºi sã îl pãstrezi.

Horoscop
Horoscop
Zodia Leu
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( 30 martie - 5 aprilie 2017)

Zodia Sãgetãtor

(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este momentul sã începi a investi din resursele
pe care le ai pentru sãnãtatea ta ºi pentru a-þi creea
un ambient potrivit. De data aceasta, familia este
cea care te susþine, spre deosebire de cei care îþi
sunt prieteni sau cunoºtinþe - oameni care fie
habar nu au de ce anume ai nevoie, fie nu sunt
bine intenþionaþi. Îþi este atrasã atenþia ºi asupra
chestiunilor de naturã domesticã, fiind necesar a
te ocupa ºi de cei de acasã, nu doar de tine. Visele
legate de viitor nu îþi dau pace, iar imboldul de a
începe ceva nou, cu o abordare diferitã, este
omniprezent în ceea ce te priveºte.

Parcã toate se întâmplã pentru a-þi provoca
imaginaþia sã zburde. Parcã toatã lumea îþi face
invitaþii, mai evident sau nu, chemându-te la
distracþie ºi romantism, uitând de realitatea gri
în care te afli. Cu toate acestea, nu pari interesat
nici de avansurile lor, nici de invitaþiile care þi
se fac. În schimb, simþi nevoia sã te dedici mai
mult þie însuþi, încercând sã schimbi ceea ce nu
îþi foloseºte, fie în comportament, fie în modul
de a-þi gestiona resursele - de orice fel ar fi
acestea. Apare ºi ocazia de a scoate la suprafaþã
talente ascunse ºi idei inovatoare.

Zodia Fecioarã

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

S-ar putea ca sãptãmâna sã înceapã sub
auspicii tensionate, pentru tine, în sensul cã nu
îþi mai poþi permite sã stai cu mâinile în sân,
savurând confortul cu care pânã acum erai
obiºnuit. Eºti nevoit sã cauþi noi soluþii, pentru
oricare dintre persoanele care îþi cer ajutorul,
însã mai importantã decât atât este introspecþia.
Încerci sã reziºti schimbãrii bruºte, ceea ce este
foarte bine - în a doua parte a lunii vei avea ºi
suportul astral pentru a face acest lucru în ritmul
tãu. În orice caz, acceptã schimbarea care se
întrevede în viitorul apropiat.

Ar trebui sã îþi îndrepþi atenþia mai mult cãtre
familie ºi pentru a avea grijã de casa ta, în loc
sã te dedici celor din apropiere ºi sã pleci
urechea la zvonuri. Chiar ºi în familie, însã, nu
risca sã dai dovadã de inocenþã ºi sinceritate,
asemeni unui copil. Este bine sã iei în serios
lucrurile, însã din când în când, poþi lua o
pauzã. În ceea ce priveºte anturajul, însã, ai
tendinþa de a elimina orice restricþie, simþind
nevoia de libertate, mai ales în ceea ce
priveºte exprimarea.

Zodia Balanþã

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Nu orice idee îþi vine este una inspiratã. Ai
tendinþa de a te lãsa influenþat de pãrerile celor din
jur, deºi interacþionezi cu aceºtia purtând masca
unui om hotãrât. Cu toate acestea, farmecul tãu
inegalabil ºi inimitabil îþi deschide toate uºile. Evitã
a te concentra pe o singurã persoanã, încercând
orice pentru a o face fericitã - riºti sã îi construieºti
o colivie de aur, deloc favorabilã acesteia.
Intensitatea cu care îþi manifeºti sentimentele este
bine primitã atât timp cât ºi cealaltã persoanã are
cel puþin aceleaºi sentimente ca ºi tine.

Zodia Vãrsãtor

Nu ar trebui sã te intereseze atât de mult pãrerile
celorlalþi, vis-a-vis de tine. În schimb, ai putea
sã îi faci pe toþi cei din jurul tãu sã asculte ceea
ce ai de spus, pentru cã inspiraþia nu te va pãrãsi
prea curând. În cazul în care eºti implicat în
domeniul artei, aceastã sãptãmânã este beneficã
capacitãþii tale creative ºi rezistenþei la stres.
Relaþionezi foarte uºor cu cei din jurul tãu, din
anturajul apropiat mai ales, iar dorinþa de
libertate se accentueazã începând cu jumãtatea
sãptãmânii în curs.
Zodia Peºti

Zodia Scorpion

(19 Februarie - 20 Martie)

Puternic, persuasiv ºi semeþ, nimic nu îþi stã în
cale. Tacticile mult probate ºi conduita impecabilã
îþi sunt de ajutor, însã existã ºi reversul: ai tendinþa
de a elimina orice obstacol din calea ta, fãrã a lua
în calcul forþa cu care elimini aceste piedici. Ceea
ce se poate transforma într-o tragedie, dacã ceea
ce tu consideri a fi un obstacol, presupune o fiinþã
sau o situaþie care ulterior se va dovedi a fi fost
favorabilã þie. Concentreazã-þi eforturile în
încercarea de a obþine rezultate foarte bune în
muncã, nicidecum pentru a distruge.

Când ai inima deschisã ºi mintea liniºtitã,
multe lucruri bune se pot întâmpla. Idei noi,
concepte inedite ºi înþelegerea unor lucruri
imprevizibile pentru oamenii din jur
caracterizeazã aceastã sãptãmânã, în ceea ce te
priveºte. Fie te concentrezi pe obþinerea unor
noi resurse, fie te relaxezi, dând frâu liber
imaginaþiei ºi lãsându-te pradã distracþiei. În
oricare dintre cazuri, optimismul ar trebui sã te
însoþeascã pretutindeni, iar buna dispoziþie sã
fie molipsitoare pentru cei lângã care te afli.
Autor: AstroCafe.ro

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
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AJOFM Mehedinþi organizeazã cursuri de calificare/
recalificare în diverse profesii ºi meserii

În vederea asigurãrii reconversiei
profesionale prin organizarea de cursuri de
calificare/recalificare în diverse profesii ºi meserii,
astfel încât ºomerii înregistraþi în evidenþele AJOFM
Mehedinþi (indemnizaþi ºi neindemnizaþi) sã
dobândeascã noi aptitudini ºi competenþe
profesionale care sã-i ajute sã-ºi gãseascã mai
repede ºi mai uºor un loc de muncã, în anul2017
vor fi organizate cursuri de formare profesionalã
în urmãtoarele meserii ºi specialitãþi: administrator
pensiune turisticã (2 cursuri), agent securitate (2
cursuri), baby sitter, barman (2 cursuri), brutar (2
cursuri), bucãtar (3 cursuri), cameristã (2 cursuri),
coafor, cofetar-patiser, comerciant-vânzãtor mãrfuri
alimentare (2 cursuri), comunicare în limba
germanã, constructor montator structuri metalice,
dulgher-tâmplar-parchetar (2 cursuri), fierarbetonist montator prefabricate, formator, frizer (2
cursuri), îngrijitor bãtrâni la domiciliu, mecanic
întreþinere ºi reparaþii, lucrãtor în comerþ (4 cursuri),
lucrãtor în creºterea animalelor, lucrãtor în cultura

plantelor, manager proiect (2 cursuri),
manichiurist-pedichiurist, ospãtar/chelner (3
cursuri), sudor, zidar-pietrar-tencuitor (2 cursuri)
ºi zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor. Practic,
ºomerii înregistraþi în bazele noastre de date se
pot înscrie la oricare dintre cursurile menþionate
mai sus, iar în momentul în care grupele de
participanþi vor fi formate, vor fi demarate
activitãþile de instruire teoreticã ºi practicã.
Pentru anul 2017, conform planului de formare
profesionalã, vor beneficia de servicii de calificare/
recalificare gratuite cel puþin 980 ºomeri
înregistraþi ºi 28 deþinuþi în meserii solicitate pe
piaþa muncii, aceste forme de pregãtire urmând
a fi organizate prin Centrul Regional de
Formare Profesionalã Mehedinþi.
Toate cursurile de formare profesionalã se
organizeazã cu monitorizare pe o perioadã de
12 luni de la data absolvirii, perioadã în care
ºomerii absolvenþi trebuie angajaþi într-un procent
de cel puþin 30%.  Biroul de presã
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Leul dã semne de
dezmorþire

Piaþa valutarã continuã sã fie atentã la politicile
guvernamentale dindomeniul fiscal ºi salarialcare,conformanaliºtilor,
sunt nesustenabile ºi pot produce depãºirea deficitului bugetar.
Cursul euro a testat la începutul perioadei pragul de
4,57 lei, maximul atins fiind de 4,5631 lei. A urmat o
scãdere a mediei pânã la un minim de 4,55 lei, la finalul
intervalului aceasta fiind stabilitã la 4,5514 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat 4,55 ºi 4,555 lei.
Leul a preluat astfel trendul pozitiv din regiune, unde
performera a fost cea moneda polonezã, care a reuºit sã
se aprecieze pânã la 4,243 zloþi.
În opinia unei pãrþi a pieþei este posibil ca euro sã
coboare spre 4,54 lei, însã investitorii continuã sã fie
foarte atenþi la modul în care Guvernul gestioneazã
politicile sale fiscale ºi bugetare, în contextul în care
numeroase voci, fie locale, fie ale unor instituþii
internaþionale au atras atenþia cã deficitul bugetar al
României va depãºi pragul de 3% la finalul acestui an.
Între timp, Finanþele continuã sã se împrumute de pe piaþa
internã, fie în lei, la dobânzi tot mai ridicate, fie în valutã. Trezoreria
a plasat, în 27 martie, obligaþiuni de stat cu scadenþa la patru
ani în valoare de 240 milioane euro, la o dobândã de 0,4% pe
an. Cererea bãncilor s-a ridicat la 516 milioane euro. Reamintim
cã dobânda-cheie a BCE este de circa 0%, iar bãncile
comerciale trebuie sã plãteascã în cazul în care doresc sã
depoziteze banii la instituþia cu sediul la Frankfurt.
Conform analiºtilor grupaþi în CFA România în
urmãtoarele 12 luni vom asista la deprecierea leului. Astfel,
pentru urmãtoarele ºase luni se anticipeazã o medie de
4,55 lei iar cursul anticipat pentru 12 luni este de 4,56 lei.
Reamintim cã un raport recent al celor de la Erste Bank
indicã pentru finalul acestui an o creºtere a euro la 4,62 lei.
Dolarul a avut un început de an fulminant, pieþele fiind
încântate de promisiunile fãcute de preºedintele Trump.
Treptat interesul s-a pierdut, la aceasta contribuind, probabil,
ºi declaraþiile echipei de la Casa Albã referitoare la faptul cã
moneda americanã este supraapreciatã.
De aceea, în ultimele sãptãmâni am asistat la o evoluþie descendentã
a monedei americane, care s-a reflectat ºi în piaþa localã. În perioada
analizatã cursul a scãzut de la 4,2286 la 4,1870 lei, minim al ultimelor
douã luni. La finalul perioadei, media a fost stabilitã la 4,1912 lei iar
cotaþiile din piaþã au scãzut pânã la 4,185 lei.
Dupã o scãdere la 1,075 franci/euro, moneda elveþianã
s-a apreciat pe finalul perioadei la 1,069 –1,071, astfel
cã media ei a fluctuat între 4,2529 ºi 4,2568 lei, cea de la
sfârºitul intervalului fiind anunþatã la 4,2536 lei.
Perechea euro/dolar a fluctuat peste pragul de 1,08
dolari, cu un minim de 1,0761 ºi un maxim de 1,0906,
nivel care nu a mai fost atins de la jumãtatea lui noiembrie.
Aprecierea euro a venit ca urmare a primului eºec major
suferit de preºedintele Trump în Congres, unde a fost
respins “dealul” de a reforma celebrul program de sãnãtate
din perioada predecesorului sãu (Obamacare).

Analiza cuprinde perioada 22 – 28 martie

 Radu Georgescu
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Derby-ul severinean, nedecis
Pe Stadionul Termo, echipele
severinene înscrise în Campionatul
Naþional U17 au încheiat nedecis
meciul-direct ºi continuã sã fie vecine
de clasament în seria a X-a. La fel cum
se întâmplase în etapa a V-a, rezultatul
partidei CSS Drobeta Turnu Severin ACS Luceafãrul Drobeta a fost egal,
1-1. În runda a XIX-a, gazdele au decis
scorul, în minutul 18, prin Rãzvan
Mogoº, iar ªtefan Pãtraºcu a egalat,
peste 10 minute. În repriza secundã
nu s-a mai marcat, iar, dupã acest
rezultat, CSS Drobeta a rãmas pe
locul al V-lea, având un ecart de 3
puncte faþã de rivala sa.
“A fost un meci care a avut
încrâncenare, dar puþin fotbal. Atât
noi, cât ºi adversarii, ne-am creat
puþine faze de poartã. Aºteptam mai
mult de la mijlocaºii mei, cãrora leam cerut sã þinã cât mai mult
mingea în terenul advers.
Din pãcate, ne-a dezavantajat ºi
terenul prost. Vom munci mai mult,

e singura reþetã pe care
o cunosc”, a spus Mihai
Caliþoiu, antrenorul de la
CSS Drobeta. Acesta a
mizat pe Robert Rãceanu
- Cosmin Þurai,
Gheorghe Popa, Angelo
Bordea, Ionuþ Amzulescu –Mihai Gîdea (66
Roberto Albuºel), Iulian
Cerbu (cpt) (75 Ionuþ
Rupa ) - Dragoº Lohon
(51 Alexandru Birovescu), Rãzvan
Mogoº, Adrian Burcu (79 Cãtãlin
Rupa) - Constantin Dãnoiu.
Omologul sãu, Vintilã Miºu, a
replicat cu: Ionel Miºu - Ionuþ Curea,
Robert Mohora, ªtefan Pãtraºcu
(cpt), Augustin Bosoanã - Rãzvan
Dobroiu (41 Marian Habet), Adrian
Moescu, Alin Dãescu - Petruþ
Rãdulescu, Ionuþ Borugã.
“A fost un joc echilibrat, aºa cum ne

ºi aºteptam. Consider cã am pierdut Etapa viitoare, echipa sa va juca la
douã puncte, dar am încredere în Piteºti, cu liderul Viitorul Argeº, iar
continuare în bãieþi, chiar dacã unii CSS Drobeta va sta.
 M. O.
dintre ei m-au dezamãgit
Juniori U17
în acest meci. Din punct
Etapa a XIX-a
de vedere defensiv nu am CSS Drobeta - ACS Luceafãrul
1-1
mai greºit, dar, în schimb, FC Piteºti - Viitorul Argeº
0-3
am fost deficitari la CS Mioveni - Hidro Rm.Vâlcea
8-0
finalizare”, a precizat CSM Dacia Orãºtie a stat
managerul clubului Clasament
Luceafãrul, Alex Sitaru.
1. Viitorul Argeº
2. CS Mioveni
3. FC Piteºti
4. Luceafãrul
5. CSS Drobeta
6. Hidro Vâlcea
7. Dacia Orãºtie

Strehaia revine în
lupta pentru titlu
În etapa a XIV-a din Liga a IV-a
Mehedinþi, ultima a sezonului regulat,
CS Strehaia a administrat al doilea eºec
stagional liderului Viitorul ªimian, de
care a dispus cu 2-0, prin golurile lui
Costel Pontu (36) ºi Andrei Mãtuºoiu (84). Cea
de-a doua surprizã a a rundei a furnizat-o Viitorul
Cujmir, care a câºtigat cu 1-0 meciul de pe
terenul ocupantei locului secund ACS Drobeta.
Oaspeþii au marcat golul victoriei în minutul 29,
din penalty, prin Gheorghe Ionicã. Ultimul loc
de play-off a fost prins de Dierna Orºova, care sa impus cu 4-3 la Pristol, prin reuºitele lui Bogdan
Epure (22), Cristian Chiriþã (65) ºi Adrian Brãgãu
(70, 79), respectiv Marian Erceanu (47), Bogdan
Meiþoiu (74) ºi Gheorghe Demetrescu (90).
Tot 7 goluri s-au înscris ºi la Cãzãneºti, unde
Recolta Dãnceu a dispus cu 5-2 de AS
Corcova. Laurenþiu ªtefan (11, 45, 51) ºi Stelian
Stãncioiu (29, 85) au înscris pentru oaspeþi, în
timp ce Ionuþ Miaunã (36) ºi Roberto Radu
(77) au semnat golurile echipei-gazdã. Dupã
meciurile din etapa a XIV-a, echipele vor intra
în play-off ºi play-out cu punctele înjumãtãþite,
astfel cã liderul Viitorul ªimian mai are un
avans de doar 5 puncte faþã de urmãritoarele
ACS Drobeta ºi CS Strehaia.
 M. O.

Etapa a XIV-a
Viitorul ªimian - CS Strehaia
Dunãrea Pristol - Dierna Orºova
AS Corcova - Recolta Dãnceu
ACS Drobeta - Viitorul ªimian
Clasament
1. ªimian
2. Drobeta
3. Strehaia
4. Orºova
5. Dãnceu
6. Cujmir
7. Pristol
8. Corcova

0-2 0-1)
3-4 (0-1)
2-5 (1-3)
0-1 (0-1)

14 12 0 2 42-12 36 (18)
14 8 2 4 20-12 26 (13)
14 8 2 4 27-16 26 (13)
14 6 1 7 25-30 19 (10)
14 5 3 6 28-26 18 (9)
14 5 2 7 18-22 17 (9)
14 3 5 6 22-34 14 (7)
14 1 1 10 12-41 4 (2)

Play-off
Etapa I
CS Strehaia - Viitorul ªimian
ACS Drobeta - Dierna Orºova
Play-out
Etapa I
Dunãrea Pristol - Recolta Dãnceu
Viitorul Cujmir - AS Corcova.

16
16
16
17
17
16
16

15
14
9
6
5
3
0

1
1
0
3
3
2
0

0
1
7
8
9
11
16

74-14 46
83-12 43
35-27 27
27-26 21
35-41 18
17-65 11
9-95
0

Liga a V-a
Etapa a XIV-a
Unirea Gârla Mare - Inter Salcia
Voinþa Opriºor - Dunãrea Hinova
Viitorul Floreºti - AS Obârºia de Câmp
Voinþa Vrata - ªtiinþa Broºteni
AS Ghiciulescu Hinova - Inter Crãguieºti
AS Corlãþel - Real Vînju Mare
Clasament
1. D. Hinova
2. Vânju Mare
3. Vrata
4. Crãguieºti
5. Salcia
6. Floreºti
7. Gârla Mare
8. Opriºor
9. Corlãþel
10. G. Hinova
11. Broºteni
12. Obârºia de Câmp

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
2
1
1
0
2
0
0
0
1
2

1
1
3
4
5
7
6
9
10
11
11
11

Etapa viitoare
Dunãrea Hinova - AS Corlãþel
Real Vânju Mare - Unirea Gârla Mare
Inter Crãguieºti - Voinþa Vrata
Inter Salcia - Viitorul Floreºti
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Opriºor
AS Obârºia de Câmp - AS Gh.Hinova.

1-2
0-3
5-1
10-1
0-8
0-3

52-11
46-13
52-31
46-17
33-32
40-40
45-32
29-47
31-38
19-58
22-66
18-54

37
35
29
28
25
21
20
15
12
9
7
5
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Sucã, imaginea paralelã a lu nea Cîrjan, defectele
încãlzitoarei lu nea Gherghe ºi puciu pentru nea Aladin

Fu Sucã la Bucureºti, sã vazã
care e treaba cu ai noºtri pe acolo.
Nu gãsi decât fro doi, din care al mai
activ era tot nea Daea, geniul neînþeles
al ogoarelor, care preda unui jurnalist
neºte lecþii ºtiinþifico-agricole despre
cultura de pierde varã, pe principiul
Doar o vorbã sã-þi mai spun. Când
sã întoarsã, dete drumu la televizor
ºi-l gãsi pe ãsta micu, de sãrea pi la
geamu primãriei în campanie ºi care
ajunsã iarã viceprimar.
Mã fraþilor, îl gãsi aºa cum plecase,
bãgat în televizor, probabel þine mult
la imagine. Cât despre discurs, bun
de tot. Una dupã alta o detea nea
Cîrjan. Cicã echipa PNL a crescut
foarte mult ... În perioada urmãtoare.
Mã nepoate, ori nea Cîrjan e vreun
clarvãzãtor, ceva, ori a rãmas cu
sechele din campanie, când încercã
sã se adreseze alegãtorilor. Cert e
cã ãsta micu sã da pe televizor mai
ceva decât prompteristele, probabel
sã pregãtea pentru vreun reality
show, ceva, cã nu îmi explic.
Acuma, mã fraþilor, dacã tot nu ne

mai încãlzeºte donºoara
Playboy la centrala ‘mneaei,
cã probabel nea Gherghe
când a verificat-o nu i-a gãsit
toate defectele ºi dupã un an
de zile, îºi deterã seama ai
noºtri cu cine aveau de-a
face. Deºi Sucã vã povestea
de anu trecut, cum stã treaba
cu încãlzitoarea Severinului.
Mã fraþilor atunci când
ajungi la putere uitând de
unde ai plecat ºi cine te-a
ajutat, atunci apare scânteia unei
revolte. Sigur vã mai amintiþi cum,
cu ani în urmã, prin PSD Mehedinþi,
aflat la putere, unii nemulþumiþi sau apucat sã strângã semnãturi ca
sã scape de ºefi. De douã ori le-a
reuºit ºi, aºa cum prezicea
nepotu’miu Sucã, iote cã s-ar putea
sã se întâmple ºi a treia oarã. Adicã,
membrii vechi ai social democraþilor
mehedinþeni pun la cale un fel de
puci pentru a scãpa de ºefu lor, care
deja se crede veºnic pe funcþia pe
care a ajuns. Cã a uitat cum a ajuns

asta-i altã problemã, da Sucã îi zice
lu nea Aladin, preºedintele PSD ºi
al CJ Mehedinþi, cãci despre el este
vorba, cã i se pregãteºte ceva. Acu’
cã se va întoarce la meseria de bazã
n-ar fi mare problemã da mãcar sã
dea o mânã de ajutor în a schimba
faþa oraºului Vînju Mare, care, iote,
deja sã înscrie în lista localitãþilor
cotropite de gunoaie.
Pãi sã pare cã dupe Orºova, în care
apãru prima datã scandalul
gunoaielor veni rândul lu Vînju Mare,
apoi Baia de Aramã, Strehaia ºi, toate,
pe unde trece controlul gãsãºte numai
nereguli în privinþa curãþeniei
localitãþilor. ªi asta în condiþiile în
care s-au investit multe milioane de
euro în managementul integrat al
deºeurilor. Sau, te pomeneºti, peste
ceva timp vom afla, de la organele
abilitate, cum au ajuns unii bogaþi ºi
celebri... din gunoaie.
Mã cetitorii mei de Obiectiv, mã
Severinu nostru parcã-i blestemat.
Pãi rãmãsãrãm fãrã pic de industrie,
parcu industrial e un fel de fata
morgana, iar Portul e la noi, da nu-i
al nostru ºi banii sã duc în altã parte.

Unde mai pui cã drumul cãtre port
(foto) rãmâne tot ca dupe
bombardament ºi de aia nici
investitorii nu vin. De transportatori
ce sã mai vorbim! Decât sã vinã în
Portul Drobeta mai bine duc mãrfurile
în altã parte ca sã nu-ºi distrugã
maºinile pe... B-dul Porþile de de Fier,
de pe malul Dunãrii. Cã sã întâmplã
sã fie nevoie de o firmã care sã preia o
tonã de alcool confiscat di la traficanþi
ºi nu veni nimeni din cauza drumului.
Erea cât pe aci ca alcoolul cu pricina
sã fie vãrsat în Dunãre, de te trezeai cu
peºtii dansând Valurile Dunãrii. Barca
pe valuri, Severinul pluteºte uºor ...!
Mã fraþilor am mai zâso, a constatato ºi conducerea Prefecturii Mehedinþi,
da degeaba! Zi de zi, la Casa de Pensii
sunt cozi interminabile ºi trebuie sã te
înarmezi cu rãbdare ºi zile multe ca sã
reuºeºti sã rezolvi ceva. Rãbdare, cã
tutun pipeazã, dupe colþ, ALDE
managementul supozitor al instituþiei,
atunci când nu ie la Capitalã dupe
foncþii... de care om mai vorbi.
Aºa cã hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti,
pânã sãptãmâna viitoare!
 nea Mãrin

