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Director, Teodor Abagiu
Este greu sã ascunzi
sãrãcia prin statisticile reci
ºi insensibile. Este greu sã
nu vezi cã aproape
jumãtate dintre români o
duc la fel de prost ca pe
vremea comuniºtilor, deºi
trãiesc într-un fel de
democraþie. Este un
precursor de democraþie ºi
probabil cã în viitor ne va
aºtepta ºi democraþia cu
beneficiile ei. Dar am vãzut
cã democraþia nu este un
regim de guvernare perfect
- lecþia pe care ar fi trebuit
sã o învãþãm este cã
democraþia este un regim
perfectibil, cu multe
libertãþi. Dar unele sunt
prea multe ºi non-elitele
pot sã promoveze în
democraþie. De asemenea,
în democraþie este posibilã
sãrãcia lucie ºi nu toatã
lumea poate sã o ducã
bine. Poate cã acesta este
preþul democraþiei: nu te
scapã de sãrãcie, chiar
dacã eºti liber. În aparenþã.
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Peste 6500 de puieþi de salcâm, stejar, frasin ºi plop alb
sãdiþi de voluntarii CEZ în ediþia 2017 a „Lunii Pãdurii”

De-a lungul a patru zile, 175 de voluntari CEZ au
pus umãrul la mãrirea fondului forestier local cu puieþi
arboricoli de salcâm, stejar, frasin ºi plop alb.

Participarea la acþiunile de plantãri organizate în „Luna
Pãdurii” de cãtre Ocoalele Silvice din judeþele Argeº,
Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea s-a
transformat în tradiþie pentru voluntarii CEZ.
Ca ºi în anii trecuþi, Grupul CEZ în România a rãmas un
partener de nãdejde Agenþiilor pentru Protecþia Mediului
din zona sa de operare, alãturi de care s-a implicat în
acþiunile de plantãri organizate în perioada 20 –24 martie.
16 voluntari CEZ din judeþul Gorj au oferit primul
exemplu încã de la începutul sãptãmânii trecute, reuºind
sã planteze 600 de salcâmi în Municipiul Târgu Jiu.
Au urmat acþiunile desfãºurate concomitent în judeþele
Dolj ºi Vâcea, în data de 22 martie, când 47 de voluntari
CEZ au obþinut recordul acestui an în cadrul Grupului,
prin plantarea a 3200 de salcâmi ºi stejari în comunele
Dobreºti ºi Sirineasa.
A treia zi de voluntariat i-a avut ca eroi pe voluntarii CEZ din
judeþele Mehedinþi ºi Olt care  Continuare în pag. 5
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de Sorin Vidan

O dilemã actualã

veniturile salariale. Cum sã nu te
bucuri de faptul cã vei câºtiga mai
mulþi bani ºi cã ai astfel posibilitatea
sã-þi mai cumperi una alta, sã mai
dai din datorii, într-un cuvânt, sã
atingi un nivel de trai oleacã mai bun.
Mai ales când trãieºti, aºa cum o
facem noi, într-o lume a ofertelor
prãvãlindu-se sãlbatic, din toate
pãrþile, ºi în toate formele. O lume
plinã de reclame ºi produse,
Existã la nivelul întregii strãlucind ºi vociferând pe deasupra
societãþi, cu precãdere a salariaþilor noastrã ºi a posibilitãþilor noastre
din sistemul bugetar, un anume financiare, ca un circ continuu.
Dar cu toate aceste nu ai cum sã
entuziasm legat de creºterile
salariale recente dar ºi faþã de cele nu te întrebi dacã majorãrile de ieri ºi
ce se prefigureazã a veni. Dupã ani de mâine sunt cu adevãrat
ºi ani de frustrare salarialã, de sustenabile, dacã povestea aceasta
corecþii ºi tãieri, e ºi normal sã te chiar va þine ºi va avea un suport în
bucuri când auzi cã mai cresc economia realã, ºi dacã nu cumva ne

vom trezi mâine poimâine în niºte
situaþii fãrã ieºire, critice. Citeam zilele
trecute declaraþia unui primar de
municipiu din þara aceasta, Oradea,
nemulþumit ºi îngrijorat de situaþie,
de deficitele create la nivelul
administraþiilor locale: „În primul
rând, a fost majorarea cu 20% a
salariilor celor din administraþia
publicã localã. Aceastã creºtere a
însemnat într-un oraº mare o influenþã
între 1 ºi 3 milioane de euro, în
funcþie de numãrul de angajaþi.
Alt impact a fost decizia CCR care
prevede cã salarizarea pentru
aceeaºi poziþie în administraþia
localã trebuie sã fie aceeaºi peste tot.
Ca urmare, mai multe primãrii ºi
consilii judeþene, mai ales din estul
þãrii, au fost nevoite la încã o

majorare de salarii care s-a ridicat
la 25-30%. Al treilea element a fost
majorarea cu 50% a salariilor
artiºtilor. Acolo unde autoritãþile
locale au în subordine filarmonici,
teatre, ansambluri folclorice,
deficitele cumulate se ridicã ºi la 6
milioane de euro, dacã este vorba
despre o autoritate localã mare”.
Cu alte cuvinte, unii se bucurã,
alþii nu, dimpotrivã, au dureri de cap,
justificate. Nu e deloc simplu în
chestiunea aceasta, dupã cum putem
lesne constata. Care dintre pãrþi sã
aibã dreptate sau o mai mare dreptate
decât cealaltã? Cei care aºteaptã
majorãrile sau cei care nu au prea
multe soluþii sã le aplice, adicã
autoritãþile locale? E o dilemã a
zilelor noastre.

Dupã palpitantul rãzboi al
gunoaielor, ce ne-a mâncat timpul
vreo douã luni de zile, avem ºi noi
un motiv temeinic de mândrie localã.
Bravul nostru primar a efectuat o vizitã
la Bruxelles alãturi de prietenul
Aladin de la judeþ ºi alþi edili de pe
plaiurile mehedinþene. L-am vãzut
cum stãtea „þanþoº” într-o salã
elegantã de la Parlamentul European
ºi mi s-a umplut inima de bucurie de
ce e capabil primarul nostru.
Fotografia alãturi de doamna
europarlamentar Viorica Dãncilã face
parte din categoria mãrturii
nemuritoare ºi o trec fãrã nici o ezitare
la categoria „face baba infarct” de
mândrie ºi admiraþie. Primarul nostru
este om de anvergurã ºi acest lucru
este recunoscut prin faptul cã a a
ajuns tocmai acolo. Când îl vãd ºi îl
citesc pe Facebook, înþeleg cã
poartã în el ADN de idol.
Nu ºtiu dacã domnul primar le-a
dus niºte poze cu „megacampania”
de ridicare a gunoiului din Orºova,
sã vadã ºi amãrâþii ãia de la
Bruxelles cum se munceºte deadevãratelea ºi cum se pun cãrãmizile
unei Europe Unite. Asta e, unii cu
munca ºi alþii cu microfonul.
Ne bucurãm cã mult iubitul ºi
stimatul nostru primar, dupã ce a stat
cãlare pe problemele grave ale

la primãria Orºova, mâine deputat
(ca Truºcã, n.r.) sau senator ºi, de
ce nu, peste câþiva ani, ministru?
Cu ce e mai bun comunistul de
Petre Daia decât dumneavoastrã?
Ãla e ºi glumeþ cu ºtaif, ceea ce nu
e cazul la dumneavoastrã.
Pentru a vã pãstra în formã, nici nu
e bine sã vã consumaþi prea mult cu
problemele Orºovei. Dacã au stat
strãzile oraºului ºi reþeaua de
alimentare cu apã peste 50 de ani fãrã
reparaþii, mai pot sta un mandat sau
douã. De ce sã aruncãm banii pe fel
de fel de investiþii? Sã-þi creascã
tensiunea ºi sã capeþi vreo boalã
psihicã? Lãsaþi-le dracului de proiecte
ºi aveþi grijã de viaþa dumneavoastrã.
E mai bine fãrã. Le mai compensaþi
cu vreun articol laudativ, mai cu o
postare pe Facebook, vã mai luaþi de
gâtul lui Popescu, cã prinde. Cu
Popescu au mâncat o pâine ºi
Brãgaru, ºi Butnariu ºi madam
Chircu. De ce n-ar mânca ºi Stoica?

Vã asigur cã Popescu ãsta, dacã nu
are bascã, atunci îi put picioarele. E
ca muºtarul de Tecuci. Este rãul de
serviciu pe care sã-l scoþi în faþã ca
sã-l scuipe poporul. Cu cât
cotonogelile reciproce sunt mai
multe, cu atât orºovenii vã vor iubi
mai mult. Ca pe Fãt-Frumos din
poveste, care se luptã cu balaurul.
Nici nu-i greu sã-l provoci pe
Popescu, pentru cã omul face parte
din ºcoala de gândire „Hai, sictir!”.
Decât sã-þi mãnânci viaþa cu proiecte
ºi investiþii, mai bine îl înjuri pe
Popescu odatã pe sãptãmânã, plasezi
ºtirea frumos pe Facebook, ca sã vadã
orºovenii cine e de partea lor. Dupã
ce au fost obligaþi sã vieþuiascã douãtrei mandate cu un primar posedat de
diavol, ca Negulescu, orºovenii
acceptã orice. De ce nu v-ar accepta
ºi pe dumneavoastrã? Dacã mai sunt
unii care se leagã de penibila
dumneavoastrã carierã politicã,

Primar cu ADN de IDOL

Orºovei, a fãcut o vizitã în capitala
Europei pentru a se adãpa de la
experienþa europeanã în administraþie.
Poate ne aduce modelul riguros de
desfãºurare a ºedinþelor din
Parlamentul European, pentru cã
acolo nu se râgâie ºi nu se trag pârþuri
ca în Consiliul nostru local. Nu e o
treabã simplã sã ne vedem primarul
oraºului cum pãºeºte el cu eleganþã
de balerin prin sãlile Parlamentului
European. Fãrã papion, dar cu cravatã
de data asta. Nu e o treabã la îndemâna
proºtilor. Trebuie sã fii cineva ca sã fii
acceptat într-un asemenea loc.
Nu-i nici o problemã cã nu avem
proiecte, cã oraºul zace cu lunile în
mizerie, cã nu accesãm bani
europeni, dar e bine cã mãcar
primarul nostru e bãgat în seamã. Ce,
e de ici de colo sã stai 3-4 zile în
capitala Europei pe banii altora? O
adevãratã pleaºcã, nu numai pentru
primar, ci ºi pentru toatã suflarea
orºoveanã care vibreazã de emoþie
când îºi vede primarul fericit.
Mãcar v-aþi simþit bine, domnule
primar? Era ºi timpul, dupã luptele la
baionetã purtate cu „banditul ãla” de
Popescu, sã vã relaxaþi. Mai vedeþi
ºi dumneavoastrã lumea, mai
schimbaþi o vorbã cu oameni mari
în funcþii, vã puneþi bine cu ºefii ºi
poate o puneþi de o promovare. Azi
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Atelier de creaþie pentru copiii cu autism în Cetatea Medievalã
Palatul Culturii Teodor Costescu, cu
ocazia Zilei Internaþionale de Conºtientizare a
Autismului (World Autism Awareness Day), a
organizat în Cetatea Medievalã un atelier de
creaþie pentru copiii cu autism, un eveniment
ce îºi propune creºterea vizibilitãþii problematicii
autismului, în scopul de a facilita integrarea
socialã a persoanelor care suferã de aceastã
tulburare ºi a familiilor acestora.
Evenimentul a avut loc luni, 3 aprilie, la Cetatea
Medievalã din Drobeta Turnu Severin ºi au
participat elevi de la Centrul ªcolar pentru
Educaþie Incluzivã Constantin Pufan. „Avem ºi
noi ºapte elevi cu tulburãri în spectrul autism
cu care am venit aici, la Palatul Culturii, sã
realizãm o acþiune frumoasã, de conºtientizare
a acestui diagnostic, sã înþelegem cu toþii cã
sunt niºte copii speciali. Noi îi integrãm în diferite
activitãþi ºi rolul acestei întâlniri este sã pictãm,
sã colorãm ºi sã facem pãpuºa pe lingurã de
lemn”, a precizat profesoara Dana Mihaela
Buzatu, purtãtorul de cuvânt al centrului. În
mijlocul copiilor a fost prezent ºi viceprimarul
municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel
Cîrjan. „Este extrem de important ca autoritãþile
locale ºi pânã la urmã toþi factorii cu decizie
implicaþi în diverse comunitãþi sã ofere sprijinul
pentru a se conºtientiza la nivelul societãþii ceea
ce înseamnã autismul. La nivelul municipiului
Drobeta Turnu Severin, la Cetatea Medievalã,
s-a realizat un atelier de creaþie, unde copiii cu
aceastã afecþiune pot sã vinã ºi participe activ
la diverse activitãþi”, a declarat viceprimarul
Daniel Cîrjan. Copilul cu autism are nevoie de
ajutor pentru a se descoperi pe sine ºi lumea
din jurul lui. Ceea ce un copil tipic învaþã natural,

un copil cu autism trebuie sã înveþe adeseori
cu efortul unor ani lungi de terapie. „Problema
autismului este importantã pentru noi toþi în
calitatea noastrã de oameni. Vreau sã vã spun cã
anul trecut a apãrut o carte a unui psiholog român
Liviu Predescu, iar titlul acestei cãrþi este
<<Autismul nu este marginea prãpastiei>>. Cartea
aceasta este o pledoarie pentru a încerca sã
înþelegem fenomenul autismului în parametrii lui
reali, dincolo de ceea ce acum funcþioneazã ca
subiect delicat. Problema autismului este
delicatã, iar Liviu Predescu în cartea aceasta
vorbeºte despre relaþia extrem de specialã care
se creazã între pedagog/pãrinte ºi copil, o relaþie
care este grevatã de aceastã problemã specialã
a copilului ºi care impune o atitudine cu totul
aparte”, a spus Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii „Teodor Costescu”. Acesta a
mai precizat cã atelierul a fost deschis pentru a
marca ºi la Drobeta Turnu Severin Ziua

Internaþionalã de Conºtientizare a Autismului:
„Noi am considerat de datoria noastrã sã marcãm
aceastã zi în cadrul instituþiei noastre pentru cã este
o zi specialã ºi o zi în care semnificaþia apropierii
noastre de aceastã problematicã oarecum retrasã
din spectrul social are valoarea unui demers de
recuperare. Copiii cu probleme de acest tip sunt
copii cu totul normali, doar cã aceste probleme îi
situeazã cumva într-un con de nedreptate. Datoria
noastrã este sã ne raportãm într-un mod realist ºi
corect la aceastã problemã ºi sã încercãm nu sã-i
izolãm, ci sã-i aducem în mijlocul nostru, sã
încercãm un dialog constructiv ºi benefic, plin de
încredere ºi mai ales plin de speranþã”. Autismul
este o tulburare de dezvoltare de origine
neurobiologicã ce îngreuneazã interacþiunea socialã
ºi abilitãþile de comunicare. Cauzele specifice sunt
încã necunoscute, iar incidenþa autismului este în
creºtere. În prezent, 1 din 100 de copii este
diagnosticat cu autism.
 Alexia M.

Ziua Internaþionalã de Conºtientizare a Autismului marcatã de DGASPC Mehedinþi
Cu ocazia Zilei Internaþionale de Conºtientizare a Autismului,
Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitãþi (autism) din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Mehedinþi a
organizat duminicã dupã-amiazã, 2 aprilie, în zona de promenadã
Criºan, un marº de conºtientizare a autismului.
Marºul a fost organizat sub egida “Sprijinã, educã, acceptã, iubeºte!”.
Participanþii la marº au fost îmbrãcaþi în tricouri inscripþionate cu
albastru, culoarea aleasã sã reprezinte cauza luptei cu autismul. Aceºtia
au împãrþit trecãtorilor pliante ºi baloane albastre.
Evenimentul a dorit sã atragã atenþia populaþiei asupra
problemelor cu care se confruntã persoanele care suferã de
autism. Cei care au venit în sprijinul acestei manifestaþii au fost
atât elevi, voluntari, profesori, pãrinþi ºi copii care suferã de autism,
cât ºi reprezentanþi mass media.
Directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi, domnul Valentin Popescu, profitã de aceastã
ocazie pentru a asigura încã o datã familiile copiilor cu tulburãri din
spectrul autist din judeþul nostru, de toatã atenþia, consideraþia ºi
sprijinul direcþiei noastre.
Ofiþer de presã, Daniela Ariciu
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Orºova se împute din nou! Nu e pãcãlealã!
Atenþie! Aceasta nu este o
pãcãlealã de 1 aprilie! Începând cu
aceastã datã, Orºova are toate ºansele
de a reveni la statutul de oraº împuþit!
Operatorul de salubritate, FLORICOLA
SA, anunþã, printr-un comunicat de
presã, postat pe pagina de Facebook
a patronului Constantin Popescu,
faptul cã începând cu data de 1
aprilie 2017 nu va mai ridica
gunoiul din municipiu, nici mãcar
sub imperiul obligaþiei de a face,
dictatã de instanþa de judecatã.
Patronul firmei FLORICOLA SA,
operatorul privat de salubritate din
municipiul Orºova, Constantin
Popescu, spune în comunicatul de

majorarea tarifelor care cereau tot
plata acestei taxe. Redãm mai jos,
integral, comunicatul de presã
transmis de FLORICOLA SA.

presã cã nu mai poate continua sã
ridice gunoiul, deoarece nimeni nu
rãspunde la solicitarea sa de
majorare a tarifelor, datoritã
obligativitãþii de a plãti taxa de mediu
de 80 de lei/tonã la depozitare.
Comunicatul transmis de Popescu
este însoþit ºi de documente, prin care
bugetul local a fost angajat direct de
primarul municipiului la plata acestei
taxe, deºi municipalitatea a refuzat

aceastã situaþie operatorul SC
FLORICOLA SA va sista activitatea
de colectat, transportat ºi depozitat
deºeuri de pe raza municipiului
Orºova, începând cu data de
01.04.2017, conform legii ºi
clauzelor din contract. Serviciul de
salubrizare trebuie sã funcþioneze pe
principiul continuitãþii ºi eficienþei
economice. Primarul, prin atribuþiile
sale, împreunã cu CL Orºova, are

COMUNICAT
„Datoritã refuzului primarului
Stoica, la solicitãrile repetate ale
operatorului de salubrizare, de a iniþia
Proiect de Hotãrâre privind
modificarea tarifelor la salubritate,
privind taxa de mediu de 80 lei/ tonã
la depozitare ºi mai ales în condiþiile
în care el însuºi a angajat bugetul
local prin semnarea contractului de
prestãri servicii de depozitare cu SC
BRANTNER SRL cu acea taxã, în

obligaþia sã aprobe tarifele propuse
de operator, sau dupã caz sã refuze,
dar justificat, ceea ce nu s-a
întâmplat. Toate solicitãrile noastre,
în acest sens, au rãmas fãrã rãspuns.
Ne pare rãu cã suntem iarãºi în
situaþia de a sista activitatea de
colectat, transportat ºi depozitat
deºeuri menajere.”
Obligaþia de a face
Reamintim faptul cã dupã starea
de alertã, operatorul de salubritate
a reluat ridicarea deºeurilor, dupã
ce Tribunalul Mehedinþi a aprobat
o ordonanþã preºedinþialã cu
privire la obligaþia de a face, adicã
de a ridica gunoiul, potrivit
contractului de concesiune a
serviciului de salubrizare, încheiat
cu Primãria Orºova, în anul 2006.
Pe data de 22 februarie 2017, la
Secþia
de
Contencios
Administrativ ºi Fiscal a
Tribunalului Mehedinþi a fost
înregistrat dosarul 788/101/2017,
în care Consiliul Local ºi primarul
din Orºova cer emiterea unei
ordonanþe preºedinþiale privind
reluarea de îndatã a prestãrii
serviciului public de salubritate,
suspendat abuziv, pânã la data
soluþionãrii pe fond a cererii
înregistrate la Tribunalul Mehedinþi
în data de 17.02.2017. Pe data de
13 martie 2017, instanþa a admis
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
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de la pronunþare. Pronunþatã în
ºedinþã publicã azi 13.03.2017
Document: Hotarâre nr 495/
2017/13.03.2017”, se aratã în
dispozitivul sentinþei, care este ºi
executorie. Între timp, împotriva
deciziei s-a fãcut apel, dar acesta
din urmã încã nu a fost judecat de
cãtre Curtea de Apel Craiova.
Cauza nr. 694/101/2017, la care se
face referire mai sus, are ca obiect
„obligaþia de a face executarea
obligaþiilor conf. art. 15 pct. 2, 3, 4, 5,
9, 12, 18, 28, din contractul nr. 10/
2006, plata unei penalitãþi de 0,1 %
pe zi”. Termenul de judecatã este 22
mai 2017. Teoretic, pânã la
pronunþarea unei sentinþe
definitive în aceastã cauzã, potrivit
ordonanþei preºedinþiale, operatorul
ar fi obligat sã ridice gunoiul.
„Nu mã poate obliga nimeni
sã intru în faliment!”
Operatorul de salubritate este, însã,
de altã pãrere. Constantin Popescu
spune cã deºi are aceastã obligaþie,
gunoiul ar trebui ridicat la preþurile
corecte din punct de vedere
economic. Contactat refritor la aceastã
situaþie gravã, patronul FLORICOLA
SA, Constantin Popescu, a declarat:
„Cum sã mã oblige cineva sã intru în
faliment, practicând un tarif care nu
acoperã cheltuiala? Operatorul nu are
resursa financiarã pentru acest lucru.
Acesta este adevãrul! Va fi ºi o
expertizã în acest sens!”
În tot acest delir administrativ
local, orºovenii vor fi cei care vor
suferi din nou, fiind obligaþi, la
temperaturi din ce în ce mai ridicate,
sã trãiascã printre gunoaie, în
mijlocul unui focar de infecþie.
 R. C.
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Colaborare între Muzeul Regiunii Porþilor de Fier ºi
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto
În perioada 27 –31 martie
2017, Secþia ªtiinþele Naturii a
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
a participat la activitãþile organizate
de Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto Drobeta Turnu Severin în
cadrul Proiectului „Effects of
human activities on natural
disasters”, proiect de parteneriat
strategic între ºcolile din Italia,
Estonia, Turcia, Portugalia, Grecia,
Reunion Franþa ºi România.
În baza protocolului încheiat cu
Colegiul Tehnic de Transporturi
Auto din Drobeta Turnu Severin,
implicarea Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier a constat în

prezentarea de
informaþii
ºtiinþifice privind
cauzele ºi efectele
alunecãrilor de
t e r e n ,
coordonarea
unor activitãþi de
investigaþii în
teren
în
perimetrul
Husnicioara,
zonã în care au
avut loc în anul
2016 astfel de fenomene; vizitã în
Cariera Husnicioara ºi la Muzeul
Hidrocentralei Porþile de Fier I;

excursie documentarã în Parcul
Natural Porþile de Fier pe traseul
ecoturistic Cazanele Mari;

Portret de artist - Oara Larisa Mutu
Munþi, dealuri, ape ºi câmpii, mãreþie, modele ºi
sentimente, aceasta este depresiunea Tismana pentru
cei cu harul picturii (...) Ce lucruri minunate am învãþat
aici (mãnãstirea Tismana-n.r.) tehnicile picturii
icoanelor pe sticlã ºi lemn! Era ca o binacuvântare,
atelierul era aºezat deasupra faimoasei cascade a
mãnãstirii, susurând la fereastra pe unde pãtrundea
luminã ºi aer curat, mireasmã de copaci ºi flori”.
Au urmat anii studenþiei la Cluj, în inima Transilvaniei,
cu noi experienþe ºi rezultate deosebite la concursuri
Recenta deschidere a Galeriei Artiºtilor de la naþionale ºi internaþionale. A urmat apoi, stabilirea în
Castelul de Apã din oraºul nostru ne-a adus în centrul judeþul nostru, în oraºul de lângã Dunãre, un nou loc
atenþiei, printre alþi artiºti a cãror pasiune este ºi feeric ce i-a oferit artistei noi peisaje, culori, forme,
meseria însãºi, unii dintre cei pentru care pasiunea ºi tehnici de exprimare artisticã ºi plasticã ºi, bineînþeles,
vocaþia doar s-au intersectat ºi cu profesia.
alþi lauri ale muncii ºi talentului deosebit.
Aºa este cazul pictoriþei Oara Larisa Mutu, lucrãtor Chiar dacã pãstreazã în suflet iubirea ºi nostalgia locului
în cadru ISU, dar plecatã de câþiva ani de la catedra natal, dupã cum ni se destãinuie”: Au urmat dupã atelierul
secþiei de desen a Palatului Copiilor.
mãicuþelor multe altele, dar niciunul nu a fost ca cel de
Originarã din Tismana, copilãria ºi adolescenþa le-a la Tismana, unde se lucra dupã vechile Erminii...”,
petrecut nu departe de mãnãstirea unde a ºi descoperit pictoriþa Oara Larisa Mutu se simte împlinitã în oraºul
printre mãicuþe tainele culorilor ºi a formelor”: (...) la nostru, completând galeria artiºtilor mehedinþeni,
Tismana, în acest vestit þinut al Gorjului, am descoperit încântându-ne ochii la fiecare expoziþie individualã
frumuseþea naturii. Peisaj mirific, cu flori ºi cu albastrul sau de grup la care participã ºi bucurându-ne cu
cerului, cu verdele pãdurilor de jur-împrejur, cu luminã fiecare concurs naþional ºi internaþional câºtigat.
feericã, liniºte dumnezeiascã ºi culori nemaiîntâlnite.
Loredana Frãþilã (Mãdãlescu)

Peste 6500 de puieþi...

 urmare din pag. 1 au izbutit împreunã sã

planteze 800 de puieþi de stejar ºi 700 de puieþi de salcâm.
Acþiunea din acest an a fost finalizatã de colegii
noºtri din judeþele Teleorman ºi Argeº.
70 de voluntari CEZ au mãrit fondul forestier
din Topoloveni ºi Pãdurea Vedea cu 1200 de
puieþi de frasin ºi plop alb.
Puieþii arboricoli au fost puºi la dispoziþie de cãtre
Ocoalele Silvice din zona de operare a Grupului CEZ

in România, iar gestionarea fondului forestier astfel
creat rãmâne sub supravegherea acestora.
Una dintre direcþiile de responsabilitate socialã
a Grupului CEZ in România este ocrotirea
mediului ºi menþinerea echilibriului ecologic iar
voluntarii noºtri participã frecvent la acþiunile de
plantare organizate în cadrul Lunii Pãdurii, în
judeþele din zona noastrã de operare.
Departamentul Relaþii Publice, Brand ºi
Marketing CEZ România

croazierã pe Dunãre între Valea
Mraconiei ºi Peºtera Ponicova.
 Biroul de presã

Primar cu...

 urmare din pag. 2

acuzându-vã de castrare managerialã ºi nui puteþi bascula din vrãjealã, vã recomand
sã-i puneþi în insectarul cu smintiþi ºi nu-i
mai bãgaþi în seamã.
Cu problemele astea ale Orºovei nu
trebuie sã vã bateþi capul prea mult pentru
cã sunt greu de rezolvat ºi provoacã
constipaþie. Aþi vãzut cã nici nu s-a observat
cã nu aþi mai fãcut tradiþionala curãþenie de
primãvarã ? Prea multã curãþenie þine de
mofturi ºi pretenþii fãrã rost. Iar orºovenii
aceºtia ai noºtri, orice ai face, tot te criticã.
Se comportã ca în zicerea aia: „Poþi scoate
þiganca din mahala, dar nu poþi scoate
mahalaua din þigancã”.
Apropo! Mai luaþi luminã de la Duicu? Am auzit
cã nu are loc de muncã ºi poate îl angajaþi city
manager. Cu Duicu city-manager vã asigur cã
scãpaþi de Popescu, cã ãºtia doi sunt la cuþite,
chiar dacã odatã sfinþeau cruci pe marginea DN
6 cu doi episcopi. (Ce vremuri!) Scoate-þi cartoful
din foc cu mâna lui Duicu. Numai sã vinã cu
lumina ºi sã vã lumineze. Fiþi totuºi circumspect
cã Duicu ãsta face parte din categoria înþelepþilor
care îþi trântesc în faþã cu emanaþii intelectuale
de genul: „Iubeºte Orºova, animalule!”, când
îþi este lumea mai dragã.
Am vãzut cã daþi like-uri la secta religioasã
de tremurici care a pus stãpânire pe Casa
de Culturã. Cred cã nu faceþi bine ºi sper sã
nu afle popa Jinga, cã se duce dracului
majoritatea pe care vã bazaþi în Consiliul
local. Vã îngroapã puþinele proiecte cu popã
ºi cu parastas. În vecii vecilor, Amin!
 Mihai Butnariu
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Opus One în la be(mol) minor
* Conform bunului lor
obicei, pesediºtii, dupã ce au
câºtigat atât de clar alegerile
parlamentare, au început sã se
încaiere între ei. Pe ce oare se
încaierã? Cãci, uite, când e sã le
analizezi modul cum se strãduiesc
ei sã punã în aplicare programul de
guvernare, tocmai atunci descoperã
probleme epocale de gâlceavã,
rãmase, cicã, nerezolvate de cine ºtie
când. Asta, în cazul când se declarã
neputincioºi din cine ºtie ce cauze
(justiþie pãrtinitoare, blocaje sociale,
opoziþie penibilã etc). Rãzboiul
declaraþiilor dintre Liviu Dragnea ºi
Victor Ponta, în cazul când nu are la
bazã o banalã disputã pentru
supremaþie în partid, ar putea fi
bomboana pe coliva formaþiunii
social- democrate. Logic vorbind,
ºtiindu-i destul de bine pe Ponta ºi
pe Dragnea, mi-e greu sã cred cã ei
vor face pasul decisiv spre ruperea
partidului, satisfãcând, în felul
acesta, ºi firava opoziþie ºi strada
decerebratã. Dar poþi sã ºtii ce
ambiþii ascunse, ce vechi rivalitãþi
ascund, mocnite, cei doi cocoºi?
Oricum, lumea are de la acest partid,

de la acest guvern, cu totul alte
aºteptãri decât eternele reprezentaþii
de rivalitate prosteascã de care au
avut timp nu numai sã se sature, ci
sã se ºi îngreþoºeze.
* De ce insistãm asupra felului în
care PSD se þine de guvernare, de
promisiuni, de angajamente? Pur ºi
simplu, fiindcã de la ceilalþi nu avem
nicio pretenþie. Ei stau în gurã, în
lipsã de altceva, cu „demisia” sau,
mai nou, cu „DNA sã vinã sã vã ia!”.
Obligatoriu cu gardul în formã de
diez în faþã. Cãci, de, toþi snobii ºi
prostovanii ºi-l agaþã de gât sau ºil lipesc pe cãrþile de vizitã. Problema
este cã dacã se vor dovedi, în
urmãtoarele luni, foarte slabi de
þâþânã, feciorelnicii de la guvernare
vor fi încãlecaþi, la propriu, de
Iohannis ºi gaºca de rigoare. Care,
evident, de-abia aºteaptã.
* Din off ne vin niºte veºti date
naibii despre motivul rivalitãþilor
dintre Dragnea ºi Ponta. Acest motiv
ar consta în aceea cã Liviu Dragnea
i-ar fi cadorisit lui Florian Coldea
niºte sticle de vin „Opus One”, o
licoare americanã de datã relativ
recentã, însã extrem de scumpã, cu

mult peste vinurile superioare
existente în cramele româneºti cele
mai cunoscute („Domeniile
Coroanei” ºi „Cotnari”, de exemplu),
dar fãrã a depãºi, în niciun caz,
calitatea acestora. Dar, cum la noi
snobismul este în floare, ºi cum tot
ce vine de la americani e foarte bun...
Vasãzicã, nenea Livache venea cu
ploconul „subþire ºi scump” la Floricã
Coldea! Bravo! Iar Victoraº Ponta, cei cu el ? Este gelos cumva? Pãi nu ar
fi timpul pierdut spre a recupera
terenul. Serios! ªtiu ce spun!
* Vã spuneam eu, dragi ºi mult
stimaþi cititori, în numãrul trecut, cã
joi, când veþi citi ziarul, ne vom trezi
cu Laura Codruþa Kovesi ºi cu Taica
Lazãr pe aceleaºi foncþii, indiferent
de conþinutul raportului de evaluare
fãcut de ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader? Vã spuneam eu cã aº dori
sã fiu profet mincinos? Vã
spuneam. Ei bine, nu a fost sã fie!
Cele douã calamitãþi care au reuºit
sã toxifice la maximum viaþa publicã
româneascã au fost menþinute în
funcþii! În ciuda conþinutului
evaluãrilor, extrem de critic la adresa
celor doi. Cicã nu e oportunã
schimbarea lor! Marele Tudorel
grãit-a! Poþi sã-i mai zici ceva dupã
atâta muncã? Nu poþi! Nu poþi ºi
gata! Ce sã-i faci ditamai membrului
Comisiei de la Veneþia ºi membrului
în comisia de doctorat a Luluþei? Îi
mai faci pe dracu-n praznic!
* Chestiunea e cã, dupã
respectivul raport de evaluare, a
început spectacolul maximei

ipocrizii pe aºa-zis scenã politicã
româneascã. Sã-l vezi pe Livache
Dragnea cã-l cheamã la raport (în
faþa organului, n’est-ce pas?) pe
Tudorel Toader pentru cã nu a
propus suspendarea lui Kovesi ºi
Lazãr, dupã ce, în prealabil, chiar
dumnealui în persoanã susþinuse cã
nu se impune schimbarea lui
Kovesi, trebuie sã recunoaºteþi cã
foarte puþine evenimente pot fi mai
greþoase. Sau sã-l vedeþi pe acelaºi
Liviu Dragnea schimbând zâmbete
oarecum concupiscente cu
duºmanul lui de moarte, „penalul”
Klaus Werner Iohannis, nu simþiþi
oare nevoia de a comanda vreo
douã- trei tir-uri cu lãmâi sau câteva
zeci de butoaie cu zeamã de varzã,
dupã gust? Ei, dar asta e þara în care
trãim, o þarã pentru care noi am avut
un adevãrat cult, dar o þarã în care
aerul a devenit irespirabil. Am pleca
în bejenie, dar unde? ªi, la vârsta
noastrã, cine ne-ar mai bãga în
seamã? Cine? Poate în zeamã, vorba
neuitatului nostru profesor Al. Piru,
cãruia îi plãcea sã ironizeze colecþia
de popularizare „Oameni de seamã”
cu formula „Oameni de zeamã”!
* A propos, anul acesta, la 22
august, se vor împlini 100 de ani de
la naºterea ilustrului nostru dascãl
de la Universitatea din Craiova. Cu
voia dumnevoastrã, în preajma
acestui centenar, vom publica un
mini- serial evocator. Mãcar atât sã
putem face pentru a marca memoria
acestui om cu totul excepþional
pentru cultura ºi literatura românã...
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Senatorul Liviu Mazilu, un politician redutabil

O alegere politicã inspiratã
Liviu Mazilu este un politician
mehedinþean care a acumulat
suficientã experienþã politicã în toþi anii
de când activeazã în politica localã.
Întreaga sa activitate politicã
desfãºuratã în ultimii ani în calitate de
membru al PSD Mehedinþi a
demonstrat cã Liviu Mazilu este un
politician redutabil. Ca secretar general
al PSD Mehedinþi, Liviu Mazilu a avut
un rol important în angrenajul acestui
partid la alegerile locale din vara anului
trecut. Pentru cã o contribuþie
importantã a avut-o ºi Liviu Mazilu la
succesul categoric al PSD Mehedinþi
la alegerile locale, scrutin la care
partidul condus de Aladin Georgescu
a obþinut 55 de primari în judeþ ºi
majoritatea consilierilor judeþeni,

Senatorul PSD de Mehedinþi, Liviu Mazilu, este unul dintre cei mai experimentaþi politicieni locali ai
momentului, dar ºi unul dintre cei mai activi parlamentari ai judeþului în Parlamentul României. Ascensiunea
politicã a lui Liviu Mazilu a fost una fulminantã în ultimii ani, ea fiind încununatã la alegerile parlamentare din
data de 11 decembrie 2016, când a fost ales pentru prima datã senator cu un numãr foarte mare de voturi.
Evident, în alegerea sa ca senator a contat în primul rând forþa politicã a PSD Mehedinþi, un partid foarte bine
organizat în teritoriu mai cu seamã de când Aladin Georgescu a devenit preºedintele sãu.
respectiv 18 din 31. Ca urmare a mai importantã este capacitatea în anumite momente, pe atât de
acestui rezultat electoral remarcabil, organizatoricã pe care Liviu Mazilu o are, redutabil în propriul partid. Este un
Liviu Mazilu a fost reales iniþial în caracteristicã recunoscutã ºi de adversarii politician oarecum atipic în peisajul
funcþia de vicepreºedinte al CJ sãi politici. Ceea ce este definitoriu ca politic local, întrucât atâta timp cât a
Mehedinþi, iar apoi nominalizat drept politician la Liviu Mazilu o reprezintã fost în PNL Mehedinþi, a câºtigat toate
candidat pe prima poziþie pe lista puterea sa de a o lua de la capãt în politicã. bãtãliile politice pentru ºefia acestui
pentru Senat a PSD Mehedinþi. Au fost mulþi politicieni care au ocupat, partid. Din acest punct de vedere, se
Opþiunea pentru PSD Mehedinþi s-a de-a lungul anilor, funcþii publice poate spune despre Liviu Mazilu cã
dovedit în cele din urmã o alegere importante, administrative sau a fost un politician foarte eficient ca
inspiratã ºi corectã. Fãrã acest partid, parlamentare. Dupã ce au pierdut aceste lider de partid. Iar acestea sunt
Liviu Mazilu nu putea ajunge demnitãþi, nu au mai fost personalitãþi argumente indubitabile pentru a
parlamentar de Mehedinþi ºi nici nu- politice, dispãrând practic din prim- spune despre el cã este un politician
ºi putea relansa cariera politicã. planul vieþii politice locale. Liviu redutabil. Liviu Mazilu nu a urmãrit
Totodatã, se poate vorbi ºi de un câºtig Mazilu, în schimb, a avut aceastã niciodatã, în toatã activitatea sa
politic pentru PSD Mehedinþi prin dorinþã ºi fermitate de a lua de la politicã de lider de partid, sã obþinã
cooptarea lui Liviu Mazilu în rândurile început, de a crede în ºansa sa politicã. anumite avantaje materiale. Este
acestui partid. Promovarea lui Liviu
suficient sã amintesc doar faptul cã a
A urmãrit interesul
Mazilu în funcþia de secretar general
demisionat, fãrã niciun regret, în douã
propriului partid
al PSD Mehedinþi în vara anului 2015
rânduri, din funcþia de vicepreºedinte
a fost, fãrã îndoialã, un câºtig pentru
De când a devenit preºedintele PNL al CJ Mehedinþi, fãrã sã mai revinã,
acest partid. Experienþa politicã ºi Mehedinþi, mai precis din toamna chiar dacã ar fi putut. În schimb, Liviu
electoralã a lui Liviu Mazilu acumulatã anului 2005, când l-a detronat din Mazilu a urmãrit tot timpul interesul
în toþi anii de când activeazã în politica funcþie pe Alexandru Morþun, partidului pe care îl reprezenta fie cã
mehedinþeanã a constituit un real longevivul ºi experimentatul a fost vorba de anumite alianþe
avantaj în ceea ce priveºte politician, Liviu Mazilu a fost un politice, fie de asumarea unei strategii
consolidarea partidului în teritoriu.Însã personaj politic pe cât de controversat electorale.  Mircea Popescu

Zilele Orºovei, din bugetul Spitalului
Împãrþirea bugetului la
Orºova s-a fãcut în acest an cu
amendamente spectaculoase, cum
numai în aceastã urbe se mai poate
face. Dacã în anii trecuþi salubritatea
era regina investiþiilor locale, acum
aleºii locali investesc în culturã,
educaþie ºi spectacole. Chiar ºi cu
preþul micºorãrii bugetului destinat
bunurilor ºi serviciilor din sãnãtate.
Mai exact, la aprobarea bugetului
pentru anul în curs, consilierii
municipali au luat trei sferturi din
bugetul destinat capitolului
sãnãtate ºi l-au mutat, printre altele,
la Zilele Orºovei.
Imaginaþie edilitar –
gospodãreascã fãrã precedent, la
Orºova! Bugetul local al
municipalitãþii, aprobat zilele trecute
de Consiliul Local, a fost completat
cu mai multe amendamente cel puþin
interesante. Unul dintre ele, venit din

partea grupului de consilieri PND,
vine în sprijinul unor manifestãri
culturale de tipul „Zilele Orºovei”. ªi
cum distrarea poporului este
importantã într-o comunitate aºa de
micã, transferul de bani între
capitolele bugetare nici nu mai
conteazã. Chiar ºi dacã se iau bani
de la sãnãtate, pentru a fi duºi cãtre
zona de distracþie ºi voie bunã.
Autorul amendamentului este chiar
doamna doctor Viorica Sãnãtescu.
Suntem în posesia unui document
olograf, care conþine o variantã a
amendamentului grupului PND,
prin care se iau banii de la capitolul
66.02 –SÃNÃTATE, BUNURI ªI
SERVICII. Astfel, din 200 de mii de
lei se retrage suma de 150 de mii
de lei, care se distribuie, printre
altele, cãtre „Zilele Orºovei” –30 de
mii de lei, iar cãtre „Ziua
Majoratului”, „Nunta de aur” ºi

„Regata Porþile de Fier” –câte 5 mii
de lei. Din cei 12 consilieri prezenþi
la ºedinþã, doar unul singur s-a
abþinut, doamna Aurelia Oprea.
Dupã ce ºedinþele consiliului local
din Orºova deveniserã celebre
pentru disensiunile majore între
grupurile politice, la ºedinþa pentru
aprobarea bugetului pe anul în curs,
frãþia ºi consensul au fost la mare
înãlþime. Din cei 12 consilieri prezenþi,
11 au votat pentru buget cu
amendamentele propuse, ba mai
mult au fost cu toþii de acord ºi strâns
uniþi în jurul primarului Stoica. Pe
contul sãu de Facebook, fostul
consilier Adrian Cican chiar salutã
înaltul consens general: „Trebuie sã
spun cã acest buget a fost întocmit
de primarul municipiului Orºova,
Stoica Marius Simion, iar consilierii
PND au fost de acord cu acest
proiect de buget adãugând

îmbunãtãþiri. Considerãm cã în
acest moment dificil pentru Orºova,
trebuie sã fim alãturi de orºoveni
ºi de Primarul Orºovei, chiar dacã
în anumite perioade de timp
poziþiile
noastre
erau
ireconciliabile”, scrie Adrian Cican,
pe contul sãu de Facebook.
De cealaltã parte, managerul
Spitalului Municipal Orºova, doctorul
Radu Gandã, se arata uimit de modul
în care bãnuþii spitalului au fost luaþi
ºi distribuiþi cãtre manifestãrile
culturale de genul Zilele Orºovei.
E drept cã amendamentele aduse la
proiectul de buget ºi aprobate de
consilieri nu fãceau mutãri de fonduri
doar de la sãnãtate la distracþie, ci ºi
cãtre planuri de peisagisticã ºi achiziþia
de servicii de consultanþã în vederea
atragerii de fonduri europene, aºa cã
lucrurile stau destul de bine.
 Romeo Crîºmaru
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Cacialmaua de la Roma ºi „România
penalã”, privitã prin barometrul moralitãþii
o credinþã creºtinã slabã. Biserica
din zilele noastre nu funcþioneazã
bine [...] avem nevoie de o viaþã
creºtinã autenticã. [...] În plus, ei au
copii, iar noi nu avem. Suntem în
plin declin [...]. Noi îi ajutãm, fãrã
întârziere, pe cei care vin din afarã
ºi uitãm de mulþi italieni sãraci ºi
bãtrâni care mãnânca din coºul de
gunoi [...]. Sunt un protestatar. Dacã
Europa n-a fost cuceritã în nu aº fi preot, aº fi acolo,
istorie nici de mongoli, nici de demonstrând în pieþe. Care este
sovietici. O cuceresc acum, „pas cu scopul atâtor migranþi care, în loc
pas”, musulmanii. Iar atunci când sã ne mulþumeascã pentru
este vorba de mijloace de distrugere, mâncarea pe care le-o dãm, o aruncã
lucrurile par destul de simple pentru ºi [...] chiar organizeazã revolte? [...]
cretinii, deþinãtori ai statutului de Oferirea de bani migranþilor nu este
înalþi demnitari ai Uniunii Europene, doar un lucru greºit, ci ºi dãunãtor
precum Jean Claude Juncker, care din punct de vedere moral pentru cã
pretind statelor „cu douã viteze” sã- astfel le încurajãm comportamentul
i accepte pe musulmani sub ºi ei se vor obiºnui cu asta [...].
pretextul fals al crizei din Siria. Uneori cred cã acest lucru contribuie
Catastrofa deliberat programatã a la crearea de reþele de cerºetori” [2].
„migranþilor”, gonflatã pânã la delir Reamintesc, în România, migranþilor
de Mutti Merkel, a provocat pierderi li se oferã masã ºi cazare gratuite,
ireparabile pentru civilizaþia inclusiv salariul minim pe
europeanã. Realizând tardiv imensa economie, pentru care un român
eroare
a
exacerbãrii lucreazã chiar ºi 12-14 ore pe zi, ca
„multiculturalismului”, astãzi, pe sã-ºi întreþinã familia.
tãcute, Europei i se plãtesc niºte
La polul opus cretinilor de la
poliþe: parazitismul social, agresarea Bruxelles, peste ocean, un
cetãþenilor din diferite þãri preºedinte ales democratic este
occidentale, în special agresiunile contestat vehement de „iluminaþii”
sexuale asupra femeilor, atentatele globaliºti pentru cã nu acceptã
teroriste de toate categoriile, cel invazia musulmanã ºi pentru cã þine
consumat la Londra, în dupã amiaza la þara lui. Putin, în Rusia ºi Orban
zilei de 22 martie 2017 ºi revendicat în Ungaria, procedeazã asemenea.
de Statul Islamic fiind relevant [1]. Nu-mi sunt dragi niciunul dintre cei
O importantã personalitate a numiþi, dar pentru cã apãrã
Bisericii Catolice, Arhiepiscopul interesele popoarelor lor, meritã
italian Carlo Liberati, atrage atenþia respectaþi. Nu asemenea lui K.W.I.,
asupra pericolului musulman, care mai planteazã un pom pe
criticând inclusiv Biserica Catolicã facebook, pentru a mãri profiturile
pentru cã le oferã bani imigranþilor: viitoare ale jefuitorilor de la
„În zece ani vom fi cu toþii „Holzindustrie Schweighofer”.
musulmani din cauza prostiei Aºa se face “Istoria”- Cacealmaua
noastre. Italia ºi Europa trãiesc într- de la Roma din 1957
un mod pãgân ºi ateu, se fac legi Liderii þãrilor din Uniunea
care merg împotriva lui Dumnezeu. Europeanã s-au întâlnit la Roma
Acestã decadenþã moralã ºi pentru a celebra 60 de ani de la
religioasã favorizeazã Islamul. Avem semnarea tratatului fondator ºi

pentru a stabili viitoarele direcþii de
acþiune - cu douã sau mai multe
viteze -, cauzate de ieºirea Marii
Britanii, cauzate de migranþi, de
dificultãþile economice sau de
terorism. Prezent la reuniune - nici
nu se putea altfel - Führerul K.W.I.,
ocupat cu lustruirea condurilor
vizirilor „Înaltei Porþi” de la Roma,
declarã: „Textul Declaraþiei de la
Roma este « pozitiv » ºi « echilibrat
», în acord cu poziþia promovatã de
România privind viitorul Europei”.
Ceea ce nu ne spune marele nostru
Führer, relateazã jurnalistul David
Willey, fost corespondent la Roma
pentru B.B.C. timp de peste 35 de
ani ºi prezent la evenimentul
semnãrii tratatului în 1957: „Cele
ºase þãri fondatoare ale Comunitãþii
Europene (Germania, Belgia, Franþa,
Italia, Luxemburg ºi Olanda n.n.I.M.) nu au semnat în cele din
urmã decât un tratat «în alb». [...]
noi am realizat abia ulterior cã
Tratatul de la Roma era de fapt plin
cu pagini albe. Pentru cã a trebuit
sã fie pregãtit în grabã ºi pentru cã
organizarea Italiei nu a fost perfectã,
ei au fost nevoiþi sã completeze
paginile dupã semnare”. „Numai
prima ºi ultima paginã din cele douã
mari volume au putut fi imprimate
la timp. Între cele douã pagini, nimic
altceva decât pagini albe”, confirmã
ºi Albert Breuer, unul dintre
responsabilii cu logistica
evenimentului din 1957, citat pe
site-ul oficial al Uniunii Europene
[3]. Willey, astãzi în vârstã de 84 de
ani, îºi aminteºte de scena din urmã
cu 60 de ani: „Diplomaþii stãteau sub
frescele maiestuoase care prezentau
bãtãlia epicã dintre ºase luptãtori.
Toatã lumea era îmbrãcatã destul de
formal, în costume negre. S-au
þinut multe discursuri”, precizând
cã în acea perioadã era „foarte
puþinã securitate, foarte puþinã
birocraþie. Pur ºi simplu am mers
ºi am vãzut semnarea”.

[1] https://www.dcnews.ro/atac-londra-statul-islamic-revendica-atentatul_537020.html
[2] Mail Online News, 13 ianuarie 2017 http://www.dailymail.co.uk/news/article-4116414/Everyone-Muslim-stupidity-Catholic-leader-says-EuropeIslamic-state-migrant-crisis.html?ito=social-facebook
[3] http://www.flux24.ro/dezvaluire-socanta-dupa-60-de-ani-tratatul-fondator-al-ue-nu-continea-decat-pagini-albe/
[4] http://www.capital.ro/iohannis-despre-decizia-in-cazul-casei-din-sibiu-nu-am-niciun-f.html

Barometrul moralitãþii
Este un aparat, inventat ad-hoc de
cineva - „persoanã importantã, nu
spui cine” - pentru evaluarea
moralitãþii Führerului K.W.I., dupã
sentinþa de respingere de cãtre
Curtea de Apel din Piteºti a
contestaþiei sale la sentinþa fostã
„definitivã” a Justiþiei din România,
privind încã o casã obþinutã prin
escrocherie ºi fals: „Pot sã îi asigur
pe toþi cã nu am niciun fel de
problemã moralã. Fiind o decizie
definitivã irevocabilã, ea va fi
întrutotul respectatã. [...] În chestiuni
de decizii nu conteazã dacã ne
mulþumeºte sau ne nemulþumeºte.
O decizie, dacã este definitivã ºi
irevocabilã, se aplicã ºi punct.
Altceva nici nu cred cã aº putea sã
adaug aici” [4].
Cu siguranþã, Führerul, care a
susþinut cã prin ultima decizie a
instanþei, care l-a lãsat fãrã casa
obþinutã cu acte false, nu s-a
schimbat nimic, n-are nici cea mai
micã problemã moralã cauzatã de
faptul cã a încãlcat în repetate rânduri
Constituþia României, a îndemnat
cetãþenii la încãlcarea legii
fundamentale a statului român ºi a
altor legi organice. Neavând copii,
ºi-a permis sã-i îndemne pe cei ce
au sã-i scoatã la proteste. „Pãi, de
ce sã nu le moarã ºi ãlora... capra?!?”
zicea inventatorul barometrului
moralitãþii, iar eu închei: „de unde
nu-i, nici Dumnezeu nu cere” dar
poate sã ia. A fãcut ceva marele
Führer în afara faptului cã a pus
România în situaþii riscante sau
scandaloase? Ce-aþi crezut, români
naivi, când aþi acordat credit sasului,
votându-l? Cã va salva România de
distrugerea lãsatã de cei trei „escu”?
Uite cã Iohannis e tot un Bãsescu,
dar mult mai periculos, prin prostie,
servilism ºi parºivitate...
Notã: „România penalã” este titlul
volumului scris de fostul procuror
Valer Matei, România penalã,
Bucureºti, Editura Compania,
2013, 203p.
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Aproape 40% dintre români trãiesc în sãrãcie. Clar?!
Lucrurile sunt destul de clare
pentru România ºi nu este cazul sã
ne mai ascundem dupã deget.
Sãrãcie. Sigur cã este un fel de a
spune, pentru cã degetul este foarte
mic ºi nu ai cum sã te ascunzi dupã
el. Se poate sã te ascunzi ºi dupã
deget. Este o chestiune de
perspectivã. Într-o fotografie, de
exemplu, este posibil sã te ascunzi
dupã deget, dacã þii degetul mai în
faþã. La fel, într-o fotografie poþi sã
apropii peºtele din cârlig de
obiectivul camerei ºi pescarul sã
rãmânã în plan secund. Astfel,
senzaþia este cã peºtele prins este unul
uriaº. Poate cã aºa face ºi DNA în
anumite situaþii. Cine ºtie dacã peºtii
cei mari sunt cei politici. Poate cã în
spatele lor se ascund ºi alþi peºti mult
mai mari. Este posibil, având în
vedere cã nu prea îi ºtim pe peºtii sau
pe rechinii de la servicii.
Revenind la sãrãcie. Este greu sã
ascunzi sãrãcia prin statisticile reci ºi
insensibile. Este greu sã nu vezi cã
aproape jumãtate dintre români o duc
la fel de prost ca pe vremea
comuniºtilor, deºi trãiesc într-un fel de
democraþie. Este un precursor de
democraþie ºi probabil cã în viitor ne
va aºtepta ºi democraþia cu beneficiile

ei. Dar am vãzut cã democraþia nu este
un regim de guvernare perfect - lecþia
pe care ar fi trebuit sã o învãþãm este
cã democraþia este un regim perfectibil,
cu multe libertãþi. Dar unele sunt prea
multe ºi non-elitele pot sã promoveze
în democraþie. De asemenea, în
democraþie este posibilã sãrãcia lucie
ºi nu toatã lumea poate sã o ducã bine.
Poate cã acesta este preþul democraþiei:
nu te scapã de sãrãcie, chiar dacã eºti
liber. În aparenþã. Pentru cã lipsurile
sunt tot un atentat la libertate. Lipsa
unui loc de muncã, sãrãcia, lipsa unei
locuinþe sunt tot semne ale unei lipse
de libertãþi. În primul rând libertatea
de a aspira la fericire. Adicã totul se
rezumã în cazul a jumãtate dintre
români la hrãnirea gurii de la o zi la
alta. Cum sã faci sã nu îþi fie foame?
Asta e întrebarea care îi preocupã pe
jumãtate dintre oamenii din România.
Statistica spune 40% din cetãþeni
trãiesc în sãrãcie. Statistica nu minte
tot timpul. Este rece, clarã. Statistica
minte de regulã în dictaturã, pentru
cã cifrele seci ºi reci nu îl avantajeazã
pe dictator ºi pe exponenþii dictaturii.
Întrebarea legitimã este la ce bun
aceastã democraþie româneascã,
dacã rezultatul este cam acelaºi ca cel
produs de comunism, de dictaturã?

Ce sã mai înþeleagã oamenii
care de la o zi a alta nu au
altã preocupare decât cum sã
nu le mai fie foame. Unii sunt
analfabeþi, alþii renunþã la
ºcoalã devreme. Alþii nu au o
locuinþã. Lipsa de educaþie ºi
sãrãcia naºte lucruri greu de
controlat într-o naþiune.
Produce imagini cu un
puternic impact emoþional,
vorba celor de la CNA.
Întrebarea este: dacã tema
clarã a României este sãrãcia,
ce fac politicienii sã reducã
aceastã problemã sau sã o
elimine, deºi este ideal sã fie eliminatã
sãrãcia?! Nu prea reuºeºte nimeni,
deºi sunt unii care mai ºi încearcã.
Vezi cazul þãrilor scandinave. Excepþie
face sãrãcia care vine din import.
Lecþia pe care trebuie sã o învãþãm
de la democraþia româneascã de
pânã acum ºi de la statele scandinave
este cã orice democraþie este
perfectibilã ºi ajustabilã la nevoile
locului ºi ale oamenilor. Fiecare îºi
construieºte un sistem politic ºi de
guvernare care i se potriveºte. Asta
este lecþia pe care ar fi trebuit sã o
învãþãm pânã acum. Cã trebuie sã
venim ºi noi cu idei ºi sã facem ºi
noi ceva pentru cã democraþia nu
rezolvã lucrurile de la sine. Asta þine
de performanþa ºi mãreþia
politicienilor. Nu întâmplãtor vedem

democraþie împletitã cu elemente de
socialism în unele democraþii
scandinave. Oricum, unii politologi
susþin cã urmarea democraþiei este
socialismul ºi nu invers. Depinde de
la caz la caz ºi de la þarã la þarã. În
mod paradoxal, deºi cel puþin pe
hârtie este mai multã democraþie
acum, decât în urmã cu zeci de ani,
la nivel global sunt mai multe
conflicte armate.
Trebuie sã învãþãm cã democraþia nu
este un panaceu ºi o pilulã care te
scapã de sãrãcie. Trebuie sã pui mâna
sã gândeºti, sã faci, sã inovezi. E
nevoie de politicieni serioºi ºi
destoinici. Amatorismul naºte
simulacre, nu modele ºi soluþii. Nu mai
trebuie sã aºteptãm democraþia, ci sã
o construim.  ªtefan Bãeºiu
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Plan de mãsuri

privind prevenirea toxiinfecþiilor alimentare în perioada sãrbãtorilor pascale
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi, funcþioneazã ca instituþie
publicã cu personalitate juridicã în
subordinea Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Bucureºti,
finanþatã de la bugetul de stat ºi din
venituri proprii reprezentând
autoritatea de stat la nivelul judeþului
în conformitate cu OG 42/2004,
aprobatã prin Legea 215/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În scopul prevenirii apariþiei
toxiinfecþiilor alimentare în perioada
sãrbãtorilor pascale, când în mod
tradiþional consumul unor cantitãþi de
alimente de origine animalã creºte
considerabil, Direcþia Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Mehedinþi va intensifica
acþiunile de supraveghere sanitarã
veterinarã în perioada 15.03.201715.04.2017, va lua mãsuri suplimentare
privind verificarea condiþiilor de igienã
în care sunt produse, depozitate,
transportate ºi valorificate carnea de
miel ºi ouãle destinate consumului
uman, precum ºi alte produse sau
alimente de origine animalã.
În acest sens vom dispune
urmãtoarele mãsuri:
I. Mãsurile tehnico-administrative
care vor fi luate de
D.S.V.S.A. Mehedinþi:
În baza unui program de lucru stabilit
de directorul D.S.V.S.A. Mehedinþi va
fi verificat modul în care sunt respectate
condiþiile sanitare veterinare din toate
pieþele agro-alimentare, unitãþile de
tãiere, procesare, depozitare,
valorificare ºi de alimentaþie publicã ºi
va fi sancþionatã orice încãlcare a
prevederilor legislaþiei sanitare
veterinare în vigoare.
Programul de lucru va fi organizat
în echipe care vor include medici
veterinari ºi alþi specialiºti din cadrul
D.S.V.S.A. Mehedinþi, circumscripþiilor
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor ºi circumscripþiilor
sanitare veterinare zonale, în perioada
premergãtoare sãrbãtorilor.
Totodatã, la nivelul D.S.V.S.A., la
circumscripþiile sanitare veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor ºi la
circumscripþiile sanitare veterinare
zonale, în perioada 15.03.201715.04.2017 va fi asiguratã
permanenþa inclusiv în zilele de
sâmbãtã ºi duminica, va fi afiºat
programul de lucru, persoana

responsabilã ºi numãrul de telefon
la care consumatorii pot sesiza orice
aspecte privind nerespectarea
normelor sanitare veterinare.
D.S.V.S.A. Mehedinþi va înºtiinþa
în scris primãriile Drobeta Turnu
Severin, Orºova, Vânju Mare,
Strehaia, Baia de Aramã cu privire
la instrucþiunile transmise de cãtre
Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor prin nota de serviciu nr.
6622/08.03.2017 cu privire la
mãsurile sanitare veterinare
întreprinse în perioada Sãrbãtorilor
Pascale, referitor la sacrificarea
mieilor
în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr.
853/2004 privind regulile specifice
aplicabile produselor de origine
animalã, sacrificarea de animale
din specia ovinã trebuie sã se
realizeze în unitãþi autorizate
sanitar veterinar de tipul
abatoarelor, supuse controalelor
oficiale organizate în baza
Regulamentului (CE) nr. 882/2004.
Astfel, sacrificarea mieilor în anul
2017 în perioada Sãrbãtorilor Pascale
se va realiza în unitãþi de abatorizare,
autorizate sanitar veterinar pentru
schimburi intracomunitare, inclusiv în
abatoarele de capacitate micã, unde
sunt respectate condiþiile de igienã
stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004 ºi
Reg. (CE) nr. 853/2004.
Se comunicã faptul cã în judeþul
Mehedinþi existã un singur abator
pentru sacrificare ovine, respectiv
SC Abator Costi Prod 2000 SRL în
localitatea Broºteni.
Urmare a notei de serviciu nr.
6622/08.03.2017, în cazul în care
existã solicitãri scrise din partea
unor primãrii/prefecturã pentru
organizarea unor spaþii amenajate
temporar unde fermierii pot sacrifica
miei, DSVSA Mehedinþi în urma unei
analize va permite înfiinþarea ºi
autorizarea temporarã a acestor
spaþii în anumite condiþii ºi va
asigura supravegherea sanitar
veterinarã numai în perioada 30.0315.04.2017 între orele 07,00-17,00.
II. Mãsurile care vor fi luate de
D.S.V.S.A. Mehedinþi pentru
sacrificarea mieilor ºi
comercializarea produselor de
origine animalã:
A. Carnea de miel
În vederea asigurãrii respectãrii
condiþiilor sanitare veterinare

pentru comercializarea cãrnii de
miel, D.S.V.S.A. Mehedinþi va lua
urmãtoarele mãsuri:
- identificarea ºi monitorizarea tuturor
producãtorilor ºi comercianþilor care
taie ºi prelucreazã carne de miel
precum ºi a tuturor fermelor sau
gospodãriilor particulare de unde vor
fi livrate animalele pentru tãiere;
- controlul stãrii de sãnãtate al
animalelor ºi admiterea pentru
sacrificare în vederea consumului
public numai a animalelor
sãnãtoase, crescute în gospodãrii,
ferme ºi localitãþi indemne de boli
transmisibile;
- verificarea respectãrii regulilor de
protecþie a animalelor în timpul
transportului, abatorizãrii sau
tãierii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, în toate
unitãþile aprobate de tãiere conform
prevederilor Ordinului MAAP nr.
180/2006, inclusiv verificarea
formularelor de miºcare;
- verificarea condiþiilor privind
transportul mieilor sau al cãrnii de
miel care trebuie efectuat numai în
mijloace auto autorizate sanitar
veterinar ºi însoþit de certificate
veterinare care sã ateste sãnãtatea
ºi salubritatea acestora;
- verificarea depozitãrii ºi
comercializãrii cãrnii de miel ºi
interzicerea efectuãrii acestor
operaþiuni în spaþii improvizate;
- verificarea modului în care sunt
marcate carcasele de miel ºi interzicerea
comercializãrii acestora în cazul în care
nu sunt respectate prevederile
Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008;
- verificarea documentelor legale
care însoþesc transportul ºi care
atestã cã produsele au fost supuse
controlului sanitar veterinar.
B. Sacrificarea mieilor în abatoare
În perioada Sãrbãtorilor Pascale
(15.03-15.04.2017), sacrificarea
mieilor se va realiza în unitãþi de
abatorizare, autorizate sanitar veterinar
pentru schimburi intracomunitare,
inclusiv în abatoarele de capacitate
micã, unde sunt respectate condiþiile
de igienã stabilite în Reg. (CE) nr. 852/
2004 ºi Reg. (CE) nr. 853/2004 .
Facem precizarea cã D.S.V.S.A.
Mehedinþi în baza analizei efectuate va
permite organizarea spaþiilor special
amenajate temporar pentru sacrificarea
mieilor în perioada 30.03-15.04.2017
între orele 07,00-17,00.
C. Ouã ºi produse din ouã

destinate consumului uman
- identificarea ºi monitorizarea
tuturor
producãtorilor
ºi
comercianþilor care valorificã ouã
pentru consum uman ºi a tuturor
fermelor producãtoare ºi a
centrelor de ambalare ouã;
- verificarea condiþiilor privind
transportul ouãlor care trebuie
efectuate numai în mijloace auto
autorizate sanitar veterinar ºi
suspendarea autorizãrii sanitare
veterinare pentru mijloacele de
transport care nu mai îndeplinesc
condiþiile sanitare veterinare;
- verificarea depozitãrii ºi comercializãrii
ouãlor ºi interzicerea desfãºurãrii
activitãþii în spaþii improvizate în care
nu este asiguratã temperatura ºi starea
de igienã corespunzãtoare;
- interzicerea comercializãrii ouãlor
care nu provin din centre de ambalare
ouã autorizate în conformitate cu
Regulamentul nr. 589/2008 de
stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului nr. 1234/2007 cu
privire
la
standardele
de
comercializare aplicabile ouãlor.
- efectuarea examenului ovoscopic
de cãtre personalul veterinar din
cadrul circumscripþiilor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor
pentru
ouãle
valorificate de cãtre producãtorii
particulari precum ºi verificarea
modului în care sunt îndeplinite
condiþiile de desfacere a acestora
în pieþele agroalimentare;
- interzicerea comercializãrii ouãlor
cu coaja crãpatã sau lovitã,
retragerea de la vânzare a acestora
ºi dirijarea pentru valorificare în
scopuri tehnice, confiscarea sau
distrugerea acestora;
- verificarea modului în care sunt
marcate ouãle, conform cu
prevederile Regulamentului CE
nr.589/2008 privind regimul de
comercializare a ouãlor.
D. Lapte ºi produse din lapte
Comercializarea laptelui ºi
brânzeturilor în pieþele agroalimentare
ºi târguri, de cãtre producãtorii
agricoli, se realizeazã în baza
documentelor de înregistrare sanitarã
veterinarã, eliberate de cãtre Direcþiile
Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor judeþene,
conform prevederilor Ordinului
ANSVSA nr.111/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
 continuare în pag. 11
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corespunzãtor.
Plan de mãsuri... igienizate
În vederea asigurãrii trasabilitãþii
 urmare din pag. 10
Laptele crud destinat vânzãrii
directe cãtre consumatorul final,
sau prelucrãrii în brânzeturi trebuie
sã provinã numai de la animale
sãnãtoase, care nu suferã de boli
ce pot fi transmise la om prin
intermediul laptelui.
Producãtorii care vând direct lapte
crud cãtre consumatorul final în pieþe
trebuie sã deþinã fiºe de sãnãtate,
care sã ateste starea de sãnãtate a
animalelor de la care a fost obþinut
laptele, completate de cãtre medicii
veterinari de liberã practicã din
localitãþile de origine. Brânzeturile
destinate comercializãrii directe cãtre
consumatorul final de cãtre
producãtorii agricoli, pot fi expuse la
vânzare, în spaþiile special amenajate
în pieþe agroalimentare în vitrine
destinate acestui scop, în recipiente
(tãvi) confecþionate din materiale
necorodabile, uºor de curãþat ºi
igienizat (plastic, ceramicã, etc).
Brânzeturile trebuiesc protejate
corespunzãtor împotriva contaminãrii pe
durata maturãrii, transportului ºi a
expunerii la vânzare cãtre consumatorul
final (exemplu: în recipiente din material
plastic, pungi sau saci din plastic
incolore, etc). Sunt permise transportul
ºi pãstrarea în vederea vânzãrii directecãtre
consumatorul final a brânzeturilor, în
recipiente confecþionate tradiþional din
lemn (putini), cu condiþia cã acestea sã
fie curate ºi identificate corespunzãtor,
pentru prevenirea contaminãrii ºi
asigurarea trasabilitãþii produselor.
Comercializarea directã cãtre
consumatorul final în pieþele
agroalimentare a brânzeturilor
obþinute de producãtorii agricoli, se
va face numai în ambalaje de unicã
folosinþã (pungi de plastic alimentar,
hârtie ceratã alimentarã, etc), sau alte
tipuri de recipiente curãþate ºi

brânzeturilor comercializate cãtre
consumatorul final, acestea trebuie sã
fie însoþite de informaþii scrise din
partea producãtorului, care sã conþinã
menþiuni referitoare la denumirea
produsului, numele producãtorului,
locul producerii, data obþinerii, etc.
În acest sens, se pot utiliza metode
diferite de etichetare, cum ar fi:
- aplicarea pe ambalajul de
transport sau desfacere a unor
etichete adezive;
- utilizarea de pungi imprimate;
- afiºarea în momentul expunerii la
vânzare ºi pe toatã perioada
comercializãrii a unor informaþii
înscrise pe tãbliþe ºi/sau panouri
aplicate deasupra sau în dreptul
produsului prezentat.
Laptele ºi brânzeturile obþinute de
cãtre producãtorii agricoli trebuie
sã fie sigure pentru sãnãtatea
consumatorilor ºi sã nu conþinã
germeni patogeni care sã producã
toxiinfecþii alimentare la om.
E. Peºte ºi produse din pescuit
Comercializarea peºtelui ºi
produselor din pescuit se realizeazã
numai în spaþii care îndeplinesc
condiþiile de igienã ºi care sunt
înregistrate sanitar veterinar conform
prevederilor Ordinului ANSVSA
nr.111/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Cu ocazia controalelor se va
verifica dacã:
- Sunt respectate cerinþele legislaþiei
în vigoare cu privire la transportul,
depozitarea ºi comercializarea
peºtelui ºi produselor din pescuit;
- Gheaþa utilizatã pentru menþinerea
temperaturii peºtelui ºi produselor din
pescuit proaspete, pe întreaga duratã
de expunere spre comercializare, este
în cantitate suficientã ºi este obþinutã
numai din apa potabilã;
- Se poate asigura trasabilitatea
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temperaturii peºtelui ºi produselor
din pescuit prin etichete ºi alte
documente însoþitoare, inclusive
dacã acestea provin din acvacultura
(sistem de creºtere controlatã) sau
au fost pescuite din mediul sãlbatic;
- Peºtele ºi produsele din pescuit
nu trebuie sã fie cu paraziþi vizibili
ºi sunt corespunzãtoare din punct
de vedere organoleptic.
F. Alte produse sau alimente
de origine animalã
Medicii veterinari oficiali care
asigurã supravegherea sanitarã
veterinarã a pieþelor agroalimentare
în care producãtorii particulari
expun spre vânzare produse sau
alimente de origine animalã, vor
interzice comercializarea produselor
care nu sunt însoþite de documente
care sã ateste provenienþa acestora
ºi a alimentelor care în urma
controlului sanitar veterinar au fost
declarate necorespunzãtoare.
Se va interzice comercializarea
produselor ºi a alimentelor de origine
animalã în spaþii improvizate,
nesupuse controlului sanitar veterinar,
sau în sistem de vânzare stradal, în care
nu este asiguratã o temperaturã ºi o
stare de igienã corespunzãtoare.
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De asemenea, se va verifica modul
în care se efectueazã marcarea ºi
certificarea produselor de origine
animalã având în vedere prevederile
Ordinului ANSVSA nr. 10/2008.
III. Colaborarea cu alte autoritãþi
ºi nominalizarea persoanelor
responsabile
În scopul prevenirii încãlcãrii
legislaþiei sanitare veterinare ºi
protecþiei sãnãtãþii consumatorilor,
D.S.V.S.A. Mehedinþi va colabora cu
celelalte autoritãþi competente cu
atribuþii în controlul produselor
alimentare, în acþiuni organizate,
controlul în trafic cu serviciul poliþiei
rutiere privind transportul animalelor
vii ºi a produselor de origine animalã.
În cazul în care cu ocazia
controalelor sanitare veterinare se
constatã ca în pieþele agroalimentare,
în unitãþile de procesare sau în
unitãþile de desfacere nu sunt
respectate condiþiile sanitare
veterinare de funcþionare, DSVSA
Mehedinþi va aplica mãsura suspendãrii
activitãþii pânã la remedierea tuturor
deficienþelor ºi va aplica sancþiuni în
conformitate cu prevederile legislaþiei
sanitare veterinare în vigoare.

Director executiv, Dr. Jianu Sorin

“Mãrturii spre neuitare”- o comemorare a
distinsului profesor Constantin Stana
Vineri, 7 aprilie, la ora 18, Palatul Cultural “Teodor Costescu” va gãzdui
lansarea volumului „ Mãrturii spre neuitare”, volum de note de lecturã, recenzii,
prezentãri ºi prefeþe de carte, semnate de-a lungul timpului de cel care a fost un
însemnat om al culturii mehedinþene, prof. Constantin Stana: “umanist prin
structurã ºi profesor, pânã mai ieri, de Limba ºi Literatura Românã, prin vocaþie...
un boem necenzurat de pedanterii ºi un liric fundamental”.
Volumul este, de fapt, un premiu post mortem oferit de revistele CRONOS
ºi TAIFAS LITERAR, conduse de catre doamna Lenuº Lungu, în semn de
apreciere a întregii activitãþi literare a distinsului profesor ºi, totodatã, un
omagiu, dupã cum declarã în paginile cãrþii iniþiatoarea publicaþiei, Gabriela
Mimi Boroianu: “Am adunat între coperþile acestei cãrþii câteva din scrierile
sale, ca pe niºte ‹mãrturii spre neuitare›, un omagiu adus omului minunat
care a fost” (Constantin Stana-n.r.).
Loredana Frãþilã (Mãdãlescu)

ANUNÞ

Dezbatere publicã PLAM

APM Mehedinþi anunþã publicul interesat asupra dezbaterii publice a
Planului Local de Acþiune pentru Mediu ce se va desfãºura în data de
12.04.2017 începând cu ora 11 00, la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi în sala de ºedinþe.
Documentaþia poate fi consultatã de cãtre persoanele interesate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi - str. Bãile Romane,
nr.3, Drobeta Turnu Severin ºi pe site-ul http://apmmh.anpm.ro.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mehedinþi pânã
la data de 10.04.2017.
Director Executiv, Ing. Dragoº Nicolae TARNIÞÃ
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Demers ºtiinþific ºi
Fundaþia „ªtefan Odobleja”, înfiinþatã ºi
omagial salutar
coordonatã cu pricepere ºi exemplarã devoþiune

ASOCIAÞIA „CENTRUL DE
MEDIERE MEHEDINÞI”
Sediul Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I nr.
87, jud. Mehedinþi
filialã de cãtre ing. ªtefan Odobleja jr., are meritul fapte, evenimente semnificative ºi relevante Nr. de înregistrare al Asociaþiei în Registrul
incontestabil de a menþine mereu vie, în pentru impresionanta, ampla cronicã a evoluþiei asociaþiilor ºi Fundaþiilor: 26/29.05.2013
actualitatea ºtiinþificã ºi culturalã a judeþului sale istorice. Bogãþia ºi calitatea informaþiilor Cod de înregistrare fiscalã: 31764822
Mehedinþi ºi a întregii þãri, personalitatea încorporate în textul de un interes ºi o forþã de
CONVOCATOR
complexã, puternic iradiantã, a „pãrintelui seducþie aparte, al cãrþii se constituie într-un
Nr. 1/04.04.2017
ciberneticii generalizate”, prin organizarea ºi convingãtor argument în favoarea aserþiunii
desfãºurarea cu real succes ºi o participare noastre cã demersul documentar al autorului sÎn baza statutului ºi contractului de societate
semnificativã, elevatã, a numeroase simpozioane a realizat sub semnul stenic, productiv, al ºi a prevederilor legii nr. 31/1990, republicatã
ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale, menite a pasiunii neistovite ºi al totalei dãruiri, cu o CONSILIUL DIRECTOR al Asociaþiei „CENTRUL DE
valorifica superior inestimabila operã a marelui acribie de veritabil arhivist.
MEDIERE MEHEDINÞI”, având numãr de
fiu al Mehedinþiului.
Procedând cu metodã, rigoare ºtiinþificã ºi înregistrare al Asociaþiei în Registrul Asociaþiilor ºi
În acelaºi sens se înscrie ºi activitatea inteligenþã ºi capacitate selectivã ºi fundaþiilor 26/29.05.2013 ºi Cod unic de înregistrare
susþinutã, prodigioasã, de scriere ºi tipãrire interpretativã, ing. ªtefan Odobleja jr. 31764822, convoacã Adunarea Generalã, pentru
a unor cãrþi de certã valoare ºtiinþificã ºi izbuteºte reconstituirea vie, fluentã ºi data de 26.04.2017, orele 14.00 la sediul Asociaþiei
documentarã, dedicate vieþii ºi operei incitantã a vârstelor istorice ale acestei din Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I nr. 87,
savantului ªtefan Odobleja.
localitãþi de un paradisiac, mioritic pitoresc, judeþul Mehedinþi, cu urmãtoarea ordine de zi:
O asemenea contribuþie notabilã la oferind, în cele din urmã, cititorilor o amplã
1. Aprobarea bugetului de venituri ºi
cunoaºterea cât mai aprofundatã a vieþii cronicã a ei, începând cu epoca rãzboaielor cheltuieli, a bilanþului contabil ºi descãrcarea
savantului este, indubitabil, ºi „Monografia daco-romane, pânã în zilele noastre.
de gestiune pentru anul 2016;
satului ªtefan Odobleja, semnatã de fiul sãu,
Farmecul aparte al cãrþii îl dã ºi inspiraþia 2. Diverse
mai sus amintit, carte care, pe lângã remarcabila autorului de a îmbina armonios, complementar,
Dacã la data de 26.04.2017, orele 14.00
sa valoare documentarã, are ºi semnificaþia informaþiile furnizate de documentele preþioase lucrãrile Adunãrii Generale nu se vor putea
implicitã, salutarã, de impresionant gest de arhivã, cu cele transmise prin vreme de desfãºura din lipsa neîndeplinirii condiþiilor de
evocator ºi omagial.
fabuloasa tradiþie localã, de legende toponimice, cvorum prevãzute în actul constitutiv, se va face
Autorul recentei monografii a satului natal al de povestiri ºi balade.
a doua convocare pentru data de 27.04.2017,
savantului, care, prin vreme, s-a numit Valea
Un spaþiu tipografic generos este orele 14.00, care va avea loc la aceeaºi adresã,
Izvorului, iar, de ani buni, îi poartã numele – rezervat ultimei pãrþi a monografiei – cu aceeaºi ordine de zi.
ªtefan Odobleja, ºi-a propus, înainte de toate, ANEXE, unde sunt incluse neobiºnuit de
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
sã identifice un numãr cât mai mare de surse multe facsimile ale unor documente din Asociaþiei „Centrul de Mediere Mehedinþi”.
documentare referitoare la aceastã strãveche arhive, de mare valoare ºi bogãþie de CONSILIUL DIRECTOR PREªEDINTE,
aºezare omeneascã, în scopul fiºãrii de date, informaþii rare, adesea chiar inedite.
Martinescu Nicoleta Claudia

Cronicã de Victor Rusu

Avansãri în grad,
diplome si felicitãri de
Ziua Jandarmeriei
Române
Luni, 3 aprilie a.c., la sediul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Mehedinþi s-a desfãºurat ºedinþa festivã
prilejuitã de aniversarea a 167 ani de la
înfiinþarea Jandarmeriei Române.
Cu aceastã ocazie au fost prezentate
ordinele de avansare în gradul militar
urmãtor, înainte de expirarea stagiului
minim, a doi ofiþeri ºi cinci subofiþeri,
care s-au remarcat în activitatea
profesionalã. De asemenea, mai mulþi
ofiþeri ºi subofiþeri au fost recompensaþi
cu mulþumiri, felicitãri ºi diplome de
merit pentru îndeplinirea exemplarã a
atribuþiilor de serviciu.
Câºtigãtorii competiþiilor sportive
organizate la nivelul unitãþii cu prilelul
Zilei Armei au fost felicitaþi si
recompensaþi cu premii oferite de
Asociaþia Sportivã ,,Cleante Davidoglu”.
 Biroul de presã
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Zodia Berbec

Horoscop
Horoscop
Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)

(21 Martie - 20 Aprilie)

Încetul cu încetul te ridici, ieºi din zona de
O sãptãmânã care începe sub auspicii pozitive, umbrã în care nici nu ºtii cum ai ajuns. Ideal ar
cu o încãrcãturã emoþionalã suportabilã, dar fi sã nu laºi în urmã situaþii problematice
care îþi pregãteºte surprize în ceea ce priveºte nerezolvate, iar în ceea ce priveºte familia, sã fi
cheltuielile ºi nevoia de siguranþã. Tentaþiile anihilat deja legãturile nocive, cele cu trecutul.
sunt mari, iar verva ºi puterea de care dai dovadã Probabil cã evadarea în cotidian nu este cea mai
te pot conduce pe un drum greºit fãrã sã îþi dai fericitã soluþie acum, însã te poþi folosi de felul
seama. Existã ºi ºansa de a pune bani de-o în care eºti perceput în societate pentru a te
parte, însã condiþia este aceea de a-þi fi plãtit la putea detaºa de probleme ºi gãsi o soluþie
timp, pânã acum, datoriile. Încearcã sã nu îþi sustenabilã. Bazeazã-te pe ceea ce simþi, în
schimbi felul în care vezi lucrurile doar pentru detrimentul sfaturilor celor din jur.
cã: „aºa este la modã”.
Zodia Fecioarã
Zodia Taur
(23 August - 22 Septembrie)
(21 Aprilie - 20 Mai)

Nu prea ºtii ce sã faci, încotro sã te
îndrepþi ºi - mai ales - ce anume sã alegi. În
aceastã sãptãmânã, tentaþia este aceea de a
te refugia în tiparele ponosite, dezvoltate în
trecutul îndepãrtat. Nevoia de siguranþã ºi de
securitate (nu doar) materialã te poate
îndrepta cãtre cãi greºite, îndepãrtându-te pe
tine de cei cu care mergi pe acelaºi drum ºi
pe cei cu care colaborezi, de scopurile
comune. Nu este un moment propice
implementãrii unor planuri noi.
Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Rutina zilnicã strictã ºi bine pusã la punct,
respectatã, te poate ajuta sã depãºeºti fãrã chin
eventuale probleme de sãnãtate. Sau
problemele intervenite din neant, cele
catalogate a avea „autor necunoscut”. Toþi
ochii sunt pe tine, acum, aºa cã, atunci când
nu ºtii ce ai de fãcut, lasã-te inspirat de Graþia
Divinã. În definitiv, poate cã toate se întâmplã
tocmai pentru ca tu sã îþi demonstrezi credinþa
necondiþionatã. Nu uita, orice formã de fricã
este nesãnãtoasã pentru om.
Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna începe cu Luna în semnul tãu
zodiacal, prin urmare, e momentul sã te axezi
pe nevoile tale, sã vezi ce prioritãþi ai ºi sã îþi
pui la punct planul de atac pentru proiectele
tale. Ai parte de protecþie Divinã, deci s-ar
putea ca eventualele situaþii neplãcute sã fie
anihilate la timp. Vizate sunt relaþiile cu
anturajul, aici sunt multe cãrþi de jucat ºi
multe proiecte de pus pe roate. Nu trebuie
decât sã fii selectiv ºi vigilent, astfel încât sã
ºtii sã-þi urmãreºti eficient interesele.

Fii cu bãgare de seamã în ceea ce priveºte
restanþele financiare! Nu te culca pe-o ureche,
crezând cã dacã informaþia nu a ajuns la tine,
atunci eºti absolvit de orice vinã. Recomandabil
este sã verifici tot ceea ce ai lãsat de izbeliºte
(la capitolul financiar) în ultima perioadã. În rest,
din aceastã sãptãmânã începând, planurile de
viitor încep sã se contureze frumos pentru tine,
iar cei care ar trebui sã te ajute pentru a le duce
la îndeplinire sunt din ce în ce mai disponibili.
Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

De data aceasta, obþii finanþare ºi credit prin
intermediul alianþelor ºi al colaborãrilor. Ceea
ce s-a întâmplat în ultimele luni a avut rolul de
a te face sã gãseºti punctele slabe ale istoriei
tale. Depinde de tine, însã, ce anume ai înþeles
de aici ºi în ce mãsurã ai reuºit sã te îndrepþi ºi
sã îþi schimbi modul de acþiune. Totuºi, lipsa
de încredere în aproapele tãu te va „ajuta” sã
atragi doar persoane pe care nu te poþi baza,
deci va trebui sã faci în aºa fel încât sã depãºeºti
aceastã situaþie paradoxalã.
Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se pare cã te aºteaptã întâlniri importante în
aceastã sãptãmânã. Importante pentru starea ta
de bine, pentru starea ta de spirit ºi pentru felul
în care alegi sã îþi continui drumul. Chiar dacã
simþi cã tot ceea ce vine din exterior este
ameninþãtor pentru tine, s-ar putea sã ai
surpriza ca ceea ce þi se spune chiar sã îþi fie
de folos. Nu uita cã Saturn - prezent în
semnul tãu solar în mers aparent retrograd nu îþi asigurã starea necesarã pentru a putea
decide cu uºurinþã ce anume ai de fãcut.
Maleabilitatea de care ai da dovadã, însã, þiar putea deschide uºi bine ferecate.
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începe o perioadã propice pentru
identificarea ºi rezolvarea eventualelor
probleme de sãnãtate. În acelaºi timp, locul
de muncã ar putea deveni locul unde te poþi
destinde, munca în echipã fiind cel mai bun
medicament. Sfârºitul de sãptãmânã este un
moment minunat pentru a îmbunãtãþi
confortul ambientului tãu. În cazul în care ai
de gând sã îþi petreci timpul liber alãturi de
copii, ai putea avea parte de cele mai
distractive ºi nãstruºnice momente, veselia
ºi buna dispoziþie fiind la ele acasã.
Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Probabil cã te simþi destul de singur, dar se
poate ca acum sã fie o perioadã bunã pentru a
demonstra cã eºti organizat ºi cã ai toate
detaliile ºi planurile de rezervã pre-stabilite. Se
anunþã surprize legate de domeniul imobiliar,
aºa cã fii atent ºi nu ceda tentaþiei de a lua brusc
decizii, fãrã sã te gândeºti la efectele acestora.
În cazul în care ai de împãrtãºit informaþii
preþioase celor din jurul tãu, ai grijã ce detalii
oferi ºi cui anume. Riºti sã dai din cunoaºterea
ta mai mult decât este cazul.
Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Atenþia începe sã îþi fie îndreptatã asupra
familiei, iar timpul dedicat cãminului sau unei
proprietãþi imobiliare pe care doreºti s-o
achiziþionezi. Ceea ce îþi poate distrage interesul
de la propria-þi persoanã. Cel mai bine ar fi sã
îþi gãseºti timp pentru a te ocupa ºi de tine însuþi,
recalibrându-þi imaginea ºi exploatându-þi mai
bine ºi mai eficient potenþialul. Încearcã sã îþi
creezi mai multe ºanse pentru a-þi demonstra
talentele, mai ales cã planul intelectual este
foarte bine susþinut, astral.
Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

De departe, sfârºitul de sãptãmânã este cea
mai interesantã perioadã, pentru tine.
Aºteaptã-te fie la o veste care îþi va da
planurile peste cap, fie la o sumã de bani
venitã pe neaºteptate, din neant. Cel mai bine
ar fi dacã ai putea folosi influenþele energetice
ale acestei sãptãmâni stabilindu-þi noi þeluri
ºi gândind noi strategii pentru anul în curs.
Inovaþia, geniul ºi unicitatea ideilor îþi aparþin
acum, deci profitã ºi pune bazele unui nou
viitor personal.
Autor: AstroCafe.ro
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Dolarul a crescut cu 33 de bani, faþã de acum un an

Leul nu a reuºit sã preia, în martie,
tendinþa de apreciere a celorlalte monede
din regiune faþã de euro, evoluþia lui fiind
una descendentã.
Direcþia depreciativã se manifesta de mai mult
timp ºi s-a accentuat dupã victoria în alegeri a
coaliþiei PSD-ALDE, urmare a politicilor acesteia
din domeniile fiscal ºi salarial, care ar putea
împinge deficitul bugetar peste pragul de 3%.
Comparativ cu data de 31 martie 2016 euro este
mai greu cu aproape 7,8 bani, dolarul cu 32,66
bani iar francul elveþian cu 16,91 bani.
Euro a început intervalul cu o medie de
4,5575 lei ºi l-a încheiat la 4,5452 lei, într-o
ºedinþã destul de liniºtitã, în care tranzacþiile
s-au realizat 4,54 ºi 4,549 lei, în ton cu ceea
ce se petrecea pe cele internaþionale, unde
majoritatea investitorii nu doresc sã iniþieze
poziþii riscante înainte de Sãrbãtorile de Paºte.
Leul s-ar putea menþine pe o direcþie apreciativã
în urmãtoarele sãptãmâni, însã fãrã a se
îndepãrta foarte mult de pragul de 4,55 lei, în

jurul cãruia s-a plasat în ultima lunã, când a
fost testat ºi nivelul de 4,57 lei.
Direcþia pe care o va lua este una incertã, în
condiþiile în care factorii externi par
nefavorabili iar temerile privind adâncirea
deficitului bugetar se menþin. Nu trebuie uitatã
afirmaþia guvernatorului BNR, conform cãreia
„în urmãtoarea perioadã nu prea este spaþiu
de aprecierea leului, aceasta ca sã nu spun
cã nu este deloc”.
Cursul monedei americane a crescut de la
4,2232, la începutul perioadei, la 4,2668 lei, la
finalul ei, când cotaþiile din piaþa valutarã au
fluctuat între 4,26 ºi 4,272 lei.
Moneda elveþianã cunoaºte o tendinþã de
apreciere faþã de cea europeanã, ea
tranzacþionându-se pe pieþele internaþionale, în
perioada analizatã, între 1,067 ºi 1,074 franci/
euro. Media a urcat la sfârºitul lunii trecute la
4,2563 lei, în creºtere cu circa 1,5 bani faþã de
finalul celei precedente iar a doua ºedinþã din
aprilie a adus un curs de 4,2546 lei.

Perechea euro/dolar a început perioada la
1,0777 –1,0827 dolari, dupã ce în 27 martie
crescuse la un maxim de 1,0906 dolari, nivel
care se mai înregistra la jumãtatea lui noiembrie
trecut. Faptul cã euro nu a reuºit sã îºi
consolideze creºterea ºi marcãrile de profit la
care au recurs investitorii au împins cotaþiile la
începutul lui aprilie la 1,0635 –1,0675 dolari.
La aprecierea dolarului a contribuit menþinerea
inflaþiei din SUA peste pragul de 2%, în timp ce
în zona euro ea a scãzut la 1,5% în martie, sub
ritmul de 2% consemnat în februarie.
Estimarea lui Eric Rosengren, preºedintele
filialei din Boston a Rezervei Federale
americane, referitoare la necesitatea a patru
majorãri ale dobânzii-cheie în cursul acestui
an, un ritm mult mai rapid decât previziunile
anterioare a reprezentat un alt motiv de
apreciere pentru dolar.
Analiza cuprinde perioada 29 martie –
4 aprilie.
 Radu Georgescu

ANUNÞ

privind organizarea licitaþiei pentru
vânzarea materialului lemnos din
confiscãri

Organizatorul licitaþiei:
Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin
Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 10.04.2017,
ora 12.00
Locul desfãºurãrii licitaþiei: Ocolul Silvic Drobeta
Turnu Severin
Tipul licitaþiei: licitaþie publicã cu strigare.
Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura conform
prevederilor Art. 36 din Legea 171/2010 modificatã ºi
completatã prin Ordonanþa de urgenþã nr. 51/2016,
privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor silvice.
Lista sortimentelor care se liciteazã, preþul de pornire
a licitaþiei ºi pasul de licitare pentru fiecare în parte sunt
afiºate la sediul Ocolului Silvic Drobeta Turnu Severin
Volumul total de masã lemnoasã fasonatã oferit
la licitaþie:
- grinzi molid =
4,10 mc.
- dulapi molid =
5,48 mc.
- frize 15 x 7,5 x 1100 cm = 8,46 mc.
Masa lemnoasã rãmasã neadjudecatã dupã încheierea
licitaþiei se va putea vinde prin negociere. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului
licitaþiei începând cu data de: 03.04.2017.
Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi adresa
Compartimentului Pazã-protecþie din cadrul Ocolului
Silvic Drobeta Turnu Severin, persoana de contact:
tehnician Simionescu Constantin.
ªEF OCOL SILVIC,
Ing. Bogdan Miloºev
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Severinencele au
schimbat liderul

ACS Atletic Drobeta a
furnizat surpriza celei de-a doua
etape a returului din cadrul Ligii a
II-a la fotbal feminin, dupã ce a
remizat, scor 2-2, pe propriul teren,

8 jocuri bifase 4 victorii ºi 4
înfrângeri. Dupã egalul de la malul
Dunãrii, buzoiencele au pierdut
primul loc al clasamentului, în
detrimentul echipei ACS Piros
Security Arad, care a
Liga a II-a, etapa a IX-a
ridiculizat ACS
Atletic Drobeta - Atletic Rm. Sãrat
2-2
Independenþa II Baia
Piros Arad - Independenþa II Baia Mare 15-0
Mare, scor 15-0. “Am
Venus Maramureº - Banat Girls
0-6
FC Oneºti - Vulpiþele Galbene Roman 2-2
schimbat liderul, dar
important e cã noi am
Clasament Liga a II-a
1. Piros Arad
9 7 1 1 52-9 22 rãmas pe locul al IV2. Atletic Rm. Sãrat 9 6 3 0 21-7 21 lea. Am fost mulþumit
3. Banat Girls Reºiþa 9 6 0 3 41-15 18 de atitudinea ºi
4. Atletic Drobeta
9 4 1 4 13-18 13 efortul fetelor. La fel
4. Vulpiþele Roman 9 3 3 3 26-15 12 cum o aratã ºi scorul,
6. Indep.II Baia Mare 9 2 2 5 11-42 8 meciul a fost foarte
7. Venus Maramureº 9 1 1 7 8-40 4 echilibrat. Am întâlnit
8. FC Oneºti
9 0 3 6 9-35 3 o echipã valoroasã,
cu ACS Atletic Onix Râmnicu Sãrat. care îºi doreºte sã promoveze în
În minutul 15, severinencele au eºalonul secund. Deºi adversarele
deschis scorul prin Loredana Sîrbu, au mai multã experienþã, puteam sã
oaspetele au întors rezultatul, iar le provocãm prima înfrângere. Dacã
scorul final l-a stabilit Ionelia Matei, vom avea aceeaºi determinare ºi la
în minutul 60. A fost prima remizã meciul urmãtor, de la Reºiþa, unde vom
stagionalã pentru echipa antrenatã întâlni tot o pretendentã la promovare,
de Daniel Ispas, care în precedentele cu siguranþã ne vom întoarce cu un

punct”, a precizat antrenorul severinean ocupanta locului al treilea, ACS
Daniel Ispas. Acesta a mizat pe: Lavinia Banat Girls Reºiþa. În meciul-tur,
Sporea - Paula Usturoi (cpt.), Sidonia bãnãþencele s-au impus cu 2-0,
Giuverdea, Dara Bãrzuicã, Roxana Safta, pe Stadionul Termo.
 M. O.
Ionelia Matei, Bianca
Pîrvãnescu, Roxana ªtiubei Liga a IV-a
(’41 Larisa Cimpuieru), Play-off, etapa I
Lavinia Erceanu (’60 CS Strehaia - Viitorul ªimian 3-1
Anastasia Vlad-Popescu), ACS Drobeta - Dierna Orºova 2-1
Loredana Sîrbu ºi Cerasela Clasament
Bãluþã (’70 Alexandra Amza).
1. ªimian
1 0 0 1 1-3 18
Duminicã, de la ora 11,
2. Strehaia
1 1 0 0 3-1 16
severinencele vor juca, în 3. ACS Drobeta 1 1 0 0 2-1 16
Valea Domanului, cu 4. Orºova
1 0 0 1 1-2 10

Lupta pentru titlu, tot mai strânsã

1 ºi s-a apropiat tot la 2
puncte de Viitorul
ªimian. Pe Stadionul
Termo, Cristinel Baciu
(‘2) ºi Andrei Enea (‘30)
au marcat pentru echipa
severineanã, în timp ce
Ion Nicola a redus din
diferenþã, în minutul 51.
În etapa a II-a din playoff, Dierna Orºova va
primi vizita echipei din
Strehaia, iar ACS
Drobeta va juca la
ªimian.
În play-out, Viitorul Cujmir a dispus cu 5-3
În decurs de doar o sãptãmânã, CS Strehaia
a administrat 2 înfrângeri liderului Ligii a IV-a de AS Corcova, prin golurile lui Liviu ªtefan
Mehedinþi, Viitorul ªimian, ºi s-a apropiat la doar (‘36), Mirel Cecã (’59), Rareº Ionicã (’65), Mihai
2 puncte de primul loc. Dacã în ultima etapã a Andrei (’76) ºi Liviu Ionicã (‘90), respectiv Adrian
sezonului regulat se impunea cu 2-0 la ªimian, Purcãreaþã (‘6), ªtefan Barbu (’44) ºi Denis
echipa antrenatã de Mircea Danciu a învins liderul Ciupeanu (‘85). Surprinzãtor, Dunãrea Pristol nu
ºi în prima rundã din play-off, scor 3-1, pe propriul s-a prezentat la meciul de pe propriul teren, cu
teren, prin golurile lui Andrei Mãtuºoiu (’11) ºi Recolta Dãnceu, ºi a pierdut jocul cu 3-0, la
Claudiu Topalã (’76, ’87), respectiv Augustin “masa verde”. Sâmbãtã, Viitorul Cujmir va
Puþintelu (’41). De înfrângerea liderului a profitat juca la Dãnceu, iar Dunãrea Pristol va întâlni
ºi ACS Drobeta, care a învins Dierna Orºova cu 2- AS Corcova, în deplasare.
 M. O.

Play-out, etapa I
Viitorul Cujmir - AS Corcova
5-3
Dunãrea Pristol - Recolta Dãnceu 0-3
Clasament
1. Dãnceu
1
2. Cujmir
1
3. Pristol
1
4. Corcova
1
Liga a V-a, etapa

1 0
1 0
0 0
0 0
a XV-a

0
0
1
1

3-0 12
5-3 12
0-3 7
3-5 2

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
Clasament
1. D. Hinova 15 13
2. Vânju Mare 15 12
3. Crãguieºti 15 10
4. Vrata
15 9
5. Salcia
15 8
6. Floreºti
15 8
7. Gârla Mare 15 6
8. Opriºor
15 5
9. Corlãþel
15 4
10. Broºteni 15 3
11. G. Hinova 15 3
12. Obârºia de Câmp 15

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

3-1
1-0
3-0
1-2
3-0
2-1

1 55-12 40
1 47-13 38
4 49-17 31
4 52-34 29
6 34-34 25
7 42-41 24
7 45-33 20
10 29-50 15
11 32-41 12
11 25-66 10
12 20-60 9
2 11 20-55 8
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Sucã, nea Drãghiea învingãtoru’, filosofu’ nea Daea
pe arãturã ºi respingerea lu nea Buºoi

Mã nepoate, cicã prostia se
plãteºte de când lumea, da de multe
ori sã plãteºte ºi din banii noºtri.
De pildã, cã-mi povesti al lu
Pecingine, cicã nea Drãghiea trebe
sã mai primeascã neºte bani,
pentru cã l-au dat jos nelegal din
funcþia de prefect. ªi cum deveni
inspector guvernamental instant,
dupã ce-l deterã jos, cum acuma
trebe sã ia înapoi diferenþa de bani
dintre foncþii. Cã aia de prefect e
mai mare ca aia de inspector. Adicã
nea Drãghiea mai primeºte acuma,
cã tot e deja iarã prefect, ºi neºte
bãnuþi de pozonar, numai bun sã
facã cinste, la gura Peºterii
Topolniþa, ãlora de-l schimbarã.
Pã da, cã nea Cristinel Pavel, care
e finu lu nea Virgil Popescu, nu
prea avu multã treabã ca prefect, cã
sã schimbã guvernu ºi sã schimbã
ºi funcþia, nu sã bucurã prea mult
de ea. Cã aºa-i în tenis. Mai ales
când joci mai mult cu reverul. Da-

i ieºi pe câºtig, pãnã
la urmã.
Mã fraþilor, da acest
geniu neînþeles al
ogoarelor... nea
Daea, s-a apucat sã
facã filosofia spicului
de grâu pentru presa
centralã, în stilu-i
caracteristic, dupã
care a plecat la
pleºcãvit pin judeþu
de baºtinã ºi s-a
apucat sã facã
schimbãri la...
îmbunãtãþirile
funciare, care nu mai
existã ca ºi sistemele de irigaþie.
Bine ar fi sã facã schimbãri la toate
instituþiile ce þin de agriculturã, cã
n-au fãcut nimic pentru agricultura
ºi agricultorii mehedinþeni.
Da vã mai amintiþi de crucea
ridicatã cu mare pompã de nea
Gherghe ºi nea Velea, amândoi
primari?! Nu numai ca nu au
luminat-o, aºa cum au promis,
dar mai e puþin ºi ajunge fier
vechi. ªi tot pe banii noºtri,
da cine sã-i mai întrebe cum
i-au cheltuit?! Poate pi la
Viena, pi la Timiºoara, pe te
miri unde...
Aia e, mã nepoate, cã di la
alegeri, parlamentarii de
Mehedinþi iar nu s-au prea
vãzut, au cam fost sub
acoperire. A mai apãrut nea
Mazilu, îmbujorat, voios,
voinic, sã le mai zicã cu neºte
veºti bune di la guvern, mai
ales pentru bugetari ºi cam

atât. Da vin sãrbãtorile ºi sã-i vezi
cum stau cu lãbuþele întinse a
salutare... Ba sã aude cã nea
Bontea, ajutat cu teren din moºia
ce o administreazã ºefu’ lui de
pertid, va amenaja un stadion
pentru cãlãrie... de mârþoage
pãstrate pe posturi cãlduþe, care sau specializat în sãrituri în bãrci
politice convenabile. Da nea Vlãduþ

zâce cã se opreºte
mai întâi la
Ploieºti,
sã
s a l v e z e
hipodromu ºi
poate vine de
acolo, pãnã la
Strehaia, cãlare.
Acuma, sã aude
cã
liberalii
mehedinþeni l-ar
susþine pe nea
Orban la ºefia PNL.
Cicã s-au sãturat
de þopãielile lu
nea Buºoi, mai bine zis de
interesele ‘mnealui ºi nici nu vor
sã-ºi loveascã iarã merþanu, dacã
ar fi sã mai vinã pin campanii pe
la Mehedinþi. Mai bine sã se
preumble pin teveurile centrale,
cã ºi aºa nu mai conteazã. Da,
da noi contãm.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

