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Demersurile disperate de
preluare a Portului Drobeta în
administrarea municipalitãþii din Severin
au revenit în ultimele luni. Mai mult,
aceste demersuri au devenit unele
concerate ºi au adus la aceeaºi masã
reprezentanþi ai puterii ºi opziþiei, factori
decizionali din administraþia localã ºi din
Parlament. Primarul Marius Screciu,
viceprimarul Daniel Cîrjan, dar ºi
deputatul PNL Virgil Popescu gândesc
un plan comun de salvare a Portului
“Drobeta”, prin preluarea acestuia în
administrarea municipalitãþii.
   Preluarea de cãtre municipalitate a
Portului “Drobeta”, cu componentele
lui turisticã ºi comercialã, depinde în
mare mãsurã de Ministerul
Transporturilor ºi, chiar dacã este un
proces greoi, din punct de vedere
birocratic, nu este imposibilã.
Momentan, compania din Giurgiu, care
administreazã portul, nu face decât sã
mulgã bani de aici, fãrã a face investiþii,
fãrã a-i pãsa de turismul dezolant din
zona noastrã ºi fãrã a avea nici cel mai
mic interes pentru dezvoltarea unui
municipiu dunãrean, aflat la sute de

Demersuri de
preluare a Portului
“Drobeta”

kilometri distanþã. În realitate, situaþia
Portului de la Drobeta Turnu Severin,
ca ºi a celorlalte porturi din
administrarea ADPF, este una
dezastruoasã. Infrastructura portuarã
aflatã în administrarea CN APDF SA
Giurgiu, se aflã într-o situaþie dificilã
ca urmare a procesului accentuat de
degradare ºi a lipsei de investiþii.
Primarul municipiului Drobeta Turnu  Continuare în pag. 2

Severin, Marius Screciu, recunoaºte
faptul cã oportunitãþile trec pe lângã noi
una dupã alta, iar imposibilitatea
municipalitãþii de a se folosi de o resursã
importantã precum portul comercial
este dureroasã pentru comunitate. Dupã
ani de aºteptare se întrevede totuºi o
oportunitate, despre care edilul-ºef a
început sã vorbeascã tot mai des.

La Gogoºu, reuºita fostului
primar Haneº Gheorghe
se loveºte de refuzul
actualilor edili ai comunei
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Un început de primãvara
cu bucurii, sãnãtate ºi
împliniri pentru toate

cititoarele ziarului
“Obiectiv mehedinþean”.
La multe primãveri

fericite!
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Asaltul statului
de drept asupra
statului paralel
ºi viceversa
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Sarea pe ranã
ºi „piperul”
polonez
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Somnul lin,
codrul
aproape?!
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Editorial - de Sorin Vidan

A venit primãvara, cel puþin
din punct de vedere calendaristic,
cãci din punct de vedere
meteorologic, dupã cum vedem,
pare cã suntem plasaþi undeva
înainte de sãrbãtorile de iarnã,
gata-gata sã împodobim bradul ºi
sã ne batem cu bulgãri de zãpadã.
   Dacã ne uitãm pe comunicatele

Necesara solidaritate
CFR, de exemplu, avem dintr-odatã
imaginea „primãverii”: traficul
feroviar se desfãºoarã în condiþii de
ninsoare viscolitã ºi rafale puternice
de vânt de pânã la 60 km/h... a fost
restricþionatã circulaþia pe anumite
segmente de cale feratã etc. Niciunul
dintre noi nu se aºtepta la o asemenea
schimbare de vreme, atât de radicalã.
Ne pregãteam, cu toþii, de o vreme
mai însoritã, ghiocei, temperaturi mai
blânde, ziua Femeii etc. Iarna ºi-a
spus ultimul cuvânt chiar pe ultima
sutã de metri, când deja ne luasem
grija. Pe acest fond iernatic tardiv
problema încãlzirii ºi apei calde
menajere la nivelul oraºului nostru
devine, mai bine spus redevine ºi mai
presantã. Primãria a fãcut eforturi
financiare considerabile ca sã avem
combustibil pentru încãlzirea oraºului

dar din pãcate resursele
financiare nu sunt
nelimitate iar rãspunsul
asociaþiilor de locatari ºi
al instituþiilor restante la
plata acestor utilitãþi nu
a fost totdeauna unul
prompt. Aici cred cã
avem cu toþii o problemã:
prea am fost obiºnuiþi sã
aºteptãm ca alþii sã ne
rezolve problemele ce þin
de încãlzire, dar când e
vorba sã ne plãtim
facturile restante pentru
agentul termic furnizat fie
uitãm, fie amânãm. E o
problemã nu doar de
responsabilitate, ci ºi una
de necesarã solidaritate

În urma discuþiilor purtate în
aceste zile cu primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, domnul
Marius Screciu, referitoare la
problema asigurãrii agentului termic
pentru sistemul centralizat de
termoficare  al municipiului,
preºedintele Consiliului Judetean
Mehedinþi, domnul Aladin
Georgescu, a luat decizia sã iniþieze
un Proiect de Hotãrâre, care a fost
introdus ºi aprobat pe ordinea de zi
a ºedinþei ordinare de consiliu
judeþean  din data de 28.02.2018  -
prin care se va aloca, din fondul de
rezervã constituit,  suma de
1.000.000 de lei, oferind astfel un
ajutor, în condiþii de maximã
necesitate,  primãriei severinene
pentru achiziþionarea materiei
prime ºi continuarea asigurãrii
agentului termic.
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Problema asigurãrii agentului
termic în atenþia preºedintelui

CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu

   Împreunã cu domnul primar
Marius Screciu, preºedintele
Consiliului Judeþean are în vedere
ºi alte demersuri pentru gãsirea
unei soluþii viabile, pe termen lung,
prin care sã fie rezolvata
problematica confortului termic la
nivelul municipiului, pentru ca
aceastã situaþie sã nu se mai repete
ºi în viitorii ani.
   În acelaºi timp,  se face un apel
de responsabilitate cãtre locuitorii
oraºului, rugaþi  sã priveascã cu
toatã seriozitatea achitarea
contribuþiilor care revin fiecãrei
familii , în urma consumului
agentului termic, deoarece tocmai
din neplata datoriilor cãtre SPAET
a fost generatã aceastã problemã
de incapacitate a furnizarii a
energiei termice.

comunitarã. ªi nu e singura de acest
gen. Nu avem doar o agendã strict
personalã, doar interese imediate, ci
ºi o agendã pe care o împãrtãºim cu
ceilalþi, vecini, prieteni, colegi, cã vrem,
cã nu vrem. Dacã ieºim puþin din
cochilia egoticã în care suntem tentaþi
sã ne furiºãm, vom realiza repede cã

sunt foarte multe lucruri care depind
ºi de noi, în care ºi noi, aºa mãrunþi
cum suntem, ne putem implica.
   Solidaritatea ar trebui sã fie o
coordonatã constantã a existenþei
noastre sociale, cãci fãrã aceastã
dimensiune nu suntem decât atomi
într-un iureº fãrã înþeles.

 Biroul de presã al CJ Mehedinþi

   Marius Screciu spune cã preluarea portului ar fi o ºansã imensã de
dezvoltare pentru oraºul nostru ºi cã portul este de drept al severinenilor,
deoarece a fost construit de oamenii acestor locuri.
   ªi deputatul liberal Virgil Popescu doreºte sã iniþieze un proiect ambiþios
de readucere a Portului Drobeta la municipalitate. În acest sens, deputatul
face un apel la toþi parlamentarii mehedinþeni pentru a sprijini acest efort. Dar
un prim pas cãtre acest deziderat este o decizie a Consiliului Local Severin, o
hotãrâre în care sã se voteze preluarea portului de cãtre municipalitate.
   Cu siguranþã, Portul “Drobeta” ar putea reprezenta o importantã sursã
de venituri pentru economia localã, ar putea fi un generator real de locuri
de muncã ºi o poartã turisticã pentru Mehedinþi. Compania Naþionalã
Administraþia Porturilor Dunãrii Fluviale Giurgiu, o societate cu sediul în
alt judeþ, nu se agitã prea mult pentru Severin ºi pentru locuitorii sãi. În
aceste condiþii, Portul trebuie preluat ºi modernizat, lucru ce ar ajuta
foarte mult la dezvoltarea oraºului ºi a judeþului Mehedinþi.

URMARE DIN PAGINA 1

 R. C.

Demersuri de preluare a...
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Primarul municipiului Drobeta-
Turnu Severin, Marius Screciu, a iniþiat un
proiect de investiþii pentru reabilitarea
strãzilor din cartierele mãrginaºe ale
Severinului. Este vorba despre strãzi ce au
toate utilitãþile ºi nu sunt prinse pe alte
programe de finanþare. Acestea sunt situate
în Cartierul Tinerilor, Apolodor, Veteranii de
Rãzboi, Banoviþa ºi alte zone.
   „Sunt strãzi cu toate utilitãþile în municipiul
Drobeta-Turnu Severin, apã,canal, gaze, în
anul 2018, unde se intrã în noroi pânã la
gleznã, aºa ceva nu este normal ºi corect
pentru severinenii care locuiesc în aceste

Investiþie de 5 milioane de euro pentru
cartierele învecinate Severinului

zone, pentru cei care plãtesc impozite.
Singura ºansã pentru ca aceºti oameni sã
trãiascã civilizat, era un împrumut”, a
declarat Marius Screciu, primarul
muncipiului Drobeta-Turnu Severin.
    În ºedinþa de Consiliu Local din data de
27 februarie 2018, s-a aprobat contractarea
unui împrumut de 5 milioane de euro
destinat modernizãrii acestor strãzi.
    Lucrãrile ar urma sã înceapã de anul
viitor, dupã realizarea tuturor procedurilor
legale de împrumut ºi achiziþie. În perioada
urmãtoare pe site-ul primãriei denumirea
strãzilor care vor intra în acest program.

Miercuri, 28 februarie, ISU
“Drobeta” a încheiat seria
activitãþilor dedicate Zilei Protecþiei
Civile din România cu un simpozion
ºi o expoziþie de echipamente
specifice pompierilor salvatori,
organizate în cadrul  Palatului
Culturii “Teodor Costescu”.
   Ca de fiecare datã, ne-au fost
aproape oficialitãþile judeþene ºi
locale, comandanþii structurilor
MAI, dar ºi reprezentanþii

Activitãþi dedicate Zilei Protecþiei Civile din România la ISU “Drobeta”

instituþiilor ºi structurilor cu care
noi colaborãm.
   Ne-am bucurat de prezenþa
cadrelor ISU, trecute în rezervã, dar
ºi de incursiunea istoricã susþinutã
de profesorul Tudor Rãþoi.
   Ziua Protecþiei Civile rãmâne
pentru noi un prilej de retrospectivã
asupra conceptului de apãrare
civilã, în care pregãtirea populaþiei
ºi a factorilor de decizie pentru a
rãspunde situaþiilor determinate de

producerea dezastrelor, dar ºi
protejarea  cetãþenilor în caz de
conflict armat, sunt esenþiale.
   Acum, la 85 de ani, de la
înfiinþarea Protecþiei Civile în
România, consemnatã prin Înaltul
Decret Regal nr. 468, semnat de
Regele României  Carol al II-lea,
putem spune cã România dispune
de un mecanism modern al
protecþiei civile, existând o
permanentã preocupare de a gãsi

mijloace ºi metode de rãspuns
adecvate pentru fiecare situaþie de
urgenþã civilã.
   Mecanismul contemporan de
gestionare a situaþiilor de urgenþã,
adaptat standardelor UE ºi NATO, a
adus responsabilitãþi tot mai variate
protecþiei civile, însã obiectivul
primordial a rãmas acelaºi – protecþia
populaþiei, a bunurilor materiale ºi a
valorilor culturale printr-un ansamblu
de activitãþi constând în: înºtiinþare,
avertizare ºi alarmare, adãpostire,
asanare a teritoriului de muniþia
rãmasã neexplodatã, protecþie
nuclearã, biologicã ºi chimicã
respectiv, evacuare.
   Având convingerea cã o populaþie
bine pregãtitã va fi mai puþin surprinsã
de un eveniment neprevãzut,
acþionând  eficient ºi ajutând la
restabilirea stãrii de normalitate,
pompierii mehedinþeni sunt la datorie,
alãturi de celelalte structuri ale
sistemului naþional de apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã, fiind
mereu  în sprijinul semenilor.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE
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La Drobeta Turnu Severin s-
a desfãºurat sâmbãtã, 24 februarie
2018, etapa judeþeanã a concursului
naþional interdisciplinar „Culturã ºi
spiritualitate româneascã”.
Competiþia ºcolarã a avut loc la
ªcoala Gimnazialã “Constantin
Negreanu” din oraºul nostru.
Aceasta fost organizatã de
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Concursul naþional interdisciplinar “Culturã ºi civilizaþie româneascã”
în Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Mehedinþi, alãturi de catedrele
didactice de Religie ºi Limba ºi
literatura românã.
   Cu toate cã în aceastã zi se
desfãºoarã ºi alte competiþii, acest
concurs s-a bucurat de participarea
a numeroºi copii din întregul judeþ.
   Din spusele elevilor, subiectele au
fost accesibile ºi de o aleasã frumuseþe,
îmbinând utilul cu plãcutul, pentru

a ajunge la desãvârºire.
   Tematica de anul acesta a
concursului interdisciplinar s-a
desfãºurat pe douã niveluri. Pentru
clasele V-VI tema “Natura între cer ºi
pãmânt”, iar pentru clasele VII-VIII,
„Omul între sacru ºi profan”. Fiecare
dintre elevii participanþi s-a pregãtit
temeinic pentru a-ºi demonstra
abilitãþile de interpretare a mesajului
sacru ºi a textului literar.
   Mulþi dintre ei sunt ºi olimpici la
Religie, dar ºi la alte discipline
ºcolare. În urma evaluãrii lucrãrilor,
cei doi elevi care vor obþine punctajul
maxim, câte unul de la fiecare nivel,
vor participa la etapa naþionalã a
concursului interdisciplinar „Culturã
ºi spiritualitate româneascã” ce se
va desfãºura între 10-13 mai 2018
la Mãnãstirea Putna.
   Obiectivul fundamental este centrat

pe promovarea interdisciplinaritãþii,
prin identificarea arhetipului literaturii
de inspiraþie sacrã ºi valorificând
cunoºtinþele elevilor despre valorile
spirituale româneºti, cu scopul
cultivãrii respectului faþã de acestea ºi
pentru conºtientizarea specificului
naþional ºi a conexiunilor cu valorile
universale. Concursul se adreseazã
elevilor din gimnaziu pasionaþi de
înþelegerea relaþiei dintre ficþional/
nonficþional, capabili de un act
comprehensiv bazat pe inter-
disciplinaritate ºi valorificând
componenta de antropologie culturalã
din programele disciplinelor limba ºi
literatura românã ºi religie.

Tematica se circumscrie genericului
Frumuseþea sacrã a lumii, competiþia
desfãºurându-se pe douã niveluri.

Reporter: Aurel-Marian-Augustin
Gherghinescu

Cuplurile care au vrut sã-ºi
oficieze dragostea au putut sã o facã
sâmbãtã, la orele prânzului în sala
„Virgil Ogãºanu” a Palatului Culturii
„Teodor Costescu”, unde au fost oficiate
„Cãsãtorii pentru o zi“. Cu aceastã
ocazie, a fost organizatã ºi o expoziþie
cu zece din cele mai frumoase scrisori
de dragoste din literatura românã.
   Iniþiativa de a oficia cãsãtorii pentru
o zi aparþine Palatului Culturii „Teodor
Costescu” ºi marcheazã ziua de 24
februarie, când se celebreazã
„Dragobetele” sau Ziua Îndrãgostiþilor
în tradiþia româneascã. Doritorii au fost
aºteptaþi cu surprize ºi certificate de
cãsãtorie valabile pentru o zi.
   Adela Rãdoi ºi ªtefan Negoiþã se
cunosc de un an, iar sâmbãtã, de

Cãsãtorii pentru o zi, de Dragobete, la Palatul Culturii „Teodor Costescu”

Dragobete, s-au cãsãtorit pentru o
zi. Nu ºi-au fãcut planuri
deocamdatã pentru o cãsãtorie
adevãratã fiindcã Adela trãieºte
departe de þarã, la Bruxelles, iar
ªtefan lucreazã în Hunedoara.
   Poetul Eugen Dulbaba ºi soþia

sa, Tudoriþa, sunt cãsãtoriþi de 22
de ani. Asta nu i-a împiedicat sã
se cãsãtoreascã de Dragobete
pentru o zi, în felul acesta dorind
sã sãrbãtoreascã aceastã zi
specialã pentru români.
   “Noi sãrbãtorim Dragobetele ºi în
fiecare an în aceastã zi ne reînnoim
jurãmintele de dragoste. Încercãm sã
ne facem aceastã zi cât mai frumoasã”,
ne-a spus Tudoriþa Dulbaba.
  Manuela Vasilescu, cea care s-a
ocupat de buna organizare a
evenimentului, spune cã multe din
cuplurile care au intrat în posesia
unui certificat de cãsãtorie pentru o
zi, mai târziu au fãcut ºi pasul spre o
cãsãtorie adevãratã.
   ªi pentru cã a fost vorba de un

certificat de cãsãtorie cu totul
special, ºi jurãmintele au fost pe
mãsurã, astfel cã soþul se obligã „sã
uite de ziua soþiei” ori „sã priveascã
ore în ºir la meciul de la TV”, iar
soþia „sã stea ore în ºir în faþa
oglinzii”, „sã goleascã cardul
soþului în ziua de salariu” sau „sã
stea la cafea 6 zile pe sãptãmânã”.
   „Cãsãtorii pentru o zi” este un proiect
deja de tradiþie pentru Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, de câþiva ani
încoace, sãrbãtoarea de „Dragobete”
fiind marcatã prin oficierea de cãsãtorii
recunoscute pentru o zi. În fiecare an,
evenimentul s-a dovedit a fi de un real
succes în rândul tinerilor îndrãgostiþi
care au venit pentru a-ºi uni destinele,
pentru o zi.

Având în vedere condiþiile meteorologice
nefavorabile, a stratului consistent de zãpadã existent pe
carosabil ºi în urma consultãrilor cu reprezentanþii
autoritãþilor publice locale în data de 1 martie 2018, un
numãr de 5 unitãþi de învãþãmânt (ªcoala Gimnazialã Greci,
ªcoala Gimnazialã Brezniþa Motru, ªcoala Gimnazialã
Butoieºti, ªcoala Gimnazialã Cireºu ºi Liceul Teoretic “Gh.
Ionescu ªiºeºti” ªiºeºti) vor avea cursurile suspendate.
   Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi va monitoriza,
în continuare, cu atenþie, situaþia unitãþilor de învãþãmânt

Comunicat de presã din judeþ  pentru a decide, cu operativitate, în funcþie de
situaþia vremii, asupra eventualelor mãsuri de ce impun.
   În conformitate cu art. 9, alin. (5) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar, aprobat prin OMENCª nr. 5079/2016 ºi
modificat prin OMEN nr. 3027/2018, suspendarea
cursurilor este urmatã de mãsuri privind parcurgerea
integralã a programei ºcolare pânã la sfârºitul semestrului,
stabilite de C.A. al unitãþilor de învãþãmânt ºi comunicate
instituþiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

BIROUL DE COMUNICARE al I.S.J. Mehedinþi

 Alexia M.
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Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu” ºi primãria comunei
Rogova au organizat de sãrbãtoarea
popularã a Dragobetelui un regal
folcloric, cu Ansamblul Profesionist
„Danubius” la Poroiniþa. Pe scena
cãminului cultural din satul Poroiniþa
au urcat soliºtii vocali ºi
instrumentiºti ai Orchestrei
Profesioniste „Danubius” conduse
de maestrul dirijor Adrian Luca.
   De asemenea dansatorii
Ansamblului “Danubius” au oferit
publicului spectator mai multe suite
de dansuri populare. Conform zicalei

 De Drãgobete spectacol folcloric extraordinar la Poroiniþa

Peste 300 de persoane
membrii ai Organizaþiei Judeþene

In municipiul Drobeta Turnu
Severin funcþioneazã un centru
destinat recuperãrii copiilor cu
dizabilitãþi. Unii trateazã subiectul cu
indiferenþã, mulþumind în gând cã
nu se confruntã ei cu astfel de
probleme. Pe alþii în schimb, situaþia
nu îi lasã indiferenþi. Conºtienþi de
faptul cã toþi copii meritã ºanse
egale în viaþã, membrii organizaþiei
municipale a Partidului Naþional
Liberal au donat sânge, iar bonurile
primite în urma acestei acþiuni au
fost valorificate ºi au donat
centrului de copii obiecte
electrocasnice de valoare.
   Centrul funcþioneazã cu

Bonurile primite de membrii PNL în urma acþiunii de donare de sânge
au fost valorificate ºi au donat Centrului de copii cu dizabilitãþi obiecte
electrocasnice de valoare

sprijinul autoritãþilor judeþene,
orice sprijin este însã binevenit,
cãci, nevoile sunt mari.
   “Din banii obþinuþi am
achiziþionat obiecte electrocasnice
pentru copii care nu sunt atât de
norocoºi ca ºi copii noºtri, ºi care
se aflã în centrul de plasament
pentru copiii cu dizabilitãþi din
Drobeta Turnu Severin.
Produsele pe care le-am
achiziþionat sunt cele care erau
necesare centrului ºi anume o
maºinã de spãlat ºi un televizor.
Considerãm cã e de datoria
noastrã, a tuturor, cu sau fãrã
apartenenþã politicã, ca atunci când

putem face un bine, sã îl facem”
a precizat Daniel Cîrjan,
viceprimarul municipiului Drobeta
Turnu Severin.

    Totodatã  membrii PNL au donat
sânge pentru salvarea vieþilor
oamenilor (având în vedere criza
de sânge de la nivelul judeþului).

populare „Azi e Drãgobetele,
se sãrutã fetele” la Poroiniþa,
comuna Rogova a fost
celebratã cu fast sãrbãtoarea
româneascã a iubirii.
 În mitologia româneascã,
Drãgobete era Zeul tinereþii,
al veseliei dar ºi al iubirii.
Ziua în care românii
sãrbãtoresc Drãgobetele
coincide cu sãrbãtoarea
Aflãrii Capului Sfântului
Ioan Botezãtorul.
Celebrarea Drãgobetelui

se bucurã de o simbolisticã
aparte, extrem de bogatã ºi

interesantã. Acesta reprezintã atât
începutul, cât ºi  sfârºi tul,
începerea unui nou anotimp,
moment în care natura începe sã

prindã viaþã, dar ºi sfârºitul
desfrâurilor lumeºti deoarece
începe Postul Sfânt al Paºtelui. Organizaþia de Pensionari a PSD

Mehedinþi s-a distrat de Drãgobete

de Pensionari au sãrbãtorit cu
multã distracþie, Drãgobetele. De

organizarea petrecerii s-a ocupat
doamna Ecaterina Motorga, iar
locul petrecerii a fost Restaurantul
Decebal. Muzica bunã, mâncarea
aleasã au contribuit din plin la
buna dispoziþie a participanþilor.
Doi soliºti renumiþi au dorit sã fie
lângã pensionarii PSD de
sãrbãtoarea Dragobetelui, ºi sã-i
încânte cu melodii frumoase: Andra
Nicoleta Iancu ºi Gabriel Lungu. În
seara de Drãgobete pensionarii au
uitat preþ de câteva ore bune de
orice probleme ar putea sã le aducã
vârsta au cântat, au jucat ºi au
petrecut româneºte!  G. P.

 G. P.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* S-a consumat ºi comedia
revocãrii ºefei DNA. De ce zic
comedie? Pur ºi simplu, pentru cã
toate pãrþile implicate, dacã stãm
strâmb ºi judecãm cât de cât drept,
au tot interesul ca madam’ Kovesi
– aceastã persoanã extrem de
nocivã pentru sãnãtatea societãþii
româneºti (ca ºi... inventatorul ei,
Bãsescu Traian, de altfel) -  sã
rãmânã în scaunul din care, pare-
se, nimeni nu o mai poate clinti.
De la Klaus Werner Iohannis, pânã
la (da, chiar pânã la!) Liviu Dragnea,
oricât ar pãrea de paradoxal, de
absurd. Marþi, a avut loc audierea
Laura Codruþa Kovesi în Consiliul
Superior al Magistraturii,  în
legãturã cu raportul prezentat recent
de Ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader. Audierea cicã ar fi durat trei
ore, iar votul propriu-zis, ceva mai
mult de... trei minute. Singurul care
a votat pentru revocare a fost,
evident, chiar autorul raportului,
ministrul Tudorel Toader. Pe lângã
firescul situaþiei (nu putea omul sã
voteze tocmai contrar punctului sãu
de vedere, exprimat fãrã echivoc în
raport!) e de subliniat cã Tudorel
Toader, membru în 2011, în
comisia de doctorat a Codruþei
Kovesi, se ºtia la adãpost, în cazul
în care ar fi avut cumva oarece...
remuºcãri: votul din CSM ar fi fost
oricum împotriva concluziei
raportului sãu! Poate cã astfel de
realitãþi ale vieþii publice româneºti
apar omului simplu drept niºte
ciudãþenii. Dar acestea sunt
tertipurile cu care politicienii noºtri

Somnul lin, codrul aproape?!
ne-au obiºnuit de-a lungul
timpului, într-atât încât nu mai
putem deosebi bunele lor intenþii,
de interesele personale sau de
partid, ba chiar ne este adesea
imposibil sã facem diferenþa între
poziþiile diferitelor partide, cele care
ar trebui sã le diferenþieze
idedologic. Cine mai continuã sã
opereze cu aceste criterii, cu tot
regretul, trãieºte în altã lume.
   * La audierea Luluþei, au
participat doar membrii CSM din
secþia de procurori, care  au fãcut
scut protector în jurul respectivei.
Dar acolo s-au mai petrecut niºte
fapte. Procurorii, în încercarea lor
penibilã de a-l... ridiculiza (!!) pe
ministrul Justiþiei s-au fãcut ei
înºiºi de râs,  dovedind cã, de fapt,
ei sunt aceia care au carenþe în
cunoaºterea legislaþiei. Culmea,
campionul absolut în acest sens a
fost pãcãliciul oportunist Augustin
Lazãr, nimeni altul decât procurorul
general al României, ºeful Luluþei,
cum ar veni. El s-a trezit întrebând
ce cautã ministrul Justiþiei în
procedura de demitere a ºefei DNA.
Ei, ce cautã! Exact ce a... cãutat
atunci când a  propus-o spre numire
în funcþie! Atâta poate Taica Lazãr,
atât a putut ºi madam’ Prunã, cea
care ni l-a adus pe cap, în loc ca
dumneaei sã se spele cu el. Pe
capul propriu!...
   * Lui Iohannis, însã, nici cã, nici
cã, nici cã, nici cã, nici cã, nici cã-
i pasã! Fãcându-se a nu pricepe cã
rolul lui se reduce doar la a
confirma propunerea ministrului

Justiþiei, aºa cum rezultã din textul
Constituþiei, dumnealui o þine langa
cu meritele DNA ºi ale tovarãºei
care conduce aceastã instituþie. ªi
care, în declaraþiile publice, minte
de stinge. Iar ca dovadã a... înaltei
aprecieri pe care o dã activitãþii
desfãºurate aici, dumnealui a
anunþat cã va merge la bilanþul pe
2017! Ocazie cu care va mai avea
posibilitatea sã o aplaude oficial,
de la prezidiu, pe cea care-i þine
bine ascunse dosarele. Bravos,
naþiune! Halal sã-þi fie! Cã ruºine
nu-i este cui trebuie!
   * În pragul primãverii, a venit, ºi
pe meleagurile noastre, iarna
veritabilã. Fiindcã tot ce a fost pânã
acum s-a dovedit, vorba poetului,
a fi doar „o copie”. Geruri, zãpezi,
viscol, ºcoli închise, drumuri
naþionale ºi judeþene la fel, localitãþi
izolate de lume, în sfârºit - tot
tacâmul. Iatã, prin urmare, cã ºi
primãvara ne ia pe... nepregãtite.
Tocmai când severinenii fuseserã
anunþaþi cã, de la 1 martie, se va
sista livrarea agentului termic!
Cauzele sunt cunoscute. Lipsa de
fonduri pentru achiziþionarea
combustibilului, recuperarea cu
mari dificultãþi a datoriilor de la
asociaþiile de proprietari, sistarea
ajutorului guvernamental, iniþial
promis, plus imponderabilele
obiºnuite în asemenea situaþii de
crizã. Primarul municipiului, lãsat
aproape singur sã se ocupe de
asta, face ºi dumnealui ce poate ºi
nu-i putem imputa nimic serios.
Oricum, a fãcut tot posibilul sã mai

îndulceascã situaþia, anunþând
recent cã agentul termic nu va fi
sistat de la 1 martie, ci de la 10
martie. Este ceva, dacã ne rugãm
la Cel de Sus sã opreascã gerul ºi
viscolul ºi sã topeascã zãpada pânã
atunci. E ceva, dar nu putem ºti ce
ne rezervã sãptãmânile viitoare.
Pentru cã iarna astronomicã se
încheie, dacã nu cumva aþi pierdut
din vedere, pe 21 martie, la
Echinocþiu, ºi, uneori, nici atunci.
Primarul de... veselã amintire,
Gherghe C., are, în aceastã
perioadã dãtãtoare de fiori,
somnul lin? Dar codrul aproape?
Întrebãm ºi noi, cãci tot se anunþã
vremuri de haiducie...

28 februarie - 13 martie 28 februarie - 13 martie
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Orºova este cel de-al doilea oraº ca mãrime al judeþului
Mehedinþi ºi cel de-al doilea municipiu al judeþului dupã
Drobeta Turnu Severin. Frumosul oraº mehedinþean de la
Dunãre, amplasat în Clisura Dunãrii, este o urbe care ar fi putut
sã fie una înfloritoare numai din turism.
   S-a vorbit în multe rânduri, mai ales în campaniile electorale,
de Orºova ca o perlã a turismului mehedinþean. Cu toate acestea
s-au fãcut prea puþine în acest sens în acest frumos oraº
dunãrean. Interesant este faptul cã Orºova este singurul oraº al
judeþului Mehedinþi (cred cã în nicio comunã a judeþului nu s-a
mai întâmplat aºa ceva) în care, de la Revoluþia din Decembrie
1989, primarul nu a fost reales în funcþie nici la finele
mandatului, nici într-o altã legislaturã.
   În Orºova, la fiecare scrutin electoral, locuitorii au simþit nevoia
sã aleagã pe altcineva, dezamãgiþi de primarul pe care l-au ales
ºi care le-au înºelat aºteptãrile.
   La Orºova s-au succedat în funcþie primari de toate culorile politice
ºi care la finele mandatului s-au vãzut învinºi. Rând pe rând, primarii
aleºi de orºoveni nu s-au ridicat la aºteptãrile locuitorilor, iar din
aceastã cauzã nu au mai fost reconfirmaþi în funcþie.
   Dupã ºtiinþa mea, din anul 1996 în funcþia de primar al
municipiului Orºova au fost aleºi urmãtorii primari: 1996-2000
– DORIN INCÃ (Convenþia Democraticã din România – PNÞ-
CD Mehedinþi); 2000-2004 – IOAN VESA (Partidul Democraþiei
Sociale din România – PDSR Mehedinþi); 2004-2008 –
CONSTANTIN NEGULESCU (Partidul Conservator – PC
Mehedinþi); 2008-2012 – CONSTANTIN BRÃGARU (Partidul
Democrat Liberal – PDL Mehedinþi); 2012-2016 – ION MANEA
(Uniunea Social Liberalã – PNL Mehedinþi); 2016-prezent –
MARIUS STOICA (Partidul Social Democrat – PSD Mehedinþi).
Niciunul dintre aceºti primari nu a mai fost primar în singura
legislaturã de 4 ani, respectiv dintre anii 1992-1996.

Orºova – singurul oraº
din Mehedinþi unde

primarul nu a fost reales

     Conform calendarului,
mâine ar trebui sã fie o zi
specialã pentru noi toþi,
femei ºi bãrbaþi
deopotrivã, deoarece este
1 martie. Teoretic, este începutul
primãverii, al reînnoirii, al trezirii la
viaþã, al veseliei ºi al zâmbetelor.
Practic, asistãm la ultimele rãbufniri ale
iernii, rãbufniri care totuºi nu trebuie
sã umbreascã ceea ce simþim, în
special noi, femeile, odatã cu sosirea
primãverii. Martie este luna în care
se celebreazã femeia în toatã
splendoarea sa ºi în multitudinea
rolurilor ºi statutelor deþinute în
cadrul unei societãþi.
   Suntem în 2018, un an în care putem
vorbi de libertãþi, de egalitate, de
comportament nediscriminatoriu, cu
foarte multã lejeritate. Teoretic, despre
aceste concepte se discutã în foarte
multe cercuri, cu mult patos, practic,
situaþia actualã a femeii este de departe
a fi una idealã. Atrag atenþia asupra
faptului cã, femeile sunt obiectul
violenþei de varii feluri începând cu
violenþa verbalã, (chiar ºi batjocura sau
indimidarea), pânã la violenþa fizicã.
   Este respectatã egalitatea de gen în
România, în toate substraturile sociale?
NU! Un scurt exemplu: Încã se manifestã
multe inegalitãþi de gen, în special pe
piaþa muncii, unde femeile se regãsesc

pe posturi mai slab remunerate,
comparativ cu bãrbaþii, sau foarte
puþine în posturi de conducere.
Congruent cu acest criteriu este
cel al egalitãþii de ºanse, des
încãlcat atunci când este vorba
despre o femeie. Vizibilitatea,
autonomia ºi participarea
ambelor sexe în toate aspectele
vieþii publice, politice, dar ºi
private, se încalcã destul de des
deoarece existã o gândire

Distinse domnule preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni deputaþi,
Cu îngãduinþa dumneavoastrã astãzi vã voi prezenta
declaraþia politicã

Condiþia
actualã a
femeii în

societatea
româneascã

stereotipã care alocã “sexului slab”, aºa
cum încã suntem considerate noi,
femeile, executarea numai anumitor
sarcini, accederea numai spre anumite
statusuri sociale ºi îndeplinirea exclusivã
a anumitor roluri. Astfel cã, femeia este
supusã limitãrilor, etichetãrilor nedrepte,
condiþionãrilor care o împiedicã sã se
dezvolte personal ºi profesional.
   Putem lua atitudine în fiecare zi, putem
condamna comportamente, putem emite
legi care sã stabileascã limite ºi apãrãri
pentru femei, dar tot nu am fãcut suficient.
Este necesar sã schimbãm mentalitãþi,
este necesar sã schimbãm atitudini, ºi
aceasta o putem face numai prin
educaþie, prin schimbarea ºi
eliminarea stereotipiilor gândirii, a
tiparelor comportamentale.

Haideþi sã începem cu tânãra generaþie,
cu copiii noºtri. Haideþi sã îi educãm sã
respecte femeia, sã o onoreze. Bineînþeles
cã educaþia se poate face la orice vârstã
însã, cu ei este mai uºor, în felul acesta
pregãtindu-ne o generaþie viitoare din care
sã disparã cu desãvârºire inegalitatea,
discriminarea, violenþa împotriva femeii.
   Este luna martie, luna dedicatã femeii.
Multe dintre noi, cele prezente în
aceastã salã, vor primi cu siguranþã flori
ºi zâmbete. ªi tot în acest timp, ca ºi
când ar exista într-un univers paralel cu
al nostru, multe dintre femei vor primi
vorbe grele ºi palme care, mai mult decât
rãnile fizice, vor mutila suflete pe veci.
        Domnilor, vã rog, într-o femeie sã
nu aruncaþi nici mãcar cu o floare cãci,
ºi aceasta o poate rãni.
         Vã mulþumesc !

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

 Mircea Popescu
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Spaþiul societãþii civile, ºi aºa
destul de anemic, se aflã sub dictatura
politicului. Nivelul de trai al românului,
valorile istorice, religioase, culturale,
morale, au fost împinse la periferie, pe
motivul cã acestea ar fi ancila
politicului sau un lux mai puþin necesar
cetãþeanului. Oscar Ameringer afirma:
„politica este arta subtilã de a obþine
voturi de la sãraci ºi fonduri pentru
campanie de la bogaþi, promiþându-le
ºi unora ºi altora cã îi vei proteja de
ceilalþi”. Aºa a fost dintotdeauna! Istoria
l-a strivit în mod arbitrar pe om, fiindu-
i de cele mai multe ori ostilã. Tragismul
ºi nedreptãþile vieþii ºi ale istoriei
noastre continuã, se perpetueazã
neîncetat, urmare a politicii nedrepte a
omului faþã de om. Am devenit un
popor care, din patru în patru ani
aºteaptã cu fervoare sã fie prostit de
politicieni, iar scursurile noastre
politice practicã o artã de a-i îndobitoci,
absolut unicã în Europa. Mocirla în
care se scaldã „aleºii neamului” a
scârbit întreaga naþie. Mã rog, ce a mai
rãmas din ea la baºtinã, pentru cã
recenta analizã a O.N.U. estimeazã cã
„de la o populaþie de 19.679 milioane
de locuitori în 2017, România va
ajunge în 2050 la 16.397 milioane de
locuitori, întorcându-se la nivelul
anului 1950"[1].
   Dintre sutele de „comisari ai
poporului” pot fi numãraþi pe degete
cei care mai slujesc cu adevãrat
Neamul. Te apucã sila sã deschizi
cutia cu maimuþe ºi sã priveºti cum
se beºtelesc reciproc în public, dar
devin monolit când e vorba de parale,
de interesele lor, de vacanþele lor fãrã

Sarea pe ranã ºi „piperul” polonez
numãr. Aproape toþi niºte fiuguranþi
agramaþi, care poate doar la sãpat
ºanþuri sunt potriviþi de pus. Pe
mâna lor a ajuns frumoasa Românie.
Þipã din morminte ªtefan ºi Mihai,
ºi Ion, ºi Nicolae, ºi Constantin...
ce-aþi fãcut cu Þara netrebnicilor? I-
aþi vândut pãmântul, munþii,
pãºunile, apele ºi bogãþiile
pãmântului! Ce lãsaþi urmaºilor?
   Chiar de la începutul anilor ’90 s-a
declanºat sabotarea, apoi distrugerea
mineritului în România. Minerilor li s-a
schimbat meseria: au fost folosiþi fie
pentru „lupte de stradã”, fie pe post de
Bau-Bau, au fost trãdaþi, sacrificaþi ºi
asasinaþi precum teroriºtii (dar asta nu
se spune) jertfiþi de puternicii vremii pe
altarul haosului ºi al jafului.
Matusalemul de la B.N.R. a primit ordin
de la C.F.R. (a nu se confunda cu
defunctele Cãi Ferate Române) pe care
l-a executat prompt. B.N.R. nu a mai
cumpãrat aur de la minele româneºti,
accesul în mine fiind rând pe rând,
blocat - la propriu - cu blocuri din beton.
Tezaurul post-ceauºist ºi post-
decembrist al României a fost aºezat pe
covorul fermecat ºi... dus a fost.
   Istoria fantomaticului Tezaur
Românesc adãpostit de Moscova pe
vremea ultimului þar al Rusiei - despre
care mãscãricii Înaltei Porþi spun cã
dacã-l vrem înapoi, ne costã chiria
gãzduirii (nu se mai ºtie precis unde)
mai mult decât valoarea lui - se repetã,
dar altfel. Cicã cel din anii ’90 ar fi mai
sigur în seifurile britanice ale lui
Rotschild. ªi uite-aºa, nu mai scoatem
aur românesc, nu mai avem drept la
marcaj, nu mai avem putere de
schimb... îl extrag alþii „discret”, pentru
ei ºi-l duc „peste mãri ºi þãri”, la ei acasã.
 Ce a însemnat postdecembrismul?
Fabrici falimentate, uzine închise, mari
combinate scoase din funcþiune, lãsate
în paraginã, apoi vândute pe doi bani.
„Grãmada de fiare vechi” a lui Petre
Roman a dat roade bogate, dar nu
pentru þarã, ci pentru buzunarele
nesãþioase ale „investitorilor
strategici”. Milioane de români au
ajuns ºomeri, li s-a pierdut numãrul

ºi au ajuns la mâna arendaºilor
cocoþaþi în fotolii parlamentare,
guvernamentale sau cotroceniste. Nu
mai este un secret pentru nimeni. Cei
ce conduc partidele parazite ºi
guvernele sunt fie incompetenþii
algoritmului politic, fie hoþii ºi jefuitorii
autohtoni, cu toþii dependenþi de aºa
numiþii investitori strategici, în fapt
mafioþii globalismului agresiv.
Printre milioanele de expatriaþi ai anilor
democraþiei U.E.-iste s-au numãrat ºi
minerii români lãsaþi pe drumuri, ajunºi
- de nevoie - în minele Africii de Sud.
Acolo au fost folosiþi, pe drept, ca
specialiºti, dar nu ºi cu lefuri pe mãsurã.
Alþii s-au dus încotro au vãzut cu ochii,
pânã hãt, la capãtul pãmântului, în
America de Sud, Australia. În anii
urmãtori încã trei milioane de români
vor pleca din þarã. Spre bucuria
conducãtorilor handicapaþi de la
Bruxelles ºi a „multiculturalismului”, a
cãrui roade criminale se vãd zilnic în
Germania, Franþa, Marea Britanie,
Olanda, Suedia, Norvegia...
   Printre cele necesare pregãtirii hranei
zilnice se numãrã ºi tâlcul basmului lui
Ispirescu „Sarea în bucate”. Poate cã
cei, „nãscuþi mai devreme” - acum
Ispirescu nu mai are loc în curicula
ºcolarã - îºi mai amintesc; începea aºa:
„Un împãrat, rãmas vãduv, îºi creºtea
singur cele trei copile ºi în momentul
în care vrea sã afle cât de mult este iubit
de la fiecare dintre ele a primit trei
rãspunsuri diferite: cea mare îl iubea ca
mierea, iar cea mijlocie ca zahãrul. Doar
mezina i-a rãspuns cã îl iubeºte ca sarea
în bucate, ceea ce l-a supãrat tare pe
împãrat”.  Abia târziu, împãratul a înþeles
ºi preþuit înþelepciunea fiicei sale.
   România poate alimenta cu sare
întreaga planetã timp de sute de ani.
Zona saliferã cuprinde toatã zona
subcarpaticã a Munteniei, Moldovei ºi
Bucovinei, cu saline, unele încã în
exploatare, altele închise: Ocnele Mari
Doftana, Slãnic Prahova, Târgu Ocna,
Cacica. În Transilvania, Praid, Ocna
Dejului, Ocnele Romane, Turda, Ocna
Mureºului ºi Ocna Sibiului. În
Maramureº, lacurile sãrate:
Techirghiol, Ocnele Mari, Amara,
Telega, Sovata. Sarea româneascã a
fost totdeauna de calitatea
excepþionalã ºi foarte cãutatã pentru

puritatea sa. Cândva, comerþul cu sare
a fost în România cam ce este astãzi
comerþul cu petrol în lume. Extracþia
sãrii nu solicitã eforturi deosebite ºi
probabil Pãstorel a intuit ce se va
întâmpla în postdecembrismul
demolator în care trãim, când a scris:
„Din Banat pânã la Iaºi/ Se resimte
lipsa sãrii,/ Fiindcã cei mai mulþi
ocnaºi/ Au ajuns la cârma þãrii”. De
ce toatã aceastã pledoarie? Intraþi,
vã rog într-un magazin alimentar din
România. Cãutaþi ºi cereþi sare. Veþi
rãmâne uimiþi când vã veþi convinge
cã în magazinele din România
gãseºti astãzi doar: „Sare de
Himalaya”, „Sare din Turcia”, „Sare
de mare”, „Sare recristalizatã”...
   Stãm pe un pãmînt rodnic aºa cum
puþine þãri au ºi cumpãrãm roºii ºi
castraveþi din Grecia, prune ºi pepeni
„de Dãbuleni” din Turcia, mere ºi pere
din China, peºte, de te miri unde, toate,
la preþuri pipãrate. Stãm pe munþi de
sare ºi cumpãrãm sare din þãri aflate
la mii de kilometri. Deja asta nu mai
este prostie, este sabotaj!
De la sare, la piper: Polonia, o þarã
care respectã adevãrul istoric ºi
demnitatea naþionalã
   Bomba polonezã a explodat!
Preºedintele Poloniei, Andrzej Duda,
a promulgat mult contestata lege
privind Holocaustul, în pofida
protestelor venite din partea Israelului,
S.U.A. ºi Ucrainei[2]. Legea impune
amenzi ºi pedepse cu închisoarea de
pânã la trei ani, inclusiv cetãþeni
strãini, pentru menþionarea termenului
„tabere poloneze ale morþii” ºi pentru
sugerarea „în mod public ºi
împotriva realitãþii” a faptului cã
naþiunea ºi statul polonez au fost
complice la crimele comise de
Germania nazistã. România poate lua
exemplu, însã Klaus Iohannis nu este
Andrzej Duda. România are doar
fãcãtori de legi-fãrã-de lege, printre
care ºi anticonstituþionala 217/2015
care recondamnã ºi rãstigneºte valorile
neamului Românesc. Felicitãri
domnule Preºedinte al Poloniei! Aº
vrea sã cred cã nu sunteþi „Singur
împotriva tuturor”! cum s-ar întâmpla
pe malurile Dâmboviþei.

[1] http://www.gandul.info/stiri/peste-3-milioane-de-romani-vor-disparea-din-statistici-in-urmatorii-
30-de-ani-datele-oficiale-care-confirma-o-tendinta-ingrijoratoare-pentru-romania-raport-16951564
[2] https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/presedintele-poloniei-va-promulga-legea-privind-holocaustul-
873531; https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/02/06/update-polonia-presedintele-andrzej-duda-
afirma-ca-va-promulga-legea-privind-holocaustul— 50060 accesate la 07.02.2018

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Nici nu mai încape vorbã cã
statul de drept din România este mai
mult o poveste de adormit copiii.
România este recunoscutã de puþine
manuale de ªtiinþe politice drept un
stat democratic. Este mai mult o
pãcãlealã de economie de piaþã
construitã de foºtii comuniºti ºi
securiºti. Câtã economie de piaþã
ºtiau ãºtia de la URSS, Stalin ºi de la
Lenin, Gorbaciov: glasnost,
perestroika?? Noi erau în urmã rãu
faþã de glasnost ºi perestrioka.
Democraþia din România este o
poveste de adormit copiii. Pânã ºi în
Rusia se face mai bine distincþia între
autoritarism ºi democraþie. În
România nici nu îi dai seama ce este,
pentru cã pe de o parte vorbim de o
adevãratã disoluþie a puterilor statului
în faþa factorului politic, iar pe de altã
parte de o restauraþie pe sub masã a
vechilor autoritarisme cu care s-a
„dedulcit” România în ultima sutã de
ani. Ne mai ºi mirãm de ce ne þin în
ºah europenii din Vest cu primirea în
spaþiul Schengen. Nu sunt siguri pe
democraþia originalã româneascã, de
faptul cã drumul cãtre statul de drept
e unul ireversibil ºi cã instituþiile
funcþioneazã independent de clasa
politicã ºi nu la comandã politicã.
   Era ºi greu de construit o
democraþie având în vedere
fundamentele date. Nu ai cum sã pui
o temelie de casã într-o mlaºtinã,
dacã nu faci mai întâi lucrãrile
necesare de desecare. Adicã sã iei
ºi ultimul strop de apã. La noi nu se
mai ºtie nici unde este temelia, unde
este fundaþia, care este acoperiºul.
Ai senzaþia cã democraþia

 ªtefan Bãeºiu

Asaltul statului de drept asupra statului paralel ºi viceversa
româneascã e construitã cu ferestrele
în loc de acoperiº, cu acoperiºul în
loc de fundaþie ºi cu fundaþia în loc
de tavan. Ori o astfel de construcþie
se poate lesne prãbuºi ºi chiar sã-i
ucidã rapid pe locatari, la un
cutremur mai mare.
   Un cutremur mai mare poate fi ºi
un asalt al statului de drept asupra
statului paralel sau al statului paralel
asupra statului de drept. Depinde cine
ce rol joacã: ce politicieni sunt statul
sau ce instituþii ºi care este rolul pe
care ºi-l asumã fiecare? Un atac
asupra statului de drept din partea
statului paralel ne poate da cu
democraþia în cap, de nu ne mai
revenim prea curând. Problema este
cã þara noastrã nici nu are nevoie de
puþini sau de alþi inamici externi sau
de care o fi ei sau de un val de
musulmani din Asia sau Africa sau
de un val de tancuri sau de rachete.
Este nevoie de un atac din interior
asupra românilor. Cum spunea ºi
Paler: asistãm la un rãzboi româno-
român ºi el nu a început de ieri de
azi, ci din 1989. S-a derulat încet ºi
sigur, într-un teren mlãºtinos ºi
într-o atmosferã propice.
   Ce spun specialiºtii în orice ºi în
nimic: dacã þara noastrã o sã se mai
joace mult de-a statul paralel, de drept
ºi de-a democraþia atunci nici nu o sã
mai fie nevoie ca Putin sã trimitã ceva
tancuri în þara noastrã, ci va fi suficient
sã îºi trimitã doar lideri. Nu va fi nevoie
sã scoatã vreo rublã din buzunar
pentru a da de pãmânt cu þara
româneascã. Cele mai rele nu sunt
rãzboaiele fulger, ci cele de duratã,
cele de uzurã, în care sapi la

fundamentele inamicului tãu. Îl ataci
ideologic, spiritual, cultural. Îl elimini
cu propriile arme. Oricum România
are atâtea bile negre, încât nici nu mai
e cazul ca vreun inamic sã îºi facã
prea multe calcule, dacã ºi-ar
propune sã cucereascã România.
   Aºadar: Dragnea cu „eunucii” sãi
ar reprezenta statul de drept, sã
presupunem. Ei sunt atacaþi de
statul paralel, condus de DNA ºi o
parte a serviciilor interne ºi externe.
Din amestec face parte ºi societatea
civilã, Soros, interesele grupurilor
de interese oricare ar fi acestea.
Apoi, sã presupunem cã statul
paralel este reprezentat de Dragnea
cu ai sãi „eunuci ºi cadâne”, iar
statul de drept e compus din DNA,
Iohannis ºi tinerii frumoºi ºi liberi.
Celebrii tefeliºti. Statele acestea, sau
stãrile se ciocnesc. Divanele.
Regimul fanariot, plin de dãri ºi
biruri ºi de funcþionari de stat cu
lefuri babane. E un amestec de
democraþie ºi fanar. Nu avem oameni
torturaþi, dar avem oameni foarte
sãraci pentru care orice zi care
urmeazã e o torturã: pentru cã nu
au mâncare, apã, medicamente,
acces la tratamente medicale,
educaþie, libera circulaþie ºi altele.
Este tot o formã de torturã prin
sãrãcie. E adevãrat. Omul e liber sã
vorbeascã, dar nu e liber sã
mãnânce, sã spere, sã îºi ia

tratamentul pentru cancer ºi altele.
Atunci despre ce rãzboi real vorbim
în realitate? Mai degrabã un rãzboi
al statelor paralele sau mafiote sau
de drept asupra cetãþenilor. Statul a
uitat cã cetãþeanul este în centrul
preocupãrilor sale ºi Binele
cetãþeanului ºi nu binele unor sfere,
grupuri sau divane sau stãri. Pare
destul de simplu, dar toate relele
pornesc în democraþie, în statul
paralel ºi de drept de la faptul cã nu
omul este în centrul intereselor ºi al
preocupãrilor, ci banul.
   Statul se ocupã cu bunãstarea
cetãþenilor sãi. Aceasta este legea
fundamentalã a democraþiei. Se pare
cã politicienii, securiºtii,
nomenclaturiºtii, analiºtii, peceriºtii
români au uitat. Sau poate cã ne
lipseºte cultura democraticã. Mai este
nevoie de o sutã de ani de democraþie,
astfel încât un politician sã ºtie cã
trebuie sã facã un pas în spate atunci
când legea nu îi dã voie sã fie premier
ºi sã nu subjuge statul intereselor sale
particulare. Asta înseamnã culturã
democraticã, sã cultiv opoziþia ºi
minoritãþile, egalitate de ºanse,
condiþii egale de participare, start
egal. Dar parcã vorbim de Suedia sau
de Norvegia, nu de România. Mai
avem nevoie de încã 70 de ani de
democraþie. Dupã o sutã mai stãm
de vorbã ºi mai analizãm.
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Subsemnatul HANEª
GHEORGHE nãscut la data de
18.08.1956, cu domiciliul stabil  în
sat Gogoºu, comuna Gogoºu, judeþul
Mehedinþi, identificat cu CI, seria MH,
nr. 392860, eliberat de SPCLEP
Gogoºu la data de 27.02.2012, CNP
1560818052130 pe aceastã cale
expun urmãtoarele;
Am deþinut funcþia  publicã de primar
al U.A.T. comuna Gogoºu pânã în
luna iunie anul 2012
   În conformitate cu atribuþiile
primarului, în calitate de ordonator
principal de credite, astfel cum se
regãsesc la art. 63 din legea nr. 215/
2001, deþinând funcþia de primar al
U.A.T. Gogoºu  privind mãsurile
pentru organizarea executãrii ºi
executarea în concret a activitãþilor din
domeniile prevãzute la art. 36 alin. (6)
lit. a)-d) pentru realizarea serviciilor
publice asigurate cetãþenilor, în care
se regãsesc ºi activitãþile desfãºurate
de avocat, am încheiat în calitate de
primar al U.A.T. Gogoºu contractul de
asistenþã ºi reprezentare juridicã nr.7/
25.05.2012 cu cabinet individual
avocat Cotea Ion  în condiþiile
stabilite de cãtre Consiliu Local
Gogoºu din data de 29.03.2011 ºi
reconfirmat de cãtre Consiliu Local
Gogoºu ºi actualul primar Rogoveanu
Jean  în data de 28.04.2016 .
   În contractul de asistenþã juridicã
nr. 7/25.05.2012 la art.5 Alte clauze
s-a prevãzut în mod expres:
   “Prezentul contract este opozabil aºa
cum a fost nominalizat la punctul 2.
Clientul se obligã sã prezinte prezentul

contract organelor de conducere sau
de decizie colectivã potrivit atribuþiilor
ºi competenþelor acestora”.
   În cadrul lucrãrilor Consiliului Local
Gogoºu din data de 29.03.2011, au
existat discuþii cu privire la contractul
ce se va încheia, iar subsemnatul
Haneº Gheorghe  în calitate de primar
am dat explicaþii cu privire la onorariu
ºi la faptul cã, primãria nu va achita
nici un onorariu în avans, ocazie în
care chiar consiliul a stabilit valoarea
despãgubirii per/metru pãtrat.
   Întrucât au fost finalizate acþiunile în
instanþã ºi au fost obþinute sentinþe
definitive ºi executorii din care rezultã
obligarea Autoritãþii Naþionale Pentru
Restituirea Proprietãþilor - ANRP (care
asigurã secretariatul Comisiei
Naþionale Pentru Compensarea
Imobilelor) sã înainteze cãtre Comisia
Naþionalã Pentru Compensarea
Imobilelor dispoziþiile  emise în temeiul
legii nr. 18/1991, a legii nr. 10/2001
ºi a legii nr. 247/2005 de Primãria
Gogoºu pentru terenurile reclamanþilor
ce nu au putut fi restituite în naturã ºi
pentru a veni în sprijinul locuitorilor
comunei Gogoºu beneficiarii în
conformitate cu  prestãrile de servicii
aprobate de cãtre Consiliu Local al
Comunei Gogoºu  în baza proceselor
verbale  din data de 29.03.2011 ºi
28.04.2016 precum ºi a contractului
de asistenþã juridicã încheiat, prin
semnarea procesului-verbal din data
de 20.02.2017 la sediul U.A.T.
Comuna Gogoºu, Judeþul Mehedinþi
de cãtre actualul primar Rogoveanu
Jean ºi secretarul primãriei Manofu

Cristina s-a predat situaþia centralizatã
privind plata onorariului de avocat de
cãtre U.A.T. comuna  Gogoºu  care
a fost supusã  spre dezbatere ºi
aprobare  proiectul de hotãrâre
    La solicitarea actualului primar
Rogoveanu Jean al U.A.T. comuna
Gogoºu în ºedinþa consiliului local  de
la data de 20.02.2017 recunoaºterea
încheierii contractului de asistenþã
juridicã nr. 7/25.05.2012 între U.A.T.
comuna Gogoºu ºi  cabinet individual
avocat Cotea Ion a fost expusã prin
încheierea nr. 1728/21.06.2017 în
dosar nr. 6332/225/2017 al
judecãtoriei Drobeta Turnu Severin.
   Drept urmare, raportat la
prevederile clare ale contractului,
vãzând faptul cã, onorariul nu a fost
stabilit funcþie de rezultatul cauzei, ci
funcþie de volumul mare de activitate
ºi perioada în care s-a desfãºurat
instanþa de judecatã a judecãtoriei
Drobeta Turnu Severin a stabilit legal
ºi temeinic contractul de asistenþã nr.
7/25.05.2012 încheiat cu cabinet
individual avocat Cotea Ion.
   Mai mult decât atât la art. 5 Alte
clauze s-a prevãzut în avantajul U.A.T.
comuna Gogoºu cãci;
   “Toate cheltuielile impuse de
îndeplinirea acestui contract, inclusiv
transport, cazare, corespondenþã,
angajare ºi plata experþi, evaluatori,
avocaþi etc. vor fi suportate de cãtre
Cabinet Individual Avocat Cotea Ion”.
   În speþa de faþã, fiind vorba de 283
dosare în conformitate cu extrasul din
Anexa 23 a primãriei comunei
Gogoºu, toate cheltuielile necesare
pentru îndeplinirea obligaþiei din
contract, materiale, transport,
cazare, corespondenþã, angajare ºi
platã experti, evaluatori, avocaþi etc.,
au fost suportate în totalitate de
Avocat Cotea Ion ºi sunt în cuantum
de aprox. 200.000 euro.
a). La art.1,alin1.1. obiectul
contractului, se prevede expres ce
activitãþi trebuia sã presteze apãrãtorul,
respectiv: “verificarea tuturor
documentelor aflate în arhiva primãriei
Gogoºu, în vederea întocmirii
documentaþiei necesare, inclusiv a
extrasului din Anexa 23. Depunerea ºi
susþinerea acesteia pentru obþinerea

avizãrii de cãtre OCPI Mehedinþi,
Agenþia Domeniilor Statului Mehedinþi,
Instituþia Prefectului Mehedinþi ºi
ANRP. Asistenþã ºi reprezentare
juridical în faþa instanþelor de judecatã
ºi a altor instituþii”.
b). La art.1,alin. 1.2. Alte menþiuni,
tot în mod expres se mai prevede ce
activitãþi trebuia   sã mai presteze
apãrãtorul respectiv: “Depunerea
documentaþiei dupã avizare la ANRP
ºi susþinerea dispoziþiilor emise de
primãria Com. Gogoºu în instanþele
de judecatã”.
c). La art. 2 Onorariu a fost stabilit de
“500.000 (cinci sute mii) euro + TVA,
echivalentul în lei la cursul bancar din
ziua efectuãrii plãþii, pentru o valoare
totalã de 24.508.920.00 (douã zeci ºi
patru milioane cinci sute opt nouã sute
douã zeci) euro valoare   propusã
pentru despãgubiri prevãzutã în
dispoziþiile emise de cãtre
subsemnatul Haneº Gheorghe în
calitate de primar al U.A.T. Gogoºu
dispoziþii prin care a fost stabilitã
legalitatea acestora prin sentinþele
Tribunalului Mehedinþi rãmase
definitive la Curtea de Apel Craiova.
d). La art.2 alin. 2.2. Alte menþiuni
cu privire la onorariu aºa cum rezultã
din contract a fost stabilit în mod
expres pentru toate aceste activitãþi,
“Onorariu va fi plãtit în termen de 30
de zile de la semnarea procesului
verbal de predare-primire, semnarea
acestuia reprezentând îndeplinirea
integralã a obligaþiilor asumate prin
respectivul contract, inclusiv
obþinerea deciziilor de la instanþele
de judecatã prin care s-a verificat
legalitatea dispoziþiilor emise de
primarul comunei Gogoºu”.
   Totodatã aduc la cunoºtiinþã cã
punctual în contract, au fost  indicate
toate activitãþile ce trebuiau efectuate
de avocat, activitãþi ce au necesitat o
muncã colosalã cu întindere de câþiva
ani, în care  avocat Cotea Ion a investit
din surse proprii, sume foarte mari.
   Onorariul stabilit de cãtre pãrþi  în
contractul de asistenþã juridicã nr. 7/
25.05.2012 încheiat cu cabinet
individual avocat Cotea Ion nu a fost
în funcþie de rezultatul judiciar al cauzei,

La Gogoºu, reuºita fostului primar Haneº Gheorghe
se loveºte de refuzul actualilor edili ai comunei

 continuare în pag. 11
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ci funcþie de activitatea prestatã, fiind
stabilit cã acesta va fi plãtit în termen
de 30 de zile de la semnarea procesului
verbal predare-primire, semnarea
acestuia reprezentând îndeplinirea
integralã a obligaþiilor asumate prin
respectivul contract, inclusiv obþinerea
deciziilor de la instanþele de judecatã
prin care s-a verificat legalitatea
dispoziþiilor emise de primarul
comunei Gogoºu, Haneº Gheorghe”.
   Dupã cum am expus, punctual  în
contract, au fost indicate toate
activitãþile ce trebuiau efectuate de
avocat, activitãþi ce au necesitat o
muncã colosalã cu întindere de câþiva
ani, în care cabinet individual
avocat Cotea Ion a investit, din
surse proprii, sume foarte mari.

U.A.T. comuna Gogoºu  are
un buget de peste 260 miliarde
de lei, sume ce în mare parte
provin de de la  Hidroelectrica ºi
sunt încasate ca ºi impozite pentru
clãdiri ºi terenuri, terenuri ocupate,
ce au aparþinut cetãþenilor din satul
Ostrovu Mare, comuna Gogoºu, ce
au fost preluate în mod abuziv în
baza decretului de expropiere
pentru construirea sistemului
Hidroenergetic Porþile de Fier II.

Faþã de aspectele semnalate
actualul primar Rogoveanu Jean în
loc sã onoreze  contractul de
asistenþã nr. 7/25.05.2012 încheiat
cu U.A.T. Gogoºu în conformitate
cu cele dispuse de cãtre instanþa
judecãtoriei Drobeta Turnu Severin
prin încheierea nr.    1728/
21.06.2017 în dosar nr.  6332/225/
2017 a solicitat prin interpuºi
(respectiv prin domnul Manofu Silviu
Eugen) o mitã de 60%.
Data:28.02.2018

Haneº Gheorghe

 urmare din pag. 10

La Gogoºu, reuºita...

Având în vedere condiþiile meteorologice din Serbia, marþi dimineaþa
(27.02.2018 n.r.), autoritãþile de frontierã ale statului vecin au informat
Inspectoratul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Timiºoara, prin intermediul
Centrului Comun de Contact româno-sârb Porþile de Fier I, despre faptul cã
traficul în Punctele de Trecere a Frontierei PF I ºi PF IIeste deschis circulaþiei
doar pentru autoturisme ºi microbuze (max 3,5 tone). Autoritãþile de
frontierã sârbe nu permit intrarea în Serbia a mijloacelor de transport marfã,
indiferent de gabarit, întrucât în zonele Kladovo ºi Negotin s-a instituit mãsura
interdicþiei de circulaþie pe drumurile publice.
   Autovehiculele de peste 3,5 tone care tranziteazã P.T.F. Porþile de Fier I ºi P.T.F.

Restricþii temporare de circulaþie pe teritoriul R. Serbia
Porþile de Fier II sunt îndrumate în parcãrile din proximitatea punctului de frontierã.
   Inspectoratul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Timiºoara þine permanent
legãtura cu autoritãþile sârbe ºi a dispus toate mãsurile aflate în competenþã
astfel încât controlul de frontierã sã se desfãºoare fluent ºi operativ.
   De asemenea, recomandãm consultarea aplicaþiei „Trafic Online” disponibilã pe
site-ul www.politiadefrontiera.ro, care prezintã o medie a timpilor de aºteptare
în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii
de aºteptare sunt actualizaþi în timp real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-ºi reconfigureze
traseul cãtre un punct de frontierã ce înregistreazã valori de trafic scãzute.

Purtãtor de cuvânt, Ag.ºef adj. Corina Moraru
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Supravegherea infecþiilor
respiratorii acute se realizeazã
începând cu sãptãmâna 40 a anului
2017, conform metodologiei de
supraveghere emisã de INSP pentru
sezonul 2017–2018. Sunt incluºi în
sistemul de supraveghere toþi furnizorii
de servicii medicale din judeþ.
        În sãptãmâna 19-25.02.2018,
aceºtia au înregistrat ºi au raportat la
DSPJ 1.503 cazuri de IACRS dintre
care 18 au necesitat spitalizare ºi 569
cazuri de pneumopatii acute dintre
care 18 au fost internate, 8 cazuri de
afecþiuni clinice compatibile cu gripã
dintre care 3 au fost internate. La 1 caz
suspect de gripã s-au prelevat probe
pentru testare cu laboratorul (copil 3
ani din Drobeta Turnu Severin-pozitiv
cu virus gripal tip B).
- Nu s-au înregistrat  decese prin
infecþii acute respiratorii.

CAMPANIA DE VACCINARE
ANTIGRIPALÃ

În judeþul Mehedinþi, campania de
vaccinare antigripalã a început la
data de 26.10.2017, când DSPJ a
început distribuirea cãtre spitale ºi
unitãþi sanitare ambulatorii a
vaccinului gripal.
   Ministerul
Sãnãtãþii a
asigurat la
nivelul DSPJ
urmãtoarele
cantitãþi de
vaccin gripal:
- tranºa I = 295
doze din care,

   Creºterea ofertei comerciale de
valutã a asigurat raportului euro/leu a
avut o evoluþie mai liniºtitã în prima
parte a perioadei analizate. Reamintim
cã maximul istoric de 4,6679 lei a fost
atins în urmã cu o lunã.

Perioada a debutat cu o medie de
4,6606 lei, urmatã de o scãdere
pânã la 4,6539 lei. Dupã o creºtere
la 4,6613 lei, la sfârºitul intervalului,
media a fost stabilitã la 4,6564 lei,
iar tranzacþiile s-au realizat între
4,653 ºi 4,661 lei, cu închiderea la
4,658 – 4,661 lei.
   Cursul dolarului a avut o tendinþã
de apreciere, stimulatã de creºterea
cererii de bancnotã verde, investitorii
fiind interesaþi sã achiziþioneze
bonuri de tezaur americane. Media
a crescut la jumãtatea perioadei la
3,7867 lei, pe care a încheiat-o la
3,7782 lei, când cotaþiile au fluctuat
între 3,766 ºi 3,783 lei.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe
pieþele internaþionale între 1,149 ºi
1,156 franci/euro, astfel cã media
ei s-a miºcat între 4,0372 ºi 4,0473
lei iar la sfârºitul intervalului aceasta
a atins minimul de 4,0317 lei.
   Majoritatea analiºtilor, inclusiv oficialii
BNR, anticipeazã deprecierea leului în
cursul acestui an. De la o medie anualã
de 4,59 lei prezentatã de CNP, membrii
CFA România au ridicat ºtacheta pentru
finalul anului la peste 4,76 lei, care se
încadreazã totuºi în culoarul de +/- 5%
acceptat de banca centralã.
   Evoluþia negativã este rezultatul
politicilor economice populiste în
detrimentul investiþiilor statului,
guvernul alegând împrumuturile,  Radu Georgescu

Euro a îngheþat la 4,66 lei
externe sau de pe piaþa localã care au
rolul de a susþine majorãrile salariale.
Între timp deficitul de cont ºi cel
comercial ating cote ameþitoare iar
inflaþia nu stã nici ea deoparte.
   Toate acestea au pus BNR în situaþia
de a majora dobânda sa de politicã
monetarã, aceasta crescând de la
1,75%, la sfârºitul anului trecut, la
2,25%, la începutul acestei luni.
Pentru finalul lui 2018 se anticipeazã
o dobândã-cheie de 3%.
   Aceste tendinþe se reflectã ºi în
evoluþia dobânzilor interbancare. La
sfârºitul perioadei analizate indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,09%,
cel la ºase luni la 2,42%, cel mai mare
nivel din octombrie 2014, în timp ce
indicii la nouã ºi 12 luni s-au oprit la
2,47%, respectiv la 2,52%.
   Perechea euro/dolar a fluctuat între
1,2248 ºi 1,2355 dolari. Cotaþiile
de la finalul intervalului au fost de
1,2248 – 1,2355 dolari.
   Euro a fost slãbit de situaþia
politicã încordatã din Germania,
unde nu a fost încã format un nou
guvern rezultat dupã alegerile din
septembrie trecut. La aceasta s-a
adãugat încetinirea inflaþiei din
zona euro la 1,3%, mult sub þinta
de 2% pe care ºi-a propus-o BCE.
   Indicele compozit al bitcoin,
calculat de Bloomberg, creºtea la
10.735,46 dolari, dupã o scãdere
la 9.485,62 dolari.

Analiza cuprinde perioada
21 – 27 februarie 2018.

pânã în prezent au fost vaccinate 295
cadre medicale ºi  personal auxiliar din
spitale ºi din unitãþi sanitare
ambulatorii.
- tranºa a II-a = 19.667 (primitã în
data de 06.12.2017) doze, care a fost
distribuitã cãtre medicii de familie.
- Aceºtia au raportat la DSPJ
vaccinarea, în sãptãmâna 19-
25.02.2018, a 15 persoane care fac
parte din urmãtoarelor categorii:
- 3  persoane, cu vârsta între 6 luni ºi
64 de ani, aflate în evidenþã pentru afec-
þiuni medicale cronice pulmonare,
cardiovasculare, metabolice, renale,
hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm
sau cu virusul imunodeficienþei umane;
- 0 gravide;
- 0 cadre medicale ºi personal
auxiliar din spitale ºi din unitãþi
sanitare ambulatorii;
- 3 ocrotire socialã;
- 9 persoane cu vârsta de 65 ani.
- Pãnã în prezent, nu au fost raportate
reacþii adverse postvaccinale la
vaccinul gripal.
S-a încheiat campania de
vaccinare antigripalã cu vaccin
distribuit de Ministerul Sãnãtãþii.

 Biroul de presã al DSP Mehedinþi

Supravegherea infecþiilor
respiratorii acute



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Cheful de aventuri, veselia ºi dorinþa de a te implica
în relaþii amoroase te va face remarcat în anturaj,
din primele zile ale sãptãmânii. Însã vor apãrea
aspecte legate de sãnãtate ºi locul de muncã destul
de importante ºi urgent de rezolvat. Problemele de
sãnãtate vechi pot fi readuse în discuþie. Atenþie ºi
la locul de muncã, unde se vor activa conflicte rãmase
nerezolvate! Final de capitol în plan profesional. În
a doua parte a sãptãmânii, relaþia cu partenerul de
viaþã sau colaboratorii te va duce cu gândul la
vremurile trecute, în care ai luat anumite decizii
greºite. Rostul acestor amintiri este acela de a
opera corecþiile necesare în prezent,
îmbunãtãþind astfel lucrurile. Sunt posibile
informaþi i sau dezbateri legate de planul
financiar.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat de
activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Sunt posibile situaþii delicate, dar cu
rãbdare ºi înþelegere le poþi depãºi onorabil. În
primele zile ale lui Martie îþi vine cheful de
petrecere ºi aventuri amoroase, însã nu prea ai
succes. Atenþie la relaþiile sentimentale ºi la
copii, pentru cã existã tensiuni mocnite! Se pot
redeschide conflicte vechi în aceste zone ºi o
etapã se va finaliza defini tiv. Weekend-ul
accentueazã unele probleme de sãnãtate, dar ºi
altele de la locul de muncã. Lasã grijile deoparte
ºi acceptã sfaturile ºi ajutorul celor dragi!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

S-ar putea sã fii destul de guraliv la începutul
sãptãmânii, în mod special cu persoanele din
anturajul apropiat. Fii atent ce vorbeºti, pentru
cã este posibil sã spui ce nu trebuie sau sã
necãjeºti pe alþii, fãrã intenþie. Va apãrea ºi
dorinþa de a sta mai mult acasã, alãturi de
membrii familiei sau de rude. Sunt posibile
situaþii delicate, neînþelese sau rãscolirea unor
amintiri. Atenþie la ce se contureazã în aceastã
zonã, deoarece apar premizele vi itoarelor
evenimente! Finalul sãptãmânii este favorabil
distracþiilor, relaxãrii în naturã, dar ºi pentru a-þi
regândi planuri le de viaþã personalã sau
profesionalã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Preocuparea legatã de creºterea veniturilor
obþinute din munca proprie este un subiect
foarte important în aceastã sãptãmânã. Este
posibil sã primeºti cadouri sau recompense, dar
ºi tu sã fii nevoit sã oferi altora. De asemenea,
astrele îþi activeazã zonele mentalului concret ºi
a comunicãrii. Vor intra în sfera ta de interes
planurile legate de cãlãtorii sau studii pe termen
scurt. Relaþiile cu neamurile apropiate ºi cu
prietenii pot cunoaºte turnuri noi. Atenþie la ce
se întâmplã în aceste relaþii, deoarece anumite
situaþii se pot rãsturna nu tocmai plãcut!
Problemele legate de sãnãtate sunt cele deja
ºtiute, deci ocupã-te de ele serios.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

   Începutul sãptãmânii este agreabil pentru tine,
deoarece sunt ºanse de înnoire ºi schimbare beneficã
a unor planuri care îºi aºteaptã demult rândul. Eºti
entuziast ºi încrezãtor în forþele proprii ceea ce este
minunat. Vor apãrea preocupãrile legate de capitolul
financiar, secþiunea venituri din munca prestatã
oficial. Cariera ºi imaginea ta în societate vor lua
turnuri nebãnuite, dar interesante ºi cu efecte pe
termen lung. ªi totuºi sunt posibile repunerea în
discuþie a unor conflicte socio-profesionale vechi.
La sfârºitul sãptãmânii, bucurã-te de prezenþa celor
dragi ºi relaxeazã-te în naturã, pe malul unei ape.
Sãnãtatea este precarã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începutul sãptãmânii te predispune la
interiorizare ºi  stãri sufleteºti f luctuante.
Revizuieºte-þi planurile de viaþã ºi schimbã,
unde este cazul, fie concepþiile tale, fie etapele
de realizare a ceea ce îþi doreºti. La mijlocul
sãptãmânii te vei simþi mult mai bine, chiar vei
fii într-o formã de zile mari. Atenþie la ce se
petrece cu personalitatea ta în aceste zile! Sunt
posibile stãri delicate ºi neînþelese. Preocupãrile
legate de banii obþinuþi din munca proprie sunt
fondate, dar nu ai de ce sã-þi faci griji. Poþi primi
cadouri, recompense, însã se pot redeschide
conflicte vechi legate de bani. Cu rãbdare vei
reuºi sã descâlceºti iþele foarte încurcate ale unor
colaborãri.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-
profesional îþi sunt alãturi din primele zile ale
sãptãmânii. Selecteazã atent persoanele cãrora
le acorzi încredere ºi cãrora te destãinui. Existã
unii care nu privesc cu ochi buni ascensiunea
ta de la locul de muncã. Pe de altã parte sunt
posibile stãri interioare tensionate sau confuze.
Atenþie la o problemã cronicã de sãnãtate ce îºi
poate face simþitã prezenþa! Îngrijindu-te
permanent ºi corespunzãtor vei depãºi totul cu
bine. Învaþã sã te relaxezi ºi sã abordezi altfel
munca ºi implicaþiile ei. Poþi primi cadouri sau
recompense originale sau se pot redeschide
discuþii financiare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Cariera profesionalã ºi imaginea ta în societate
sunt aspecte cãrora ar fi bine sã le acorzi
importanþã în primele zile ale sãptãmânii. Unii
te admirã, alþii mai puþin, însã altora le este
indiferent ce faci. Tu ar trebui sã te gândeºti la
ce anume îþi doreºti concret ºi sã trasezi un plan
viabil în acest sens. Pe de altã parte, segmentul
prietenilor ºi al protectorilor este în bãtaia
razelor astrale. Relaþiile sociale devin foarte
dinamice. Este posibilã apariþia conflictelor
rãmase nerezolvate. Spre finalul sãptãmânii apar
stãri interioare tensionate, confuze ºi o dorinþã
de retragere într-un loc drag sufletului tãu.
Sãnãtatea este rãscolitã pe sistemul renal.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Începi sãptãmâna preocupat de laturile
spirituale ale vieþii, de cãlãtorii în strãinãtate
sau de studii pe termen lung. Este bine sã-þi
alcãtuieºti planuri în acest sens, dar ia în
calcul ºi factorul neprevãzut. Pe la mijlocul
sãptãmâni i  vor  apãrea aspecte legate de
carierã ºi de imagine în societate. Fii prudent
în relaþiile cu ºefii, dar ºi în relaþiile colegiale,
deoarece pot apãrea surprize de proporþ ii!
Sãnãtatea ºi locul de muncã încep sã fie în
razele astrelor. Ascultã sfaturile prietenilor,
dar trece totul prin filtrul minþii tale. Sfârºitul
sãptãmânii este favorabil relaxãrii în naturã
ºi dialogurilor amicale cu cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna începe cu posibile veºti secrete
sau informaþii legate de o moºtenire. Pe lângã
aspectele materiale ale cotidianului, sufletul are
o mare dorinþã de rafinare sufleteascã ºi de
apropiere de discipl inele spiri tuale.
Orienteazã-te ºi spre cãlãtoriile în strãinãtate
sau studii pe termen lung. Dorinþa de a-þi
îmbunãtãþi mediul în care trãieºti ºi îþi desfãºori
act ivi tatea este la cote înal te ºi  uºor de
îndeplinit. Finalul sãptãmânii accentueazã zona
carierei ºi a imaginii tale în ochii celorlalþi. Sunt
posibile turnuri ale unor situaþii considerate
sigure,  pânã nu demult .  Detaºeazã-te de
cotidian ºi odihneºte-te! Evitã sã-þi divulgi
planurile ºi intenþiile profesionale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna evidenþiazã situaþii dinamice în
sfera relaþ iilor profesionale.  Sunt posibile
mici neplãceri, dar sunt pasagere. Vor apãrea
informaþ i i  secrete pr ivi toare la bani i  ºi
bunuri le comune cu alþ ii . În mod special ,
aspectele financiare de la locul de muncã, fie
se modif icã,  f ie descoperi nereguli vechi,
care acum trebuie rezolvate urgent. La finalul
sãptãmânii te vor atrage practicile spirituale
ale vieþii. Viziteazã locaºuri sfinte, lectureazã
cãrþi deosebite sau stai de vorbã cu persoane
erudite. Astfel, mentalul tãu se va îmbogãþi
cu informaþii interesante, utile, dar în acelaºi
timp se va relaxa.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Domeniul profesional, în speþã locul de
muncã îþi creeazã tot soiul de situaþii dinamice
cãrora trebuie sã le faci faþã. Sunt posibile
situaþii delicate, dar te vei descurca cu succes.
Atenþie la mental ºi comunicare, deoarece sunt
zone tensionate!  Sfera relaþ i i lor socio-
profesionale se act iveazã destul de mult .
Anumite conflicte rãmase nerezolvate se pot
redeschide, tocmai pentru a f i  înþelese ºi
soluþionate.  Sfârºitul  sãptãmânii îþ i aduce
preocupãri  spiri tuale,  planuri  legate de
cãlãtorii în strãinãtate sau de studii deosebite.
Chiar dacã aceste planuri nu se pot concretiza
acum, cu siguranþã va veni ºi vremea lor.
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Anunþ scoatere la vânzare
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare – în faliment, prin

lichidator Euro Insol anunþã scoaterea la vânzare prin procedura licitaþiei
publice cu strigare a bunurilor de natura mijloacelor auto în data de
12.03.2018, 13.03.2018, 14.03.2018 ºi 15.03.2018. Licitaþiile publice
cu strigare se vor organiza pentru fiecare reper în parte în funcþie de
ofertele depuse. Lista cu bunurile scoase la vânzare, data ºi ora la
care vor avea loc licitaþiile precum ºi preþurile acestora poate fi
consultatã atât pe site-ul RAAN –www.raan.ro cât ºi pe site-ul Euro
Insol–www.euroinsol.eu.
  Caietele  de sarcini pentru fiecare licitaþie în parte se pot achiziþiona de
la sediul Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu
Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 la preþul de 150 lei + TVA ºi se vor achita
în contul de lichidare, respectiv RO86 UGBI 0000 5520 0602 7RON,
deschis la Garanti Bank S.A. – Agenþia Drobeta Turnu Severin.

Bunurile  puse în vânzare pot fi vizionate cu o programare
prealabilã dupã cumpãrarea caietului de sarcini. Detalii suplimentare
la tel: 0758/27.95.21.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

PRIMÃRIA ORAªULUI STREHAIA, titular al proiectului, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, în cadrul procedurilor de
evaluare de  impact asupra mediului, pentru proiectele:
- „ Modernizare strãzi în localitatea Comanda oraºul Strehaia, judeþul
Mehedinþi”, proiect propus a fi amplasat în intravilanul localitãþii
Comanda, oraºul Strehaia, judeþul Mehedinþi.
- „ Realizare sistem de alimentare cu apã în localitatea Lunca Banului,
oraºul Strehaia, judeþul Mehedinþi”, proiect propus a fi amplasat în
intravilanul localitãþii Lunca Banului, oraºul Strehaia, judeþul Mehedinþi.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã joi între orele 800-1600, vinerea între orele 800-1400 ºi la
urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data
prezentului anunþ.                                   Viceprimar,

   În perioada 24-26.02.2018 la
Arad s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional de cadeþi,
U18, individual, masculin ºi
feminin, la care au participat 320
de sportivi pe aceastã vârstã în
prima finalã din calendarul
competiþional oficial.
   Sportivii CSM Drobeta au avut o
comportare bunã ºi foarte bunã,
rezultatele fiind urmãtoarele:
Loc I -COVACIU IASMINA -48 kg
Loc II -VLADU ANA MARIA -
40 kg

Desfãºurat la Arad CN de
cadeþi a fost extrem de disputat,
aceastã vârstã fãcând trecerea
Judoka cãtre înalta performanþã.
Palatul Copiilor-Filiala Strehaia a
participat cu ºapte sportivi din
grupa de performanþã, obþinând
o medalie de argint prin Anne-
Marie Brebinaru la 44 kg
(componentã a CN olimpic-
Deva) ºi 5 locuri VII prin: Robu
Dalia Alexandra (48 kg-
componentã a CN Olimpic Deva),
Cojocaru Daniel (46 kg)-elev la
ªcoala Mihai Viteazul, Borugã

Strehãianca Anne-Marie
Brebinaru vicecampioana

naþionalã la Campionatul Naþional
de Cadeþi-Arad 23 - 24.02.2018

Finala Campionatului Naþional de
cadeþi, U18, individual, masculin

ºi feminin de la Arad

Loc III -IOVIÞA ROBERTA -52 kg
-TOPALÃ VLAD -81 kg

Neclasat-MATEI LIVIU -73 kg
Aceastã competiþ ie

reprezintã primul criteriu de
selecþie pentru loturile naþionale
ce vor reprezenta România la
Campionatele Balcanice din
acest an, dar ºi un punct de
plecare cãtre participarea la
Campionatele Europene.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

 I. G. M.

Iulian (55 kg-elev la Colegiul din
Motru), Enescu Nicole Bianca
(52kg)-elevã la Liceul Matei
Basarab, Pãcuraru Marian (90
kg), component al CNO-Piteºti.
Se putea mai bine, dar suntem
mulþumiþi ºi cu aceste rezultate ºi
sperãm ca la anul sã urcãm în
clasament cu aceºti cadeþi.

Competiþia a fost destul de
tare, la ea participând sportivi din
majoritatea cluburilor din þarã,
judo-ul fiind unul din sporturile cu
cei mai mulþi sportivi practicanþi
din România.
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Conform tragerii la sorþi,
efectuate miercuri la sediul FRF,
campioana Ligii a IV-a Mehedinþi
va întâlni reprezentanta judeþului
Timiº în “barajul” pentru
promovarea în Liga a III-a. Prima
manºã se va disputa pe data de 16
iunie 2018, pe terenul echipei din
Banat, urmând ca returul sã aibã
loc o sãptãmânã mai târziu.
   Reprezentantele celor douã judeþe
s-au întâlnit ultima datã în 2012,
când campioana Mehedinþiului
Pandurii Cerneþi a fost învinsã cu
3-0 de CSM Vulturii Lugoj, pe
stadionul din Reºiþa. La vremea
respectivã, “barajul” pentru
promovarea în Liga a III-a se
disputa într-o singurã manºã, pe
teren neutru. Anul trecut,
campioana Ligii a IV-a Mehedinþi,
CS Strehaia, a întâlnit câºtigãtoarea
Ligii a IV-a Teleorman, Voinþa
Sãcelele. În primul meci, echipa

La sfârºitul sãptãmânii
trecute, copiii de la secþia de lupte
libere a Clubului Sportiv Municipal
Drobeta Turnu Severin ºi-au verificat
potenþialul la Memorialul “Ilie
Marinescu”, de la Craiova, iar cinci
dintre ei au urcat pe podiumul de
premiere. Astfel, Alexandru
Ungureanu (48 kg) a pierdut finala,
iar Oana Vânturache (48 kg), Patricia
Manofu (51 kg) (foto), Andrei
Bãrbulescu (36 kg) ºi Darius
Ungureanu (62 kg) s-au clasat pe
locul al treilea, la categoriile
respective de greutate. “A fost primul
concurs de verificare la care am
participat în acest an. Ediþia din 2018
a Memorialului Ilie Marinescu s-a
desfãºurat doar la categoriile de
vârstã 2005-2006 ºi 2007-2008,
iar la competiþie au participat 180
de copii. Noi am fost, pe cont
propriu, cu 6 sportivi, iar 5 dintre ei
au urcat pe podiumul de premiere”,
a precizat antrenorul severinean
Marin Dobrescu.

Doi dintre jucãtorii mehedinþeni prezenþi în Liga
I s-au evidenþiat în ultima etapã a sezonului regulat.
Integralist, mijlocaºul  Andrei Enescu (foto, în stânga)
a deschis, în minutul 50, scorul în partida CS
Universitatea Craiova - ACS Poli Timiºoara (1-1). Dupã
acest rezultat, echipa sa a intrat în play-out cu 14
puncte. Decisiv a fost ºi mijlocaºul severinean Silviu
Balaure, care, în minutul 57, a marcat ultimul gol al
partidei Astra Giurgiu - Dinamo Bucureºti (2-0).

Dupã 6 ani, din nou cu Timiºul
comunei de lângã Turnu Mãgurele
s-a impus cu scorul de 4-2 la
Strehaia, dupã care a câºtigat cu un
neverosimil 8-0 returul disputat pe
teren propriu. CS Strehaia luptã ºi
în acest sezon pentru accederea la
“baraj”, alãturi de Viitorul ªimian ºi
Recolta Dãnceu.
   Dacã la Mehedinþi se duce o luptã
în 3, în Banat, pentru primul loc
luptã Timiºul ªag ºi ACS
Dumbrãviþa, echipe care au buget
ºi lot net superior celor de la
Mehedinþi. În ideea cã va putea face
faþã “barajului”, Viitorul ªimian ºi-a
întãrit lotul în pauza competiþionalã
de iarnã, prin aducerea mai multor
jucãtori de la fosta campioanã a Ligii
a IV-a Dolj, Tractorul Cetate. De altfel,
echipa  preluatã de Dorel Stoica este
ºi singura din Mehedinþi care, în
aceastã perioadã, a disputat un
amical în afara judeþului.  Astfel,
luni, Viitorul ªimian a jucat, în

deplasare, cu
V i i t o r u l
Caransebeº, iar
ocupanta locului
secund din Liga a
IV-a Caraº-
Severin s-a
impus cu scorul
de 3-1. Singurul
gol al echipei
mehedinþene a
fost izbutit de
M ã d ã l i n
Mãtãsãreanu, în
minutul 84. Viitorul ªimian a mizat
pe: Adrian Nedelcea - Ionuþ Ilie,
Robert Vãcuþã, Denis Bãlulescu,
Constantin Bologa, Gheorghe
Simulescu, Robert Marinescu,
Costinel  Stanciu, Laurenþiu
Prundeanu (foto), Mãdãlin
Mãtãsãreanu ºi Paul Zamfir, iar pe
parcurs au mai intrat: Adelin
Pãtraºcu ºi Alexandru  Bologa.

Echipa din ªimian planificase un
amical ºi cu liderul din Liga a IV-a
Dolj, FCU Craiova 1848, dar acesta
a fost anulat din cauza condiþiilor
meteo nefavorabile.  Tot din cauza
zãpezilor din ultimele zile, Liga a
IV-a Mehedinþi se va relua tocmai
pe 17 martie, cu etapa a XIII-a,
când liderul Recolta Dãnceu va
întâlni Real Vânju Mare, Viitorul
ªimian va juca cu Dunãrea Pristol,
iar CS Strehaia se va deplasa la
Viitorul Cujmir.

Balaure a lãsat Dinamo în afara play-off-ului

 M. O.  M. O.

 M. O.

Liga I, etapa a XXVI-a
CSU Craiova - ACS Poli Timiºoara 1-1
Astra Giurgiu - Dinamo Bucureºti 2-0
CSM Poli Iaºi - Viitorul Constanþa 0-1
FC Botoºani - Gaz Metan Mediaº 1-0
Juventus Bucureºti - CFR Cluj 0-2
FCSB - Sepsi Sfântu Gheorghe 2-0
Concordia Chiajna - FC Voluntari 3-1
Clasament
1. CFR Cluj 26  18 5   3 42-13 59 (30 pct)
2. FCSB 26  16 7   3 52-18 56 (28 pct)
3. CSU Craiova 26  14 9   3 41-22 51 (26 pct)
4. Viit.Constanþa 26  13 5   8 34-21 44 (22 pct)
5. Astra Giurgiu 26  12 8   6 38-27 44 (22 pct)
6. Poli Iaºi 26  11 6   9 34-31 39 (20 pct)
7. FC Botoºani 26  11 6   9 28-26 39 (20 pct)
8. Dinamo 26  11 6   9 39-31 39 (20 pct)
9. Concordia Chiajna 26  8 4   14 36-37 28 (14 pct)
10. FC Voluntari 26  7 7   12 25-35 28 (14 pct)
11. Poli Timiºoara      26  6 9   11 22-37 27 (14 pct)
12. ACS Sf.Gheorghe    26  5 4   17 15-44 19 (10 pct)
13.Gaz Metan Mediaº  26  2 9   14 14-39 16 (8 pct)
14. Juventus Bucureºti  26  1 8   17 12-47 11 (6 pct)

Test util, la
Craiova

Învinsã, Dinamo va continua sezonul în play-out,
unde se joacã pentru evitarea retrogradãrii, în timp
ce Astra va evolua în play-off, unde s-a mai
calificat, în extremis, ºi CSM Poli Iaºi. În pofida
înfrângerii din ultima etapã a sezonului regulat,
scor 0-1 cu Viitorul Constanþa (0-1), meci în care
jucãtorul severinean Mãdãlin Mihãescu a fost ºi
de data aceasta rezervã, echipa antrenatã de
Flavius Stoican va avea posibilitatea sã lupte
pentru calificarea în Europa League. În prima etapã
din play-off, CSM Poli Iaºi ar fi trebuit sã joace,
sâmbãtã, la CFR Cluj, iar Astra Giurgiu la Craiova.
Toate meciurile de la sfârºitul acestei sãptãmâni au
fost amânate, deoarece terenurile de joc au devenit
impracticabile din cauza zãpezilor.
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Ia uite mã nepoate, taman când
ne aºteptam mai puþin, veni bãlana
peste noi, auz matale?! Veni bãlana
peste noi, cã-mi zisã Veta:
- Mãrine, las-o mã, cã n-are putere,
cã ninsoarea asta e a babelor. O fi,
nu zic, da e prea grasã, nu vezi?
   Vine la mine nea Tãnãsucã, cã sã
îmi iau eu neºte oameni ºi sã
mergem pin centru, la deszãpezire.
Plecai io pin oraº, strigai la oameni,
ieºirã care cu lopeþi, care cu ce avea,
ajungem la Fãnicã a lu’ ªovãialã.
Veni ºi el cu noi ºi ajunsãrãm pi la
sediul liberalilor, dis de dimineaþã.
   Când ne uitarãm la ei la sediu,
zãpada pãnã la acoperiº. Strigarãm
la ei, nimica, probabel nea Bãlu era
prea ocupat cu somnu’, c’ abia
ajunsese ºi nu stabilise care e nivelu’
pãnã la care a trebui sã ajungã
zãpada ca sã acþioneze bãieþii.
   Dacã tot strigarãm, pãnã la urmã ieºi
unu, cam morocãnos, da zisã cã nu iese
la zãpadã, cã e rãcit. Mã ce vorbã e asta,
vin oamenii sã te deszãpezeascã ºi tu
spui cã eºti rãcit.Bine, el zisã cã cicã
“nu ies cã e duminicã ºi eu
duminica nu ies la muncã”.
   Mã pã dacã nu munceºti
duminica, îþi trimitem noi pe ãia
mici ai lu Zbanghiu, sã mestece
în locu lu’ matale, cã poate
duminica nu dai nici din fãlci la
masã. Auz la ei, comedie la
zãpadã, cicã sã faci treabã.
   Ete, dacã veni bãlana, ne prinsã
cam nesãraþi pin Severinu nostru. Pã
da, cã cicã operatoru de dat zãpada
în Severin nu gãsi sare, probabel cã
la cooperativã undeva, cã altfel nu sã
explicã. Pã avurã trei luni sã îºi  nea Mãrin

Sucã ºi morocãnosu di la liberali, deszãpezirea fãrã
sare din Severin ºi vigoarea lu nea Daea di la Pristol

asigure sare ºi ei sã trezirã când dete
ninsoarea cã probabel o
consumaserã la grãtare, cã altfel nu
sã explicã. Acuma, dupe ce Primãria
dete o amendã, cam cât o publicitate
pe sticlã, lucrurile revenirã cu sare ºi
piper, aºa cã sã mai limpezi situaþia.
Bine, acuma cã din 10 martie rãmân
locuinþele fãrã cãldurã e altã
mâncare de peºte, cã dacã unii nu
plãtesc ºi doar alþi i suportã
costurile, nu ie tocmai bine.
   Mã fraþilor, da poate
cã-i mai bine cã nu
ieºirã cu maºinile la
d e s z ã p e z i r e a
Severinului, cã poate
sã întâmpla ca la
Orºova. Doamne
fereºte ºi apãrã, cum
ar fi zâs nepotu-miu
Sucã, sã fi intrat cu
maºina în vreo casã,
cã ieram de mare falã!
   Cum bine nu e nici
pin gara noastrã
europeanã, unde gradele de afarã nu
diferã de cele din interior, chiar dacã
investiþia de multe milioane de euroi
a fost la inaugurare un fel de bijuterie

a infrastructurii feroviare din
România. Bine, mai ieri dedea o tanti
pin faþa intrãrii în garã cu neºte sare,
aruncatã dintr-o gãleatã, de nu ºtiai
dacã o sã cheme raþele curând, ori
aºa sã face deszãpezirea în zonã.
    Mã fraþilor, da când te apucã
rãceala, te duci la farmacie. Când
îl apucã sughiþu pe cãþel, te duci la
aia veterinarã, de s-au înmulþit pi
la noi pin oraº, ca ciupercile dupã
ninsoare. Unde mai pui cã unele ar

fi neºte farmacii partenere de
instituþii, cam aºa sã spune cã ar
fi. Pã da, cã zisã Tanþa lu’ Pecingine,
cã în zona Pieþei Mircea, cam pe

unde era Agrovetu lu’ nea Tomis,
ar fi o unitate de asta de are ca
proprietar, da sub acoperire, pe o
tanti de pi la DSVSA Mehedinþi. Pã
da, cã nea Tomis nu mai e patron,
acuma e ºef la o deconcertatã. Cã
aºa e moda acuma, numai bani sã
iasã ºi o coadã grill.
   Mã nepoate, da nici nu sã fârºi
luna îndrãgostiþilor bine, cã nea Daea
mai dete o raitã pe ogoare. Pã da, a
doua zi dupã Dragobete, nea Daea
era pe câmp, pi la Pristol, sã verifice
cultura de orz, cum stã treaba cu firu
ºi îngheþu. La final concluzionã, cã
plantele au vigoare, sunt bine
înfrâþite, cu vârful de creºtere
sãnãtos. Deci semne bune ºi anu
ãsta, în opinia lu’ nea Daea.
   Doar cu câinii fãrã stãpân din
Severin este iar o problemã, cã
au reapãrut pin municipiu, de te
dai la o parte când îi vezi pe trotuar.
Ce mai, te bagi în zãpadã, ca sã
eviþi întâlnirea cu, ei faþa ‘n faþã. ªi
când socoteºti câþi bani bagã
Primãria în coada lor, lunar!
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


