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ZIUA DRAPELULUI NAÞIONAL

În prezenþa prefectului Nicolae DRÃGHIEA, a
preºedintelui Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
GEORGESCU, a conducãtorilor instituþiilor publice

 Biroul de presã CONTINUARE ÎN PAGINA 4

Directorul general al Companiei Naþionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga a efectuat marþi, 26 iunie 2018, o vizitã de
lucru, în judeþul Mehedinþi, la invitaþia preºedintelui Consiliului Judeþean,

Aladin Georgescu, stabilind ca în perioada urmãtoare sã se efectueze
lucrãri de întreþinere pe mai multe tronsoane ale DN 57, DN 67 ºi DN 56.

Vizita directorului general al CNAIR

Scuze ºi explicaþii
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Marius Screciu:
“Reprezentanþii
Mehedinþi Gaz îºi
bat joc de
severineni!”

Membrii Partidului
Naþional Liberal au
celebrat
Ziua Drapelului

organizate la nivel judeþean ºi reprezentanþi ai  administraþiei
publice locale, a fost celebratã Ziua drapelului naþional.
   Evenimentul s-a bucurat ºi de participarea domnului

Narcis ªtefan NEAGA – director
general al Companiei Naþionale
de Administrare a Infrastructurii
Rutiere, care a efectuat în judeþul
nostru o vizitã cu scopul gãsirii
unor soluþii pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de transport ºi
modernizarea infrastructurii
rutiere mehedinþene.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a
rostit un cuvânt în care a transmis
un mesaj patriotic mehedinþenilor
ºi tuturor românilor, arãtând cã
numai sub faldurile drapelului
tricolor putem rãmâne uniþi ºi
ne putem propãºi ca þarã.
   Ceremonialul militar s-a
încheiat cu o defilare a gãrzii
de onoare aplaudatã de
publicul participant.

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu
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Reminder: înca vã puteþi
înscrie la

Simfest 2018!
Înscrierile sunt încã
deschise!
Înscrie-te în concurs
ºi vino în august la
Tîrgu Mureº sã
cucereºti premiul pe

care îl meriþi! Intrã pe siteul SIMFEST,
citeºte condiþiile de participare ºi
regulamentul ºi alege secþiunea la care
vrei sã intri în competiþie. Nu fi timid: noi
punem la bãtaie premiile, dar
concurenþii îºi câºtigã singuri trofeele!
Link-uri utile:
- 8 categori i , numeroase premii,
înscriere gratuitã aici —-http://
2018.simfest.ro/inscriere/

Mai multe detalii despre condiþiile de
participare ºi regulamentul competiþiei,
aici — http://2018.simfest.ro/regulament/
   Data limitã pentru înscrieri este 15
iulie 2018.

Festivalul Internaþional al Televiziunilor
ºi Producãtorilor Independenþi SIMFEST
se desfãºoarã la Tîrgu Mureº în perioada
27 august - 2 septembrie.

Ne vedem acolo!
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Stimaþi colegi, declaraþia
politicã de astãzi face referire la

unul din cele mai lungi fluvii ale
Europei: Dunãrea. Dar ºi unul

din cele mai vechi, care s-a
format în urmã cu circa un
milion de ani, la începutul

Cuaternarului, prin drenarea
unor lacuri de mari dimensiuni.

   Dunãrea izvorãºte din Munþii
Pãdurea Neagrã. Fluviul e cel pe
care împãratul Napoleon îl numea
„regele râurilor europene”. Dar ºi
cel care a fost linia luptelor cu
Imperiul Otoman pentru Moldova
ºi Þara Româneascã.
   „Oriunde aþi vedea-o în þara
noastrã, Dunãrea e (...) ca o fiinþã
care a vãzut ºi a suferit multe ºi
poartã în chipul sãu urma tuturor
luptelor”, spunea etnograful
român George Vâlsan. ªi tocmai
pentru cã a fost pãrtaºã la multe
evenimente din istoria noastrã,
Dunãrii i-a fost dedicatã o zi,
cea de 29 iunie.
   Aceasta a fost instituitã dupã
semnarea, în 1994, a Convenþiei
privind cooperarea pentru
protecþia ºi utilizarea durabilã a
fluviului Dunãrea de cãtre
Comisia Internaþionalã pentru
Protecþia Fluviului Dunãrea.
Apoi, în anul 2004 a fost
sãrbãtoritã prima datã, pentru a
marca zece ani de la semnarea
Convenþiei privind cooperarea
pentru protecþia ºi utilizarea
durabilã a fluviului.
   De atunci, în fiecare an, în toate
cele 14 state dunãrene au loc
festivaluri, întâlniri publice,
evenimente educative sau de
divertisment. ªi tot se concentreazã
asupra dorinþei acestor þãri de a
adopta mãsuri ºi strategii comune
pentru protejarea fluviului
european. Asta pentru cã

Ziua Internaþionalã a Dunãrii

ameninþãrile existã. Vorbim aici de
fenomenele extreme, secetã,
inundaþii, dar ºi poluãri accidentale.
   Noi, cei care suntem cetãþenii
unuia din statele strãbãtute de
Dunãre, avem datoria de a o
proteja. Deocamdatã, mai avem de
muncit mult la asta, mai ales cã, în
ultimul timp, fluviul se confruntã cu
intensificarea poluãrii cu particule
de plastic, cu pesticide ºi deºeuri
farmaceutice. Însã sper ca, în timp,
cei care sunt nepãsãtori sã înþeleagã
cã avem nevoie de ape curate ºi cã,
în joc e, de fapt, viitorul copiilor lor.
   În momentul de faþã, Dunãrea
prezintã o importanþã deosebitã
pentru þãrile riverane, atât pentru
navigaþie, producþia de energie
hidroelectricã sau pisciculturã.
Dar ºi pentru furnizarea de apã în
industrie, agriculturã. De
asemenea, fluviul deserveºte
aproximativ 80 de milioane de
oameni din aceastã regiune.
   Ziua Dunãrii înseamnã aºadar
solidaritate. Solidaritate între noi,
cei care împãrþim acest bun
minunat, cu toate cã avem culturi
ºi istorii diferite. Însã ne leagã un
lucru: faptul cã pãmântul pe
care trãim e strãbãtut de o
minunãþie a naturii.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Cu doi ani înainte de
alegerile locale ºi parlamentare se
vede cu ochiul liber cã PSD nu se
simte tocmai bine, pe fondul
creionat cu rigiditate ºi aroganþã de
lider care ar fi fãcut mult mai bine
sã se retragã ºi sã-i lase pe social-
democraþi sã-ºi croiascã un traseu
politic mai bun spre orizontul
electoral din 2020, nu sã se
cramponeze de funcþie. Dincolo de
problemele din PSD, nici liberalii
nu dau semne cã ºtiu pe ce lume
se aflã ºi cã ar fi pregãtiþi sã ofere
alternativa cea mai bunã la
guvernarea PSD. A fost o perioadã
când piruetele evanescente ale
Alinei Gorghiu pe scena politicã
autohtonã ne lãsau muþi de
dezamãgire dar am sperat cã
venind în fruntea PNL un liberal
din vechea gardã lucrurile se vor
schimba radical, într-un sens
pozitiv, evident.
   Dar timpul a trecut ºi locul vechii
dezamãgiri a fost luat de o nouã
dezamãgire,aproape impardonabilã
când te gândeºti câte iluzii ne
fãceam cã, gata, opoziþia se va
revigora ºi va rãsturna elefantul

Scuze ºi explicaþii
PSD cu picioarele în sus. Acum sunt
chiar voci din PNL care îºi exprimã
iritarea vizavi de viziunea orbanianã
asupra fenomenului opoziþiei ºi care-ºi
pun serios problema dacã PNL e în stare
sã ia mãcar 15% la viitoarele alegeri.
Unii s-au lansat chiar în ironii dure la
adresa lui Ludovic Orban, Chris Terhes,
preºedintele Coaliþiei românilor din
Statele Unite ale Americii, de exemplu,
care o spune direct: “Cu câþi oameni a
scos Orban în Piaþa Victorie nu sapã un
ºanþ, nici vorbã sã demoleze Guvernul.
Orban a compromis PNL-ul, iar marele
miting din Piaþa Victoriei din aceastã
searã a dovedit-o. Orban nu a reuºit sã-
i scoatã la miting nici mãcar pe proprii
sai parlamentari. Vã daþi seama ce va fi
la alegeri?”, spune respectivul. Ne cam
dãm seama cum va fi la alegeri, de pe
acum. Jurnalistul Val Vâlcu a punctat ºi
el, tranºant, pe acest subiect:

„Dupã o astfel de zi (mitingul PNL – n.r.)
este momentul sã te gândeºti dacã mai are
sens sã rãmâi în fruntea partidului.
Amestecarea între #rezist ºi discursurile
bombastice nu înseamnã cã lumea te ia în
serios. Acþiunea lui Ludovic Orban a fost
inutilã ºi aratã cã ºi #rezist este în opoziþie
faþã de PNL. Ludovic Orban se aºtepta cã
în Piaþa Victoriei sã fie ºi societatea civilã,
dar s-a trezit aproape singur.” .
   Hai cã în cazul PSD parcã mai înþelegi:
guvernarea care erodeazã, un Liviu
Dragnea rigid ºi autoritar, un premier
mai mult formal, interese ºi probleme
legate de guvernare, dar pentru liberali
e greu sã gãseºti scuze ºi explicaþii
pentru starea de derutã ºi de vlãguire
în care se aflã.
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“Dacã nu au bani sã se dea
la o parte, sã lase pe altcineva sã vinã
pentru cã nu putem nici noi sã
aºteptãm ani de zile pânã vor avea ei
bani. Avem ºi problema aceasta cu
încãlzirea, iar extinderea reþelei de
gaze ar reprezenta o soluþie pentru o
mare parte a populaþiei din Drobeta
Turnu Severin” a spus Marius
Screciu, primarul Severinului.
   Situaþia este de-a dreptul revoltãtoare

pentru locuitorii municipiului Drobeta
Turnu Severin care aºteaptã de ani de
zile racordarea locuinþelor la reþeaua

Marius Screciu:

“Reprezentanþii Mehedinþi Gaz
îºi bat joc de severineni!”

Primarul Severinului, Marius Screciu, pune piciorul în prag ºi lanseazã un atac dur la
adresa reprezentanþilor firmei Mehedinþi Gaz! Edilul severinean a acuzat indolenþa,

reaua credinþã, dar ºi lipsa de respect faþã de severineni manifestatã de reprezentanþii
societãþii care deþine monopolul în privinþa extinderii reþelei de gaze naturale a oraºului.

Pânã în acest moment doar 20% din populaþia oraºului este racordatã la gaze, în
condiþiile în care sute de severineni au depus cereri de branºare.

de gaze naturale. Totul, din cauza unui
contract pãgubos semnat încã din
2001 de fostul preºedinte al
Consiliului Judeþean, Constantin
Sîrbulescu, care se dovedeºte peste
ani sã fi fost o afacere extrem de
proastã pentru severineni ºi
mehedinþeni, cãci, italienii de la
Mehedinþi Gaz nu au bani pentru
extinderea reþelei aºa cã îi duc cu
zãhãrelul pe severineni de ani de zile,

fãrã ca primãria sã aibã pârghiile
necesare sã intervinã. Periodic,
reprezentanþii primãriei transmit

înºtiinþãri
c ã t r e
Ministerul
Energiei ºi cãtre ANRE, degeaba însã.
Pe de altã parte, edilul Severinului
a precizat cã a fost semnat ordinul de
începere a lucrãrilor de asfaltare a
strãzilor din Schela ºi Dudaºul
Schelei, doar cã, acestea ar trebui
corelate cu cele de introducere a reþelei
de gaze naturale, astfel încât asfaltul
sã nu fie spart mai apoi pentru
extinderea reþelei de gaze naturale:
  “Am semnat contractul de asfaltare a
strãzilor din Schela, din Dudaºul
Schelei, mai avem ºi alte strãzi pentru
care am semnat contractul de asfaltare,
iar în acest moment Mehedinþi Gaz
nu a demarat procedura de
extindere a reþelei de gaz. Nu putem
sã asfaltãm ca dupã aceea sã
stricãm asfaltul ca Mehedinþi Gaz sã
poatã sã introducã reþeaua” a mai
spus primarul Severinului.
   O lege care se aflã la promulgare în
aceste zile oferã însã cadrul legal
primarilor sã intervinã în aceste
contracte ºi sã îºi asume extinderea
reþelelor de gaze naturale, iar

calculele au fost deja fãcute de
primarul Severinului:
   “În momentul acesta reþeaua de gaz
are aproximativ 50 de kilometri, ºi ar
mai fi nevoie de încã 120 km de reþea.
Având în vedere cã un metru de reþea
cu aducerea terenului la starea iniþialã
ar costa aproximativ 50 euro metrul,
ar însemna cã 100 de km ne-ar costa
în jur de 5 milioane euro, sumã care
nu este una micã, dar nu este nici o
sumã care sã ne sperie. Cu sprijin
guvernamental în contextul în care
am înþeles cã se face un PNDL
special pentru gaze, am putea
prelua noi aceastã problemã”, a mai
spus Marius Screciu.
   Nici în privinþa puþinelor lucrãri
executate pentru racordarea populaþiei
la reþeau de gaze naturale, nu s-a fãcut
mare lucru, cãci, dupã ce au spart
asfaltul pentru introducerea gazelor,
italienii s-au fãcut cã uitã cã trebuie sã
afalteze la loc, motiv pentru care au
primit trei amenzi de la poliþia localã.

Urmând tradiþia generaþiilor anterioare, absolvenþii
celor trei programe de master ale Facultãþii de Mecanicã,
respectiv ai Departamentului de Ingineria ºi Managementul
Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin, au
participat vineri 22 iunie 2018 la cursul festiv dedicat
celebrãrii încheierii ultimei etape de pregãtire academicã.
   Programele de master ºcolarizate  la Drobeta Turnu Severin
sunt: Ingineria ºi Managementul Calitãþii, Managementul
Sistemelor Logistice ºi Managementul Mediului ºi Energiei
Durabile, toate fiind bine apreciate de agenþii economici din zonã.

Aceastã etapã marcheazã încheierea ciclului de de studii
universitare ºi pregãteºte startul absolvenþilor în profesia
de inginer pe care le dorim sã o practice cu dedicaþie ºi
responsabilitate pentru a creºte competitivitatea economiei
româneºti în raport cu celelalte state ale Uniunii Europene.
Le urãm integrare rapidã pe o piaþã a muncii într-o continuã
schimbare ºi succes în tot ce vor întreprinde în viitor.

Cursul festiv al absolventilor de master, promotia 2018
 V. B.
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   Marþi, 26 iunie, cu ocazia Zilei
Drapelului, la iniþiativa femeilor liberale,
membri ai Partidului Naþional Liberal, cu
sprijinul domnului viceprimar Daniel
Cîrjan le-au reamintit cetãþenilor
municipiului Drobeta Turnu Severin

Membrii Partidului Naþional Liberal au
celebrat Ziua Drapelului

semnificaþia unuia dintre simbolurile
naþionale ale României, la 170 de ani de la
arborarea sa pentru prima datã la Revoluþia
din 1848 ºi i-au invitat sã celebreze
aceastã zi împreunã cu ei, oferindu-le
steguleþe confecþionate de aceºtia.

Reprezentanþi ai Inspectoratului General al Poliþiei
de Frontierã ºi ai Inspectoratului Teritorial al Poliþiei

de Frontierã Timiºoara au participat alãturi de
Asociaþia Frontiera Gãlãþeanã, Corpul Naþional al

Poliþiºtilor, Sindicatul Naþional al Poliþiºtilor ºi
Personalului Contractual la o ceremonie de

amplasare a unor basoreliefuri ale unor importante
personalitãþi din istoria poporului român.

Evenimentul s-a derulat în contextul sãrbãtoririi
Anului Centenarului Marii Uniri,  în data de 25.06.2018,
în localitatea Dubova, judeþul Mehedinþi. Basoreliefurile
au fost amplasate la baza Mãnãstirii Mraconia, situatã
în cel mai pitoresc loc de pe Dunãre, la Cazane. De
asemenea, alte douã basoreliefuri au fost dezvelite ºi
amplasate ºi la Cetatea Medievalã a Severinului.
   Basoreliefurile reprezintã imaginea unor importante
personalitãþi din istoria poporului român: Decebal,
Traian, Mircea cel Bãtrân, Vlad Þepeº, ªtefan cel Mare,
Mihai Viteazul, Avram Iancu, Alexandru Ioan Cuza,
Regele Ferdinand ºi Regina Maria.
   Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Poliþiei de
Frontierã, la iniþiativa  Asociaþiei Frontierã Gãlãþeanã,
Corpului Naþional al Poliþiºtilor, Sindicatului Naþional
al Poliþiºtilor ºi Personalului Contractual ºi cu suportul
ctitorului Mãnãstirii Mraconia.
   De asemenea, la ceremonie au mai participat ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale din judeþul Mehedinþi.
   Prin aceastã acþiune de donaþie pentru comunitate,
poliþiºtii de frontierã activi, în rezervã ºi în retragere,
membri ai celor trei asociaþii au dorit sã contribuie la
dezvoltarea sentimentelor patriotice ºi de cunoaºtere
a istoriei poporului român, locul ales pentru
amplasarea basoreliefurilor fiind vizitat, atât de cãtre
turiºti români, cât ºi de cãtre cei strãini.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Ag. ºef adj. MORARU CORINA

Basoreliefuri amplasate
în cel mai pitoresc loc

de pe Dunãre

Vizita directorului general al CNAIR,
însoþit de directorii adjuncþi ºi directorii
regionali de la Timiºoara ºi Craiova, de
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu ºi prefectul judeþului, Nicolae
Drãghiea,  a început marþi dimineaþa, pe DN57,
drumul care traverseazã cea mai importantã
zonã turisticã din judeþul Mehedinþi, Clisura
Dunãrii. Aici, oficialii au convenit sã se facã
lucrãri de refacere a covorului asfaltic pe o
distanþã de aproximativ cinci kilometri, între
municipiul Orºova ºi biserica din centrul
comunei Eºelniþa.  Totodatã, la solicitarea
preºedintelui Consiliului Judeþean Mehedinþi,
directorul general al CNAIR a promis cã vor
demara procedurile de asigurare a iluminatului
public în zona podului de la statuia lui Decebal,
în parteneriat cu Consiliul Judeþean Mehedinþi.
   Vizita de lucru a continuat pe DN 67, pe
Dealul Colibaºi, unde de asemenea se vor
face lucrãri de întreþinere lunile urmãtoare.
   “Prima concluzie este cã trebuie sã intervenim
cât mai rapid. Am fãcut acum un plan ºi ca ºi
dincolo, la Eºelniþa, am stabilit ca în luna
septembrie sã se finalizeze lucrãrile de
intervenþie. Se vor face în ambele locuri lucrãri
de întreþinere, covoare asfaltice ºi marcaje, care
sã îmbunãtãþeascã siguranþa traficului ºi
confortul participanþilor la trafic.”, a declarat
directorul general al CNAIR, Narcis Neaga.
   Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu a punctat aici,

importanþa lucrãrilor de consolidare care s-
au efectuat, pentru ca traficul sã se
desfãºoare în condiþii de siguranþã ºi confort
pentru participanþii la trafic.
   “Pe Dealul Colibaºi, cu ceva timp în urmã s-
a finalizat o lucrare deosebit de importantã
pentru cã timp de 20 de ani, în aceastã zonã s-
a circulat cu probleme, întrucât erau alunecãri
de teren. Am convenit astãzi cã mai trebuie
fãcute lucrãri de la Dealul Colibaºi, ºi cãtre
Drobeta Turnu Severin, ºi cãtre judeþul Gorj ºi
avem garanþia cã în perioada urmãtoare, pânã
la sfârºitul acestui an, astfel de lucrãri vor fi
efectuate”, a arãtat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Vizita de lucru a continuat pe DN6, la ªimian,
acolo unde oficialii CNAIR au arãtat cã pânã în
luna octombrie, sensul giratoriu va fi construit
definitiv. De asemenea, în urma discuþiilor purtate
de preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
prefectul Nicolae Drãghiea ºi reprezentanþii CNAIR,
s-a stabilit ca pe centura ocolitoare a municipiului
Drobeta Turnu Severin sã se amenajeze douã
sensuri giratorii la intersecþiile unde se produc în
prezent, cele mai multe accidente rutiere.
   Ultima parte a programului de lucru a vizat DN
56 (B ºi C), care traverseazã judeþul de la Hinova
pânã la limita cu judeþul Dolj. Oficialii s-au oprit
la Primãria Salcia unde au purtat discuþii legate
de trafic ºi întreþinerea arterei naþionale cu primarii
comunelor Salcia, Gârla Mare, Pristol ºi Vrata.

Oana Buzatu,
Compartimentul pentru Relaþia cu Mass- Media

Vizita directorului general al CNAIR
 Urmare din pag. 1

an
un

þ Vând apartament 2 (douã) camere situat
în Drobeta Turnu Severin.
Relaþii la telefon 0744 514 605.
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Ziua Universalã a Iei, fenomen
cultural care a luat naºtere ºi se
desfãºoarã în toatã þara ºi în
comunitãþile de români din strãinãtate
începând din 2013, a fost marcatã ºi
anul acesta de Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier prin participãri la
evenimentele oraºului organizate cu
acest prilej, iar în 24 iunie prin
fotoexpoziþia Poveºti ºi semne pe
cãmaºa din Mehedinþi.
   Muzeul severinean conservã,
tezaurizeazã ºi valorificã azi un numãr
impresionant de cãmãºi scurte - ii,
din care au fost selectate 15 piese de
excepþie, 14 cãmãºi din satele
subzonei Plaiul Cloºani ºi o piesã din
Colecþia Dr. Constantin I. Istrati
(colecþie asimilatã de muzeul
severinean în 1951), cãmaºã care s-
a numãrat printre bunurile
patrimoniale prezentate în Expoziþia
Generalã Românã din 1906.
   Individualizatã printr-un rafinament

Ziua Universalã a Iei sãrbãtoritã de Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
tehnologic ºi o excelenþã a
manualitãþii, cãmaºa
costumului femeiesc
mehedinþean se înscrie în
marea familie a cãmãºii de
tip carpatic, încreþitã la gât,
cu mâneca respectând
canoanele structurii
tripartite – altiþã, încreþ ºi
râuri. De-a lungul timpului
a sprijinit asumarea unei
identitãþi cu care Reginele
României, Elisabeta ºi
Maria, nu s-au nãscut, a
fost reprezentatã în picturi
cu subiecte istorice sau
legate de satul ºi þãranul
român. Înspre zilele noastre
valoaroasa piesã vestimentarã a fost
reactivatã prin creaþia unor designeri
celebri precum Yves Saint Laurent,
care în 1981 a creat o întreagã
colecþie La blouse roumaine, urmat
de Jean Paul Gaultier ºi Kenzo dupã

ce Nadia
Comãneci a
apãrut la
e v e n i m e n t e

mondene purtând cãmaºa
româneascã ºi de comunitãþile
on-line începând din anul 2013.
   IA din zilele noastre se impune ca
piesã de bazã a costumului
tradiþional, prin decorul acesteia
subliniindu-se vârsta, starea socialã
a purtãtoarei, determinã compoziþia
ornamentalã a costumului, restul
pieselor asociindu-se obligatoriu
cu aceasta, fiind în acord cu

ornamentica ºi cromatica.
   Expoziþia a urmãrit cunoaºterea de
cãtre publicul severinean a valorosului
patrimoniu pe care muzeul îl deþine ºi
felul în care acesta contracareazã
fenomenul globalizãrii într-o vreme
în care uniformizarea culturalã
anuleazã comunitãþi omogene
creatoare ale unui patrimoniu
inconfundabil nealterat secole la rând.

Însoþit de ºefii structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA l-a vizitat pe domnul ªtefan
BOBOC, veteran de rãzboi din comuna Greci,
care a împlinit azi 100 ani.
   La eveniment au mai luat parte, doamna
Alina TEIª – deputat, reprezentanþi ai
Centrului Militar Judeþean Mehedinþi,
Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi
– Filiala Mehedinþi ºi autoritãþi ale
administraþiei publice locale.

La ziua veteranului centenar
 Biroul de presã

 Biroul de presã

   Într-o formã de invidiat pentru vârsta sa,
veteranul centenar a primit cu bucurie
simbolurile naþionale oferite de doamna
ministru Carmen Daniela DAN ºi înmânate
de prefectul Nicolae DRÃGHIEA, apoi le-a
povestit oaspeþilor cum a trãit cei 100 de ani,
dar ºi cum a supravieþuit rãzboiului,
întorcându-se teafãr acasã.
   Prefectul i-a urat la mulþi ani ºi a promis
cã va reveni bucuros sã-l viziteze pe veteran
ºi cu alte ocazii.

Primãria Municipiului Drobeta Turnu Severin a
fost inclusã pentru prima data în topul Forbes, alãturi
de alte oraºe din þarã. Premiul special pentru “oraºul
oportunitãþilor în 2018” i-a revenit Severinului.
Evenimentul a avut loc în Capitalã, marþi, 26 iunie 2018.
   “Acordãm premiul special pentru Drobeta Turnu
Severin- oraºul oportunitãþilor în 2018 - orice crizã poate
fi ºi o oportunitate, prin urmare, orice zonã cu grad mai
redus de dezvoltare ar putea deveni una dintre cele mai
dinamice în condiþiile în care autoritãþile locale devin
conºtiente de acest lucru ºi pun la punct o strategie de
atragere a investiþiilor”.  continuare în pag. 7

Cele mai smart oraºe din România:
Severinul premiat la
Gala Forbes Best Cities
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Frãsuneala cu moþiunea de
cenzurã la adresa Guvernului
Dãncilã, cu toate accentele ei de
violenþã ºi cu toate ameninþãrile, mai
mult sau mai puþin voalate de
declanºare a unui soi de rãzboi civil,
nu reuºeºte, cel mult, decât sã dea
impresia cã, înainte cu doar cîteva zile
de vacanþã, parlamentarii noºtri  sunt
ultraactivi, gata de luptã cu adversarul
aflat la putere, spre a-l da jos. Desigur,
în folosul naþiei, al bunãstãrii
poporului. S-au purtat negocieri de
atragere  unor parlamentari dispuºi
sã voteze mo(r)þiunea, s-au proferat
ameninþãri, s-au pus la cale
confruntãri stradale, în sfârºit, stimaþi
cititori, s-a creat impresia unui sfârºit
de erã în societatea româneascã. Cu
toate acestea, nu este exclus ca,
atunci când veþi citi aceste rânduri,
senzaþia generalã sã fie aceea de fâs,
de mare fâs istoric. O spun cu toatã
rezerva unui om cãruia nu-i plac
anticipãrile de acest fel, mã rog,
pronosticurile de orice fel.
   * Parlamentarii USR nu rateazã nicio
ocazie de a se da în stambã, fãcând
paradã de principialitate ºi justiþiarism
pe holurile Casei Poporului, culcându-
se pe covoare, strigînd lozinci demente
ºi facilitând pãtrunderea unor grupuri
partizanale de comando, menite sã
creeze o atmosferã tensionatã în
Parlament ºi punând un anume gen
de presiune pe parlamentari. Lumea
le zice gunoaie drogate, ceea ce ne-ar
putea duce cu gândul la niºte sãrmani,
la niºte sãrãntoci de aurolaci. Nimic
mai neadevãrat. La fel ca ºi haºtagiºtii
din Piaþa Victoriei, golanii aceºtia ºi
golancele aferente sunt, cum se zice,
niºte persoane... subþiri, cu posibilitãþi

Isterie ºi violenþã
financiare deloc neglijabile (mai ales
dacã bãnuiala cã ar fi niºte drogaþi se
verificã!) ºi sunt dotaþi cu tehnologie
de filmare/ înregistrare/ fotografiere de
ultimã generaþie. Tehnologie cu care
intimideazã pe cei mai slabi de înger.
Din pãcate, conducerile celor douã
Camere ale Parlamentului sunt inerte,
parcã anesteziate, ºi nu iau nicio
mãsurã privind normele de acces ºi
asigurarea ordinii în Parlament.Dacã
aceastã stare de lucruri ce induce un
sentiment profund de insecuritate în
rândurile populaþiei va continua, vom
fi înclinaþi sã credem cã, mã rog,
cineva îºi doreºte o astfel de
atmosferã, propice pescuitorilor în
ape tulburi de toate gradele ºi
calibrele. Sã nu ziceþi cã nu v-am spus
ºi cã nu v-aþi fi aºteptat la un alt fel
de... lungã varã fierbinte.
   * Marþi seara, în Piaþa Victoriei, a
avut loc un fel de miting anunþat a fi
organizat de Partidul Naþional Liberal.
Problema e cã, la respectivul miting,
nu s-au strâns decât ceva mai mult de
o sutã de persoane, y compris liderii
partidului, între care  viteazul
parlamentar de Mehedinþi, Virgil
Popescu. Pentru cã, pe la unele
televiziuni începuse miºtocãreala în
jurul... numeroasei participãri, liderul
formaþiunii, Ticã Balalaikã  (sau
Mandolinã, n-am reþinut exact!) a
declarat cã mitingul cu pricina nu a
fost organizat de PNL. I-auzi brâul!
Cum minciuna are picioare scurte, iatã
ce document circula prin structurile
partidului: „Bunã seara. Vin cu
rugãmintea cãtre dumneavoastrã de a
participa marþi, ora 19, la protestul
organizat în Piaþa Victoriei. Participarea

dumneavoastrã este importantã pentru
România ºi pentru PNL. Ne întâlnim
toþi la sediul PNL din Aleea Modrogan,
la ora 18,45, pentru a merge împreunã
la protest. Ludovic Orban”. Vasãzicã
aºa, nea Balalaicã? Pentru cã nu þi-au
ieºit acordurile, te-ai dezis repede,
repede de tovarãºii de suferinþã! Aºa,
da – lider de partid!
   * Unul câte unul, stâlpii regimului
bãsist scapã de dosarele penale.
Aºa s-a întâmplat cu Vasile Blaga,
mai ieri cu Adriean Videanu, Alina
Bica a mai rãmas cu o pedeapsã de
patru ani cu executare, dupã ce i se
închisese un alt dosar º.a.m.d.  Ne
bucurãm pentru ei. Trãiascã-ne
Justiþia independentã! Mãcar pânã
ce Iohahannis o revocã pe Luluþa.

   * FOTBAL MONDIAL – RUSIA 2018.
   * Fãrã îndoialã, actuala ediþie
Cupei Mondiale este poate cea mai
spectaculoasã dintre toate cele
disputate în ultima jumãtate de secol.
Meciuri, în cea mai mare parte, extrem
de disputate, goluri multe ºi, ceea ce
e mai important, multe surprize.

* Cea mai mare dintre surprize era
cât pe-aci sã fie eliminarea Argentinei
încã din faza grupelor. Pânã la urmã,

Messi, Di Maria, Higuain ºi compania
au reuºit o calificare in extremis,
învingând Nigeria (2-1, primul gol,
înscris de Messi, care, astfel, a spart
gheaþa la acest Mondial). În optimi,
Argentina va întâlni Franþa, care s-a
pretat la un fel de blat cu Danemarca,
în ultimul meci din grupã. Pãcat!
   * Nici Brazilia nu prea strãluceºte,
vedeta lor, Neymar, fiind mai mult pe
jos decât în poziþie verticalã ºi cu
mingea la picior. ªi-a revenit cât de
cât ºi Germania, salvându-se ºi ea pe
ultimii metri de o eliminare ruºinoasã,
graþie golului înscris Suediei, în
ultimul minut, de  „galacticul” Tony
Kroos. Impresioneazã, prin constanþã
ºi prin forþã de joc, Croaþia ºi Belgia.
În puternicã revenire, Uruguay-ul.
Miercuri urmau sã se dispute alte
meciuri pentru desemnarea ultimelor

calificate în optimi (Brazilia-Serbia,
Coreea de Sud- Germania, Mexic –
Suedia, Elveþia – Costa Rica), iar
astãzi vom afla ºi ultimele calificate
în optimi, dupã disputarea meciurilor
Senegal- Columbia, Anglia- Belgia,
Japonia- Polonia, Panama-Tunisia).
Abia de acum încolo începe
Mondialul, odatã cu eliminãrile
directe din optimi, sferturi,
semifinale. Aºteptãm cu speranþã!...
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Turul Centenarului a pornit pe 26 iunie.
Pe bicicletã pânã la Alba Iulia din Drobeta Turnu Severin

Pedalam pentru România -
freeriders Drobeta

   Probabil mulþi dintre voi ºtiþi, în
perioada 26 iunie-30 iunie 2018 se
desfãºoarã „Pedalãm pentru
România”. Trei grupuri mari de
cicliºti vor porni de la Bucureºti, Iaºi
ºi Timiºoara spre Alba Iulia.
   Independent de aceºtia dar
sincronizaþi cu evenimentul, un grup
de cicliºti din Drobeta-Turnu Severin
dorim sã ne deplasãm la Alba Iulia, pe
biciclete: „Pedalãm pentru România –
freeriders Drobeta”. Momentan
suntem 17 dar ne dorim sã fim 25.

Etapele deplasãrii sunt:
- 26 iunie 2018 Drobeta-Turnu
Severin - Cornea 67.8 km cu 790
m urcãri cumulate ºi 520 m
coborâri cumulate (ar fi cea mai
solicitantã dintre zile);
- 27 iunie 2018 Cornea - Caransebeº
50.5 km cu 320 m urcãri cumulate ºi
460 m coborâri cumulate;
- 28 iunie 2018 Caransebeº - Haþeg
73.7 km cu 540 m urcãri cumulate ºi
430 m coborâri cumulate (este etapa
cea mai lungã dar se urcã lin prima
jumãtate ºi se coboarã lin cea de-a
doua, cu o urcare de 7% pe final);
- 29 iunie 2018 Haþeg - Orãºtie 41.8
km cu 250 m urcãri cumulate ºi 340

m coborâri cumulate;
- 30 iunie 2018 46.6 km cu 160 m
urcãri cumulate ºi 140 m coborâri
cumulate;
   Duminicã distracþie în Alba Iulia.

Revenirea la Drobeta-Turnu Severin
se va face cu maºinile de asistenþã ºi cu
un microbuz pentru transport persoane.
   Deplasarea se va face „light” doar
cu apã ºi batoane energizante, bagajul
fiind transportat de maºinile de
asistenþã. Toate cheltuielile, inclusiv
cele cu asistenþa, vor fi suportate de
participanþi. Cazarea se va face la cort
(mai multe detalii nu pot oferi acum,
abia am început demersurile pentru
organizare) obiectivul fiind menþinerea
cheltuielilor la un
minim. Va trebui sã
aveþi sac de dormit
ºi izolir/saltea auto-
gonflabilã (evident
ºi haine de schimb
etc.). Nu exageraþi
însã cu bagajul,
capacitatea de
transport nu este
nelimitatã ºi sunt
multe de
transportat.
   Pe mãsurã ce avansãm în
organizare voi reveni cu detalii. Acum

ar fi important de ºtiut dacã mai sunt
doritori sã participe ºi sã putem conta

pe participarea lor (þinând cont cã
sunt necesare 4 zile libere). Tura este
de dificultate medie spre uºoarã dar
(ca o rugãminte) nu vã supraapreciaþi
experienþa în deplasarea cu bicicleta
în trafic ºi capacitatea de a sta mai
multe ore în ºa. Pentru date
suplimentare: Dan Lascu de la
asociaþia Cyclomaniacs.
   Calde mulþumiri celor care ne-au
ajutat ºi ne ajutã în acest demers:
Primãria Municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi în mod deosebit domnului
primar Marius Screciu, La Pedale

Drobeta ºi domnului Ion Chirculescu,
Cora Drobeta ºi doamnei Carmen

Stanescu, Club Fitness Decebal ºi
doamnei Gentiana Screciu respectiv
Quasit Systems ºi domnului
Constantin Andrita.
   De asemenea mulþumim Primãria
Cornea, Primãria Caransebes,
Primãria oraºului Haþeg, Primãria
Municipiului Orãºtie ºi Primãria
Alba Iulia.
   Nu în ultimul rând mulþumim
colectivului Turul Centenarului
(Pedalãm pentru România), lui Lucian
Mîndruþã ºi lui Cãtãlin Mantescu.

 Biroul de presã

 urmare din pag. 5 Premiul a fost ridicat de primarul
Severinului Marius Screciu: “Între atâtea oraºe puternice am apãrut ºi
noi. Facem eforturi deosebite sã avansãm. Avem un oraº extraordinar
de frumos, dar trebuie sã creºtem ºi din punct de vedere economic.
Premiul pe care nu l-aþi acordat ne aratã cã drumul pe care am pornit
este un drum bun,” a precizat Marius Screciu.
   În cadrul evenimentului au fost premiate “cele mai smart oraºe din
România”, adicã acele oraºe care au reuºit sã obþinã performanþe
financiare, sociale ºi contribuie la dezvoltarea economicã a regiunii.
   “Cele mai multe dintre criteriile pe care le luãm în calcul sunt cele
care vizeazã date statistice de tipul PIB, cifra de afaceri pe judeþ, etc. Ce
am remarcat a fost însã faptul cã unele dintre judeþele care sunt în urma
altora, au capacitatea de a reveni mult mai rapid”  a declarat Ionuþ Bonoiu,
redactor ºef Forbes România.
   Gala de premiere a fost gânditã ca un eveniment de înaltã þinutã, care
vine în completarea ediþiei print, cu acelasi nume, lansatã de Forbes
România - Top Forbes Best Cities. Acest top propune cele mai bune oraºe
pentru business, care au investit atât în segmentul economico-social, prin
investiþii proprii ºi prin atragerea celor strãine, cât ºi în zona green, aplicând
politici de mediu în dezvoltarea eco-urbanã

Cele mai smart oraºe din România:
Severinul premiat la Gala Forbes Best Cities

 V. B.
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Ca o prãvãlie devastatã de
tâlhari, din ambiþie politicã sterilã,

s-ar putea închide. Definitiv.
Cu mult mult timp în urmã,

fãrã a fi necesar sã-mi sforþez prea
mult inteligenþa, înþelesesem cã la
noi politica nu este pentru binele
naþiunii, nu este pentru
prosperitatea cetãþeanului, nu este
în interesul þãrii ºi nici mãcar nu
este pentru normalitatea vieþii
noastre de zi cu zi. Nu! În România,
politica este pentru satisfacerea
unor ambiþii personale. ªi pentru
profit. Drept urmare, noi, români de
toate categoriile, milioane, trãim
rostogolindu-ne zãpãciþi printre
ambiþiile câtorva acoliþi. Ei par a fi
pentru totdeauna aceiaºi,
neschimbãtori, ca niºte zei.
Pãstrându-ºi aceleaºi feþe, ne
primenite, ei ne asalteazã iar ºi iar
de pe funcþiile importante ale
statului, ieºind parcã unii din alþii,
precum legendarele pãpuºi
Matrioºka. Politicienilor din tatã în
fiu nu le pasã de ceea ce simþim
noi, nu-i preocupã dacã avem sau
nu ceva de pus în gurã, li se rupe
în paiºpe de viaþa noastrã. Þarã,
popor, cetãþean, constituþie,
legislaþie, nu conteazã pentru ei nici
cât negru sub unghie. Ei au o
singurã preocupare. Una care le
ocupã pe de-a întregul minuscul lor
orizont: satisfacerea ambiþiei
personale. Ambiþia de a fi „cineva”.
Ruºinaþi, ne amintim cã timp de
zece ani un hãhãist notoriu, îmbãtat
de o vanitate maladivã amestecatã
din plin cu whisky strecurat
profesionist printre cuburile de
gheaþã, ne-a transformat viaþa într-
un iad. Infern în care ne zbatem ºi
azi. Motivul? Ambiþia de a controla
tot ºi de a avea puterea absolutã
pentru el ºi gaºca sa. Era
preºedintele jucãtor!
   Cu câþiva ani în urmã apãruse o
coaliþie politicã în care votanþii din
patru în patru ani au investit o
imensã cantitate de speranþã. Pãrea
o coaliþie care începe timid sã facã
ceva pentru amãrâþii aflaþi la talpa
þãrii. Dar s-a destrãmat ca un fum
din ambiþia unuia numit Crin sau a
altuia la fel de floare, Viorel.

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

România, o prãvãlie devastatã de tâlhari
   Ambiþia nemãsuratã a sasului
ajuns (contra naturii) la Cotroceni
a distrus mai apoi un guvern ales,
a opus votului popular un alt
executiv, de import, adus la
remorcã ºi având ca singur merit
cã era „guvernul meu”. Tot din
ambiþie, cu contribuþia vinovatã a
celorlalte forþe politice, a impus acel
guvern bolând, colcãind ºi el de
ambiþioºi. În guvernul acela pe care
l-a durut în cot de români ºi de
România, chiriaºul de la Cotroceni
adunase pe fugã, de prin lumea
largã a Europei, câþiva indivizi scoºi
la suprafaþã de vâltoarea
mocirloasã a politicii româneºti,
vopsiþi la repezealã în culorile atât
de false ale „tehnocraþiei”.
Persoane mediocre fãrã urmã de
cunoºtinþã despre ceea ce
înseamnã guvernare ºi, în plus,
lipsite complet de simþul realitãþii.
Practic, niºte habarniºti plini ºi ei
cu ambiþii de mãrire, manevraþi din
umbrã de forþe uºor (sau mai mult)
oculte. Întrebarea este unde eram
în acest timp noi, românii?
   Neputincioºi sub blestemul
nepãsãrii noastre, ne învârteam
ameþiþi prin prejur smiorcãindu-ne
inutil în proprii pumni. Ca ºi acum.
Apoi a venit iar vremea votului ºi
poporul i-a ales, într-o covârºitoare
mãsurã, pe unii care veniserã cu un
plan. Pe unii care promiseserã
liniºte ºi dedicaþie celui nevoiaº.
Nici nu se uscase tuºul ºtampilei
de pe buletinele de vot când ºi din
ei a început sã rãbufneascã
acelaºi ambâþ urât mirositor al
politicianului român. Erau niºte
ambiþii sinucigaºe ce au retezat
rapid, în numai un an, ca spicele la
timpul seceratului, premier dupã
premier ºi mai apoi au stins
apoteotic, într-o naþionalã
bãlãcãrealã de mahala,
promisiunile cu care politicienii
aceia ne ademeniserã la urne.
   Ce altceva decât ambiþie
prosteascã pare a fi azi furtuna
generatã de saga schimbãrii
neschimbãtoarei basketbaliste? O
femeie ajunsã, tot din ambiþia unui
politician, la cârma unei instituþii
ce ar fi trebuit sã asaneze jaful

generalizat. Dar, mânatã la
rândul ei de ambiþia
parvenirii emanatã ca un
abur ucigãtor din rânza-i
încinsã, a nenorocit sute de
destine în numele unor
înfruntãri juridice rareori
justificate legal.
   Vedem cum, din ambiþie,
preºedintele nu acceptã ca
forul constituþional suprem
sã-i dea sfaturi, cum
premierul nu se poate
adapta posturii de „elev”
scos la tabla din saloanele
Cotroceniului, cum ºeful
P.S.D. nu vrea sã renunþe la
idei care s-au dovedit
falimentare pentru politica
partidului sãu, cum opoziþia,
ambiþioasã ºi ea, dã din groapã în
groapã încercând sã dovedeascã
cã-i utilã. Aproape toate acþiunile
ºi luãrile de poziþie ale actorilor
principali de pe scena politicã
româneascã par a reprezenta
rãbufniri sterile ale unor ambiþii ce
ni se par iraþionale, menite, inutil,
sã ne arate cã ambiþia unuia este
mai tare decât ambiþia oponentului.
   Pentru cineva mai puþin avizat,
competiþia ambiþiilor autodistru-
gãtoare la care asistãm ar pãrea jocul
unor copiii întârziaþi în dezvoltarea
mintalã. Joaca unor puºtani trecuþi
de prima tinereþe care, scoþând limba
unii la alþii, strigã în gura mare prin
ziare ºi la televizoare: „legea mea
este mai lege decât a ta, mitingul meu
este mai mare decât al tãu, oamenii
mei sunt mai mulþi decât ai tãi,
dreptatea mea este mai dreaptã decât
a ta...”  Numai cã, în realitate, numai
zbenguialã copilãroasã nevinovatã
nu este. Este o luptã cruntã. O
bãtãlie continuã pentru acapararea
de poziþii sociale proeminente,
pentru câºtigarea zonelor de
influienþã politico-economice,
pentru putinþa de a manevra
imense sume de bani, pentru
acumularea unor bogãþii greu de
imaginat, pentru pãstrarea locului
din faþã la robinetul cu parale al
puterii, pentru participarea din
umbrã, cu profituri substanþiale, la
jaful naþional de proporþii

apocaliptice, pentru a crea haos ºi a
distrage atenþia vulgului de la
adevãratul scop al acþiunilor
proprii. Din ambiþie politicã sterilã,
România s-ar putea închide.
Pentru totdeauna. Ca o prãvãlie
devastatã de tâlhari.

Pe bunã dreptate, cu ceva timp în
urmã, Cãlin Georgescu, director
executiv al Instituþiei O.N.U. pentru
Indicele Global al Sustenabilitãþii
afirma la postul naþional de
televiziune: „România este o minã
din care se scoate în fiecare zi, din
decembrie 1989 încoace, aur. ªi
când nu va mai fi aur, mina se va
închide. Falimentul este o chestiune
de probabilitate matematicã pentru
România [.. .] Menþionez cã
sclavagismul nu a dispãrut. Ci
doar e o altã formã. România a
ajuns aici pentru cã e într-un haos
bine calculat. Trãim într-o formã
anti culturalã, s-a pierdut ruºinea.
ªi s-a pierdut ruºinea pentru cã
lichelele ºi lacheii de serviciu
ºi-au vãzut visul cu ochii: cozile
de topor au devenit topoare,
dupã 1989 ºi au vândut pe
mãrgele de plastic întreaga þarã.
România a fost vândutã de cei
care au preluat puterea în 1989
ºi apoi ºi-au dat-o unul altuia
timp de 26 de ani.”.

 Sã luãm aminte!
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Tãcerea lui Ion Iliescu este
suspectã în aceste sãptãmâni. Pânã
la urmã este cel mai mare
revoluþionar al þãrii ºi a fost primul
care a dorit sã scape de Ceauºescu,
sã aducã democraþia socialistã în
România, apoi democraþia originalã,
cu economie de piaþã, separaþia
puterilor, statul de drept sau paralel
ºi tot tacâmul. În mod normal, Ion
Iliescu, preºedintele onorific al PSD,
ar trebui sã fie primul care se revoltã
în legãturã cu situaþia în care a ajuns
PSD ºi þara. Dar nu vrea cel mai
probabil, având în vedere cã este una
din victimele „statului paralel”. Adicã
este ºi el la o sutã ºi ceva de ani
anchetat ºi chiar urmãrit penal în
vreo douã dosare penale. Unul legat
de revoluþie, cum cã nu a derulat-o
corect ºi altul legat de mineriadã, în
calitate de prost organizator. Adicã
sã te mai întrebi de unde are
Dragnea apucãturile pe care le are.
   Dar pânã la urmã nici nu conteazã
culoarea politicã a lui Dragnea,
având în vedere cã a trecut ºi pe la
PD, prin coteþul cu animale politice
al lui Traian Bãsescu. Conteazã doar

Mutaþiile ºi mutanþii din democraþia româneascã
modelul impus în ultimii ani de
politicienii români. Este statul la care
au lucrat ºi pe care l-au perfecþionat.
Din pãcate, serviciile nu s-au ridicat
tot timpul deasupra, sã fie sanitarul
sistemului. Ca orice pãdure au ºi
uscãturi. ªi justiþia la fel. ªi în acest
mod ar fi luat naºtere statul paralel.
Adicã nu conteazã ce voteazã
cetãþeanul, listele cu cine trebuie sã
intre în parlament sau în guvern
treceau printr-un grup de elitiºti ai
statului paralel, se teoretizeazã.
   Politicenii sã nu mai urle acum ca
din gurã de ºarpe pentru cã s-au
bucurat de deliciile oferite de statul
aºa-zis paralel. Ei au conlucrat la
dezvoltarea acestuia. Toþi au dorit sã
conducã absolut ºi sã îºi strângã
duºmanii de ouþe, cu dosarele penale.
Pânã la urmã SRI este controlat de
cãtre parlament. Cele trei puteri au
posibilitatea sã se verifice reciproc.
Acum ne dãm seama cã nu avem o
democraþie autenticã, ci un fel de
struþo-cãmilã, în care bãieþii buni
joacã alãturi de cei rãi, între statul de
drept ºi statul paralel. Nu poate fi
respinsã chiar de tot teoria statului

paralel, având în vedere cum a fost
vândutã România la bucatã în ultimii
30 de ani în numele economiei de
piaþã ºi al liberei iniþiative.
   Ori dacã parlamentarii care nu au
fost teoretic parte a statului paralel
de ce nu ar fi putut da legi pentru
pãstrarea terenurilor agricole,
menþinerea resurselor în proprietatea
statului român, politici de bunã
dezvoltare a þãrii. Jaful a fost schimb
generalizat ºi nu a interesat nimeni
pe nimeni. Acum ne-am prins
singuri în propria capcanã de
democraþie pe care am realizat-o. De
la Ion Iliescu, Adrian Nãstase, Traian
Bãsescu, Victor Ponta ºi Klaus
Iohannis încoace. Toþi au pus câte o
cãrãmidã la sistem, cã au fãcut sau
cã nu au fãcut ceva, cã au folosit sau
nu anumite instrumente ale statului
paralel sau normal. În frunte cu Emil
Constantinescu. El a fost prima
victimã a statului paralel. Politicianul
fãrã biluþe. De la el a început mutaþia
ºi mutanþii în democraþia
româneascã. A câºtigat alegerile, dar
nu ºi puterea, cum lãcrima.
   Toþi sunt, suntem vinovaþi de ceea
ce se întâmplã ºi sã cãdem într-o
extremã sau în alta nu are sens.
Adevãrul este pe undeva la mijloc.
Cert este un singur lucru: România
nu mai are nevoie de un regim
autoritar sau dictatorial, cu sau fãrã
restrângere de libertãþi ºi drepturi ºi
sistem opresiv. Cert este cã dacã s-

a ajuns în faza în care apar indivizi
de teapa lui Dragnea ca ºefi de partid
sau în funcþii publice este ceva
extrem de grav cu democraþia
româneascã. Este o mutaþie
periculoasã pe care a suferit-o.
   Oare sã ne întrebãm dacã
democraþia în România nu
funcþioneazã decât 30 de ani? Nu cred
cã a þinut vreodatã mai mult de atât,
dacã a fost vreodatã România sistem
democratic, când abia ieºeam din
Evul Mediul în urmã cu o sutã de ani.
   Aºadar, sã nu ne surprindã cã în
România limitele democraþiei se
depãºesc extrem de uºor. Oamenii
nu sunt obiºnuiþi cu „jugul
libertãþii”, cum frumos se exprima
un mare gânditor, ci cu jugul
stãpânului. Fie cã este vorba de un
stãpân din afarã sau unul din interior.
Reflexul tãtucului încã nu a dispãrut
ºi oamenii încã se mai lasã înºelaþi
de false figuri mesianice. Pânã ºi
Iisus avea 12 inºi cu ajutorul cãrora
lucra, dupã cum se spune. Este
imposibil ca unul sã le facã pe toate.
Totul depinde ce se întâmplã cu cei
12, dacã îºi dau seama cã lucreazã
pentru Iisus sau pentru Satana.
   Aºadar, Dragnea nu existã fãrã cei
din jurul sãu. Sistemul de partid ºi de
stat este construit. Aºadar, sã asistãm
la ce se întâmplã. Adicã unii spectatori,
alþii în stradã, alþii în politicã de o parte
sau de alta a eºicherului.

 continuare în pagina 14
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Zona centralã a municipiului Drobeta Turnu Severin a fost
împânzitã vineri searã de mii de ciori. Peisajul seamãnã izbitor cu scenele
apocaliptice din celebrul film de groazã „Pãsãrile”, de Alfred Hitchcock.
   Vineri seara, oraºul Turnu Severin a fost asaltat de stoluri de pãsãri
negre, mai ceva ca în filmul lui Hitchcock. S-au învârtit în jurul Palatului
Culturii Teodor Costescu ºi blocul de lângã Fântâna Cineticã din centrul
oraºului, iar apoi s-au adãpostit în copacii din parc.
   Ciorile reprezintã o problemã serioasã, atât în oraºe, unde deranjeazã
prin mizeria pe care o fac, dar mai ales prin zgomotele care perturbã
liniºtea locuitorilor, dar mai ales pentru agriculturã, unde produc pagube
însemnate culturilor agricole.

Scene apocaliptice, ca într-un
film de Hitchcock, la Severin

Grãdina cinematograf „Geo
Saizescu” a Palatului Culturii „Teodor
Costescu” se pregãteºte ºi pentru
aceastã varã sã ofere publicului
severinean o serie de filme, de
proiecþii cinematografice. Duminicã
searã a avut loc previzionarea filmului
<Scurtcircuit> ºi s-au pus la punct
mai multe detalii tehnice.

„În aceastã searã (n.r. duminicã,
24 iunie) are loc o previzionare a
filmului <Scurtcircuit>, în regia lui
Cãtãlin Saizescu, cu care avem o
bunã colaborare. Vreau sã vã
amintesc faptul cã anul trecut am
beneficiat datoritã domniei sale de
douã filme, în regia tatãlui sãu, Geo
Saizescu. Sper cã ºi în vara aceasta
grãdina cinematograf de varã va
gãzdui iarãºi o serie de filme printre
care ºi filmul lui Cãtãlin Saizescu,
<Scurtcircuit>, premiat la Festivalul
de la Shanghai. Este un film foarte
apreciat, care trezeºte conºtiinþe ºi
aceasta cred cã este una dintre
menirile acestui film. În seara
aceasta încercãm sã reglãm niºte

Regizorul filmului „Scurtcircuit”, Cãtãlin Saizescu,
în vizitã la Palatul Culturii „Teodor Costescu”

date tehnice, cum se vede proiecþia,
cum reuºim sã reglãm aceste
aspecte ce þin de o bunã prezentare
a unui film pentru publicul
severinean”, a spus Sorin Vidan,
managerul Palatului Culturii
„Teodor Costescu”.

Regizorul filmului „Scurtcircuit”,
Cãtãlin Saizescu, însoþit de membrii
familiei sale, a fost prezent duminicã
searã în Grãdina de varã a Palatului,
care poartã numele tatãlui sãu,
marele regizor Geo Saizescu.

“Mesajul meu se adreseazã în
primul rând oamenilor, dar asta nu
înseamnã cã nu îi implicã ºi pe cei
care lucreazã ºi în administraþie
publicã, în politic ºi în privat. Este
un mesaj de responsabilizare, este
un mesaj de schimbare, doar cã
soluþia artisticã pe care o dau eu este
de schimbare a fiecãruia. Fiecare cu
sine trebuie sã regãseascã în el
schimbarea, pentru cã o avem toþi,
doar cã nu ne dãm seama de asta.
ªi aceastã scurtcircuitare la nivel
mental, care aº dori sã se producã

pentru societatea noastrã, în ideea
de a ajunge cãtre o normalitate este
a fiecãruia dintre noi. Arma o are
fiecare ºi este chiar el, propria
persoanã pentru cã trebuie sã
încercãm sã scãpãm de aceastã
prejudecatã cã alþii vor veni sã ne
ajute sã ne schimbãm. Nu, noi
trebuie sã ne schimbãm. Asta încerc
eu sã le transmit oamenilor”, ne-a
spus regizorul Cãtãlin Saizescu.

Lungmetrajul ”Scurtcircuit/ Fault
Condition”, regizat de Cãtãlin
Saizescu, a fost premiat pentru
realizãri artistice remarcabile la
ediþia din 2017 a Festivalului de Film

de la Shanghai.
Inspirat din tragicul eveniment din

august 2010 când mai mulþi nou-
nãscuþi au murit în incendiul din
salonul de terapie intensivã
neonatologie a maternitãþii Giuleºti,
filmul spune povestea de dragoste
a doi adolescenþi, Melania ºi Emi,
prinºi în vâltoarea catastrofei.

Din distribuþie fac parte: Maruca
Bãiaºu, Manuel Nicolae, Oana
ªtefãnescu, Magda Catone, Valentin
Popescu, Georgiana Saizescu,
Nicodim Ungureanu, Paula Chirilã,
Dorel Viºan, Maia Morgestern,
Claudiu Bleonþ ºi George Ivaºcu.

Începând cu anul 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul
tuturor þãrilor membre ale Organizaþiei Naþiunilor Unite se marcheazã Ziua
Internaþionalã Împotriva Traficului ºi Consumului Ilicit de Droguri.
   Agenþia Naþionalã Antidrog se alãturã, anual, în data de 26 iunie, Oficiului
Naþiunilor Unite pentru Droguri ºi Criminalitate pentru marcarea “Zilei
Internaþionale Împotriva Traficului ºi Consumului  Ilicit de Droguri”.
   Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi a
organizat o dezbatere privind stadiul de implementare al Strategiei
Judeþene Antidrog 2014-2020, la care au participat principalii factori
de decizie direct implicaþi în implementarea politicilor antidrog.
   În cadrul campaniei naþionale “Pot altfel”, tinerii au fost informaþi cu
privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis.

Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi

ZIUA INTERNAÞIONALÃ DE LUPTÃ
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI  ªI CONSUMULUI

ILICIT  DE  DROGURI - 26 IUNIE

 Alexia M.
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Lansarea cãrþii “Alternativã la fuga în Egipt”
Evenimentul a avut loc

marþi, 26 iunie 2018, ora 18,30,
la Ceainãria Cãrtureºti Verona,
din Bucureºti. Cartea a apãrut
sub egida Editurii Nemira.

Despre autor
   Gabriel Gafiþa (Bucureºti, 1952)
a absolvit Facultatea de Limbi
Germanice a Universitãþii Bucureºti
(1975). A lucrat ca redactor pentru
traduceri în limba românã la Editura
minoritãþilor Kriterion (1977-90) ºi ca
expert guvernamental pentru
problemele minoritãþilor (1990-91).
Din 1991 a îmbrãþiºat cariera
diplomaticã, fiind consilier diplomatic
la Londra, secretar de stat în MAE
român, ambasador în Canada,

Malaezia ºi Portugalia, director al
Direcþiilor Asia-Pacific ºi America
Latinã. Din anul 2016 este
ambasador al României în Peru.
   A debutat în revista “Amfiteatru” în
1968. Debut editorial în 1971
(Moartea mãºtilor, prozã scurtã),
urmat de romanele: Luminã pentru
cei singuri (1975), tradus în Bulgaria,
Iarna e o altã þarã (1980), tradus în
Ungaria, Polonia ºi Germania,
Martiriu parþial (1991), Schiþã de
portret pentru cap de familie
(1995), iar, dupã o întrerupere de
douãzeci de ani, romanul Du-te
departe de mine (2014). În anul
2015 i-a apãrut volumul de prozã
scurtã Zahãr ºi Miere.

În urmã cu circa un an ºi
jumãtate oficialii BNR, în special
guvernatorul Mugur Isãrescu, au
început sã atragã atenþia asupra
faptului cã leul nu mai are potenþial
de apreciere, sub impactul politicii
PSD de majorare a salariilor ºi
pensiilor, de renunþare la investiþiile
în infrastructurã.
   Leul ºi dobânzile nu au putut
rãmâne stabile în condiþiile în care
salariile se majoreazã mai rapid decât
productivitatea, iar impactul creºterii
cererii de cumpãrare a adus inflaþia
la cote de peste 5%, în timp ce
deficitele de cont curent ºi comercial

s-au amplificat.
   Peste toate acestea s-
au aºternut tensiunile
politice, care ar putea
culmina cu suspendarea
preºedintelui Iohannis,
cu scopul de a permite
forþarea legilor Justiþiei.
   Cursul euro a atins în
perioada analizatã un
nou maxim istoric, de
4,6695 lei, depãºirea
pragului psihologic de
4,7 lei fiind doar o
chestiune de zile.
   Conform ultimului

Politicul condamnã leul
la depreciere

raport al CFA România, media
anticipaþiilor pentru orizontul de ºase
luni a perechii euro/leu este de 4,7046
iar pentru cel de 12 luni de 4,7603 lei,
în condiþiile în care indicatorul de
încredere macroeconomicã, calculat
pe baza estimãrilor membrilor
organizaþiei, a scãzut în luna mai, faþã
de luna anterioarã, cu 8 puncte pânã
la valoarea de 41,5 puncte.
   La nivelul caselor de schimb valutar
bancare pragul de vânzare al euro a
depãºit de mult pragul de 4,7 lei,
maximul situându-se la sfârºitul
intervalului la 4,7410 lei.

Perioada s-a încheiat cu o medie
de 4,6620 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,662
ºi 4,67 lei, cu închiderea la 4,663 lei.
   În opinia analiºtilor grupaþi în
cadrul CFA România, rata medie a
indicelui ROBOR la trei luni anticipatã
peste 12 luni va fi de 3,45%.
   Reducerea lichiditãþii din piaþa
monetarã, odatã cu majorarea
creditãrii populaþiei de cãtre bãncile
comerciale, creditul
neguvernamental în lei majorându-
se luna trecutã cu 1,4%, conform
BNR, dar ºi creºterea inflaþiei au ca
efect scumpirea constantã a banilor.

 Continuare în pag. 14
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COMUNICAT DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã începând cu data de 21.06.2018,
elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii schemelor de platã
(schema de platã unicã pe suprafaþã, plata redistributivã, ºi
schema de mediu ºi mãsurile de mediu ºi climã),
implementate în cadrul Campaniei 2018, respective pentru
cei care intenþioneazã sã acceseze credite în vederea
finanþãrii activitãþilor curente, de la insituþiile bancare ºi non-
bancare care au încheiat convenþii cu APIA.
   Astfel, potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a
fermierului, Agenþia elibereazã o adeverinþã prin care
confirmã cã acesta a depus cererea unicã de platã pentru
anul 2018 solicitând sprijin pentru schema de platã unicã
pe suprafaþã, plata redistributivã, ºi/sau pentru mãsurile de
mediu ºi climã. De asemenea, prin adeverinþã se confirmã,
la data emiterii acesteia, suprafaþa determinatã pentru platã
pentru schemele care fac obiectul convenþiei, cã s-a efectuat
controlul administrativ sau controlul preliminar, dupã caz,
asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea
schemelor de platã care fac obiectul convenþiei ºi cã
beneficiarul, la data emiterii Adeverinþei, nu face obiectul
excluderilor de la platã pentru aceste scheme, îndeplinind
condiþiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în
conformitate cu legislaþia în vigoare.
   Valoarea creditului va fi de pânã la 80% din valoarea
sumei calculate conform adeverinþei eliberate de APIA.
   Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR)
ºi Fondul Naþional de Garantare a Creditului pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM)
garanteazã creditele acordate de bãnci fermierilor.
   Reamintim fermierilor ca potrivit Ordinului Ministrului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 50/2017 de modificare
a Ordinului Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr.
703/2013 pentru aprobarea condiþiilor în care se vor încheia
convenþiile dintre instituþiile financiar-bancare ºi nebancare
ºi APIA, în vederea finanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor
curente ale beneficiarilor plãþilor derulate de instituþia noastrã
în baza adeverinþelor eliberate, dobânda aferentã acordãrii
creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
   În ce priveºte comisioanele practicate de instituþiile
finanþatoare, APIA atrage atenþia fermierilor care doresc sã
acceseze credite pentru finanþarea capitalului de lucru în vederea
desfãºurãrii activitãþilor curente, sã analizeze cu atenþie sporitã
soluþiile de finanþare propuse de instituþiile financiar-bancare ºi

nebancare în ceeace priveºte
costul acestora, astfel încât sã
aleagã modalitãþile de finanþare
care rãspund cel mai bine
necesitãþilor proprii.

Toate convenþiile încheiate
între APIA, instituþiile bancare
ºi nebancare ºi FGCR/
FNGCIMM vor fi postate pe site-
ul instituþiei, la adresa:
www.apia.org.ro, în secþiunea
Convenþii, Acorduri, Protocoale.

RESPONSABIL  COMUNICARE

Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, în parteneriat cu ISJ ºi CJRAE,
celebreazã în data de 26 iunie 2018, Ziua
Internaþionalã de Luptã împotriva
Consumului ºi Traficului de Droguri,  ºi
organizeazã, în perioada 26 iunie – 20 iulie
2018, Campania IEC cu sloganul “În primul
rând, ASCULTÃ” ºi mesajul-cheie “Sã îi
asculþi pe copii ºi tineri este primul pas pentru
a-i ajuta sã creascã sãnãtoºi ºi în siguranþã”.
   Campania “În primul rând, ASCULTÃ” este
o iniþiativã de creºtere, pe baze ºtiinþifice, a
sprijinului pentru prevenirea consumului de
droguri, fiind astfel o investiþie efectivã în
bunãstarea copiilor ºi a tinerilor, a familiilor ºi
a comunitãþilor din care fac parte aceºtia.
   Acþiunile de Informare-Educare-Comunicare
planificate vor sublinia importanþa unei
atitudini vigilente ºi responsabile din partea
adulþilor: pãrinþi, educatori, personal din
serviciile preventive, decidenþi, ºi vor
încuraja copiii ºi tinerii din comunitãþile
noastre sã stea departe de droguri.
   Drogurile ilegale ameninþã sãnãtatea ºi
bunãstarea oamenilor.
   La nivel global, existã un minim estimat de
190.000 de decese premature (în cele mai multe
cazuri evitabile) din cauza consumului de

Ziua Internaþionalã de Luptã împotriva Consumului
ºi a Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 2018

droguri, majoritatea atribuite utilizãrii opioidelor.
  Drogurile nu afecteazã doar consumatorii;
acestea provoacã familiilor ºi celor dragi,
dificultãþi enorme ºi suferinþã.
   Tulburãrile cauzate de consumul de
droguri submineazã relaþiile cu persoanele
apropiate, deterioreazã viaþa familialã ºi pot
ruina oportunitãþile copiilor ºi tinerilor de
educaþie ºi angajare. Impactul acestora se
resimte în comunitãþi, sistemele de justiþie
penalã ºi în întreaga societate.
   Cu ocazia Zilei Internaþionale de Luptã
împotriva Consumului ºi Traficului de
Droguri, este important sã ne amintim cã,
tulburãrile cauzate de consumul de
droguri pot fi prevenite ºi tratate.
   Ministerul Sãnãtãþii ºi Institutul Naþional
de Sãnãtate Publicã asigurã finanþarea,
coordonarea, analiza ºi monitorizarea
activitãþilor campaniei.

Toatã lumea trebuie sã se implice,
pentru a proteja copiii ºi tinerii de
substanþele periculoase.
   Pentru succesul acestei campanii,
contãm pe sprijinul  dumneavoastrã!
La nivel judeþean, coordonarea este asiguratã de:

Promovarea Sãnãtãþii Mehedinþi
www.dspmh.ro

Cinci medalii de aur ºi o medalie de
bronz reprezintã palmaresul lotului olimpic
de juniori al României la a XXII-a ediþie a
Olimpiadei Balcanice de Matematicã pentru
Juniori, desfãºuratã în perioada 19 - 24 iunie,
în Grecia (Rhodos). Datoritã acestor rezultate,
România s-a clasat pe primul loc în
clasamentul neoficial pe naþiuni.
   Medaliile de aur au fost cucerite de Ioana
Popescu (Liceul Teoretic „ªcoala Europeanã”
din Bucureºti), Diana Þolu (ªcoala
Gimnazialã „Eugen Ionescu” din Slatina, jud.
Olt), Andrei Moldovan (ªcoala Gimnazialã nr.
79 din Bucureºti), Vlad ªtefan
Vergelea (Liceul Teoretic
Internaþional de Informaticã
din Constanþa) ºi Andrei-
Theodore Mãrginean (Liceul
Teoretic Internaþional de
Informaticã din Bucureºti),
laureat cu argint la ediþia
precedentã.
   Medalia de bronz i-a
revenit  lui Iustinian-
Cristian Constantinescu,
elev al ªcolii Gimnaziale

Cinci medalii de aur, una de bronz ºi locul I pe naþiuni
la Balcaniada de Matematicã pentru Juniori (2018)

„George Bacovia” din Bucureºti.
   Lotul României a fost coordonat de lector
univ. dr.Andrei Alex Ecksteinde la Universitatea
Politehnicã din Timiºoara ºi prof. Dãnuþ Aramã
de la Colegiul Naþional „Costache Negri” din
Târgu Ocna, jud. Bacãu.
   Olimpiada Balcanicã de Matematicã
pentru Juniori este o competiþie anualã
destinatã elevilor din statele situate în
regiunea balcanicã. La ediþia din acest an
au participat concurenþi din 17 þãri (10 þãri
membre ºi 7 cu statut de invitat).

BIROUL DE COMUNICARE



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este nevoie sã-þi revizuieºti unele concepþii
despre lume ºi viaþã, astfel cã vei fi ajutat mult
în prima parte a sãptãmânii în acest sens. Este
bine sã fii deschis ºi pentru a vedea alte faþete
ale semenilor sau ale evenimentelor în care eºti
implicat. În perioada 26 – 27 Iunie, pe cât
posibil, evitã luarea deciziilor ºi semnarea
documentelor importante, deoarece existã riscul
erorilor de judecatã. Pe 28 ºi 29 Iunie eºti
solicitat în plan profesional de cãtre ºefi ºi
colegi. Va trebui sã dai explicaþii vizavi de
rezolvarea sarcinilor de serviciu sau sã propui
soluþii pentru dezvoltarea activitãþii profesionale.
Weekend-ul aduce prieteni.  

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, în
sensul cã fie vei fi nevoit sã achiþi facturi, datorii
restante, fie va trebui sã discuþi ºi sã rezolvi
chestiuni legate de moºteniri sau partaje. Pe de
altã parte este posibil sã obþii venituri suplimentare
dintr-o colaborare sau cineva din familie sã-þi ofere
un cadou deosebit. Pe 28 ºi 29 Iunie plãnuieºti
cãlãtorii, studii sau dialoguri ºi întâlniri cu
persoanele dragi aflate în strãinãtate. Chiar sunt
ºanse sã pleci într-o cãlãtorie îndepãrtatã. Sfârºitul
sãptãmânii este favorabil activitãþilor de grup ºi
schimbului de informaþii cu ceilalþi. Vorbeºte
strictul necesar ºi ascultã cu interes ce se
povesteºte în preajma ta.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale sunt în mare vervã în
aceastã sãptãmânã. Intervalul cuprins între 28
ºi 29 Iunie rãscoleºte colaborãrile ºi relaþia cu
partenerul de viaþã, astfel cã sunt posibile
finaluri neaºteptate sau reconfigurãri
spectaculoase. Fii prudent ºi trateazã totul cu
rãbdare. Este mai bine sã renunþi acum la
situaþiile ºi persoanele nepotrivite. Astfel se
creeazã loc pentru altele mai bune. Pe la sfârºitul
lunii Iunie ar trebui sã primeºti bani, bunuri sau
poþi rezolva cu uºurinþã anumite datorii.
Sfârºitul sãptãmânii aduce dorinþã de a cãlãtori,
dar ºi posibilitatea material izãrii  acesteia.
Discuþii ºi întâlniri cu oameni deosebiþi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

 Primele zile ale sãptãmânii rãscolesc relaþiile
profesionale, astfel cã la serviciu sunt posibile
turnuri neaºteptate, finaluri ale unor activitãþi ºi
situaþii care dureazã demult ºi care nu mai pot
continua la fel ca pânã acum. Recomandabil este
sã laºi ca evenimentele sã-ºi urmeze cursul, fãrã
sã intervii în vreun fel. Uneori este mai bine sã fii
spectator, iar acum este un bun prilej pentru o
astfel de atitudine. Zilele de 28 ºi 29 Iunie sunt
reprezentative pentru colaborãri ºi relaþia cu
partenerul de viaþã. Aspecte cotidiene, cunoscute,
dar cu implicaþii majore. Finalul sãptãmânii îþi
reaminteºte de cheltuielile comune cu alþii.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Se contureazã schimbãri importante în
relaþiile amoroase în primele trei  zile ale
sãptãmânii. Poate fi vorba de reconfigurarea sau
finalizarea unei relaþii cu cineva drag sau, în
cazul relaþiei cu copiii, ceva se schimbã definitiv.
Totul se desfãºoarã în favoarea ta, de aceea fii
deschis la schimbãri. Relaxeazã-te cu un hobby
sau cu discuþii amicale, la o ºuetã cu prietenii
apropiaþi. Joi ºi vineri ai multe de lucru la
serviciu, ai spor, dar relaþiile colegiale sunt
tensionate. Ai grijã ºi de sãnãtate! La sfârºitul
sãptãmânii intervine mult dinamism în relaþiile
parteneriale, fiind nevoit sã te implici în activitãþi
comune cu ceilalþi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

La începutul sãptãmânii atenþia ºi eforturile îþi
vor fi atrase de segmental familial. Se închide o
etapã importantã, concretizându-se fie prin
rezolvarea unor demersuri patrimoniale, fie prin
finalizarea unor reparaþii sau curãþenii  de
anvergurã. Relaþiile cu membrii familiei ºi cu
neamurile sunt tensionate, astfel cã discuþiile
aprinse pot fi frecvente. Este dificil de ajuns la
un consens cu ceilalþi, de aceea ar fi bine sã
eviþi a-þi expune prea vehement pãrerile. Pe 28
ºi 29 Iunie, preocupãrile tale vor fi legate de
persoana iubitã sau de copii. Orienteazã-te ºi
spre un hobby. Sfârºitul sãptãmânii te îndeamnã
la odihnã ºi relaxare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În relaþiile cu anturajul apropiat vor interveni
schimbãri în prima parte a sãptãmânii, în urma
discuþiilor ºi evenimentelor în care ai fost
implicat, în ultima vreme, alãturi de aceste
persoane. Îþi vei schimba pãrerile vizavi de unii,
iar concepþiile tale vizavi de prietenie, sprijin
umanitar sau comunicare interpersonalã se vor
schimba radical ºi defini tiv. Pentru cã
emotivitaea ºi subiectivismul sunt accentuate ar
fi bine sã eviþi  luarea deciziilor majore ºi
implicarea în activitãþi obositoare. Joi ºi vineri
te poþi relaxa în liniºtea ºi confortul casei, dar
ai ºi niscai treburi gospodãreºti de rezolvat.
Finalul sãptãmânii aduce activitãþi recreative
alãturi de cei dragi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Segmentul financiar va cunoaºte un final de
etapã importantã în perioada 25 – 27 Iunie. Poate
fi vorba despre informaþii clare, ce anunþã faptul
cã se vor schimba salarizarea ºi condiþiile de
muncã sau poþi primi bani, bunuri sau favoruri
dinspre locul de muncã, dar care într-un fel sau
altul te nemulþumesc. Tentaþia cheltuielilor este
mare, dar ar fi bine sã þi-o stãpâneºti serios.
Veniturile tale sunt fluctuante, astfel cã abia
peste ceva timp vei mai primi salariul ºi acela
nesatisfãcãtor. În zilele de 28 ºi 29 Iunie sunt
posibile cãlãtorii pe distanþe scurte, dar ºi
activitãþi intelectuale intense. Weekend-ul ar fi
bine sã-l petreci acasã, în familie.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã energie pentru
tine ºi chef de a te implica în cât mai multe
activi tãþi. Pentru cã oboseala îºi va spune
cuvântul este bine sã-þi selectezi prioritãþile ºi
sã-þi dozezi atât eforturile, cât ºi debitul verbal.
Ai nevoie de odihnã, relaxare ºi de a-þi îngriji
serios sãnãtatea. Fereºte-te de orice fel de
excese! Pe 29 Iunie primeºti bani, cadouri sau
favoruri dinspre locul de muncã, însã sunt posibile
ºi informaþii legate de modificãri ale regimului
muncii. Sfârºitul sãptãmânii îþi aduce în preajmã
rude ºi prieteni apropiaþi. Este rost de cãlãtorii,
excursii în naturã, dar ºi de dialoguri interesante.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Prima parte a sãptãmânii te predispune la
discreþie, retragere din forfota cotidianã ºi
dialog interior. Sunt posibile stãri neliniºtitoare,
insomnii, evidenþierea unor afecþiuni digestive
ºi ale sistemului respirator. Ocupã-te numai de
treburi uºoare ºi evitã compania oamenilor
zgomotoºi sau care te solicitã prea mult. Posibil
sã fie nevoie de îngrijiri medicale. Odihneºte-
te, relaxeazã-te în naturã ºi þine cont de sfaturile
celor dragi. Joi ºi vineri te vei simþi mai bine,
dar nu forþa nota. Reorganizeazã-þi programul
zilnic, introdu pauze regulate ºi o alimentaþie
potrivitã. Sfârºitul sãptãmânii aduce cheltuieli,
dar ºi câºtiguri materiale destul de bune.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu turnuri
spectaculoase în relaþiile cu prietenii  ºi
susþinãtorii, protectorii  din segmentul
profesional. Unele relaþii de acest fel se vor
finaliza definitiv, nefiindu-þi prea clar motivul.
Sau motivele invocate sunt greu de crezut sau
de acceptat. Misterul ºi iluziile domnesc în
segmentul prietenilor, de aceea fii prudent ºi
totodatã pãstreazã o distanþã faþã de aceste
persoane. În zilele de 28 ºi 29 Iunie ai nevoie
de odihnã, meditaþii interioare ºi plimbãri în aer
liber, eventual pe malul unei ape. Detaºeazã-te
de cotidian ºi ocupã-te pe îndelete de sufletul
tãu. La finalul sãptãmânii îþi vei reveni ºi te vei
bucura din nou de tot ce te înconjoarã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã un final de etapã profesionalã
în perioada 25 – 27 Iunie. Fie se încheie un
proiect de anvergurã, fie se schimbã ºefii,
colegii sau regimul de muncã. Turnurile sunt
importante ºi  cu efecte pe termen lung.
Recomandabil este sã fii prudent vizavi de
orice relaþie ºi sã vorbeºti strictul necesar.
Imaginea ta în ochii celorlalþi poate avea de
suferit. Joi ºi vineri eºti înconjurat de prieteni,
care îþi vor oferi soluþii viabile pentru rezolvarea
situaþiilor în care eºti implicat. Ascultã cu
atenþie ce þi se spune ºi chiar noteazã într-un
jurnal. La sfârºitul sãptãmânii ai nevoie de
odihnã, liniºte ºi compania celor dragi.
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ANUNÞ PUBLIC
privind luarea deciziei etapei de încadrare a avizului de mediu

COMUNA BÎCLEª - titular al planului anunþã publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de încadrare, în cadrul Comitetului Special
Constituit la nivelul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
data de 14.06.2018 ºi a propunerii de adoptare a planului:
“ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BÎCLEª”
- cu aviz de mediu, propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al
comunei Bîcleº, judeþul Mehedinþi.
   Planul poate fi consultat la sediul APM Mehedinþi din mun. Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni pânã joi, între
orele 8.00 - 16.30, precum ºi vinerea între orele 8.00 - 14.00.
   Observaþiile planului se primesc zilnic la sediul APM Mehedinþi, în
termen de 10 zile calendaristice de la apariþia anunþului.

În perioada 22-24.06.2018
în frumoasa aºezare PODCETRTEK
din Slovenia s-a desfãºurat Cupa
Europeanã de seniori unde au luat
startul 314 sportivi din 25 de þãri,
România fiind una dintre
participante cu echipa la feminin.
   Din echipa României a fãcut
parte ºi sportiva de la CSM
Drobeta Turnu Severin TÃTAR
KRISZTINA -48 kg care s-a clasat
pe poziþia a-IX-a în clasamentul
acestei categorii de greutate.
   În acelaºi week=end în Bulgaria
la Panaghyuriste a avut loc un
Turneu Internaþional la care au
participat 600 de sportivi de la
50 de cluburi din 10 þãri.

CSM Drobeta Turnu Severin a
participat cu elita de fete care s-
au clasat dupã cum urmeazã:

Loc I
-ARGINT DIANA -52 kg -U16

La PODCETRTEK din Slovenia s-a
desfãºurat Cupa Europeanã de seniori

-COVACIU IASMINA -48 kg -U18
-VLADU ANA MARIA -40 kg -U18
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg -U18

Loc II
-MITAR REBEKA -52 kg -U16
-ARGINT DIANA -52 kg -U18

Loc III
-MITAR REBEKA -52 kg-U18

Loc V
-MOLDOVEANU SARA +48 kg -U14

Urmeazã Campionatul European
de cadeþi, U18, individual, ce se va
desfãºura la Sarajevo-BIH în
perioada 27.06 - 01.07.2018 la
care CSM Drobeta Turnu Severin
are 3 sportive în Lotul României
pentru aceastã competiþie: Vladu
Ana Maria-40 kg, Covaciu Iasmina
-48 kg ºi Ioviþã Roberta -52 kg.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

ANUNÞ PUBLIC - I
STOICHECI ION CÃTÃLIN anunþã elaborarea primei versiuni a

PUZ – pentru “Elaborare PUZ în vederea construirii imobil P+1 , cu
destinaþia de spaþiu comercial” în localitatea Drobeta Turnu Severin,
str. ªincai, nr. 56B ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu.
   Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM
MEHEDINÞI str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic între orele 8.00-14.00.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM -
Mehedinþi în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.

 Urmare din pag. 11

Indicii ROBORI îºi continuã creºterea rapidã. Cel la trei luni, utilizat la
calcularea ratelor la creditele de nevoi personale, a crescut la 3,14%, nou
maxim al ultimilor patru ani. Indicele la ºase luni, care pune presiune asupra
celor care au luat credite ipotecare, a urcat la 3,24%, iar indicii la nouã ºi 12
luni au sãrit la 3,26%, respectiv la 3,30%.
   Cursul dolarului american a crescut la 4,0518 lei, dar a încheiat intervalul
la 3,9981 lei. Moneda elveþianã s-a apreciat la 1,148 – 1,157 franci/euro,
iar media ei s-a miºcat între 4,0397 ºi 4,0627 lei.
   În perioada analizatã, euro a fluctuat între 1,1509, minim al ultimelor 12
luni, ºi 1,1720 dolari.

Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg valora la sfârºitul
intervalului 6.219,54 dolari.
Analiza cuprinde perioada 20 – 26 iunie.

Politicul condamnã...

Mutaþiile ºi mutanþii...
Este rãzboiul româno-român, de care vorbea Octavian Paler. Numai cã nu
este doar o teorie, ci este palpabil ºi e în desfãºurare. Când doi inºi se
ameninþã unul pe altul cu foc în interiorul unei case nu realizeazã cã riscã
sã incendieze chiar casa în care locuiesc. Sã recapitulãm: avem sistemul
de partid ºi de stat al lui Dragnea, „statul paralel” ºi românii. Cam multe
Românii în anul Marii Uniri.  ªtefan Bãeºiu

 Urmare din pag. 9

 Radu Georgescu
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Deºi deznodãmântul
“barajului” pentru promovare dintre
campioanele judeþene de laTimiº ºi
Mehedinþi fusese scris încã manºa-
tur, pe care ACS Dumbrãviþa a
câºtigat-o cu 5-0, echipa din Banat a
vrut sã risipeascã orice urmã de
suspans, dacã mai era cazul, de la
primele secvenþe ale partidei de la
ªimian. Cu un picior ºi jumãtate în
Liga a III-a, oaspeþii au deschis scorul
în minutul 10, când Florin Nanu a fost
agãþat în careu de portarul Adrian
Nedelcea. Tot fostul jucãtor de la ACS
Poli Timiºoara a pus balonul la
punctul cu var ºi a marcat, lejer, din
penalty. În minutul 29, ACS
Dumbrãviþa a majorat avantajul, prin
Dacian Bîrzã, care a înscris din
interiorul careului, dupã o combinaþie
cu coechipierul sãu din ofensivã, Dan
Silaghi-Perju. Oaspeþii au mai avut
ºi 2 goluri anulate, pe motiv de ofsaid,
la reluãrile lui Bogdan Centea (‘4) ºi
Laurenþiu Telescu (‘18), în timp ce
campioana Ligii a IV-a Mehedinþi,
ACS Viitorul ªimian, a replicat,
periculos, doar prin Mãdãlin
Mãtãsãreanu (‘27) ºi Andrei Enea
(‘33). Începutul pãrþii secunde  a fost
echilibrat, dar, pe final, gazdele au
picat fizic ºi au mai scos balonul din
propria poartã, în alte 4 rânduri.
Viitorul ªimian a primit al treilea gol
al partidei în minutul 70,  când Robert
Vãcuþã l-a faultat în careu pe Silaghi-
Perju ºi cãpitanul Laurenþiu Telescu
a trimis balonul, sub transversalã, de
la 11 metri. S-a fãcut 4-0 peste alte 8
minute, dupã ce fundaºul dreapta
Adrian ªtefan i-a pasat în careu lui
Dejan Pecarov ºi atacantul intrat pe
teren de câteva momente a înscris din
8 metri. Fostul prim-divizionar a
revenit astfel cu gol pe gazon, dupã
o absenþã de 3 luni, cauzatã de o mai
veche accidentare. Când pãrea cã
Dumbrãviþa va câºtiga tot cu 5-0, aºa
cum o fãcuse în meciul-tur, Ovidiu
Oancea a marcat, în minutul 90, al
ºaselea gol al echipei sale, spre
dezamãgirea celor aproximativ 500
de mehedinþeni prezenþi în tribunele
Stadionului Ion Floricicã din ªimian,

Campioana Mehedinþiului, surclasatã ºi pe teren propriu

 M. O.

Învinsã cu 5-0 în Banat, ACS Viitorul ªimian a pierdut cu 6-0 meciul-
retur, cu ACS Dumbrãviþa. Comuna limitrofã Timiºoarei a promovat

astfel la pas ºi va evolua, în premierã, în Liga a III-a.

care nu ar fi anticipat un asemenea
eºec drastic. De altfel, nici antrenorul
echipei timiºene,  Sorin Bãlu, nu se
aºtepta ca echipa sa sã câºtige de o
asemenea manierã “dubla” cu Viitorul
ªimian, chiar dacã era favoritã certã,
þinând cont de diferenþa de lot ºi buget
dintre cele douã combatante. “Am
fost net superiori, în ambele manºe.
Sincer, nu mã aºteptam la o diferenþã
de 11 goluri, dupã ce i-am vãzut pe
adversari la câteva jocuri din Liga a
IV-a Mehedinþi, dar lotul nostru ºi
condiþiile foarte bune de care
beneficiem, ne-au dus în Liga 3. În
noul sezon, sper sã obþinem cât mai
multe victorii ºi  sã încheiem
campionatul cât mai sus. Cu
siguranþã, vom fi în partea superioarã
a clasamentului”, a declarat
Bãlu, la finalul jocului de
sâmbãtã. Acesta urmãrise ºi
jocul CS Strehaia - Viitorul
ªimian (1-1), care a decis
campioana la Mehedinþi. În
acel meci, Bãlu l-a remarcat pe
atacantul de 19 ani Mãdãlin
Barbu, de la Strehaia, pe care
îl va transfera la echipa sa.
   Dacã Timiºul a mai
promovat o echipã,
Mehedinþiul rãmâne cu
regretul cã nu va avea nici
sezonul viitor vreo reprezentantã în
ligile naþionale. “Prea multe nu sunt
de spus, dupã aceastã partidã. Ne-
am fi dorit mai mult, mãcar pe teren
propriu. Din pãcate, Mehedinþiul nu
va avea nici în noul sezon echipã la
Liga 3, dar, dacã vom câºtiga ºi
viitorul sezon campionatul judeþean,
vom încerca sã fim pregãtiþi din toate
punctele de vedere, pentru a promova.
Sperãm sã fi învãþat ceva din acest
baraj”, a spus cãpitanul Mihai
Schintee. Echipa sa a jucat în formula:
Adrian Nedelcea - Robert Vãcuþã,
Relu Þurai, Daniel Ciobanu, Adelin
Pãtraºcu (‘31Constantin  Bologa) –
Mãdãlin Lãcustã, Mihai Schintee
(cpt), Costinel Stanciu, Mãdãlin
Mãtãsãreanu –Lucian Zamfir (‘78
Mihai Zaharescu), Andrei Enea
(‘65 Constantin Dudãu).

Comuna ªimian promovase
ultima datã în urmã cu 13 ani

   Dacã Dumbrãviþa a promovat în
premierã pe cea de-a treia scenã
fotbalisticã a þãrii, comuna ªimian
activase, ultima datã, în eºalonul
terþ în sezonul 2005-2006, sub
denumirea de CSF Agromec. La
vremea respectivã, nu se disputa

baraj pentru promovare,
campioanele judeþene având
asigurat automat locul în Divizia C,
cum se numea pe atunci Liga a III-
a. A fost ultimul sezon în care s-a
promovat direct, ulterior FRF
reintroducând meciurile de baraj
pentru accederea în eºalonul
superior campionatului judeþean.
  În sezonul 2005-2006 din Divizia
C, CSF Agromec ªimian a fost
repartizatã în seria a V-a, însã, la
finele turului, în care a acumulat doar
3 puncte, din 3 remize, s-a retras din
campionat. S-a reînscris ulterior în
Liga a IV-a Mehedinþi, pe care  a mai
câºtigat-o ºi în 2009, dar a fost
învinsã în meciul de baraj, disputat,
la Craiova, de reprezentanta
judeþului Gorj, RalbexTurcineºti, care
s-a impus cu scorul de 2-0.

   Între timp, Agromec ªimian s-a
desfiinþat, iar, de 3 sezoane, comuna
limitrofã municipiului Drobeta
Turnu Severin a pus bazele echipei
Viitorul ªimian. Noul club a reuºit
vara aceasta  sã câºtige Liga a IV-a
Mehedinþi, dupã o luptã strânsã cu
CS Strehaia ºi Recolta Dãnceu,
decisã în ultima etapã.

Sâmbãtã se joacã finala Cupei
României

Viitorul ªimian mai poate câºtiga
un trofeu judeþean, deoarece
sâmbãtã, cu începere de la ora 11:00,
pe Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin, va disputa finala
Cupei României - faza judeþeanã
Mehedinþi, în care va întâlni AS ªtiinþa
Broºteni. Campioanã în Liga a V-a,
echipa din Broºteni a ajuns în ultimul
act, dupã ce a eliminat Inter
Crãguieºti, CS Strehaia, Dunãrea
Pristol ºi Real Vânju Mare. Viitorul
ªimian a intrat în competiþie direct în
turul secund ºi a trecut, pe rând, de
Voinþa Opriºor, ASG Hinova ºi
Recolta Dãnceu. Câºtigãtoarea finalei
de la Mehedinþi va juca, pe 1 august,
în primul tur al Cupei României -
faza naþionalã.



publicitateOBIECTIV mehedinþean 28.06 - 4.07. 2018pag. 16

pa
m
fle
t

Mã nepoate, când vã spuse
Sucã despre nea Sibinescu cã poate
fi lesne tras pe linie moartã, cã
oricum nu conteazã ca politician,
cã nu prea ºtie de unde vine ºi
încotro sã îndreaptã þara, mare
dreptate avu ºi de data asta. Pã ºi
nea Tãriceanu observã o datã, de
douã ori ºi pãnã la urmã îi zise lu’
nea senatoru de Mehedinþi sã sã
odihneascã în continuare, da fãrã
funcþia de lider ALDE di la
Parlament, cã îi cam ajunge. Bine,
sã nu vã mire dacã peste ceva timp
o sã vã cearã iarã votul. Deocamdatã
o sã stea pe tuºã, cã ºi aºa îi place
fotbalu ºi tot dãdea pe dinafarã.
   Mã fraþilor, tanti Pintea pãrãsi iarã
inspectoratu’ ºcolar, în urma
evaluãrii. Acuma, ori ‘mneaei nu
sã prinsã din prima cã nu e doritã,
ori vrea cu orice preþ sã le arate
unora cã nu sã lasã aºa uºor
precum pare. Cert e cã rãmasã
cam pe dinafarã ºi acuma
probabel iarã urmeazã un proces
lung, ca sã nu sã plictiseascã
nimenea. Acuma, bine cã mai
învaþã unii dintre ãºtia mici, mai
aduc ºi rezultate, cã altfel cine ºtie
pe unde am ajunge cu atâta ceartã

Sucã ºi proaspãtul tras pe tuºã nea Sibinescu, tanti Pintea ºi
reevaluarea ºi bicicletele interzise de pe Criºan

ºi atât de puþinã carte.
   Mã pomenii cu Sucã venind într-
un hohot de râs, de trebui sã-i aplic
metoda a doua, ca sã sã opreascã
ºi sã mã lumineze ce s-a întâmplat.
Le vãzuse pe Marghioala lu’
Fleaºcã ºi pe Tanþa lu’ Pecingine
îmbrãcate ca neºte paparude, cu
cãmeºe de-i ziceau ie ºi buruieni
pe cap, ca ºi coroniþã. ªi iereau
grãbite, cã le aºtepta Veta ºi alte
paparude la Crihala, sã
sãrbãtoreascã zîua universalã a
Iei, la invitaþia lu’ tanti Tania,
autoproclamata ºefã peste
sânzienele social democrate din

Mehedinþi. Cicã aºa este la modã
acu, dacã are ºefu’ di la Centru
paparudã, musai sã eziste ºi la
nivelul conducerilor judeþene 0
sâzianã ºefã. Acuma, sã faci
paradã cu ia ºi cu partidu’ în spate,
parcã e cam mult, pãrerea lu’ al lu’
Zbanghiu. ªi nu numai. Da
probabel sfãtuitorii ºtiu mai bine
cum sã pierd alegerile.
   Mã fraþilor, de unde o fi apãrut idea
asta cu plimbatu cu bicicleta ºi
trotineta pin pãdure, nu ºtiu, da bag
de samã ce idei importante pentru
oraº ne mai vin, de te miri de unde
sunt scoase. Adicã interzicem ceva

Managerul Bibliotecii Judeþene I. G. Bibicescu,
Raluca Graf, a fost executatã cu sânge rece, în

cadrul ºedinþei Consiliului Judeþean Mehedinþi.
În baza unei plângeri penale formulate de preºedintele

CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu, directoarea a fost
suspendatã din funcþie ºi înlocuitã cu o apropiatã a
preºedintelui. Este a treia încercare de atac susþinut

asupra prestigioasei instituþii de culturã.
   Rãzboiul total declanºat de preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu împotriva
managerului Bibliotecii Judeþene „I. G. Bibicescu”,
încã din primãvara acestui an, a ajuns astãzi la
paroxism. Dupã mai multe încercãri eºuate de a o
schimba din funcþie, Raluca Graf a fost astãzi
(miercuri, 27 iunie 2018) executatã cu sânge rece, prin
intermediul unei plângeri penale, depusã cu foarte
puþin timp înainte de începerea ºedinþei de consiliu.
Pe baza acestei plângeri, contractul de management a
fost suspendat pe perioada derulãrii cercetãrilor.
Proiectul a fost votat doar de cãtre consilierii PSD ºi
ALDE, iar în locul managerului suspendat a fost
numitã doamna Cristina Firu, cunoscutã ca fiind o
apropiatã a preºedintelui Aladin Georgescu.

ce ar trebui încurajat, da pe de altã
parte nici nu încurajãm ceva în
folosul cetãþenilor. Adicã punem
caii dupã cãruþã, în loc sã fie invers
ºi sã facem neºte piste de biciclete,
pe frumosu Criºan, sã sã plimbe
copiii în voie, sã mai trasãm piste
ºi pe alte bulevarde, sã refacem
strãzile nereparate ºi sã adãugãm
ºi acolo piste de biciclete ºi aºa sã
încurajãm miºcarea pentru
întreaga familie. Cât despre pãdure,
e bunã ºi ea, dar nu toþi severinenii
pot traversa oraºul, sã ajungã în
Crihala, dupã cum ºi Criºanu nu e
în buricul târgului, ca sã devinã
zonã ultrapietonalã. Acuma, dacã
sunt unii mai nãrãvaºi, sã pare cã
avem ºi poliþie localã sã intervinã,
cã pãtrunjelul are cine sã-l
pãzeascã. Bine, Sucã zise cã
fiecare cu ideile lui, acuma o sã
vedem ºi reacþia severinenilor.
   Dincolo de asta, nea Vlad di la
Strehaia s-a gândit sã iasã în
spectacol cu ceva ºi sã asigure
drum liber pentru El Lidero
Maximo. ªi vã amintiþi ce circ a
ieºit pin Parlament. Pãi ar putea
nea deputatu Bontea de Strehaia
sã-ºi aminteascã de promisiunea
de a amenaja un hipodrom în
Ceairu strehãian, cã ºi aºa sunt
destui cai pin zonã. Ori o fi uitat ºi
face o curã cu lecitinã pentru
viitoarea campanie electoralã.
Galop, galop, cã trece timpul.
   În rest, unii sunt la mare, alþii sunt
pe clisurã, numai soare sã fie.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

Execuþie politicã la Bibliotecã
   Liberalii nu au votat
proiectul execuþiei
managerului de la
Bibliotecã ºi au
ripostat dur împotriva
acestuia, prin vocea
consilierului judeþean
Dumitru Mãrculescu:

„Aceastã
plângere penalã a fost fãcutã azi, deºi ea se bazeazã
pe douã rapoarte ale Curþii de Conturi, din 2017 ºi 2018.
Pânã la urmã, dacã auditorii dvs. au semnalat lucrurile
astea, ce v-a oprit sã nu luaþi mãsuri sã diminuaþi
prejudiciul care e reclamat cã s-a fi întâmplat acolo?”.
   Ce ar mai fi de spus în toatã acestã nebunie?
Mai nimic! Doar cã execuþia are un puternic miros
politic, iar graba cu care s-a formulat plângerea penalã,
chiar în ziua ºedinþei, spune multe. Probabil cã
managerul suspendat va explica într-o zi toate
dedesubturile acestei încurcate telenovele pline de
tensiune ºi culisele întregului rãzboi împotriva
Bibliotecii Judeþene „I. G. Bibicescu”.

 nea Mãrin Romeo Crîºmaru


