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“Ziua lucrãtorului de penitenciare”

S-au afiºat
rezultatele

examenului de
Bacalaureat din

acest an. Judeþul
Mehedinþi are

doar douã medii
de 10, iar o

treime din
candidaþi au picat

examenul. Ambele medii de 10 aparþin unor absolvenþi ai
Colegiului Naþional „Gheorghe Þiþeica”.

   Doar douã medii de 10 s-au obþinut în judeþul Mehedinþi! Ca ºi în anii
precedenþi, Colegiul Naþional „Gheorghe Þiþeica” are cele mai bune
rezultate. Doi elevi de la aceastã unitate de învãþãmânt au obþinut nota 10
la examenul de bacalaureat. Este vorba de Mihai Adrian Badi ºi Emilian
Claudiu Mãnescu. Ambii elevi au absolvit la profilul Matematicã -
Informaticã. Procentul de promovabilitate pe judeþ este de 60,48 la sutã.
   Cei doi elevi de 10 au fot primiþi cu aplauze de colegii lor ºi cu greu
ºi-au putut ascunde emoþiile. „Nu mã aºteptam la asemenea rezultate…
Am alocat mai mult timp limbii române în ultima lunã ºi în rest am lucrat
la matematicã ºi fizicã pe tot parcursul anului… Urmeazã sã dau la facultate
la Timiºoara, la Politehnicã’’, a declarat Mihai Adrian Badi.

Mihai Adrian Badi - nota 10 la BAC 2018

Ziua Internaþionalã a Dunãrii
În data de 29 iunie,
la propunerea þãrilor dunãrene
ºi sub auspiciile Comisiei
Internaþionale pentru Protecþia
Fluviului Dunãrea (ICPDR), cu
sediul la Viena, sãrbãtorim
“Ziua Internaþionalã a Dunãrii”.
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Iohannis mai vrea
cinci ani pe ultima

sutã de metri

Severinul se bucurã
de noi investiþii în

infrastructurã
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Reporter: Doamna Alina Teiº, ce ne
puteþi spune despre perioada
scursã de când sunteþi deputat
de Mehedinþi?
Alina Teiº: Eu am fost validatã
deputat de Mehedinþi în data de 4
septembrie 2017, ceea ce înseamnã
cã am mai puþin de un an de zile de
când sunt parlamentar. A fost o
perioadã intensã din punctul de
vedere al activitãþii parlamentare,
deoarece am fost prezentã tot timpul
atât la lucrãrile din cadrul comisiei
parlamentare din care fac parte, dar
ºi la dezbaterile ºi votul din plenul
Camerei Deputaþilor. Dupã cum aþi
putut constata, am avut sãptãmânal
intervenþii de la tribuna Camerei
Deputaþilor. De semenea, la fiecare
sfârºit de sãptãmânã, am fost
prezentã în circumscripþia mea, în
judeþul Mehedinþi, unde am avut
întâlniri cu oamenii la cabinetul meu
parlamentar sau în judeþ.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre
activitatea dvs parlamentarã?
Alina Teiº: În mai puþin de un an de
zile de când sunt parlamentar am
avut 27 de luãri de cuvânt în 26
ºedinþe, 25 de declaraþii politice, din
care 9 consemnate conform
materialului depus la secretariatul de
ºedinþã, 41 propuneri legislative
iniþiate ºi o interpelare.
Reporter: În ce constã activitatea
dvs din teritoriu?
Alina Teiº: Un parlamentar este un ales.
Eu îmi exercit mandatul de parlamentar
ca urmare a votului exprimat de
mehedinþeni la ultimele alegeri
parlamentare. Eu reprezint judeþul
Mehedinþi în Camera Deputaþilor.
Tocmai de aceea mi-am asumat
responsabilitatea de a fi alãturi de
mehedinþeni ºi de a încerca sã ajut

„Mi-am asumat responsabilitatea de
a fi alãturi de mehedinþeni”

- Interviu cu Alina Teiº, deputat PSD de Mehedinþi

judeþul Mehedinþi ºi locuitorii sãi din
aceastã poziþie. Pânã acum m-am
întâlnit cu mii de mehedinþeni fie în
cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu
diverse ocazii în municipiul Drobeta
Turnu Severin sau în judeþul Mehedinþi,
fie simpli cetãþeni care au venit în
audienþã la cabinetul meu parlamentar.
De asemenea, ori de câte ori am avut
ocazia am prezentat oportunitãþile pe
care le oferã judeþul Mehedinþi la toate
întâlnirile pe care le-am avut ca deputat,
iar aici mã refer la întâlniri cu
reprezentanþi ai ambasadelor sau factori
de decizie din cadrul administraþiei
centrale. Consider cã judeþul Mehedinþi
are un mare potenþial de dezvoltare ºi
vreau sã fac tot ce pot din calitatea de
parlamentar sã contribui la promovarea
judeþului pe care îl reprezint.
Reporter: Ce ne puteþi spune
despre solicitãrile care vin din
partea cetãþenilor pe care îi
primiþi în audienþã?
Alina Teiº: Cele mai multe solicitãri
ale cetãþenilor þin de administraþia
publicã localã, diverse probleme pe
care aceºtia le au. De fiecare datã am
rãspuns cu promptitudine ºi am
încercat sã-i ajut. Au fost însã ºi
cetãþeni care aveau probleme
personale, de naturã socialã.

 continuare în pag. 14

Toatã lumea se ceartã acum
pe marginea modificãrilor aduse
codului penal ºi codului de
procedurã penalã, spiritele sunt
déjà încinse la maxim ºi e rãzboi
în toatã regula pe aceastã temã.
   Preºedintele Iohannis ºarjeazã
fãrã ezitare acuzând PSD-ul de
instaurarea unei dictaturi
parlamentare. “Este inadmisibil
cum a transformat PSD procedurile
parlamentare ºi cum se acþioneazã
în ziua de azi în Parlament. Ceea
ce se întâmplã în aceste zile este
dictatura majoritãþii”. ªi promite
solemn cã va contesta modificãrile
la Curtea Constituþionalã,
catalogându-le ca fiind ba inutile,
ba toxice ºi dãunãtoare.
   Sigur, preºedintele are o minge
uriaºã la fileu ºi era ºi pãcat sã nu o
fructifice. Tema e foarte sensibilã,
încinge spiritele, ºi nu ar fi fost deloc
pardonabil sã treacã pe lângã ea, mai
ales dacã mai vrea un mandat la
Cotroceni, ºi credem cã mai vrea.
   Pe partea opusã a baricadei Liviu
Dragnea riposteazã, furibund,

S-a deschis
sezonul de
vânãtoare
politicã
vizibil iritat de reacþia preºedintelui
ºi promisiunea acestuia cã va
contesta modificãrile: “Nu mã
surprinde, preºedintele Iohannis
a folosit în mod abuziv toate
instrumentele ºi atribuþiile pe
care le are în Constituþie pentru
a bloca ºi alte legi”.
   Liberalii se aruncã ºi ei, fireºte,
în aceastã circãraie naþionalã, ºi
declamã prin vocea liderului Victor
Orban: “Dragnea ºi Tãriceanu au
forþat adoptarea unui Cod penal
care serveºte doar infractorilor ºi
este împotriva cetãþenilor români
corecþi, cinstiþi, care au respect faþã
de lege, pe care îi expune riscului
major de a fi  victime ale
infracþionalitãþii scãpate de sub
control. România va avea de suferit
din cauza acestor iresponsabili,
obsedaþi de distrugerea sistemului
de justiþie din România, disperaþi
sã îºi scape pielea.”

În consecinþã, ºi PNL va ataca
la Curtea Constituþionalã isprava
de datã recentã a parlamentarilor
PSD –ALDE.
   Avem aºadar toate datele unei
pãruieli politice pe cinste, cu mize
mari, unele bãnuite, altele
nebãnuite, pãruialã ce deschide
sezonul de vânãtoare politicã
pentru alegerile ce vin.

În joc e funcþia de preºedinte,
fotoliul de la Cotroceni (2019)
ºi nu numai.
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”Când am venit primar în
2016, am plombat parcarea, dar din
cauza faptului cã în zonã nu exista
canalizare pentru preluarea apelor,
zona s-a deteriorat din nou. Noul
proiect de modernizare prevede ºi
realizarea canalizãrii precum ºi alte
lucrãri de modernizare ºi garantat,
10 ani nu vom mai avea probleme
în zonã”, a declarat Marius

Parcarea spitalului
judeþean de urgenþã,

închisã pentru reabilitare

 Voica Briceag

Parcarea celei mai importante unitãþi medicale din
judeþul Mehedinþi este închisã temporar pentru o perioadã

de trei sãptãmâni, timp în care locaþia va fi complet
reabilitatã. Lucrarea se executã pe fondurile primãriei

Drobeta Turnu Severin, iar proiectul de reabilitare prevede
realizarea canalizãrii, refacerea trotuarelor precum ºi a

iluminatului public:

Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin”.
   72 de locuri de parcare se vor
realiza în urma acestei investiþii
dupã ce întreaga zonã va fi
modernizatã. De asemenea, vor fi
reabilitate ºi intrãrile în curtea
Spitalului Judeþean de Urgenþã:
   “Este un proiect pe care îl
aºteptam de foarte mult timp, am

primit ºi noi, la rândul nostru, zeci
de reclamaþii cu privire la starea
parcãrii”, a precizat Victor
Maliborschi managerul Spitalului
Judeþean de Urgenþã.
   Reprezentanþii firmei care

real izeazã lucrarea au dat
asigurãri ferme cã în cel mult trei
sãptãmâni,  dacã vremea va
permite, lucrãrile se vor finaliza,
iar parcarea va fi funcþionalã.

Parcare nouã la blocurile ANL
din cartierul Aluniº

   În zona blocurilor ANL, de-
alungul anilor, oamenii au fost
nevoiþi sã îºi parcheze maºinile în
câmp ºi sã suporte praful ridicat pe
timpul verii ºi noroiul care se
instala odatã cu venirea toamnei.
   Problema a intrat în atenþia
primarului Marius Screciu care ºi-a
propus sã reabiliteze ºi sã
modernizeze întregul cartier. A fost
amenajatã o parcare de 155 de locuri,
iar investiþiile la blocurile ANL nu se
opresc aici. Primãria a pregãtit un
proiect mai amplu al zonei, proiect

Severinul se
bucurã de noi
investiþii în
infrastructurã

Parcarea blocurilor ANL din cartierul Aluniº, parcarea Spitalului Judeþean de Urgenþã ºi drumul care face
legãtura cãtre platforma industrialã din zona de est a oraºului au intrat în proces de reabilitare.
Acesta cuprinde spaþii de parcare , moderne, ºi drumuri pentru a facilita activitatea angajatorilor ºi a
viitorilor investitori din Drobeta-Turnu Severin. Sunt investiþii noi, concretizate de primarul Marius Screciu
care ºi-a îndreptat atenþia spre
zonele unde nu s-a  intervenit
niciodatã pentru reabilitare
 ºi modernizare.

 Biroul de presã

ce cuprinde realizarea de alte noi
locuri de parcare, asfaltarea aleilor ºi
un teren de sport multifuncþional.
   “Aceastã parcare face parte dintr-
o investiþie mai amplã pe care
primãria o are în zona ANL. Dupã
cum vedeþi lucrãm ºi la intrãrile în
bloc. Facem accesul din parcare
pentru cã era fãcut pe pãmânt,
intrãm cu betoane, în spatele ANL
urilor va urma o altã investiþie ce
presupune sistematizarea întregii
zone, încã o parcare, alei de acces,
amenajarea unui teren de sport.” a
explicat Marius Screciu, primarul
Severinului.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 5 - 11.07.2018pag. 4

Ca în fiecare an, în 29 iunie,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a
organizat un colocviu interactiv
Peisaje danubiene, dedicat Dunãrii.
La acest eveniment au participat
reprezentanþi ai instituþii lor
responsabile de cercetarea ºi
conservarea fluviului Dunãrea ºi a
malurilor sale: Agenþia pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi,
Sistemul Hidroenergetic ºi de
Navigaþie Porþile de Fier, Liceul de
Arte I. ªt. Paulian, Colegiul Tehnic
de Transporturi Auto. Comunicãrile
participanþilor s-au axat pe abordãri

Colocviul interactiv Peisaje danubiene, ediþia aVII-a
interdisciplinare privind protecþia
Dunãrii. O temã aparte a fost Schela
Cladovei, ca cea mai veche aºezare
stabilã din Europa, cu o vechime
de circa 9000 de ani, evidenþiatã de
Dr. Adina Boroneanþ, ca
reprezentant al Institutului de
Arheologie Vasile Pârvan al
Academiei Române din Bucureºti.
Alte comunicãri privind Schela
Cladovei au avut ca teme de interes,
omul preistoric de la Schela
Cladovei, precum ºi sursele de
materii prime folosite de oamenii
preistorici de la Schela Cladovei pentru confecþionarea armelor ºi uneltelor din perioada mezoliticã.

În Duminica a V-a dupã
Rusalii, la Biserica ,,Sfântul Ierarh
Nicolae” din satul Isverna, Sfânta
Liturghie a fost sãvârºitã de cãtre un
ales sobor de preoþi. Încã din zorii
zilei, oamenii muntelui îmbrãcaþi în
straie populare de sãrbãtoare au sosit
cu mic, cu mare, la vechea ctitorie a
pãrinþilor ºi strãbunilor lor pentru a fi
în duh de rugãciune cu distinºii
oaspeþi ºi cu soborul slujitor. A
devenit deja o tradiþie ca în prima
duminicã din luna iulie sã fie pomeniþi
cei trei tineri care au fost uciºi în

Comemorarea victimelor comunismului din nordul judeþului Mehedinþi

munþii Isvernei de cãtre organele
politice ale regimului comunist.
Cuvântul de învãþãturã ã fost rostit de
cãtre Pãrintele Vasile Ganþu,
protoiereu al Protoieriei Baia de
Aramã care a subliniat importanþa
acestui eveniment din viaþa
comunitãþii, precum ºi obligaþia
noastrã de a cinsti memoria
înaintaºilor. Dupã Sfânta Liturghie, în
curtea locaºului de cult, lângã
monumentele eroilor, a fost sãvârºitã
slujba parastasului prin purtarea de
grijã a reprezentanþilor Asociaþiei

Foºtilor Deþinuþi Politici, filiala
Mehedinþi. Domnul Emil Dumitru
Dragomir, fost preºedinte al asociaþiei
a luat cuvântul, evidenþiind suferinþele
ce au fost pricinuite de cãtre regimul
totalitar poporului român, atrãgând
atenþia ºi asupra direcþiei în care se
îndreaptã societatea de azi. În scurte
cuvinte a fost prezentatã ºi viaþa celor
trei martiri ce ºi-au lãsat trupul în
acest pãmânt secular: Eugen
Bocârnea(student în anul III la

medicina în Bucureºti), Ion Bocârnea
ºi  Gheorghe Eftimiu (elevi în clasa a
VIII-a la Liceul Traian). Toþi trei,
originari din Turnu Severin, vãzând
asupririle  comuniºtilor asupra
poporului, au hotãrât se se alãture
grupului de partizani ce se aflau în
Munþii Mehedinþiului. Însoþiþi de un
alt tânãr cãruia i s-a pierdut urma au
ajuns în Prejna, unde au fost informaþi
cã sunt urmãriþi,  ulterior dorind sã
se întâlneascã cu aceastã grupare la
Bãile Herculane. Greºind drumurile
abrupte ale munþilor au ieºit la Isverna
unde au ºi fost prinºi de autoritãþile
locale ºi împuºcaþi la 31 martie 1949
fãrã nici o condamnare.

Tot cu acest prilej au fost pomeniþi
ºi eroii ce s-au jertfit pe câmpul de
luptã pentru întregirea României,
precum ºi preoþii Victor Doman de la
Parohia Isverna ºi Ilie Isverceanu de
la Parohia Buseºti, care au suferit în
temniþele comuniste o perioadã
semnificativã.

Reporter: Marian Gherghinescu

Sâmbãtã, 21 iulie 2018, va avea loc slujba de
sfinþire a bisericii de lângã Podul lui Dumnezeu, cu
hramul “Sfântul Nicodim”, din satul Ponoarele, comuna
Ponoarele, Protopopiatul Baia de Aramã, judeþul

Sfinþirea Bisericii “Sfântul Nicodim-Podul lui Dumnezeu” Ponoarele
Mehedinþi. Slujba va fi oficiatã de Înalt Preasfinþitul
Pãrinte Irineu - Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul
Olteniei, împreunã cu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale,
înconjuraþi fiind de un ales sobor de preoþi ºi diaconi.
   Toatã suflarea din acest þinut al Mehedinþiului aºteaptã
o primenire a vieþii spirituale, în lumina care se cerne
peste lãcaºul de-nchinãciune, coborând spre Zaton, pentru
ca în final sã-mbrãþiºeze Podul lui Dumnezeu, aºadar vã
aºteptãm cu mic, cu mare pentru a primi aceastã
binecuvântare!            Reporter: Marian Gherghinescu
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În data de, 29 iunie, la
propunerea þãrilor dunãrene ºi
sub auspiciile Comisiei
Internaþionale pentru Protecþia
Fluviului Dunãrea (ICPDR), cu
sediul la Viena, sãrbãtorim “Ziua
Internaþionalã a Dunãrii”.
   Manifestãrile dedicate “Zilei
Dunãrii” se desfãºoarã în toate
statele dunãrene, pentru a marca
dorinþa comunã a acestora de a-ºi
uni forþele în sprijinul protejãrii
acestui fluviu unic în Europa.
   Autoritãþile guvernamentale centrale
ºi locale, municipalitãþile, organizaþiile
neguvernamentale, asociaþiile, ºcolile
ºi grãdiniþele, comunitãþile ºtiinþifice ºi
instituþiile religioase sunt încurajate sã
se implice în organizarea ºi
desfãºurarea acestor activitãþi, ocazie
deosebitã pentru promovarea imaginii
României în lume, a eforturilor pe care
þara noastrã le întreprinde în vederea
conservãrii fluviului Dunãrea, precum
ºi a activitãþilor de informare ºi
conºtientizare.
   “Ziua Dunãrii”, în anul acesta, a
fost sãrbãtoritã cu mare fast. Astfel
la Orºova, la  evenimentul
organizat cu aceastã ocazie a
participat  ministrul Apelor ºi
Pãdurilor, domnul Ioan Deneº.
Gazdele au fost cele douã
Administraþii de Apã, Jiu ºi Banat.
   De asemenea, au participat
reprezentanþi ai administraþiilor
bazinale din toate regiunile
României, precum ºi autoritãþi din
judeþele Dolj, Gorj, Hunedoara,

 Ioan Deneº, ministrul Apelor ºi Pãdurilor, la Orºova de Ziua Dunãrii

Mehedinþi, Caraº-Severin ºi Timiº.
Împreunã cu autoritãþile ºi

parlamentarii judeþului pentru o
apã mai curatã!

   Sãrbãtoarea Dunãrii a adus la
Orºova pe prefectul judeþului,
Nicolae Drãghia, pe preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, pe senatorul
Liviu Mazilu, ºi pe doamna
deputat  Alina Teiº.
   Senatorul Liviu Mazilu a declarat
cã “a fost onorat de a participa la
manifestãrile prilejuite de “Ziua
Internaþionalã a Dunãrii”, alãturi de
ministrul Ioan Deneº, prefectul
Nicolae Drãghia; preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu; Silviu
Hurduzeu, preºedintele
Consiliului Judeþean Caraº
Severin; Cãlin-Ionel Dobra,
preºedintele Consiliului Judeþean
Timiº; Titu Bojin, directorul A. B.A.
Timiº; deputatul Alina Teiº ºi foarte
mulþi colegi, specialiºti în multe
domenii extrem de importante, ºi
desigur primarul Orºovei.
   Sloganul de anul acesta, stabilit de
Comisia Internaþionalã pentru
protecþia fluviului Dunãrea, “Fii activ
pentru o Dunãre mai sãnãtoasã”,
doreºte sã aducã în prim plan
importanþa pãstrãrii apelor Dunãrii,
fluviul care aduce atâtea daruri
Mehedinþiului, cât mai puþin poluatã,
cât mai curatã. Este important ca
fiecare dintre noi, sã facem câte ceva
pentru ca apele Dunãrii, sã se afle în

bune condiþii, de calitatea
acestora ºi de starea
fluviului depindem toþi.
Cunosc foarte multe dintre
problemele, care direct sau
indirect implicã Dunãrea,
am avut ºi consultãri cu
administraþiile locale din
zona Clisurii Dunãrii,
tocmai pentru a putea, la
elaborarea legilor care
privesc mediul, sã venim cu
proiecte legislative cât mai
viabile”.
Au fost dezbãtute teme
importante ºi au fost
aduse informãri cu
privire la proiecte

   Cu aceastã ocazie au fost dezbãtute
mai multe teme importante dacã se are
în vedere cã România, ca stat aval în
bazinul Dunãrii, este deosebit de
interesatã în amplificarea nivelului de
protecþie a calitãþii apelor la nivelul
bazinului hidrografic. În acest context
au fost dezbãtute proiectele cu
finanþare externã derulate de cãtre
Ministerul Apelor ºi Pãdurilor:
Consolidarea cooperãrii în cadrul
realizãrii planurilor de management
a bazinelor hidrografice ºi a planurilor
de prevenire a riscului la inundaþii
pentru îmbunãtãþirea stãrii apelor –
JOINTISZA; Managementul riscurilor
de mediu din cadrul Strategiei
Uniunii Europene pentru regiunea
Dunãrii; Bune practici rezultate din
implementarea proiectului
„Prevenirea ºi protecþia împotriva
inundaþiilor în bazinele superioare ale
râurilor Siret ºi Prut, prin
implementarea unui sistem modern
de monitorizare cu staþii automate –
EAST AVERT MIS ETC 966”.
   Ministrul Ioan Deneº a þinut sã
sublinieze faptul cã, pentru bazinul
hidrografic al Dunãrii, acþiunile
întreprinse de România sunt
esenþiale având în vedere cã suntem
þara cu cea mai mare suprafaþã ºi cu
cea mai mare populaþie din acest
bazin ºi cã aproape toate râurile de
pe teritoriul naþional se varsã în mod
direct sau indirect în fluviul Dunãrea,
al cãrui curs este aproape 50%
amplasat ºi pe teritoriul României.
   “Din acest punct de vedere

Ministerul Apelor ºi Pãdurilor
acþioneazã ºi va acþiona prin toate
mecanismele pe care le are la
dispoziþie pentru a sprijini eforturile
legate de îmbunãtãþirea stãrii apelor.
În mod special aº dori sã menþionez
proiectul finanþat de Banca Mondialã
privind reducerea poluãrii apei cu
nitraþi din surse agricole, un proiect
care a ajuns la o finanþare de peste
100 milioane de dolari ºi care sprijinã
comunitãþile rurale pentru rezolvarea
problemelor generate de
administrarea defectuoasã a
gunoiului de grajd, problemã cu
implicaþii majore asupra calitãþii
apelor subterane ºi a sãnãtãþii
publice. În mod particular doresc sã
menþionez cã în cadrul Comisiei
Internaþionale pentru Protecþia
fluviului Dunãrea ºi a Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunãrii, România, prin Administraþia
Naþionalã ”Apele Române”, este
liderul proiectului Danube
Floodplain. Acest proiect, care are
parteneri din toate statele pe ale cãror
teritorii trece fluviul Dunãrea, îºi
propune sã reducã riscul de inundaþii
prin reabilitarea luncii Dunãrii ºi prin
realizarea de infrastructurã verde. Prin
acest proiect dorim ca toate statele
amonte sã ia mãsuri pentru a reduce
efectul apelor mari asupra statelor din
aval. În plus prin genul de mãsuri ºi
lucrãri propuse contribuie la
revitalizarea ecositemelor Dunãrii,
adicã la o ”Dunãre vie”, a mai spus
ministrul Deneº.
   Manifestãrile dedicate “Zilei
Dunãrii” se desfãºoarã în toate
statele dunãrene, pentru a marca
dorinþa comunã a acestora de a-ºi
uni forþele în sprijinul protejãrii
acestui fluviu unic în Europa.
   Activitãþile organizate cu prilejul
sãrbãtoririi “Zilei Dunãrii” acordã o
importanþã deosebitã conºtientizãrii
ºi participãrii populaþiei la eforturile
de conservare a fluviului Dunãrea.
Obiectivul principal al acestor
manifestãri este acela de a implica
cetãþenii þãrilor dunãrene în
multiple activitãþi independente
sau comune, desfãºurate pe plan
local, naþional ºi regional.

 Gabriela Pogaci
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Codul de procedurã penalã
încã se zbate în chinurile facerii, aleºii
împiedicându-se cam în aceleaºi
probleme în care se împiedicã de
atâta amar de vreme. Chestiunea la
care ne referim este amplificatã ºi de
încâlceala intereselor legislative,
interne ºi externe, legate de
exploatarea resurselor energetice din
Marea Neagrã. În România acestui
timp este o ºerpãraie de interese de
atitudini, de declaraþii ºi de iniþiative
„isteþe”, din care omul simplu, în
primul rând,  adicã acela care merge
regulat la vot, nu mai înþelege absolut
nimic. Iar dacã mai intervin pe...circuit
ºi huliganii ºi golancele de la USR,
poftim culturã... parlamentarã!
 * Vãd un fel de campanie pe internet
ºi pe anumite canale de televiziune
împotriva deputatului PSD Eugen
Nicolicea, cel care a condus niºte
ºedinþe ale comisiei juridice din
Camera Deputaþilor ºi care a avut niºte
replici extrem de acide la adresa unor
parlamentari, membri ai acelei comisii
ºi la adresa unor ziariºti care s-au
crezut oarecum pe tarlaua comunalã,
deºi locul era chiar Palatul
Parlamentului. Deºi exprimãrile lui
Eugen Nicolicea erau pitoreºti sau cât
se poate de fruste, ele, cu toatã
dragostea pentru firile mai sensibile,
nu pãcãtuiau prin neadevãr sau prin
neadecvare la obiect, dacã ne putem
exprima în acest fel. Mai pe scurt,
Nicolicea a avut dreptate, iar
mitoocanii cu pricina ºi-au luat-o
chiar pe bune, pe merit, carevasãzicã.
Prin urmare, firile mult prea...
sensibiloase, dintre care, unele, pânã
mai ieri, îi cântau sub balcon, cum ar
veni, la mandolinã lui Eugen

„Sã sparie gândul”...Nicolicea, ar cam trebui sã-ºi ia
seama. Sã treacã, prin urmare, într-o
necesarã fazã de revizuiri.
   * Problema se complicã atunci
când aceeaºi... sensibiloºi la
reacþiile acide, dar justificate, ale lui
Eugen Nicolicea rãmân fãrã... reacþie
la mizeriile ºi mitocãniile autentice
ale altora, care, altminteri, trec drept
exponenþi (oh, Doamne!) ai
comportamentului democratic
(Orban, Goþiu ºi atâþia alþii, plãmãdiþi
din acelaºi mizerabil aluat!). Se pare
cã aceºtia din urmã sunt
responsabili cu trendul valorilor în
lumea de azi. Sã sparie gândul, vorba
cronicarului...
   * N-am mai adus vorba de penibilul
ºi nedemnul preºedinte al României,
care tergiverseazã la nesfârºit
revocarea din funcþie a ºefei DNA,
celebra Nefertiti, aºa cum îi impune
decizia Curþii Constituþionale a
României. A cãrei motivare cicã a
citit-o, dar încã n-a înþeles-o, n-a
pãtruns-o, domnule, dacã înþelegeþi
ce anume vreau sã spun. Cu toate

astea, nimeni nu pare sã vrea sã-l
scape de naveta sãptãmânalã

Bucureºti-Sibiu. N-am mai adus
vorba nici de mizerabilele protocoale,
bi-tripartite, care constituie adevãrata
problemã a Justiþiei din România ºi
nu mofturile consemnate în celebrul
apel al ambasadelor de care vorbeºte
fãrã încetare toatã lumea. ªi care
mutã discuþia despre problemele
justiþiei pe un plan absolutamente
steril, pur propagandistic, cu scopul
cât se poate de transparent de a
reabilita binoamele ºi trinoamele de
pânã mai ieri. De pânã mai ieri am
zis? O, sfântã naivitate!...
   * FOTBAL MONDIAL – RUSIA
2018. De marþi seara, cunoaºtem
toate echipele calificate în sferturile
de finalã ale Campionatului Mondial
de Fotbal din Rusia. Fãrã marile
favorite – Argentina, Spania,
Germania, Portugalia – obligate sã
plece acasã, fie din grupe, fie din
optimi, va trebui sã ne mulþumim cu
un fel de... resturi, în care strãlucirea
diamantului valoric e aºteptatã din
partea multiplei campioane mondiale,

Brazilia ºi, poate, din partea Franþei
(ºi ea o fostã campioanã) sau a

revelaþiilor Uruguay, Belgia ºi Croaþia.
Despre ºansele reprezentativei þãrii
gazdã, deocamdatã nu vrem sã ne
pronunþãm. De ce? De-aia!
  * Programul complet al sferturilor:
Uruguay - Franþa (6 iulie), Brazilia –
Belgia (6 iulie), Suedia - Anglia (7
iulie) ºi Rusia - Croaþia (7 iulie).
   * Deºi meciurile de la aceastã ediþie
au fost, cum am mai scris,
spectaculoase, extrem de disputate ºi
generatoare de surprize, faptul cã mai
toate marile favorite la titlu au fost
scoase din cursã a scãzut
considerabil din cota de interes a
competiþiei. Asta e, poate cã jocurile
erau fãcute pentru o anume
câºtigãtoare, iar alde Spania,
Argentina, Germania ameninþau sã le
încurce socotelile... Dar nu vrem sã
fim acuzaþi de cine ºtie ce.
   * Rusia, de care mai vorbirãm, s-
a calificat în sferturi în dauna
Spaniei, ca urmare a unui arbitraj
vizibil pãrtinitor. S-a ajuns la
loviturile de departajare, dar se ºtie
ce înseamnã aceste lovituri, cât de
campioanã mondialã ai fi tu! Te bat
ºi niºte ciumeþi din ligile inferioare
dacã ºtiu sã loveascã bãºica tare ºi
cu minim talent! Croaþia s-a chinuit
ca sã ajungã în sferturi, dar s-a
calificat meritat. La fel ºi Belgia sau
Uruguay-ul.
   * Dintre meciurile din sferturi,
ne reþin atenþia Uruguay - Franþa
ºi, mai ales, Brazilia - Belgia. De
data asta, deºi avem favoritele
noastre, nu le vom mai dezvãlui
numele ºi nici nu vom face
pronosticuri. Am fãcut-o o datã ºi
aþi vãzut ce a ieºit...
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Secþia “Andrei
Stoianovici” a

Bibliotecii Judeþene
“I. G. Bibicescu” (Str.

Horia nr.2) este o
superbã metaforã a

prieteniei ºi colaborãrii
româno – sârbe ºi oferã

pentru împrumut la
domiciliu un fond de
carte de aproximativ

60.000 de volume din toate domeniile
cunoaºterii, organizate la raft sistematic-

alfabetic. Alãturi de dicþionare, enciclopedii,
lucrãri de referinþã, un loc deosebit îl ocupã
cãrþile din bibliografia ºcolarã, culegerile de

probleme ºi texte literare, dar ºi cãrþile
destinate altor categorii de utilizatori.

  Accesul liber la raft este o  metodã
modernã de dezvãluire a colecþiilor
bibliotecii care se dezvoltã permanent prin
achiziþii de titluri din producþia editorialã
curentã. Promovarea colecþiilor bibliotecii
se face prin realizarea unor acþiuni
specifice de animaþie culturalã ºi de
comunicare a colecþiilor.
   Periodic fondul de carte este îmbogãþit
cu titluri recent apãrute ºi solicitate de
cãtre utilizatorii secþiei. Dintre ultimele
achiziþii editoriale  ce îºi aºteaptã cititorii
în aceastã varã sunt:

Copila-Stea, de Jerry Spinelli, este un
roman emoþionant ºi profund, scris într-
un stil lejer ce-l fereºte de a fi prea
sentimental. Cam trei sferturi din carte ai
impresia cã citeºti un roman amuzant ºi
uºurel, însã, în cele din urmã, când te
apropii de final ºi toate detaliile sunt puse
cap la cap, descoperi un înþeles mai adânc.
Pãrând a vorbi despre fenomenul, din ce în

Secþia de împrumut carte
“ANDREI STOIANOVICI”

Preºedintele PMP Mehedinþi, Rãzvan Emanoil Roºca,
este încrezãtor în ºansa politicã a formaþiunii politice pe care o
conduce dupã întâlnirea prilejuitã de Congresul PMP, care a
avut loc recent, la Bucureºti. În urma acestui Congres, noul
preºedinte al PMP a fost ales deputatul Eugen Tomac. Acesta l-
a înlocuit la conducerea partidului pe fostul preºedinte al
României, Traian Bãsescu, care nu a mai dorit sã deþinã o funcþie
politicã executivã în partid, rãmânând doar preºedinte de onoare.
   „A fost un Congres important pentru partid, deoarece ne-
am ales o nouã conducere, o echipã care va conduce
partidul la viitoarele competiþii electorale, primul examen
fiind alegerile europarlamentare din primãvara anului viitor.
Noul preºedinte al PMP, Eugen Tomac, este un politician
serios, cu multã experienþã ºi un om capabil sã conducã
partidul cu rezultate politice ºi electorale. Ne dorim sã
obþinem un rezultat bun în judeþ la alegerile
europarlamentare, iar în acest sens facem eforturi ca doamna
Gabriela Dobrotã, consilier local severinean ºi vicepreºedinte
la nivel naþional al PMP, sã fie propusã pe un loc eligibil la
acest scrutin. Pe plan local ne dorim sã întãrim partidul,
pentru cã ne-am propus ca la viitoarele alegeri locale sã ne
pãstrãm statutul de partid component al Consiliului Local
Drobeta Turnu Severin ºi sã accedem în Consiliul Judeþean
Mehedinþi”, a declarat Rãzvan Roºca.

Rãzvan Roºca:
„Facem eforturi ca Gabriela Dobrotã
sã fie propusã pe un loc eligibil la
alegerile europarlamentare”

Membrii Comitetului Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã au solicitat sprijin de la Guvern pentru
rezolvarea problemelor ce s-au creat în urma inundaþiilor
din ultima vreme. Acest proiect întocmit la nivelul
judeþului va fi înaintat cãtre ministerele Dezvoltãrii ºi cel
al Afacerilor Interne, pentru despãgubiri ºi refacerea
drumurilor, acolo unde situaþia o impune.
   „Am realizat la nivelul judeþului o evaluare a
tuturor inundaþiilor care au fost în lunile mai ºi iunie,
a ieºit o suna de peste 10 mii lei, pe care am trimis-
o Ministerului Dezvoltãrii pentru a fi trecutã în fondul
de investiþie al Guvernului ºi datã localitaþilor
respective unde au fost probleme. Este vorba de
infrastructurã în special, drumuri judeþene, drumuri

 Biroul de presã

ce mai accentuat, mai ales în ºcolile
americane, dar nu numai, debullying, romanul
vorbeºte, de fapt, despre individualitate versus
spirit de turmã, despre bunãvoinþã versus
blazare, despre atenþie versus indiferenþã,
despre grijã versus nepãsare, despre refuzul
de a te conforma versus teama de a nu conta
pentru ceilalþi, dorinþa de a fi altfel versus
teama de a fi diferit, dar ºi despre laºitate,
pierdere, alegeri (in)comode ºi regrete
tardive. Ca de obicei, ai surpriza sã
descoperi în romanele pentru adolescenþi
subiecte ºi problematici dificile care aratã
cât de complicate au devenit vieþile tinerilor
din ziua de azi.
   Oscar ºi Tanti Roz este un roman scris de
Eric-Emmanuel Schmitt care a devenit cel mai
citit roman al autorului. Succesul acestei nuvele
l-a încurajat pe autor sã adapteze conþinutul
pentru teatru cât ºi pentru marele ecran.
   Oscar e un puºti de zece ani, cu minte clara,
suflet pãtimaº si trup sfârºit de leucemie. Are
un cazier format din trei incendieri simultane,
ale cãror victime au fost pe rând... câinele,
pisica si ulterior întreaga casã. E exasperat de
laºitatea oamenilor mari, care nu sunt în stare
sã-i spunã verde-n faþã cã mai are câteva zile
de trãit. Prietena lui e Tanti Roz, o infirmiera
bãtrânã, de o bunãtate aproape arhaicã, ce ºtie
sã spunã minunate poveºti postmoderne în
care tãrâmul de luptã e... ringul de wrestling,
unde ea a înfruntat cu abnegaþie ºi
înþelepciune tactica mii de luptãtoare grase ºi
soioase, cu nume suprarealiste. Tanti Roz e
singura care îi spune adevãrul micuþului,
dãruindu-i ºi douã idei de geniu: sã-ºi trãiascã
fiecare din ultimele zile ca si cum ar fi zece
ani (parcurgându-ºi astfel viaþa pe-repede-
înainte) si sã-i scrie câteva epistole lui
Dumnezeu, în care încã nu crede.
    Prin misiunea ºi rolul pe care ºi-l asumã,
Secþia “Andrei Stoianovici” este un puternic
centru de informare, un partener social în
procesul educaþiei permanente, cu rol social,
cultural ºi recreativ.

 M. P.

SE CERE AJUTOR DE LA GUVERN
comunale, etc. ...Sperãm noi cã în cel mai scurt timp,
prin intervenþia Ministerului Afacerilor Interne, prin
Ministerul Dezvoltãrii, unitãþiile administrativ
teritoriale vor primi aceºti bani pentru refacerea
infrastructurii”, a declarat prefectul Nicolae Draghiea.
   Inundatiile au afectat în Mehedinþi 800 de metri
de drumuri judeþene, 10,54 km de drumuri
comunale,  23 de km de drumuri de exploataþie,
fiind distruse ºi patru poduri.
   Cele mai afectate localitãþi au fost: Bîcleº, Brezniþa-
Ocol, Corcova, Cujmir, Dumbrava, Greci, Husnicioara,
Iloviþa, Ilovãþ, Isverna, Izvorul Bârzii, Malovãþ, Obârºia
Cloºani, Pãdina, Ponoarele, Poroina Mare, Pruniºor,
Punghina, ªimian, ªiºeºti ºi Vlãdaia.  R. C.
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Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Mergeþi pe vîrfuri! Nu-l
deranjaþi pe neofit de la lecturã! De o
sãptãmînã tot citeºte decizia C.C.R. În
mod sigur are aproape o armatã de
vraci din fieful justiþiei. Altfel n-ar fi
pricepe o boabã din terminologia
juridicã a celor 133 de pagini.
Prestatorul acesta de servicii abuzive,
de-a dreptul oripilant, sfidãtor ºi
compromis total prin atitudine ºi fapte,
trebuie sã ºtie cã deciziile C.C.R. sînt
obligatorii! Prin urmare, Werner era
obligat sã respecte decizia ºi s-o
revoce pe Kovesi. Dar el face bãºcãlie
pe seama C.C.R. ºi a Constituþiei!
Sfideazã din nou! E pregãtit sã facã
orice murdãrie doar ca s-o pãstreze pe
cucuvea în cuib! Bãsescu avea
procurorii la mîna lui, Bolovanul îl
întrece! Fie ºi cu gaºca lui plãtitã de
haºtagiºti ºi naziºti de operetã din
stradã, ºi cu toate calculele politice pe
care le face, Iohannis nu mai are pic
de credibilitate! Din pãcate ºi din
fericire, nimeni nu-l mai ia în serios.
Pînã ºi Mama Omida pare mai
credibilã naivilor care merg la ghicit
ºi pãcãlit. Cu toate astea Bolovanul se
lasã greu urnit ºi, în inerþia limitatei
minþi, nu-i pasã de plîngerea penalã

Se scapã în pantaloni de fricã
depusã la Parchetul de pe lîngã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie de cãtre
Cãtãlin Stoichiþã, fost candidat la
primãria sectorului 5, pentru refuzul
de a pune în aplicare decizia C.C.R.
de revocarea a Codruþei Koveºi. Fata
Morgana care, în operaþiunea „Noi
sîntem statul” din 2009 ºi-a petrecut
o noapte furtunoasã în sufrageria lui
Oprea, alãturi de Coldea ºi George
Maior. Poate dacã n-ar fi fost ocupatã
cu atîtea treburi murdare ar fi avut timp
sã se mãrite! Dã Doamne, ca toþi
aceºtia pomeniþi aici în frunte cu
Iohannis ºi Bãsescu sã aibã parte de
emoþia profundã ºi cît mai grabnicã
a beciului domnesc! Sã nu-l uitãm
pe preafericitul Lazãr, ºi aplicarea
schimonositã a legilor, prin
intermediul protocoalelor.
   Atîta timp cît cucuveaua îºi face
veacul în cuibul de pe crengile
palatului, atîta timp cît Bolovanul se
bazeazã pe mecanismele de
propagandã solide, pe ofiþerii
acoperiþi din presã ºi pe sprijin din
afarã, în mod public nu-i pasã. Dar
în privat se scapã în pantaloni de fricã
ºi o tot lungeºte cu revocarea, în
speranþa unei soluþii de ieºire din
impas. Apropo de sprijinul din afarã:
o salvã de artilerie comandatã în
direcþia României, aºa poate fi
etichetat gestul celor 12 ambasadori,
în frunte cu mãscãriciul Klemm, care
au încãlcat dispoziþiile Convenþiei de
la Viena, privind relaþiile diplomatice
între state, au fãcut aprecieri
mincinoase privind alinierea
legislaþiei noastre la deciziile Curþii
Constituþionale, la standardele
Consiliului Europei ºi directivele

U.E., au adus ofense Parlamentului
României, prin intervenþia în politica
internã a þãrii noastre, dînd tonul
dezbinãrilor ºi tensiunilor în
societatea româneascã. De aceea
salut atitudinea lui Tãriceanu,
Dragnea ºi Dãncilã, de a refuza sã
participe la recepþia oferitã de
ambasadorul Klemm, cu prilejul
zilei naþionale a S.U.A.
   Pînã una alta, cu toate catastrofele
de la D.N.A., ºi costurile uriaºe
aferente, cu toate atentatele împotriva
Justiþiei comise de cãtre Koveºi, în
contextul achitãrilor pe bandã rulantã
date de instanþe în ultima perioadã,
Iohannis îºi anunþã candidatura
pentru al doilea mandat. ªi nu
oricum, ci imediat dupã recenta vizitã
a oficialului U.E. la Bucureºti. În fine,
nici nu ne aºteptam la altceva din
partea acestei marionete care a
compromis România pe cheltuieli
uriaºe din buzunarul cetãþeanului.
Doar trebuie sã vinã la putere în
România unealta care sã aducã
partidul führeriþei Merkel, sã taie
salariile ºi pensiile românilor,
crescute de pesede! Mandatul de
încotrocenire cincinalã, în care s-a
simþit extrem de confortabil pentru cã
de fapt mai mult s-a distrat,
preumblîndu-se pe meridiane ºi
paralele, se apropie de sfîrºit, iar
cocoºul flãmînd se viseazã rãmas în
hambarul cu grîu! Motiv de fudulie
ºi de zgomot electoral pentru masa
de manevrã care îl susþine.
   De dimineaþã pînã seara cu statul
de drept în gurã ºi cu cel paralel la
masã, haºtagistul Werner nu ºtie
altceva decît sã pedaleze cu sepepiºtii
ºi televiziunile dupã el. Mi-e teamã
cã ne vom confrunta din nou, cu
cheltuieli de campanie astronomice,
greu de estimat, ne vom confrunta din
nou cu fatalitatea de a avea un
preºedinte antiromân ºi arogant, care
a batjocorit Constituþia României,
deºi a jurat s-o apere ºi s-o respecte;
un preºedinte absent ºi dezinteresat
de realitãþile româneºti de maximã
urgenþã, un preºedinte falsificator de
acte pentru imobile, care nu vrea sã
înapoieze sutele de mii de euro
încasate fraudulos în urma chiriilor,
un preºedinte lacom, iresponsabil,
încãlcãtor de legi ºi adept al practicilor

neconstituþionale. Un preºedinte
cãruia românismul îi cade greu la
stomac, grija pentru statul paralel,
grija navetei, a excursiilor ºi
confortului personal fiindu-i nu doar
prioritare, ci ºi în exclusivitate.
   Slobod la scos bazaconii pe gurã ºi
gata sã se pãruiascã cu toþi cei care îi
stau în cale, Werner e doar o copie
bãsistã cu aere de filfizon, care a fãcut
din Instituþia Preºedintelui un spectacol
de „colectiv”, iar din identitatea
naþionalã preº de ºters picioarele
pentru puterile Europei ºi Americii.
Încã cinci ani cu încãlcãtorul de
Constituþie, încã cinci ani cu o „raþã
mecanicã” (vorba lui Cristoiu) vor fi
un dezastru pentru România! Se vrea
din nou preºedinte, dar nu este decît
un fan al corupþiei mari, al jocului de
forþe ale cãror automatisme dicteazã
acþiunile ºi chiar credinþele noastre.
Simularea exercitãrii funcþiei sale clona
unui scenariu tip F.S.B.-C.I.A.-B.N.D.-
D.G.S.-Mossad, coordonarea din
umbrã a unor lideri politici prin
ºantajul diferitelor dosare inventate de
Koveºi ºi S.R.I., nefiindu-i strãinã. Un
preºedinte care-ºi permite sã punã sub
acuzaþie pe oricine, nesocotind
prezumþia de nevinovãþie, un
preºedinte care se poartã cu poporul
ca ºi cum acesta trebuie sã-i accepte
necondiþionat dictatura putredã, lipsitã
de repere valorice, un preºedinte care
a fãcut ca statul sã fie un adversar al
cetãþenilor þãrii care l-a uns preºedinte!
Mersul pe bicicletã, e un gen de
politicã echilibristicã a statului paralel.
În rest, joc de gleznã ºi rînjete
publicitare. Cît de bine-i prinde
imunitatea absolutã! De asta mai vrea
un mandat! De asta o acoperã pe
Koveºi! Dosarele penale nu vor fi
deschise ºi nu va fi anchetat! Penalul
care strigã „penalii”, fiind din statul
paralel, are o pãrere foarte bunã despre
el! Însã îmi place sã cred cã, deºi va fi
sprijinit de toate oficinele strãine, de
toþi plãtiþii din afara graniþelor ºi din
þarã ºi din statul lor paralel, care îl trage
de sfori, Werner nu va ajunge în turul
doi. Nici dacã va candida la statutul
de globe-trotter nu ar avea ºanse.
Fãrã feisbuc, fãrã avion ºi maºini
cu girofar, nema puterinþã...
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Iohannis crede cã poate
pãcãli electoratul cu trezirea din
somnolenþã pe ultima sutã de metri.
Anul acesta s-a dat o datã cu
bicicleta sã salveze nu ºtiu ce
pãduri sau foci româneºti de prin
Harghita sau vreun gândac de
bãlegar. Cu greu a avut o reacþie
când Dãncilã ºi Dragnea au plecat
fãrã el în Israel, sã mute ambasada
de la Tel Aviv la Ierusalim. Adicã o
loviturã „de senzaþie” pentru
Dragnea, sã îi arate lui Donald
Trump cine e jupânul în România
ºi cine îi susþine politicile pe plan
internaþional. Pe undeva, dupã
întâlnirea lui Trump cu liderul
Coreei de Nord, ar urma într-un
pas logic o întâlnire cu liderul
Teleormanului, Liviu Dragnea.
Pânã la urmã ºi Dragnea ameninþã
Planeta cã va veni la putere în
România ºi va depãºi viteza la
bunãstare. Asta chiar ar fi o chestie
periculoasã pentru bogãtanii
planetei ºi pentru multinaþionale
care ar avea tot interesul sã îl þinã
la fund pe Liviu Dragnea care are

 ªtefan Bãeºiu

Iohannis mai vrea cinci ani pe ultima sutã de metri
un plan în viaþã: sã scoatã pulimea
din pauperizare.
   Aici intervine ºi Iohannis care nu
are niciun plan, decât acela de a
liniºti gândãcelul de baltã, sã nu îl
trezeascã protestatarii PSD care
trec pe lângã Palatul Cotroceni. Este
obiectivul lui Iohannis în materie
de politicã internã, cãci în plan
extern este ori invizibil ori un mare
YES-man. Este imperativ ca
Iohannis sã mai prindã al doilea
mandat la Cotroceni. Este singurul
care se poate lupta cu Dragnea ºi
care are grijã ºi de nevoile
românilor, dupã cum se amãgeºte
singur. Iohannis este pe undeva
depãºit la toate capitolele ºi nu se
aflã nici la degetul mic al lui Traian
Bãsescu. Fostul preºedinte este în
mod clar deasupra lui Iohannis, dar
ºi Bãsescu nu a fãcut mare brânzã
la Cotroceni, în afara statului paralel
ºi a combinaþiilor politice. Chiar
ºi-a lãsat fratele la pârnaie, sã
scape basma curatã. Animal
politic pânã la capãt.
   Problema este cã nici nu se

configureazã un alt preºedinte la
Cotroceni, în afara lui Iohannis. Se
speculeazã, mai apar sondaje.
Ultimul îl pune în frunte pe Arafat,
pãrintele SMURD. Va fi destul de
riscant cu un palestinian în fruntea
þãrii în aceste vremuri tulburi, dar
de la PSD te poþi aºtepta la orice.
Pânã la urmã nici Dragnea nu e aºa
de naiv ºi a învãþat sã speculeze
anumite slãbiciuni ale poporului
român ºi apoi sã spunã - poporul a
votat, a ales, s-a exprimat, etc. Sigur
cã se mai pune problema ºi care
este responsabilitatea politicienilor
în povestea asta ºi dacã se gândesc
ºi ei cu adevãrat la deciziile pe care
le iau ºi la efectele acestora ºi la ce
oameni promoveazã. Nu cã ar fi ceva
în neregulã cu Raed Arafat, dar nu
îl vãd sã intre în combinaþii ºi jocuri
politice pe tema statului paralel, a
controlului justiþiei de cãtre
politicieni ºi în altele. Sigur cã între
un palestinian ºi un prost e mai
nasol cu un prost în fruntea þãrii.
   Iohannis ar mai putea avea un
competitor în persoana lui Cãlin
Popescu Tãriceanu ºi este foarte
posibil ca Tãriceanu sã intre în
luptã, având în vedere cã tânjeºte
de mult timp la fotoliul de
preºedinte. Premier a fost. Liviu
Dragnea pare ieºit total din cãrþi,
chiar dacã scapã de problemele
penale cu ajutorul parlamentului.

Nu va reuºi sã devinã preºedintele
României, nici dacã va mãri
salariile în mediul privat sau
pensiile ºi lefurile celor care au
murit deja. Nu ar fi ceva spectaculos
ca Teleormanul sã dea þãrii un
preºedinte, dar nu cred cã acela va
fi Liviu Dragnea. Este prea mãrunt
pentru a conduce treburile þãrii ºi
acest lucru se vede foarte clar cã
este dependent de eminenþa
maronie Darius Vâlcov.

Bine cã dacã stai bine sã calculezi
vinovat de ascensiunea politicã a
teleormãneanului Dragnea este
chiar Traian Bãsescu, promotorul
sãu politic. Este greu de spus cine
va fi viitorul preºedinte al þãrii ºi ce
cuvânt vor avea de spus din acest
punct de vedere puterile strãine sau
„partenerii” externi ai þãrii noastre.
Pânã acum nu au intervenit abrupt în
joaca lui Dragnea de-a puterea. Cert
este cã dacã nu vor interveni,
Dragnea va juca în picioare sistemul
de justiþie ºi va deveni gãlbui ºi cu
puf ca un pui de o zi. ªi nu va fi o
problemã cã va fi premier sau cã va
ocupa o altã funcþie, chiar preºedinte
al þãrii. Marea problemã ar fi dacã va
impune o marionetã sau un spãlat
pe creier drept candidat la prima
funcþie în stat. Cel mai periculos este
sã conducã prin marionete. Aºa nu
va putea fi acuzat direct niciodatã
de nimic.
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Miercurii, 4 iulie 2018, Majestatea
Sa Margareta, Custodele Coroanei
române, Preºedintele Crucii Roºii
Române a gãzduit, în grãdina
Palatului Elisabeta, un eveniment
aniversar, alãturi de voluntari,
reprezentanþi ai Corpului Diplomatic,
ai Administraþiei Prezidenþiale, ai
instituþiilor statului ºi ai societãþii civile,
parteneri ºi prieteni ai Crucii Roºii
Române. Cu aceastã ocazie, au luat
cuvântul Majestatea Sa Margareta ºi
domnul Ioan Silviu Lefter, Directorul
Crucii Roºii Române.
   În anul în care comemorãm 100 de
ani de la desãvârºirea statului naþional
român, Crucea Roºie aduce un
omagiu, celor care s-au aflat la
conducerea organizaþiei de-a lungul
istoriei sale. Sprijinul, viziunea, dar
mai ales devotamentul acestora faþã
de valorile umanitare, au fãcut ca
organizaþia sã dãinuie mai bine de un
secol ºi sã devinã, de la an la an, mai
puternicã ºi mai capabilã sã facã faþã
nevoilor comunitãþii.
   În cei 142 de ani de activitate
neîntreruptã, Crucea Roºie Românã
a fost condusã de 22 de preºedinþi,
personalitãþi de seamã ale istoriei þãrii
noastre, medici iluºtri, profesori,
istorici. Fondatorul ºi primul
preºedinte al organizaþiei a fost Prinþul
Dimitrie Ghica, urmat la conducere

4 iulie - ZIUA CRUCII ROªII ROMÂNE -
UNIÞI PENTRU UMANITATE

De 142 de ani, generaþiile de voluntari ai Crucii Roºii, ghidaþi de principiul umanitãþii, au fost prezenþi acolo unde
oamenii au avut cea mai mare nevoie. Din 1876, Crucea Roºie Românã s-a aflat mereu în prima linie a

asistenþei umanitare, oriunde pentru oricine. Astãzi, Crucea Roºie îºi reafirmã angajamentul faþã de umanitate:
ameliorarea suferinþei umane, protejarea demnitãþii ºi a vieþii, rãspunsul prompt în situaþii de urgenþe.

de George Gr. Cantacuzino, Ion
Kalinderu ºi nu în ultimul rând de
Alexandru Marghiloman, cel care a
coordonat activitatea Crucii Roºii în
timpul Marii Uniri din 1918.
   O sutã de ani de Românie Unitã a
adus alãturi de Crucea Roºie alte
personalitãþi ale vremii care ºi-au legat
destinele de activitatea noastrã
umanitarã: Alexandru Constantinescu,
Gheorghe Balº, Ion Costinescu,
Nicolae Pârvulescu, Constanþa
Crãciun, Acad. prof. Vasile Mârza,
Octavian Belea, Radu Rusescu, Anton
Moisescu, Gral. Mihai Burcã, Gral.
Constantin Burada, IPS. Prof. Dr. Nifon
Mihãiþã, Mihaela Geoanã.
    Începând din anul 2015, Crucea
Roºie Românã are ca preºedinte pe
Majestatea Sa Margareta, Custodele
Coroanei române, continuând o tradiþie
istoricã începutã de Regina Elisabeta,
Regina Maria ºi Regina Elena.
   “În Anul Centenarului, onorãm
contribuþia voluntarã, în Primul Rãzboi
Mondial, a femeilor infirmiere ale
Crucii Roºii din România. La acea
vreme, Regina Maria a creat sistemul
de ambulanþe ºi s-a alãturat Crucii
Roºii cu dãruire ºi curaj în acþiunile
de ajutorare a rãniþilor.
   Astãzi, toþi ce prezenþi aici,
precum ºi miile de voluntari din
organizaþia noastrã suntem mândri

de a continua sã servim, în fiecare
zi, Principiile Crucii Roºii”, a
declarat Majestatea Sa Margareta,
Preºedintele Crucii Roºii Române.
   „Astãzi, 4 iulie 2018, când
sãrbãtorim aniversarea a 142 de ani
de la înfiinþare, Crucea Roºie
Românã mulþumeºte voluntarilor ºi
tuturor celor care îi sunt alãturi ºi îi
invitã sã îi rãmânã alãturi, pentru cã
doar uniþi putem duce mai departe
misiunea pentru umanitate”, a
declarat Ioan Silviu Lefter, Directorul
Crucii Roºii Române.

Datoritã legãturilor strânse ale
filialelor ºi subfilialelor Crucii Roºii
cu populaþia localã, reuºim sã
înþelegem ºi sã ne adaptãm nevoile
oamenilor. Astfel, am ajuns sã

Despre Crucea Roºie Românã
Societatea Naþionalã de Cruce Roºie din România, înfiinþatã în 1876, este o

organizaþie umanitarã membrã a Miºcãrii Internaþionale de Cruce Roºie ºi Semilunã
Roºie, auxiliarã autoritãþii publice ºi abilitatã prin lege sã asigure asistenþã umanitarã
în caz de dezastre ºi sã vinã în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind
acordate voluntar, imparþial ºi neutru. Organizaþia contribuie, prin programele
desfãºurate, la prevenirea ºi alinarea suferinþei sub toate formele, protejeazã sãnãtatea
ºi viaþa, promoveazã respectul faþã de demnitatea umanã, fãrã nicio discriminare
bazatã pe naþionalitate, rasã, sex, religie, vârstã, apartenenþã socialã sau politicã.
Crucea Roºie Românã este prezentã la nivel naþional, cu reprezentanþe la fiecare
nivel teritorial, cu 47 de filiale, 721 subfiliale ºi 502 comisii. 6.662 de voluntari se
implicã activ în activitãþile Crucii Roºii Române.
   Umani tate,  Imparþ ia l i ta te,  Neutral i ta te ,  Independenþã,
Voluntariat, Unitate ºi Universalitate sunt principiile fundamentale
pe care Crucea Roºie Românã se bazeazã în acþiunile sale.

sprijinim an de an aproximativ
500.000 de persoane, doar cu
ajutorul celor 6.600 de voluntari ºi
380 de angajaþi.
   Crucea Roºie Românã continuã sã
dezvolte activitãþi care cresc rezilienþa
comunitãþilor în faþa situaþiilor de
urgenþã, campanii de educaþie în
comunitãþile locale adaptate nevoilor
specifice acestora ºi contribuie la
perfecþionarea personalului ºi a
voluntarilor sãi. Raportul de activitate
al Crucii Roºii Române este dovada
muncii noastre umanitare din anul
2017: https://crucearosie.ro/centru-
de-resurse/raport-anual/

“Ziua lucrãtorului de penitenciare”

În fiecare an, la 29 iunie, în
sistemul penitenciar românesc se
sãrbãtoreºte “Ziua lucrãtorului de
penitenciare”, zi ce coincide cu
prãznuirea Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel, propovãduitori ai

creºtinismului în
întreaga lume ºi
o c r o t i t o r i i
s i s t e m u l u i
carceral.
   ªi la nivelul
Penitenciarului
Drobeta Turnu
Severin aceastã

zi a fost marcatã cum se cuvine
printr-o serie de activitãþi.
   Începând cu orele 1100 la Palatul
Culturii Theodor Costescu din
municipiul nostru a avut loc o ºedinþã
festivã la care au participat oficialitãþile

locale, reprezentanþii instituþiilor din
sistemul de apãrare ºi ordine
publicã, reprezentanþii instituþiilor
publice ºi neguvernamentale.
   Un punct important aflat pe ordinea
de zi a acestei ºedinþe l-a constituit
prezentarea Strategiei Naþionale de
Reintegrare Socialã a persoanelor
private de libertate 2015-2019, fiind
prezentate progresele realizate în
implementarea acesteia ºi unele
bune practice care presupus
relaþionarea interinstituþionalã.
   Cu aceastã ocazie un numãr de
nouã angajaþi ai penitenciarului,

Comisar ºef de penitenciare
Valericã Ciocea

patru ofiþeri ºi cinci agenþi, au fost
avansaþi înainte de termen în gradul
urmãtor pentru rezultatele deosebite
obþinute în activitatea desfãºuratã.
   La invitaþia directorului
penitenciarului o parte din angajaþi au
participat la o masã festivã. Totodatã
fiecare angajat beneficiazã de o zi de
învoire plãtitã în contul acestei zile.
   Persoanelor private de libertate
le-a fost oferit un meniu
îmbunãtãþit, faþã de cel de care
beneficiazã în mod obiºnuit.
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Ca în fiecare an, la
sfârºitul verii, Tîrgu
Mureºul devine locul
de întâlnire al
profesioniºtilor din
film ºi televiziune, al
producãtorilor
indepedenþi ºi al
pasionaþilor de media.

Festivalul SIMFEST, aflat la a XV-a ediþie,
propune în aceastã varã  un adevãrat maraton
de evenimente culturale.
   Festivalul revine, dupã mai mulþi ani, în frumoasa
Cetate Medievalã din Tîrgu Mureº, locul în care vor
fi susþinute workshop –urile ºi masterclass-urile
ªcolii de Varã.  Printre cei care ºi-au anunþat prezenþa
se numãrã conf. univ. dr. Ion Stavre, realizatorul
britanic de filme documentare Steve Teers, Charles
Fletcher, MBE din Edinbourgh, jurnaliºtii de la
Courrier International Paris, Iulia Badea Gueritee
(consilier ICR Paris) ºi Raymond Clarinard, dar ºi
make-up artistul Georgiana Teers, care vine la Tîrgu
Mureº sã povesteascã experienþa ei în lumea filmului.
   Din programul Simfest nu va lipsi nici de aceastã datã
Tîrgul de carte ºi muzicã, organizat în centrul oraºului,
precum ºi dezbateri, proiecþii de filme în premierã ºi
proiecþiile publice ale producþiilor din concurs.
   Ediþia din acest an a festivalului este dedicatã
Centenarului Marii Uniri ºi cuprinde mai multe
momente care marcheazã evenimentul.  În 27
august, data la care România a intrat în Primul
Rãzboi Mondial pentru reîntregire, se va desfãºura
un flash-mob în aer liber, în cadrul cãruia bas-

SIMFEST 15 - EDIÞIE SPECIALÃ DEDICATÃ CENTENARULUI
Ediþia 2018 a Festivalului Internaþional al Televiziunilor ºi Producãtorilor Independenþi- Simfest, care are loc la Tîrgu Mureº în perioada 27

august- 2 septembrie, are ºi o secþiune specialã intitulatã Centenar, creatã special pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire
ºi încheierea Primului Rãzboi Mondial.baritonul Marius Goºa de la Opera din Timiºoara

va intona imnul naþional, iar voluntarii vor realiza
cu o panglicã tricolor, conturul României. În
aceeaºi searã va fi proiectat, la Cinema Arta, un
film documentar despre precursorii Unirii, realizat
de Gabriela Baiardi de la TVR Iaºi. În 29 august va
avea loc o conferinþã dezbatere cu tema: “Presa
centenarã”, organizatã în colaborare cu Biblioteca
Judeþeanã ºi cu Asociaþia Ziariºtilor
Independenþi din România AZIR. De
asemenea, în 31 august,  în cadrul
Zilelor cãrþii ºi muzicii, va fi prezentat
în premierã în România, volumul:
“Sfatul Þãrii. Unirea Basarabiei cu
România” publicat de jurnalistul
Alexandru Bobeicã din Soroca,
Republica Moldova. În acelaºi context
în 31 august  va fi sãrbãtoritã Ziua
limbii române prin: un flash-mob
dedicat lui Eminescu, lansarea unor
volume publicate de români care
trãiesc în alte þãri (SUA, Anglia, Franþa,
Canada), un recital multimedia de
poezie susþinut de actriþa româno-
canadianã Claudia Motea ºi proiecþia
publicã a unui film documentar despre
comunitatea româneascã din Siberia,
produs de OWH Studio Chiºinãu.
   Competiþia Simfest are în acest an, ºi
o secþiune specialã, intitulatã
CENTENAR, creatã special pentru a
marca aniversarea a 100 de ani de la
Unirea tuturor românilor ºi încheierea

Primului Rãzboi Mondial, în
urma cãreia a fost posibilã
formarea mai multor naþiuni.
Juriul competiþiei este format
din personalitãþi cunoscute în
domeniul jurnalisticii,
televiziunii ºi cinematografiei
din România ºi din strãinãtate:
conf. univ. dr. Lucian Ionicã
(Universitatea de Vest
Timiºoara), conf. univ. dr. Ion
Stavre (SNSPA), Gheorghe
Tuicã (director de imagine
TVR), prof. univ. dr. Brânduºa
Armanca (Universitatea Aurel
Vlaicu Arad), Codruþ Pînzaru
(producãtor independent,
Bucureºti), Dorin Ion Ilie
(director de imagine France
TV, Paris), Steve Teers
(realizator DIVA TV, Londra).
   La o ediþie aniversarã cum
e cea din 2018, vor fi
omagiaþi toþi câºtigãtorii
Marelui Premiu de la ediþiile

precedente. Unul din ele, în 2012, a plecat la Turnu
Severin, unde existã o adevãratã comunitate de
realizatori TV care, de-a lungul vremii, au fost
încununaþi cu lauri la SIMFEST.
   Organizatorii îi invitã sa ia legãtura cu ei cât
mai repede.
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Leul a avut o evoluþie mai agitatã în perioada
analizatã, dar s-a menþinut în apropierea pragurilor
de rezistenþã de la 4,66 – 4,67 lei/euro.
   Comparativ cu sfârºitul lunii mai euro s-a apreciat
aproape cu 0,3%, dolarul cu peste 0,75% iar francul
elveþian a stagnat.
   Indicii ROBOR nu ºi-au oprit creºterea în condiþiile
în care inflaþia nu dã semne cã s-ar tempera. Pentru a
tempera inflamarea preþurilor BNR va decide, probabil,
majorarea dobânzii sale cheie de la 2,5 la 2,75%.
   Indicele ROBOR la trei luni, care afecteazã direct
nivelul ratelor la creditele de nevoi personale, a crescut
ieri la 3.27%, maxim al ultimilor cinci ani, dupã ce în
iunie trecut valoarea sa era de 0.87%!
   Indicele la ºase luni, utilizat în calculul dobânzilor la
creditele ipotecare, a atins maximul ultimilor patru ani
de 3.29%, la fel ca ºi cei la nouã ºi 12 luni, care au
urcat la 3.33%, respectiv la 3.37%.
   Guvernatorul Mugur Isãrescu a afirmat recent cã,
„dacã þineam dobânzile mai sus pe piaþa monetarã, se
aprecia leul, intrau capitaluri speculative, intram în altã
belea. Se deteriora mai mult contul curent”.
   Creºterea dobânzilor a înmulþit intrãrile de
capitaluri speculative care sunt în cãutarea obþinerii
unor randamente cât mai ridicate. Aceasta a fãcut
ca media euro sã scadã la sfârºitul perioadei de la
4,6610 la 4,6554 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat între 4,654 ºi 4,662 lei.
   Principala problemã pentru leu o reprezintã climatul
politic local, unde PSD depune toate eforturile pentru
modificarea legilor Justiþiei. Totul ar putea culmina cu
suspendarea preºedintelui Iohannis, situaþie care ar
putea împinge euro rapid la noi maxime istorice.
   Pe de altã parte, guvernatorul BNR observa cã „în
contextul a doi ani de stimulenþi fiscali, 2016 ºi 2017,
dezechilibrele externe s-au accentuat, dar încã nu s-
au depãºit limitele de prudenþã (...) Deficitul de cont
curent este sub pragul de 4%, deci sub pragul de
prudenþã, dar trendul de creºtere din ultima perioadã
este prea puternic pentru a nu fi semnalat”.
   Cursul dolarului american s-a miºcat în culoarul
3,9909 – 4,0267 lei, iar francul elveþian a scãzut de
la 4,0354 la 4,0232 lei.
   În perioada analizatã, euro a fluctuat între 1,1527 ºi
1,1720 dolari, tranzacþiile de la finalul perioadei
realizându-se în culoarul 1,1621 – 1,1673 dolari.
   Moneda unicã a beneficiat de suportul creºterii în
iunie a inflaþiei din zona euro la 2%, nivel care ar
putea permite BCE sã treacã la majorarea dobânzilor
care se situeazã în prezent aproape de 0%.
   În ultima parte a intervalului bitcoin a atins un minim de
5.791,19 de dolari, pierderea din acest an depãºind 50%.
   Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg
valora la sfârºitul intervalului 6.630,85 dolari.
Analiza cuprinde perioada 27 iunie – 3 iulie.

 Radu Georgescu

Buzunarele celor cu
rate au luat foc!

În conformitate cu Programul Cadru de acþiuni al
Inspecþiei Muncii pentru anul 2018, o echipã
constituitã în cadrul instituþiei, în colaborare cu
inspectori de muncã din cadrul inspectoratelor
teritoriale de muncã, au elaborat o fiºã orientativã
pentru angajatori privind întocmirea instrucþiunilor
proprii de securitate ºi sãnãtate în muncã (SSM).
Fiºa a fost elaboratã sub forma unei broºuri ºi se
constituie ca un instrument practic de orientare ºi
informare a angajatorilor ºi a celor implicaþi în
procesul de elaborare a instrucþiunilor proprii de
securitate ºi sãnãtate în muncã.
   Broºura se adreseazã în principal angajatorilor,
dar poate fi la fel de utilã lucrãtorilor desemnaþi,
reprezentanþilor lucrãtorilor, precum ºi tuturor
celor interesaþi. De asemenea, broºura propune
abordarea într-o formã practicã a cerinþelor legale
privind instrucþiunile proprii de SSM, pentru o
mai bunã implementare a Legii nr. 319/2006,
modificatã ºi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor acestei legi, aprobate de
Hotãrârea Guvernului nr. 1425/2006, modificatã
(Norme metodologice).

Instrucþiunile proprii de SSM reprezintã
documente interne ale întreprinderii/unitãþii care
se elaboreazã pentru a oferi informaþii privind

desfãºurarea unei activitãþi ºi/sau a unei sarcini
de muncã la un post de lucru/loc de muncã, în
condiþii de securitate ºi sãnãtate în muncã.

Obligaþia angajatorilor de a elabora instrucþiuni
proprii de SSM este prevãzutã de Legea nr. 319/
2016, modificatã ºi de Normele metodologice ºi
reprezintã un instrument pentru informarea ºi
instruirea în domeniul SSM a lucrãtorilor ºi
reprezintã o parte esenþialã a unui sistem de lucru
sigur, precum ºi a programelor ºi planurilor de
sãnãtate ºi securitate în muncã.
   Instrucþiunile proprii de SSM creeazã premizele
asigurãrii unui mediu de muncã sigur ºi sãnãtos,
prin furnizarea informaþiilor necesare cu privire la
pericolele la care lucrãtorii pot fi expuºi în timpul
desfãºurãrii activitãþii la postul de lucru/ locul de
muncã, pentru identificarea cu mai mare uºurinþã
de cãtre lucrãtori a pericolelor ºi a riscurilor de la
locurile de muncã precum ºi pentru dezvoltarea
unei culturi de prevenire care va face ca
desfãºurarea activitãþii în siguranþã sã devinã o
obiºnuinþã pentru lucrãtori.

Dintre consecinþele nerespectãrii de cãtre
angajatori a obligaþiilor privind instrucþiunile
proprii de SSM amintim: punerea în pericol a
sãnãtãþii ºi vieþii viaþa lucrãtorilor; suportarea de
amenzi de zeci de mii de lei, bani  care s-ar putea
altfel investi în afacere;

Mai mult, în cazul producerii unui accident:
rãspundere penalã, plãti pentru despãgubirea
victimelor ºi familiilor acestora, sau cheltuieli de
spitalizare ºi refacere a capacitãþii de muncã a
lucrãtorului respectiv, întreprinderea va suferi
prejudicii de imagine etc.
   ITM Mehedinþi a organizat în data de
27.06.2018 la sediul inspectoratului din
Drobeta Tr Severin, B.dul Carol I nr. 3, o
întâlnire cu reprezentanþi ai angajatorilor
pentru prezentarea lucrãrii.
   De asemenea broºura poate fi consultatã pe
site-ul ITM Mehedinþi în secþiunea Securitate
ºi sãnãtate în muncã - Ghiduri.

Gheorghe Florian Simcea,  Inspector ºef
Aurora Mãdãlina Gîrlea, Consilier C.C.R.P

Comunicat de presã



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Prietenii ºi prietenia capãtã noi valenþe pentru
tine, începând cu aceastã sãptãmânã. Cu toate
cã astrele nu-þi dau încã frâu liber la acest
capitol, raze minunate ºi binevenite
îmbunãtãþesc mult situaþia. Ar fi bine, totuºi, sã
te desprinzi de persoanele care te necãjesc prea
mult. Pe 5 ºi 6 Iulie se pot ivi situaþii dinamice
la locul de muncã. ªi sãnãtatea este vizatã în
aceste zile, dar sunt momente trecãtoare. Spre
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine, vei
dori compania celorlalþi, dar ºi activitãþi
antrenante. Odihneºte-te ºi evitã stresul ºi
spaþiile aglomerate!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primul rând cariera ºi imaginea ta în
societate sunt temele principale din primele zile
ale sãptãmânii. Este bine sã observi punctele
tari ºi pe cele slabe ale acestor sectoare de viaþã
ºi sã trasezi un plan de îmbunãtãþire. Numai tu
eºti artizanul vieþii tale, astfel cã acum este
momentul sã preiei frâiele a tot ce doreºti sã
schimbi. Zilele de 6 ºi 7 Iulie îþi aduc în preajmã
prieteni, dar ºi susþinãtorii din segmental
profesional. Schimbul de amabilitãþi ºi
informaþii este binevenit pentru toatã lumea.
Finalul sãptãmânii este potrivit odihnei ºi
plimbãrilor uºoare în aer liber.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Recomandabil este sã-þi faci planuri pentru
cãlãtorii ºi excursii la începutul sãptãmânii.
Personalitatea ta sclipeºte, iar comunicarea
primeºte raze minunate, ajutându-te sã vorbeºti
cu multã artã. A viziona o piesã de teatru, un
film bun sau o vizitã la o galerie de artã, ar fi
activitãþi potrivite. Pe 5 ºi 6 Iulie eºti preocupat
de carierã ºi de imaginea publicã. Câteva
neplãceri, dar sunt trecãtoare. Weekend-ul îþi
aduce discuþii ºi întâlniri interesante cu
prietenii, în care factorul sufletesc este la cote
înalte. Odihneºte-te ºi nu pleca urechea la toate
informaþiile vehiculate în preajma ta!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Mantia divinã te înconjoarã, oferindu-þi o aurã
misterioasã ºi farmecãtoare în acelaºi timp.
Capitolul financiar începe sã se îmbunãtãþeascã,
atât cât sã-þi dea încredere în viitor. Se vor ivi
binevoitori care sã te sprijine în a-þi mãri bugetul
de venituri. Apar ceva cheltuieli, dar rezonabile.
În zilele de 6 ºi 7 Iulie eºti preocupat de filozofie,
domenii spirituale sau de cãlãtorii, studii ºi
cercetãri. Plimbãrile în locuri deosebite,
meditaþia în locuri sfinte sau lecturarea unei cãrþi
deosebite ar fi cele mai indicate. Weekend-ul te
invitã la activitãþi sociale.

Zodia Leu
(23 iulie - 22 August)

Relaþiile parteneriale, domeniile oculte,
moºtenirile, elevarea spiritualã, un adevãrat
amalgam de stãri ºi evenimente, caracterizeazã
aceastã sãptãmânã. Dorinþa de a-þi înfrumuseþa
ºi rafina trupul ºi sufletul, devine o preocupare
majorã. În zilele de 5 ºi 6 Iulie sunt posibile
activitãþi legate de chestiuni financiare, cu
accent pe banii proveniþi de la alþii. Cheltuieli
diverse, dar ai suficienþi bani pentru toate. Însã
vor exista momente în care te vei desprinde,
aparent, de planul fizic, orientându-te cãtre
orizonturi spirituale. Weekend-ul este potrivit
activitãþilor recreative.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal ai treburi
restante ce nu trebuie neglijate. Organizeazã-þi
timpul ºi resursele, astfel încât sã rezolvi totul
cu bine. Fii prudent ºi în privinþa sãnãtãþii, pentru
cã se vor evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai
noi. Pe 5 ºi 6 Iulie intervin aspecte parteneriale.
Sunt posibile discuþii aprinse cu partenerul de
viaþã sau colaboratorii. Evitã provocãrile
celorlalþi! Sunt momente pasagere uºor de
rezolvat. Finalul sãptãmânii aduce cheltuieli
comune cu alþii, fie pe facturi, taxe, moºteniri,
fie pe activitãþi distractive.  

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se pare cã orice altceva apare în jurul tãu,
gândurile îþi vor fi îndreptate cãtre aventuri,
distracþii ºi iubiri în primele zile ale sãptãmânii.
Tipic naturii tale schimbãtoare te plictiseºti
repede de tot ºi treci la un alt subiect. Noroc cã
astrele vegheazã atent asupra ta ºi îþi mai
tempereazã elanul, chiar dacã nu-þi prea convine
acest lucru. Pe 5 ºi 6 Iulie, stãrile sufleteºti
fluctueazã destul de mult, recomandabilã fiind
retragerea din cotidian ºi meditaþia atentã la tot
ce se petrece în jurul tãu. La sfârºitul sãptãmânii
au succes activitãþile comune cu ceilalþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat cu
treburile casnice. De asemenea este rost ºi de
dialoguri cu membrii familiei ºi cu neamurile.
Predominã aspectele legate de patrimoniu,
moºteniri, problemele celor dragi. Pe 6 ºi 7 Iulie
ai chef de distracþii, aventuri sau te gândeºti la
persoana iubitã ºi la copii. Sfârºitul sãptãmânii
aduce provocãri la locul de muncã. Este posibil
sã lucrezi mult, suplimentar, ba chiar sã participi
la reuniuni profesionale de anvergurã. Fii
prudent ºi dozeazã-þi eforturile, deoarece
sãnãtatea este vulnerabilã!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt frecvente în primele zile
ale sãptãmânii. Este bine sã-þi selectezi
informaþiile aflate ºi unele întâlniri, pentru cã
te vor obosi mult ºi pe deasupra sunt inutile.
Ar fi bine sã te desprinzi de unii care doar
profitã de pe urma ta. Zilele de 5 ºi 6 Iulie aduc
treburi gospodãreºti ºi dialoguri importante cu
membrii familiei. Se pot lãmuri aspecte
patrimoniale, care implicã cheltuieli comune.
Sfârºitul sãptãmânii este favorabil distracþiilor,
aventurilor împreunã cu persoana iubitã ºi
copiii. Chiar ºi un hobby este binevenit.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate
de bani. Capitolul f inanciar începe sã
primeascã raze astrale minunate, dar discrete.
O mânã nevãzutã te ajutã, liniºtindu-þi sufletul
ºi ameliorându-þi puþin situaþia financiarã.
Sunt posibile moºteniri sau veºti legate de
acestea. Pe 5 ºi 6 Iulie ar fi nevoie sã faci
drumuri scurte sau sã te întâlneºti cu
persoanele din anturajul apropiat. Vorbeºte
puþin despre tine ºi slãbiciunile tale. Unii te
pot înþelege greºit. Sfârºitul sãptãmânii ar fi
bine sã-l petreci acasã, alãturi de membrii
familiei. Treburile gospodãreºti le poþi
desfãºura uºor ºi cu spor.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Începi sãptãmâna cu chef de viaþã, dornic de
a rezolva treburile restante ºi de a fi în mijlocul
celorlalþi. Relaþiile primesc raze astrale
minunate, astfel cã teatrul va fi la el acasã. Pe 4
ºi 5 Iulie sunt posibile cadouri sau recompense
bãneºti. Oricum chestiunile financiare vor fi la
ordinea zilei. Fii prudent la cheltuieli! Finalul
sãptãmânii îþi aduce întâlniri, dialoguri cu
persoanele din anturajul apropiat, dar ºi excursii
sau mici cãlãtorii pentru a rezolva diverse. Þine
cont de conflictele mocnite, ascunse: îþi pot
submina atât sãnãtatea cât ºi imaginea socialã!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Stãrile sufleteºti tensionate persistã în primele
zile ale sãptãmânii. Sunt fondate, dar totul se
poate depãºi cu rãbdare ºi discernãmânt. Fiind
foarte sensibil la mediul înconjurãtor, binevenite
ar fi plimbãrile în aer liber sau meditaþia în locuri
sfinte. Pe 6 ºi 7 Iulie te vei simþi mai bine,
revenind la starea ta caracteristicã de pace ºi
liniºte. În urmãtoarele zile, chestiunile
financiare predominã. Poþi primi cadouri,
recompense bãneºti, oricum lucruri care te
bucurã mult. La locul de muncã apar ceva
modificãri benefice, atât cât sã-þi dea curaj sã
mergi mai departe.
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ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

 S.C. ROMCASA PROD SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Schimbare destinaþie imobil existent, din service auto tip P, în
centru SPA, tip P+M, amplasat în comuna Eºelniþa, str. Dunãrii, nr.
266A, judeþul Mehedinþi.
    Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3  în zilele de luni - joi, între orele 800-
1400; vinerea între orele 800-1200.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

În perioada 28.06.-
01.07.2018 la Sarajevo în BIH s-a
desfãºurat Campionatul European
de cadeþi, U18, individual ºi echipe,
la care au luat startul 457 sportivi
din 42 de naþiuni din Europa.
   Din echipa reprezentativã a
României au fãcut parte ºi trei sportive
de la CSM Drobeta Turnu Severin
care au fost la prima participare la
un Campionat European.
Rezultatele sunt urmãtoarele:

Loc VII
-COVACIU IASMINA -48 kg

Neclasate
-VLADU ANA MARIA  -40 kg -
IOVIÞÃ ROBERTA  -52 kg
   Nu a fost medalie la aceastã mare
competiþie, dar cu încredere ºi
dorinþa de a continua pe drumul
ascendent al performanþei sportive
vom continua sã muncim înzecit
pentru a reuºi acest lucru.
  În perioada 29.06.-01.07.2018 la
Iaºi au avut loc Cupa României ºi
Finala Campionatului Naþional de
Ne-Waza, seniori la care au

participat 100 de sportivi de la 25
cluburi de Judo din România.
   Sportivii CSM Drobeta Turnu
Severin la Cupa României s-au
clasat dupã cum urmeazã:

Loc I
-TÃTAR KRISZTINA -48 kg

Loc III
-BORONTIª ANDREEA -57 kg

Loc VII
-UNTARU COSTEL  -73 kg
   În cadrul Finalei Campionatului
Naþional de Ne-WAZA (lupta la sol
din Judo) sportivele CSM Drobeta
au obþinut un loc II prin TÃTAR
Krisztina -52 kg ºi un loc V prin
BORONTIª Andreea -63 kg.
   Urmeazã Campionatul Balcanic
de U15 de la Niksic - Muntenegru
unde sportiva CSM Drobeta Turnu
Severin –ARGINT Diana -52 kg va
reprezenta România ºi este prima
competiþie de acest nivel pentru
sportiva noastrã.

                           Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

Campionatul European de cadeþi, U18,
individual ºi echipe desfãºurat la Sarajevo

Anunþ vânzare bunuri magazii - licitaþii
   EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru Activitãþi
Nucleare (RAAN) anunþã scoaterea la vânzare prin procedura licitaþiei
publice cu strigare a bunurilor din magaziile Sucursalei Romag Termo în
data de 16.07.2018, 17.07.2018, 18.07.2018, 19.07.2018 ºi 20.07.2018.
La licitaþia publicã pot participa persoane fizice ºi/sau juridice care doresc
bunuri de minim 1.000 lei + TVA. 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 se pot achiziþiona de la sediul
Regiei Autonome pentru Activitãþi Nucleare, din Drobeta Turnu Severin,
str. Nicolae Iorga nr. 1 astfel: 300 lei + TVA – pachete tip PAR; 200 lei + TVA
– rulmenþi; 150 lei + TVA – þeavã, coturi ºi manºoane; 150 lei + TVA –
tablã, bandã de cauciuc; 200 lei + TVA – robineþi; 150 lei + TVA –
termocupluri, oþel, cabluri, stingãtoare; 100 lei + TVA – comutatoare,
condensatoare; 100 lei + TVA – statoare; 150 lei + TVA – transformatoare;
150 lei + TVA – reductoare; 150 lei + TVA – motoare; 150 lei + TVA –
tamburi, marsit, garnituri ºi 150 lei + TVA – robineþi, lagãre, tronsoane,
þevi, transformatoare. Acestea se vor achita în contul de lichidare RO86
UGBI 0000 5520 0602 7RON, deschis la Garanti Bank S.A. – Agenþia Drobeta
Turnu Severin iar TVA-ul în contul de split TVA RO52 UGBI TVA 0552 0125
00RON 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.

 Urmare
din pag. 2

ªi în cazul acestora am fãcut tot ce am putut sã-i ajut, fie sã gãsesc o soluþie sã-
i ajut în mod direct, fie sã le dau un sfat, o propunere concretã unde sã se
adreseze pentru a-ºi rezolva problema.
Reporter: Ce le transmiteþi cetãþenilor judeþului Mehedinþi?
Alina Teiº: Aºa cum am mai spus eu reprezint judeþul Mehedinþi în Parlamentul
României, implicit reprezint ºi locuitorii sãi. Atât timp cât sunt parlamentar de
Mehedinþi am obligaþia de a mã întâlni cu cetãþenii judeþului, de a comunica
cu ei ºi de a încerca sã rezolv problemele cu care ei se confruntã. Totodatã,
am obligaþia ca în aceastã calitate sã încerc sã reprezint judeþul Mehedinþi cât
pot de bine, sã fac tot efortul pentru a promova judeþul ºi sã contribui atât cât
pot din postura de parlamentar la dezvoltarea sa, pentru cã aceasta conduce
ºi la o viaþã mai bunã a locuitorilor sãi. Iar rolul nostru de aleºi, de politicieni,
este acela de a gãsi soluþii pentru binele comunitãþii din care facem parte.

A consemnat Mircea Popescu

„Mi-am asumat responsabilitatea de
a fi alãturi de mehedinþeni”
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Dupã ce ºi-a adjudecat titlul
de campioanã în Liga a IV-a, Viitorul
ªimian a câºtigat ºi Cupa României
– faza judeþeanã Mehedinþi. În finala
desfãºuratã pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin, echipa din
ªimian a dispus cu 6-0 de ªtiinþa
Broºteni, prin golurile marcate de
Andrei Enea (‘13, ‘28, ‘51), Mãdãlin
Mãtãsãreanu (‘31, ‘67) ºi Robert
Vãcuþã (‘73). Astfel, prin cele 2 trofee

cucerite (campionatul ºi Cupa
României), Viitorul ªimian a realizat,
în premierã, eventul, la 3 ani de la

Nou-promovatã în Liga a II-
a, ACS ªirineasa îºi va schimba
denumirea în Energeticianul Târgu
Jiu ºi vrea sã joace, în prima parte a
turului din noul sezon, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin.
Anunþul a fost  fãcut, în presa
centralã, de controversatul om de
afaceri gorjean Nicolae Sarcinã, cel
care a preluat vara trecutã echipa de
fotbal a comunei vâlcene ªirineasa
ºi a mutat-o la Petroºani. Acelaºi
Sarcinã susþinea, în urmã cu o lunã,
o datã cu promovarea în eºalonul
secund, cã va schimba denumirea
clubului în Jiul Petroºani. Fostul
sponsor de la Pandurii s-a rãzgândit
între timp ºi dã vina pe autoritãþile
locale din Valea Jiului pentru

Viitorul ªimian a cucerit ºi Cupa României
înfiinþare. Învinsã în finalã, ªtiinþa
Broºteni s-a consolat cu faptul cã a
devenit prima echipã din Liga a V-a
care ajunge în finala Cupei României
- faza judeþeanã Mehedinþi. Totodatã,
echipa din Broºteni se poate lãuda
cu titlul de campioanã cucerit în
ultimul eºalon fotbalistic din
Mehedinþi, în sezonul 2017-2018.
   “Eram favoriþi ºi era normal sã
câºtigãm finala. Jocul a fost echilibrat

pânã în momentul în care am deschis
scorul. Am întâlnit campioana Ligii a
V-a, o echipã masivã, cu mulþi jucãtori

experimentaþi, din judeþul Gorj.
Pregãtirea fizicã a fãcut ca diferenþa
de scor sã fie aºa mare”, a spus
fundaºul echipei din ªimian, Relu
Þurai. Echipa sa va juca, pe 1 august,
în primul tur al Cupei României - faza
naþionalã, sezonul 2018-2019.
   În finala fazei judeþene, Viitorul
ªimian a mizat pe: Adrian Nedelcea
– Robert Vãcuþã, Relu Þurai, Daniel
Ciobanu, Constantin Bologa (‘46
Denis Bãlulescu), Laurenþiu
Prundeanu, Adelin Pãtraºcu, Mihai
Schintee (cpt.), Costinel Stanciu,

Mãdãlin Mãtãsãreanu (‘73 Mihai
Zaharescu) ºi Andrei Enea.  ªtiinþa
Broºteni a replicat prin: Marius
Tudosie – Ovidiu Zâmþa (cpt), Ion
Drãghici (54 Marius ªtirbu),
Cosmin Nueleanu, Remus Tricã
(‘54 Cãtãlin Andronache),  George
Bertea, ªtefan Bãnicã (’46 Viorel
Pãtru), Mihai Sucilã, Gheorghe
Tudoran, Sebastian Cojocaru ºi
Adrian Mãreºescu.

Cele 2 finaliste au fost premiate
de preºedintele AJF Mehedinþi,
Dumitru Paraschiv.  M. O.

 M. O.

“Municipalul” severinean, în vizorul lui Sarcinã

întreruperea colaborãrii. Scopul final
al lui Sarcinã este ca Energeticianul
sã joace pe noul stadion din Târgu
Jiu, care ar putea fi inaugurat la
începutul lunii noiembrie.
   “La Severin o sã joace echipa,
datoritã faptului cã este nocturnã.
Antrenamentele le facem la Târgu Jiu,
numai cã deplasarea o facem la
Severin, unde terenul de joc este foarte
bun. La noi, la Târgu Jiu, nu-i gata
stadionul. Primarul de la Severin este
unul foarte gospodar. Stadionul este
întreþinut foarte bine. La Petroºani
trebuia sã duc eu totul, jandarmi,
pazã, salvare ºi multe altele.  În plus,
am investit foarte mult în reabilitarea
stadionului din Petroºani. Am muncit
cu 120 de oameni, timp de trei

sãptãmâni, pentru a face curãþenie.
Pomii crescuserã în tribune. Mãcar
o strângere de mânã puteau sã ne dea
autoritãþile locale, nu voiam noi
diplome sau altceva”, a spus Sarcinã.
Totuºi, patronul nou-promovatei în
Liga a II-a merge la mai multe capete,
fiindcã tot el recunoaºte cã se va
deplasa în Valea Jiului, pentru a purta
o nouã rundã de negocieri:
   “Zilele acestea voi veni la
Petroºani. Fac asta pentru oamenii
de acolo. În fotbal se pot întâmpla
multe”. Cât despre programul
echipei, Sarcinã a precizat ca ACS
ªirineasa, viitoare Energeticianul
Târgu Jiu, se aflã în cantonament la
Mogoºoaia: “Denumirea echipei s-
a schimbat în Energeticianul Târgu
Jiu. Aºa rãmâne, ca sã nu dãm

naºtere la discuþii. Mi-aº dori ca la
anul, pe timpul ãsta, sã fiu în Liga1,
dar va fi greu. Echipa se aflã în
cantonament, de vineri, la
Mogoºoaia, timp de 2 sãptãmâni.
Antrenor rãmâne 100 % Cristi Dulca.
Din lotul vechi, vor rãmâne foarte
puþini jucãtori. O sã creºtem juniori.
Ne gândim la locul 4, 5, 6...”
   Prin interpuºi, Nicolae Sarcinã
controleazã ºi divizionara secundã
Luceafãrul Oradea, pe care a vrut s-o
mute vara aceasta la Reºiþa.
Tranzancþia nu s-a mai concretizat,
dupã ce omul de afaceri gorjean a
solicitat 300.000 de euro, ca aducã
echipa în Valea Domanului ºi s-o
redenumeascã CSM Reºiþa.
   Sezonul 2018 - 2019 din Liga a II-
a începe pe 4 august.

ªtiinþa Broºteni

Viitorul ªimian
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, dacã o iei aºa
spre localitãþile Mehedinþiului, pi la
þarã, cam vezi pe unde suntem ºi nu
ºtim încotro ne îndreptãm. Vezi cum
stau hectarele nemuncite, cum cad
casele una dupã alta, cum s-au pustiiit
satele de tinerii plecaþi sã munceascã
pin alte zãri ºi cum nici pi la porþi nu
mai gãseºti bunicii de odinioarã. Te
uiþi cum aleargã sãrãcia pe uliþi ºi pin
curþile oamenilor ºi te întrebi cum ar
putea sã sã schimbe situaþia vreodatã.
   Da poate îºi face timp nea Daea, nea
ministru, ºi vine pe la origini, pi la
ªiºeºti, ºi pune guvernarea locala la
treabã. Pãi da, cã în afarã de tatonat
terenu’ pentru europarlamentare, prin
paranghelii gen IA Universalã,
conducerea judeþului nu are altã
treabã. A, mai are o treabã, da vom
vorbi altã datã, cã vara-i lungã!
   Pentru cã dincolo de gospodarul
satului, care nu poate decât sã întreþinã
sãrãcia, pentru cã abia dacã a accesat
vreun proiect cu finanþare europeanã,
care ar fi putut dezvolta localitatea ºi
crea locuri de muncã, ar fi nevoie ºi
de o strategie unitarã de dezvoltare a
judeþului. Cu sprijin ºi îndrumare de
la judeþ, cu o direcþie specialã pentru
a urmãri pas cu pas strategia
respectivã, lucrurile ar putea evolua ºi
oamenii ar simþi o schimbare. Pe care
o aºteaptã de aproape 30 de ani. S-au
mai asfaltat niºte drumuri, dar asta nu
le-a adus oamenilor bunãstare, ci un
grad de civilizaþie minim, pe care îl
meritau cu prisosinþã. Nici aºa nu vin
mai des copiii sau nepoþii acasã, e prea
mare diferenþa între urban ºi rural. Iar
din Spania, Italia sau Anglia, lucrurile
se vãd altfel.  nea Mãrin

Sucã ºi sãrãcia Mehedinþiului bogat, ghinioanele di la Vânju
Mare ºi neschimbarea di la Orºova pãnã la Strehaia

   Dacã ai ghinionul sã treci prin centrul
oraºului Vânju-Mare, ai mare noroc
dacã nu rãmâi cu maºina în vreo groapã.
Pesemne cã gospodarul localitãþii nu
are timp sã sã ocupe de urbe ºi atuncea
ar trebui sã lase locul altuia, mai vrednic.
Ori nu-l lasã  protectoru’ Gigi?! Apoi,
dacã ajungi la Orºova, îþi dai seama cã
în afara unor vorbe goale din partea
edilului papion, nu mai rãmâne în
curând nimic de frumosul oraº
dunãrean. În afarã de niºte vile care au
apãrut peste noapte, nimic nu aratã o
dezvoltare a oraºului. Unde mai pui cã
în timp ce sârbii nu dau autorizaþii de
construire a unor unitãþi de cazare lângã
Dunãre, pe motiv de poluare, ai noºtri

se întrec în pensiuni ºi vile, deºi
canalizarea lipseºte cu desãvârºire în
localitãþile lipite de fluviu. Dar cine de
la Mediu sã vadã toate astea?! Unde ar
mai fi distracþia?!
   În partea opusã, pi la Strehaia, opoziþia
se trezi cã nu e bine sã sã predea Spitalul
Orãºenesc cãtre Compania Naþionalã de
Investiþii, pentru reabilitare, de parcã
luau unitatea medicalã acasã ºi nu o
mai aduceau înapoi. Mai bine cade de
tot spitalul, decât sã sã facã ceva, dupã
principiul arhicunoscut - sã moarã ºi
capra vecinului, numai bine sã nu-i
facem! Bine, da nici noi nu ne mai facem
bine. Adicã vom rãmâne cum a rãmas
ºi drumu’ cãtre Aerodromu’ Balota...

PROMISIUNE ELECTORALÃ.
   E bine cã sã mai miºcã lucrurile pin
Severin, mãcar cu infrastructura. Pi la
porþile fabricilor, pi la porþile spitalului
judeþean, printre blocuri, mãcar sã
arate bine oraºul ºi oamenii sã simtã
cã sã întâmplã niºte schimbãri. Nu
doar bãncuþe, floricele, platani ºi
becuri, cã s-or fi sãturat. Da apropo
de schimbãri, vã spunea Sucã dãþile
trecute cã pe nea Gherghe îl bate
gândul sã candideze la Orºova. Numai
cã nici al lu’ Zbanghiu nu crede cã ar
putea schimba ceva, în afarã de
scaunele din birou ºi... secretara. Aºa
cã mai bine sã sã mai gândeascã, cã
are ºi Orºova nevoie de forþe proaspete,
ca sã ajungã acolo unde meritã.
   Cât despre Severinul nostru, mai
pe larg om vorbi ºi data viitoare, cã
poate vã grãbiþi cãtre ºtrand ºi îl
gãsiþi acolo ºi pe al lu’ Zbanghiu, îi
întreabã pe cei veniþi pi la prânz de
unde au atâta timp sã taie frunze la
câini în mijlocu sãptãmânii. ªi, cum
le taie, pe lung sau pe lat?! Auzi
întrebare la el, pe lung sau pe lat?!
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


