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Pe strada
Calomfirescu, din

Drobeta Turnu
Severin, la

numãrul 155, în
imediata

vecinãtate a
Hotelului „Traian”

se aflã o casã
care mai are puþin
ºi se prãbuºeºte.

Pereþii sunt
decojiþi, sculpturile care o împodobeau sunt degradate,

iar prin ferestrele lipsã cresc pomii. În aceastã casã,
impetuoasã altãdatã, s-a nãscut cel mai mare sculptor
român dupã Brâncuºi, Gheorge Anghel. Primãria vrea

sã cumpere casa de la moºtenitori ºi sã o renoveze.
Gheorghe Anghel este considerat a fi cel mai mare

sculptor român dupã Constantin Brâncuºi. S-a nãscut pe
aceste locuri, la data de 22 august 1904 ºi a locuit în casa
aflatã într-o ruºinoasã ºi nedemnã stare de degradare, aflatã
pe strada Calomfirescu, la numãrul 155. Poziþia centralã a
imobilului ºi a terenului aferent i-a determinat pe moºtenitori
sã o pãstreze, doar cã pe aceºtia nu îi intereseazã de niciun
fel valoarea sentimentalã ºi de patrimoniu cultural românesc
a casei. Aºa se face cã ea mai are puþin ºi se prãbuºeºte, iar
aspectul ei este unul sinistru. Prin ferestrele lipsã cresc pomi,
pe toate laturile sunt plãcuþe care avertizeazã pericolul de
prãbuºire, iar sculpturile ce o împodobeau stau sã cadã.
Municipalitatea a fost în deseori arãtatã cu degetul cã nu se
ocupã de renovarea ºi restaurarea clãdirii, dar puþini ºtiu cã
acest lucru este greu de realizat, deoarece este proprietate
privatã ºi pentru a fi reabilitatã trebuie cumpãratã de
Primãrie. Primarul Marius Screciu vine, însã, cu o veste
bunã pentru iubitorii de artã ºi pentru memoria marelui
Gheorghe Anghel. Municipalitatea este în tratative cu
proprietarul, pentru a cumpãra imobilul ºi pentru a-l
introduce într-un program de reabilitare cu fonduri europene.

Primãria vrea sã salveze Casa Anghel

În aceastã perioadã se fac lucrãri de reabilitare a Drumului Naþional 57, în
judeþul Mehedinþi, arterã deosebit de importantã pentru turismul din Clisura Dunãrii
care este în continuã creºtere de la un an la altul, lucrãrile în valoare de 2,1 milioane
de lei vizând asfaltarea tronsonului cuprins între Orºova ºi Eºelniþa. Preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, susþine cã se lucreazã totodatã, ºi
la întocmirea proiectului tehnic pentru iluminarea Chipului lui Decebal sculptat în stâncã,
dar ºi a Podului din apropierea obiectivului.

Turismul în Clisura Dunãrii, prioritatea
preºedintelui Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin Georgescu
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Dragnea i-a cumpãrat pe
baroni cu bani ºi funcþii
de la popor

8pag.„Stimabile, eºti
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     Am trecut cu toþi cam prea uºor
peste declaraþiile ministrului
Teodorovici referitoare la contribuþiile
diferenþiate pentru sãnãtate. Chiar am
ascultat la radio intervenþia unui
parlamentar social democrat care se
arãta iritat de o astfel de idee. Sigur
cã înþelegem logica social
democratã, retorizatã într-o þarã în care
egalitarismul încã sunã bine deºi
realitatea de zi cu zi, de ani buni,
spune fix contrariul, respectiv cã trãim
în plin context de inegalitãþi ºi
diferenþieri.
   De ce ne-am mira sã existe astfel
de diferenþe sugerate de Teodorovici?
Zic sugerate cãci nu vãd sã le punã
în aplicare odatã ce planeazã peste
actul guvernamental amintita logicã
social-democratã, cu tot noianul ei
de locuri comune, compromisuri ºi
calcule electorale. Nici alþii, sã fim
serioºi, cã or fi ei liberali sau
neoliberali nu se sustrag acestei
logici. În siajul declaraþiilor
ministrului Teodorovici vin ºi cele ale
ministrului Sãnãtãþii, Sorina Pintea,
care a declarat cã ministrul Finanþelor
nu se referea, vezi Doamne, cã noi
românii nu am beneficia de servicii
egale pe programe de sãnãtate, aºa
cum e regula pânã acum.
   “Pacienþii din România au dreptul
la aceleaºi servicii de calitate ca ºi în
þãrile vest europene cu care
întotdeauna ne comparãm, dar din

Servicii egale într-
un sistem inegal

pãcate avem cea mai micã contribuþie
din Europa ºi contribuim cinci
milioane pentru 17 milioane.
Ministrul Teodorovici a venit cu
precizãri spunând exact la ceea ce s-
a referit. Nu se referea la faptul cã
cetãþenii din România nu vor beneficia
de servicii egale pe programe de
sãnãtate. Aºa cum a precizat, noi
suntem cei care trebuie sã cãutãm
soluþii pentru a asigura calitatea
actului medical pentru fiecare pacient
din România. (...) Sunt mai multe
soluþii. (...) Vom începe în primul rând
cu soluþia cea mai simplã - a cãuta
gãurile negre din sistem”.

Drãguþ ºi previzibil. ªi chiar
amuzant dacã ne gândim la imaginea
unei cohorte de funcþionari plecaþi
prin þarã sã vâneze gãurile negre din
sistemul de sãnãtate. Nu ni se pare
deloc cea mai simplã idee, cum zice
ministrul sãnãtãþii, dar fie, dacã
domnia sa zice, nu mai insistãm.
   Revenind la viziunea revoluþionarã
a ministrului Teodorovici adevãrul e
cã atunci când ajungem prin spitale
se duce naiba egalitarismul. Avem nu
doar afecþiuni ºi probleme diferite, ci
ºi spitale, clinici ºi laboratoare al naibii
de diferite ca ºi calitate a actului
medical. În faþa bolii nu ne mai gândim
la bani ºi dacã îi avem scoatem din
buzunar, mergem în centre universitare
cunoscute, cãutãm cei mai buni
doctori. Nu ne mai intereseazã ce zice
ministrul sãnãtãþii cu serviciile egale
pe programe de sãnãtate. Bla bla bla.
În loc sã vâneze gãuri negre din
sistem, ministrul sãnãtãþii ar trebui sã
priveascã realitatea de pe culoarele
spitalelor, sã discute cu pacienþii, sã
ducã aceste servicii egale pe programe
de sãnãtate la un standard mai ridicat,
mai aproape de ceea ce pacienþii care
nu au bani aºteaptã ºi au nevoie.

Vreau sã mã refer la oamenii fãrã
de care nici mãcar n-am exista -

acei oameni înþelepþi, blânzi, buni,
rãbdãtori, echilibraþi.

Acei oameni cãrora le datorãm
ceea ce am ajuns, dar ºi pe care

trebuie sã-i facem mândri de ceea
ce vom ajunge.

Cuvintele mele de astãzi
sunt îndreptate cãtre persoanele
trecute de prima tinereþe, cãtre
persoanele vârstnice. ªi acest lucru
pentru cã pe 1 octombrie e ziua lor.
E Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice.
   Ziua a fost consacratã în anul 1991,
de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite.
Atunci, Adunarea Generalã a ONU
adopta rezoluþia 46/9, ale cãrei
principii consacrã dreptul celei de-a
3-a generaþii la hranã, condiþii de locuit
ºi îngrijire medicalã. În plus, s-a
decis ca vârstnicii sã aibã libertatea
de a decide asupra vieþii personale
ºi profesionale, sã aibã dreptul de a
se exprima ºi de a participa în
activitãþi sociale dupã pensionare,
precum ºi accesul la oportunitãþi de
învãþare adecvate vârstei.
   Din 1991, ziua vârstnicilor este
sãrbãtoritã în fiecare an. ªi aºa se
cuvine sã fie. Pentru ca cetãþenii mai
tineri sã conºtientizeze cât de
importanþi sunt bãtrânii. ªi cât de
important este ca aceºtia sã trãiascã
în condiþii decente. Sã se implice în
mod activ în viaþa economicã, politicã,
socialã ºi culturalã. Sã poatã
îmbãtrâni frumos, sã fie lipsiþi de griji
sau de discriminare. Meritã acest
lucru, mai ales cã ºi-au dedicat o viaþã
întreagã muncii, dar ºi copiilor. ªi fãrã
implicarea lor, nu am mai fi evoluat,
nu am mai fi avut de la cine învãþa ºi
nici exemple sau modele de urmat.
   Vârstnicii reprezintã una din cele
mai vulnerabile pãrþi ale societãþii.
De aceea trebuie sã avem grijã de
ei, sã-i ocrotim. Sã punem la punct
planuri prin care sã-i ajutãm sã
aibã o viaþã mai uºoarã.
   În timpul guvernãrii, am adoptat
mãsuri prin care am venit în ajutorul
vârstnicilor. Printre ele se numãrã:
creºterea punctului de pensie cu

Ziua Internaþionalã a
Persoanelor Vârstnice

26%, creºterea pensiei minime cu
60%, eliminarea plãþii CASS pentru
pensionari, scutirea de impozit a
pensiilor sub douã mii de lei. De
asemenea, implementarea proiectelor
noastre a dus la cea mai mare creºtere
a pensiei medii lunare, iar puterea de
cumpãrare pentru pensionari a
crescut ºi ea cu peste 14%.
   De asemenea, persoanele vârstnice
din þara noastrã beneficiazã de mãsuri
de protecþie socialã susþinute de
sistemul de asigurãri sociale. Mãsurile
de asistenþã socialã sunt susþinute
financiar din bugetul de stat, bugetele
locale, precum ºi din bugetele de
asigurãri pentru anumite categorii de
facilitãþi ºi servicii. În plus, persoanele
vârstnice dependente - care ºi-au
pierdut autonomia funcþionalã fizicã,
psihicã, intelectualã - beneficiazã de
servicii sociale de îngrijire ºi
asistenþã acordate la domiciliu, în
centre de zi ºi centre rezidenþiale -
cãmine pentru persoane vârstnice.
Cãmine pe care noi vrem sã le
înmulþim. Programul nostru de
guvernare prevede înfiinþarea mai
multor centre pentru bãtrâni, dar ºi
modernizarea celor deja existente.
   Sunt lucruri pe care fie le-am
reuºit, fie vom reuºi sã le ducem la
capãt în perioada urmãtoare. Lucruri
pe care mã bucur cã vi le pot
împãrtãºi acum ºi dumneavoastrã.
ªi îmi doresc ca, în continuare,
atenþia cãtre acest segment de vârstã
sã fie una sporitã. ªi, de asemenea,
respectul pe care îl avem pentru ei
sã fie mai mare pe zi ce trece.

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº
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În cadrul Proiectului cultural
Selfie cu omul preistoric de la
Schela Cladovei, cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional, a fost lansat catalogul de
expoziþie “Omul preistoric de la
Schela Cladovei”. Studiul a fost
realizat prin colaborarea Dr. habil.
Adina Boroneanþ, de la Institutul
de Arheologie “Vasile Pârvan” al
Academiei Române, Dr. Marin
Iulian Neagoe, cercetãtor în cadrul
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
ºi drd. Oana Minodora Neagoe,
ºef Secþie Arheologie Istorie din

Lansare catalog
“Omul preistoric de la

Schela Cladovei” la Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier

cadrul muzeului.
   În cadrului acestui
eveniment a avut loc
premierea câºtigãtorilor
concursurilor lansate pe
pagina de facebook a
proiectului, Selfie cu omul
preistoric de la Schela
Cladovei pe urmãtoarele secþiuni:
   Cel mai votat selfie: ªcoala
Gimnazialã “Constantin Negreanu”;
   Cel mai distribuit selfie: ªcoala
Gimnazialã nr. 5 de la Schela
Cladovei;
   Cea mai informatã fotografie:  Biroul de presã

Rãzvan Pieptãnatu, Asociaþia
“Dunãrea la Cazane”;
   De asemenea, au mai fost
desemnate pentru premii speciale
urmãtoarele categorii/persoane:
   Cei mai mici mesageri ai
oamenilor preistorici de la Schela

Cladovei: Eduard ºi Lavinia
Stãnciulescu;
   Prima fotografie selfie: Voica
Briceag;
   Fotografia selfie cu cel mai mare
impact: Alberto Patrulescu.

În perioada 21 - 23
septembrie 2018, la Baia de Aramã a
avut loc Festivalul Naþional de Folclor
“Munte, munte, brad frumos” ajuns
la ediþia cu numãrul XX.
   Ca de fiecare datã organizatorii
acestui prestigios festival de
folclor sunt Primãria ºi Consiliul
Local Baia de Aramã, Consiliul
Judeþean Mehedinþi prin Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”.
   Trebuie remarcatã implicarea totalã
a organizatorilor, începând cu
primarul Rafael Dunãrinþu dar ºi a
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, în vederea organizãrii
acestui adevãrat regal folcloric
devenit în timp, unul de referinþã pe
harta manifestãrilor de acest fel. De-
a lungul timpului, aceastã
“competiþie” folcloricã a devenit una
de tradiþie, atât datoritã continuitãþii
sale, a promovãrii, dar ºi graþie zonei
etnofolclorice foarte bogate în tradiþii
ºi obiceiuri populare. La acest lucru
a contribuit ºi existenþa aici a unor
personalitãþi extrem de valoroase,
promotori de folclor în zonã, ºi în plan
naþional, soliºti de muzicã popularã
foarte cunoscuþi ºi iubiþi. Dintre
specialiºti, Cornel Boteanu sau
Eleodor Popescu, fondatorul
festivalului, rãmân nume de  referinþã.
   Laureaþii acestui festival au devenit

Festivalul Naþional de Folclor
“Munte, munte,  brad frumos” - Baia de Aramã 2018

peste timp “voci remarcabile” ale
folclorului românesc. Festivalul
Naþional de Folclor “Munte, munte,
brad frumos” reprezintã un moment
semnificativ în evoluþia lor muzicalã
ºi în recunoaºterea calitãþilor vocale,
interpretative, a repertoriului specific
zonei de origine ºi a costumelor
populare care au constituit valoarea
prezenþei scenice remarcatã de
membrii juriului, specialiºti în
domeniul etnologiei, folclorului,
etnomuzicologiei:
   Preºedinte ºi Director al festivalului:
conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu –
Pãsãrin, Universitatea din Craiova,
realizator emisiuni, Grupul operativ
al Departamentului Studiourilor
Regionale, Societatea Românã de

Radiodifuziune
Membrii:

– ing. Ionel Rafael Dunãrinþu,
Primarul oraºului Baia de Aramã,
- jr. Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
- prof. Doina Durdan, ºefa secþiei
“Arte” a Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, Mehedinþi
– prof. dr. Cornel Boteanu, folclorist,
un reputat specialist cel care a fãcut
cunoscut în plan naþional celebrul
“Cântec al Zorilor” din zona de nord
a judeþului Mehedinþi.
   Trofeul Festivalului a fost câºtigat
de cãtre Silvia Timiº, din
Maramureº, premiul I a fost acordat
Cãtãlinei Anton din Argeº, premiul
II - Ancuþa Boengiu, Mehedinþi,

premiul III -  Andrada Betej, Gorj,
dar ºi Nataliei Kaluian din Ucraina.
   La secþiunea soliºti instrumentiºti
premiile au fost câºtigate exclusiv
de mehedinþeni: Robert Cãrãbã,
premiul I, Constantin Zidaru, locul
II, Alexandru Turbatu premiul III.
   Ca de fiecare datã Ansamblul
Profesionist “Danubius” orchestra,
dansatorii ºi soliºtii vocali ºi
instrumentiºti au oferit publicului
un spectacol de zile mari, pentru
care au fost aplaudaþi îndelung.
   A fost o ediþie extrem de reuºitã, se
vede an de an cã existã o foarte mare
preocupare din partea organizatorilor
ca manifestãrile sã fie din ce în ce mai
deosebite, la cote cât mai înalte.

 Continuare în pag. 6
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     Herman Melville (1
august 1819 - 28
septembrie 1891) a fost
un scriitor ºi eseist
american, povestitor
captivant, pasionat de
peisajul marin ºi exotic,
creator de tipuri umane
de puternicã vitalitate. A scris romane inspirate din viaþa
indigenilor insulari din mãrile Sudului. De asemenea,
a fost un maestru al povestirilor ºi ale jurnalelor de
cãlãtorie. Opera sa poeticã, valorificatã postum, de
celebrare a unor bãtãlii ºi eroi din Rãzboiul Civil, de
evocare a peisajului marin sau de meditaþie lirico-
filozoficã asupra vieþii, îl situeazã printre poeþii
reprezentativi de limbã englezã ai secolului al XIX-lea.
 Abia la câþiva ani dupã moartea lui Melville, romanul

Moby Dick este redescoperit de public, recunoscându-
i-se calitãþile literare care i-au asigurat o popularitate
crescândã ca una din creaþiile cele mai importante ale
literaturii universale. Romanul istoriseºte aventurile
cãpitanului Ahab al navei Pequod, obsedat de dorinþa
de a ucide legendara balenã albã, Moby Dick, care îi
cauzase pierderea unui picior de la gambã. Povestitorul
este un membru al echipajului, Ishmael. Proza lui
Melville este complexã ºi de o imaginaþie bogatã, ceea
ce a fãcut din el unul din cei mai fini stiliºti ai
limbajului din literatura americanã, alãturi de William
Faulkner ºi Henry James. Romanul este dedicat
prietenului sãu, scriitorul Nathaniel Hawthorne, care
i-a influenþat scrierile. Dupã acest roman s-au realizat
mai multe filme cinematografice.
   “Eºti ºi tu un rechin, bineînþeles, dar dacã izbuteºti
sã þii în frâu rechinul din fiinþa ta, vei fi un înger,
deoarece toþi îngerii nu sunt decât rechini foarte bine
stãpâniþi”.
Herman Melville în Moby Dick (1851)

Herman
Melville

“Vocea Opoziþiei este puternicã. Dupã ce
am atras atenþia cã luni, 10 septembrie, a expirat
termenul legal de 60 de zile în care Ministerul
Energiei era obligat, prin legea 167/2018 de
modificare a legii Energiei electrice ºi a gazelor
naturale, sã adopte un proiect de Hotãrâre de
Guvern cu privire la aprobarea Caietului de
Sarcini ºi a Contractului Cadru de concesionare
a distribuþiei de gaze naturale cãtre populaþie,
lucrurile s-au pus în miºcare.
La 3 zile dupã apelul meu public, în data de 14
septembrie a fost publicat pe site-ul
ministerului Energiei documentul cu normele

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune a serviciului de
utilitate publicã de distribuþie a gazelor naturale.
   ªi dacã tot încep sã se miºte lucrurile, îmi doresc
ca ºi colegii din Parlament sã fie de acord cu
amendamentul depus de mine la legea offshore,
prin care am putea sã asigurãm fondurile necesare
pentru extinderea reþelelor de gaze.
   Prin acest amendament, PNL propune ca
banii ce vor fi încasaþi de statul roman, în urma
exploatãrii gazelor naturale din Marea Neagrã,
sã fie folosiþi ºi pentru finanþarea investiþiilor
privind înfiinþarea ºi extinderea de reþele de
distribuþie a gazelor naturale în UAT-uri precum
ºi pentru racordarea acestora la sistemul
naþional de transport gaze!”, a declarat deputatul
PNL, Virgil Popescu pe reþelele de socializare.

PNL propune ca banii ce
vor fi încasaþi de statul

roman, în urma exploatãrii
gazelor naturale din Marea

Neagrã, sã fie folosiþi ºi
pentru finanþarea investiþiilor

Sã tai un cireº în România poate fi o chestiune destul de
complicatã. Ne-o confirmã un bãrbat din Mehedinþi, care
încearcã de aproape un an sã taie un astfel de pom dintr-o
culturã de viþã de vie din apropierea casei sale.
   Medicul veterinar Petre Semenescu, actualmente pensionar,
a solicitat în luna noiembrie 2017 Ocolului Silvic Tarniþa, aºa
cum cere legea, o autorizaþie de exploatare a unui numãr de

cinci arbori, mai exact un cireº pãsãresc ºi patru salcâmi, de pe proprietatea sa din comuna ªovarna.
   Doi pãdurari însoþiþi de un inginer de la Ocolul Silvic Tarniþa au venit la faþa locului, numai
cã în loc sã fie marcat cireºul medicului Semenescu, aceºtia au marcat cireºul unui vecin.
Câteva zile mai târziu, acesta avea sã afle de la vecinul sãu despre greºeala fãcutã ºi imediat a
adus la cunoºtinþa celor responsabili despre cele petrecute. Chiar dacã la început, Petre
Semenescu a primit asigurãri cã situaþia va fi îndreptatã în scurt timp, aºa
cum de altfel ar fi fost ºi firesc, lucrurile nu au stat însã deloc aºa.
   Omul s-a trezit cã reprezentanþii Ocolului Silvic Tarniþa se prevaleazã de
faptul cã acesta a semnat procesul verbal din data de 6 noiembrie 2017, unde
la un moment dat se specificã faptul cã el ar fi condus personalul silvic delegat
la faþa locului ºi cã a participat la inventierea ºi marcarea arborilor. Medicul
susþine cã a semnat într-adevãr acest proces-verbal, dar cã nu i-a însoþit la
terenul respectiv din motive de sãnãtate, fiind operat la picior. Aºa se face cã
de atunci nici în ruptul capului, reprezentanþii Ocolului Silvic Tarniþa nu au
mai vrut sã dea curs solicitãrii sale de rectificare a greºelii fãcute.
   “Este un cireº pãsãresc bãtrân de peste 60 de ani, pe care vreau sã-l tai
pentru a-mi asigura lemnele de foc pentru aceastã iarnã. Eu am fost de
bunã credinþã, am procedat aºa cum cere legea, am anunþat Ocolul Silvic ºi
am achitat suma de 120 de lei. Nu pot sã înþeleg aceastã atitudine a unor
funcþionari ai statului, care ar trebui sã fie în slujba cetãþeanului, care ar
trebui sã-I sprijine ºi nicidecum sã-I încurce”, a spus Petre Semenescu.
   Contactat telefonic, ºeful Ocolului Silvic Tarniþa, Doru Cornel Roºianu, a
declarat cã nu s-a dat curs cererii

Pãþania unui mehedinþean care
a vrut sã taie un cireº bãtrân

 Biroul de presã

 Continuare în pag. 7
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Joi, 20 septembrie a.c., la
Pavilionul Multifuncþional, au
început lucrãrile “Simpozionului
Internaþional Drobeta”, organizat
de Muzeul Regiunii Porþilor de Fier.
Evenimentul cultural a reunit
peste 70 de specialiºti din þarã
ºi strãinãtate.
   “Bunã ziua, bine aþi venit la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
din Drobeta Turnu Severin. Suntem
onoraþi cã aþi ales sã participaþi la
Simpozionul organizat de noi ºi
începând din acest moment declar
deschise lucrãrile Simpozionului
Internaþional Drobeta-Ediþia 2018.

Simpozionul Internaþional Drobeta la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

   “Mã bucur sã am alãturi de mine
reprezentanþi ai instituþiilor care au
devenit cei mai straºnici ºi de nãdejde
parteneri ºi colaboratori ai muzeului:
Inspectoratul ªcolar ºi Casa Corpului
Didactic. Aºa cum ºtiþi ºi
dumneavoastrã, muzeul nu poate sã
fie singur ºi întotdeauna, în tot ce face,
lucreazã pe bazã de parteneriate ºi
majoritatea activitãþilor, proiectelor,
evenimentelor au grupuri þintã ºi
unul din mandatele principale ale
noastre ca instituþie de culturã este
acela de a face educaþie prin cultura
tineretului, copiilor, de la cei mai
mici pânã la cei mai mari. ªi, de ce

nu, educaþie permanentã adulþilor.
Simpozionul Internaþional Drobeta
este un bun prilej de a trãi momente
importante împreunã. Pe lângã
faptul cã are o încãrcãturã ºtiinþificã
remarcabilã, creazã ºi cadrul de a
ne cunoaºte mai bine, de a ne
propune obiective comune, de a
lega prietenii, de a socializa ºi cu
alte ocazii, nu numai acum, ºi asta
se întâmplã în fiecare an, pentru cã
simpozioanele sunt parteneriate la
nivel local, create pe bazã de respect
reciproc, ºi de aceea vã mulþumesc

dumneavoastrã ºi managerilor
instituþiilor de culturã similare care
au permis deplasarea
dumneavoastrã în aceste zile la
Drobeta Turnu Severin. Mulþumesc
cadrelor didactice din mediul
universitar care îºi dedicã o parte
importantã din activitate muncii de
cercetare ºi care sunt parteneri la fel
de oneºti, de nãdejde ºi valoroºi
pentru instituþiile de culturã”, a
precizat managerului muzeului, prof.
drd. Doiniþa Mariana Chircu.

 Biroul de presã

Români ºi sârbi, parteneri
de proiecte, locuitori ai Oraºului
Oraviþa, reprezentanþi ai corpului
consular ºi ai autoritãþilor publice
s-au întâlnit joi, 20 septembrie
2018, pentru a sãrbãtori Ziua
Cooperãrii Europene în zona de
graniþã dintre România ºi Serbia.
   Dacã în anii precedenþi aceastã
sãrbãtoare a cooperãrii
transfrontaliere româno-sârbe a avut
un puternic caracter cultural, de
aceastã datã am ales sã ne bucurãm
împreunã prin împãdurirea parcului
situat în strada Zona Gãrii, lângã
ªcoala Gimnazialã „Romul Ladea”
din Oraviþa, o activitate de
revalorificare a parcurilor urbane ºi
de conºtientizare a populaþiei cu
privire la importanþa mediului
înconjurãtor pentru noi ºi
generaþiile urmãtoare.
   De Ziua Cooperãrii Europene,
peste 500 de participanþi de toate
vârstele au ales sã petreacã câteva

500 de oameni din România ºi Serbia s-au bucurat împreunã de sãrbãtoarea
Zilei Cooperãrii Europene 2018 ºi au plantat 34 de copaci la Oraviþa

ore împreunã, plantând 34 de
copaci care sã fie lãsaþi moºtenire
generaþiilor urmãtoare, în fapt un
simbol al celor 34 de proiecte
româno-sârbe finanþate de Uniunea
Europeanã în cadrul Programului
INTERREG IPA de Cooperare
Transfrontalierã România –  Biroul de presã

Serbia. Copiii ºi tineri care au
participat la aceastã sãrbãtoare au
avut ºansa sã asiste la naºterea unui
nou spaþiu verde în oraº, au colorat
asfaltul trotuarelor cu poveºtile
copilãriei ºi au fost rãsplãtiþi cu
dulciuri, baloane colorate ºi alte
materiale promoþionale.

   „Vã mulþumesc pentru sprijinul
acordat ºi anul acesta în
promovarea Zilei Cooperãrii
Europene 2018, un eveniment care
celebreazã cooperarea la toate
graniþele Uniunii Europene, atât
interne, cât ºi externe”.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Cum mulþi dintre noi au
anticipat, Liviu Dragnea a avut câºtig,
practic, total de cauzã la reuniunea
CEX a PSD de la sfârºitul sãptãmânii
trecute. Prin urmare, nimic
surprinzãtor. Cum zicea cineva –
foarte deºtept, desigur – câinele nu
pleacã de la mãcelãrie de bunãvoie.
Oarecum mã surprinde expresia de
învingãtor  pe care o afiºeazã, la orice
apariþie publicã, Liviu Dragnea. La
experienþa politicã pe care se laudã
cã o are, ar putea, eventual, sã
manifeste mãcar niscaiva reþineri.
Altminteri – cum s-a ºi întâmplat, de
altfel – bãieþii „veseli” i-au reactivat
imediat niºte dosãrele pe care DNA
le închisese, în urmã cu câþiva ani.
Nu ºtim dacã de dragul de a-l
achita... definitiv pe aºa- zisul „el lider
maximo” sau, dimpotrivã, de a-l
îngropa mai adânc. Pânã la sfârºitul
anului mai e ceva timp. Suficient
pentru ca anumite conturi politice
sã se regleze.
   * Subteran, bãtãlia se dã pentru
dãrâmarea Guvernului Viorica
Dãncilã, pretextul cel mai... soft
invocat fiind, auziþi ºi

Cãmaºa Pãulicã, sacoul Livake...
dumneavoastrã, „analfabetismul
funcþional” al actualului premier.
Expresia îi aparþine unui vorbete
liberal, Daniel Fenechiu, pre numele
lui. Bine, dumnealui e
ultra...alfabetizat politico- funcþional,
în partidul lui Dan Diaconescu
Direct, pe care l-a slujit cu credinþã
ºi temenele nesfârºite, pânã când
bietul, dar temerarul, Dãnuþ a fost
prins la borcanul cu miere ºi ascuns
pentru ceva vreme de cãtre cei
deranjaþi de gura sa mult prea
bogatã. Iatã, deci, unde sãlãºluia
alfabetizarea funcþionalã a clasei
politice româneºti! Hai, puþin sikir,
mãi dragã Fenechiule, nu matale eºti
chiar cel mai indicat sã vorbeºti în
acest foarte delicat domeniu.
   * Revenind la V.V. Dãncilã, sigur cã
dumneaei tinde sã devinã o maestrã
nedezminþitã a gafelor de toate
categoriile (comportamentale, de
exprimare, de culturã generalã etc.),
dar, spre deosebire de toþi ºmecherii
care i le contabilizeazã extrem de
scrupulos, dumneaei a trãit aproape
un deceniu printre grangurii de la
Bruxelles ºi Strassbourg ºi, dacã nu

cumva ºi-a fãcut printre ei niscaiva
prieteni de nãdejde, mãcar a ajuns sã
le cunoascã obiceiurile ºi nãravurile
specifice. Ceea ce, chiar dacã nu-i
totul, oricum nu e puþin lucru.  Mãcar
o ajutã sã-ºi adapteze, din mers,
miºcãrile, mai ales din perspectiva
celor ºase luni, când România va
conduce Uniunea Europeanã. Prin
urmare, ciocul mic, deocamdatã!
Altminteri, cum am mai spus ºi cu
alte prilejuri, nu veþi reuºi sã faceþi
din doamna Viorica decât un personaj
politic extrem de simpatic ºi de...
popular. ªi, ºtiþi cum se întâmplã -
persoanelor publice de acest tip,
intrate în folclor, li se iartã toate
gafele, toate stângãciile, toþi paºii
greºiþi, devenind extrem de populare,
de simpatice. ªi momentul acela nu
e chiar aºa de îndepãrtat.
   * Cât îl priveºte pe nedemnul
locatar de la Cotroceaua Mov,
eforturile dumisale par concentrate
tocmai pe torpilarea coanei
Veorica, pe compromiterea ei în
cercurile bruxelleze. Probabil, în
speranþa de a-ºi fixa acolo cine ºtie
ce marionetã/matracucã personalã,
astfel încât tot eventualul caimac al
celor ºase luni de ºefie româneascã
la Uniunea Europeanã, sã ajungã
în „ceºtile” sale. Da, ar fi ceva sã-i
vezi în capul treburilor europene,
timp de o jumãtate de an bãtutã pe
muchie, pe silfida Turcan sau pe
virtuozul neîntrecut al serenadelor
la balalaikã, Ludovic Orban,
alãturi cu un clondir de trãscãu.
Dar sã nu ne grãbim...
   * Prin frumosul nostru judeþ se
aud, din ce în ce mai des, acorduri

dintr-un prohod dedicat lui Aladin
Gigi Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean ºi liderul PSD
Mehedinþi. Motivul ar fi atitudinea
ezitantã a acestuia faþã de Liviu
Dragnea, la recenta ºedinþã a CEX.
Dl. Aladin n-ar fi consultat
conducerea PSD Mehedinþi în
problema susþinerii lui Dragnea ºi
ar fi plecat la Bucureºti cu gândul
de a se alãtura „puciºtilor”. Acolo,
însã, confruntat cu realitãþile ºi
tendinþele momentului, dl. Aladin
Georgescu s-ar fi rãzgândit. Nu
ºtim cum s-au întâmplat lucrurile
la faþa locului, dar nu ne e prea
clar pentru ce i se cântã, politic
vorbind, prohodul lui Aladin,
pentru atitudine anti-Dragnea
sau pentru ezitãrile sale? Se
avanseazã ideea cã Dragnea se
va rãzbuna cumplit pe toþi cei
care, într-un fel sau altul, i s-au
opus. Dar dacã Dragnea a fost în
stare de atâta mãrinimie încât sã-
i ierte pe puciºtii „de vârf” (Firea,
Stãnescu, Þuþuianu etc), de ce
nu ar putea sã treacã, mã rog, cu
vederea pãcatele „micilor
puciºti” din judeþele amãrâte,
aflaþi mai mereu între ciocan ºi
nicovalã ºi care ºtiu foarte bine
ce înseamnã sã-þi fie mai aproape
cãmaºa Pãulicã, de pildã, decât
sacoul Livake. Prin urmare, noi
nu credem cã se va ajunge la
decapitãri în PSD. Mai ales într-
un atât de complicat context
precum cel de faþã. Nu credem
noi ºi pace! Dacã  se va dovedi
cã greºim, sã fim pedepsi þi
exemplar! În piaþa publicã!

 Urmare din pag. 3

Este un lucru deosebit de important
cã se vede calitatea crescutã cu fiecare
ediþie, în acest fel se adaugã plus
valoare pentru toate manifestãrile de
acest fel care au loc în judeþul
Mehedinþi, ºi se contabilizeazã
doar câºtiguri.

Trofeul Festivalului a fost câºtigat
de cãtre Silvia Timiº, din Maramureº

“Munte, munte,
brad frumos”

 G. P.
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Deputata PSD de Mehedinþi,
Alina Teiº, a participat la sfârºitul
sãptãmânii trecute la Festivalul de
ceramicã olteneascã ºi tradiþii populare
„Oale ºi sarmale”, din localitatea
ªiºeºti, judeþul Mehedinþi, un
eveniment reluat dupã doi ani ºi prin
care se doreºte promovarea tradiþiilor
din aceastã zonã, ceramica de ªiºeºti
ºi costumul popular tradiþional. Alina

Deputata Alina Teiº: „Vreau sã le organizez copiilor de la «Bordeiaºul» ºi
«Dunav» o excursie la Palatul Parlamentului în cadrul «ªcoala Altfel»

Teiº a fost impresionatã de organizarea
acestui eveniment, spunând, printre
altele, cã este foarte bine cã s-a reluat
acest festival de tradiþie al judeþului,
iar din calitatea sa de parlamentar de
Mehedinþi va sprijini, dacã i se va
solicita, ediþiile urmãtoare. Însã cel mai
mult a impresionat-o copiii de la
Ansamblul „Bordeiaºul”, din
localitatea ªiºeºti, ºi cei de la Formaþia

„Dunav”, din comuna
ªviniþa, copii care au
oferit un spectacol
folcloric foarte frumos,
alãturi de copii din Serbia
ºi Bulgaria. Încântatã de
aceºti copii minunaþi ºi
talentaþi, Alina Teiº a spus
cã le va organiza o
excursie la Bucureºti, la
Parlamentul României,
alãturi de profesorii lor ºi
primarii celor douã

localitãþi, în cadrul programului
„ªcoala Altfel”.
   “A fost pentru prima datã când în
calitate de deputat al judeþului am
participat la Festivalul «Oale ºi
sarmale» de la ªiºeºti. Primarul
localitãþii, domnul Marian Rãducan,
doreºte prin reluarea acestui festival
de tradiþie sã promoveze ceramica de
ªiºeºti, portul popular ºi tradiþiile

populare din aceastã zonã a judeþului.
Îl felicit personal pentru aceastã
iniþiativã ºi îl asigur cã îl voi sprijini
pentru organizarea ediþiilor viitoare.
Cel mai mult însã la ªiºeºti m-au
impresionat copiii de la Ansamblul
«Bordeiaºul» de la ªiºeºti ºi cei de
la Formaþia «Dunav» din ªviniþa,
care au oferit un spectacol
extraordinar, prin care au demonstrat
nu doar cã sunt niºte copii minunaþi,
dar ºi foarte talentaþi. În semn de
preþuire pentru ei vreau sã le fac un
cadou, sã le organizez o excursie la
Bucureºti, pentru a vizita Parlamentul
României, alãturi de profesorii lor ºi
primarii celor douã comune, domnii
Marian Rãducan ºi Nicolaie Curici,
în cadrul programului «ªcoala
Altfel»”. Consider cã aceºti copii
frumoºi ºi talentaþi meritã pe deplin
aceastã excursie”, a declarat Alina
Teiº.  Biroul de presã

Sâmbãtã, 22 septembrie
2018, la Pavilionul Multifuncþional
al Muzeului Regiunii Porþilor de Fier,
copiii de la Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Mehedinþi au participat la
atelierul de lucru Transilvania ºi la
atelierul de lucru Regatul României.
Aceste ateliere de lucru se
organizeazã în cadrul proiectului
cultural “100 de file de istorie din
Cartea Unirii”, proiect cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional. Tema acestor ateliere a fost
legatã de personalitãþile care au

“100 de file de istorie din Cartea Unirii” la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
participat la actul Unirii din 1918.
   Prin abordarea jocurilor de rol, ca
metodã alternativã în înþelegerea unor
aspecte legate de procesul complex
al Unirii de la 1918, copiii au învãþat
despre Ferdinand I ºi Alexandru
Marghiloman, personalitãþi cu rol
important în procesul Unirii de la
1918. Prin jocul de cunoaºtere
(portretele), copiii au “fãcut
cunoºtinþã” cu cele 2 personalitãþi,
prin jocul de exprimare a personalitãþii
(cercul de conversaþie), copiii au
evidenþiat virtuþile celor care au fãurit
Unirea de la 1918, iar prin jocul -

 Biroul de presã
cãlãtoria misterioasã, copiii au
“reconstituit” cronologia eveni-

mentelor premergãtoare Unirii de la
1918.

 urmare din pag. 4

 Alexia M.

  medicului Semenescu
întrucât sunt foarte multe solicitãri din partea cetãþenilor din zonã, iar
personalul este redus. În plus, acesta a þinut sã precizeze cã situaþia ar fi
fost evitatã dacã medicul ar fi indicat corect cireºul atunci când angajaþii
ocolului au venit la faþa locului.

Pãþania...
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Ehei!, s-au întîmplat multe de
cînd am lipsit ºi m-am gîndit sã vã
spun cît de frumos este sã trãieºti într-
un sat de munte, simplu de tot, fãrã
„enter” ºi e-mail, fãrã mobilul care
sîcîie uneori, cît de frumos este sã te
strige poºtaºul la o poartã veche, sã
ai lampã cu gaz ºi foc în vatrã, sã
trãieºti fãrã grija ratelor ºi a maldãrului
de facturi. Dar mi-a fost dor de revistã
ºi de cititorii mei. Apoi, nu m-am
îndurat sã-i las în pace pe muºterii
care au creat acest periculos rãzboi
între români. Îmi sînt atît de dragi
politicienii, în mare parte niºte inculþi,
cu masterate ºi doctorate pe bandã
rulantã, folosind metoda plagiatului
ºi ºpãgii, ºi doresc sã-mi aduc în
continuare contribuþia la marea lor
debarasare. Nu-s deloc grei ºi am
puterea sã-i tîrãsc la coºul de gunoi
al istoriei. Mai dor mi-a fost de
profesorul cu case din meditaþii,
preºedintele scos din cãciula feisbuc,
meºter în faultarea poporului, mult
mai demagog ºi mai trãdãtor decît
politicienii vechiului regim.
   Tot mai ridicol în pretenþii,
rãspîndac penibil ºi jenant, lovit de
nulitate, slugoiul, obiditul ºi
obedientul „Kleine Klaus” apeleazã la
stãpînii lui externi, la Comisia de la
Veneþia, care îi susþine pe rãtãciþii
împerecheaþi în buzunarul de la spate.
Bun înþeles, el a fãcut, ca întotdeauna,
o cãlcãturã moale care se înfundã pas
cu pas de la primul pas. La fel ca ºi
modelul sãu, Bãsescu, îºi urmãreºte
strict interesele, mîrîie ºi bîrîie fãrã
argumente, tot în favoarea sa. Ce a
vorbit el cu membrii comisiei de la
Veneþia? Pãi, s-a plîns ca un mucos
cãruia i s-a luat acadeaua din gurã!
Altfel n-ar avea minte sã înþeleagã ce
au spus ãia de la Veneþia, de vreme
ce i-a trebuit o lunã de zile sã citeascã

„Stimabile, eºti un idiot!”
referatul C.C.R. de destituire a
Codruþei! În plus, cine i-ar lua în
seamã minciunile? Modificãrile
aduse Codurilor în Parlament vin sã
facã dreptate! Iar Ministrul Justiþiei se
aratã cel mai capabil ºi curajos ministru
de la lovitura de stat din ’89. În plus,
este membru al Comisiei de la Veneþia.
Der Kleine Klaus se plînge, cã atîta ºtie,
dar directorul S.R.I., Hellvig plînge în
batistã prin somaþie biologicã!
   Preºedintele Comisiei S.R.I.,
Claudiu Manda, a anunþat cã Hellvig
este audiat în cazul protocoalele
secrete, efectele pestei porcine,
protestele din 10 august ºi bugetul
S.R.I. Neoficial, va fi anchetat despre
mafia aglutinatã în S.R.I. ºi D.N.A.
Acest domn Hellvig a declarat cã
S.R.I. ºtia încã din 2016 cã va veni
pesta porcinã. Sigur, la S.R.I. sînt
niºte „medici veterinari” mai
performanþi decît institutele ºi
laboratoarele specializate, informaþi la
timp cu locul ºi data unde vor fi
plasate pestele ºi gripele menite sã
distrugã ºeptelul românesc. Pentru
numirea lui Hellvig la ºefia S.R.I.,
Klaus a consultat axa Washignton-
Berlin (pe cînd aceasta funcþiona),
personajul fiind parte din pachetul de
datorii faþã de sponsori sau alte
trocuri ºi în contextul vasalitãþii faþã
de imperiile hiperactive ale
multinaþionalelor occidentale.
   Nici prea titrat, nici cu o profesie la
bazã (a se vedea cã are un curs de cîþiva
ani, trei parcã, la o universitate, plus
niºte cursuri politice de varã), din
postura de ºomer de lux, Eduard
Hellvig s-a trezit dintr-un salt acrobatic
tocmai în fruntea S.R.I., una dintre cele
mai importante pîrghii în administrarea
ºi apãrarea statului român.
   Dupã cum vedem, la cîrma
României s-a rotit perpetuu acelaºi
profil care ºi-a dat pantalonii jos la
comandã sau ºi-a ridicat fusta, cu
plecãciune ºi smerenie, în faþa
„valorilor” occidentale! În acest ritm al
inversãrii acute ºi periculoase a
valorilor românismului, nu peste mult
timp, copiii românilor se vor numi în
mod obligatoriu, Abdulah, Klaus,
Ahmed, Orban, Helga, Merkel, Hellvig,
Marko Attila, acesta din urmã fiind
numele deputatului fugar, care se

ascunde în Ungaria dupã ce Camera
Deputaþilor a dat aviz de arestare
preventivã, iar M.A.E. s-a spãlat pe
mîini. Sã luãm la cunoºtinþã cã în
2009, Eduard devine absolvent -
bursier Sörös al unor cursuri speciale
ºi a solicitat acordarea de ajutor de
ºomaj din partea statului român,
pentru cã nu ºi-a putut gãsi un loc de
muncã. Alãturi de acesta încã 59 de
foºti parlamentari au solicitat ajutor de
ºomaj, mulþi dintre ei fãcînd parte din
categoria ºomerilor de lux, cu conturi
consistente în bãnci ºi acþiuni la
diverse firme aducãtoare de venituri.
   Rogu-vã, gîndiþi-vã la un român
muncitor, al cãrui loc de muncã a fost
desfiinþat (exemplul cel mai recent
fiind al muncitorilor de la fermele
porcilor executaþi la ordin), care va
primi o îndemnizaþie de ºomaj de
cîteva sute de lei pe lunã, pe o
perioadã de 9 luni. Ehei, Poporul nu
poate fi sabotat la nesfîrºit! Mã întreb,
cînd oare ne-a dat nouã mintea pe
dinafarã? Atunci cînd unii au intrat în
biserica „Adularea lui Iohannis” ºi au
stat prea mult în genunchi, sau acum,
cînd, cu coada între picioare, vãd cum
adoraþii lor se ploconesc în faþa unor
„sfinþi” strãini, care nu se vor trezi
niciodatã din revelaþia lãcomiei ºi
corupþiei. Dacã aº avea puteri sporite
aº reduce la jumãtate numãrul
servitorilor din servicii. România nu-
ºi poate permite luxul unei
concurenþe cu C.I.A., privind numãrul
de angajaþi, aceºtia consumînd bani
serioºi de la buget. De ce ar avea
nevoie România de atîþia servitori,
care sã spunã mereu „yes!”, în
schimbul unor salarii consistente,
cînd soarta României este tranºatã în
spatele uºilor închise de nedreptele
ºi întortocheatele politici
Washington-Bruxell & Co? Încã de
la celebrele „Þigarete 1 ºi 2” ºtim cã
serviciile asigurau sprijin informativ,
logistic ºi de specialitate corupþilor.
ªi chiar dacã printre oamenii
serviciilor se mai gãsesc ºi patrioþi,
cine ia în seamã rapoartele lor?
   Revenind la voiajorul-ºef de la
Cotroceni, cînd nu þine discursuri grave,
adicã bolnave, schiazã sau merge cu
bicicleta de ziua naþionalã a þãrii pe care,
oficial, ar trebui s-o reprezinte. Ca

scriitor, ºi-a sclintit glezna cenuºie! Cum
altceva nu ºtie sã facã ºi nimic nu a fãcut
pentru þarã, a hotãrît sã lase mãcar
impresia cã e gentleman, oferind
decoraþii de tot felul pînã ºi duºmanilor
þãrii. Simpatic, nu?! Þii propria populaþie
în infern, dezbini ºi instigi, dar oferi
decoraþii ºi-i aperi pe staliniºtii din
D.N.A. ºi S.R.I., care nu-i lasã pe
români sã trãiascã în pace. Ce-i care l-
aþi votat, luaþi-vã marioneta acasã, cã
prea a behãit pe ritmul puterilor
occidentale ºi prea a dezbinat societatea
româneascã împãrþitã deja de Bãsescu
în douã tabere gata de luptã. Ce noroc
a avut poporul nostru cu Iohannis ãsta
de a ajuns sã se batã român cu român!
ªi ce adînci semnificaþii filozofice
ascund intervenþiile publice ale lui
Iohannis! Întotdeauna arogante, rãu
voitoare ºi aþîþînd la urã! Febril ºi
debusolat, vîndutul ºi duºmanul
poporului român l-a luat pe Bãsescu
de maestru, de model!
   Vigilent cu fotoliul sãu, n-a avut niciun
interes sã eficientizeze, sã performeze
statul de drept. Preocuparea sa a fost,
cum ºi prin ce fisuri sã foloseascã
eºecurile instituþionale. Dar nu-i poate
prosti pe toþi românii! Nu toþi înghit pe
nemestecate minciunile sale! ªi vor
scuipa la vot cu scîrbã în ele! Iohannis
ºi-a dovedit de zeci de ori laºitatea. De
cîte ori i s-a cerut sã se pronunþe în
legãturã cu atrocitãþile comise de Koveºi
a cotit-o ca la Ploieºtiul lui Portocalã.
În locul unui punct de vedere raþional ºi
demn de orice democraþie maturã, cu
privire la familie ºi cãsãtoria naturalã, el
a anunþat cu aroganþã ºi dispreþ cã este
tolerant cu deviaþii ºi ne-a numit fanatici
religioºi, aducînd un afront milioanelor
de români care vãd cãsãtoria aºa cum a
fost ea de la Zidirea lumii, între un bãrbat
ºi o femeie. Sã nu uitãm de legea pe
care Iohannis a promulgat-o în pas
alergãtor (comparativ cu tergiversarea
revocãrii stalinistei), mai rapid decît
cursa Bucureºti-Sibiu, mizerabila
Lege fãrã de lege, prin care „Charloþii
politicii româneºti” i-au transformat
pe Eliade, Noica, Þuþea, Nae Ionescu,
Radu Gyr, Vulcãnescu... în proscriºi
ai „dictaturii haosului”!

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Cea mai tare mitã din lume e
când mituitorul oferã ce nu este al lui
ºi încaseazã. Liniºte, continuitate,
persistenþã la putere. Este ºi cazul
concursurilor trucate pentru posturile
de la stat sau managementul
partidelor politice sau managementul
din instituþii publice, din primãrii,
spitale. Sigur cã nu generalizãm.
   Pentru un politruc este ideal sã
ajungã sã ocupe o funcþie de mare
rãspundere ºi sã înceapã sã
producã marafeþi doar dând din
gurã sau din tranzacþionarea
posturilor publice. Adicã fiecare
concurs de angajare e pregãtit
pentru cineva. Are deja un
câºtigãtor ºi din acest motiv de
multe ori sunt candidaþi care, dupã
ce se lãmuresc în legãturã cu
situaþia, ajung sã se retragã.
   În alte situaþii nu se prezintã decât
câºtigãtorul ºi un fraier sau un
iepure de fugã, sã parã cã nu a fost
aranjat concursul pentru cel care a
dat banul înainte; sau nu a dat banul,
dar e fiica sau fiul cuiva mare sau
nepotul sau nepoata sau amantul

 ªtefan Bãeºiu

Dragnea i-a cumpãrat pe baroni cu bani ºi funcþii de la popor
sau amanta sau soþia ºi alte grade.
Cea mai tare slujbã este cea obþinutã
în democraþie prin intermediul
partidului sau a alegerilor. Cãci ºi în
alegeri multe posturi de senator ºi
de deputat costã destul de mult
pentru veniturile de o viaþã ale unui
român. Nu cred cã este o instituþie
publicã în care sã nu fie ceva fals,
un concurs trucat, vreo pilã politicã,
vreun aranjament în urma cãruia
nevasta sau pila cuiva sã intre pe alte
criterii, în afara competenþei.
   Sigur cã unii ar putea spune cã ºi
la partide este cam acelaºi lucru,
numai cã îþi trebuie ºi dovezi de
candidaþi care merg cu valiza la
ºeful de partid sau la naºul din
partid sau la ºoferul partidului. Sau
neveste care sunt angajate pe la
ITM, AJOFM, AFIR, APIA ºi altele.
Adicã pe unde sunt servicii sigure,
bune de ieºit la pensie. Adicã ceva
pe viaþã ºi nu se mai streseazã pila
cã viaþa este nefericitã. ªi acum
salariile sunt bunicele, ca pe
vremuri în aparatul de partid ºi de
stat. Adicã sectorul privat oricum a

rãmas de râpã.
   Nu cred cã se aºtepta careva ca
Liviu Dragnea sã pice dupã ºedinþa
CEx. Astfel de momente sunt
exploatate la maximum de
politicienii care stau sã pice ºi mai
ales de cei care stau sã primeascã.
Ãla care stã sã pice e în stare sã
promitã ºi sã ofere orice, ca sã îºi
conserve funcþia ºi privilegiile de
ºef al þãrii sau de naº al statului.
Fie el ºi paralel sau perpendicular.
   Abia au aºteptat unii din PSD ca
Dragnea sã intre într-o fundãturã.
Au ameninþat cã îl dau jos, cã sunt
revoluþionari, cã nu se mai poate,
cã e nevoie de schimbare, de
reformã. Unii poate chiar au crezut
în toate astea. Pentru majoritatea a
fost un bun prilej de a merge „la
cumpãrãturi” pe gratis. Adicã sã
primeºti fãrã sã plãteºti. ªi-au
frecat palmele de bucurie ºi au
chiuit cã Dragnea e strâns cu uºa
ºi pot sã mai obþinã un post, o
finanþare, o rectificare din fondul
de rezervã, ceva bani pentru ca sã
mãnânce ºi gura firmelor cotizante
în alegeri pentru PSD sau pentru
alte partide.
   Unii pesediºti au ieºit „încãrcaþi”
dupã ºedinþã, iar Dragnea a epuizat
toate mijloacele de a-i mulþumi pe
baronii sãi din partid. Data viitoare
punga va fi cam goalã ºi nu va mai
avea ce sã le mai ofere. A fost

momentul cel mai bun pentru boºii
din judeþe sã punã mâna ºi pe alte
lucruri pe care în alt context nu le-
ar fi putut obþine.
   Problema este cã Liviu Dragnea
nu a dat de la el, ci a dat tot de la
popor. ªi banii trimiºi sãptãmâna
trecutã în judeþe pe furiº, i-a luat
tot de la popor ºi funcþiile pe care
le-a promis unora ºi altora tot de
la stat sunt, deci tot de la popor.
   E ºi asta o afacere, sã dai, cã nu
dai de la tine ºi sã primeºti un
sprijin politic iluzoriu. Dragnea a
terminat ce avea de oferit. Punga e
goalã. Doar dacã nu cumva intrã în
belinele ºi suinele lui, sã înceapã
sã le dea din buzunarul propriu sau
al interpuºilor sau al micului
porcar care s-a însurat recent.
   Te ºi miri câteodatã cum unul ca
Dragnea a reuºit sã vinã la
conducerea þãrii. Deºi suntem în
democraþie seamãnã mai degrabã a
comunism. Numai pe vremea PCR
ajungeau sã promoveze astfel de
elemente de joasã speþã. Dar parcã
activistul era dublat de un specialist
cu greutate ºi de certã valoare pe
vremea PCR. De cine e dublat
Dragnea în conducerea þãrii? De
Dãncilã? Sau de Irinuca, de 26 de ani,
secretara sau amanta sa mai tânãrã...
Halal moment al istoriei noastre. Cred
cã la fel oftau ºi strãmoºii noºtri.
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare de
echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

Cerinþe:
bune cunoºtiinþe de utilizare a maºinii de cusut;

Descrierea jobului:
- salariu net motivant;
- tichete de masã;
- condiþii de muncã la nivelul standardelor UE
Pentru cei din afara localitãþii (Orºova,
Motru, Floreºti etc.) se asigurã
transportul.
CV-urile se depun la sediul firmei din
Drobeta-Turnu Severin, (vis-a-vis de Hotel
CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

Preoþii, cântãreþii  bisericeºti ºi
credincioºii din Episcopia Severinului ºi
Strehaiei sunt invitaþi sã participe joi, 27
septembrie, ora 17.30, în sala mare a Palatului
Culturii “Teodor Costescu” din Drobeta Turnu

Conferinþa pastoral-misionarã de toamnã-iarnã
2018 în Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Vând apartament 2 (douã) camere
situat în Drobeta Turnu Severin.
Relaþii la telefon 0744 514 605.

a n u n þ

Iniþiativa mea de comunicare prin e-mail sau fax a
actelor administrativ fiscale emise de Direcþia de Taxe ºi
Impozite a devenit hotãrâre.
   Astfel, toþi cetãþenii care vor o comunicare rapidã ºi eficientã
pot opta ca documentele sã le fie Comunicate prin e-mail sau
prin fax, fiind necesarã doar o simplã cerere în acest sens 
   Avantajele pentru cetãþeni sunt clare: se evitã erorile, se
evitã eventualele întârzieri în comunicarea actelor.
   Pentru Primãrie poate însemna o economie majorã, în
condiþiile în care comunicarea unui singur document prin
metoda clasicã (prin plic) costa 8 lei. Banii economisiþi
astfel pot fi investiþi în proiecte pentru comunitate.

Comunicare acte fiscale prin e-mail

Daniel Cîrjan,
viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin

Severin, la conferinþa pastoral-misionarã de
toamnã-iarnã.
  Tema acestei ediþii a conferinþei este “Familia
creºtinã între ideal ºi provocãri” ºi va fi susþinutã
de pãrintele Nicolae Tãnase de la Valea Plopului.

 urmare din pag. 1Turismul în Clisura Dunãrii...
Demersurile pentru reabilitarea drumului

care strãbate Clisura Dunãrii au început în anului
2014. Preºedintele CJ Mehedinþi, Aladin
Georgescu susþine cã intervenþiile au fost
prioritizate, în funcþie de starea carosabilului.
   “Unul dintre obiectivele mele este sprijinirea
turismului în judeþul Mehedinþi, sub toate formele
sale, iar Clisura Dunãrii este zona care aduce cei
mai mulþi turiºti în ultimii ani. Trebuie sã intervenim
cât se poate pentru a asigura condiþii bune ca ºi
gazde ºi sã aºteptãm ca turiºtii care vin prima datã,
sã îºi doreascã sã vinã ºi a doua oarã. Încã din
anul 2014 am început sã fac demersuri pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere pe DN 57. În
toamna lui 2014 s-au alocat bani ºi s-au asfaltat
5,6 kilometri între Dubova ºi Sviniþa, pe trei
tronsoane unde pur ºi simplu nu mai era asfalt.
Ulterior, din 2015 pânã în 2017 s-au fãcut turnat
covoare asfaltice pe alte porþiuni grav afectate.”, a
arãtat preºedintele CJ Mehedinþi.

În luna iunie a anului 2018, la invitaþia
preºedintelui CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu,
directorul general al Companiei Naþionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis
Neaga, a venit în judeþul Mehedinþi ºi a traversat
toatã reþeaua de drumuri naþionale. Convins de
ºeful de la judeþ, cã pe Clisura Dunãrii, turismul
are nevoie de un trafic în condiþii bune, Neaga a
promis cã va aloca fondurile necesare  pentru
continuarea lucrãrilor de reabilitare a DN 57, iar
în toamna acestui an se vor face efectiv. Zis ºi
fãcut! Astfel, de luni, 24 septembrie 2018, se toarnã
asfalt pe un tronson de aproximativ cinci kilometri.
“Este un obiectiv extrem de important nu numai

pentru locuitorii din comuna Eºelniþa, ci ºi pentru
turismul de pe Clisura Dunãrii. În acest an s-au mai
fãcut reparaþii, s-au turnat covoare asfaltice pe Clisura
Dunãrii ºi iatã cã acum, dupã vizita domnului director
general al CNAIR, Narcis Neaga, s-au alocat bani
pentru asfaltarea acestor aproape cinci kilometri, de
la jumãtatea comunei Eºelniþa pânã la intrarea în
municipiul Orºova. Sper ca la anul, când vom avea
aflux de turiºti pe Clisura Dunãrii, sã se circule în
condiþii foarte bune”, a declarat preºedintele CJ
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Lucrãrile de asfaltare pe Clisura Dunãrii ar
urma sã dureze douã sãptãmâni. Totodatã,
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a început demersuri pentru
iluminarea Chipului lui Decebal, astfel încât el
sã fie vizibil turiºtilor pe timpul nopþii, la fel ca
ºi Podul peste Dunãre din apropiere.
   “În cursul zilei de luni, 24 septembrie, am avut
o întâlnire la faþa locului cu echipa de proiectanþi,
ingineri din cadrul DRDP Timiºoara care vor
întocmi în perioada urmãtoare proiectul tehnic
pentru iluminarea Podului ºi a Chipului lui
Decebal. Eu am fãcut demersuri pentru
alimentarea cu energie electricã a zonei, iar pentru
iluminarea obiectivelor, Consiliul Judeþean
Mehedinþi se va asocia cu DRDP Timiºoara, cei
care administreazã drumul naþional”, a explicat
preºedintele CJ Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Primii turiºti care se vor bucura de lucrãrile de
reabilitare a DN 57 dar ºi de cele douã obiective
iluminate vor fi cei care îºi vor petrece concediile
pe Clisura Dunãrii, în vara anului viitor.
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ªtefan Bãnicã dã viaþã unui nou personaj fascinant din
galeria dramaturgului Neil Simon, Jake, singurul rol masculin
din piesa “Jake ºi femeile lui”. Piesa este regizatã de Claudiu
Goga, iar din distribuþie fac parte: Carmen Tãnase, Anca Dumitra,
Andreea Vasile, Luminiþa Erga, Ada Galeº, Diana Roman,
Nadiana Sãlãgean, Roberta Mitache – femeile care populeazã
lumea realã ºi imaginarã a lui Jake, interpretat de ªtefan Bãnicã.
Piesa lui Neil Simon “Jake ºi femeile lui” s-a jucat prima data
pe Broadway, în 1992, cu Alan Alda în rolul principal. În 1992,
piesa a avut 245 de reprezentaþii pe Broadway.
   Jake este un scriitor de succes, care are relaþii cu probleme.
Aflat la a doua cãsãtorie, în pragul unei crize, Jake examineazã
toate relaþiile cu femeile din viaþa sa, suprapunând planul
imaginar cu cel real, în speranþa de a înþelege modul prin care ar
putea fi un soþ mai bun. Piesa permite spectatorului sã intre în
lumea interioarã a celebrului autor, fiind în parte autobiografia
celui mai mare dramaturg contemporan, Neil Simon. Acþiunea
se desfãºoarã în apartamentul newyorkez al scriitorului, unde
realitatea ºi imaginaþia se amestecã, graniþa dintre lumea realã
ºi universul din capul scriitorului devenind din ce în ce mai
finã, aproape topindu-se. Jake dialogheazã mult, atât cu femeile
din viaþa lui realã, cât ºi cu cele din lumea sa imaginarã, cum ar
fi prima soþie, decedatã în urmã cu mulþi ani. Din interacþiunea
lui Jake cu femeile din viaþa lui, fie reale, fie imaginare, rezultã
atât comicul situaþiilor, dar ºi momentele de mare sensibilitate.
   “Regizorul Claudiu Goga a fãcut o alegere extrem de inspiratã
distribuindu-l pe ªtefan Bãnicã în rolul lui Jake” (Judy Florescu).
Rolul este complex ºi dificil, ªtefan Bãnicã interacþionând cu
toate femeile, cu sine ºi cu publicul. “<este unul dintre cele
mai interesante spectacole pe care le-am jucat în cariera mea>”
- a declarat ªtefan Bãnicã.
   Aºadar, credeþi cã aveþi probleme? Veniþi la teatru sã vedeþi
câte probleme are Jake!
   Biletele sunt puse în vânzare la Agenþia Teatralã, situatã la
intrarea în sala de spectacole a Palatului Culturii “Teodor
Costescu”.

Programul Agenþiei Teatrale este urmãtorul:
LUNI-JOI orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI orele 08:30-13:00
   Preþul unui bilet este de: 80 lei (parter salã) ºi 60 lei (balcon).
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 08:00-
16:00, la tel. 0733/033071.

Evoluþia perechii euro/leu a fost una
crescãtoare, influenþatã de conflictul din PSD
dar ºi de revenirea aversiunii faþã de risc.
   Cursul euro a crescut de la 4,6524 la
4,6605 lei, la sfârºitul intervalului, medie
care reprezintã maximul ultimei luni.
Tranzacþiile s-au realizat într-un culoar
cuprins între 4,658 ºi 4,662 lei.
   Media dolarului american a scãzut de la
3,9764 la 3,9517 lei, minimul ultimelor
douã luni. La sfârºitul perioadei, cursul a
crescut uºor, la 3,9612 lei, iar cotaþiile din
piaþã au fluctuat între 3,956 ºi 3,965 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele
internaþionale de la 1,125 la 1,138 franci/euro,
iar media ei a scãzut de la 4,1351 la 4,0984 lei.
   Conform unei sondaj realizat de CFA
România, „valoarea medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de 6 luni este de 4,6935, în
timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea
medie a cursului anticipat este de 4,7375”.
   La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR
la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei, se plasa la
3,15%, iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
stagna la 3,38%. Indicii la nouã ºi 12 luni
se situau la 3,47%, respectiv la 3,52%.
Acelaºi sondaj CFA România apreciazã cã rata

Euro a urcat la 4,66 lei
medie a ROBOR cu scadenþa de 3 luni
anticipatã peste 12 luni este 3,88%, precizând
cã „având în vedere rata anticipatã a inflaþiei,
pentru scadenþele pe termen scurt, sunt
anticipate în continuare dobânzi real negative”.
   „Rãzboiul vamal” dintre Statele Unite ºi
China a fost cel care a influenþat evoluþia
perechii euro/dolar, în lipsa unor date
economice importante care sã vinã de pe
cele douã maluri ale Atlanticului.
   Euro a crescut de la 1,1667 dolari, la
începutul perioadei, la 1,1815 dolari, nivel
care a mai fost atins în iunie. La sfârºitul
intervalului tranzacþiile se realizau în
culoarul 1,1754 – 1,1776 dolari, investitorii
aºteptând decizia de politicã monetarã a
Rezervei Federale americane.
   Piaþa anticipeazã o majorare de cãtre
Rezerva Federalã americanã a dobânzii sale
cheie la 2 – 2,25%, valori care nu au mai
fost atinse de zece ani. O astfel de creºtere
ar putea aduce o revenire pe apreciere a
monedei americane.
   De deprecierea bancnotei verzi a profitat
bitcoin, al cãrui indice compozit calculat de
Bloomberg a crescut la 6.730,32 dolari, pentru
a scãdea la finalul intervalului la 6.444 dolari.
Analiza cuprinde perioada 19 – 26 septembrie.

Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, cu sediul
în strada Mareºal I. Averescu, nr. 2, invitã
publicul interesat sã transmitã observaþii
ºi propuneri privind intenþia de elaborare
a documentaþiei de urbanism: „PUZ – în
vederea construirii imobil P+1 cu
destinaþia de spaþiu comercial”, pentru
zona delimitatã astfel:
- Nord: Alee Carosabilã;
- Sud: Bloc A4;
- Est: Strada Gheorghe ªincai;
- Vest: Strada Aleea Castanilor (bloc C2).

ANUNÞ PUBLICITAR
     Consultarea populaþiei va avea loc la
sediul Primãriei Drobeta Turnu Severin, în
data de 11.10.2018.
     Documentaþia se poate studia la sediul
Primãriei Drobeta Turnu Severin în format
fizic ºi în format electronic pe site-ul
Primãriei municipiului Drobeta Turnu
Severin în perioada 27.09.2018 –
11.10.2018.

Arhitect ªef, ªtefan Burlacu
ªef Serviciu Urbanism,Maria Marghescu

Întocmit,Chircu Romulus

 Radu Georgescu

 urmare din pag. 1

„Din pãcare nu aparþine Primãriei, aparþine
moºtenitorilor, noi am luat legãtura cu
aceºtia ºi de curând am primit o ofertã
pentru a o cumpãra. Vrem sã vedem, pe
lângã achiziþionarea ei, ce ar mai însemna
reabilitarea acestei case ºi transformarea
ei în muzeu. Pe banii Primãriei, este exclus
sã poatã fi fãcutã, dar putem lua fonduri
europene. Sper sã ne înþelegem cu
moºtenitorii ºi sã gãsim, de ce nu, o soluþie
comunã”, a declarat primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu.

Primãria vrea sã salveze Casa Anghel
În jurul anilor 1980, regimul comunist a hotãrât
demolarea acestei case. Culmea este cã, atunci,
proprietarul a fost despãgubit. Din fericire, casa
nu a fost demolatã, iar dupã 1992 a fost
reintrodusã pe lista valorilor de patrimoniu,
dorindu-se restaurarea ei ºi includerea ei în
circuitul muzeal ºi turistic. În perioada regimului
comunist, aici a funcþionat o cantinã a sãracilor.
Gheorghe Anghel este, printre altele, autorul
statuii lui Mihai Eminescu din faþa Ateneului
Român.  Biroul de presã
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Tu eºti vedeta Zodiacului, datoritã energiei
deosebite ce o primeºti din astral. Este un moment
de final ºi unul de început. Ai ºanse bune de a te
raporta altfel la tot ce te înconjoarã. Înoieºte-þi
garderoba, înscrie-te la un program de întreþinere
corporalã ºi traseazã planuri personale ºi
profesionale pe termen lung. Stãrile tale de spirit
sunt fluctuante, astfel cã este mai dificil sã te implici în
acþiuni comune cu alþii. Cumva sunt zile bune numai
pentru tine ºi treburile tale personale, de aceea ar fi
bine sã profiþi din plin. În perioada 27 – 29 septembrie
se întrezãresc cheltuieli cotidiene, informaþii referitoare
la salarizarea locului de muncã, dar ºi modificãri în
condiþiile de lucru. Surprizele pot fi de proporþii.
Controleazã-þi reacþiile ºi fii rãbdãtor, calm, tolerant!
Totul se desfãºoarã spre binele tãu suprem, chiar dacã,
deocamdatã nu întrezãreºti acest bine. Întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna aceasta se recomandã multã atenþie la
capitolul sãnãtate. Bine ar fi sã-þi iei câteva zile de
vacanþã sau mãcar sã încerci sã te ocupi de treburi
uºoare. Sunt posibile stãri interioare contradictorii,
iar sãnãtatea întregului organism este vulnerabilã.
Nu sunt indicate consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale. Foloseºte doar remedii
naturiste, stai mai mult în aer liber ºi odihneºte-te
regulat. Sunt zile bune pentru o reevaluare atentã a
evenimentelor ºi oamenilor din viaþa ta. La o analizã
atentã a proiectelor în care eºti implicat alãturi de
alþii, vei constata cã este nevoie sã te retragi din
unele activitãþi care nu te mai reprezintã sau care nu
mai sunt profitabile. Discuþiile tãinuite cu cineva drag
ºi de încredere te ajutã sã-þi lãmureºti multe ºi
mãrunte. Cheltuieli cotidiene.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Evenimentele importante ale sãptãmânii roiesc
în jurul prietenilor. Astfel, unele relaþii se pot
încheia definitv, dar se face loc pentru altele mult
mai profitabile. Pot apãrea în viaþa ta oameni
deosebiþi, interesanþi, alãturi de care sã desfãºori
activitãþi cu scopuri umanitare. Comunicarea va
fi importantã. Discuþiile cu cei apropiaþi vor fi
frecvente, iar profitul de partea tuturor. Este foarte
probabil ca un protector important sã-þi dea sfaturi ºi
soluþii ingenioase la problemele cu care te confrunþi
actualmente în domeniul profesional. Totuºi,
susþinerea de la prieteni ºi protectori va dura
aproximativ trei sãptãmâni, de aceea fii prudent ºi
valorificã la maxim potenþialul oferit de aceºtia. În
segmentul profesional, relaþiile colegiale vor deveni
destul de anoste, iar la serviciu apar sarcini de lucru
noi. Dozeazã-þi eforturile, evitã provocãrile celorlalþi
ºi bazeazã-te doar pe tine.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13

(27 septembrie - 3 octombrie 2018)
Horoscop

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, prin intermediul serviciului
EURES din cadrul AJOFM Mehedinþi,
promoveazã oferta unui angajator din Spania de
800 locuri de muncã la nivel naþional (dintre
care 400 locuri pentru femei ºi 400 de locuri
pentru cupluri), pentru munca sezonierã în
agriculturã pentru recoltarea cãpºunilor,
campania 2019 (nu se solicitã experienþã).
   Durata contractului de muncã este de aproximativ
3 luni, data estimatã de angajare fiind 15 februarie
2019. Timpul de lucru este de 6,5 ore efectiv
lucrate/zi, 40 de ore /sãptãmânã împãrþite în 6 zile,
ziua de odihnã nefiind neapãrat duminica.
   Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, plãtibil
la douã sãptãmâni prin transfer bancar.
Contribuþiile datorate sunt: (IRPF=impozit) = 2%
impozit, asigurare medicalã = 113 euro/lunã.
Perioada de probã este de 15 zile.

Locuri de muncã sezonierã în agriculturã - Spania - Campania 2019
   Cazarea este oferitã de cãtre angajator contra unei
sume de 1,6 euro/zi (plata utilitãþilor). Angajatorul
plãteºte transportul cãtre Spania, contravaloarea
acestuia urmând a fi recuperatã din salariile pe care
le va primi angajatul. Întoarcerea în România (la
terminarea contractului) este suportatã de
angajator, transportul dus-întors fiind organizat de
angajator printr-o firmã de transport.
   Persoanele care doresc sã aplice pentru aceste
locuri de muncã trebuie sã se adreseze
consilierului EURES din cadrul AJOFM
Mehedinþi  din Drobeta Turnu Severin,
bulevardul Carol I  nr. 3, tel. 0252 / 319029.
   Selecþia va fi organizatã în regiunile de sud ºi
sud-vest ale României.
   Termen limitã pentru aplicare: 15.12.2018. Data
ºi locaþia bursei vor fi comunicate ulterior.

Director executiv, Ioan Suru
Consilier superior, Mihail Sorin Marinescu
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Domeniul profesional este marcat de rãsturnãri
de situaþie. Se întrezãreºte începerea unei etape
noi în zona muncii, etapã ce îþi poate aduce o
imagine bunã, dar ºi responsabilitãþi pe mãsurã.
Relaþiile cu ºefii sunt bune ºi primeºti din plin
susþinerea acestor persoane. Dialogurile
profesionale vor fi la ordinea zilelor, iar ideile
ºi sugestiile tale vor fi apreciate ºi puse în
practicã. Prudenþa ºi discernãmântul foloseºte-
le la maxim. Prietenii te solicitã din plin. Este
bine sã reþii cele discutate sau petrecute cu
aceste persoane, deoarece undeva, cândva se vor
relua sub diverse forme, unele foarte neplãcute. Este
foarte bine ca în paralel cu îndatoririle cotidiene sã-
þi orientezi eforturile ºi cãtre proiecte legate de
hobby-uri. Finalul sãptãmânii te îmbie la odihnã,
relaxare, dietã, miºcare în aer liber.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Începutul sãptãmânii îþi aduce evenimente
deosebite în zona relaþiilor cu strãinãtatea.
Începe o perioadã în care îþi poþi îmbogãþi bagajul
de cunoºtinþe cu informaþii legate de cultura
altor þãri, prin dialoguri cu persoane aflate
departe de graniþele þãrii sau tu la rândul tãu poþi
pleca într-o cãlãtorie. Demersurile legate de
cãlãtorii în scop turistic, la studii sau la muncã
se remarcã prin controverse, de aceea fii prudent.
Cei implicaþi în studii universitare ar putea avea de-
a face cu examene ºi probe specifice la care
aprecierile vor fi pe mãsura eforturilor depuse. În
plan profesional se ivesc pe neaºteptate acþiuni de
anvergurã, discuþii importante cu ºefi sau cu
reprezentanþi ai unor instituþii. Însã va trebui sã
gãseºti un echilibru între îndatoririle socio-
profesionale ºi cele familiale, întrucât membrii
familiei pot riposta destul de vehement.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Capitolul financiar va intra într-o nouã etapã.
Este vorba despre banii ºi bunurile altora,
respectiv poþi primi un cadou substanþial sau o
sumã de bani consistentã când te aºtepþi mai
puþin sau de la cine nici cu gândul nu gândeºti.
Practic se deschid oportunitãþi de câºtig,
posibilitãþi de a investi sau de a te asocia în
afaceri. Fii prudent, verificã cu atenþie bugetul de
venituri ºi cheltuieli ºi nu te hazarda. Ca din senin
apar idei financiare bune ºi succes în demersurile
legate de investiþii sau moºteniri. Pe de altã parte
se vor contura demersuri necesare unor cãlãtorii
sau pentru abordarea unor studii. Totuºi, factorul
surprizã este prezent ºi în orice moment poate
rãsturna totul. Întâlniri ºi dialoguri cu persoane
erudite, participare la seminarii, conferinþe, la
evenimente cu multã lume.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Noutãþi parteneriale de anvergurã. Este un
moment de excepþie în care poþi face o curãþenie
drasticã printre relaþiile parteneriale, fie cã este
vorba de cele personale, fie de cele profesionale.
Relaþiile mai vechi se pot reconfigura, dar sunt
ºanse mari de a apãrea altele mult mai interesante
ºi profitabile. Ai posibilitatea de a dialoga
eficient ºi de a pune la punct proiecte viabile
alãturi de oameni de valoare. Important este sã-
þi deschizi sufletul ºi mintea la tot ce te
înconjoarã ºi sã accepþi sfaturile celorlalþi. În
perioada 27 – 29 septembrie se contureazã
chestiuni financiare, de genul achitarea unor
datorii vechi sau dialoguri pe teme financiare
cu membrii familiei, partenerii sau cu instituþiile
financiare. Prudenþã ºi rãbdare, pentru cã se pot
isca situaþii total imprevizibile ºi profund
rãscolitoare! Finalul sãptãmânii este favorabil
activitãþilor culturale ºi educative.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La serviciu se anunþã o nouã etapã, cu activitãþi
interesante ºi oameni dornici sã-þi fie alãturi în
munca pe care o desfãºori. Apar influxuri
deosebite în sectorul muncii, deschizându-þi
oportunitãþi de a-þi gãsi un nou loc de muncã
sau de a începe lucrul la un proiect interesant ºi
profitabil. Bine ar fi sã-þi dozezi elanul ºi
eforturile, pentru cã sãnãtatea va avea de suferit
în special pe segmentele capului. Nu se recomandã
consultaþii, analize medicale ºi intervenþii
chirurgicale în perioada 27 – 28 septembrie.
Rezervã-þi momente pentru plimbãri în aer liber,
meditaþii în locuri sfinte ºi odihnã. Relaþiile
parteneriale sunt dinamice ºi foarte rapid se pot
reconfigura în totalitate. Unele relaþii se pot rupe
brusc, fãrã explicaþii logice. Fii precaut, evitã critica
excesivã ºi ascultã-i mai mult pe ceilalþi. Chestiuni
financiare importante.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii capãtã
influxuri astrale noi încã de la începutul sãptãmânii.
Se poate înfiripa o iubire, poþi concepe un copil
sau mãcar tot ce þine de sfera iubirii ºi a plãcerilor
fizice va fi accentuat. Pe de altã parte, starea de
bine pe care o vei simþi în aceste zile anunþã
schimbãri importante vizavi de relaþionarea cu cei
dragi. Sunt momente bune pentru a te ocupa de
un hobby, ce îþi va aduce cu trecerea timpului atât
beneficii sufleteºti, cât ºi materiale. Multã forfotã
în segmentul muncii. Sarcini de lucru noi, unele
spectaculoase, altele bulversante. Evitã relaþiile
frivole sau cele cu persoane puþin cunoscute. Revin
în atenþie conflicte vechi rãmase nesoluþionate. De
reþinut cã în aparenþã relaþiile colegiale sunt bune,
iar munca pare cã se defãºoarã uºor, dar existã
duºmani ascunºi destul de puternici. Pot izbucni
uºor rivalitãþi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie
treburile gospodãreºti ºi relaþiile familiale. Sunt
zile bune pentru curãþenii generale, reparaþii de
anvergurã sau reamenajãri interioare plãnuite
mai demult. Se poate pune problema
achiziþionãrii unei locuinþe noi, a unui teren sau
a negocierilor profitabile în acest sens.
Demersurile legate de spaþiul locativ ºi
patrimoniu familial îþi vor fi susþinute. Relaþiile
cu membrii familiei vor fi la ordinea zilei, dar se
pot lãmuri ºi pune la punct diverse chestiuni ce
privesc casa ºi rudele. Totuºi, fii prudent ºi nu
încerca sã forþezi nota în a face mai mult decât
poþi sau decât este nevoie pentru cei dragi. În
plan amoros se contureazã situaþi inedite, turnuri
spectaculoase de situaþie ºi discuþii neobiºnuite
ori cu persoana iubitã ori cu copiii. Se
recomandã prudenþã, calm, rãbdare! La sfârºitul
sãptãmânii este nevoie sã te ocupi de treburi de
rutinã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Relaþiile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi vor
cunoaºte schimbãri majore. Este un moment bun
de a-þi redefini modul de relaþionare cu aceºtia
ºi de a te apropia de alþi oameni care pânã acum
stãteau în fundalul vieþii tale cotidiene. Totuºi
fii foarte prudent, pentru cã factorul necunoscut
îþi poate crea neplãceri. Cei care sunt implicaþi
în diverse forme de instruire personalã sau
profesionalã vor începe o etapã nouã de studiu
sau vor finaliza un curs deja parcurs. Gândirea
ºi comunicarea este la cote înalte. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte, realizate în scopuri diverse, sunt
o altã temã sugeratã de astre. Acasã, în familie
se contureazã situaþii deosebite, discuþii aprinse,
dar ºi treburi gospodãreºti ce trebuie rezolvate
rapid. Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Pe de altã
parte, persoana iubitã sau copiii te vor solicita
din plin. Hobby-uri ºi aventuri la finalul
sãptãmânii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Capitolul financiar va cunoaºte o nouã etapã, în
care s-ar putea sã obþii venituri dintr-un alt loc de
muncã. Sunt ºanse de îmbunãtãþire financiarã, însã
este nevoie de rãbdare. Poþi primi cadouri ºi
recompense neaºteptate, care îþi vor încânta sufletul
ºi de care te vei folosi multã vreme de acum încolo.
Tentaþia cumpãrãturilor va fi la cote înalte, dar se
recomandã prudenþã, pentru cã norocul la bani
fluctueazã. Relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat sunt surprinzãtoare, deosebite ºi oricând
pot lua turnuri nebãnuite. Fii prudent în vorbe
ºi gesturi! Unele relaþii se pot destrãma fãrã
rost. Mentalul este suprasolicitat ºi de aici
sunt ºanse sã oboseºti  sau chiar sã
declanºezi probleme de sãnãtate deosebite,
punctate cu note ciudate. Odihneºte-te acasã,
alãturi de cei dragi.

URMARE DIN PAGINA 12
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INFORMARE

          Aceastã informare este efectuatã de: Primãria comunei Floreºti,
judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la ABA Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor pentru Plan Urbanistic General, comuna Floreºti,
judeþul Mehedinþi.
     Acest plan este o reactualizare a PUG, REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM.
     Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
     Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului, dupã data de 18.09.2018.

Primar,

Sâmbãtã 22.09.2018, la
Strehaia, a avut loc tradiþionalul
“Memorialul Constantin Gavrilescu”
care a adunat la start 120 sportivi
de la 10 cluburi din ROU ºi BUL.
   “Gaºca Mea de Pici Atomici” a
participat la aceastã frumoasã ºi utilã
competiþie ºi a obþinut urmãtoarele
rezultate:
Loc I
-MOLDOVEANU SARA -U11 +57 kg
-UªURELU ROBERT -U11 -46 kg
-ROTARIU MIHNEA -U11 -55 kg
Loc II
-FERARU FABIAN -U11 -55 kg
-SEBEª MIHAELA -U13 -40 kg
Loc III
-CHILIMENT ANDREI -U11 -46 kg
-BADEA BOGDAN -U11 -42 kg
-SEBEª ALEXANDRU -U11 -46 kg
-BIZGA CINTEZA ROBERTO -U11 -30 kg
-VÃTÃªESCU DAVID -U13 -34 kg
   Sportivii CSM Drobeta s-au
bucurat pentru diplomele ºi

“Memorialul Constantin Gavrilescu”

medaliile câºtigate ºi au început un
nou capitol în drumul cãtre
participarea la Campionatele
Naþionale ºi Internaþionale.
   În weekend –ul urmãtor “Gaºca
Mea de Pici Atomici” îºi va testa
din nou cunoºtinþele despre Judo
competi-þional, în Serbia la Bor într-
o nouã întrecere, în timp ce sportivii
cadeþi, U18, vor încerca la Mc.
Ciuc, cucerirea unor noi medalii la
Finala Campionatului Naþional,
echipe feminin ºi Finala
Campionatului Naþional Ne –Waza,
individual (lupta la sol din Judo).

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

În organizarea Palatului
Copiilor - Filiala Strehaia, Direcþiei
Judeþene de Tineret ºi Sport
Mehedinþi ºi a Primãriei Strehaia a
avut loc la Strehaia, pe 22
septembrie 2018, a XXIII-a ediþie
a Memorialului “Constantin
Gavrilescu”, concurs care a aliniat
la start 127 Judoka de la nouã
cluburi din þarã. Faþã de anii
anteriori, anul acesta am avut ºi
un invitat din strãinãtate Judo
Club Vidin din Bulgaria, obiectivul
fiind ca la ediþia urmãtoare, prin
participarea ºi a altor cluburi din
strãinãtate, concursul sã devinã
internaþional.
   În prezenþa cadrelor didactice de
la Filiala Strehaia, a profesorilor
cluburilor participante, a pãrinþilor,
a sportivilor ºi a consilierului local
Najap Ionel, a avut loc
deschiderea oficialã a concursului
ºi deschiderea oficialã a
activitãþiilor la Palatul Copiilor -
Filiala Strehaia. Concursul s-a
desfãºurat în sala de sport a
oraºului, fiind arbitrat de arbitrii
acreditaþi ai Federaþiei Române de
Judo. Meciurile au fost foarte
disputate printre sportivi fiind
foarte mulþi medaliaþ i la
campionatele naþionale. Fair-
play-ul ºi-a spus cuvântul, astfel
cã concursul s-a finalizat fãrã
nici  un accident,  sport ivii
dovedind cã s-au pregãt it
temeinic pentru concurs.

Memorialul “Constantin Gavrilescu”
la Judo ºi deschiderea anului la
Palatul Copiilor - Filiala Strehaia

   În final sportivii au fost premiaþi
cu medalii ºi  diplome, iar
echipele au primit  Cupe ºi
Diplome pe categoriile de vârstã
omologate de Federaþia Românã
de Judo pe 2018 astfel:
   La U18: PC-Strehaia-l, CS
Energetica Caransebeº -ll, CS
Independenþa Calafat-lll.
   La U15: CS Energetica-l, Judo
Club Vidin-ll, LPS Craiova-lll.
 La U13: PC-Strehaia-l,
Independenþa Calafat-ll, CS Alro
Slatina lll, CCE -Motru-lll.
   La U11: CSM Dobeta Turnu
Severin-l, PC-Strehaia-l l,
Energetica Caransebeº-lll,
   La prichindei: PC-Strehaia-l,
Judo Club Vidin-ll ,  CSM-
Drobeta -lll.
   În final dorim sã aducem
mulþumiri conducerilor: Liceului
“Matei Basarab”, ªcolii “Mihai
Viteazu”, ªcolii “Dumitru Bodin”
ºi colegiilor mei profesori de
sport la ºcolile respective fãrã de
care nu aº putea face o selecþie
în cadrul clubului.
   Datoritã rezultatelor obþinute de
cãtre judoka strehãieni, Primãria
oraºului Strehaia a înfiinþat în
cadrul CS-Strehaia o secþie de
performanþã pentru Cadeþi U18,
care va fi afiliatã în luna octombrie
la Federaþia Românã de Judo,
urmând ca de anul viitor sã
participe în Campionatul Naþional
de Judo.  prof. Ilie Gîdea

ANUNÞ
Închiriez garsonierã confort I,
zona Biserica de carton, complet
mobilatã ºi utilatã.
Relaþii la telefon: 0754 57 27 34.
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Dupã etapa a IV-a, Viitorul
ªimian a rãmas singura echipã cu
punctaj maxim în Liga a IV-a
Mehedinþi. Campioana sezonului

precedent s-a impus cu 6-0 în
deplasarea de la Pristol, prin golurile

FCU Craiova a remizat, scor 1-1, în
deplasarea de la Turris Oltul Turnu Mãgurele ºi a
ajuns la 3 partide consecutive fãrã victorie în Liga
a III-a. Marius Avram a deschis scorul pentru olteni,
în minutul 3, iar Cristian Balgiu a egalat, în minutul
84, dintr-un penalty uºor acordat. Meciul n-a
fost lipsit de incidente. Membrii Galeriei Peluza
Sud ’97, care au anunþat cã nu vor participa la
meciurile pe care echipa craioveanã le disputã,
în calitate de gazdã, la Drobeta Turnu Severin, s-
au mobilizat ºi peste 1.000 de ultraºi olteni au
fãcut deplasarea la Turnu Mãgurele. Aceºtia nu
au fost lãsaþi sã intre însã pe stadion de forþele de
ordine, deoarece au început sã scandeze
trivialitãþi la adresa preºedintelui PSD Liviu

Echipa din ªimian,
singura cu punctaj maxim

Liga a IV-a, etapa a IV-a
Dunãrea Pristol - Viitorul ªimian 0-6 (0-2)
AS Turnu Severin - Pandurii Cerneþi 1-1 (0-0)
Victoria Vânju Mare - AS Obârºia de Câmp 2-1 (1-0)
Viitorul Cujmir - Inter Salcia 1-3 (0-1)
Recolta Dãnceu - CS Strehaia 3-0 (N)
Decebal Eºelniþa - Dierna Orºova 3-0 (N)
Clasament
1. ªimian 4   4 0   0 17-1 12
2. Cerneþi 4   3 1   0 21-8 10
3. Strehaia 4   3 0   1 13-6 9
4. Dãnceu 4   3 0   1 11-5 9
5. Pristol 4   2 0   2 9-12 6
6. Eºelniþa 4   2 0   2 6-6 6
7. Vj. Mare 4   2 0   2 6-14 5
8. Obârºia 4   1 0   3 8-8 3
9. Salcia 4   1 0   3 7-9 3
10. Orºova 4   1 0   3 4-13 3
11. Tr. Severin 4   0 2   2 8-15 2
12. Cujmir 4   0 1   3 7-20 1

marcate de Mãdãlin Lãcustã
(13), Adrian Zgaibã (33),
Andrei Lazãr (55), Marius
Breazu (76, 89) ºi Eduard

Popescu (86).
Liderul s-a
distanþat la 2
puncte de
Cerneþi, care a
fãcut primul pas greºit,
în meciul disputat, în
deplasare, cu AS
Turnu Severin. Partida
de pe Stadionul Termo
s-a încheiat nedecisã,
scor 1-1. Gazdele au
deschis scorul în
minutul 85, prin Daniel
Miºea, dar Mãdãlin
Mãtãsãreanu a egalat în
prelungiri ºi astfel
echipa severineanã a

irosit ºansa primei victorii a
sezonului.

   Etapa a IV-a a adus ºi primele
puncte pentru Inter Salcia, care s-a
impus cu 3-1 la Cujmir, prin golurile
lui Sorin Tomescu (33, 65, 90),
respectiv Ionuþ Cecã (83). Cu 2-1 a
dispus Victoria Vânju Mare de AS
Obârºia de Câmp, prin reuºitele lui
Marinel Scutaºu (34)
ºi Mãdãlin Trandafir
(86), respectiv
Valentin Fornea (58),
în timp ce jocurile
Recolta Dãnceu – CS
Strehaia ºi Decebal
Eºelniþa – Dierna

Orºova nu s-au disputat, deoarece
echipele-oaspete nu s-au prezentat!
Dacã Strehaia a invocat faptul cã s-a
defectat microbuzul cu care fãcea
deplasarea în partea de sud a judeþului,
Dierna avea de parcurs doar 7 km
pânã la terenul din Eºelniþa!

Liga a V-a, Etapa a IV-a
ASG Hinova - Real Vânãtori 2-9 (1-5)
Inter Crãguieºti - AS Dârvari 5-3 (4-0)
ªtiinþa Broºteni - Unirea Gârla Mare 3-2 (1-1)
Avântul Bistriþa - Dunãrea Hinova 3-3 (1-2)
Voinþa Opriºor - Voinþa Vrata 3-2 (1-1)
Coºuºtea Cãzãneºti - Viitorul Floreºti1-1 (1-1)
Clasament
1. Vânãtori 4   3 1   0 22-12 10
2. Crãguieºti 4   2 0   2 17-14 9
3. D. Hinova 4   2 1   1 9-6 7
4. Cãzãneºti 4   2 1   1 8-5 7
5. Gârla Mare 4   2 0   2 16-11 6
6. Vrata 4   2 0   2 12-11 6
7. Opriºor 4   2 0   2 9-8 6
8. Floreºti 4   1 2   1 6-6 5
9. Broºteni 4   1 1   2 6-9 4
10. Dârvari 4   1 0   3 8-14 3
11. ASG Hinova4   1     0   3     11-22    3
12. Bistriþa 4   0  2   2  8-14 2

 M. O.

În Liga a V-a Mehedinþi, Real Vânãtori a
izbutit scorul începutului de sezon ºi a rãmas în
fruntea clasamentului, cu 10 puncte acumulate în 4
etape. În deplasarea de la ASG Hinova, liderul s-a
impus cu 9-2, prin golurile marcate de Florin
Pârvulescu (3), Iulian Truºcã (17), Bobi Chiotan (20),
Viorel Pontu (24), Daniel Bãlãceanu (26, 53), Andrei
Dragomir (50), Edi Moraru (86) ºi Dragoº Buzatu
(89), respectiv Cãtãlin Dãescu (30) ºi Ionel Peºchir
(63). Pe locul secund, la un singur punct de Real
Vânãtori, a urcat Inter Crãguieºti, care a dispus cu
5-3 de AS Dârvari, prin reuºitele  lui Andrei Ispãºoiu
(2), Marius Brãbete (9, 22, 33) ºi Marinel Rãdulescu
(90), respectiv  Ionuþ Opricã (59, 86) ºi Sorin Lascu
(66). Etapa viitoare, Real Vânãtori, singura echipã
neînvinsã în actuala stagiune, va primi vizita
campioanei en-titre ªtiinþa Broºteni, care, runda
precedentã, a învins, în ultimele minute, Unirea
Gârla Mare cu scorul de 3-2 ºi a bifat prima
victorie stagionalã.

Start în forþã pentru Vânãtori

Remizã cu scandal, pe terenul liderului
Dragnea. Turris Oltul
Turnu Mãgurele este
finanþatã de fiul liderului
PSD, Valentin Dragnea.
În precedenta deplasare,

de la Braºov, FCU Craiova
fusese susþinutã, din
tribunele Stadionului
Tineretului,  de 500 de
spectatori.  Sâmbãtã, de la
ora 17:00, echipa
patronatã de Adrian
Mititelu  va întâlni CSM
Alexandria, pe Stadionul
Municipal din Drobeta

Turnu Severin. La precedentul joc de acasã, pierdut
cu FC Voluntari II, scor 0-2, asistaserã doar 400 de
severineni. Dupã primele 5 etape, Turnu Mãgurele
ocupã primul loc în seria a III-a, cu 11 puncte, iar
FCU Craiova ºi CSM Alexandria împart locul
8, cu câte 8 puncte fiecare.  M. O.

Liga a III-a, seria a III-a, etapa a V-a
Oltul Tr. Mãgurele – FCU Craiova 1-1
CS Filiaºi – AFC Hermannstadt II 2-0
CSU Craiova II – Sporting Roºiori 2-2
Flacãra Horezu –Atletic Bradu 3-0
CSM Alexandru – Steagul Roºu Braºov0-1
Astra II Giurgiu – Flacãra Moreni 2-0
Unirea Bascov – Viitorul Domneºti 3-1
FC Voluntari II – FC Pucioasa 0-1

 M. O.
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Mã fraþilor, nu ne mai facem
bine, asta e clar. Una vorbim ºi alta
facem, de fiecare datã, aºa cã sã nu
ne mai mirãm de ce ne ocoleºte
lumea bunã. Pãi la cât de serioºi
suntem, nici nu e de mirare, cã dacã
la promisiuni suntem primii, la a ne
þine de cuvânt o dãm cotitã.
   Nici nu ne asumãm, nici nu ne
þinem de treabã, sã pare cã doar la
dusul cu vorba ne pricepem cel mai
bine. Pã vorbirãm de atâtea ori cã
degeaba ai câºtigat alegerile,
degeaba ai la degetul mic nouãzeci
la sutã dintre localitãþi, unde ai
primari, dacã una-douã o întorci ca
la Ploieºti. Ori ca la ªiºeºti, cã e mai
aproape. Adicã nici pe primari nu-i
mai bagi în seamã, iarã pe alegãtori
nici atât, cã ei oricum nu conteazã
vreo trei ani ºi nouã luni. La ce nu
sã gândesc oamenii ãºtia, e cã s-ar
prea putea ca alea trei luni sã nu mai
fie suficiente sã pãcãleºti localitate
cu localitate ºi nici primarul sã nu
mai punã umãrul la adunat voturi,
cã s-o fi sãturat sã fie ignorat trei
sferturi din mandat.
   ªi dupã toate astea, sã te apuci sã
faci vraiºte ºi organizaþia, sã nu te
consulþi cu ai tãi colegi, sã iei decizii
cum crezi de cuviinþã ºi fãrã sã-þi
pese de ceilalþi, nu poate sã meargã
la infinit. În plus, sã te dai dupã cum
bate interesul, dupã ce ai fost
sprijinit cu vârf ºi îndesat doar de
unii, iarã nu dã bine deloc. ªi sã o
þii doar pe a ta, numai ca sã nu fie ºi
ca alþii, nu funcþioneazã. O spune
Sucã ºi al lu Zbanghiu îl susþine. Iarã
al lu Zbanghiu sã pricepe, cã a stat
la umbra ãlor mai buni ºi a bãgat la

Sucã ºi scandalul pesedeilor mehedinþeni, reîntoarcerea
rãzboinicei di la inspectoratu’ ºcolar ºi bequerelii lu’ nea Traicu

cap. Acuma, fiecare doarme
dupã cum îºi aºterne, da e pãcat
de judeþul ãsta, de oraºele lui,
în frunte cu Severinul, cã dacã
ãi de au puterea nu trag în
aceeaºi direcþie, când au ºi
reprezentanþii la guvernare, prea
mici ºansele sã sã mai schimbe
ceva în bine altãdatã.
   Da, ca la noi, la nimenea.
Problema a mai mare e cã
alegãtorii s-au cam prins. ªi-au
cam dat seama, de cine ºi cum
au fost pãcãliþi. ªi nu o sã
întoarcã ºi celãlalt obraz la
alegeri. Iar asta o simt ºi primarii
unor localitãþi importante din
Mehedinþi, cã nu sunt toþi uºã de
Consiliu Judeþean. ªi atitudinea
duplicitarã nu e pe placul niciunuia.
Aºa cã mãmãliga ar putea sã
explodeze înainte de alegerile
viitoare, cã e deja cam umflatã. Sã
nu ziceþi cã nu v-a spus Sucã.
   Mã nepoate, da nu o pot schimba
pe tanti Mirela di la inspectoratu
ºcolar ºi pace. Încercarã o datã, a
doua oarã, nimic, nu sã lãsã nici în
ruptul capului. Sã bãtu de fiecare datã
ºi i sã dãdu dreptate ºi revine în
funcþie iarã. ªi sã pare cã e pregãtitã
sã sã batã ºi a treia oarã, dacã o mai
fi cazul. Bine, acuma poate îºi dau
seama cã deja devine hãrþuire treaba
asta, cã dacã lucrurile merg în aceeaºi
direcþie, s-ar putea sã sã lase ºi cu
despãgubiri. ªi nu puþine.
   Da, de revenire avem parte ºi la
Casa Judeþeanã de Pensii, unde nea
Lãpãdat reveni pe foncþie,da ºi pe la
ºedinþe, chiar dacã altu’ sã bãtu cu
pumnu’ în chiept, nea Plãviþu, se

ºtie, cã are susþânere politicã în
pozânaru’ stâng ºi numirea de ºef
în pozânaru’ drept. Problema ieste
cã nea Matei ºede tot supt papucu’
lu nea Popescu di la Bucureºti, care
a bilibistrocit toatã Casa de Pensii
ºi i-a învrãjbit pe angajaþi între ei.
ªi, culmea ticãloºiei ºi ilegalitãþii, îi
pune pe beneficiarii de pensii sã
revinã cu o nouã cere, considerând-
o nerelevantã pe cea fãcutã în anul
2017. Da, Veta sã consultã cu
pretinile ei ºi sã prinsãrã de
ºmecherie. Adicã, fosta ºi revenita
conducere ar vrea sã nu plãteascã
pentru greºelile fãcute ºi sã arunce
vina pe beneficiarii de pensie care...
abia acum fac cerere. V-aþi prins don’
prefect care-i ºmecheria, dacã tot îi
lãudaþ pe foºtii ºi actualii
conducãtori ai Casei Judeþene de
Pensii Mehedinþi?! Aceiaºi, desigur.
   Mã fraþilor, aºa cum cãzu nea
Lãpãdat în picioare, de fiecare datã,
aºa e ºi cu nea Rodin Traicu, de care
sã lipesc foncþiile mai ceva ca
timbrele de scrisori. Aºa sã lipesc,

cã altfel nu sã explicã cum ajunge
dintr-un scaun în altul, fãrã sã facã
vreun efort. Bine, fãcu ultima datã
un efort de vreo douã ore, sã explice
la o televiziune, cum cã nu sunt
probleme cu radiaþiile în România,
chiar dacã chestia aia cu bequerelii
în plus sã pare cã nu prea o
înþeleasã. Ba sã mai ºi enervã la un
moment dat, de ziceai cã nu sã cade
sã-l întrebi de neºte bequereli pe
ditai preºedintele Comisiei
Naþionale de Control al Activitãþii
Nucleare (CNCAN), cu rang de
secretar de stat, cum e cu radiaþiile
cu radon. Cicã, nu sã ezixtã!
   Pã da, mai avea puþin ºi cita din
nea Daea, care þinea sã precizeze
zilele astea cã „Am totul la zi, la
virgulã, sunt în dispozitiv tot timpul”.
Pã ºi cum sã nu-l citezi pe nea
Daea?! Îl citezi, cã meritã, e
contemporan cu noi. Cu suinele. ªi
cu oile. ªi cu radiaþiile.
   Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


