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Castelul Pleºa va fi redat
circuitului turistic
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Sâmbãtã, 6 octombrie a.c., a avut loc în satul Lupºa
de Jos, comuna Broºteni, inaugurarea terenului de fotbal
din cadrul Centrului turistic pentru activitãþi culturale ºi
sportive din localitate. Evenimentul a fost marcat prin
desfãºurarea unei competiþii fotbalistice între echipe din
România ºi din Serbia, Districtul Borski.
   Centrul turistic este constituit dintr-un ansamblu care va cuprinde
o clãdire cu destinaþia de centru turistic pentru evenimente
culturale ºi o bazã sportivã pentru evenimentele sportive.
   Evenimentul face parte dintr-o serie de patru întâlniri între
românii din judeþul Mehedinþi ºi sârbii din Districtul Borski,

Inaugurare teren de fotbal la Broºteni
organizate în România în cadrul
proiectului RORS-26 Inheritances
at the Danube Cross-border.
   Obiectivul general al proiectului este
creºterea atractivitãþii pentru turismul
cultural ºi de agrement în regiunea
transfrontalierã Borski - Mehedinþi.
Proiectul RORS-26 Inheritances
at the Danube Cross-border este
implementat prin Programul
INTERREG-IPA de Cooperare
Transfrontalierã RomâniaSerbia,
program finanþat de Uniunea
Europeanã prin Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare (IPA

II) ºi cofinanþat de statele partenere în program, derulat de
Episcopia Severinului ºi Strehaiei (judeþul Mehedinþi,
România), în parteneriat cu Primãria Kladovo (Districtul
Borski, Serbia), Primãria Broºteni (judeþul Mehedinþi,
România) ºi Asociaþia „Fiii Lupºei”  (judeþul Mehedinþi,
România).                     Elena Cercega – Responsabil PR
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   Turismul este una din cele mai
importante activitãþi economice din
lume. Este un fenomen economico-
social, un promotor al globalizãrii,
dar ºi un factor al dezvoltãrii
durabile. ªi este considerat unul
din cele mai dinamice domenii ale
civilizaþiei actuale.
   ªtim cu toþii faptul cã turismul
ocupã un loc important în
economia naþionalã a multor þãri,
dar ºi în ansamblul economiei
mondiale. E o industrie care
influenþeazã în mod pozitiv
creºterea venitului naþional prin
însãºi structura cheltuielilor
turiºtilor, care devin venituri ale
altor ramuri participante la
realizarea produsului turistic. De
asemenea, turismul reprezintã o
cale de valorificare a tuturor
categoriilor de resurse, în special
a celor naturale. ªi genereazã o
mulþime de locuri de muncã.
   Turismul este, aºadar, un sector
primordial de care þara noastrã
trebuie sã se ocupe, în care trebuie
sã ia mãsuri bine gândite ºi în care
trebuie sã investeascã pentru a
avea de câºtigat.
   ªi pentru cã e atât de important,
vreau sã scot în evidenþã o
hotãrâre care va aduce numai
beneficii turismului. Mã refer la
reducerea cotei TVA la 5%. O
ordonanþã în acest sens a fost
deja adoptatã de cãtre Guvern ºi
vizeazã domenii precum: cazarea
în cadrul sectorului hotelier sau
al sectoarelor cu funcþie similarã,
inclusiv închirierea terenurilor
amenajate pentru camping,
serviciile de restaurant ºi de
catering, cu excepþia bãuturilor
alcoolice. Sunt vizate ºi serviciile
constând în permiterea accesului
în parcuri de distracþii ºi în parcuri
recreative.

Dezvoltãm turismul în România

   Mãsura a fost luatã în condiþiile
în care, pânã acum, TVA-ul pentru
cazare, restaurant ºi catering era de
9%, iar pentru serviciile destinate
accesului în parcuri de distracþii ºi
recreative ºi dreptul de utilizare a
facilitãþilor sportive de 19%.
   Modificãri au fost fãcute ºi pentru
stimularea turismului balnear,
acestea fiind adoptate în cadrul
aceleiaºi ordonanþe de urgenþã.
Este prevãzutã astfel eliminarea
redevenþelor pentru utilizarea
apelor geotermale ºi minerale
naturale utilizate pentru consumul
populaþiei la buvetele publice.
   Toate aceste schimbãri au fost
fãcute în vederea stimulãrii
turismului în România, a reducerii
evaziunii f iscale, a creºterii
consumului intern, dar ºi a
stimulãrii creºterii economice.
Cred cã e esenþial faptul cã þara
noastrã va avea cea mai redusã cotã
de TVA din Uniunea Europeanã
aplicatã în turism. Lucru care va
duce la înmulþirea numãrului de
turiºti care ne viziteazã þara, mai
ales cã, anul acesta, am dovedit cã
se poate face turism, prin
intermediul tichetelor de vacanþã,
care au revigorat turismul intern.

Vã mulþumesc !
Deputat PSD Mehedinþi

Cu douã-trei zile înainte de
referendum am discutat (fãrã sã-mi
propun cu tot dinadinsul acest
lucru, ci prin natura întâmplãrii) cu
tot felul de oameni pe tema  sã
votãm, sã nu votãm, meritã sau nu
sã votãm etc. ªi cred cã mulþi dintre
dumneavoastrã aþi fãcut la fel, prinºi
în vârtejul obositor de discuþii ºi
controverse pe acest subiect. Am
auzit pãreri ºi pãreri: cã familia
tradiþionalã trebuie apãratã, cã
familia tradiþionalã e o temã falsã,
cã PSD, cã Dragnea, cã
homosexualii,  cã Biserica
Ortodoxã, cã mai bine se
construiau de aceºti bani unul sau
douã spitale, cã nu s-a fãcut
suficientã informare publicã pe
tema referendumului, cã a fost un
eºec referendumul, cã nu a fost
un eºec, dar nici o victorie ºamd.
   Dincolo de toatã nebunia aceasta a
disputelor – ºi chiar cã a fost una de
proporþii – cred cã cel puþin douã mari
concluzii putem totuºi trage. Una ar
fi aceea cã, iatã, parcã niciodatã ca
pânã acum nu s-a pus în discuþie
problema familiei româneºti, cã o
numim tradiþionalã sau nu. E pentru
prima datã când aud discutându-se
în spaþiul public tema aceasta a
condiþiei familiei româneºti. Aºa am
aflat cã avem aproape 20% familii
monoparentale, ceea ce exprimã o
realitate foarte neplãcutã, criticã.
   Putem noi sã oficializãm cât ºi
cum vrem condiþia familiei, a
raporturilor dintre soþi, dacã
situaþiile de viaþã conduc la divorþuri,
la familii în care copii sunt în grija
unui singur pãrinte în capul cãruia
se sparg toate dificultãþile. Mai bine
am investi în sprijinul familiilor
monoparentale, cred cã au o nevoie

Drama
stadionului gol

mai mare de sprijin din partea
statului, a societãþii. Nu e deloc uºor
sã creºti un copil, doi, poate chiar
mai mulþi, de unul singur. Mare
sprijin din partea statului, în afara
alocaþiei aceleia subþiri, nu ºtiu sã
existe. Poate or mai fi ceva deduceri
fiscale, dar o politicã bine structuratã
pe tema familiilor vulnerabile, cele
monoparentale sau cu venituri sub
nivelul decent de trai, nu ºtiu sã
existe: scutiri de taxe, pachete
speciale de asistenþã medicalã,
protecþionism pe zona pieþii muncii.
Familia tradiþionalã nu e un mit la
noi, nu e o vorbã în vânt. Ea existã,
ºi e generaþia construitã de bunicii
noºtrii (dupã al doilea rãzboi
mondial) ºi a pãrinþilor noºtrii, care
au construit România anilor 60-90
lãsând în urma dumnealor nu doar
valori materiale remarcabile
(sistemul hidrografic ºi energetic,
cartiere de locuinþe, mari structuri
industriale ºi agricole etc), dar ºi o
mentalitate pe care o numim azi
tradiþionalã, cu valori ºi norme scrise
sau nescrise vechi, clare. Aceastã
familie tradiþionalã nu e în pericol,
sã fim serioºi, vizavi de textul
Constituþiei. Poate peste o generaþie,
douã lucrurile se vor schimba, odatã
ce alte valori, alte principii se vor
insera ºi la noi.
   Dar de acum în o sutã de ani, nu
sunt ºanse reale sã ne schimbãm
viziunea asupra identitãþii sexuale
a soþilor, cert e vorba de un bãrbat
ºi o femeie. De aceea referendumul
a fost ca un fluier de start pe un
stadion gol. A doua concluzie pe
care am putea-o lua în seamã e una
foarte neplãcutã: existã în România
de azi o imensã ºi irespirabilã stare
de intoleranþã, de aversiune.
Rãzboiul acesta prãpãdit legat de
referendum a arãtat ce
pasionalitate a urii poate fi în jocul
declaraþiilor publice. Urã purã,
neaoºã. Fãrã sens, ºi fãrã soluþie.
   Nu cred sã reuºim vreodatã sã
ieºim din zona aceasta a
argumentelor exprimate cu...parul
(ad baculum), din pãcate. Deºi
sper, ºi bine ar fi sã mã înºel.
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Cu toate eforturile depuse
de domnul Nicolae DRÃGHIEA,
prefectul judeþului, pentru  Biroul de presã

Din nou probleme la Casa Judeþeanã de Pensii

rezolvarea problemelor de la Casa
Judeþeanã de Pensii Mehedinþi, la
programul de audienþe toþi

solicitanþii  au
reclamat modul de
lucru defectuos al
acestei instituþii.
  Octogenari,
oameni bolnavi,
oameni cu
probleme sociale
deosebite s-au
plâns din nou
prefectului, ca
”ultima speranþã ”

de rezolvare” – aºa cum a afirmat unul
dintre ei, cã la Casa Judeþeanã de
Pensii Mehedinþi sunt plimbaþi ºi

nebãgaþi în seamã, fiind obligaþi sã
revinã de 5 – 6 ori pentru aceeaºi
problemã, cererile nefiind soluþionate
de mai mult de 6 luni.
   Prefectul a chemat un reprezentant
al casei de pensii ºi a dispus ca toþi
cei care s-au prezentat în audienþã sã
fie primiþi ºi ascultaþi, iar modul de
soluþionare sã fie comunicat domniei
sale. Totodatã, a dispus sã fie informat,
din nou, ministerul de resort despre
situaþia total necorespunzãtoare
care se perpetueazã la Casa
Judeþeanã de Pensii Mehedinþi.

Executivul Primãriei Drobeta
Turnu Severin a acceptat propunerea
primitã din partea reprezentanþilor
Palatului Culturii Teodor Costescu
în vederea organizãrii primei ediþii
a  evenimentului întitulat ”Târg de
Crãciun la palat”. Prin organizarea
acestuia se urmãreºte readucerea
atmosferei de sãrbãtoare în zona
centralã a oraºului, abandonatã ani
de-a rândul atunci când a venit vorba
despre organizarea evenimentelor
specifice sãrbãtorilor de iarnã.
   Prin acest eveniment se urmãreºte
crearea unui târg tematic dedicat
copiilor ºi adulþilor în faþa palatului
culturii, cu zonã de promenadã,
food court, food shop, souvenir
shop, zonã de caritate ºi donaþii,
ateliere de creaþie pentru copii,
Cãsuþa lui Moº Crãciun, Carusel,
zonã de distracþie ºi brad decorat  Biroul de presã

Târg de Crãciun
la Drobeta Turnu Severin

pentru sãrbãtorile de iarnã. Toþi
copacii din parc vor fi decoraþi cu
luminiþe de sãrbãtoare ºi ghirlande,
iar în centrul parcului trei copaci vor
fi decoraþi cu albastru, galben ºi roºu
respectând tematica Anului
Centenar. De asemenea, va fi o zonã
specialã cu cãsuþe de unde se vor
vinde souveniruri, dar ºi preparate
din bucãtãria tradiþionalã.
   În fiecare searã de târg, între orele
19:00-23:00, vor avea loc concerte de
muzicã de Crãciun ºi se vor organiza
jocuri interactive pentru copii. Într-o
încãpere din interiorul palatului culturii,
Teodor Costescu, va fi decoratã ºi
amenajatã ”Cãsuþa lui Moº Crãciun”.
Toþi copii vor avea acces gratuit în
interior ºi vor putea sta de vorbã cu
Moº Crãciun. Toþi copii vor primi
cadouri din partea organizatorilor, iar
toate momentele vor fi surprinse de un

fotograf. De asemenea, în cadrul
”Târgului de Crãciun de la palat”
se va organiza, în parteneriat cu un
ONG ºi o zonã de caritate ºi donaþii.
Prima ediþie a târgului de Crãciun
de la palat se va încheia cu un
spectaculos foc de artificii în cele
trei culori ale drapelului naþional-
roºu, galben ºi albastru.

”Este primul eveniment de
acest gen care vine sã punã în
valoare, dupã ani de uitare, zona
centralã a municipiului Drobeta
Turnu Severin ºi care se doreºte
a fi unul de tradiþie” a precizat
Marius Screciu, primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin.

Vineri, 5 octombrie, la Pavilionul Multifuncþional al Muzeului Regiunii
Porþilor de Fier s-a desfãºurat o activitate dedicatã Zilei Mondiale a Educaþiei
ºi Anului Centenar. La activitate au participat reprezentanþi ai Inspectoratului
ªcolar Judeþean, Casei Corpului Didactic, dr. Tudor Raþoi ºi un grup de elevi
ai Colegiului Naþional Þiteica, sub îndrumarea prof. Monica Mãnescu.

 În cadrul activitãþii, elevii au participat la o discuþie cu tema “Ce mai
înseamnã astãzi Marea Unire?”, în cadrul cãreia profesorul dr. Alin Ciupalã
de la Universitatea Bucureºti, Facultatea de Istorie le-a vorbit elevilor despre
importanþa actului de la 1 Decembrie 1918 ºi sacrificiul poporului român.

Tot în cadrul activitãþilor a avut loc o scurtã prezentare a monumentelor
din judeþul Mehedinþi dedicate eroilor din Primul Rãzboi Mondial - “Mãrturii
ale Întregirii în judeþul Mehedinþi” - muzeograf Stãnciulescu Mihaela.

Provocare la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier de Ziua Mondialã a Educaþiei
“Ce mai înseamnã astãzi

Marea Unire?”
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Frank Patrick Herbert s-a
nãscut la 8 octombrie 1920. A fost
un scriitor american de science
fiction, aclamat atât de marele
public cât ºi de critici, care a avut,
în acelaºi timp, un mare succes
comercial. Este bine cunoscut
pentru romanul Dune ºi cele cinci
continuãri ale acestuia. Herbert a
început documentarea pentru
Dune în 1959. Documentarea ºi
scrierea cãrþii Dune a durat ºase
ani. Mult mai lungã decât se
obiºnuia pe atunci pentru science
fict ion-ul comercial , a fost
publicatã în serial în revista
Analog în douã pãrþi (“Lumea
Dunei” ºi “Profetul Dunei”), în
1963 ºi 1965. Înainte a fi
acceptatã, a fost respinsã de
aproape douãzeci de edituri.
Chilton Publishing Company, o
editurã micã din Philadelphia, a
fost cea care i-a acordat credit,
publicand-o, iar Dune a devenit
curând un succes.

Universul Dune, care este plasat
în viitorul îndepãrtat al omenirii,
trateazã teme majore precum sunt
supravieþuirea rasei umane,
revoluþia, involuþia ºi evoluþia,
ecologia, intersectându-se
adesea cu alte teme general
umane precum sunt filozofia,
gândirea, religia, politica ºi
puterea. Opera sa se numãrã
printre operele clasice din
literatura de science fiction. Dune
este “cel mai bine-vândut roman
science fiction al tuturor
timpurilor”, iar seria este
consideratã printre clasicele
genului.  Biroul de presã

Frank Herbert

Mihai Munteanu este
proprietarul unui teren intravilan în
suprafaþã de 3.700 metri pãtraþi situat
în comuna ªimian, învecinatã
municipiului Drobeta Turnu Severin,
pe care l-a moºtenit de la mama sa.
   Are act de proprietate, cadastrul
fãcut, plãteºte impozit pentru el, dar
nu se poate folosi de bunul sãu. Deºi
a avut numeroºi clienþi, nu-l poate
vinde fiindcã în mijlocul proprietãþii
sale troneazã un stâlp de electricitate.
Terenul este extrem de valoros pentru
cã în zonã s-au ridicat preponderent
vile, iar metrul pãtrat costã peste
40 de euro.
   Tot necazul a pornit acum trei ani,
pe când Mihai Munteanu se afla în

Cum s-a trezit un bãrbat din Mehedinþi cu
un stâlp de electricitate pe terenul sãu

Un bãrbat din Mehedinþi susþine cã încearcã de trei ani sã convingã
firma de distribuþie a energiei electrice sã mute un stâlp montat fãrã

acordul sãu pe un teren pe care-l deþine.

Italia. O cunoºtinþã l-a informat cã
pe terenul sãu din ªimian, o echipã
de la CEZ a venit la sfârºitul unei
sãptãmâni ºi în trei zile a montat un
stâlp pe proprietatea sa ºi a tras
reþeaua electricã.
Poliþia l-a trimis la instanþã
   “Am înþeles cã au pus stâlpul într-o
vineri, sâmbãtã ºi duminicã ºi cã toatã
lucrarea a durat trei zile, adicã la sfârºit
de sãptãmânã când nu ai cu cine sã
iei legãtura. Era în vara lui 2015. Când
am venit acasã, am vãzut stâlpul, am
mers la Postul de Poliþie din ªimian
ºi am fãcut o reclamaþie. La
confruntare, din partea CEZ-ului a
venit fratele ºefului de Post, dupã care
mi-au trimis acasã o adresã în care
mi-au spus sã mã adresez instanþei,
nu au vrut sã mai facã alte
investigaþii, cu alte cuvinte”, spune
Mihai Munteanu.

Bãrbatul susþine cã poliþiºtii i-ar fi
pus în vedere cã-i vor întocmi dosar
penal pentru distrugere dacã se va
gândi sã-ºi facã singur dreptate.
   “Mi-au spus cã îmi fac dosar penal
dacã ridic singur stâlpul de pe teren.
ªi atunci, unde mai e dreptatea? Eu
plãtesc impozit 200 lei pentru acest
pãmânt”, se plânge Mihai Munteanu.

Purtãtorul de cuvânt al IPJ
Mehedinþi, Nicolae Lohon,
confirmã faptul cã Mihai Munteanu
s-a adresat poliþiei: “Dumnealui s-
a adresat Secþiei nr. 2 de Poliþie
Ruralã, care l-a îndrumat sã se
adreseze instanþei de judecatã”.

   Omul s-a adresat ºi Primãriei
ªimian, fiind curios dacã aceastã
instituþie a eliberat vreo autorizaþie
cãtre CEZ: “Între timp, am mers ºi la
Primãria ªimian care mi-a dat
negaþia, mi-au spus cã nu au dat nicio
autorizaþie, mi-au dat în scris cã nu
au eliberat niciun document celor de
la CEZ. Ori ºtim bine cã, dacã baþi
douã cuie într-un gard, trebuie sã
ai autorizaþie”.
El cu terenul, alþii încaseazã chiria
   Încercând sã desluºeascã cele
petrecute ºi sã rezolve aceastã
situaþie, Mihai Munteanu a aflat cã
existã un contract de închiriere
încheiat între Agenþia Domeniilor
Statului ºi firma de distribuþie a
energiei: “E clar, înseamnã cã
oamenii au greºit cu mai mult de zece
metri locul de instalare a stâlpului,
pentru cã terenul ADS, unde ar fi
trebuit montat, este exact lângã
proprietatea mea. Concluzia este cã
au greºit amplasamentul sau l-au pus
intenþionat la mine. Eu le-am spus:
«Domnule, dacã nu îl ridicaþi, eu vi-
l dau sã-l administraþi dumneavostrã
contracost sau îmi plãtiþi despãgubiri
anuale, nu ºtiu, cum se procedeazã
în astfel de cazuri». Dar dânºii nu vor
nici sã ridice stâlpul, nici sã plãteascã,
nici sã cumpere terenul”.
Ce spune Distribuþie Oltenia
   La solicitarea noastrã, operatorul
Distribuþie Oltenia face urmãtoarele
precizãri: “Stâlpul la care se face
referire este de utilitate ºi interes
public ºi a fost înlocuit fãrã a se
modifica aliniamentul reþelei.
Lucrarea de înlocuire a stâlpului în
cauzã a fost executatã în conformitate
cu legislaþia aplicabilã la data
înlocuirii, inclusiv a Certificatului de
Urbanism din iulie 2005, eliberat de
autoritatea localã. Precizãm faptul cã
stâlpul de medie tensiune despre
care aþi solicitat informaþii este
amplasat pe terenul Agenþiei
Domeniilor Statului. Pentru a folosi
acest teren, a fost încheiat un contract
de închiriere cu Agenþia Domeniilor
Statului, în baza cãruia operatorul
de distribuþie concesionar a achitat
chiria aferentã”.

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
ªef formaþie în confecþii

textile
cu experienþã

Descrierea jobului:
- salariul motivant;
CV-urile se depun la sediul firmei
din Drobeta-Turnu Severin, (vis-
a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

 Alexia M.
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Simpozionul Internaþional Drobeta, Arheologie - Istorie Ediþia a V-a

Un moment special din
cadrul lucrãrilor Simpozionului
Internaþional Drobeta Arheologie-
Istorie l-a constituit lansarea
catalogului “Marºul robilor
secolului al XX-lea din România
comunistã 1947-1989”- Radu
Bercea ºi Nicolae Ianãsi, precum ºi
a expoziþiei de graficã din
Pavilionul Multifuncþional. Clipe
emoþionante care ilustreazã ororile
comunismului ºi suferinþele
deportaþilor din Bãrãgan.
Managerul muzeului, prof. drd.

Sãptãmâna trecuta,
Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier a
fost gazda celei de-a V-a ediþii a
Simpozionului Internaþional Drobeta,
Arheologie - Istorie. În deschidere,
managerul muzeului, prof. drd.
Doinita Mariana Chircu a declarat:
“Bine aþi venit la Simpozionul
Internaþional Drobeta ! Ce se întâmplã
astãzi la Drobeta, la Simpozionul
Internaþional de Arheologie-Istorie
este mai mult decât un eveniment,
este o trãire. Este emoþie, este
vibraþie, pentru cã aici ºi în alte
instituþii similare din þarã vã întâlniþi
dumneavoastrã, cãutãtorii de trecut
ca sã scrieþi pentru prezent ºi viitor
istoria acestui brav popor. Un citat
celebru spunea cã istoria adevaratã
este cea trãitã, iar noi asta facem.

Trãim împreunã un moment de
istorie, trãim împreunã clipe pe cât
de plãcute, pe atât de roditoare.
Pentru cã dacã mã uit la lista
invitaþilor nostri, care au rãspuns
prezent ºi au venit… unii din Italia,
alþii din Bulgaria, alþii din Serbia, alþii
de la Reºiþa, Timiºoara, de la
Bucureºti, de la Baia Mare, dar ºi din

alte locuri minunate ale þãrii, este o
încãrcãtura de substanþã, este o
încãrcãtura de vibraþie ºi valoare, ºi
pentru aceasta vã mulþumim”.
  În cadrul lucrãrilor Simpozionului
au avut loc urmãtoarele evenimente:
- Lansare carte: Constantin C.
Petolescu, Leonard Velcescu
(coordonatori): „Divus Traianus”.

Expoziþie de suflet la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
“Marºul robilor secolului al XX-lea

din România comunistã 1947-1989”
Doiniþa Mariana Chircu a precizat:
“Ce poate fi mai înalþãtor decât sã
trãieºti cu demnitate fiecare clipã a
vieþii tale, sã te înalþi dincolo de
aparentele satisfacþii cotidiene, sã
ai puterea de a privi în urmã spre
un trecut bântuit de fantomele
rãului, sã-þi vindeci rãnile
sângerande ale sufletului, sã închizi
definitiv episoadele întunecate ale
vieþii tale ºi sã te încarci cu
seninãtate ºi iubire pentru familie,
camarazi, prieteni, dar mai presus
de toate sã fii un model de OM.

Studii de istorie ºi arheologie despre
împãratul Traian ºi epoca sa.
- Lansare carte: Cristian Gãzdac,
Marian Neagoe:
„Sãrac sau bogat în timp de pericol?”.
Tezaurul roman imperial de la Gruia.
- Lansare catalog expoziþie:
“Marºul robilor secolului al XX-lea
din România comunistã 1947-1989”.
- Vernisaj expoziþie de graficã :
Radu Bercea, Nicolae Ianãºi - “Fãrã
ºansa, fãrã speranþã, fãrã viaþã! Marºul
robilor secolului al XX-lea din
România comunistã 1947-1989”.
- Prezentarea lucrãrilor pe douã
secþiuni:
Secþiunea I. Preistorie ºi epocã
romanã.
Secþiunea II. Epoca medievalã,
Epoca modernã, Primul Rãzboi
Mondial ºi Marea Unire a românilor.

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA), informeazã cã Directorul

COMUNICAT DE PRESÃ

   Catalogul “Marºul robilor
secolului al XX-lea din România
comunistã 1947-1989” este mai

mult decât o incursiune istoricã spre
zonele negre ale comunismului,
este o vibraþie ºi un cumul de emoþii
ºi sentimente transmise de cei care
au supravieþuit ororilor temniþelor
comuniste ºi ni s-au alãturat în
demersul de a aduce în memoria
noastrã file ale istoriei pe care nu
avem voie sã le ignorãm sau sã le
uitãm, domnul plastician Radu
Bercea ºi inginer Nicolae Ianaºi,
cãrora le mulþumim pentru gestul
lor nobil de a dona Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier colecþiile
de graficã Memoria retinei gulagului
românesc ºi Deportaþii-via Dolorosa
“ . Expoziþia poate fi vizitatã la
Pavilionul Multifuncþional al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier.

General Adrian PINTEA, a
participat, în perioada 01 - 03
Octombrie 2018, la  a  44-a

Confer in þã  a  d i rec tor i lor
agenþiilor de plãþi din Uniunea
Europeanã ce a avut loc în Austria,
la Andau.
   Eveniment bianual, organizat prin
rotaþie de cãtre statele membre ale
Uniunii Europene care deþin
Preºedinþia Consiliului UE,
conferinþa oferã participanþilor
prilejul realizãrii unor schimburi de
informaþii, experienþã ºi bune practici
în domeniile de interes comun.
Misiunea delegaþiei României,
conduse de Directorul General
APIA, a fost aceea de a lansa în mod
oficial,  continuare în pag. 7  Biroul de presã
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Societatea românã de azi a
ajuns sã trãiascã într-o atmosferã de
paranoia absolutã. Tot ceea ce se face,
tot ceea ce se întâmplã, orice mãsurã
cu caracter legislativ, administrativ
etc. care se ia nu e bunã, nu se
justificã, este nocivã fiindcã îl ajutã,
îl favorizeazã, îl scapã de puºcãrie pe
Dragnea. Pe Liviu Dragnea. Dragnea
a ajuns fiinþa maleficã, piaza rea a
poporului român! Fraþilor ºi
cumnaþilor, nu sunteþi, cumva, prea
amarnici la vorbã? Nu îl am, în niciun
fel, la suflet pe acest Dragnea, pe care
îl detest de cel puþin un deceniu,  deci
cu mult timp înainte de a-l demonoza
fanaticii apãrãtori de astãzi ai
democraþiei din România. Nu are rost
sã dezvolt acum moticele care m-au
condus atunci la aceastã stare de
spirit. Contezã doar, sã zicem, cã am
avut o intuiþie destul de bunã asupra
evoluþiei personajului. Dar de la asta
pânã la  ceea ce s-a ajuns azi sã se
spunã sau sã se insinueze este o
distanþã foarte mare. Ar însemna cã
nimeni nu mai este în stare sã facã o
diferenþã minimã între aºa-zisul tartor
al României de azi, Liviu Dragnea, ºi
cel care a terorizat efectiv, împreunã
cu camarila lui, România mai bine de
zece ani, Traian Bãsescu, pe care
nimeni nu-l deranjeazã nici mãcar cu
un dã-te mai încolo ºi care zburdã pe
toate câmpiile mediatice ale patriei,
crezând, în întunecimea minþii sale,
cã patria mai are nevoie de, Doamne
iartã-ne!, experienþa sa. Bine, ambii
sunt proveniþi din aceeaºi vatrã/ºatrã
politicã, însã oriºicât…
   * Dar, ce sã-I facem, tot Dragnea,
dacã e sã ne luãm dupã “liderul”

Dragnea, „Piazã-rea”!
Opoziþiei, Ludovic Orban, este vinovat
ºi de eºecul recentului referendum
pentru modificarea Constituþiei, în
sensul redefinirii conceptului de
familie. Dacã ar fi s-o spunem pe-a
dreaptã, acest Orban pãrea cã vorbeºte
de funie în casa spânzuratului. Fiindcã,
dacã, prin absurd, Dragnea este
vinovat de eºecul referendumului,
vinovat în aceaºi mãsurã este ºi
dumnealui, Ludovic Orban. Care s-a
sucit spectaculos, chiar în ajunul

referendumului. ªi care, mai degrabã,
ºi-a derutat subordonaþii politici. Care,
vãzând rezultatele acestui scrutin, s-
au nãpustit asupra virtuozului cântãreþ
din cobzã, balalaikã etc.Care, iatã, dã
din colþ în colþ în speranþa cã va
scãpa de demiterea din fruntea
partidului. Asta e, ce-ºi face omul
cu mânuºiþa lui… priceputã lucru
super manual se cheamã. Dar nu-I
plângem noi de milã acestui Organ.
Aºa pãþesc toþi ºmecherii ãºtia care
joacã la douã-trei capete ºi care cred
cã pot dribla, pãcãli pe toatã lumea.
   * Pe cât de mulþi au fost contestatarii

organizãrii referendumului înainte, prin
invocarea a tot felul de motive, pe atât
de mulþi s-au gãsit sã-I boceascã
eºecul, cãutând vinovaþi în toate zonele
politice posibile. Asta a mai dovedit o
datã, dacã mai era nevoie, seriozitatea
ºi principialitatea clasei noastre
politice. Principalii vinovaþi? Liviu
Dragnea, Dragnea Liviu ºi, desigur,
Liviu Dragnea! Motivul esenþial?
Neimplicarea sa ºi a partidului pe care-
l conduce în organizarea

referendumului! Aºa ceva?! Da! Pãi
bine, fraþilor ºi voi, cumnaþilor, nu
realizaþi cã, dacã acest cetãþean lua,
împreunã cu partidul sãu hãþurile
referendumului, toatã lumea, în frunte
cu voi, i-ar fi sãrit în cap? Eventual,
deschizându-i un nou dosar penal?
Încã o datã, pentru mine, Liviu
Dragnea e un personaj absolut
nedigerabil. Din cu totul alte motive
decât ãstea subþirele, cu aproximativ
iz penal, care i se pun în spate. Dar de
aici ºi pânã la a-l face responsabil de
tot ce se miºcã rãu în þara asta pe
nenea Livake, pesedistul pârât, este o

distanþã mult prea lungã. Cam cât e
de la normalitate la abuz. Sau absurd,
dacã vreþi. Vina cea mai mare a acestui
personaj este aceea de a fi prãbuºit
prestigiul celui mai mare partid politic
din þarã pânã aproape de cota de avarie.
Dar pentru asta trebuie sã rãspundã în
faþa poporului, nu-i aºa, pesedist, nu
în faþa unor persoane neimplicate
politic, cum suntem noi.
   * Prin urmare, cine este vinovat de
eºecul referendumului? Asta e
întrebarea care-i chinuie pe mulþi
doritori sã vadã sânge pe pereþi ºi sã
scoatã iute, iute, cele patruzeci de
milioane de euro cheltuite cu acest prilej.
Ei, cine e vinovat? Dragnea ºi PSD-ul
cã nu s-au implicat politic? USR-ul, cã
a îndemnat la boicot? Biserica, pentru
cã nu a scos la bãtaie argumente mai
solide? Lenea, comoditatea,
jemanfiºismul alegãtorului român,
neinteresat de un subiect atât de puþin
politizat? Toate la un loc? Cine ºtie?!
De lãmurit ar mai rãmâne cum de a fost
posibil ca, într-o þarã cu vechi ºi
sãnãtoase tradiþii creºtine, în care
încrederea în Bisericã este deosebit de
mare, interesul pentru o problemã atât
de sensibilã ºi de gravã, precum cea
cuprinsã în chestionarul pentru
referendum sã fie atât de scãzut, încât
sã nu se întruneascã cvorumul prezenþei
la vot de 30 la sutã, astfel încât
referendumul sã fie validat. Sã lãsãm
în sarcina Academiei sã dea un
rãspuns? Cãci de la pupãtorii de
moaºte, nicio speranþã… ªi ar mai
rãmâne o întrebare: a fost necesar
un astfel de referendum? Din punctul
meu de vedere, DA. Chiar ºi în acest
context temporal.
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Olimpiada Naþionalã de Istorie de anul
viitor, programatã în perioada 22 – 26

aprilie 2019, va avea loc la Drobeta
Turnu Severin. Propunerea a venit din
partea inspectorului ºcolar de istorie

Romeo Popa, iar anunþul a fost fãcut de
prefectul judeþului. Anul acesta,

competiþia a avut loc la Alba Iulia.

În anul 2019, onoarea de a gãzdui
Olimpiada Naþionalã de Istorie revine
municipiului Drobeta Turnu Severin, ales
nu întâmplãtor, ci tocmai pentru
semnificaþia lui istoricã majorã. Anunþul a
fost fãcut de prefectul judeþului, Nicolae
Drãghiea, la deschiderea Consfãtuirii
Naþionale a Inspectorilor pe Proiecte
Educaþionale. Evenimentul este programat
pentru perioada 22 – 26 aprilie 2019. Anul
acesta, tot în aprilie, Faza Naþionalã a
Olimpiadei de Istorie, s-a derulat  în oraºul
simbol al Unirii, Alba Iulia.
„Ne bucurã faptul cã Ministerul Educaþiei
a fãcut un lucru bun pentru Mehedinþi.
Faza naþionalã a Olimpiadei de Istorie de
la anul se va desfãºura aici la Drobeta
Turnu Severin”, a spus prefectul Drãghiea.
   Totuºi decizia adoptatã de Ministerul
Educaþiei vine ca urmare a propunerii
fãcute de profesorul Romeo Popa,
inspector ºcolar de istorie, în cadrul
Inspectoratului ‘colar Judeþean Mehedinþi,
unul dintre cei mai activi istorici din
Mehedinþi, fondatorul unui cerc ºcolar,
sugestiv intitulat „Amicii istoriei”.
   Reprezentantul Guvernului în Mehedinþi
spune cã la Severin, istoria este la ea acasã,
iar judeþul Mehedinþi este poarta de intrare
a României în Istorie. Pe aceste locuri,
acum douã milenii legiunile romane
conduse de Traian, invadau Dacia.
   Semnificaþia majorã a alegerii
Severinului este subliniatã ºi de Romeo
Popa: „Propunerea a venit din dorinþa de
a respecta materia pe care o predãm, istoria
locului, iar oraºul nostrum ºi judeþul
Mehedinþi meritau acest eveniment. Istoria
trebuie cunoscutã ºi trebuie sã mediatizãm
ºi noi acest oraº, o sã vinã copii din toatã
þara, este un moment deosebit ºi vom pune
cu toþii umãrul sã iese ceva frumos, atât
pentru noi, cât ºi pentru oraºul nostru”.

SEVERINUL VA
GÃZDUI OLIMPIADA

NAÞIONALÃ DE
ISTORIE DIN 2019

Intersecþia Centurii ocolitoare a
municipiului Drobeta Turnu Severin cu strada
Cicero a devenit în ultimii ani un loc unde se
întâmplã foarte multe accidente, multe dintre ele
mortale. Astfel, în 2017 au fost 6 accidente din
care 1 deces ºi 5 rãniþi grav, în timp ce în 2018
au avut loc 9 accidente, dintre care 4 decese ºi
8 persoane rãnite grav.
Centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu
Severin se aflã în administrarea ºi
responsabilitatea Companiei Naþionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere care a
primit de mai bine de o lunã aviz din partea
Poliþiei Rutiere Mehedinþi pentru amplasarea
unui sens giratoriu provizoriu.
   Aceastã întârziere este o dovadã de
iresponsabilitate ºi de aceea am fãcut astãzi un
apel public cãtre conducerea acestei instituþii
sã grãbeascã amplasarea sensului giratoriu care
efectiv poate salva vieþi omeneºti.

S.O.S - Centura ocolitoare a Severinului

 urmare din pag. 5         la finalul conferinþei de la Andau,
invitaþia de participare la urmãtoarea conferinþã a directorilor
agenþiilor de plãþi, ce va fi organizatã de România în contextul
deþinerii Preºedinþiei Consiliului UE în prima parte a anului 2019,
prezentând totodatã un scurt material de promovare a þãrii gazdã.
   Astfel, în cadrul ceremoniei de închidere a conferinþei domnul
Adrian PINTEA a preluat în mod simbolic ºtafeta organizãrii
viitoarei conferinþe a directorilor agenþiilor de plãþi din Uniune,
primind de la preºedinþia austriacã simbolurile conferinþei.
   “Suntem onoraþi sã organizãm în 2019 acest prestigios
eveniment european care reuneºte conducerile agenþiilor de plãþi
din domeniul agriculturii, reprezentanþi ai Comisiei  Europene, ai
Curþii Europene de Conturi, ai Parlamentului European ºi ai altor
instituþii cheie din spaþiul european. Suntem pregãtiþi sã contribuim
la exercitarea cu succes a primului mandat al României de
Preºedinte al Consiliului Uniunii Europene” a declarat Directorul
General APIA.

RESPONSABIL  COMUNICARE

COMUNICAT DE PRESÃ
SC COTTONTEX SRL

Drobeta-Turnu Severin
companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
Tineri cu aptitudini
spre mecanica fina

Descrierea jobului:
- salariul motivant;
CV-urile se depun la sediul firmei
din Drobeta-Turnu Severin, (vis-
a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

Vineri, 12 octombrie, de la ora 18,00, vã aºteptãm la film. O comedie savuroasã.

Intrarea este liberã, strict în limita locurilor disponibile.
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Parafrazând cugetarea
Luceafãrului de la Ipoteºti, nu
credeam a mai trãi vreodatã...
redeºteptarea Românismului. Se pare
cã nimic nu este întâmplãtor ºi,
coincidenþã sau nu, cu prilejul
lansãrii volumului generalului Mircea
Chelaru „Naþionalismul ºi Europa
Naþiunilor. Despre patologia
civilizaþiei europene”, în ziua de 3
octombrie 2018, vorbeam într-o salã
plinã dincolo de refuz, despre
naþionalism-românism, despre
libertate ºi demnitate naþionalã. Era
un mozaic eterogen: vârstnici ºi
tineri, civili ºi militari activi sau
rezerviºti, oameni ai condeiului ºi ai
artei, intelectuali ºi profesioniºti ai
ºtiinþelor exacte, teologi, profesori
ºi elevi... o „Românie” în miniaturã.
Eram sceptic cã acea colonie
corporatistã numitã încã România,
aflatã sub jugul „Imperiului celor 12
stele” va trimite la „Înalta Poartã” de
la Bruxelles reprezentanþi care sã nu
stea în genunchi, în faþa valorilor
expirate ºi ipocrite ale Occidentului.
ªi totuºi, aºa s-a întâmplat, iar ziua
de 3 octombrie ar putea fi declaratã
„Ziua re-trezirii românilor”. Dupã ce
„imperialii” dictaturii conglomeratului
înstelat au pus la colþ state care ºi-au
dovedit demnitatea: Polonia,
Slovacia, Ungaria... a sosit rândul
României sã fie aºezatã precum
Smãrãndiþa popii a lui Creangã pe
Calul Bãlan, pentru a fi biciuitã. Acest
imperiu ºi partenerii sãi corporatiºti
au dat firman de muºtruluialã
locuitorilor carpatini jefuiþi de
comori, tot de cãtre „Ei”. Dacã lectura
rechizitoriul etilistului Junker ºi al

Cinci minute de demnitate
fariseului Timmermans dureazã
mai mult de o jumãtate de orã, prim-
ministrului României i-au fost
alocate, miercuri, 3 octombrie 2013,
în soborul Parlamentului European,
numai cinci minute pentru a-ºi
apãra Þara.
 Umilit vreme de aproape trei decenii

de niºte incompetenþi ºi nemernici
trãdãtori de þarã, ziua în care Prim-
ministrul României n-a mai stat în
genunchi ci a stat drept, în picioare, în
faþa gâdelui înstelat spunând adevãruri
nerostite [1] m-a fãcut sã fiu din nou
mândru de originea mea de urmaº al
lui Decebal. Nu cunosc cine a
compus discursul ºi nu are
importanþã nici cine l-a rostit, important
este cã Vocea României s-a auzit din
nou, de aceastã datã, tare ºi rãspicat.
Dacã nedreptatea ºi injustiþia
„Împeriului celor 12 stele” -
transformat pe parcursul ultimelor
decenii într-o „dictaturã a haosului
global”,- dacã aceasta este adevãrata
faþã a mult trâmbiþatei Noi Ordini
Mondiale, singura soluþie de
supravieþuire a României ca stat
naþional este cea hotãrâtã prin
referendum de cãtre Marea Britanie -
în cazul nostru,Ro-Exit!
Trãiascã România Eternã! Sus
Tricolorul! (Ion Mãldãrescu)
Conþinutul integral al discursului
prim-ministrului României - dacã
i s-ar fi permis sã-l rosteascã.
Doamnelor ºi domnilor
europarlamentari,
  În numele României, vã mulþumesc
pentru cele cinci minute acordate mie.
Cinci minute spre a înlãtura confuziile
celor de bunã credinþã, perseverent
alimentate. Cinci minute spre a
demonta calomniile celor de rea
credinþã, la nesfârºit repetate. Este
evident cã nu se doreºte o dezbatere
onestã cu privire la statul de drept, ci o
execuþie rapidã a þãrii mele. Oricum,
de azi înainte, nici unul dintre dvs nu
va mai putea spune cã nu a ºtiut sau
cã nu avea cum ºti.

Mai întâi mã voi referi la justiþie. A
devenit un cliºeu afirmaþia cã în
România ar avea loc un asalt al

Guvernului ºi Parlamentului asupra
statului de drept. Am cerut sã ni se spunã
care amendament legislativ sau care
mãsurã politicã justificã aceastã afirmaþie;
care text de lege nemulþumeºte ºi care
gest al guvernului contrariazã. Nu ni s-a
dat nici un singur exemplu concret. Am
informat Comisia europeanã în legãturã
cu ceea ce noi considerãm a fi derapaje
ale statului de drept ºi violãri ale
drepturilor omului comise în numele
luptei împotriva corupþiei. Comisia a
refuzat sã coopereze, aºa cum o obliga
Mecanismul de Cooperare ºi Verificare
(M.C.V.), pentru combaterea acestora.
Ne-a lãsat sã luptãm singuri. Astfel,
derapajele au fost girate chiar de cãtre
instituþiile europene.
   De-a lungul timpului, am atras atenþia
Comisiei asupra inexactitãþilor factuale
din rapoartele M.C.V. Inexactitãþile nu
au fost corectate. ªi mai grav, poziþia
noastrã ºi precizãrile noastre nu au fost
nici mãcar consemnate. De aceea nici
nu le cunoaºteþi. Oare de ce?
   De-a lungul timpului, am cerut
Comisiei ca în cadrul M.C.V. sã se
pronunþe în legãturã cu imixtiunea
serviciilor secrete în actul de justiþie,
fenomenul justiþiei selective ºi ºantajul
sistematic exercitat de procurori asupra
judecãtorilor. În rapoartele M.C.V. nu
se spune nimic despre acestea. Nici cã
sunt bune nici cã sunt rele. Oare de ce?
   ªefii serviciilor secrete care au comis
abuzuri intervenind direct, potrivit
propriilor declaraþii ºi documentelor
descoperite între timp, în procesul
judiciar, au fost decoraþi de diferite
state. Oare de ce? Ce servicii au adus
ei strãinilor pentru a fi astfel rãsplãtiþi?
Noi i-am demis. La rândul lor,
magistraþii care au acceptat sã lucreze
pe baza informaþiilor ºi indicaþiilor
necunoscute acuzaþilor, primite de la
serviciile secrete, au fost lãudaþi ºi
decoraþi de state membre ale U.E. Oare
de ce? Pentru cã au reînviat
procedeele fostei Poliþii politice
comuniste, faimoasa Securitate?
   De-a lungul anilor, mai mulþi
europarlamentari au cerut Comisiei sã
precizeze numele „experþilor” care au
redactat rapoartele M.C.V. cu privire la
România. Numele acestora a rãmas un
mare secret. Oare de ce? Nu este
transparenþa una dintre valorile noastre

comune? Cu prilejul unei dezbateri din
PE de anul trecut, referitoare tot la starea
justiþiei româneºti, aþi decis ca o misiune
de informare sã vinã în România.
Recunoºteaþi astfel insuficienþa
informaþiei de care dispuneþi. Nu v-aþi
pus în aplicare decizia. Pe ce bazã se
poate discuta atunci astãzi?
   Nu ºtiu concret ce doriþi. Nu ºtiþi concret
ce s-a întâmplat. Prin urmare, nu avem
nimic de discutat. În afara unor
sloganuri generale ºi unor acuze
nedovedite, la care nu înþeleg sã mã
refer. Ca în orice democraþie, mãsurile
propuse de guvern sunt criticate de
opoziþie. Adesea, dezbaterile noastre
interne sunt aspre. Nu înþeleg însã sã
aduc în faþa dvs. controversele noastre
interne. Nu cred cã este corect ca eu
sã vã cer arbitrajul între Guvern ºi
Preºedintele Republicii, sau între
puterea legislativã ºi cea
judecãtoreascã. Pentru soluþionarea
acestora avem un sistem
constituþional care funcþioneazã. Pe
de altã parte, sunt convins cã nu intrã
în atribuþiile instituþiilor europene sã
arbitreze disputele noastre politice
interne. Suntem un stat membru, iar
nu un teritoriu sub tutelã.
   Putem discuta însã despre MCV. V-
am prezentat mereu cu sinceritate
starea justiþiei româneºti actuale dupã
peste 10 ani de aplicare a M.C.V. Nu
negãm virtuþile acestui mecanism. Ele
nu ne pot face însã sã îi ocultãm
viciile. Iar soldul este negativ. De
aceea M.C.V. nu va mai trebui aplicat
în viitor nici unui alt membru. Ne
trebuie altceva, iar acel altceva nu mai
trebuie sã fie instrument de
discriminare, ci sã se aplice tuturor
membrilor. M.C.V. a fost o anexã a
clauzei de salvgardare inclusã în
tratatul de aderare a României la U.E.
El a avut rolul de a oferi eficienþã acelei
clauze ºi totodatã de a evita activarea
acesteia.Clauza a expirat pe 1 ianuarie
2010. Din acel moment M.C.V nu
mai are nici o bazã legalã în dreptul
UE. Ulterior acelei date, Comisia
Europeanã nu mai are nici un temei
legal pentru a exercita atribuþiile
implicate de funcþionarea M.C.V.

[1] Discurs Viorica Dãncilã în Parlamentul European - https://stirileprotv.ro/stiri/
international/plenul-parlamentului-european-dezbate-situatia-statului-de-drept-din-
romania-viorica-dancila-la-dezbateri.html - 3 octombrie 2018

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Ce mai conteazã: Poporul e
suveran, dacã are posibilitatea, ºi
politicienii nu fraudeazã scrutinul. E
chiar frumos, când politicienii mai
încaseazã câte o palmã de la babe,
mucoºi, primari, hetero, gay ºi alte
categorii. Pur ºi simplu avem douã
Românii paralele. Într-una sunt
politicienii în marea lor majoritate ºi
în alta este poporul în marea sa
majoritate. Pe undeva printre sau
deasupra este Biserica. ªi mai
îndepãrtatã de popor. Patriarhia sã lase
glumele cu boºi plimbaþi în limuzine
de lux, care propovãduiesc familia
tradiþionalã ºi cumpãtarea. Au fost
comandate clipuri cu familia
tradiþionalã într-o casã frumoasã,
curatã: soþ, soþie, doi copii, cãþel
proaspãt ºamponat ºi apretat. Probabil
cã ambii pãrinþi lucreazã la stat ºi mai
au ºi o casã de vacanþã pe la þarã.
   O imagine idilicã a familiei
tradiþionale. Eventual, trebuiau
filmaþi ºi când vine popa cu crucea,
sã încaseze fãrã chitanþã, ºi familia
tradiþionalã nu are cash ºi vrea sã îi

 ªtefan Bãeºiu

Întoarcerea la popor. Cu spatele.
achite cu Mastercard. Superb! Cum
sã nu votezi pentru aºa ceva! E ca în
filme. O familie dominatã de valorile
creºtine, fãrã ca soþul sã aibe o
amantã ºi soþia sã trãiascã împreunã
cu ºeful de la serviciul deconcentrat
unde lucreazã. Cum sã nu visezi ºi
sã aspiri la aºa ceva? Trebuie sã fii
nebun sã stai acasã la referendumul
pentru familia tradiþionalã ºi sã nu
votezi la apelul transmis de popa
sau de politicieni.
    Apoi politicienii... Nu cred cã e
vreunul alb la coajã. Unii au
tinicheaua de coadã ºi trag de ea pe
la instanþa supremã sau pe la DNA sau
pe la vreun Parchet local. Oficial,
dosarele tuturor politicienilor sunt
opere ale statului paralel. În fine,
politicianul tradiþional a chemat
românul sã voteze familia tradiþionalã:
aia în care tata e parlamentar ºi nu ºi-
a cumpãrat al doilea mandat, ducând
o valizã la ºeful de partid. În care soþia
lucreazã pe la Direcþia Silvicã sau pe
la vreun minister. În care cei din casã
au toþi maºini ºi card, casã de vacanþã

la mare ºi la munte ºi în care capul
familiei tradiþionale e pictat într-o
bisericã pentru cã a cotizat pentru
construire sau restaurare. Pe undeva,
prin penumbrã, apare ºi o secretarã
care e ºi amantã, iar politicianul din
familia tradiþionalã stã sã divorþeze,
dar asta i-ar afecta candidatura la
un nou mandat.
   Dupã cum ºtiþi, nu e chiar aºa cu
familia tradiþionalã în România.
Multe familii din România încã mai
au în baie ºi în bucãtãrie gresia ºi
faianþa de pe vremea lui Ceauºescu.
Asta dacã au o locuinþã ºi nu
locuiesc în chirie la vreun moº
deznaþionalizat. Sunt familii care au
un venit total de 1.000 de lei pe lunã.
Adicã ãºtia ce sã creadã despre
familia tradiþionalã promovatã de
popi ºi de politicieni cu tot cu
valorile ei creºtine. Merg ºi la
Bisericã, dar nu bat toba. Sau nu
merg ºi se roagã prin cãmarã.
   În familiile reale de care s-au
îndepãrtat politicienii ºi popii sau
la care stau cu spatele unul sau
ambii pãrinþi se aflã plecaþi la muncã
în afara þãrii. Copiii rãmaºi acasã
sunt crescuþi de fraþii mai mari sau
de bunici, unchi, mamã ºi bunicã
sau au fost luaþi în plasament de stat.
Aºa mare grijã are statul de familia
tradiþionalã, încât nu dã doi bani pe
ea. Apoi ce spirijin are familia
tradiþionalã din România în care

alocaþia este de 84 de lei în loc de
100 de euro. Adicã referendumul
pentru familia tradiþionalã pare o
glumã din altã epocã, faþã de
problemele poporului, rãmas sau
plecat din þarã.
   De ce nu se vorbeºte ºi de zecile
de mii de familii tradiþionale ºi cu
valori creºtine care nu sunt vizitate
de preotul din sat ºi în care soþul
beat îºi bate sistematic nevasta ºi
copiii. Sau în care omul bãut îºi bate
muierea. La sat femeia, în unele
familii, nu are statut de om.
   Acestea sunt familiile tradiþionale
din România cu succesurile ºi cu
eºecurile lor. Or fi avut intenþii bune
cei care au dorit sã promoveze
familia ca nucleu de bazã al societãþi,
deºi suntem în alt mileniu. Dar au
greºit momentul. Unde mai pui cã
Biserica are ºi ea dosnicii ei ºi
trebuie sã îºi rezolve propriile
probleme ºi sã iasã din Evul Mediu
în care a rãmas. Guvernul putea sã
comande pe ºustache un sondaj
înainte de referendum, sã vadã dacã
este contextul ºi momentul oportun.
Politicienii ºi popii ar trebui sã se
întrebe ce vor românii ºi sã îi
priveascã în ochi ºi sã stea cu
spatele la ei sau sã îi priveascã din
televizor. Apoi sã scrie agenda
publicã. Ei chiar sunt angajaþi de
popor, sã lucreze pentru popor.
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Mehedinþiul rãmâne sufocat de gunoaie, pe bani europeni

Consiliul Judeþean Mehedinþi
implementeazã proiectul „Sistem
integrat de management al deºeurilor
solide în judeþul Mehedinþi”, cofinanþat
de Uniunea Europeanã prin Programul
Operaþional Sectorial „Mediu” (POS

Mediu) – Axa Prioritarã 2, Domeniul
Major de Intervenþie 1 „Dezvoltarea
Sistemelor Integrate de Management
al Deseurilor si Extinderea
Infrastructurii de Management al
Deºeurilor”, derulat începând cu data

de 22.08.2013, cu finalizare la data de
31.12.2015, având o valoare de
97.094.421 lei, din care 72.620.476
lei valoare nerambursabilã din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã.

Totul sunã mirobolant, dar sã
lãmurim ce înseamnã acele termene
stipulate ºi ce ce presupunea

termenul de finalizare
programat iniþial pentru
data de 31.12.2015.
   „Acele termene au fost
unele iniþiale asumate
print proiect, dar trebuie
sã facem precizarea cã s-
a semnat foarte târziu
contractul de finanþare.
Termenele au fost
decalate, în special
pentru cã a depãºit
exerciþiul financiar
atenterior ºi atunci a
intervenit acea procedurã
de fazare, adicã de trecere
pe urmãtorul exerciþiu
financiar ce a început în
anul 2014. Obiectivele
proiectului au necesitat

timp pentru a fi realizate”, spune
Aladin Gigi Georgescu.
   Publicarea documentaþiei de
licitaþie s-a realizat ºi existã un termen
clar de depunere a dosarelor. Acum,
în al doisprezecelea ceas! Dar de ce

s-a amânat publicarea mai bine de
un an? Acxeasta e o întrebare la care
a fost mai delicat de rãspuns.
   Aladin Gigi Georgescu spune cã,
de fapt, Asociaþia de Dezvoltare
Intracomunitarã de Salubritate (ADIS)
a avut o pornire ceva mai grea (?!),
deoarece a fost nevoie ca fiecare
unitate administrativ teritorialã sã ia
o hotãrâre proprie ºi asta a durat foarte
mult. Pe de altã parte, s-a schimbat
ºi legislaþia privind achiziþiile,
procedura a trebuit reluatã în ceea ce
priveºte achiziþia publicã.
   Scuzele sunt nenumãrate, iar
staþiile de transfer, noi-nouþe, cu
utilaje gata de a fi utilizate ruginesc
pur ºi simplu din cauza inactivitãþii.
Chiar dacã atribuirea s-ar face mâine,
e nevoie ca noii operatori sã preia
utilaje noi, dar care au ieºit din
garanþie ºi sã asigure întreþinerea ºi
evontuala lor reparare.
   Lucrurile sunt cât se poate de
îmbârligate ºi o soluþie finalã nu prea
se întrevede, dar preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi
trage de timp în continiare ºi spune
cã dupã 21 noiembrie 2018 lucrurile
vor intra în normalitate. Dacã totuºi
nu se întâmplã nimic dupã toate
eforturile de dare în exploatare, existã
un risc de declanºare a procedurii de
inrigement pe componenta de mediu.
   Însã Aladin Gigi Georgescu spune
cã sistemul de aciziîii ar fi de vinã ºi
cã din cauza asta s-a întârziat cã
problemele sunt foarte multe, avem
staþii care stau încuiate, dar la
Consiliul Judeþean se fac proceduri.
Toate felurile de proceduri, numai
aceea de intrare în normalitatre nu
se face! Care este stadiul de
conservare a utilajelor achiziþionate
prin proiect, pubele, maºini
colectoare, aflate la un moment dat
în custodia celor de la FLORICOLA?
   Ultima întrebare era cât se poate
de directã: „România riscã o
procedurã de infrigement dacã nu
grãbeºte procedurile despre care
vorbeam?”. Aici, preºedintele
Georgescu a spus, cu o seninãtate
uluitoare, cã dacã doamne fereºte
se va ajunge la aºa ceva, el ºi-ar
dori ca mãcar Mehedinþiul sã nu fie
cel care a provocat-o.

Sursa: Tele 2 Drobeta

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi a rãspuns la mai multe
întrebãri legate de o situaþie destul de dureroasã privind sistemul integrat

de management al deºeurilor din judeþul Mehedinþi, într-un interviu acordat
postului de televiziune Tele 2 Drobeta. ªeful judeþean a preferat sã se

eschiveze ºi sã ocoleascã rãspunsurile la întrebãrile mai delicate ºi, de fapt,
nu a mai explicat concret motivele pentru care situaþia întârzierilor în

atribuirea serviciilor de exploatare a staþiilor de transfer a ajuns în pragul
unor sancþiuni de infrigement din partea Comisiei Europene.

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
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COMUNICAT   DE  PRESÃ
C.J.R.A.E. Mehedinþi desfãºoarã în anul 2018 în cadrul

programului  „Educaþie, burse, ucenicie ºi antreprenoriatul tinerilor” în
România, finanþat prin Graturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021,
proiectul SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational
Inclusion. În învãþãmântul preuniversitar, proiectele SEE constau în
activitãþi de învãþare (mobilitãþi) pentru experþii educaþionali care lucreazã
în instituþii de învãþãmânt, responsabile de susþinerea creºterii calitãþii
educaþiei în  ºcoli. Proiectul C.J.R.A.E. Mehedinþi se aflã pe axa activitãþilor
de învãþare focalizate pe incluziunea socialã.
Scopul proiectului „SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational
Inclusion” : Creºterea implicãrii ºcolilor ºi comunitãþilor locale în ceea ce
priveºte integrarea ºi incluziunea copiilor cu nevoi speciale.
Obiectivele specifice :
O1: Implicarea, la nivel local, a 300 de profesori în activitãþi pentru a
asigura o mai bunã integrare ºi incluziune în activitãþi educaþionale a
elevilor cu nevoi speciale
O2: Dezvoltarea de competenþe specifice la 10 specialiºti din cadrul CJRAE
ºi la 290 cadre didactice din sistemul de învãþãmânt de masã, competenþe
menite sã creascã incluziunea la nivel educaþional ºi schimbarea ºcolilor
având la bazã abordarea la nivel comunitar
O3: Obiectivele organizaþiei: dezvoltarea la nivel de CJRAE a capacitãþilor
de implicare a resurselor comunitãþii în integrarea ºi incluziunea copiilor
cu nevoi speciale sau provenind din grupuri dezavantajate.
Activitãþile proiectului:
A1: Selecþia a 10 specialiºti din cadrul CJRAE selectaþi pe baza CV-ului
ºi a unei scrisori de intenþie urmând principiul „Primul venit, primul servit”
A2: Cursuri de pregãtire ºi vizite de studiu în tãrile partenere - CJARE a
ales doi parteneri din tãri diferite(Islanda ºi Norvegia) pentru a atinge
obiectivele propuse în cadrul proiectului
A3: Pregãtire la nivel local pentru specialiºtii CJRAE - fiecare grup
participant oferã o sesiune de formare pentru alþi experþi CJRAE ca activitãþi
de diseminare ºi sustenabilitate în cadrul proiectului
A4: Formãri la nivel local ºi Workshop-uri pentru cadrele didactice- Specialiºtii
CJRAE desfãºoarã activitãþi de formare ºi workshop-uri pentru profesorii din
scoli. Fiecare activitate are ca finalitate lucrul cu elevii cu nevoi speciale
A5: Incheierea de parteneriate cu ºcolile ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi.

Director, Prof. Liliana-Bianca BORUGÃ

ªtefan-Radu Oprea, ministrul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat, s-a întâlnit astãzi, în
Berlin, cu Peter Altmaier, ministrul
federal al Economiei ºi Energiei.
Discuþiile s-au axat pe consolidarea
relaþiilor instituþionale ºi promovarea
cooperãrii româno-germane, mai ales
în contextul preluãrii de cãtre
România a Preºedinþiei Consiliului
UE, în primul semestru al anului viitor.
   ªtefan-Radu Oprea a transmis cã
Preºedinþia românã se va concentra
pe prioritatea ”UE – Actor Global”, cu
impact în domeniul comerþului ºi
antreprenoriatului. Concret, s-a
discutat despre finalizarea negocierilor
pentru urmãtorul cadru financiar
multianual, revizuirea Small Business
Act cu scopul de a se adapta evoluþiilor
în domeniul digitalizãrii, legislaþia
privind proprietatea intelectualã,
crearea unei pieþe unice în sectorul
digital ºi despre viitorul industriei
auto în contextul relaþiilor comerciale
SUA-UE ºi al tranziþiei cãtre vehicule
nepoluante.
   Partea germanã ºi-a arãtat
disponibilitatea de a sprijini
România în gestionarea dosarelor
europene. În privinþa bugetului UE
pentru perioada 2021-2027,
ministrul Oprea a propus acordarea
de finanþãri europene pentru crearea

companiilor de tip start-up ºi pentru
crearea unei reþele europene de
incubatoare ºi acceleratoare de
afaceri. Aceste propuneri au fost
primite cu interes de partea germanã.
   Cei doi demnitari au discutat despre
proiecte bilaterale concrete, printre care:
cooperarea în domeniul producþiei de
baterii pentru vehicule electrice; crearea
de centre de cercetare-dezvoltare în
România, în contextul potenþialului
forþei de muncã din IT; cooperarea pe
pieþe terþe. De asemenea, s-a convenit
cã sunt necesare eforturi pentru
evitarea conflictelor comerciale la nivel
internaþional.
    ªtefan–Radu Oprea a prezentat
mãsurile luate recent de administraþia
de la Bucureºti pentru consolidarea
unui climat de investiþii competitiv:
simplificarea sistemului de achiziþii
publice, proiectele în parteneriat
public-privat, adaptarea cadrului legal
ºi a programelor guvernamentale la
nevoile companiei.
   “Existã un mare apetit pentru
investiþiile firmelor germane în
România, iar noi suntem gata sã
oferim prin InvestRomania cea mai
bunã expertizã, dacã suntem
consultaþi ºi dacã opinia noastrã este
valorificatã. Aºteptãm cu interes
participarea companiilor germane la
cele 31 proiecte selectate de guvernul

român, realizabile în parteneriat
public-privat în România”, a precizat
ministrul ªtefan – Radu Oprea.
Peter Altmaier a acceptat invitaþia de
a face o vizitã de lucru în România
ºi a confirmat prezenþa la Bucureºti
pentru anul viitor. Ultima vizitã a unui
ministru german al Economiei la
Bucureºti a fost în urmã cu 20 de
ani. De asemenea, s-a convenit
reluarea în 2019 a lucrãrilor
Consiliului de Cooperare Economicã
Româno-German (CCERG), într-o
formã modernizatã.

Elemente de background
   Germania este principalul partener

comercial al României, deþinând o
pondere de aproximativ 23% din
totalul exporturilor României. În anul
2017 schimburile comerciale
bilaterale au atins nivelul de 29,5
miliarde euro (+12,78% faþã de 2016),
din care 14,35 miliarde euro exporturi
româneºti (+16,5% faþã de 2016).
   Din punct de vedere investiþional,
Germania se plaseazã în prezent pe locul
III, cu un capital social investit (investiþii
directe la nivelul lunii februarie 2018)
de 4,83 miliarde euro ºi un numãr de
22.498 firme investitoare.

Întrevederea ministrului ªtefan-Radu Oprea cu Peter Altmaier,
ministrul Economiei ºi Energiei al Republicii Federale Germania

Biroul de Presã al MMACA
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

 Sãptãmâna este importantã în plan relaþional,
întrucât se deschid oportunitãþi de colaborare
sau de implicarea într-o relaþie matrimonialã
oficialã. Orice relaþie partenerialã se va
reconfigura, bine fiind sã-þi stabileºti termenii
ºi condiþiile în care vrei sã se desfãºoare de
acum încolo toate acestea. Influenþele aspectului
de Lunã nouã ce se formeazã în Semnul Balanþei
pe 11 octombrie te ajutã sã pui ordine ºi
disciplinã în activitãþile ºi proiectele comune cu
ceilalþi. Evitã exagerãrile ºi aºteptãrile prea mari
de la alþii! De Joi apar preocupãri legate de
achitarea datoriilor. Sunt zile bune pentru a
relaþiona cu instituþiile financiare, dar prudenþã
la femei, deoarece relaþiile cu acestea devin
conflictuale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se contureazã schimbãri majore în plan
profesional, respectiv la locul de muncã.
Aspectul de Lunã nouã ce se va construi în
Semnul Balanþei în ziua de 11 octombrie îþi
deschide posibilitãþi deosebite de avansare
profesionalã sau de gãsire a unui alt loc de
muncã. Deocamdatã vin informaþii, au loc
discuþii, dar concretizarea va apãrea ceva mai
târziu. În a doua parte a sãptãmânii se vor
evidenþia relaþiile parteneriale, atât cea cu
partenerul de viaþã, cât ºi cea cu partenerii de
afaceri sau colaboratorii. Evitã sã vorbeºti prea
mult despre tine ºi planurile tale de viitor! Unii
plãnuiesc în tainã sã profite de pe urma ta. În
relaþiile cu femeile revin în discuþie teme vechi
sau activitãþi restante. Prudenþã maximã!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Foarte interesant este capitolul amoros. Se
întrezãresc noutãþi fie într-o relaþie sentimentalã
veche, fie se înfiripã una nouã, cu mari ºanse
de a se desfãºura pe termen lung. Aspectul de
Lunã nouã ce se va construi în Semnul
Balanþei în ziua de 12 octombrie îþi va spori
creativitatea, reuºind sã-i uimeºti pe cei dragi
cu ideile tale strãlucite. Distracþii ºi aventuri
la cote mari. Fii prudent ºi pãstreazã mãsura
în toate! A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
locul de muncã ºi sãnãtatea. Vei avea mult de
lucru, bine fiind sã-þi dozezi eforturile
corespunzãtor. Relaþiile cu femeile-colege sunt
tensionate ºi foarte uºor se poate ajunge la
conflict în toatã regula pe termen lung.

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13

(11 - 17 octombrie 2018)

Horoscop

Concursul este structurat pe trei secþiuni:
Secþiunea I: Articole ºi creaþii literare
1.1. articole legate de viaþa ºi activitatea
personalitãþilor neamului românesc
1.2. poezii, eseuri, prozã scurtã ºi poveºti pe tema
concursului
Secþiunea a II-a: Creaþii artistico-plastice
2.1. desene, picturã, graficã
2.2. fotografii, colaje foto ºi graficã pe calculator
2.3. postere ºi machete (case memoriale ºi
lucrãri inspirate din activitatea personalitãþilor)
2.4. prezentãri Power Point
Secþiunea a III-a: Creaþii audio-video
3.1. film (materiale inspirate din operele româneºti)
3.2. teatru (materiale clasice sau adaptãri dupã
piese româneºti)
3.3. muzicã (interpretarea unei melodii din
repertoriul românesc)
Regulamentul concursului:
   La concurs pot participa preºcolari, elevi,
studenþi, cadre didactice ºi orice alte persoane
interesate de activitate. Fiecare participant se
poate înscrie la concurs la o singurã secþiune
cu o singurã lucrare. Mai multe detalii gãsiþi pe
documentele ataºate pe link-ul de mai jos.

Asociaþia Cultural – ªtiinþificã ”Pleiadis” din Iaºi, România în parteneriat cu
ªcoala Raionalã de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Teleneºti, Republica Moldova
vã invitã sã participaþi la:

Concursul Internaþional
”Pleiada Personalitãþilor Neamului Românesc”

din 27.10.2018

Toate lucrãrile înscrise la concurs sunt incluse
într-un sistem de premiere pe secþiuni ºi
categorii de vârstã. Se vor acorda diplome pentru
locurile I, II, III, menþiuni ºi trofee de excelenþã.
Lucrãrile se trimit însoþite de fiºa de înscriere,
în format electronic – obligatoriu pânã la data
de 22 octombrie 2018 la adresa de email:
asociatia.pleiadis@gmail.com
Vom confirma primirea lucrãrilor!
Opþional: se poate semna ºi acordul de
parteneriat.
Detalii privind desfãºurarea concursului le gãsiþi
pe urmãtorul link: https://drive.google.com/file/
d/1bmneIQsjHRbfczVg0Ok6dSvUjRrIxkY-/view
(Executaþi: click pe link - se deschide o pagina nouã
cu documentele ataºate - apãsaþi pe sãgeta din colþ
sus (download) pentru descãrcarea zip-ului.)
Vã aºteptãm cu drag!

Cu consideraþie,
Elena - Daniela Dorin, Preºedinte

al Asociaþiei Cultural – ªtiinþifice “Pleiadis”
Tel: 0040 753 024 580
E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
AsociatiaPleiadis/
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se aflã
în segmentul domestic. În Semnul Balanþei se
va construi aspectul de Lunã nouã pe 11
octombrie, oferindu-þi ºanse deosebite pentru
îmbunãtãþirea relaþiilor cu membrii familiei, dar
ºi pentru schimbãri importante în spaþiul locativ.
Þine cont ºi de sfaturile sau nevoile celor dragi.
Sprijinul lor conteazã ºi reprezintã fundamentul
a tot ce doreºti sã realizezi în viitor. A doua parte
a sãptãmânii te îmbie la distracþii, aventuri ºi
implicare în relaþii amoroase. Prudenþã,
discernãmânt ºi mãsurã în toate! În plan amoros
se pot relua discuþii vechi sau acþiuni
desfãºurate mai demult împreunã cu persoana
iubitã sau copiii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Foarte importante devin relaþiile cu anturajul
apropiat. În Semnul Balanþei se va forma
aspectul de Lunã în ziua de 11 octombrie,
deschizându-þi oportunitãþi de a-þi îmbunãtãþi
gândirea, comunicarea ºi relaþiile cu cei din jur.
De asemenea sunt ºanse favorabile pentru a
planifica excursii, vizite sau studii personale ºi
profesionale. Talentele oratorice îþi vor fi
evidenþiate ºi apreciate, ca de altfel ºi ideile pe
care le prezinþi cu emfazã. Însã, dozeazã-þi
debitul verbal ºi alege cu grijã vorbele. A doua
parte a sãptãmânii este favorabilã treburilor
gospodãreºti ºi dialogurilor familiale. Relaþiile
cu femeile din neamul de provenienþã se vor
tensiona, revenind în prim-plan discuþii ºi
acþiuni comune mai vechi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, dornic de a muta
munþii din loc. Atenþia îþi va fi atrasã de
segmentul financiar, care va cunoaºte modificãri
benefice. Pe 11 octombrie se va forma aspectul
de Lunã nouã în Semnul Balanþei, anunþând
primirea unor bani, salariul o primã, cadouri sau
diverse favoruri ºi recompense dinspre locul de
muncã. Se deschide o nouã etapã de câºtig din
activitatea profesionalã. Evitã cheltuielile ºi
chibzuieºte atent fiecare achiziþie! Spre finalul
sãptãmânii se contureazã cãlãtorii pe distanþe
scurte ºi dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat. Relaþiile cu femeile din anturajul
apropiat încep un proces de reconfigurare.
Prudenþã ºi detaºare!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât în Semnul tãu zodiacal se construieºte
aspectul de Lunã nouã în ziua de 11 octombrie.
Sunt momente favorabile transformãrii
personale ºi trasãrii unor planuri de viaþã cu
totul noi. Beneficiezi de o susþinere astralã
deosebitã, astfel cã foloseºte tot ce þi se oferã.
Renunþã la obiceiuri toxice, la idei ºi planuri
neproductive. Mulþi vor dori sã afle secretul
strãlucirii tale, însã îþi va fi greu sã explici ceea
ce trãieºti. Existã totuºi riscul sã exagerezi sau
sã gafezi serios, de aceea acþioneazã cu mãsurã
ºi discernãmânt. Spre sfârºitul sãptãmânii apar
îmbunãtãþiri financiare, lucru care te va bucura
mult. Dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat ºi, de asemenea, cãlãtorii pe distanþe
scurte.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti preocupat mai mult de nevoile tale sufleteºti
ºi faci totul în aºa fel încât sã treci neobservat.
Aspectul de Lunã nouã ce se va construi în
Semnul Balanþei pe 11 octombrie îþi aduce
deschideri mentale deosebite, viziuni
premonitorii ale evenimentelor în care eºti
implicat sau vei fi cumva în unele viitoare.
Rezervã momente numai pentru tine ºi scrie totul
într-un jurnal. Îþi va fi de mare folos la momentul
potrivit. Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea
dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te mai mult.
Începând de joi te vei simþi excelent, implicându-
te în tot soiul de activitãþi. Noutãþi financiare ºi
cheltuieli pe mãsurã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile cu prietenii capãtã valenþe
deosebite, fiind influenþate de razele aspectului
de Lunã nouã ce se va forma în ziua de 11
octombrie, în Semnul Balanþei. Sunt momente
favorabile în care vei observa foarte clar cine îþi
este loial ºi cine stã pe lângã tine doar pentru
interese personale meschine. A doua parte a
sãptãmânii aduce stãri de spirit fluctuante,
dorinþã de interiorizare ºi accentuarea unor
probleme de sãnãtate mai vechi sau mai noi.
Odihneºte-te, ia în serios semnalale ºi nevoile
organismului, dar urmeazã ºi sfaturile
specialiºtilor în sãnãtate. Sunt favorizate
dialogurile tãinuite cu cei dragi. Însã, fii prudent
în privinþa femeilor, deoarece relaþiile cu acestea
sunt distorsionate.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Foarte important este segmentul profesional
ºi imaginea ta în ochii altora. Pentru cã în
Semnul Balanþei se formeazã aspectul de Lunã
nouã pe 11 octombrie, se contureazã schimbãri
în cadrul colectivului de lucru în care activezi,
discuþii cu ºefii ºi autoritãþile, responsabilitãþi
profesionale noi. Deocamdatã, lucrurile se
petrec în umbrã, astfel cã este puþin probabil sã
înþelegi, pe deplin, însemnãtatea celor petrecute.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
prieteni. Distracþii, aventuri, planuri de vacanþã,
dar ºi discuþii importante pe marginea unor
proiecte profesionale ce se întrezãresc la orizont.
Dar, relaþiile cu femeile din sfera socio-
profesionalã ºi din cercul de prieteni sunt
conflictuale, deci fii precaut.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Gândurile îþi sunt luminate de idei deosebite.
Spiritualitatea capãtã noi valenþe pentru tine,
deoarece eºti influenþat de aspectul de Lunã nouã
ce se construieºte în Semnul Balanþei, pe 9
Octombrie. Sunt zile bune pentru a-þi redefini
concepþiile despre lume ºi viaþã, pentru a te apropia
de cele sfinte ºi pentru a-þi trasa planuri noi. Vor fi
favorizate de acum încolo ºi cãlãtoriile îndepãrtate
ºi studiile pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii
îþi aduce multã forfotã socio-profesionalã. Senzaþia
cã te afli pe o scenã ºi multã lume te priveºte ºi
ascultã va fi la cote mari. Prudenþa ºi sinceritatea îþi
sunt cei mai buni aliaþi. Relaþiile cu femeile din mediul
socio-profesional sunt rãscolite, recomandabil fiind
sã fii prudent ºi discret.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Accentul sãptãmânii se va afla pe segmentul
financiar, în speþã pe situaþia banilor ºi bunurilor
comune cu alþii. În Semnul Balanþei se
construieºte aspectul de Lunã nouã pe 11
octombrie, oferindu-þi posibilitatea de a analiza
obiectiv acest segment de viaþã ºi activitate. Sunt
posibile câºtiguri de la ºi prin alþii, lãmuriri ºi
rezolvãri financiare surprinzãtoare, dar ºi aflarea
unor detalii bine ascunse mai demult. Începând
de Joi ºi pânã la finele sãptãmânii este rost de
cãlãtorii, dialoguri cu persoane aflate în
strãinãtate, însã te poþi gândi ºi la abordarea unor
studii personale sau profesionale. Se recomandã
prudenþã în relaþiile cu femeile, deoarece existã
conflicte vechi, ce acum vor ieºi la ivealã când ºi
cum te aºtepþi mai puþin.

URMARE DIN PAGINA 12
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Ultima majorare a dobânzii-
cheie operatã de Rezerva Federalã, de
la care se mai aºteaptã o altã creºtere
în decembrie, dar ºi tensiunile din zona
euro, provocate de proiectul bugetar
al Italiei pentru anul viitor, au afectat
evoluþia monedelor emergente.
   Cursul euro a urcat de la 4,6643 la
4,6685 lei, foarte aproape de maximul
istoric de 4,6695 lei, atins în 21 iunie.
La sfârºitul perioadei, media a fost
stabilitã la 4,6668 lei, când
tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,667 – 4,672 lei.
   Media dolarului american a
crescut de la 4,0326 la 4,0705 lei,
maxim al ultimelor ºapte sãptãmâni.

Moneda elveþianã s-a depreciat
pe pieþele internaþionale de la 1,131
la 1,144 franci/euro, iar media ei a
fluctuat între 4,0882 ºi 4,0949 lei.
   La briefingul de presã care a urmat
ºedinþei de politicã monetarã a BNR,
unde s-a decis menþinerea dobânzii-
cheie la 2,5%, guvernatorul Mugur
Isãrescu a declarat cã „cursul s-a
dovedit în acest an mai stabil decât
al vecinilor, ceea ce ne-a ajutat în
ceea ce priveºte inflaþia”.
   Majoritatea analiºtilor anticipeazã o
creºtere a cursului euro la 4,7 lei, în
ultima parte a anului.

De altfel, FMI a revizuit în jos
prognoza de creºtere economicã
a României, la 4% în 2018, cu 1,1
puncte sub estimãrile din aprilie,
în timp ce creºterea din 2019 va
frâna la 3,4%. Evoluþia negativã va
fi însoþitã de creºterea inflaþiei
anuale la 4,7%, pentru anul viitor
proiecþia de majorare a preþurilor
fiind de 2,7%.

Euro forþeazã de douã
sãptãmâni pragul de 4,67 lei

   Totuºi, presiunea pe leu s-ar putea
tempera, dupã ce Finanþele au atras,
în 4 octombrie, de pe pieþele
financiare internaþionale, 1,75
miliarde euro printr-o emisiune de
euroobligaþiuni în douã serii. Oferta
totalã de cumpãrare s-a ridicat la
2,8 miliarde euro, din care au fost
atrase 1,15 miliarde euro cu
maturitatea de zece ani ºi cu o
dobândã 2,875% ºi 600 milioane
euro cu maturitatea de 20 ani ºi cu
o dobândã de 4,125%.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat 3,13%, în
schimb cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a continuat sã creascã el
urcând ieri la 3,40%. La rândul lor,
indicii ROBOR la luni ºi 12 luni au
urcat la 3,48%, respectiv la 3,53%.

Declaraþii le belicoase ale
vicepremierului italian, Luigi Di
Maio, ºeful miºcãrii anti-sistem „5
Stelle”, conform cãruia guvernul
de la Roma nu va face paºi înapoi
în privinþa proiectului de buget
pentru 2019, care prevede un
deficit de 2,4%, a determinat
deprecierea monedei unice.
   Perechea euro/dolar a scãzut de
la 1,1593, la începutul perioadei,
la 1,1432 dolari, la sfârºitul ei.
   Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a fost
stabilit la finalul intervalului la
6.588,81 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 3 –
9 octombrie

Radu Georgescu

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

     SC NOHA IMPORT EXPORT SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru „Amplasare
utilaj producere membrane bituminoase în hala existentã” amplasat
în str. Porþile de Fier, nr. 9 judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3,
ºi la sediul titularului str. Porþile de Fier, nr. 9 judeþul Mehedinþi, în
zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

Comunicat de presã

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de execuþie
- subofiþer tehnic principal, în cadrul compartimentului Financiar,
prin încadrare directã.

Cei care doresc sã participe la concursul pentru ocuparea postului de
subofiþer trebuie sã fie absolvenþi de studii medii, cu diplomã de
bacalaureat, în domeniul economic ºi sã îndeplineascã, în mod
cumulativ, urmãtoarele condiþii:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
b) sã cunoascã limba românã scris ºi vorbit;
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
d) sã fie apþi din punct de vedere medical, fizic ºi psihologic. Aptitudinea/
inaptitudinea se constatã de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-
o examinare medicalã ºi evaluare psihologicã, potrivit reglementãrilor
specifice în domeniu. În situaþia în care se constatã inaptitudinea pentru
oricare dintre situaþii, procedura de recrutare înceteazã pentru candidatul
respectiv. Evaluarea psihologicã se susþine înaintea examinãrii medicale;
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniþi;
f) sã aibã un comportament corespunzãtor cerinþelor de conduitã admise
ºi practicate în societate;
g) sã nu aibã antecedente penale, cu excepþia situaþiei când a intervenit
reabilitarea;
h) sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârºirea
de infracþiuni;
i) sã nu fi fost destituite dintr-o funcþie public sau sã nu le fi încetat contractual
individual de muncã pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) sã nu fi desfãºurat activitãþi de poliþie politicã, astfel cum sunt definite
prin lege;
k) sã  îndeplineascã condiþiile de ocupare prevãzute în fiºa postului;
l) sã nu fi atins la data desfãºurãrii concursului vârsta standard de
pensionare, conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Cererile de înscriere la concurs, adresate inspectorului ºef, vor fi
depuse personal de cãtre cei interesaþi, pânã la data de 19.10.2018,
inclusiv, în fiecare zi lucrãtoare, între orele 09.00-15.00, la sediul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi, situat pe strada Portului, nr. 2 din municipiul Dr. Tr. Severin.
Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse
pânã la data de 07.11.2018.
   Concursul va consta în susþinerea a douã probe. Prima probã -
evaluarea performanþelor fizice, în cadrul cãreia concurenþii vor trebui
sã parcurgã un “traseu practic-aplicativ” în maximum un minut ºi
cinci secunde, are caracter eliminatoriu.

Cea de a doua probã va consta în susþinerea unui “test scris”.
Candidatul declarat „admis” nu trebuie sã aibã, la încadrare, calitatea de
membru al vreunui partid politic sau organizaþii cu caracter politic.
   Informaþiile complete privind condiþiile de recrutare, bibliografia ºi
tematica desfãºurãrii concursului sunt afiºate pe site-ul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului Mehedinþi,
www.isumehedinti.ro, la secþiunea Carierã, precum ºi la avizierul unitãþii,
iar candidaþilor le revine obligaþia de a se informa permanent urmãrind
postãrile noastre.
Datele privind organizarea concursurilor ºi depunerea documentelor se
pot obþine ºi la Serviciul Resurse Umane din cadrul inspectoratului, la
numãrul de telefon: 0252/311212, în fiecare zi lucrãtoare, între orele
9.00 – 15.00.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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     Primele 4 clasate s-au întâlnit
în etapa a VI-a din Liga a IV-a
Mehedinþi. Echipa cea mai
avantajatã de rezultatele din cele 2
derby-uri programate la sfârºitul
sãptãmânii trecute a fost Pandurii
Cerneþi, care a dispus cu 2-0 de CS
Strehaia ºi a egalat la puncte liderul
Viitorul ªimian. Totodatã, golurile
lui Marius Barasab (30') ºi Horia
Vãtuiu (61') au aruncat echipa din
Strehaia pe 4 în clasament. Celãlalt
derby al rundei, Recolta Dãnceu -
Viitorul ªimian, s-a încheiat la
egalitate, scor 1-1. Gazdele au
deschis scorul prin Lucian Brucã
(10'), iar Mitel Ionescu a stabilit
rezultatul final, în minutul 50.
    Etapa a VI-a a adus ºi primele
victorii stagionale pentru AS Turnu
Severin ºi CS Viitorul Cujmir. Dacã
echipa antrenatã de Dorian Vasilicã

Strehaia, învinsã de Pandurii

Cinci copii legitimaþi la CSM Drobeta
Turnu Severin au trecut cu brio peste etapa de
calificare care asigurã accesul în finala
Campionatului Naþional de lupte libere ºi
feminine, rezervatã juniorilor III ºi IV,
desfãºuratã la Bãile Herculane. Astfel, la
Juniori III, Patricia Manofu (-55 kg), Darius

FCU Craiova 1948 a suferit
o nouã înfrângere în Liga a III-a. În
etapa a VII-a, echipa patronatã de
Adrian Mititelu a fost învinsã cu 2-
0 în deplasarea de la Flacãra Horezu
ºi a coborât pe 8 în clasamentul
seriei a III-a, la 6 puncte distanþã

de liderul
U n i r e a
Bascov. Pe
locul secund
se aflã CS
Filiaºi (16
p u n c t e ) ,
urmatã de

a dispus, pe Stadionul Termo, cu
2-0 de Inter Salcia, prin golurile
înscrise, încã din prima reprizã, de
Rãzvan Doman (9') ºi Cristinel
Baciu (34'), Cujmirul a învins, cu
acelaºi scor, AS Obârºia de Câmp,
jucãtorii Florin Ridichie (13') ºi
Mihai Andrei (90') fiind marcatorii
din raportul de joc. Tot cu 2-0 a
câºtigat ºi Dierna Orºova la Vânju
Mare, prin reuºitele lui Simion
Raiescu (38') ºi Tiberiu Pãtãºanu
(45'). La egalitate, scor 1-1, s-a
încheiat partida Dunãrea Pristol -
Decebal Eºelniþa. Oaspeþii au
deschis scorul, prin Gabriel Albu,
în minutul 23, iar Marian Olteanu
(62') a stabilit scorul final, în repriza
secundã. De remarcat cã 4 din cele
6 jocuri s-au încheiat cu scorul de
2-0, iar celelalte 2 partide s-au
încheiat nedecise, 1-1.  M. O.

Echipa lui Mititelu, fãrã flacãrã

Liga a III-a, seria a III-a, etapa a VII-a
Flacãra Horezu - FCU Craiova 2-0
CS Filiaºi - Flacãra Moreni 1-0
CSU Craiova II - Viitorul Domneºti 10-1
Astra II Giurgiu - Steagul Roºu Braºov  0-1
Unirea Bascov - AStletic Bradu 3-0
Sporting Roºiori - AFC Hermannstadt II 1-3
Oltul Turnu Mãgurele - FC Pucioasa 1-0
CSM Alexandria - FC Voluntari II 0-1

Liga a IV-a, etapa a VI-a
AS Turnu Severin - Inter Salcia 2-0 (2-0)
Pandurii Cerneþi - CS Strehaia 2-0 (1-0)
Recolta Dãnceu - Viitorul ªimian 1-1 (1-0)
Dunãrea Pristol - Decebal Eºelniþa 1-1 (0-1)
Viitorul Cujmir - AS Obârºia de Câmp2-0 (1-0)
Victoria Vânju Mare - Dierna Orºova 0-2 (0-2)
Clasament
1. ªimian 6   5 1   0 23-3 16
2. Cerneþi 6   5 1   0 24-8 16
3. Dãnceu 6   4 1   1 15-6 13
4. Strehaia 6   4 0   2 16-8 12
5. Orºova 6   3 0   3 7-13 9
6. Eºelniþa 6   2 2   2 7-7 8
7. Pristol 6   2 1   3 10-14 7
8. Tr. Severin 6   1 3   2 10-15 6
9.Vânju Mare 6   2 0   4 7-21 6
10. Cujmir 6   1 1   4 9-23 4
11. Obârºia 6   1 0   5 8-13 3
12. Salcia 6   1 0   5 7-12 3
Liga a V-a, etapa a VI-a
ªtiinþa Broºteni - AS Dârvari 9-1 (2-0)
ASG Hinova - Dunãrea Hinova 0-8 (0-5)
Avântul Bistriþa - Voinþa Opriºor 6-1 (0-1)
Viitorul Floreºti - Real Vânãtori 1-1 (1-0)
Coºuºtea Cãzãneºti - Unirea Gârla Mare 2-0 (0-0)
Inter Crãguieºti - Voinþa Vrata 3-0 (N)
Clasament
1. Crãguieºti 6   5 0   1 25-15 15
2. Vânãtori 6   4 2   0 26-13 14
3. D. Hinova 6   3 1   2 18-11 10
4. Cãzãneºti 6   3 1   2 11-8 10
5. Floreºti 6   2 3   1 10-9 9
6. Vrata 6   3 0   3 14-14 9
7. Opriºor 6   3 0   3 13-15 9
8. Broºteni 6   2 1   3 15-13 7
9. Gârla Mare 6   2 0   4 18-16 6
10. Dârvari 6   2 0   4 15-24 6
11. Bistriþa      6   1    2    3    14-17  5
12. ASG Hinova 6   1    0    5 12-36 3

Turris Oltul Turnu Mãgurele ºi
Steagul Roºu Municipal Braºov,
ambele cu câte 15 puncte. FCU
Craiova (11 puncte) nu va juca
etapa viitoare, în care trebuia sã
întâlneascã, pe Stadionul Municipal
Astra II Giurgiu. Echipa-satelit a
echipei din Liga 1 a solicitat
reprogramarea jocului, pentru data
de 20 noiembrie, deoarece are mai
mulþi jucãtori convocaþi la lotul
naþional  de juniori U19 al
României. Pe 20 octombrie, FCU
Craiova va juca la Unirea Bascov,
în etapa a IX-a.  M. O.

 M. O.

Speranþe pentru finala de la Oneºti
Ungureanu (- 62
kg) ºi Andrei
Bãrbulescu (- 52
kg) s-au clasat pe
primul loc, iar
Oana Vânturache
(-50 kg) s-a
calificat de pe
locul al III-lea.
Tot pe 3 s-a
clasat ºi
A l e x a n d r u
Ungureanu (- 55
kg), la Juniori IV.
   “Au fost  4
etape de
c a l i f i c a r e ,

împãrþite pe zone geografice. Noi am
participat la etapa de la Herculane, cu 5 copii,
ºi toþi  s-au calificat în finala de la Oneºti,
care va avea loc la începutul lunii viitoare.
Sper sã ne întoarcem cu 5 medalii”, a declarat
Nicoleta Elena Bogasieru, antrenoarea
copiilor de la clubul severinean.
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Mã nepoate, sã-þi spui ce
pãþii cu Sucã, toamna asta. Vru sã
facã masteru’ la facultatea aia de
abia o terminã acu fro cinºpe ani ºi
sã dusã pin varã sã dea examen.
Acuma noi ºtiam cã e vacanþã vara,
da-i deterãm bani de trin, de un
sanviº, sã nu crape copilu’ de
foame ºi când sã întoarsã zisã cã
gata, din toamnã începe.
   Acuma, cã veni toamna, îmi zisã
tasu cã el nu crede cã intrã ãsta la
master ºi-mi zisã: - Hai, nea
Mãrine, ia matale acilea fro doi
poli, urcã în trin ºi du-te matale la
Craiova, cã io tot nu cred cã ãsta e
iar la facultate. Auzi, master la el ºi
vinu stã netras în damigene.
   Zis ºi fãcut, luai io trinu ºi plecai la
Craiova, dupã Sucã. Ajunsãi, mã
prezentai la facultate, nu prea ierea
nimeni, cã cicã îºi prelungiserã bãieþii
ºi fetele vacanþa. Adicã fetele steteau
mai mult pi la bãieþi ºi invers, pi la
terasã, pe te miri unde, numai pi la
facultate nu prea sã regãseau. O luai
io prin împrejurimi, mã uitai de Sucã
al meu, îl vãzui la o terasã, din alea
multe. Ajung la el, îi aplic metoda a
doua de nu sã vede, îl iau în trin ºi
acas, la tasu, unde mai repetai metoda
a doua, ca sã-i intre bine în cap.
   Acu stã ºi trage vinu’ în damigene.
Sã mai aude fluierând, cã-i zisã tasu’
sã-l audã cã nu adoarme pe acolo.
   Bine, o sã vedem mai mulþi
adormiþi pi la Festivalu’ pastramei
ºi mustului di Severin, cã þine fro 4
zile ºi 4 nopþi, mai ceva ca în
poveºtile de adormit copiii. Sã te þii
iarã benchetuialã, zarvã ºi talente
artistice pe metru pãtrat, tot o  nea Mãrin

Sucã ºi damigenele, pustiu’ di la referendum ºi
festivalu’ cu pastramã

veselie. Da fraþilor, da ieste
pastrama di la alþii, nu din
la noi. Ce mai, le facem
vânzare cã economia
subteranã ie-n floare la
Dunãre, se cunoaºte!
   Mã fraþilor, da fu mare
adormire pi la Referendum,
ziceai cã e la facultate la
Sucã, aºa de pustiu era
prin secþiile de votare, ºi
pin alea din Severin, da ºi
pin tot judeþu’. Pã nea
Mariusicã nu sã întâlni cu
mai nimeni pe aleee, când
fu sã voteze, nea Aladin sã
plictisi vorbind singur pin
secþie, nea Drãghiea abia
dacã sã vãzu de dupã
perdea, pustiu, ce mai
încoace ºi încolo. Acuma, ar putea
ºi ai noºtri sã sã gândeascã de pe
acuma, cam cum o sã fie la alegerile
urmãtoare, cã sã pare cã e din ce în
ce mai greu sã aduci oamenii la
urne, dacã nu prea mai au încredere
în cine sã prezintã în faþa lor.
Plictisealã mare, ce mai.
   Mã nepoate, nea Þicu, primaru’ di
la Pãtulele, are probleme cu
integritatea, adicãtelea cu ANI, pentru
cã a fost gãsit în incompatibilitate
vreme bunã de timp. Nu sã ºtie cum
sã va termina, da ‘mnealui ar fi
trebuit sã ºtie cã nu sã cade sã fii ºi
popã ºi hoþ, în acelaºi timp. Ce
dracului, mãi tovarãºu!? Pã sã
poate? Pã nu sã prea poate!
   Da veni tanti Pintea la Mehedinþi,
Sorina, ministra Sanãtãþii ºi promisã
cã se va redeschide Spitalul Strehaia.
Acuma, sã pare cã aºa s-a lãudat în

faþa comunitãþii rome din oraº, de
faþã fiind ºi autoritãþile locale ºi
judeþene. Pãi de nu sã va întâmpla
aºa, la alegerile viitoare nu doamna
ministru va avea probleme cu
alegãtorii, ci cei ce vor veni sã cearã
voturile strehãienilor. Pã da, cã tanti
Pintea ºi-a rezolvat treaba: i-a
convins pe cetãþenii de etnie romã
din Strehaia sã sã vaccineze, aºa cã
treaba e deja rezolvatã, ce mai.
   Vã mai amintiþi de Castelul Pleºa
di la Obîrºia de Cîmp? Sigur vã
amintiþi de câte ori am semnalat jafu
de acolo ºi nimeni nu a fost tras la
rãspundere. Lãudabilã, însã,  intenþia
unei instituþii judeþene de culturã de
a-l reda circuitului turistic. Da totuºi,
nu-i scoatem în faþa frontului pe cei
vinovaþi? Mãcar pe ãi di la
Inspectoratu’ Mehedinþi  pentru
Culturã... ºi pentru ce-o mai fi. Cã

nu sã prea justificã salariile bugetare
pe care le încaseazã unii di pe acolo!
   Mã fraþilor, sã cutremurã ºi Vrancea,
da sã vezi miºcãri browniene în PSD
Mehedinþi. Adicã, dupã jocu’ la douã
capete, când cu Stãnescu, când cu
Dragnea, nea Aladin G. ar putea sã
dea socotealã la Centru, mai ales
pentru rezultatele de la Referendum.
Da om mai vorbi despre asta cu nea
Bontea, deputatu, care, n-are de ales,
va trebui sã preia conducerea PSD
Mehedinþi, chiar ºi interimar.
   Norocul e cã mai existã nea Daea,
sã ne mai descreþeascã frunþile. Pã da,
cã ciobanii protestarã ºi nea ministru,
liniºtit, zise cã „e dreptul fiecãruia sã
facã ce vrea, dar e bine sã facem
împreunã ce trebuie”. Pã ºi poþi sã te
mai superi pe nea Daea?!
    Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


