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Cifrele nu mint niciodatã! În judeþul Mehedinþi, Guvernul PSD-ALDE finanþeazã investiþii de 2,2 miliarde de lei, 297 de investiþii fiind doar prin
Programul Naþional de Dezvoltre Localã (1,3 miliarde), restul fiind pe Programul Operaþional Regional, Compania Naþionalã de Investiþii,
Programul Naþional de Cadastru ºi ANL. Cifrele au fost prezentate de ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, vicepremierul
Daniel Suciu, prezent în cursul sãptãmânii trecute la Drobeta Turnu Severin pentru semnarea, împreunã cu preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a douã contracte de finanþare pentru reabilitarea ºi modernizarea a 58 kilometri drumuri judeþene.

Vicepremierul Daniel Suciu a semnat la
Drobeta Turnu Severin douã contracte de finanþare
cu fonduri europene pentru douã drumuri judeþene

Adunarea Generalã a UZPR, o
nouã dovadã de forþã ºi coeziune

a jurnaliºtilor profesioniºti

Duminicã, 24 martie 2019, în aula Academiei de Studii Economice, a
avut loc Adunarea Generalã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România,
forul tutelar al întregii activitãþi a organizaþiei. pag. 4

Vicepremierul Daniel Suciu a semnat la
Drobeta Turnu Severin douã contracte de finanþare
cu fonduri europene pentru douã drumuri judeþene
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De-a lungul timpului, în
mentalitatea multor popoare, s-a
format percepþia cã femeile sunt mai
prejos decât bãrbaþii, cã nu pot realiza
atât de multe lucruri, cã nu pot fi atât
de puternice, cã nu au cum sã ocupe
funcþii înalte în stat, sã câºtige bine
sau sã aibã succes. Cu o astfel de
gândire ne-am luptat o perioadã
lungã de timp, în care, multe femei
ºi-au pierdut încrederea în forþele
proprii ºi nici mãcar nu s-au mai
încumetat sã încerce, deºi poate cã
aveau ºanse sã reuºeascã.
   Odatã cu evoluþia societãþii, am
început sã gândim altfel, am început
sã ne încredem mai mult în femeile
din jurul nostru ºi pe faptul cã ºi ele
pot face performanþã în anumite
domenii, nu doar bãrbaþii.
   Egalitatea de ºanse ºi de tratament între
femei ºi bãrbaþi, constituie un principiu
fundamental al Uniunii Europene,
consacrat în mai multe tratate. La noi în
þarã, principala realizare în obþinerea unei
depline egalitãþi de ºanse ºi de tratament
între femei ºi bãrbaþi o constituie, în
primul rând, adoptarea unui cadru
legislativ adecvat, concretizat, în
principal, prin adoptarea Legii nr. 202/
2002 privind egalitatea de ºanse ºi de
tratament între femei ºi bãrbaþi. Aceasta
reglementeazã mãsurile pentru
promovarea egalitãþii de ºanse ºi de
tratament între femei ºi bãrbaþi, eliminarea
tuturor formelor de discriminare bazate
pe criteriul de sex, în toate sferele vieþii
publice din România.
   A doua realizare o reprezintã crearea
unor mecanisme instituþionale
adecvate prin care se asigurã
fundamentarea, elaborarea ºi aplicarea
strategiei ºi politicilor Guvernului în
domeniul egalitãþii de ºanse ºi de
tratament între femei ºi bãrbaþi.
Principalul organism instituþional în
domeniul egalitãþii de gen l-a
reprezentat, începând cu anul 2005,
Agenþia Naþionalã pentru Egalitatea de
ªanse între Femei ºi Bãrbaþi.
   A treia realizare a statului român în
privinþa egalitãþii între femei ºi bãrbaþi
o constituie implementarea unor
politici publice care sã promoveze
egalitatea de gen. Astfel, începând cu
anul 2006 principiul egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi a fost

Femeile, egale cu bãrbaþii, ºi
competente în viaþa politicã

integrat în toate cele 4 strategii
naþionale în domeniul egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi, adoptate
de Guvernele României, din care trei
deja implementate.
   În vigoare în acest moment este
Strategia Naþionalã privind promovarea
egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi
ºi prevenirea ºi combaterea violenþei
domestice pentru perioada 2018-2021,
adoptatã prin H.G. nr. 365/24.05.2018.
   Pe lângã aceste realizãri, în
România, ziua de 8 mai a fost
declaratã Ziua egalitãþii de ºanse
între femei ºi bãrbaþi.
   Unul dintre domeniile în care vãd din
ce în ce mai multe femei este cel politic.
ªi nu pot decât sã spun cã mã bucurã
faptul cã, un domeniu care în trecut era
oarecum innaccesibil sexului feminin,
ajunge acum sã fie, într-o proporþie
destul de mare, reprezentat de femei.
Cã femeile ajung sã ia decizii cu privire
la schimbãrile din viaþa multor oameni.
ªi nu orice fel de decizii, ci unele care
aduc modificãri în bine.
   Cu privire la participarea femeilor la
viaþa politicã, þin sã menþionez faptul
cã Partidul Social Democrat a oferit
întotdeauna ºanse egale între femei
ºi bãrbaþi. În prezent, în structurile de
conducere existã o paritate de gen.
   Partidul Social Democrat a
promovat intens numirea ºi alegerea
în funcþii publice a femeilor, astfel cã
numãrul acestora a crescut mult în
comparaþie cu anul 2012. Prezenþa
femeilor în funcþiile politice nu
demonstreazã altceva decât faptul cã
PSD a respectat egalitatea de ºanse.
ªi cã o va respecta în continuare!

Vã mulþumesc!
Deputat PSD Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Ca de fiecare datã, în pragul
alegerilor pentru Parlamentul
European ne încearcã o plictisealã
fãrã margini. Nu se petrece mai
nimic spectaculos pe scena politicã.
Niciun scandal ceva, nimic. Câteva
declaraþii acolo, oarecum  mai
„belicoase”, în rest, liniºte ºi pace.
   Ludovic Orban s-a umflat puþin
în pene, cicã a „bãtut” PSD la
strângerea de semnãturi pentru
susþinerea candidaturilor, ca ºi cum
strângerea semnãturilor în sine ar
garanta ceva. Nu garanteazã nimic,
ºi e valabil pentru toþi.
   Pe ansamblu, cel puþin pânã
acum, dominã un ton civilizat, calm.
În arena politicã nu se aud, cel puþin
pe moment, sunete de sãbii
încruciºate. Candidaþii ºi partidele
lor se perindã prin þarã.

O campanie
liniºtitã

   L-am vãzut, pe la noi, pe Dacian
Cioloº. Vine ºi Rareº Bogdan, vine ºi
Cãlin Popescu Tãriceanu. Cred cã vine
ºi Victor Ponta. Cu mult înainte de
începerea campaniei deja au apãrut
afiºe electorale, cam peste tot. Dar
suntem departe de iureºul, de isteria
campaniilor electorale cu mizã internã.
   Bine, mai sunt ºi accente de
melodramã, de genul Rareº Bogdan,
cã tot vorbeam de el:„ Vor urma douã
luni dificile, suntem pe front ºi îi rog
pe toþi simpatizanþii ºi militanþii sã fie
alãturi de noi în aceastã luptã care se
anunþã una extrem  de dificilã. Nu
vorbim numai de alegeri
parlamentare, ci despre a fi sau nu în
Europa, despre parteneriatul cu SUA.
Pânã acum cei din PSD au atacat UE
(...) De trei zile PSD atacã SUA”, a
declarat candidatul Rareº Bogdan.
   Bine, nu ºtiu cum ar putea PSD
sã atace SUA dar ideea e bunã de
film. Imaginaþi-vi-l pe Liviu
Dragnea ºi pe Viorica Dãncilã, în
spate cu batalioane de social-
democraþi, echipaþi cu puºti ºi
grenade,  atacându-i pe americani,
într-o frumoasã searã de mai,
tocmai când americanii se uitã la
serialul „Las Fierbinþi”.
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Ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice, Daniel Suciu, a semnat,
joi, 21 martie 2019, împreunã cu
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, douã
contracte de finanþare prin
Programul Operaþional Regional
(POR) 2014-2020, proiecte cu o
valoare totalã de 113,3 milioane de
lei ºi vizeazã reabilitarea ºi
modernizarea a 58 km din DJ607C,
DN6-Podeni-Malariºca-Balta
(DJ670) ºi DJ 670 Malovãþ (DN
67) – Marga.
   „Vizita domnului vicepremier
Daniel Suciu, ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
a fost prilejuitã de semnarea celor
douã contracte foarte importante
pentru judeþul Mehedinþi, motiv
pentru care îi mulþumesc, la fel cum
le mulþumesc membrilor Guvernului
PSD-ALDE ºi preºedintelui PSD Liviu

Ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice, vicepremierul Daniel Suciu, a semnat la

Drobeta Turnu Severin douã contracte de finanþare
cu fonduri europene pentru douã drumuri judeþene

COMUNICAT DE PRESÃ

Dragnea pentru susþinerea
proiectelor de infrastructurã
ale judeþului Mehedinþi! Pe
de altã parte, sprijinul pe
care judeþul Mehedinþi l-a
primit de la Ministerul
Dezvoltãrii pentru finanþarea
obiectivelor finanþate prin PNDL este
la fel de important, astfel încât la
finalul implementãrii lor, am
încredere cã toþi locuitorii judeþului
vor beneficia de utilitãþi precum
sisteme de alimentare cu apã ºi
canalizare, drumuri asfaltate ºi
sisteme moderne de iluminat
public”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   „Am avut ºi o întâlnire tehnicã cu
primarii din judeþul Mehedinþi,
indiferent de culoarea politicã. Am
discutat absolut toate problemele pe
care le întâmpinã ºi le-am dat ºi
soluþii. Le-am confirmat cã Ministerul

Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice a fost, este ºi
rãmâne partenerul lor, indiferent de
culoarea politicã. Vreau sã-i felicit din
tot sufletul pe toþi primarii din acest
judeþ, pe domnul preºedinte Aladin
Georgescu ºi toatã echipa
administrativã pentru cã s-au clasat
pe locul al V-lea în ceea ce priveºte
proiectele ºi fondurile atrase prin
PNDL. Indiferent ce spun partidele de
opoziþie, acest program revoluþionar
(n.r. Programul Naþional de
Dezvoltare Localã) dezvoltã România
ºi o dezvoltã împreunã cu autoritãþile
locale. Discutãm de peste zece
miliarde euro investiþi începând din
2013 pânã în 2020, care se transpun

în 12.681 proiecte de investiþii care
nu sunt neapãrat ale noastre, ci sunt
ale comunitãþilor, iar beneficiarii
sunt românii”, a declarat ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, vicepremierul
Daniel Suciu.
   Judeþul Mehedinþi are 297 proiecte
finanþate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã I ºi II, în valoare
de 1,3 miliarde lei, acestea vizând
reabilitarea ºi modernizarea
drumurilor de interes local sau
comunal, sisteme de alimentare cu
apã, canalizare ºi sisteme de iluminat
public, reabilitarea de unitãþi de
învãþãmânt, construirea de
cabinete medicale.
   În judeþul Mehedinþi, vicepremierul
Daniel Suciu a fost însoþit de
secretarul general adjunct al MDRAP,
Camelia Coporan ºi secretarii de stat
Adrian Gîdea ºi Alin Chirilã.
   Pe lângã semnarea celor douã
contracte, vicepremierul Daniel Suciu
a mers pe ºantierul de pe Bulevardul
Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnu
Severin, aflat în reabilitare cu fonduri
guvernamentale asigurate de Ministerul
Dezvoltãrii prin Programul Naþional
De Dezvoltare Localã.
   La finalul vizitei în judeþul
Mehedinþi, vicepremierul Daniel
Suciu s-a oprit sã viziteze Spitalul
Orãºenesc Strehaia, obiectiv ce
urmeazã de asemenea, sã fie reabilitat
ºi modernizat prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã II.

Oana Buzatu
Compartimentul pentru
Relaþia cu Mass-Media

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a convocat vineri, 22
martie 2019, o ºedinþã de îndatã a
Consiliului Judeþean. Pe ordinea
de zi a fost un singur proiect de
hotãrâre care viza repartizarea cãtre

ªEDINÞÃ DE ÎNDATÃ PENTRU BUGET

unitãþile administrativ teritoriale a
cotei de 17,5% din impozitul pe
venit ºi a cotelor defalcate din taxa
pe valoare adãugatã, conform
Anexei 7 din Legea 50/2019 a
bugetului de stat.
   “Ministerul Finanþelor Publice a

transmis cãtre Consiliul Judeþean
Mehedinþi, impozitul pe venitul estimat
pe anul 2019, din care 15% îi revin
Unitãþii Administrativ Teritoriale
Judeþul Mehedinþi, iar 60%
municipiilor, oraºelor ºi comunelor,
dar ºi cotele defalcate din taxa pe
valoare adãugatã. Era nevoie de
aceastã ºedinþã pentru ca ºi primarii
sã îºi creioneze bugetele locale în zilele
urmãtoare. Subliniez faptul cã nicio
unitate administrativ teritorialã din
judeþul Mehedinþi nu are venituri mai
mici decât anul trecut, din contrã,
sumele alocate de la bugetul de stat
sunt considerabil mai mari”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Suma totalã care a fost alocatã
judeþului Mehedinþi este de peste
390 milioane lei.
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În Episcopia Severinului ºi Strehaiei s-a desfãºurat
sâmbãtã, 23 martie 2019, faza judeþeanã a Olimpiadei de
Religie, cult Ortodox.
   La primele ore ale dimineþii, elevi de la toate ºcolile din
municipiul Drobeta Turnu Severin ºi din judeþul Mehedinþi
ºi-au îndreptat paºii cãtre Liceul de Artã “Ioan ªtefan
Paulian”, din Drobeta Turnu Severin, unitatea de învãþãmânt
care a gãzduit competiþia ºcolarã. Participanþii la concursul
de cunoºtinþe religioase au venit însoþiþi de pãrinþi ºi de
dascãlii care i-au pregãtit temeinic pentru acest eveniment.
   La Olimpiada de Religie a fost prezent ºi Consilierul
sectorului Cultural ºi Învãþãmânt al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei care a transmis elevilor prezenþi
mesajul de binecuvântare al Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi Strehaiei. Înainte de
venirea subiectelor elevii participanþi la Olimpiada de
Religie au rostit împreunã cu Pãrintele Stelian Alin
Dumitru profesorul de religie al Liceului de Artã,
domniºoara inspector Daniela Sãftoiu ºi Consilierul
Cultural Mihai Corcodel rugãciunea Tatãl nostru.
   La faza judeþeanã a Olimpiadei de Religie de anul acesta
s-au calificat 167 de elevi din învãþãmântul preuniversitar.
Ca în fiecare an, participarea este destul de numeroasã
la aceastã disciplinã, având în vedere faptul cã în întregul
judeþ se desfãºoarã ºi alte competiþii ºi totodatã simulãrile
examenelor naþionale pentru anii terminali. Elevii
apreciazã materia ca fiind de bazã în formarea ºi educarea
lor. Totodatã, în judeþul Mehedinþi s-a înregistrat un
procent destul de ridicat al elevilor care au ales sã
frecventeze ora de Religie.
   Spre deosebire de anii trecuþi anul acesta existã o fazã naþionalã
a Olimpiadei de Religie ºi pentru clasele a V-a ºi a VI-a.
   Elevii calificaþi în urma acestei etape judeþene a
Olimpiadei de Religie vor participa între 1 ºi 5 mai la faza
naþionalã a acestei competiþii ce se va desfãºura la Oradea.

De asemenea, toþi elevii care se remarcã la concursurile
ºcolare religioase vor fi premiaþi de cãtre Episcopia
Severinului ºi Strehaiei. Promotor al culturii ºi educaþiei
creºtine pe meleaguri mehedinþene, chiriarhul locului,
Preasfinþitul Pãrinte Episcop Nicodim, le acordã în
fiecare an olimpicilor ºi profesorilor îndrumãtori, în
semn de preþuire, diplome, icoane, cãrþi ºi CD-uri cu
conþinut religios. Pr. Marian Alin Giginã

Olimpiada de religie Cult
Ortodox 2019 – Faza
Judeþeanã Mehedinþi

Duminicã, 24 martie 2019, în aula
Academiei de Studii Economice Bucureºti,
a avut loc Adunarea Generalã a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, forul
tutelar al întregii activitãþi a organizaþiei.
   Reuniþi în ºedinþã extinsã, reprezentanþii
filialelor UZPR din þarã ºi din Diaspora, ºi
conducerea UZPR, au dezbãtut pe larg mai
multe puncte aflate pe Ordinea de zi.
   Raportul preºedintelui Doru Dinu Glãvan pe
anul 2018 a reliefat faptul cã activitatea de
tradiþie a Uniunii – Seratele „Eminescu,
jurnalistul” ºi Teatrul NostruM (care deja au
depãºit, cu reprezentaþiile lor, perimetrul
Bucureºtiului, fiind tot mai cunoscute ºi
apreciate ºi în þarã), publicaþiile „Revista UZP”,
„Cronica timpului” ºi ziarul „Certitudinea”,
ultimele douã fiind apariþii editoriale sub egida
UZPR care se susþin prin forþe proprii – îºi
continuã activitatea meritorie. De asemenea,
Raportul de activitate pe anul 2018 a inclus
festivitãþile UZPR – Centenarul Uniunii, Ziua
Ziaristului Român, Premiile „Eminescu,
ziaristul”, precum ºi nenumãratele parteneriate
realizate cu instituþii de culturã ºi academice.
Totodatã, a fost menþioant ºi concursul pentru
Premiile anuale ale UZPR, care s-a bucurat de
o participare masivã ºi de un larg interes, iar
prezenþa, în premierã pentru UZPR, la Târgul de
carte Gaudeamus a avut un ecou semnificativ.
   Alte proiecte de anvergurã îºi aºteaptã
punctul de pornire, iar despre acestea a vorbit
pe larg secretarul general al UZPR, Mãdãlina
Corina Diaconu, care s-a referit la
parteneriatele UZPR, la continuarea activitãþilor
culturale în care este implicatã Uniunea, la
conferinþe ºi lansãri de carte prilejuite de
numeroase aniversãri ale unor personalitãþi de
primã mãrime ale spiritualitãþii româneºti, la
extinderea proiectului „Convorbiri

Adunarea Generalã a UZPR, o nouã dovadã de
forþã ºi coeziune a jurnaliºtilor profesioniºti

jurnalistice”, care a stârnit un mare ecou în
Bucureºti ºi în þarã, fiind primit cu interes.
UZPR va continua ºi în anul 2019 sã publice
cãrþi în editura proprie, sã facã parte din jurii
ale unor manifestãri de þinutã, sã susþinã
evenimentele centrate pe reliefarea identitãþii
naþionale în anul în care se sãrbãtoresc 100
de ani de la Tratatul de la Trianon, care
consfinþea internaþional România reîntregitã,
totodatã ºi anul în care a luat fiinþã Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti.
   Raportul financiar al UZPR pe 2018, prezentat
de Georgeta Mureºan, a fost considerat a avea
cel mai bun rezultat al ultimilor ani. „Creºterea
a fost semnificativã din 2016 încoace. Anul
2018 se încheie cu un remarcabil excedent”, a
punctat Georgeta Mureºan. Datele financiare
au fost certificate de ºeful Comisiei de Cenzori
a UZPR, Ilie Cristescu, care a subliniat faptul
cã veniturile UZPR au crescut mai mult decât
cheltuielile, iar operaþiunile financiare se
desfãºoarã în conformitate cu toate normele
legale. Dupã aceste rapoarte ale anului 2018,
Uniunea a fost descãrcatã de sarcini.
   Comisia de Atestare profesionalã a UZPR ºi-
a prezentat, la rândul sãu, bilanþul, având ca
prioritate evaluarea dosarelor depuse pentru
atestare. „Concluziile noastre aratã cã dosarele
pe baza cãrora au fost eliberate adeverinþele
cãtre Casele de Pensii au fost corect evaluate”,
a punctat preºedintele Comisiei, Sorin Stanciu.
   Activitatea desfãºuratã de cãtre Juriul de
Onoare, Disciplinã ºi Arbitraj, în perioda care
a trecut de la Adunarea Generalã a UZPR din
24 martie 2018, a avut ca obiectiv prioritar
analiza cauzelor care au provocat, favorizat ºi
întreþinut acþiunile nestatutare, destabilizatoare,
din anul 2017. Juriul considerã cã numai
cântãrind cu stricteþe ºi obiectivitate faptele

 Continuare în pag. 6
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Protestul de 15 minute
pentru autostrãzi a fost un
eveniment resimþit ºi în
Mehedinþi, dar ºi în alte colþuri
ale României. Gestul fãcut de
antreprenorul din Suceava,
care a mobilizat o þarã întreagã,
ar trebui sã atragã atenþia
tuturor partidelor politice din
România. Nu a fost un protest
împotriva unui partid, ci a
tuturor partidelor care s-au aflat la
guvernare. Este un semnal pentru
toatã clasa politicã, nu doar pentru
actuala coaliþie.
   Din punctul meu de vedere, gestul
omului de afaceri sucevean e absolut
de înþeles. Ritmul construcþiei de
autostrãzi e mult prea lent. De ce? Unele
motive sunt obiective altele sunt
subiective. Unele motive þin de
capacitatea redusã a companiei de
autostrãzi de a gestiona proiecte majore,
alte motive þin de legislaþia europeanã
greoaie care dã ocazia oricui sã
conteste la nesfârºit rezultatele unei
licitaþii pentru un drum expres sau
tronson de autostradã, alte motive þin
de prioritãþile pe care le-au avut la un
moment dat în România miniºtrii
transporturilor. Nu fac o referire doar la
miniºtrii din ultimii ani, ci la toþi,
începând cu senatorul Traian Bãsescu,
cel care spunea în urmã cu 20 de ani cã
România nu are nevoie de autostrãzi.
   Da procedurile sunt greoaie,
licitaþiile sunt mereu contestate,
termenele din justiþie pot dura câte doi
ani de zile. Acest ritm e anormal, iar
birocraþia afecteazã în mod
considerabil infrastructura þãrii.
   O altã problemã la fel de grea pe care
trebuie sã o înfrunte guvernele este cea a
exproprierilor. Pentru cã e greu sã-i iei
bucata de pãmânt unui om. Liberal fiind
cred cã proprietatea trebuie sã fie sfântã.
   Însã, oamenii nu ne-au votat pentru a
ne auzi cum ne smiorcãim. Vãd cum
colegi din opoziþie se dau de ceasul morþii
acuzând actuala guvernare. Nu cred cã
asta e soluþia, însã fiecare e responsabil
de modul în care face opoziþie.
   Consider cã trebuie sã lucrãm în mod
serios la birocraþia din ministere. Nu
putem sã acceptãm ca întreaga þarã sã

Senatorul ALDE, Ionuþ Sibinescu:

Autostrãzile
României încotro?

fie, pânã la urmã, ostatica unor birocraþi
care se considerã ºefi peste ministere.
În mod sigur schimbarea nu va fi
uºoarã, pentru cã unii s-au obiºnuit
cu acest sistem, dar nu existã altã soluþie
decât sã reformãm lucrurile de la zero.
   Dacã vrem sã avem rezultate la
guvernare trebuie sã avem în vedere
urmãtorul principiu: fiecare sã îºi facã
treaba pentru care e plãtit, pentru care
e calificat. Din pãcate, la noi existã
acest talent de a ne pricepe la tot. Nu
mai conteazã cã avem specialiºti pe
anumite domenii, dar ne preocupã mai
puþin ce trebuie sã facem noi ºi ne
preocupãm mai mult de ce ar trebui
sã facã un coleg sau altul.
   Fiecare trebuie sã ne facem treaba
pentru care am fost aleºi. Parlamentul
are datoria de a face legi bune ºi clare,
iar guvernul sã guverneze, sã
implementeze programul de
guvernare. Cei care construiesc
drumuri ar trebui sã le ºi realizeze, nu
sã facã doar niºte studii de fezabilitate
peste alte studii. Suntem þara studiilor,
dar nu gãsim reflectarea lor în realitate.
   Însã, ce trebuie sã facem dacã vrem
ca toate aceste lucruri sã se întâmple?
Sã încetãm rãzboiul româno-român!
Nu trebuie sã mai distragem atenþia de
la adevãratele probleme ale oamenilor,
ºi anume salariile ºi pensiile, investiþii
în infrastructurã. În România, un
guvern nu va putea sã ducã la
îndeplinire un program de guvernare
votat de români dacã preºedintele cu
prietenii politici lucreazã la sabotarea
tuturor planurilor, dacã incitã lumea la
revolte. Nu trebuie sacrificat interesul
public pentru interesul politic al
preºedintelui ºi al prietenilor politici.

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin

Marºul pentru Viaþã a avut
loc anul acesta în zilele de 23 ºi 24
martie, sub motto-ul „Unic din
prima secundã”, în aproximativ 500
de oraºe ºi localitãþi din România
ºi Republica Moldova.
   În Drobeta Turnu Severin, Marºul
pentru Viaþã a avut loc în ziua de 24
martie 2019, organizat de Asociaþia
“Anastasia” a Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei în colaborare cu Asociaþia
“Studenþi pentru viaþã” ºi Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural.
Numãrul celor care au participat anul
acesta la a doua ediþie a Marºului
pentru Viaþã organizat la Drobeta
Turnu Severin a depãºit cu mult
numãrul aºteptãrilor la Marº
participând aproximativ 550 de copii.
   Evenimentul severinean are un
caracter inedit deoarece participanþii
defileazã pe biciclete, role ºi trotinete
pentru promovarea vieþii ºi importanþei
copiilor pentru viitorul societãþii.

Peste 600 de persoane au luat
parte la Marºul pentru viaþã

   „Fiecare copil, de dinainte de a fi
nãscut, se distinge de orice alt om de
pe planetã, are ADN propriu ºi
caracteristici fizice ºi psihice unice.
Mai mult decât atât, el este un suflet
unic, creat de Dumnezeu ºi cu o menire
foarte specificã în aceastã lume, pe care
nimeni nu o poate înlocui”, a spus
Eliza Cloþea, preºedintele Asociaþiei
“Studenþi pentru viaþã”.
   Activitatea s-a desfãºurat conform
programului stabilit. La orele 15:00
participanþii s-au adunat pe strada
Criºan în dreptul Liceului de Artã “I.
ªt. Paulian” ºi au pornit în marº pe
biciclete pe traseul strada Criºan
între B-dul Tudor Vladimirescu ºi
Pãdurea Crihala, iar de la ora 15:30
pânã la orele 17:00 au avut loc
activitãþi în aer liber în Pãdurea
Crihala, dar ºi o tombolã cu premii,
constând în articole sportive, pentru
participanþii la marº.

Pr. Marian Giginã

Colegiul Naþional al PMP a
votat lista celor 43 de candidaþi
pentru Parlamentul European. Toþi
cei care se aflã pe aceastã listã sunt
exclusiv membri ai PMP ºi ocupã
funcþii la nivel de partid.
Primele 10 locuri sunt ocupate de:
1. Traian Bãsescu – senator,
preºedinte de onoare al PMP
2. Eugen Tomac – profesor,
deputat, preºedinte PMP
3. Ioana Constantin – consultant
management ºi comunicare,
doctorand, secretar general adjunct
al PMP
4. Marius Paºcan – lector universitar,
deputat, preºedinte executiv al PMP

Preºedintele Traian Bãsescu deschide lista
candidaþilor Partidului Miºcarea Popularã la

alegerile pentru Parlamentul European
5. Simona Vlãdica – lector
universitar, doctor în psihologie,
preºedinte PMP Cãlãraºi
6. Robert Turcescu – deputat PMP
7. Teodora Desagã –consilier
parlamentar, consilier local oraº
Bragadiru
8. Petru Movilã – deputat,
vicepreºedinte PMP
9. Cãtãlina Bozianu – deputat,
preºedinte al Organizaþiei de Femei
a PMP
10. Cãtãlin Bulf – antreprenor,
consilier judeþean, preºedinte PMP
Argeº ºi vicepreºedinte PMP la
nivel naþional.

BIROUL DE PRESÃ



opiniiOBIECTIV mehedinþean 28.03 - 03.04.2019pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Douã chestiuni preocupã
societatea româneascã în aceste zile:
depunerea listelor de candidaturi
pentru Parlamentul European, din
partea partidelor politice ºi
frãsaunelile nedemnului locatar de la
Cotroceaua Mov de a da un aspect
cât mai credibil, mai... serios,
preconizatului referendum pe care l-
a anunþat cã-l va organiza chiar în
ziua desfãºurãrii alegerilor
europarlamentare. Ar mai fi ºi o a
treia temã, anume chestiunea mutãrii
Ambasadei României din Israel la
Ierusalim, astfel încât este cât se poate
de dificil de spus care dintre acestea
are cea mai mare importanþã în
actualul context politic. Din punctul
meu de vedere, se dã o importanþã
exageratã intenþiei lui Werner,
cotroceanul pârât, de a organiza un
referendum simultan cu alegerile
europarlamentare. Mi se pare excesiv
pentru un fâs propagandistic de doi

Cu piatra dupã ciori...
bani ca toatã „floarea” analiºtilor sã
se strofoace zi ºi noapte pe la televizii
de a afla cine ºi ce ar avea de câºtigat
de pe urma acestei nãzbâtii
iohanniste. Situaþia de care vorbim
ilustreazã perfect proverbul românesc
cu prostul care aruncã o piatrã-n baltã
ºi o mulþime de „deºtepþi” se chinuie
s-o scoatã. Ba chiar sã o lustruiascã
ºi sã-i confere ceva utilitate practivã.
Oricum, mai mult decât sã dea cu ea
dupã ciorile pripãºite prin grãdina
cotroceanã (cândva, „grãdina lui
Ion”!) nu are ce sã facã.
   * Mai demne de interesul analiºtilor
sunt listele partidelor cu candidaþii
proprii la alegerile europarlamentare.
Aici sunt mai multe lucruri de discutat
– ºi despre valoarea de ansamblu ºi
individualã a celor care aspirã la un
fotoliu de europarlamentar, ºi despre
seriozitatea/responsabilitatea
alcãtuirii listelor ºi, evident, despre
ºansele unora sau altora de a ajunge

sã ne reprezinte þara la cel mai înalt
for european. Dacã lista liberalilor
este, cum am vãzut, înþesatã de foºti
bãsiºti de... nãdejde, lista celor de la
PSD ni se pare, în comparaþie cu cele
din legislaturile anterioare, ceva
mai subþiricã, sub raportul
notorietãþii ºi al valorii. Ca sã
nu  fie mai prejos, ºi pesediºtii
au introdus pe listã un jurnalist
cu notorietate – Carmen
Avram. Nimic de zis, Carmen
Avram este un jurnalist valoros,
cu substanþã ºi atitudine, dar ni
se pare cam lipsitã de vlagã, de
suflu, dacã mã înþelegeþi ce
vreau sã spun. ªi apoi, situarea
ei pe un loc ultraeligibil pare ºi un fel
de... recompensã pentru postul de
televiziune Antena 3 Pare... În sfârºit,
nu e  treaba noastrã. Deºi, în fond, ar
trebui sã fie. De departe, cea mai
omogenã listã pare cea a ALDE, care-
i conþine, între alþii pe Norica Nicolai,
Renatte Weber, Andrei Gerea, Varujan
Vosganian, Daniel Barbu. Nu ne
topim nici noi de dragul unui Varujan
Vosganian sau Daniel Barbu, dar
oriºicât. Partidul lui Ponta a fãcut ºi
el câteva achiziþii cu nume ºi nu este
deloc exclus sã producã doi sau chiar
trei europarlamentari. În rest
Dumnezeu cu mila ºi... norocul.
Pentru cã, altminteri, alegãtorul
român trebuie sã fie extrem de atent
ce nume bagã în urnã, deoarece cu
zãltaþii din celelalte zone ale
eºichierului (haºtagiºti, reformator de
ocazie, neomarxiºti ºi alþii din acelaºi
aluat  mizerabil ºi suspect).
   * În fruntea Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie troneazã o
cucoanã relativ bine coafatã,

Cristina Tarcea pe numele ei. Asta
are veleitãþi de artistã ºi pare
dominatã de frustrãri mai vechi
pierdute, probabil, în negura
istoriei. Ce a slobozit fãptura asta

pe gaura  gurii sale extrem de largã
este greu de conceput, de crezut.
Auziþi ºi dumneavoastrã – cicã
marele ei regret este cã România a
ratificat convenþia pentru drepturile
omului ºi pentru libertãþi
democratice! Eu sunt de pãrere cã
nici fostul preºedinte al României,
Nicolae Ceauºescu, cel care
susþinea cã dreptul esenþial al
omului este dreptul la muncã, nu
ar fi îndrãznit sã rosteascã o
asemenea enormitate, în vremurile,
nu-i aºa, de tristã amintire. Din ce
erã coboarã aceastã cucoanã pe cât
de plinã de ifose, pe atât de
primitivã în gândire? Mai mult
decât atâta, dumneaei ºi alþi
gânditori de la înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie au decis sã
întrebe Curtea Europeanã de
Justiþie dacã mai e cazul sã respecte
deciziile Curþii Constituþionale a
României în deciziile luate
Doamne, apãrã ºi pãzeºte! În þara
asta nu mai e de trãit!

 Urmare din pag. 4
fiecãruia dintre cei care, într-un fel
sau altul, s-au implicat în comiterea
sau favorizarea actelor infracþionale
împotriva UZPR, a conducerii sale
statutar alese, se va putea restabili
un climat de încredere, respect ºi
colaborare . Mãsurile propuse de
Juriul de Onoare, Disciplinã ºi
Arbitraj al UZPR au fost votate,
Adunarea Generalã aprobând
soluþiile înaintate de comisia din
cadrul Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România. „Vã
mulþumesc pentru înþelepciune”, le-
a spus membrilor Adunãrii
Generale, în finalul intervenþiei sale,
Gheorghe Coandã, ºeful Comisiei.
   Unul dintre cele mai importante
puncte de pe ordinea de zi,
aprobarea Statutului modificat al
UZPR, a fost dezbãtut pe larg, apoi
aprobat, dupã ce Monica Zvirjinschi,
membru supleant al Consiliului
Director al UZPR, a detaliat faptul cã
toate propunerile filialelor se
regãsesc în noua formã a Statutului.
„Pot sã vã spun cã acest document
este unul modern, adaptat
vremurilor în care trãim ºi în
concordanþã cu evoluþia noastrã ca
organizaþie, precum ºi cu principiile
internaþionale ale mass-media”, a

Adunarea Generalã a UZPR, o nouã dovadã...
punctat vorbitoarea. Ca ºi în cazul
propunerilor Juriului de Onoare,
Disciplinã ºi Arbitraj, noile
prevederi ale Statutului UZPR,
unele aprig dezbãtute, au fost
aprobate, cu un singur vot
împotrivã, punct cu punct.
Adunarea Generalã a UZPR a
prilejuit ºi o trecere în revistã, de
cãtre ºefii filialelor prezenþi în salã,
a activitãþilor lor curente. Rând pe
rând, jurnaliºtii din Mureº, Arad,
Caraº-Severin, Bacãu, Prahova, Iaºi,
Vâlcea, Galaþi, Constanþa ºi mulþi
alþii ºi-au detaliat numeroasele
activitãþi care demonstreazã cã viaþa
filialelor este una viguroasã ºi
vibrantã, mergând în toate sferele de
activitate, de la pãstrarea tradiþiilor,
la colaborãri cu alte uniuni de
creaþie, trecând prin toate grupele de
vârstã, de la preºcolarii cãrora li se
relevã tainele uneia dintre cele mai
frumoase meserii din lume, cea de
ziarist, pânã la seniorii care îºi aduc
în continuare nepreþuita contribuþie
la activitatea curentã a redacþiilor.
„Suntem o organizaþie tânãrã, cu
mulþi tineri, ºi suntem alãturi de
UZPR cu toate forþele”, a spus
Claudius Dociu, preºedinte al Filialei
Prahova a UZPR.

Departamentul Comunicare
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Duminicã, 24 martie 2019,
Pãdurea Crihala, plãmânul verde ºi
oaza de valori tradiþionale a Direcþiei
de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural, Drobeta - Turnu Severin s-
a umplut de aer proaspãt ºi de
veselia unui eveniment plin de
dinamism, tinereþe ºi culoare.
   Marºul vieþii, manifestare de
conºtientizare ºi responsabilizare a
comunitãþii, pentru valoarea vieþii,
apãrarea ºi promovarea valorilor
creºtine legate de apãrarea naºterilor
ºi protejarea copiilor – ca produs ºi
bucurie a vieþii pe pãmânt s-a derulat
la Severin, concomitent cu
manifestãri de gen în alte 500 de
oraºe din România.
   Organizatorii marºului Episcopia
Severinului ºi Strehaiei, Asociaþia
Anastasia, Asociaþia “Studenþi pentru
viaþã”, Bucureºti - creator de concept

Pãdurea Crihala, invadatã de primãvarã ºi de un marº al vieþii
al marºului, în parteneriat cu
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural a Primãriei
Drobeta-Turnu Severin au conceput
o formulã de marº foarte creativã
cu miºcare pe biciclete, trotinete,
role, baloane cu mesaj, tombolã ºi
momente artistice cu tineri.
   Dupã traseul stradal ales,
pãdurea a fost înconjuratã cu 2
ture de bicicletã, iar apoi fluidul
colorat în miºcare s-a oprit în faþa
scenei open-air din pãdure,
unde copiii ºi adulþii au petrecut
ºi au câºtigat daruri la tombola
organizatã cu acest prilej.
   Concomitent cu evenimentul de pe
scenã, în Pavilionul expoziþional din
pãdure s-a derulat o ºezãtoare de
folclor ºi tradiþii – Povestitorii
primãverii, închinatã sãrbãtorii
creºtine de Bunavestire, unde invitat

de elitã a fost grupul folcloric Liliacul
din Baia de Aramã, cu d-na Elena
Mimiº-Trancã, mentor ºi învãþãtor.
   Pãdure trezitã frumos, la început de
primãvarã, care aºteaptã alte evenimente
de eco-etno-socioculturã, care sã-i

umple aleile ºi sã-i învioreze cadrul
natural de poveste! Vã aºteptãm sã fiþi
pãrtaºi la acestea, dupã ce consultaþi
afiºul plasat strategic la avizierul de la
intrare în Pãdurea Crihala.

Dobre-Mirea Mihaela

“Buna Vestire”, este una
dintre cele mai mari sãrbãtori
creºtine celebratã în data de 25
martie a fiecãrui an, în amintirea
momentului anunþãrii Fecioarei
Maria de cãtre Arhanghelul Gabriel
cã va concepe ºi va deveni mama
lui Iisus din Nazaret.
    Este praznicul în amintirea zilei
în care Sfântul Arhanghel Gavril a
vestit Sfintei Fecioare cã va naºte
pe Fiul lui Dumnezeu.
  “Buna Vestire” este prima
sãrbãtoare confirmatã în
documente, dintre sãrbãtorile Maicii
Domnului, una dintre cele mai vechi
sãrbãtori dedicate Maicii Domnului.
   Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu, aflat sub

 Sãrbãtoare la ªiºeºti cu Ansamblul Profesionist “Danubius”

patronajul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, instituþie de prim rang
de culturã pentru care conservarea
ºi trasmiterea valorilor morale, a
tradiþiilor populare, precum ºi cele
ale patrimoniului cultural naþional
ºi universal alãturi de cultivarea
valorilor ºi autenticitãþii creaþiei
populare, reprezintã pilonul
principal ºi chiar fundamentul de
funcþionare al acestei prestigioase
instituþii de culturã ºi organizeazã
manifestãri care urmãresc tocmai
aceste obiective.
   Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, în parteneriat cu
Primãria ºi Consiliul Local ªiºeºti,
au celebrat, la ªiºeºti, printr-un
eveniment cultural artistic de
excepþie aceastã mare sãrbãtoare

ortodoxã dedicatã Maicii
Domnului.
   Marian Rãducan, primarul
comunei ªiºeºti, Consiliul
Local ªiºeºti, susþin ºi
promoveazã tradiþiile culturale,
obiceiurile, comuna însãºi
fiind una cu o zestre bogatã.
Ceramica de ªiºeºti, este unicã
prin simplitatea ºi eleganþa
ornamentelor. Acestea sunt
motive geometrice sau cele
tipice ale folclorului de pe
Valea Coºuºtei - brãduþul,

spirala, ºerpiºorii ºi soarele, iar
culorile sunt naturale.
   Centrul socio-medical de îngrijire a
vârstnicilor de la ªiºeºti este unul

 G.P.

special, condiþiile fiind unele foarte
bune. Deoarece pentru conducerea
Consiliului Judeþean Mehedinþi, a
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”,
a Primãriei ªiºeºti, persoanele
vârstnice sunt foarte importante,
Centrul a fost ales pentru susþinerea
unui spectacol folcloric excepþional,
cu Ansamblul Profesionist
“Danubius”, soliºtii instrumentiºti,
vocali ºi dansatorii profesioniºti,
pentru a creea bucurii sufleteºti celor
care îºi petrec viaþa aici.
   Pe scena de aici au cântat Rodica
Popescu, George Vulcãnescu,
Angela ºi Ion Magheru, Luciana
Vãduva, Anica Ganþu, Ionela Bãdãlan.
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Asta ne mai lipsea! „Panem et
cicenses”[1] rãmâne un redundant
instrument para-verificat al creatorilor
de haos din antichitate ºi pânã azi,
tãrãboiul iscat de „#ºîeu” dovedindu-
se a fi fost tichia de mãrgãritar care
lipsea vechiului adagiu latin. Dupã
consumarea spectacolului întrebarea
mereu actualului Constantin Tãnase
era inevitabilã: „ªi cu asta, ce-am
fãcut ?”. Acoperitã cu pânza de
camuflaj a banilor cheltuiþi pentru
ridicolul metru de autostradã, toatã
tevatura n-a fost altceva decât
verificarea eficienþei unei noi diversiuni
made „Piaþa Victoriei ºi asociaþii”.
   Pentru a se conforma sforii
pãpuºarilor, unii - dintre care nu
lipseºte ãl mai mare biped din
colonie -, au urmat cursuri de re-
poli-calificare în diverse domenii:
„îngrijitor” de copii, „gestionar” de
case, „moºtenitor” cu delegaþie ºi,
dupã cãderea „guvernului meu”,
protestatar profesionist. În cazul de
faþã, adept ºi susþinãtor declarat al
costisitorului sabotaj public nelegal
„#ºîeu”. Ce spuneþi? Cum rãmâne
cu „penalii”? Veþi afla rãspunsul corect
abia peste câteva luni, la poarta unde
un pensionar va ruga în fiecare zi
poliþistul sã-l lase sã discute cu fostul
actual locatar, solicitare la care
poliþistului îi va spune: domnul „X”
nu mai este locatar, de ce veniþi zilnic
cu aceeaºi întrebare? Pentru cã îmi
place tare mult sã ascult rãspunsul...
Canalul Dunãre-Marea Neagrã -
o const rucþ ie  de domeniul

Protest în Zodia Porcului

„În zodia-asta ºugubeaþã/
Un om, oricât de nãtãfleaþã/
Ori ºi ce-o face, mã, în viaþã/
Îi merge !”.
(Constantin Tãnase, Zodia Porcului).

inimaginabilului în România
postdecembristã
   Fãrã nicio îndoialã, România are
nevoie de autostrãzi, dar nu „#ºîeu”
este calea de rezolvare. Sã aruncãm
o privire retrospectivã:
   - La începutul anilor ’80 sub girul
primului Preºedinte al României,
specialiºtii în domeniu - atunci chiar
puteau fi numiþi astfel - schiþaserã
proiectarea a 3.000 de kilometri de
autostrãzi în România. Proiectul a fost
amânat, prioritatea fiind acordatã
realizãrii Canalului Dunãre-Marea
Neagrã (canal navigabil cu o lungime
de 95,6 Km - al treilea ca mãrime din
lume dupã Suez ºi Panama - care
leagã porturile Cernavodã ºi
Constanþa Midia Nãvodari de Marea
Neagrã, scurtând distanþa cu
aproximativ 400 km), inaugurat la 26
mai 1984 ºi a Canalului Dunãre-
Bucureºti a cãrui construcþie a
început în 1986, fiind sistatã dupã
1990, dupã ce fusese realizatã în
proporþie de cca. 70%). Canalul
Dunãre-Marea Neagrã a fost blocat
pe toatã lãþimea lui în septembrie
1991 de bunii noºtri vecini, ucrainenii
cu nava „Rostok”, cu o lungime de
117 m ºi o greutate de 5657 TDW
având o încãrcãturã de peste 5.000
de tone. Eºuarea ei s-a fãcut
perpendicular pe braþul Sulina, în
dreptul milei 31[2] . Canalul
Dunãre-Bucureºti a fost conceput
pentru a face posibil transportul
naval între Capitala României ºi
Marea Neagrã, prin apele Dunãrii.
   Pe vremea când „piratul” nu ajunsese
încã la timona vasului în derivã
„România 2004-2014” ºi se credea a fi
ãl mai mare „drumar”, la Ministerul
Transporturilor s-au produs „anomalii”
de domeniul S.F. sub lozinca„Aici sunt
banii dumneavoastrã !”:
   - dupã „volatilizarea” celei de-a
patra flote comerciale a lumii, mii de
locomotive ºi zeci de mii de vagoane
au fost retrase din uz, date la fier vechi
ºi „valorificate” de nu se ºtie prea
bine, cine (se ºtie, dar nu se spune).
Deºi moºtenitoarea sa la minister a
fost chematã sã dea socotealã pentru
dezastruoasa recondiþionare a
autostrãzii Bucureºti-Piteºti, situaþia
a rãmas... „ca-n tren”.
   Vã veþi întreba ce legãturã are

construirea de autostrãzi cu Canalul
Dunãre-Marea Neagrã ºi C.F.R.-ul?
Are! Pentru cã s-au tot fãcut ºi se fac
proiecte de autostrãzi, dar sunt
ocolite cu „grijã occidentalã” traseele
trans-carpatice pe rutele Transilvania
ºi restul României, preferatele
„europenilor” de la Bruxelles fiind
Transilvania ºi „restul lumii”. Pentru
cã în urma nenumãratelor discuþii
sterile despre morganaticele
autostrãzi (mereu neisprãvite),
românii s-au ales cu scurgerea prin
„gaura neagrã” numitã „Bechtel” a
1,5 miliarde de euro pentru 52 de
km de autostradã - zic ei, terminatã -
ºi alþi 64 de km parþial realizaþi, dar
neutilizabili. A rãmas tot... „ca-n
tren”... ªi fraieriþi, ºi cu banii luaþi.
Calea feroviarã ,  cea mai
rentabilã soluþie de transport
   ªi pentru cã tot vorbim de „tren”, cu
certitudine - o spun specialiºtii în
domeniu - cel mai rentabil mod de
transport al mãrfurilor este cel feroviar,
dar ce s-a întâmplat cu C.F.R.? A fost
„privatizat”, falimentat ºi vândut bucatã
cu bucatã. Cei mai bogaþi în numãrul
anilor îºi mai amintesc cum
„ciocãnarii” C.F.R.-iºti controlau
îmbinãrile ºinelor de cale feratã ºi
starea traverselor. Aþi mai vãzut aºa
ceva? Nu! Traseele feroviare nu au mai
fost verificate sau reparate din vremea
României Socialiste... Când trece vreun
tren, priveºti ºi nu ºtii a ce aratã, pentru
cã vopseaua vagoanelor a dispãrut de
multã vreme, lãsându-le aproape în
pielea goalã, cu un aspect predominant
tomnatic-ruginiu. Siguranþa cãlãtorilor
- puþini câþi au mai rãmas - e doar la
Dumnezeu, dar ºi Domnul, mai întoarce
uneori capul, iar atunci, ãl cu coarne,
care stã la pândã ºi atât aºteaptã, profitã
ºi mai deraiazã o garniturã.
   Cine a avut de câºtigat din
falimentul C.F.R. ºi al cãilor fluviale
româneºti? Rãscolind gunoiul,
rãspunsul nu-i greu de gãsit: alãturi
de jefuitorii „de jure” stau fãcãtorii de
drumuri (proaste) ºi transportatorii
rutieri, mai concret, corporaþiile
multinaþionale. Cum s-ar mai putea
jefui statul român dacã repetabila
procedurã n-ar îngãdui aºternerea
covoarelor asfaltice o datã sau de
douã ori pe an? Vrem autostrãzi, dar
din pricina copacilor nu vedem nici

pãdurea din spatele lor, nici
escrocheriile vârâte sub preº, nici
apariþiile unui „#ºîeu” - cu sau fãrã
jachetã roºie dar fãrã „guvernul
meu”. Mai organizãm câte o sindrofie
cu duhoare politicã ºi viziri aduºi de
la Porþi europene care ne trag de
urechi, mai aruncãm câteva gogoºi
„prostimii”, mai scoatem magistraþii
la proteste ilegale... proteste de la
care doar Armata României nu
rãspunde „prezent!”, deºi motive
justificate are, slavã Domnului! Ce a
mai rãmas din „Marea mutã”, tace.
   În loc de ghiocel al primãverii este
deja în derulare paranghelia naþionalã
cu „Panem et cicenses”, numitã
„alegerile” europarlamentare din luna
mai a acestui an ºi un clocit „cadou”
încã neanunþat oficial, al chiriaºului de
la Cotroceni - referendumul pentru...
foi de varzã. La toamnã, în loc de „Ziua
recoltei”, vom avea ocazia sã cãscãm
gurile la întronizarea - pe Facebook
sau pe vreo altã reþea de „socializare”
- a cine ºtie cãrei entitãþi alogene
pãgubitoare pentru Neam ºi Þarã,
programatã cu mult înainte de „sforarii”
Noii Uniuni Sovietice.
   Deschideþi bine ochii, oameni
buni, pânã nu-i prea târziu, pentru a

fi împãcaþi cu noi înºine cã am fãcut
ce trebuia. Facem haz de necaz,
râdem, glumim cu purceaua
moartã-n coteþ, altfel, nici în astã
primãvarã, nici la toamnã, nici
dupã,  nu avem multe ºanse
s-auzim de bine.
Grafica - I.M.

[1] Lat. Pâine ºi jocuri, Juvenal, satira a X-a (81).
[2] https://www.historia.ro/

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale



opiniiOBIECTIV mehedinþean 28.03 - 03.04.2019 pag. 9

Vã daþi seama cã
europarlamentarele reprezintã
culmea realizãrilor pentru un
politician român. Nici nu conteazã
cã are merite sau cã s-a remarcat în
þarã cu ceva sau totul vine ca urmare
a încununãrii unei cariere în politicã
sau în alt domeniu de activitate sau
pur ºi simplu partidele aleg sã trimitã
specialiºti. Nu. Este vorba doar de
finalul de carierã pentru un lider
politic sau recompensa pentru un
politician mai mult sau mai puþin
competent, dar care a cotizat
consistent la partidul care l-a pus
pe un loc eligibil. ªi nu orice fel de
donaþii, ci unele serioase.
   Practic, suma datã la partid îl
legitimeazã pe candidat în orice
moment sã ocupe postul respectiv.
Probabil cã acest criteriu a trimis
în Parlamentul European tot felul
de pipiþe ºi piþiponci care nu au
avut altã calitate decât banii scoºi

 ªtefan Bãeºiu

Care e treaba cu europarlamentarele?
din buzunar pentru partid sau scoºi
de altcineva. Ori au fost nevasta,
amanta sau soþul cuiva.
   Dacã stai sã te gândeºti la
competenþe ºi la merite, atunci nu ai
niciun rãspuns când te întrebi cum a
ajuns o Viorica Dãncilã
europarlamentar. Sigur cã prima
calitate a fost cã era din acelaºi judeþ
cu Liviu Dragnea. ªi a fost un
element esenþial pentu a fi propulsatã
în Parlamentul UE. Sigur cã acolo a
ajuns ºi un Gigi Becali la un moment
dat. Sunt pete de culoare, însã este
clar cã partidele nu trimit tot timpul
pe criteriile competenþiei sau în baza
meritocraþiei. Mai e vorba ºi de pile
ºi de bani.
   În plus, în Parlamentul European
merge, pentru cã acolo ai cascã ºi
nu trebuie sã vorbeºti o limbã
strãinã. Adicã ceva, ceva trebuie sã
mai miºti, sã îþi dai seama când se
deschide cafeneaua sau sã poþi sã

comanzi o ciorbã de burtã.
   Se rezolvã, cã aproape oricine
poate sã fie turist, dacã are bani. Nu
este niciun fel de problemã.
Problema este însã politica de lobby
care e varzã pentru þara care trimite
muþi în Parlamentul European sau
indivizi care abia vorbesc propria
limbã bine. România are nevoie de
o activitate bine articulatã la nivelul
structurilor de conducere ale UE. Are
de apãrat anumite interese, de
promovat anumite politici, de
exemplu, în domeniul energiei sau
infrastructurii de transport. Are de
luat cât mai mulþi bani de la UE. Are
de apãrat anumite industrii care au
mai rãmas. Este mult de muncã la
Parlamentul European, dacã eºti un
europarlamentar competent ºi nu
doar un recompensat politic.
   Sigur sã îþi spune ºeful de grup
parlamentar cum trebuie sã votezi
ºi nu e greu sã plec de la hotel ºi
sã ridici mâna ºi sã te întorci la
hotel ºi lunar sã încasezi leafa de
europarlamentar. Adicã pensia pe
un an a unui amãrãºtean de român.
Normal cã se poate ºi aºa, dar la
un moment dat o sã se vadã
efectele, dacã nu cumva se ºi vãd
deja. România s-a fãcut de râs în
ultimii doi ani în Europa cu
specimenele din Guvern. Acum este
o încununare a penibilului, când
România se aflã la ºefia structurilor
europene. Europenii ºtiu cã timpul

trece ºi România se va aºeza din
nou cuminte în banca ei. Un
moment pierdut. Þara noastrã avea
de promovat câteva interese în
domeniul energiei.
   Avem în continuare nevoie de banii
de la UE, sã construim drumuri. Dar
nu oricum, ci într-un ritm ameþitor. Sã
nu apuce sã cânte cucul de la
transporturi de 3 ori ºi autostrada sã
fie gata. Când om vedea 10.000 de
kilometri de autostrãzi ºi drumuri
expres în România, atunci putem
spune cã suntem o þarã civilizatã. Sau
mãcar 5.000 de kilometri. Pare mai
rezonabil. În 10 ani i-am putea face,
dacã am aduce o armatã de chinezi la
guvern. ªi dacã, desigur, nu s-ar mai
fura. Sau dacã s-ar fura atunci sã i se
taie mâna celui care furã. Ori acum
politicienii vor sã ºi fure ºi sã scape ºi
cu mâna întreaga. Probabil cã Vlad se
rãsuceºte în criptã sau pe unde o fi.
   Ce ar mai pune el sabia pe
boiernaºii din politica româneascã
ºi le-ar mai da o þeapã. Dar nu mai
e aºa. Chiar ºi boierii lui Þepeº,
traºi în þeapã pe vremuri, ar putea
beneficia de recursul compen-
satoriu. Ce dacã nu e retroactivã
legea, dar e clar cã au fost probleme
cu tragerea la sorþi a judecãtorilor
ºi vor scãpa dupã sute de ani. E o
reparaþie moralã faþã de toþi
boiernaºii din trecut pe care o fac
guvernanþii...

La începutul acestei
sãptãmâni (25 ºi 26 martie), la
Bucureºti, s-a desfãºurat cel de-al
treilea Workshop dedicat redactãrii
Ghidului de bune practici în relaþia
Sistemului Judiciar cu Mass media.
Întâlnirea a avut loc în cadrul
Proiectului TAEJ - Transparenþã
Accesabilitate ºi Educaþie Juridicã
prin îmbunãtãþirea comunicãrii
publice la nivelul sistemului judiciar,
proiect implementat de Consiliul
Superior al Magistraturii, ca lider, în
parteneriat cu ªcoala Naþionalã de
Grefieri, Inspecþia Juridicã,
Parchetul de pe langã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, Institutul
Naþional al Magistraturii ºi
Ministerul Justiþiei.

   La dezbateri, coordonate de Daniela
Ioana Stãncioi, judecãtor ºi purtãtor
de cuvânt al CSM, au participat
judecãtori, procurori ºi grefieri dar ºi
jurnaliºti de presã scrisã ºi audio-
vizualã din întreaga þarã.
   Discuþiile, uneori aprinse, dintre
reprezentanþii sistemului judiciar ºi
ai presei, au urmãrit sã scoatã în
evidenþã în primul rând valorile celor
douã profesii care sã contribuie la
îmbunãtãþirea Ghidului de
comunicare. Magistraþii au pus
accentul pe responsabilitate, bunã
credinþã, independenþã ºi echilibru.
Jurnaliºtii au considerat ca valori:
responsabilitatea, corectitudinea,
independenþa ºi curajul în exercitarea
profesiei.

 Teodor Abagiu

Îmbunãtãþirea Ghidului de comunicare în
relaþia Sistemului Judiciar cu Presa



actualitateOBIECTIV mehedinþean 28.03 - 03.04.2019pag. 10

În conformitate cu Calendarul
Competiþiilor Sportive ªcolare
Naþionale, aprobate prin OMEN 3178/
18.02.2019, la data de 19.03.2019, ora
10:00, la Pãdurea Crihala s-a
desfãºurat Olimpiada Naþionalã a
Sportului ªcolar - Etapa Judeþeanã a
Cros-ului individual la învãþãmântul
gimnazial ºi liceal, cuprinzând atât
mediul rural cât ºi mediul urban.
   La aceastã competiþie fiecare cadru
didactic din învãþãmântul gimnazial
ºi liceal a avut dreptul de a participa
cu un numãr exact de elevi ºi anume
trei fete ºi trei bãieþi.
   Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
a participat cu un numãr de cinci elevi:
Vânturache Oana clasa a VIII a, Predescu

Onss-Cros Etapa Judeþeanã

Marius clasa a IX a, Bondoc Adrian
clasa a X a, Hamat Oana clasa a XI a ºi
Matei Silviu clasa a XI a, trei dintre ei s-
au clasat în primele locuri ºi anume
Hamat Oana locul I, Matei Silviu locul I
ºi Predescu Marius locul III.
   Cei doi elevi clasaþi pe locul I,
Hamat Oana ºi Matei Silviu o sã
reprezinte judeþul Mehedinþi ºi Liceul
Teoretic “ªerban Cioculescu” la Etapa
Finalã de la Craiova care va avea loc
pe data de 21 aprilie 2019.
   Felicitãri elevilor pentru
rezultatele foarte bune obþinute ºi
mult succes în continuare!

Prof. VLÃSCEANU-ÞUÞURIGÃ
ALEXANDRA

Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”

Elevii ªcolii Militare de
Subofiþeri “Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani, aflaþi în stagiul de
practicã la Jandarmeria Mehedinþi,
au participat vineri, 15 martie a.c.,
la o acþiune de împãdurire pe raza
Ocolului Silvic ªimian.
   Acþiunea a fost organizatã de
Direcþia Silvicã Mehedinþi, Instituþia
Prefectului ºi instituþiile partenere
ºi face parte din activitãþile care
marcheazã “Luna plantãrii
arborilor”.
  De-a lungul timpului, Jandarmeria
Românã a participat la mai multe

Jandarmii au participat la
acþiunea “Luna plantãrii arborilor”

activitãþi de împãdurire, contribuind
astfel la protejarea naturii ºi
refacerea ecosistemului.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

DRAMATIZARE: Dió Zoltán dupã o poveste de
Benedek Elek

REGIE ARTISTICÃ: Dió Zoltán
SCENOGRAFIE: Komlódi Judit

MUZICÃ: Fehérvári Lilla
DISTRIBUÞIE: Raluca Grumãzescu, Cristian

Brãtoiu,Octavia Petriºor, Radu Popescu
Durata spectacolului: 50 min.

Vârsta publicului vizat: 3+
   Din podul prãfuit, din lãdiþa cu jucãrii de demult,
din cartea de poveºti a bunicii apare o poveste veche.
O poveste de acum o mie de ani, despre un prinþ
vanitos, care se iubea numai pe el însuºi, dar care a
bãtut un drum lung pânã când frumuseþea i-a fost
observatã ºi de altcineva. Povestea lui Narcis ºi a
Violei se dezvãluie înfaþa noastrã cu vrãji ºi aventuri
care (con)duc în final la… îndrãgostirea celor doi.
   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: 5 lei, indiferent de locul în salã.
   Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între
orele 08:30-16:00, la tel. 0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

APIA autorizeazã la
platã beneficiarii

Mãsurilor 14 ºi 14T
(fosta Mãsura 215)

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã începând cu data de
20.03.2019, a demarat autorizarea
la platã a beneficiarilor Mãsurilor
14 ºi 14T (fosta Mãsura 215) – Plãþi
privind bunãstarea animalelor -
pachet a)porcine ºi pachet b)pãsãri,
Campania 2018.
  Suma totalã autorizatã la platã este
de 91.428.112,49 euro, din care
53.182.296,68 euro pentru bunãstare
pãsãri ºi 38.245.815,71 euro pentru
bunãstare porcine ºi este finanþatã în
procent de 100% FEADR.
   Plata sprijinului financiar se
efectueazã în lei la un curs de
schimb valutar de 4,6585 lei pentru
un euro, stabilit de Banca Centralã
Europeanã la data de 29 decembrie
2017, aplicabil cererilor depuse în
anul 2018.
   Sprijinul pentru bunãstarea
animalelor are forma unei plãþi anuale
fixe pe unitate vitã mare (UVM) ºi
reprezintã o platã compensatorie
pentru pierderile de venit ºi costurile
suplimentare suportate de fermieri
care îºi asumã voluntar angajamente
în favoarea bunãstãrii animalelor.

RESPONSABIL  COMUNICARE
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Cadrul legislativ ºi fiscal al Punctelor
Gastronomice Locale – un instrument la îndemâna
gospodãriilor þãrãneºti care oferã servicii turistice –
este de acum finalizat, deci acestea pot fi înfiinþate ºi
exploatate. Punctele Gastronomice Locale sunt
bucãtãrii particulare, care servesc turiºtilor reþete
specifice zonei, ºi se pot afla în spaþiul micilor ferme,
exploataþii familiale, stâne sau adãposturi pescãreºti.
   Acest tip de organizare vine în sprijinul celor
care produc alimente de bazã ºi doresc sã ofere
servicii de alimentaþie publicã în deplinã siguranþã
pentru consumator, fãrã sã deþinã însã pensiuni
turistice sau alte forme organizate de turism. Este
o facilitate pentru unitãþile de tip familial, care
vor sã presteze turism de scarã micã (turism
rural, ecoturism, turism cultural).
   „Când eºti în vacanþã nu poþi sã mãnânci „ca la mama
acasã”, dar cum ar fi sã poþi gusta ceva ca „acasã la
mama unui localnic”? Dupã pãrerea mea, aºa aratã
un concediu pe care îl þii minte. În plus, pentru noi e o
mare bucurie sã îi ajutãm sã-ºi completeze venitul pe

Punctele Gastronomice Locale – vacanþe cu gust
cei care locuiesc în zone turistice cu o puternicã tradiþie
culinarã. Lucrãm de aproape 3 ani la acest proiect
care ne-a fost inspirat de realitatea turismului Deltei ºi
sunt încântat cã am ajuns la acest rezultat” a spus
Ivan Patzaichin, preºedintele Asociaþiei Ivan Patzaichin
– Mila 23, organizaþia iniþiatoare.
   Elaborarea cadrului administrativ pentru
funcþionarea Punctelor Gastronomice Locale a fost
demaratã de Asociaþia Ivan Patzaichin – Mila 23
în anul 2016 ºi a beneficiat de sprijinul Autoritãþii
Naþionale Sanitar Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (ANSVSA) ºi al Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. Demersul, care
s-a bazat pe un proces de consultare publicã, a
urmãrit sã simplifice modul în care gospodãriile
din mediul rural pot desfãºura activitãþi economice
care sã nu fie doar profitabile, ci sã ºi contribuie la
consolidarea profilului identitar al zonei respective.
   Pentru a îi ajuta pe cei interesaþi sã înþeleagã mai
bine în ce constã aceastã facilitate, Asociaþia a pregãtit
un Ghid de bune practici uºor de parcurs, care a fost

recent completat cu o adresã a MADR care clarificã
aspectele fiscale. Aceste documente pot fi consultate
pe site-ul Asociaþiei, aici:http://bit.ly/PGL-2019
   Cei ce doresc sã înfiinþeze un Punct
Gastronomic Local pot intra în legãturã cu
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor din judeþul în care locuiesc. Lista
acestora se aflã aici: http://www.ansvsa.ro/
ansvsa/structuri-teritoriale-d-s-v-s-a/
Contact: office@rowmania.ro

Familia Miron, Mihai soþ ºi Isar-Mihail
fiu, anunþã cu mare durere mutarea la cele
veºnice a celei care a fost VIOLETA-ELENA-
MARIA MIRON, soþie ºi mamã devotatã,
scriitoare de talent, membrã a Uniunii Scriitorilor
din România ca ºi a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti, zeci de ani titularã a rubricilor
culturale de la Radio România Internaþional.
   Decesul s-a produs dupã o îndelungatã
suferinþã, în ziua de 27 martie 2019. Violeta
este depusã la Biserica Sf. Fanurie din str.
Cerceluº (prin str. Dristor). Slujba stâlpilor
are loc joi 28 martie la ora 18,30 la capela
Bisericii, iar funerariile vor avea loc vineri 29
martie ora 11,00 la aceeaºi Bisericã ºi la ora
12,00 la cimitirul Izvorul Nou, din sectorul
3, parcela 19, la cavoul familiei.

Dumnezeu sã o odihneascã!
Relaþii  suplimentare puteþi primi la
telefoanele 0722614533 ºi 040182266, de
la membrii familiei.
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Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã anunþã graficul de desfãºurare
a burselor locurilor de muncã ce se vor desfãºura la
nivel naþional în acest an.
   Astfel, în data de 12 april ie 2019 , va fi
organizatã la nivel naþional “Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã”, al cãrei obiectiv principal
îl constituie creºterea gradului de ocupare al
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã,
prin corelarea directã a cererii cu oferta de locuri
de muncã, existând posibilitatea interacþiunii
directe dintre angajatori ºi solicitanþi.
   În data de 18 octombrie 2019 va avea loc
“Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi”
dedicatã tinerilor absolvenþi, având drept scop
facilitarea accesului tinerilor la locurile de muncã
disponibile pe piaþa muncii ºi interacþiunea
directã a acestora cu agenþii economici.
   La nivelul fiecãrui judeþ, în funcþie de evoluþia
pieþei muncii locale, de condiþiile locale ºi de
solicitãrile agenþilor economici, vor mai putea fi
organizate ºi alte tipuri de burse pentru diferite
meserii sau ramuri de activitate.

În judeþul Mehedinþi, în data de 12.04.2019, vineri,
începând cu ora 10.00, Bursa Generalã a Locurilor
de Muncã va fi organizatã la Palatul Cultural Teodor
Costescu din Drobeta Turnu Severin, bulevardul
Carol I nr. 4, acþiune menitã de a pune faþã în faþã
angajatorii cu solicitanþii de locuri de muncã, scopul
final urmãrit fiind acela ca un numãr cât mai mare de
persoane sã poatã gãsi un loc de muncã
corespunzãtor pregãtirii lor profesionale. Salariaþii
AJOFM Mehedinþi au început acþiunile de contactare
a agenþilor economici, în vederea identificãrii
locurilor de muncã vacante, într-un numãr cât mai
mare ºi din diferite domenii de activitate. La acest
târg de locuri de muncã sunt aºteptate sã participe
toate persoanele care se aflã în cãutarea unui loc de
muncã, având astfel posibilitatea de a se întâlni direct
cu agenþii economici participanþi. Pentru buna
organizare ºi desfãºurare a acestei acþiuni vor fi
întocmite materiale publicitare, invitaþii de
participare, chestionare pentru solicitanþii de locuri
de muncã ºi angajatori, catalogul agenþilor economici
participanþi. În contextul socio-economic actual,
angajatorii care au locuri de muncã vacante sunt
rugaþi sã participe la aceastã bursã a locurilor de
muncã din judeþul Mehedinþi.
   Informaþii suplimentare privind modul de
organizare ºi desfãºurare a acesteia pot fi
obþinute de la sediul instituþiei noastre din
Drobeta Turnu Severin, bd. Carol I nr. 3, etaj 2,
camera 31, unde se pot depune ºi ofertele
privind locurile de muncã vacante care vor fi oferite
în cadrul acestui târg de locuri de muncã.
                           Director executiv, Ioan SURU
                                    Consilier superior
                             Mihail Sorin MARINESCU

În data de 12 aprilie 2019
AJOFM Mehedinþi va organiza

Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã

Având în vedere Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate nr. 442/290/2019 vã aducem la cunoºtinþã cã se prelungeºte pânã la 30.06.2019 termenul
de aplicare pentru Ordinul  nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii ºi a Contractului-cadru privind acordarea
asistenþei medicale, a medicamentelor ºi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate pentru anii 2018-2019, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

 În vederea asigurãrii continuitãþii acordãrii asistenþei medicale, C.A.S. Mehedinþi încheie
acte adiþionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale,
medicamente ºi dispozitive medicale, având ca obiect prelungirea valabilitãþii acestora pânã
la data de 30.06.2019, cu condiþia îndeplinirii de cãtre furnizori a tuturor condiþiilor privind
relaþiile contractuale dintre casa de asigurãri de sãnãtate ºi aceºtia (documente, condiþii de
eligibilitate, etc.).                                                    CONDUCEREA C.A.S. MEHEDINÞI

COMUNICAT DE PRESÃ
În atentia: Furnizorilor de servicii medicale, medicamente

ºi dispozitive medicale în contract cu C.A.S. Mehedinti;
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Unii te-ar putea considera o adevãratã cãlãuzã
spiritualã la începutul sãptãmânii, astfel cã ar fi bine
sã oferi o impresie bunã ºi sfaturi pertinente.
Cãlãtoriile în strãinãtate ºi studiile pe termen lung
reprezintã subiecte importante, la care ar fi bine sã te
gândeºti pe îndelete. Intervalul 28 – 29 martie aduce
rãsturnãri de situaþie în domeniul profesional.
Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile devin foarte tensionate,
iar reproºurile vor fi frecvente. Totuºi þine cont de
cele aflate de la alþii, pentru cã orice informaþie,
aparent banalã conþine un sâmbure de adevãr folositor
þie în aceastã perioadã. Weekend-ul îþi aduce în
preajmã prieteni. Unii îþi sunt alãturi în mod sincer,
însã alþii doar mimeazã. Selecteazã atent acest
anturaj.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Subiectele tabu, latura ocultã a vieþii ºi transformarea
personalã sunt accentele majore în primele zile ale
sãptãmânii. Chestiunile legate de moºteniri, banii
altora sau informaþiile secrete vor fi frecvente. Ceva
în atitudinea ta faþã de aceste sectoare ale vieþii se va
modifica definitiv ºi în chip remarcabil. Pe 28 ºi 29
martie, dorinþa de rafinare sufleteascã este la cote
înalte, iar vizitarea locurilor sfinte, lecturarea unei cãrþi
sau vizionarea unui film cu subiecte spirituale sunt
cele mai indicate. Se recomandã prudenþã dacã eºti
nevoit sã cãlãtoreºti, pentru cã sunt posibile neplãceri
serioase. La finalul sãptãmânii vei fi înconjurat de
multã lume. Întâlniri ºi dialoguri importante
referitoare la cariera profesionalã, familie ºi imaginea
ta în ochii celorlalþi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale ºi parteneriatele în general
sunt foarte dinamice în primele zile ale sãptãmânii.
Cu toatã sobrietatea ºi rigiditatea situaþiilor în care
eºti implicat, nu vei putea rãmâne indiferent la ce se
petrece în aceastã zonã. Perioada cuprinsã între 28
ºi 29 martie îþi aduce oportunitatea de a analiza în
tainã, tot ce se petrece în jurul tãu, obþinând
informaþii secrete, de mare folos. De asemenea, ar fi
bine sã te ocupi ºi de chestiunile financiare privitoare
la achitarea facturilor sau datoriilor de orice fel.
Evitã sã oferi bani, bunuri sau cadouri persoanelor
care doar profitã de pe urma ta. Sfârºitul sãptãmânii
aduce chef de plimbãri în locuri îndepãrtate.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la serviciu,
dar ºi acasã în plan personal. Sunt posibile situaþii
spectaculoase, încheieri de conturi ºi deschiderea
altora noi, mult mai potrivite ºi profitabile. Sãnãtatea
primeºte sprijin astral, însã problemele de fond capãtã
o turnurã aparte. Pe 28 ºi 29 martie, relaþiile
parteneriale sunt foarte tensionate, existând riscul
unor destrãmãri ale colaborãrilor vechi sau a unei
cãsnicii. Fii prudent ºi þine cont de spusele celorlalþi,
evitând totodatã sã forþezi nota de a þine lângã tine
oameni ºi situaþii care nu-þi mai sunt de folos ºi pe
deasupra te necãjesc. Finalul sãptãmânii contureazã
cheltuieli, discuþii despre bani ºi bunuri.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Încã de la începutul sãptãmânii eºti preocupat
de relaþiile sentimentale, pentru cã vor apãrea
turnuri, în care factorul neprevãzut îºi va face de
cap. De asemenea, ºi copii intrã în discuþii, astfel
cã surprizele din partea lor pot fi de proporþii. În
zilele de 28 ºi 29 martie, activitãþile din sfera
muncii se înteþesc ºi probabil cã vei fi nevoit sã te
descurci mai mult  s ingur.  Evitã discuþi ile
contradictorii cu ºefii ºi colegii de muncã! Sunt
relaþii tensionate ºi fragile deocamdatã. Sãnãtatea
este  vulnerabilã  pe segmentele  aparatului
circulator, însã nu sunt recomandate analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale
în perioada 30 – 31 martie. Finalul sãptãmânii
aduce activitãþi comune cu alþii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Diverse rãsturnãri de situaþie se pot petrece în
segmentul domestic. Posibil sã fii nevoit sã te
ocupi urgent de treburi gospodãreºti restante,
reparaþii sau de nevoile unui membru al familiei.
Este bine sã þii cont de cele sugerate de sufletul
tãu ºi sã ai încredere în intuiþia ta. În zilele de 28
ºi 29 martie îþi vine cheful de distracþii ºi amor.
Prietenii îþi pot pune beþe în roate, dar dorinþa este
atât de mare ºi totul în jur atât de fascinant, încât
vei depãºi orice obstacol fãrã probleme. Totuºi fii
prudent ºi evitã excesele sau aventurile frivole.
Totuºi, discordia îþi poate juca feste nebãnuite în
plan sentimental, deci fi i  realist. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce în atenþie sarcinile de lucru
de la serviciu, dar ºi niscai probleme de sãnãtate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Comunicarea, relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat, drumurile ºi studiile pe termen scurt le vei
aborda într-o nouã manierã, începând din aceastã
sãptãmânã. Ai forþã ºi strãlucire în cuvinte, astfel cã
vei fi urmãrit ºi ascultat cu interes. Pe 28 ºi 29 martie
vei fi nevoit sã te ocupi de treburile gospodãreºti ºi
de relaþiile cu membrii familiei. Ar fi bine sã-þi
îmbunãtãþeºti condiþiile de locuit, sã repari ce este
necesar ºi totodatã sã stai de vorbã cu cei dragi pentru
a le afla problemele. Ai ºanse sã-i sprijini, iar ei la
rândul lor te vor aprecia pentru asta. Finalul
sãptãmânii este potrivit activitãþilor recreative alãturi
de cei dragi. Un adevãrat carusel de stãri ºi
evenimente!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Pentru tine, chestiunile financiare, bunurile
materiale ºi tot ce þine de moravuri, vor suferi o realã
transformare, încã din primele zile. Oricum, turnurile
fericite vor fi frecvente. Existã ºi ceva umbre, însã
deocamdatã sunt la distanþã. Pe 28 ºi 29 martie sunt
posibile drumuri scurte, discuþii aprinse cu persoanele
din anturajul apropiat, impunându-se multã prudenþã
ºi discernãmânt. Evitã escaladarea conflictelor ºi
vorbele sterile mai ales pe 27 Martie. Weekend-ul
aduce treburi gospodãreºti ºi întâlniri cu membrii
familiei ºi cu neamurile. În mod special, persoanele
vârstnice au nevoie de sprijinul tãu moral ºi material.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Personalitatea ta se va face remarcatã în primele
zile ale sãptãmânii, astfel cã farmecul tãu va atrage
în preajma ta admiratori ºi susþinãtori importanþi.
Intervalul 28 – 29 martie aduce preocupãri financiare
serioase. Sunt posibile cheltuieli mari, neplãnuite,
fie pentru a rezolva chestiuni profesionale urgente,
fie pentru a ajuta pe cineva drag. Fii prudent, pentru
cã este rost de pierderi, fraudã, minciuni. Rezumã-
te la cheltuieli strict necesare ºi evitã investiþiile pe
termen lung. Veniturile tale sunt fluctuante ºi în
orice moment te poþi trezi cu pierderi iremediabile.
La sfârºitul sãptãmânii se întrezãresc întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce stãri interioare
confuze, dar în acelaºi timp, o descãtuºare de
energii, ce stagnau de mult timp în sufletul tãu.
Te vei simþi mai uºurat, ca ºi cum ai scãpat de o
mare povarã. Perioada cuprinsã între 28 ºi 29
martie te predispune la implicare în diverse
activitãþi mai mult sau mai puþin folositoare þie.
Selecteazã atent prioritãþile ºi lasã-i pe ceilalþi sã-
ºi rezolve singuri problemele. Sãnãtatea este
vulnerabilã în continuare, astfel cã odihna, relaxarea
pe malul apelor, compania oamenilor dragi ºi de
încredere sunt binevenite. În weekend apar
cheltuieli, dar vin ºi câºtiguri, favoruri sau cadouri
de bunã calitate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã alãturi de prieteni. În
acest sector se pot petrece lucruri deosebite, ale
cãror ecouri le vei resimþi multã vreme de acum
încolo. Recomandabil este sã profiþi de aceste
momente ºi sã adopþi o atitudine pozitivã faþã de
aceste persoane, total diferitã de pânã acum.
Oricum, schimbarea în acest sens se va produce.
În zilele de 28 ºi 29 martie sunt posibile stãri
interioare confuze, îngrijorãtoare. Sunt fondate,
deoarece la locul de muncã existã conflicte
nerezolvate, iar sãnãtatea ridicã ºi ea probleme de
mult timp. Însã, astrele îþi  vor trimite raze
minunate, în a doua parte a zilei de 30 martie ºi te
vei liniºti. În weekend, ocupã-te de tine ºi de
activitãþi recreative.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cariera ºi imaginea în societate vor fi mult rãscolite
în primele zile ale sãptãmânii. Sunt posibile discuþii
aprinse cu ºefii ºi autoritãþile, dar le vei depãºi cu
prudenþã ºi discernãmânt. Intervalul 28 ºi 29 martie
îþi aduce în preajmã prieteni, care îþi vor oferi sfaturi
de excepþie, ce te vor cãlãuzi spre noi orizonturi.
Totuºi, unii te-ar putea necãji prin remarcile sau
gesturile lor, astfel cã vei decide sã renunþi rapid la
cei care depãºesc o anumitã limitã personalã. Evitã
sã discuþi cu alþii despre slãbiciunile sau planurile
tale de viitor. Weekend-ul aduce dorinþã de
interiorizare, stãri sufleteºti confuze ºi gânduri
neliniºtitoare vizavi de cele petrecute în ultimele zile.
Detaºeazã-te de toate ºi ai încredere cã toate se petrec
spre folosul tãu. Autor: AstroCafe.ro

Horoscop (28 martie - 3 aprilie 2019)
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În ciuda faptului cã aversiunea
faþã de risc a înregistrat o scãdere,
evoluþie de care au profitat celelalte
monede din regiune, perechea euro/
leu a continuat sã creascã.
   Euro a început perioada la 4,7607
lei. Dupã o scãdere la 4,7509 lei
sfârºitul intervalului a adus o medie
de 4,7564 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,755
ºi 4,76 lei, maxim înregistrat la
închiderea pieþei.
   Adâncirea constantã a deficitelor de
cont ºi comercial, evoluþie stimulatã de
creºterea importurilor, a provocat
majorarea cererii de valutã, ceea ce
imprimã o miºcare de depreciere a leului.
   INS a anunþat cã deficitul comercial
a avansat în ianuarie cu 62% la 1,26
miliarde de euro, în timp ce, conform
BNR, contul curent al balanþei de plãþi
a înregistrat un deficit de 114
milioane euro în ianuarie, de 16,3 ori
mai mare faþã de cel înregistrat în
prima lunã din 2018.
   Sondajul realizat în rândul membrilor
CFA România, pentru luna februarie,
anticipeazã deprecierea cu circa 2% a
leului faþã de euro. Astfel, valoarea medie
anticipatã pentru orizontul de ºase luni
este de 4,7885 lei/euro, iar pentru cel
de 12 luni de 4,8462 lei/euro.
   Cursul bancnotei verzi a fluctuat
în culoarul 4,1758 ºi 4,2013 lei, cel
de la sfârºitul intervalului fiind
stabilit la 4,2005 lei, când cotaþiile  Radu Georgescu

Euro ar putea creºte în
urmãtoarele 12 luni la 4,84 lei

s-au miºcat între 4,199 ºi 4,208 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat pe
pieþele internaþionale de la 1,136 la
1,121 franci/euro, iar media a urcat de
la 4,1976 la 4,2296 lei, maximum al
ultimilor aproape doi ani.
   Preþul gramului de aur a fost la
sfârºitul perioadei de 177,5598 lei,
în timp ce valoarea unciei se situa
pe pieþele internaþionale specializate
la 1.320 dolari.
   Dupã câteva sãptãmâni în care
direcþia a fost una de scãdere,
dobânzile interbancare s-au plasat
în perioada analizatã pe o pantã
ascendentã.
   La sfârºitul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat la 3,23%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, la 3,32%. Indicele
ROBOR la nouã luni, calculat în funcþie
de rata dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de
la alte bãnci, s-a oprit la 3,48% iar cel
la 12 luni la 3,53%.
   Dupã o scãdere la 1,1275 dolari,
perechea euro/dolar a încheiat
intervalul la 1,1303 – 1,1327 dolari.
Dupã o creºtere la peste 4.000 dolari,
indicele bitcoin calculat de
Bloomberg scãdea la sfârºitul
perioadei la circa 3.900 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 20 –
26 martie.

În perioada 22-24.03.2019
la Iaºi s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional de seniori,
individual, masculin ºi feminin, la
care au participat 155 de sportivi.
   CSM Drobeta a avut în
competiþie douã sportive care s-
au clasat dupã cum urmeazã:

Finala Campionatului Naþional
de seniori desfãºuratã la Iaºi

Loc III -TÃTAR KRISZTINA -48 kg
Loc V -COVACIU IASMINA -48 kg
   Urmeazã Finala Campionatului Naþional
pentru U14 ºi U16 de la Satu Mare ºi
aºteptãm o medalie cât mai strãlucitoare.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176 364 ºi  0741228521

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Gulie Marina Alexandra cu
domiciliul în oraºul Corabia, str. CA Rosetti, nr. 79, judeþul Dolj, ce
intenþioneazã sã solicite la Administraþia Bazinalã de Apã Banat, aviz de
amplasament/aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului
Construire locuinþã parter din structurã de lemn, împrejmuire ºi ponton
plutitor, comuna Sviniþa, CF nr. 52014, judeþul Mehedinþi.
            Aceastã investiþie este nouã.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   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 amplasament/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 09.04.2019.

Beneficiar,

I  N F O R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de cãtre R.N.P. Romsilva-
Administraþia Parcului Natural Porþile de Fier R.A., cu sediul în mun.
Orºova, str. Banatului, nr. 92, jud. Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la
“A.N. APELE ROMÂNE” RA - ABA BANAT, aviz de gospodãrire a apelor
la investiþia “Amenajare loc acostare ponton”, loc. Dubova, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã.
- Apele uzate menajere: nu este cazul.
- Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
   Aceastã solicitare 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 la
adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la
telefon:0252-360511

R.N.P. Romsilva-Administraþia Parcului Natural Porþile de Fier R.A.
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Cele 4 echipe angrenate în
lupta pentru titlul judeþean au
început cu dreptul returul Ligii a IV-
a. În prima etapã din 2019, liderul
Recolta Dãnceu a dispus cu 9-2 de

Despãrþirea de antrenorul
Nicolo Napoli s-a dovedit a fi de bun
augur pentru FCU Craiova, care s-
a impus etapa trecutã s-a impus cu
scorul de 4-0 în deplasarea de la
FC Voluntari II, prin golurile lui
Ovidiu Dãnãnae (38), Claudiu Bãlan
(64), Claudiu Codoban (75) ºi
Marius Rãducan (81). Victoria la
pas, coroboratã cu egalul
surprinzãtor al liderului Turris Turnu
Mãgurele, înregistrat în partida cu
Steagul Roºu Braºov (0-0), a
reaprins speranþele clubului
patronat de Adrian Mititelu.

La sfârºitul sãptãmânii
trecute s-a reluat ºi Liga a V-a, iar,
în prima etapã a returului, liderul
Inter Crãguieºti a dispus cu scorul
de 3-1 de ocupanta locului
3, Viitorul Floreºti. Marinel
Rãdulescu (7, 55) ºi Marius
Brãbete (72) au marcat
pentru gazde, în timp ce
golul de onoare al oaspeþilor
a fost izbutit de Bogdan
Bobicescu, în minutul 78.
    Pe locul secund, la 8
puncte sub Inter Crãguieºti,
se menþine Real Vânãtori,
care s-a impus, în etapa a
XII-a, cu scorul de 3-2 la
Opriºor. Viorel Pontu (24,
88) ºi Costel Opriþoiu (37)
au înscris pentru oaspeþi, iar
gazdele de la AS Voinþa au
marcat prin Ionuþ Prodan

Start în forþã pentru favorite

Liga a IV-a Mehedinþi, Etapa a XII-a
Recolta Dãnceu - Viitorul Cujmir 9-2
Decebal Eºelniþa - CS Strehaia 0-2
AS Turnu Severin - Viitorul ªimian 0-2
Victoria Vânju Mare - Pandurii Cerneþi  2-4
Dierna Orºova - AS Obârºia de Câmp 0-0
Dunãrea Pristol - Inter Salcia 0-2
Clasament
1. Dãnceu 12   10 1   1 46-13 31
2. Strehaia 12   10 0   2 28-9 30
3. ªimian 12   9 2   1 43-4 29
4. Cerneþi 12   9 2   1 38-15 29
5. Eºelniþa 12   5 2   5 25-14 17
6. Orºova 12   5 1   6 17-23 16
7. Salcia 12   4 0   8 19-23 12
8. Pristol 12   3 2   7 18-34 11
9. Vânju Mare 12   3 1   8 13-40 10
10. Obârºia 12   2 1   9 13-27 7
11. Tr. Severin 12   1 3   8 15-33 6
12. Cujmir 12   1 3   8 15-61 6
Etapa viitoare
Pandurii Cerneþi - Recolta Dãnceu
CS Strehaia - Dunãrea Pristol
Viitorul ªimian - Dierna Orºova
AS Obârºia de Câmp - Decebal Eºelniþa
Inter Salcia - Victoria Vânju Mare
Viitorul Cujmir - AS Turnu Severin

ultima clasatã Viitorul Cujmir,
prin golurile izbutite de Virgil
Creþu (5, 71), Laurenþiu ªtefan
(16, 35), Robert Þogoe (27,
63, 75), Lucian Brucã (52) ºi

Mihai Pavel (69),
respectiv Denis
Amegicã (44, 78).
   La un punct sub
Recolta a rãmas CS
Strehaia, care s-a
impus cu 2-0 la
Eºelniþa, prin reuºitele
lui Andrei Enea (11) ºi Cristi
Gomoi (70). Tot cu scorul de
2-0 a câºtigat ºi Viitorul
ªimian partida disputatã în
deplasare, pe Stadionul Dr.
Angelescu, cu AS Turnu
Severin. “Dubla” lui Relu
Þurai, din minutele 4 ºi 75,
a pãstrat campioana en-titre
pe locul 3, la 2 puncte sub
lider. Pe 4, dar golaveraj
inferior ªimianului, a rãmas
Pandurii Cerneþi, care s-a
impus cu 4-2 în deplasarea
de la Vânju Mare.

   Oaspeþii au marcat prin Horia
Vãtuiu (7), Gheorghe Pele (19), Jan
Vitan (24) ºi Cãtãlin Bologa (90),
în timp ce golurile gazdelor au
purtat semnãtura lui Eugen Lãtea
(35) ºi Adi Stoia (65).
   Etapa viitoare, Pandurii Cerneþi

primeºte vizita liderului Recolta
Dãnceu, CS Strehaia joacã, pe teren
propriu, cu Dunãrea Pristol, iar
Viitorul ªimian întâlneºte Dierna
Orºova. Astfel, în cazul unui eºec,
echipa din Dãnceu poate coborî
pe 4 în clasament.

FCU îºi joacã ultima carte

   Echipa din Bãnie s-a apropiat
la 6 puncte de Turris,
contracandidatã pe care o va
întâlni sâmbãtã, cu începere de la
ora 16:00, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin. Pentru a mai spera la
promovarea în Liga a II-a, FCU
Craiova este obligatã sã câºtige
derby-ul de la malul Dunãrii, orice
alt rezultat fiind echivalent cu
ratarea, încã de pe acum, a
obiectivului. Partida-tur, disputatã
la Turnu Mãgurele, s-a încheiat la
egalitate, scor 1-1.

Inter pãstreazã distanþa faþã de Real

 M. O.

 M. O.

Liga a V-a Mehedinþi, Etapa a XII-a
Inter Crãguieºti - Viitorul Floreºti 3-1
Voinþa Opriºor - Real Vânãtori 2-3
Voinþa Vrata - AS Dârvari 2-1
ASG Hinova - ªtiinþa Broºteni 1-1
Coºuºtea Cãzãneºti - Dunãrea Hinova0-3
Avântul Bistriþa - Unirea Gârla Mare 1-1
Clasament
1. Crãguieºti 12  10 1   1 45-21 31
2. Vânãtori 12   7 2   3 42-34 23
3. Floreºti 12   5 4   3 27-18 19
4. Gârla Mare 12   6 0   6 37-31 18
5. Broºteni 12   5 3   4 29-23 18
6. Cãzãneºti 12   5 3   4 27-25 18
7. Opriºor 12   5 2   5 29-26 17
8. D. Hinova 12   5 1   6 28-27 16
9. Vrata 12   5 0   7 23-30 15
10. Bistriþa 12   4   3   6 23-30 12
11. ASG Hinova   12   3   1   8 23-55 10
12. Dârvari 12   3 0   9 31-44  9

(39) ºi Ion Diniºoara (69). Etapa
viitoare, Inter Crãguieºti va juca la
Gârla Mare, iar Real Vânãtori va
primi vizita echipei Avântul Bistriþa.

 M. O.
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Mã nepoate, veni un nor de
ãsta negru dinspre Halânga, de ne
acoperi pe toþi. ªi dacã ne acoperi,
de nu ne mai gãsirãm unii pe alþii,
zisei sã îmi trag sufletu’ oleacã ºi sã
mai vorbim de ale noastre. ªi io zic
sã sã facã ceva cu poluarea asta de
ne face zilele mai negre, cã altfel s-
ar putea sã mai rãmânã doar fro
câþiva pin localitãþi, iarã ceilalþi ori
o sã o ia la sãnãtoasa, ori o sã dea
ortu popii. ªi zãu cã nu e bine, nici
pentru unii ºi nici pentru alþii.
   Mã fraþilor, nici nu-ºi anunþã nea
Gherghe intenþia de a candida sau nu
iarã la primãrie, cã îl ºi deterã la ziar,
cã ia din nu ºtiu ce procente, cã e pe
mânã cu unii ºi cu alþii, cã nu sã mai
saturã, cã în loc sã-ºi plimbe câinele
la bãtrâneþe el catã sã îºi plimbe
interesele ºi câte ºi mai câte. Oameni
rãi, ce mai, vorbesc prostii.
   Acuma, Marghioala lu Fleaºcã zisã
cã mai vorbi cu neºte vecine ºi cã nu
mai face nea Gherghe valuri pe
Dunãre ca altãdatã ºi cã decât sã
piardã cu brio, mai bine sã bagã în
afaceri, în altele. Dacã tot nu-i
ajunge roba sau roaba di la Timiº.

 nea Mãrin

Sucã ºi prafu’ negru de Halânga, interesele lu nea Gherghe,
drumu’ spre Bunoaica ºi satu’ fãrã câini di la Vânju Mare

   Bine, nici lu’ nea Duicu nu-i
ajunge nimenea la nas, cã iarã ºi-l
poartã mai pe sus, aºa, nu care
cumva sã îl apuce ameþeala de la
atâta mers cu capu în nori. Parcheazã
bolidu’ în faþa Primãriei severinene,
ca pe Valea Cernii ºi socializeazã cu
unii, cu alþii, ca oltenii.  Pã da, cã pe
unii îi ia cu ameþealã când sã
cocoaþã pãnã mai sus decât le e
bine. Da fiecare dupã posibilitãþi, cã
ºtiþi cum e cu zicala aia: unde nu e,
nimenea nu pune în loc.
   Cicã nu sã bagã nimenea sã
asfalteze drumu’ între Cireºu ºi
Bunoaica, pesemne ºi-or fi fãcut
oamenii calcule ºi nu le-a ieºit
socoteala. Ori le-o fi ieºit cu restu’
prea mic pentru unii, pentru
parandãrãt, cã nu sã explicã altfel.
Cert e cã ieºi iarã la mezat drumu’ ºi
mai marii di la judeþ invitarã ºi
constructorii la faþa locului, sã vadã
starea drumului ºi sã-ºi evalueze
oamenii riscurile. Poate pãnã la urmã
sã ºi rezolvã situaþia, cã ºi oamenii
s-or fi sãturat de promisiuni.
   Bine, poate ajung drumarii ºi pi la
Vînju Mare, cã parcã e sat fãrã câini,

altfel nu sã explicã de ce strãzile aratã
ca dupe rãzboi, de zici cã a dat unu
cu bomba ºi a luat-o la sãnãtoasa.
Acuma, dacã e dupã al lu Zbanghiu,
ãsta zice cã nea Aladin o face
dinadins, ca sã aibã variantã de
rezervã dacã nu mai pupã încã o datã
la judeþ. ªi o sã candideze la Vînju
Mare, la primãrie. Da, Sucã zice cã
mai bine face niscaiva treabã pentru
oraº, oamenii apreciazã ºi, când o fi
nevoie, mai ºi voteazã.
   Mã nepoate, dete nea Drãghiea lecþii
ca la ºcoalã în ºedinþa de Colegiu
Prefectural, pesemne are o nostalgie
din când în când, mai aratã cu degetul,
îi mai scoate la tablã pe ºefii de
deconcertate, numai râsete în salã, ce
mai încoace ºi încolo. Adevãru’ e cã
dacã nu era un prefect ca nea
Drãghiea, sigur trebuia inventat unu.
Ca ºi un nea Daea la agriculturã, care
probabel e pe ogoare, pe undeva, cã

nu sã mai vede, nu sã mai aude. Sau
un nea Mâþu!?
   Doamne, bine cã ieºi nea Sibinescu
sã ne mai anunþe o datã cã vor creºte
alocaþiile copiilor, di la 1 aprilie, cã altfel
nu ne prindeam din prima. Pã da, cã
zisã cã dacã tot o sã fie de 1 aprilie,
mãcar sã o spunã ‘mnealui, cã sã
pricepe. Da ceva legat de Mehedinþi,
de Severin, facem ºi noi ceva domn
senator?! ªi mai sunt câteva exemple
de-ale noastre pin Parlament, da
despre fiecare în parte om vorbi ºi
altãdatã. Nu de alta, da în afarã de
neºte interviuri ºi emisiuni, ceva
concret n-au vãzut mehedinþenii. ªi
timpu’ trece, leafa merge, numai
problemele rãmân nerezolvate.
   Ca ºi plimbatu’ mãturii ºi
tomberonului pin municipiu’
reºedinþã de judeþ.

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


