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Lansarea candidaþilor PNL la alegerile
europarlamentare

ªedinþa Comitetului de
Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice a avut loc în
cadrul Unitãþii Balneare de
Tratament Bala.
   Cu aceastã ocazie membrii
comitetului au vizitat unitatea de
cazare de trei stele ºi baza de

Comitetul de Dialog, Civic la
Staþiunea Bala

Cea mai importantã investiþie din
ultimii 30 de ani, în infrastructura rutierã
din judeþul Mehedinþi va demara în vara

acestui an. În aceastã perioadã, lucrãrile
de execuþie pentru modernizarea ºi
reabilitarea a peste 112 kilometri de

drumuri judeþene sunt în procedurã de
achiziþie, ofertele din partea constructorilor

fiind aºteptate pânã în data de 9 mai.

amãnunte în pag. 3

Ionuþ Sibinescu (ALDE):
„Tãriceanu este soluþia
pentru România”

10
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Cu binecuvântarea
Preasfinþitului Pãrinte

Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei,

joi, 4 aprilie 2019, la
sediul Protopopiatului

Drobeta, au fost evaluate
portofoliile parohiilor care
au participat, anul acesta,

la Concursul naþional
catehetic „Hristos: sufletul

satului meu”. Astfel, au
fost punctate de cãtre

comisia desemnatã, la
nivelul Protopopiatului

Drobeta, lucrãrile copiilor
implicaþi în proiect.
Portofoliile care vor

obþine locurile I, II ºi III
vor participa la etapa

eparhialã a concursului.
Pãrintele protopop

Semenescu-Blidaru Ionuþ
a felicitat pe participanti
ºi a mulþumit membrilor

comisiei de jurizare pentru
implicare.

Concursul Naþional
Catehetic „Hristos:

sufletul satului meu” este
organizat cu

binecuvântarea
Preafericitului Pãrinte
Patriarh Daniel ºi cu

aprobarea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe

Române (Temei nr. 6.420/
2018), de cãtre Sectorul
teologic-educaþional al

Patriarhiei Române în
parteneriat cu Ministerul

Educaþiei Naþionale.
ªi la nivelul Eparhiei

Severinului ºi Strehaiei s-
a organizat acest concurs,

în conformitate cu
metodologia emisã de

Patriarhia Românã.
Acest concurs este parte a

proiectului religios-
duhovnicesc, cultural-

editorialistic ºi mediatic

Concursul naþional
catehetic

“Hristos: sufletul
satului meu”,

în Protoieria Drobeta
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Astenii anticomuniste de
primãvarã
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tratament, bazã modernizatã
complet, ce oferã servicii medicale
performante.

“Staþiunea Bala se aflã într-un trend
ascendent ºi numai asigurarea unei
conduceri performante poate
menþine acest trend, cu rezultate
ce pot fi promovate
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Un referendum controversat care
atrage atenþia nu doar pe plan naþional, ci
ºi internaþional.
   Un referendum care va avea urmãtoarele
teme: interzicerea amnisþiei ºi graþierii pentru
infracþiuni de corupþie, interzicerea adoptãrii
de cãtre Guvern a ordonanþelor de urgenþã în
domeniul infracþiunilor, pedepselor ºi al
organizãrii judiciare, corelatã cu dreptul altor
autoritãþi constituþionale de a sesiza direct
Curtea Constituþionalã cu privire la ordonanþe.
   Partidul Social Democrat este de acord
cu aceste teme ºi cu acest referendum,
mai ales cã, pânã acum, partidul nu a fost
niciodatã împotriva luptei anticorupþie sau
împotriva instituþiilor. PSD a sprijinit
instituþiile, atât legislativ, cât ºi bugetar.
   Problema la acest referendum nu e tema, ci
interesul din spatele lui. Vorbim de interesul
unei persoane care are, în acest moment,
frâiele þãrii. ªi care vrea sã profite de alegerile
europarlamentare pentru a participa la
campanie alãturi de Partidul Naþional Liberal.
Motivul pentru care se insistã asupra acestui
referendum ºi asupra temei justiþiei din
România este acela cã se doreºte mutarea
atenþiei de la alte probleme importante, cum
ar fi economia, veniturile românilor, deþinerea
preºedinþiei Consiliului European, educaþia,
sanãtatea sau modul în care trebuie apãratã
România în Parlamentul European.
   Deºi se tot spune cã Partidul Social
Democrat insistã asupra temei justiþiei, e clar
cã, în realitate, altul e cel care vrea ca acest
subiect sã þinã captatã atenþia opiniei publice.
ªi anume, preºedintele României este cel
care îºi doreºte sã intre în memoria
electoratului ca cel care a schimbat ceva în
justiþie. ªi, în acest fel, sã obþinã un vot
favorabil lui ºi partidului sãu. Lucru care nu
reprezintã decât o tentativã grosolanã de a
manipula electoratul, de a-l face sã creadã
cã voteazã pentru a avea o þarã mai
democraticã, în timp ce, de fapt, nu voteazã
decât pentru ca un partid sã fie la putere.
   Cu privire la tema justiþiei, tot abordatã în
ultimul timp, þin sã precizez cã preºedintele
nu este în mãsurã sã avertizeze nici

DECLARAÞIE DE PRESÃ

Efectele referendumului pe tema justiþiei

Am trecut ieri pe
lângã parcul din centru,
de lângã Prefecturã, ºi
undeva în dreptul
sediului BCR niºte copii
jucau fotbal pe bitum,
chiar între parc ºi bancã.
O vreme frumoasã,
însoritã, numai bunã de
încins mingea.

   Sigur cã nu era locul cel mai bun de aºa ceva dar, sincer,
de multã vreme nu am vãzut ceva mai plãcut ºi mai frumos
decât jocul de fotbal al acelor copii. Îmi amintesc cu
nostalgie de anii de ºcoalã generalã când ºi noi abia
aºteptam sã terminãm orele ºi sã ne avântãm la un meci
de fotbal, oriunde se nimerea. Bine, aveam ºi la ºcoalã un
teren, foarte bun. Dar de multe ori jucam tot aºa, în stradã.
Erau alte vremuri, desigur. Vremuri în care nu aveam atâtea
tentaþii în jurul nostru. La televizor, ºtim, puþine erau de
vãzut. Fotbalul, cãrþile, scãldatul în Dunãre – pot numãra
pe degetele unei singure mâini modalitãþile de distracþie
de atunci. Dar le trãiam cu pasiunea ºi inocenþa copilãriei.
M-am bucurat sã-i vãd pe copii jucând fotbal, cu îndârjire,
în mijlocul oraºului nu doar pentru cã mi-au amintit de
anii copilãriei, ci ºi pentru mi s-a pãrut un mic triumf
împotriva tabletelor ºi telefoanelor mobile. O micã victorie
a bucuriilor vechi ºi simple, chiar dacã efemerã. În anii
aceºtia s-a vorbit foarte mult despre obezitatea infantilã,
despre dependenþa de tehnologie a celor tineri.
   Despre acest straniu „autism” în care noile generaþii
se înfãºoarã, graþie tehnologiei. Fotbalul, dar ºi  orice alt
sport de grup reuºeºte sã lege prietenii, relaþii directe cu
ceilalþi. Reuºeºte sã   dezmorþeascã încheieturile ºi sã-i
pãstreze pe cei tineri într-o bunã formã fizicã ºi mentalã.
Sunt de încurajat astfel de manifestãri, ºi dascãlii care
reuºesc sã insufle celor tineri dragostea pentru sport,
miºcare ºi naturã.
   Tot aºa, acum o sãptãmânã m-am întâlnit în faþa Teatrului
cu un grup de elevi, de la Liceul nr 4, dacã nu mã înºel, care
împãrþeau flori ºi mesaje scrise pe cartoline,
celebrând...culmea, personalitatea lui Martin Luther King,
laureat al premiului Nobel pentru Pace pentru lupta împotriva
segregaþiei rasiale ºi discriminãrii rasiale. Un act inedit ºi
cu totul aparte, sã recunoaºtem. Sunt semne frumoase, foarte
multe, ce vin dinspre noile generaþii ºi acest lucru ne dã
speranþe ºi nu poate decât sã ne bucure, realmente.

Noile
generaþii

Guvernul, nici Parlamentul. De altfel, emiterea
ordonanþelor de urgenþã reprezintã singura
modalitate a Guvernului de a evita blocajele
repetate ale preºedintelui Iohannis. În 3 ani
de mandat, preºedintele Iohannis a blocat
legile emise de Parlament prin 56 de sesizãri
la Curtea Constituþionalã, ºi a folosit în mod
abuziv aceastã prerogativã pe care i-o conferã
Constituþia, în timp ce, Traian Bãsescu, a
sesizat aceastã instanþã în doar 31 de cazuri
în zece ani de mandat.
   Consider cã preºedintele României trebuie,
mai întâi, sã respecte Constituþia României
ºi sã nu mai foloseascã justiþia pentru a
suplini lipsa realizãrilor lui. Lucru pe care
încearcã sã-l facã acum, cu acest referendum.
PSD nu are nimic împotriva acestui
referendum. Numai cã nu îºi doreºte ca
rezultatele lui sã fie asumate de cineva anume,
iar prezenþa oamenilor la vot sã vinã, mai apoi,
în ajutorul promovãrii unui partid.
   Partidul Social Democrat va continua sã
vorbeascã despre lucrurile strict esenþiale pentru
cetãþeni: despre creºterea de venituri, majorarea
salariilor angajaþilor, investiþiile din sãnãtate,
educaþie ºi alte domenii prioritare. Dar ºi aducerea
de fonduri europene în România ºi apãrarea
intereselor românilor în afara graniþelor þãrii.
   Îmi doresc ca procesul de vot pentru
europarlamentare sã nu fie tulburat. Iar dacã
acest referendum va avea loc, îmi doresc ca
românii sã iasã la vot, dar sã fie extrem de
bine informaþi cu privire la lucrurile pentru
care voteazã. Pentru ca nimeni sã nu poatã
profita de prezenþa lor la urne.

Deputat PSD Mehedinþi, Prof. Alina Teiº

URMARE DIN PAGINA 1
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 în plan naþional ºi internaþional” a spus prefectul judeþului, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, în cadrul ºedinþei comitetului. Tot în acest context, prefectul ºi-a
arãtat susþinerea sa pentru dezvoltarea ºi promovarea staþiunii ºi a sugerat luarea
în calcul a unor posibilitãþi de petrecere a timpului liber prin organizarea unor
activitãþi tradiþionale cu specific montan, având în vedere bogãþia folcloricã ºi
obiceiurile zonei în care este situatã staþiunea.

Comitetul de Dialog Civic...
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Consiliul Judeþean
Mehedinþi a lansat licitaþia pentru
atribuirea lucrãrilor de execuþie în
cazul proiectului ce vizeazã
reabilitarea ºi modernizarea a peste

Fondul de Dezvoltare ºi
Investiþii, destinat finanþãrii investiþiilor
publice a fost înfiinþat prin Ordonanþa
de Urgenþã 114/2018.
   La sfârºitul sãptãmânii trecute,
la sediul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a convocat toþi primarii
din judeþ la o ºedinþã în care au fost
prezentate principalele coordonate
ale programului, avantajele, dar ºi
condiþiile generale ºi domeniile
pentru care poate fi accesat.

Primarii s-au arãtat interesaþi de
noua oportunitate de accesare a
finanþãrii pentru investiþiile de la
nivelul comunitãþilor locale, astfel
cã au cerut informaþii suplimentare,
în perspectiva în care, în perioada
urmãtoare sã depunã proiectele.

Drumul strategic a fost scos la licitaþie pentru execuþie

112 kilometri drumuri judeþene în
judeþul Mehedinþi. Termenul pentru
depunerea ofertelor este data de
9.05.2019, iar pentru ca procedura
sã fie una eficientã, lucrãrile de

—  limita judeþ Gorj 26,018 km,
VALOARE 52 241 205 lei.
   “În data de 4 aprilie a fost lansatã
licitaþia pe platforma de achiziþii
publice SICAP ºi aºteptãm
depunerea ofertelor, în speranþa cã
în vara acestui an sã semnãm
contractul sau contractele ºi sã
demareze lucrãrile. Sunt tronsoane
foarte importante pentru locuitorii
din judeþul Mehedinþi,  care
traverseazã 12 comune ºi un oraº
– Strehaia. Aºa cum am mai spus,
este cea mai importantã investiþie
în infrastructura din judeþ, în ultimii
30 de ani.”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Proiectul este finanþat prin
Programul Operaþional Regional
2014-2020 ºi are o valoare de
aproape 214 milioane lei.

execuþie au fost împãrþite în cinci
loturi, dupã cum urmeazã:

Lot 1.- DJ 562A: Gruia
(intersecþia cu DN 56C) —  Pãtulele
—  Cioroboreni —  Vânjuleþ Rogova
(intersecþia cu DN 56A) 25,793 km
VALOARE: 31 556 409 lei;

Lot 2.- DJ563: Intersecþia cu
DN 56A —  Punghina —  Opriºor
(intersecþia cu DJ 561 A) 16,042
km, VALOARE: 22 469 102 lei;

Lot 3.- DJ 561 A: Opriºor
(intersecþia cu DJ563) Bãlãciþa
(intersecþia cu DJ 606) 11,819 km,
VALOARE 15 918 948 lei;

Lot 4.- DJ 561 A: Gvardinita
—  Bîcleº —  Vlãdica – Tâmna
(intersecþia cu DN6) 29,275 km; DJ
606 A: 3,578 km, VALOARE 47 835
537 lei;

Lot 5.- DJ607: Strehaia
(intersecþie cu DN 67A) —  Grozeºti

Fondul de dezvoltare ºi investiþii, un nou PROGRAM al Guvernului
PSD - ALDE pentru dezvoltare

“Acest Fond este complementar
Programului Naþional de Dezvoltare
Localã ºi o consecinþã a Programului
de guvernare. Astfel, miza Executivului
PSD-ALDE este creºterea investiþiilor
publice ºi private ºi îmbunãtãþirea
semnificativã a calitãþii vietii din mediul
urban ºi rural prin asigurarea accesului
populaþiei la utilitãþi ºi servicii de sãnãtate
ºi educaþie. Le-am transmis primarilor
cã la fel cum Programul Naþional de
Dezvoltare Localã a fost ºi este o
oportunitate fãrã precedent de finanþare
a investiþiilor locale ºi regionale, la fel
ºi Fondul de Dezvoltare ºi Investiþii
trebuie exploatat pentru creºterea
calitãþii vieþii comunitãþilor pe care le
reprezentãm. Primãria Drobeta Turnu
Severin are deja proiecte pentru
accesarea acestui fond, iar noi, la
Consiliul Judeþean Mehedinþi, ne

gândim sã accesãm finanþare pentru
modernizarea unor drumuri judeþene
sau pentru continuarea reabilitãrii
infrastructurii de sãnãtate, pentru
proiectele care nu au intrat în finanþare
cu fonduri europene.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Principalele avantaje ale
Fondului de Dezvoltare ºi Investiþii:
1. Se pot finanþa investiþii noi, dar ºi
extinderea/finalizarea investiþiilor
existente, constând în construcþii,
modernizãri ºi dotãri, precum ºi lucrãri
de întreþinere ºi reparaþii curente;
2. În momentul în care autoritatea
contractantã are autorizaþia de
construcþie, lucrãrile pot începe, iar
în 5-10 zile de la emiterea primei
facturi se poate face plata;
3. Fondul poate fi accesat de cãtre
toate unitãþile administrativ teritoriale,
indiferent de orientarea politicã;
4. Fiecare unitate administrativ
teritorialã poate accesa un proiect
pe domeniul prioritar principal ºi un
altul pe domeniul prioritar secundar;
5. Investiþiile în curs, finanþate din
bugetele locale, pot fi trecute pe
finanþare din Fondul de Dezvoltare
ºi Investiþii:
6. Valoarea investiþiei este rambursatã
în 20 de ani, la o dobândã minimã.
   Fondul se utilizeazã pentru
finanþarea proiectelor de dezvoltare

în domenii precum:
1. Domeniul prioritar principal:
- Sãnãtate (dispensar rural, centru
medical de permanenþã, spitale
judeþene, municipal ºi orãºeneºti);
- Educaþie (ºcoli, ºcoli, grãdiniþe,
creºe, campusuri ºcolare);
- Apã ºi canalizare (tratarea ºi
epurarea apelor uzate);
- Reþea de energie electricã ºi reþea
de gaze (inclusive extindere);
- Infrastructurã de transport (drumuri
comunale ºi locale, judeþene, strãzi,
zone pietonale, poduri, pasaje);
- Salubrizare;
- Reþea de iluminat public.
2. Domeniul prioritar secundar:
- Culturã (cãmin cultural);
- Culte (reabilitare lãcaºe de cult);
- Sport (construcþie/modernizare
baze sportive);
- Locuinþe (locuinþe, locuinþe sociale,
pentru tineri, se serviciu pentru specialiºti,
reabilitarea clãdirilor cu risc seismic);
- Sedii administrative ale instituþiilor
publice din mediul rural.
   Normele metodologice care
reglementeazã mecanismul de
acordare a finanþãrilor prin Fondul
de Dezvoltare ºi Investiþii pot fi
consultate mai jos la adresa:
http://www.cnp.ro/user/repository/
t r ans pa r en t a_d ec i z i o na l a /
Norme_metodologice.pdf

 Biroul de presã
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Anul acesta, ziua aniversarã
este marcatã, în perioada 5 - 20
aprilie a.c., printr-o serie de activitãþi
informative, culturale ºi competiþii
sportive, precum organizarea unei
dezbateri cu tema “Migraþia – context
actual ºi perspectivã”, aflatã la cea de-
a V-a ediþie, Cupa IGI la fotbal - ediþia
a IV-a ºi prima etapã a concursului
de tir. Activitãþile se vor desfãºura la
sediul Academiei de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza”.
   În cadrul manifestãrii dedicate
evocãrii momentului aniversar vor fi
acordate distincþiile Poliþistul Anului
ºi Structura Anului. Selecþia poliþiºtilor
nominalizaþi pentru aceste titluri s-a
realizat pe baza rezultatelor deosebite
obþinute în activitate, a conduitei
morale ºi profesionale, spiritului de
echipã, coeziunea de grup, precum ºi
în considerarea caracterului umanitar
al acþiunilor desfãºurate.
   Potrivit misiunii sale, Inspectoratul
General pentru Imigrãri este structura
responsabilã la nivelul MAI pentru
implementarea politicilor României în
domeniile migraþiei, azilului ºi
integrãrii persoanelor în societatea
româneascã.
   Astfel, în domeniul azilului am

Inspectoratul General pentru Imigrãri sãrbãtoreºte 138 de ani de atestare documentarã
Poliþiºtii de imigrãri celebreazã, la data de 7 aprilie a.c., 138 de ani de la
semnarea, de cãtre Regele Carol I, a primului act normativ care
reglementa regimul strãinilor în România „Legea asupra streinilor“,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 6 din anul 1881.

   Momentul a devenit unul de importanþã deosebitã pentru fiecare poliþist
de imigrãri, ºi, în semn de onoare, Ziua Armei este marcatã anual printr-
o serie de activitãþi informative, culturale, competiþii sportive, precum ºi
acordarea distincþiilor pentru Poliþistul ºi Structura Anului.

dezvoltat un sistem de protecþie
internaþionalã în concordanþã cu
cerinþele ºi standardele internaþionale,
ne-am exprimat permanent solidaritatea
faþã de statele membre care se confruntã
cu un aflux de migraþie ilegalã ºi am
rãspuns comunitãþii internaþionale
în efortul acesteia de a identifica
soluþii durabile la problematica
refugiaþilor. De asemenea, prezenþa
poliþiºtilor de imigrãri în misiuni sub
egida BESA ºi FRONTEX este una
permanentã ºi activã.
   În domeniul migraþiei continuãm sã
identificãm cele mai bune mecanisme
de promovare a modalitãþilor de
migraþie legalã care sã stimuleze
creºterea circularã ºi dezvoltarea, atât
în þãrile de origine, cât ºi în cele de
destinaþie. Aceste demersuri au drept
scop maximizarea efectelor pozitive
ale imigraþie în plan social, economic
ºi cultural ºi minimalizarea celor
negative privind ºedere ilegalã ºi
munca nedeclaratã.
   Prin accesarea ºi utilizarea
fondurilor externe nerambursabile,
dedicate gestionãrii fenomenului
migraþionist, independent sau
împreunã cu partenerii noºtri
instituþionali ºi din societatea civilã,

Scurt istoric
   În fiecare an, data de 7 aprilie a.c., este sãrbãtoritã ca zi aniversarã de
cãtre  Inspectoratul General pentru Imigrãri. Anul acesta se împlinesc
138 de ani de la atestarea documentarã a primului act normativ, care
reglementa regimul strãinilor în România „Legea asupra streinilor”,
publicatã în Monitorul Oficial nr. 6 din anul 1881.
   În cele ºapte articole, legea reglementa modalitatea în care strãinul
putea fi constrâns de a se depãrta din locul în care se aflã, de a locui într-
un anumit loc sau chiar de a pãrãsi þara, termenul în care strãinul va
trebui sã “execute ordinul de espulsiune sau de schimbare a reºedinþei”,
timpul cât va avea dreptul sã se “popréscã în fiecare localitate, pânã la
frontierã”, conducerea afarã din “þérã prin forþa publicã”, precum ºi corecþia
aplicatã în cazul reintrãrii pe teritoriul României. Totodatã, se stabilea
datoria strãinului nou venit în þarã de a obþine de la autoritatea poliþieneascã
o carte de liberã trecere “pentru timpul cât va arãta cã voesce sã stea sau
sã cãlãtoreascã”.

Legea avea sã fie completatã cu Regulamentul din anul 1900,
care stipula ca documentul pentru strãinii intraþi în România “Biletul
de liberã trecere”.

BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

dezvoltãm permanent programe de
orientare culturalã, consiliere,
asistenþã, cursuri de limbã românã
etc., menite sã ofere strãinilor un
sprijin real ºi o integrare cât mai
facilã în societatea româneascã.
   La zi aniversarã, poliþiºtii de imigrãri
îndeplinesc cu onoare misiunea
încredinþatã de statul român, aceea
de a acorda strãinilor dreptul de
ºedere, de a veghea la respectarea

legalitãþii printr-un control permanent
privind combaterea ºederii ilegale ºi
a muncii nedeclarate, de a acorda
protecþie internaþionalã persoanelor
aflate în nevoie realã, precum ºi de a
sprijini integrarea persoanelor în
societatea româneascã. Toate acestea
contribuie la obiectivul comun al MAI,
acela de a menþine ordinea publicã,
securitatea naþionalã ºi protejarea
cetãþenilor României.

Asistãm în aceste zile la
transformarea Pro România într-un
PSD mai mic, o anexã a acestui
partid. Cooptarea în rândurile
formaþiunii politice a foºtilor baroni
locali ai PSD-ului nu face decât sã
conducã automat la îndepãrtarea
membrilor oneºti ºi demni ai
partidului, cãci, Pro România s-a
îndepãrtat de la obiectivele declarate
ale unei construcþii politice noi.
   Consecvent principiilor ºi valorilor
pe care le-am promovat ca ºi

         Cornel Stroescu, fost coodonator Pro România Mehedinþi:

“Pro România se transformã de la o zi la alta într-un PSD mai mic”
coordonator al Pro România
Mehedinþi, nu voi accepta niciodatã sã
mã aºez la aceeaºi masã cu foºtii
baroni ai PSD-ului care au pus
substanþial umãrul la ceea ce înseamnã
distrugerea economicã a þãrii, iar
exemple în acest, sunt nenumãrate.
   Prefer sã rãmân un simplu
agricultor, un om care încã mai
crede în valorile adevãrate ale
României: în onestitate, demnitate
ºi sinceritate. Aceste valori, nu mai
sunt în acest moment promovate de
partidul în care am crezut ºi din care
am fãcut parte, iar la fel ca mine,
sunt convins cã gândesc mulþi.
   Rãmân în continuare consecvent
principiilor mele ºi am convingerea
cã politica se poate face ºi altfel.
Fãrã baroni, fãrã aceleaºi figuri de

tristã amintire care nu au fãcut
nimic pentru þarã, ci doar pentru
propriile interese.
   Nu vreau sã fiu nici martorul ºi
nici susþinãtorul revenirii în prim
planul politicii locale ºi naþionale
a unor figuri ce au pãrãsit scena
politicã pe uºa din dos.
   Mi-am prezentat demisia din funcþia
de coorodnator al filialei Pro
România Mehedinþi. A fost o onoare
pentru mine sã am alãturi oameni
care au crezut cã politica se poate face
ºi altfel. ªi da, am convigerea cã va
veni la un moment dat timpul când
politica se va face ºi altfel. În interesul
oamenilor ºi pentru oameni.
   Nu am cerut nimãnui sã mã
urmeze ºi sã îºi prezinte demisia,
dar echipa pe care am avut-o alãturi

a demonstrat cã împãrtãºeºte
aceleaºi principii ca ºi mine, iar în
acest moment s-au înregistrat
peste 600 de demisii ale membrilor
Pro România din Mehedinþi. Lor, le
mulþumesc pentru consecvenþã ºi
onestitate!
   Am refuzat sã fim refugii pentru
traseiºtii politici aflaþi în cãutarea unui
nou loc cãlduþ în parlamentul
României. Locul lor, nu mai este acolo.
   Sunt ºi voi rãmâne acelaºi om
demn, adept al promovãrii pe criterii
de competenþã, al respectului faþã de
oameni ºi al dorinþei permanente de
a nu trãda încrederea celor alãturi
de care muncesc.

Cu consideraþie ºi sinceritate,
Cornel Stroescu,

Fost coordonator Pro România Mehedinþi
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Spitalul Municipal din
Orºova a fost decorat cu „Meritul
Sanitar, în Grad de Cavaler” de cãtre
Preºedintele României, Klaus
Iohannis. Decoraþia a fost acordatã
cu prilejul Zilei Mondiale a Sãnãtãþii,
sãrbãtoritã pe 7 aprilie. Primul care
s-a grãbit sã felicite instituþia este
primarul, cel care o atacã cu cea mai
mare agresivitate ºi consecvenþã.

Spitalul din Orºova, decorat de Preºedintele României
   „Meritul Sanitar în grad de
Cavaler”, aceasta este înalta
distincþie primitã cu prilejul Zilei
Mondiale a Sãnãtãþii de cãtre
Spitalul Municipal Orºova, alãturi
de alte cinci institute ºi unitãþi
sanitare din România. În Decretul
semnat de Preºedintele României
se mai aratã faptul cã pe data de
16 aprilie va avea loc ºi ceremonia
de decorare, la Palatul Cotroceni.
   „Cu ocazia Zilei Mondiale a
Sãnãtãþii, în semn de apreciere
pentru importanta activitate de
asistenþã medicalã, precum ºi
pentru rezultatele obþinute în
perfecþionarea actului medical,
Preºedintele României a conferit:

Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de
Mare Ofiþer Institutului Oncologic
„Prof. Dr. Ion Chiricuþã” Cluj-Napoca.
Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de
Comandor Spitalului Municipal de
Urgenþã Moineºti, Bacãu. Ordinul
„Meritul Sanitar” în grad de Cavaler
Institutului de Urgenþã pentru Boli
Cardiovasculare ºi Transplant Târgu
Mureº, Institutului Clinic Fundeni

Bucureºti, Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Cluj-Napoca, Spitalului
Judeþean de Urgenþã „Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava, Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã „Sfântul
Apostol Andrei” Constanþa,
Spitalului Municipal Orºova.
Ceremonia de decorare va avea
loc marþi, 16 aprilie a.c., ora
15:00, la Palatul Cotroceni”, se
aratã în textul decretului
prezidenþial.
   ªi fiindcã e rost de merite, laude ºi
performanþã, a sãrit, ºi primarul PSD
Marius Stoica sã evidenþieze, cã doar-
doar i-o prinde bine la capitalul de
imagine destul de ºifonat. Practic,
primarul felicitã, pe pagina sa de
Facebook, conducerea Spitalului
Municipal ºi directorul medical. Doar
cã, neºtiind ce se întâmplã în propriul
spital, primarul felicitã directorul
medical, în condiþiile în care Spitalul
nu mai are aºa ceva de patru luni.
   „Este tot ce poate sã îºi doreascã
un manager ºi o echipã managerialã
în toatã cariera. Este o recunoºtinþã,
dar ºi o obligaþie aceastã distincþie.
Suntem al doilea spital municipal
care primeºte o astfel de distincþie,
dupã Spitalul Municipal din
Moineºti. Aceastã distincþie este
acordatã pentru prestaþiile ºi înalta
calitate a serviciilor medicale din
Spitalul Municipal Orºova ºi nu
numai, pentru cã doctorii pot presta
servicii medicale de înaltã calitate,
dar dacã în spate nu existã o echipã
managerialã care sã asigure
stabilitate, nici ei nu ar fi putut
presta. O meritãm cu toþii ºi este un
exemplu demn de urmat pentru toþi”,

a declarat ADRIAN CICAN, ex-
manager Spitalul Municipal Orºova.
   Totuºi, primarul Marius Stoica nu
a scãpat de ironia managerului pe

care îl hãrþuieºte pur ºi simplu de
luni de zile ºi pe care se chinuie sã
îl demitã, pentru ca instanþa sã îl
repunã de fiecare datã pe post.
    „Eu sã ºtiþi cã azi-noapte nu am
putut dormi de fricã ca nu cumva
primarul Stoica sã dea astãzi o decizie
de încetare a mandatului prezidenþial
pentru cã domnul Iohannis a emis
acest decret cu Meritul Sanitar în Grad
de Cavaler”, mai spune Adrian Cican.
   Spitalul decorat de Preºedintele
României se confruntã cu atacuri
fãrã precedent la manager. Adrian
Cican, cel care a reuºit sã
rentabilizeze activitatea a fost demis
din funcþie de cãtre primar de nu mai
puþin de patru ori. De fiecare datã,
motivul invocat în sprijinul încetãrii
contractului de management a fost
diferit. În aceste condiþii, dacã mai
luãm în calcul ºi faptul cã Adrian
Cican a câºtigat de fiecare datã în
instanþã, ajungem la fireascã
concluzie cã întotdeauna ultimul
motiv invocat le exclude pe cele
anterioare. Totul ar putea conduce
cãtre un frumos dosar penal de abuz
în serviciu pentru primarul Marius
Stoica.

Alãturi de consilierii locali
liberali, la iniþiativa consilierului
liberal Magda Dumitrescu, am
propus unproiect privind stimularea
natalitãþii în municipiul Drobeta-
Turnu Severin prin acordarea
trusoului „Primul copil”.

Programul ar urma sã se aplice
mamelor care se aflã la prima
naºtere, cu domiciliul în Drobeta
Turnu Severin cu cel puþin 1 an de
zile înaintea naºterii ºi care dovedesc
faptul cã naºterea a avut loc în
incinta Blocului Materno-Infantil din
cadrul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin.
   Mai mult, pãrinþii  nou-
nãscutului nu trebuie sã figureze
cu datorii la bugetul local.
   Trusoul „Primul copil” va conþine:
geantã bebeluº, salopetã, pantalon,
body, pãturicã, prosop baie, un bax
pampers.
   Trusoul „Primul copil” se va acorda
în anul 2019 unui numãr de
aproximativ 200 de persoane,
bugetul estimat fiind de 60.000 de lei,
finanþarea asigurându-se din bugetul

Liberalii, sprijin pentru mãmici!

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin

de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei
de Asistenþã Socialã din subordinea
Consiliului Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Având în vedere ratã scãzutã a
natalitãþii, noi considerãm cã se
impune implicarea autoritãþii locale
în identificarea unor mãsuri sociale
suplimentare, care sã influenþeze
creºterea natalitãþii.
   De asemenea, cheltuielile în primii
ani de viaþã ai bebeluºului sunt foarte
mari, iar din acest punct de vedere
orice ajutor din partea autoritãþii
locale pentru pãrinþi este binevenit.

10 - 30 aprilie 2019 10 - 30 aprilie 2019

 Romeo Crîºmaru
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Nu ºtiu ce poate fi în capul
liderilor PSD de li s-a pus pata aºa
de rãu pe duiosul, dar sarcasticul,
ministru al Justiþiei, Tudorel Toader.
Pânã una-alta, dupã opinia mea, dar
nu numai, Tudorel Toader este unul
dintre cei mai buni miniºtri ai
Justiþiei pe care i-am avut, cel puþin
în ultimii 15-20 de ani. ªi prin
pregãtirea profesionalã de înalt nivel,
ºi prin eficienþa doveditã în câteva
situaþii complicate (cazul Kovesi este
una dintre aceste situaþii). Sigur, o
sã se spunã cã nu este problema
noastrã, de acord, însã, din câte
auzim, la mijloc sunt unele
neînþelegeri în legãturã cu niºte
ordonanþe de urgenþã legate de
domeniul Justiþiei, pe care Tudorel

Toader le-a promis, dar a uitat de
promisiune sau tergiverseazã
aceastã problemã. În aceastã situaþie
lucrurile se schimbã. Cãpãtând
conotaþii care exced domeniul de
aplicabilitate. Dragnea e de pãrere
cã Tudorel Toader „ne-a pãcãlit pe
toþi”. Aproape paradoxal, Tudorel
Toader pare sã-ºi gãseascã
susþinãtori tocmai printre cei care
iniþiaserã moþiunea contra lui.
Premierul Viorica Dãncilã, spre
deosebire de Liviu Dragnea, pare
sã-l agreeze pe meºterul Tudorel,
cãruia, cum spuneam, i se fac mulþi
ochi dulci dinspre zona atât de
eterogenã a Opoziþiei. Fenomenul
de care vorbim sã aibã, cumva,
legãturã cu numirea noului procuror

general al României?
   * Apropo, cealaltã vedetã a acestor
zile, Augustin Lazãr, încã procuror
general al României ºi doritor de încã
un mandat, a crezut cã, dacã iese cu
o declaraþie menitã sã elucideze
unele aspecte ale activitãþii sale
profesionale de dinainte de
decembrie 1989, va reuºi sã
îndepãrteze imaginea de procuror
torþionar comunist pe care i-a creat-
o cazul Iulius Filip. Nefastã inspiraþie!
Taica Lazãr a fost penibil de la început
ºi pânã la sfârºit, pierzându-se în
explicaþii abracadabrante, vizibile,
care mai mult l-au înfundat decât sã-
i facã uitate pãcatele. Nu insistãm,
probabil aþi vãzut ºi domniile voastre
„reprezentaþia”. Alte douã probleme
mi se par demne de relevat. Prima –
cã Augustin Lazãr pare cuprins de un
soi de paranoia ºi se considerã un
personaj providenþial, de neînlocuit,
dumnealui are proiecte importante,
domnilor, dosare pe care trebuie sã
le finalizeze, pentru, nu-i aºa, bunul
mers al întregii societãþi, ºi numai
dumnealui poate face asta, nimeni
altcineva. A doua – reacþiile
reprezentanþilor Opoziþiei, care lãsau
impresia netã cã doresc sã-i gãseascã
fostului torþionar circumstanþe
atenuante! Altminteri, dumnealor
sunt cât se poate de democraþi ºi
anticomuniºti cât cuprinde. Cine mai
e ca ei?! O figurã sinistrã, absolut
sinistrã, face Dulapul de la
Cotroceaua Mov, cel care ar face ºi
pe dracul în patru pentru a-l þine în
funcþie pe acest vopsit penibil, pânã
când eventual ar obþine ºi dumnealui
un al doilea mandat prezidenþial.

Astenii anticomuniste de primãvarã
Doamne, apãrã ºi pãzeºte!
   * Iniþiativa celor de la USR, „Fãrã
penali în funcþii publice” a primit,
cum se spune, verde de la Curtea
Constituþionalã a României.
Chefuri, chermeze, strigãturi
îndemnuri la luptã în toatã zona,
pentru un biet fâs propagandistic, cel
mai probabil mort din faºã. În fine,
vom trãi ºi vom vedea!
   * Unul dintre cei mai virulenþi
apãrãtori este ridicolul preºedinte al
PNL, Ludovic Orban, zis ºi Sicã
Mandolinã. Cu ceva ani în urmã,
tristul personaj tuna ºi fulgera contra
procurorilor de la DNA, care-l
fugãreau pentru nu ºtiu ce gãinãrii
legate de sponsorizãrile politice de
campanie. Acum, probabil cã o fi
semnat vreun pact cu mai ºtiu eu
cine, a cãrui clauzã esenþialã ar putea
fi „ciocu’ mic”. Zic ºi eu...
   * Din punctul meu de vedere,
ALDE este partidul care marcheazã
o realã creºtere de audienþã în
rândurile populaþiei. ªi asta nu
neapãrat fiindcã s-ar fi aliat cu PSD
la guvernare, cum zic unii, ci pentru
cã oamenii par mult mai atenþi, mai
preocupaþi de selectarea membrilor.
Ceea ce mi se pare esenþial, în
condiþiile degradãrii tot mai
accentuate a calitãþii morale ºi
profesionale a celor ce compun
clasa politicã.
   * Au început sferturile de finalã ale
Ligii Campionilor la fotbal. În primele
douã meciuri tur, disputate marþi
searã, Totenham a trecut de
Manchester City (1 – 0), iar F.C.
Liverpool a învins F.C. Porzo (2 - 0).
Va fi un sezon al echipelor britanice?

De ce ne urmãreºte izul
medieval în gestica socialã
operativã ºi de ce ne întoarcem
circular ºi implacabil la ghilotinã?
...sã spunã antropologii...!
   Aici, pe malul Dunãrii, mai avem
un martor – Cetatea  Medievalã  cu
mândrul ei donjon, care a privit 500
de ani la grozãvii ale istoriei... ºi
tot se mai surprinde...!
   În jurul ei se face o structurã...
cu trudã, cu asaltul de 2 ani
pentru a limpezi conceptul, ºi
valorile, direcþia ºi obiectivele...
   ªi biata structurã porneºte,
încornoratã cu omul care chipurile,
o merita cel mai puþin: o þinea una
ºi bunã, poseda singular o ºcoalã
istoricã deasemenea bunã ºi
terminatã cu 10, sãrea în ochi...
dar asta nu-i ca sarea în bucate!!!
   S-au pornit începuturile cu greu, cu
gãsirea formei ºi a fondului, cu
dorinþe mari, dar mai ales cu suflet:

În curat stil medieval ...povestea
unei  mãtrãºiri...!

lucru greu de înþeles, dar foarte greu
de acceptat. Teoria despre viaþã ºi
moarte patrimonialã se ridicã la luptã,
ºi atunci controalele în rigoarea lor
hotãrãsc clar: nu e bine, e mult, e
strâmb, e nelalocul faptelor!
   Se pornesc atacurile, nimic nu
rãmâne nesocotit: persoane, situaþii,
sentimente, planuri mizerabile...!
   Dacã cel care vrea fapte se
trezeºte la 4 dimineaþa pentru
suveniruri convenabile cumpãrate
de la Bucureºti ºi vede proiecte, ºi
câºtigã finanþãri, ºi vrea dezvoltare
integratã patrimonialã ºi turism
cultural..., e din nou mult ºi nu
este bine! Vin la Severin oameni
mari care pun prima datã piciorul
pe acest teren, dar nu e profitabil...
turismul cultural e arhicunoscut
aici, înainte de se fi definit...!
   Hotãrât lucru, maºinãria se
porneºte ºi brusc ia capul

 Continuare în pag. 11
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Vineri, 05 aprilie 2019, Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural, Drobeta
– Turnu  Severin, în parteneriat cu Tribunalul
Mehedinþi a susþinut în sala de ºedinþe nr. 4,
etajul II al Tribunalului judeþean - o nouã etapã
a proiectului cultural-educativ “Casa Luminii”,
cu un invitat severinean la origine, prof. dr.
Tudorel Butoi, psiholog criminalist, întemeietor
de ºcoalã criminalisticã în România, specialist
cu  mare reputaþie internaþionalã.
   Evenimentul a fost amplu, cu o organizare
de excepþie ºi a reunit prezenþe din domenii
diverse ale justiþiei, educaþiei, artei, culturii,
alãturi de oficiali locali.

Eveniment de marcã  “Casa Luminii ”

   Tema susþinutã – Dependenþe, Adicþii.  Fapte
Antisociale – a lãmurit pe deplin problematica legatã
de devianþe ºi derapaje, rol ºi importanþã a culturii,
educaþiei ºi dezvoltãrii umane ºi societate.
   S-au primit aprecieri de la participantul
severinean care ne-a onorat evenimentul,
de la personalitãþi ºi specialiºti. Plusvaloarea
acestui proiect se poate cuantifica într-un
aport de dezvoltare organizaþionalã ºi
educativã, atât pentru instituþiile participante,
cât ºi pentru întreaga comunitate a
municipiului, care va primi un mesaj
intelectual, cultural ºi educativ, multiplicat.

Echipa de comunicare

Sondajele din
ultima perioadã
indicã o
favorabilitate din
partea românilor
pentru
preºedintele
ALDE, Cãlin
Popescu-
Tãriceanu.

Preºedintele ALDE este la câteva procente în
sondaje în spatele actualului preºedinte Klaus
Iohannis ºi se prefigureazã a fi principalul

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin

Ionuþ Sibinescu (ALDE): „Tãriceanu este soluþia pentru România”
competitor. Potrivit preºedintelui ALDE
Drobeta, Ionuþ Sibinescu, Cãlin Popescu-
Tãriceanu este soluþia pentru România.
„Domnul Tariceanu a fost premierul
României ºi în mandatul sãu a fost o perioadã
de creºtere a bunãstãrii în toatã þarã. O
perioadã bunã ºi pentru judeþul nostru ºi nu
numai. Eu sunt convins cã România ar
progresa rapid sub toate aspectele vieþii
avându-l  Preºedinte pe domnul Tãriceanu.
Este soluþia cea mai bunã pentru þarã. Acest
lucru se vede ºi în sondajele de opinie”, a
declarat preºedintele ALDE Drobeta.

Liderul ALDE Drobeta a adãugat cã
„atunci când partidul se va ridica la
cota de încredere publicã imensã pe
care o are domnul Tãriceanu, atunci
vom fi un partid mare”.
 „ALDE se identificã cu liderul sãu Cãlin
Popescu-Tãriceanu pentru cã el este
motorul miºcãrii noastre. Atunci când
partidul se va ridica la cota de încredere
publicã imensã pe care o are domnul
Tãriceanu, atunci vom fi un partid mare.
Lider inseamnã sã-i inspiri pe oameni,
sã-i motivezi la acþiune cãtre o þintã
corecta.  Lider înseamnã sã ai viziune
ºi soluþii. ªi mai înseamnã sã þii la
echipa ta, la þara ta, nu declarativ, ci
prin fiecare gest public pe care îl faci”,
a spus Ionuþ Sibinescu.

. Vineri, 5 aprilie a.c., poliþiºtii Compartimentului
de Proximitate ºi Biroului de Investigaþii Criminale
din cadrul Poliþiei municipiului Drobeta Turnu
Severin au mers la Centrul de Transfuzie Sanguinã
Mehedinþi pentru a dona sânge. Acþiunea oamenilor
legii vine în contextul unui apel umanitar, aceºtia
încercând sa fie un exemplu pentru cetãþeni, sa îi
sensibilizeze ºi sa-i determine sa le urmeze gestul,
þinând cont de lipsa de sânge din unitãþile medicale.

Donare de sânge
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Nu înþeleg motivul pentru
care analiºti politici de prestigiu ºi
iluºtri conducãtori ai partidelor din
opoziþie afirmã - spre ruºinea noastrã,
a tuturor -, cã România nu a avut ºi
nu are un proiect de þarã. Nu este
nevoie de prea multã sforþare pentru
a ne aminti cã sunt ani buni de când
trecem voiniceºte, împreunã, de la un
proiect de þarã la altul. Cu ce ne-am
ales dupã ce le-am dus la bun
sfârºit? Este o adevãratã poveste cu
specific românesc!
   A fost proiectul de þarã N.A.T.O. L-
am finalizat glorios ºi drept urmare
ne numãrãm printre multele ºi
fericitele naþiuni posesoare de baze
militare americane. Cum o „bucurie”

nu vine niciodatã singurã, suntem
extrem de mulþumiþi cã, rãmaºi cu
armatã atât cât sã mai putem da ceva
culoare ceremoniilor oficiale (cu
condiþia sã nu fie prea fastuoase), nu
mai cheltuim aproape nimic pentru
apãrare. Prin urmare, aºa cum s-a
dorit de la început, iubiþii noºtri
politicieni pot orienta acei bani spre
„reala bunãstare” a poporului. A zis
cineva ceva de acei 2% din produsul
intern brut alocaþi prin lege
Ministerului Apãrãrii? Spuneþi-i sã
tacã! Doar nu ne-am prostit atât încât
sã credem cã cei 2% din P.I.B. sunt
destinaþi înzestrãrii Armatei Române
ºi nu susþinerii industriei de
armament americane. Tot aºa cum n-
am bolânzit sã luãm de bunã gluma

O poveste tipic româneascã: „Proiectul de þarã”
cã acel „toþi pentru unul ºi unul
pentru toþi” din art. 5 al Tratatului
N.A.T.O. s-ar aplica vreodatã ad
literam în cazul României. A urmat,
imediat dupã, proiectul de þarã
Uniunea Europeanã. L-am încheiat
cu succes ºi pe acesta.
   Prin urmare:
- nu mai avem industrie naþionalã;
- nu mai avem bãnci româneºti;
- ne-a murit agricultura;
- au dispãrut ca prin farmec firmele
autohtone pentru a lãsa loc de
afirmare celor strãine;
- nu ne mai aparþine petrolul;
- nu mai avem gaze naturale;
- ne-am vândut apa potabilã;
- plãtim altora energia electricã

produsã în þarã;
- ne bronzãm mai repede
în lipsa pãdurilor care
pleacã încãrcate în
camioane spre alte zãri;
- ni se dicteazã ce legi sã
adoptãm;
- important de notat, din
moment ce am devenit
europeni pur sânge am
scãpat de o povarã sufocantã
ºi inutilã: responsabilitatea
pãstrãrii suveranitãþii
naþionale.
   Apoi, ne-am angajat cu
toate forþele de care suntem
capabili (numai pe vremea
eroicã a luptei de clasã
împotriva burghezo-
moºierimii ne-am mai
mobilizat astfel) în proiectul

de þarã numit în mod proletar „Lupta
împotriva corupþiei”. ªi de aceastã
datã, am învins! Ca urmare, o
mulþime de nevinovaþi au umplut
pânã la refuz puºcãriile, timp în care
adevãrata corupþie a înflorit ca
muºcata din fereastrã, udatã fiind la
rãdãcinã de principala câºtigãtoare
a acestei bãtãlii, Laura Codruþa
Koveºi! Câºtigul remarcabil este cã
avem acum, aºa cum puþini în lume
au, un simbol feminin al
anticorupþiei ºi, în acelaºi timp, un
simbol de necontestat al Justiþiei
române. O adevãratã statuie a
dreptãþii, în carne ºi oase, poleitã cu
un strat gros de faimã internaþionalã
adusã aici în valize diplomatice ºi
decoratã cu nenumãrate medalii

acordate de „prietenii” externi ai
României dupã ce fuseserã lustrite
în sediile unor anumite servicii
secrete, ne îmbunãtãþeºte de acum
C.V.-ul de þarã. Prin urmare, mare
atenþie! Pãtarea strãlucirii Codruþei,
chiar ºi din greºealã, este aproape
mortalã. Este ca ºi cum, pe vremea
dictaturii proletariatului, ai fi dat „în
fabrici ºi uzine”.
   Suntem un popor rãscolitor. Deci
nu este de mirare cã, în continuare,
cãutãm neobosiþi noi proiecte de þarã.
Mai nou, am ºi gãsit un altul, de data
aceasta cãlãuziþi fiind de înalte
motivaþii hrãnite de sus, direct de la
guvern ºi de la parlament: „Lupta
împotriva justiþiei!” Nu pot sã nu
remarc cã, iar, se dovedeºte cã nu au
dreptate cei care neagã existenþa unui
real proiect de þarã. Acei mincinoºi
care susþin cã ne-am miºca prin
lumea asta ca berbecul capiu, luând
în coarne tot ce ne iese în cale - de la
generoasa U.E. la „bonomul” bunicuþ
Soros - ar trebui, ruºinaþi, sã-ºi plece
ochii. Guvernul emanat democratic
din noi ca aburul din fripturã luptã
astãzi, din greu, cu justiþia! Pentru
aceia care nu sunt pe deplin convinºi,
sã ne aducem aminte cã, încã din
2008, prestigioasa agenþie germanã
de presã „Deutsche Welle” susþinea
cã: „În Parlamentul României existã
o coaliþie împotriva justiþiei”. Apoi,
venit personal aici, la locul faptei, ne-
a spus-o ºi vestitul domn Frans
Timmermans: „[…] atacurile publice
din ultima vreme la adresa justiþiei
creeazã o imagine negativã
României. De parcã nu ar fi
îndeajuns, profund îngrijorat, pânã
ºi primarul proeuropean al
Chiºinãului, Andrei Nãstase, ne
atrage atenþia: „Lupta cu Justiþia va
face foarte, foarte mult rãu nu doar
românilor, României, dar ºi întregii
regiuni, Europei. Iatã de ce aº
îndemna întreaga clasã politicã sã
se pãtrundã de gravitatea acestor
demersuri ale guvernãrii de la
Bucureºti, sã înceteze sã se mai
lupte, sã mai batã în Justiþie”.
   E adevãrat cã, aflat ºi el în starea
noastrã naturalã de confuzie,
guvernul nu prea ºtie în amãnunt
cum, de pe înaltele metereze ale
democraþiei, sã înfrunte acest

duºman perfid - Justiþia. Mai dã câte
o Ordonanþã de Urgenþã, pe care o
anuleazã apoi dupã ce a modificat-o
de vreo trei ori. Îl mai pune pe
ministrul de resort sã îi încarce
armele necesare luptei, dar domnia
sa, moldovan molcom, o cam
întoarce din vorbe. Se mai contreazã
cu C.S.M.-ul sau se ciondãneºte
mahalageºte cu suava doamnã
Cristina - preºedinta Înaltei Curþi…
Ce mai, e greu! Dar, ca popor, suntem
ºi de data aceasta norocoºi! Aflaþi aici,
în „Grãdina Maicii Domnului”, ºansa
nu ne-a pãrãsit. Ori de câte ori ne
loveºte orbirea emanatã de acest
guvern foarte roºu, intervine în mod
profetic ºi ne deschide ochii vaºnicul
apãrãtor al fericirii noastre, drept ca
plopul, preºedintele României.
Precum o adevãratã Ioana d’Arc
masculinã împodobitã cochet peste
armurã cu o cravatã azurie, el luptã
de partea Justiþiei. O Justiþie inspirat
personificatã direct în statura la fel de
impozantã a aceleaºi doamne Kovesi
despre care am mai fãcut vorbire.
Doamnã secondatã în aceastã fazã a
conflagraþiei ºi de freza aurie a þintuitului
de scaun domn procuror general.
   În zilnica sa opintire, preºedintele
nu este singur. O întreagã pleiadã de
„#”-uri îl urmeazã în bãtãlie! Au loc
întâlniri la Cotroceni. Se elaboreazã
planuri de bãtaie. Se programeazã,
„pas cu pas”, ample ieºiri în stradã.
Se lucreazã intens la mobilizarea pe
internet a viitorilor protestatari. ªi,
într-o sclipire orbitoare de geniu, s-a
hotãrât: de data asta, tipic nouã,
românilor, nu se va mai protesta
împotriva a ceva. Se va protesta
pentru! Pentru Justiþie! Mai mult,
inspirat de profunda sa iubire de
popor, preºedintele a scos nemþeºte
la vedere încã o armã teribilã:
Referendumul! Sunt convins cã,
având în mâna sa dreaptã acest
adevãrat Excalibur dâmboviþean,
Referendumul cu putere înzecitã de
întrebarea teribilã pe care o ascunde
strategic în mãruntaele sale adânci
cu scopul de a-l surprinde pe
duºman, domnul preºedinte va
învinge ºi Justiþia va triumfa. ªi, ca
într-un film american cu „happy end”,
un alt program de þarã va fi finalizat:

 continuare în pagina 11
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Liviu Dragnea are ºanse mari
sã devinã stãpânul absolut al
României. Cine este înscris în PSD
are ºanse frumoase de a-ºi schimba
peste noapte statusul social. Cine nu,
înghite în sec. ªeful PSD nu este
singur ºi mulþi îi sunt alãturi în
demersul sãu de a scãpa de dosarele
penale pe care le are ºi mai ales de
condamnãrile penale pe care le are
de câþiva ani chiar. Una este definitivã.
Dragnea nu este departe de
închisoare cu executare ºi odatã ajuns
acolo unde au ajuns ºi alþi colegi de-
ai sãi de partid sau de eºichier politic,
Dragnea va fi terminat pentru
eternitate. Va ieºi în botoºei, precum
Adrian Nãstase ºi va trãi din
agoniseala de pe vremea în care era
ºeful þãrii, chiar dacã nu ocupa unul
din principalele posturi de ºef: cel de
preºedinte sau cel de premier.
   Sunt mulþi vinovaþi pentru
ascensiunea lui Livache. Principalul
vinovat este Victor Ponta, cel care
încã mai saliveazã dupã PSD ºi dupã
putere. Cert este cã Victor l-a avut la
mânã pe Dragnea ºi l-a lãsat sã se
dezvolte la umbra statului paralel.

 ªtefan Bãeºiu

Sã pregãtim tablourile cu Liviu Dragnea?
Ponta nu a ajuns la închisoare, dar
are încã un dosar penal în care a fost
achitat la prima instanþã. Dacã
Dragnea pune mâna pe statul paralel
ºi scapã ºi de condamnãrile penale,
va fi vai ºi amar de fundul lui Victor
Ponta. Unii numãrã zilele pânã când
Liviu Dragnea va deveni curat ca
lacrima ºi va avea uºile puterii
deschise. Cerul va fi limita. Sluga
Dãncilã se va fi dat la o parte ºi îi va
lãsa locul Umbrei sale, adevãratul ºef
al Guvernului ºi al României. Nimeni
nu va mai putea sã i se opunã lui
Dragnea. Cel mai probabil, opozanþii
vor fi reduºi la tãcere. Vor putea foarte
greu sã se angajeze în sistemul
public sau vor emigra.
  Nu este întâmplãtoare ascensiunea lui
Dragnea sau a unuia ca Liviu Dragnea,
având în vedere pseudodemocraþia pe
care o trãim de 30 de ani. Cu toate
acestea, bunã-rea, ne fãceam treaba cu
aceastã democraþie. Liviu Dragnea nu
este însã de acord ºi sub pretextul cã
strãinii ne iau þara, cã Occidentul este
malefic, de asemenea, cã mãreºte
pensii ºi salarii, cã vrea sã scoatã
poporul din sãrãcie, Dragnea cautã sã

îºi rezolve problemele penale ºi sã
conducã þara de acum încolo, alãturi
de femeia de 26 de ani pe care þipã cã
o iubeºte. O iubeºte la el acasã, nu pe
la ºedinþe politice sau pe la alegerile
de partid.Aþi observat cum sunt aleºi
preºedinþii de organizaþii locale în
PSD. Prin ridicarea mâinii, votul
ostentativ. Nu mai existã votul secret,
nu mai existã doi candidaþi mãcar
ºi doar instalarea de cãtre centru a
conducerii locale.
   Nu mai miºcã nimeni, nu se mai
opune nimeni. Armata de subalterni
politici executã tot ceea ce vrea
Dragnea. Mai este câte un
inconºtient care se opune, dar care
este eliminat foarte rapid din gestaþia
de Guvern condus de Dãncilã.
   Liviu Dragnea are ºansa de a scãpa
de dosarele penale ºi de a intra în
cursa pentru postul pe care îl
viseazã de mai mulþi ani. ªi nu este
vorba de cel de premier, ci de postul
de ºef al statului. Adicã vrea sã fie ºi
de jure nu doar de factor.
   Liviu Dragnea poate cã nici nu va
mai trebui sã dea justiþia peste cap ºi

va reuºi o lege doar pentru el, ca sã
scape de dosarele penale. Din acest
punct de vedere ar fi un demers decent.
Ar rãmâne în istorie cu Legea Dragnea.
Adicã ca unul care ºi-a dat o lege pentru
el, sã scape de dosarele penale ºi de
puºcãrie poate. Dacã va ajunge sã
rãmânã curat ºi fãrã cazier, Dragnea
va intra în mod cert în cursa pentru
Controceni. De acolo va vedea ce face.
Mai are experienþe cu alegeri ºi ºtie ce
are de fãcut, sã câºtige voturile de care
are nevoie pentru a deveni preºedinte
legitim. Atunci, cel mai probabil, Liviu
se va da de trei ori peste cap, sã iasã ºi
preºedinte ºi mai ales pãrintele
naþiunii. Vom avea cel mai tânãr first
lady din istoria lumii moderne.
   Cel mai probabil va fi nevoie sã
revenim la tablourile din sãlile de
clasã, din spitale, din instituþiile publice
ºi poate din fabrici ºi uzine. Sigur va
apãrea o lege pentru ca „simbolurile”
naþiunii sã fie expuse la loc vizibil. I se
va spune Luminãþia Ta. Va fi farul
cãlãuzitor al naþiunii ºi va putea sta
mândru între Orban, Putin ºi Erdogan.
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Parcul Prefecturii va purta straie de sãrbãtoare, care vor încânta privirile
tuturor celor prezenþi. De la ouã de Paºte ºi flori supradimensionate sau
colþul Alice în Þara Minunilor, pânã la alte personaje de poveste, toate

acestea pentru cei mici, dar ºi pentru cei mari.
Vineri, 19 aprilie, ora 17:00 va avea loc deschiderea Târgului de

Paºte cu Teatrul Cortina.
Sâmbãtã (20 aprilie) ºi duminicã (21 aprilie) vã aºteptãm între orele

11:00 - 14:00 sã facem poze gratuite cu oglinda magicã.

Partidul Naþional Liberal ºi-
a lansat sâmbãtã, 06 aprilie 2019,
candidaþii la alegerile euro-
parlamentare la Craiova, în cadrul
Întâlnirii Regionale SUD-VEST.
   Întâlnirea a reunit organizaþiile
PNL din judeþele din sud-vestul
României: Mehedinþi, Dolj, Gorj, Olt
ºi Vâlcea. La lansare au fost prezenþi
Ludovic Orban, Preºedintele PNL,
Robert Sighiartãu, Secretarul
General al partidului, lideri naþionali
ºi locali ai PNL, primari,
parlamentari ºi candidaþi la alegerile
europarlamentare, printre care Rareº
Bogdan, Marian Jean Marinescu,
Cristian Buºoi, Mihai Þurcanu.
   În cadrul întâlnirii, vorbitorii au
criticat în discursurile lor
guvernarea PSD care nu ºi-a
respectat programul de guvernare
ºi au subliniat faptul cã lista de
candidaþi a Partidului Naþional
Liberal este formatã din cei mai
capabili oameni, oameni care au
confirmat prin acþiunile lor faptul
cã pot miºca lucrurile în
Parlamentul European pentru
România ºi români.
   Rareº Bogdan, candidatul aflat
pe locul întâi pe lista PNL, a criticat
administraþiile PSD care au lãsat
Oltenia în paraginã ºi au gonit
tinerii în Occident la muncã ºi a
afirmat cã s-a înscris în PNL
pentru a câºtiga alegerile
europarlamentare. “România este
a celor peste 80.000 de olteni care
au plecat, alungaþi de PSD din
aceastã þarã în ultimii 3 ani.
230.000 de copii ai României
adorm ºi se trezesc  având lângã ei
doar un pãrinte, celãlalt, fiind

Lansarea candidaþilor PNL la alegerile europarlamentare,6 Aprilie 2019, Craiova
departe de þarã
alungat de PSD”, a
adãugat Rareº
Bogdan. ”Dumnea-
voastrã sã fiþi convinºi
ºi sã-i convingeþi pe
fiecare dintre vecinii
d u m n e a v o a s t r ã ,
prietenii dumnea-
voastrã, de faptul cã
PNL, cu cea mai bunã
listã de europarla-
mentari, va câºtiga
aceste alegeri”, a
adãugat Rareº Bogdan.
   Rareº Bogdan a
criticat PSD pentru
s u b f i n a n þ a r e a
Spitalului Judeþean Craiova ºi a
subliniat faptul cã se folosesc cu
30% mai puþini dezinfectanþi. De
asemenea, candidatul PNL de pe
locul întâi la algerile europarla-
mentare a acuzat PSD cã nu a reuºit
sã aducã în România ºi restul de
fonduri europene alocaþi þãrii
noastre: ”De cât timp vorbesc ei de
autostradã, de Craiova-Piteºti? Au
lãsat 21 de miliarde de euro în
Europa pentru cã nu-i pot fura. De
doi ani de zile, în loc sã se preocupe
de viaþa românilor, cei de la putere
ne învaþã pe toþi de OUG-uri, de
CCR-uri, de inspecþii judiciare, de
orice altceva decât de economie ºi
de locuri de muncã”, a mai spus
Rareº Bogdan. Candidatul de pe
locul întâi de pe lista PNL pentru
alegerile europarlamentare i-a
solicitat imperativ lui Liviu Dragnea
sã se retragã din poziþiile pe care le
ocupã ºi i-a pus în vedere faptul cã
va suferi cea mai mare înfrângere din

istorie în aceste alegeri.
   Ludovic Orban, preºedintele
Partidului Naþional Liberal, a
întãrit faptul cã, potrivit ultimelor
sondaje, PNL este pe primul loc
ºi cã va învinge Partidul Social
Democrat. Preºedintele PNL a
acuzat faptul cã PSD manipuleazã
ºi minte, referindu-se la ziarul
distribuit prin Poºta Românã: „Au
ajuns sã fie atât de nesimþiþi încât
sã spunã cã pânã ºi alocaþiile
pentru copii au fost majorate de
ei  în condiþi i le în care toþi
parlamentarii PSD ºi ALDE au
votat împotriva amendamentului
PNL de creºtere a alocaþiilor, iar
faptul cã alocaþiile nu s-au plãtit
de la 1 martie este vina numai a
lor pentru cã au furat de la fiecare
copil din România creºterea de
alocaþie la care avea dreptul”, a mai

spus Ludovic Orban.
   „Nici hunii, nici pecenegii, nici
cumanii, nici tãtarii, nici fanarioþii,
nici ruºii n-au jefuit România, aºa
cum a fost jefuitã de hoþii foºti
comuniºti care ºi-au bãtut joc de
România în ultimii 30 de ani.
Trebuie sã fie pedepsiþi ºi de aceea
vã cer, dragii mei, sã mergem cu
mic cu mare la referendumul
declanºat de preºedintele
Iohannis ºi sã nu-i lãsãm sã scape.
Sã votãm pentru pedepsirea lor, sã
nu fim de acord ca ei sã scape
dupã ce ºi-au bãtut joc de
România, ºi-au umplut buzunarele
ºi ºi-au fãcut averi pe spinarea
muncii fiecãruia dintre români”, a
adãugat Ludovic Orban.
   Potrivit estimãrilor, la lansarea
PNL au participat 5000 de oameni.
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- 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

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu -

TITULAR GULIE MARINA ALEXANDRA

GULIE MARINA ALEXANDRA anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire locuinþã parter din structurã din lemn, împrejmuire ºi ponton
plutitor” propus a fi amplasat în Comuna ªviniþa, judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi ºi la
domiciliul titularului din Oraºul Corabia, jud. Dolj, în zilele de luni pânã
vineri între orele 8.00 - 16.00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.

Reducerea aversiunii faþã de
risc la nivel internaþional cât ºi
anunþul BNR cã va urmãri cu atenþie
nivelul lichiditãþii din piaþa monetarã
au permis leului sã se aprecieze faþã
de principalele valute.
   Cursul euro a scãzut de la 4,7585
la 4,7507 lei, iar în ultima ºedinþã a
perioadei media a fost stabilitã la
4,7526 lei, când tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,748 ºi 4,762 lei.
   Prognozele referitoare la creºterea
economiei româneºti din acest an se
înrãutãþesc constant. O analizã
recentã a celor de la Unicredit Bank
indicã o încetinire în acest an la 2,8%
ºi la 1,8% în cel viitor, din cauza
efectelor negative ale mãsurilor
fiscale ad-hoc, reducerea creditãrii
ºi a cererii externe.
   Într-un astfel de scenariu, BNR va
fi nevoitã sã menþinã dobânda sa
cheie la nivelul actual de 2,50%,
sã gestioneze lichiditatea din piaþã
ºi sã intervinã pe piaþa valutarã.
   Pe de altã parte, presiunea pe curs
se va datora ºi faptului cã deficitul
comercial s-a majorat în primele
douã luni ale anului cu 751
milioane euro faþã de perioada
similarã din 2018, ajungând la 2,41
miliarde euro, conform datelor
prezentate de INS.
   Media dolarului american a coborât
de la 4,2354 la 4,2157 lei, în ultima
ºedinþã a intervalului când cotaþiile
au fluctuat între 4,211 ºi 4,223 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat
de la 1,118 la 1,218 franci/euro,
astfel cã media ei a scãzut de la
4,2451 la 4,2198 lei.
   Preþul gramului de aur a cunoscut

Început de lunã favorabil leului
fluctuaþii minore iar la finalul
perioadei BNR a anunþat o valoare de
176,4377 lei, în timp ce uncia de aur
a fost cotatã la fixingul de marþi searã
de la Londra la circa 1.301 dolari.
   De la începutul lunii viitoare,
pentru a stabili nivelul ratei lunare
la împrumuturi va fi introdus un
indicator calculat pe baza
tranzacþiilor interbancare, nu în
funcþie de cotaþii, care se va aplica
atât creditelor noi, cât ºi refinanþãrii
creditelor aflate în derulare.
   Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a urcat
la finalul perioadei de la 3,32 la
3,33%. La rândul sãu, indicele la
ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a
crescut de la 3,38 la 3,39%%.
   Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata dobânzii
plãtitã la creditele atrase de cãtre
bãncile comerciale de la alte bãnci,
a urcat de la 3,47 la 3,48% iar cel
la 12 luni de la 3,51 la 3,52%.
   Temerile investitorilor cã Rezerva
Federalã americanã ar putea reduce,
în cursul acestui an, dobânda sa de
politicã monetarã, a fãcut ca euro sã
se aprecieze la sfârºitul intervalului
la 1,1255 – 1,1282 dolari. Aceasta
în ciuda faptului cã încã nu se ºtie
dacã Regatul Unit va pãrãsi Uniunea
Europeanã, în lipsa unui acord.
   Dupã o creºtere pânã aproape de
5.300 dolari, indicele bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat
perioada la 5.225 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 3 – 9
aprilie.  Radu Georgescu

 urmare din pag. 6 deranjant, pentru panoplia bravilor
contemporani...: în urmã potopul, iar apoi liniºtea ºi reaºezarea în
mediocritate. E mai bine aºa, valorile nu se discutã, eventual se executã...ºi
pentru pãstrarea proporþiilor ºi a igienei sociale, ºi nonvalorile la fel!!!
   Nimeni nu este de neînlocuit, iar a pune imaginea omului peste Instituþie
este pur ºi simplu... condamnabil!!! Ce sã facem cu dedicaþia, ºi cu
plusvaloarea sau cu abnegaþia??? E prea consumptiv...
   Iar Dunãrea curge liniºtit, spunând  poveºti cu copite ºi sãbii, ºi sânge ºi
comori, uitându-se din când în când înapoi... spre marea Cetate a Severinului!
   În urma ei, un murmur surd...: cumva comunitate patrimonialã... sau
vreo ºansã la turism cultural... sau altceva ...? Ce?!!! Periegheza

În curat stil medieval...

- Justiþia care ne-a adus atâta liniºte
socialã se va întoarce la locul sãu
bine stabilit de imaculata Macovei
ºi de drãgãlaºa Prunã;
- doamna „K” va ajunge Prim
Procuror european spre cinstea
României;
- domnul preºedinte, pe merit, va
mai câºtiga un mandat la Cotroceni
ºi alþi cinci ani dedicaþi schiatului
ºi cãlãtoriilor exotice;
- soþia domniei sale va fi îmbrãcatã
de aceleaºi ilustre creatoare de
modã care, fie ploaie fie vânt, îi vor
scoate în evidenþã frumuseþea de
deasupra genunchilor;
- vom avea, în sfârºit, „guvernul meu”
gata sã ne conducã pe culmi de
bunãstare aºa cum a mai fãcut-o;

O poveste tipic româneascã...

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

- ne vom împãca definitiv cu
bosumflatul Timmermans ºi cu
sciaticul pupãcios Junker;
- România va aºtepta în continuare
primirea sa printre fericitele state
din Schengen dar de data asta mult
mai aproape de uºã;
- ruºii, cu plecãciuni ºi cenuºe în
cap, îºi vor cere scuze pentru
ameninþãrile anterioare…
   Iar noi, românii simpli,
beneficiarii tuturor acestor fericite
transformãri, vom continua sã
cãutãm, cu aceeaºi înverºunare
creatoare care ne este specificã,
un nou proiect de þarã. Ultimul care
ne-a mai rãmas: Intrarea în Rai!
Grafica - I.M.

 urmare din pag. 8
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

La începutul acestei sãptãmâni s-ar putea
sã primeºti o sumã importantã de bani în urma
muncii desfãºurate la serviciu. Existã ºi posibilitatea
rezolvãrii unor aspecte profesionale sau obþinerea
unui nou loc de muncã mai bine plãtit. Evitã
cheltuielile extravagante, investiþiile sau planurile
de afaceri. Foarte animate sunt dialogurile cu
persoanele din anturajul apropiat. Prudenþã ºi
rãbdare, deoarece sunt posibile conflicte în toatã
regula. Revin în atenþie ºi relaþiile familiale ºi
patrimoniul aferent acestora. Se pot relua subiecte
legate de trecutul unor rude apropiate sau de
moºteniri. Pe de altã parte, relaþiile cu membrii
familiei vor fi destul de anoste, astfel încât fii prudent
ºi þine cont ºi de pãrerea celorlalþi. Vei fi tentat sã te
refugiezi în problemele profesionale. Gãseºte un
echilibru între aspectele personale ºi cele profesionale.
La finalul sãptãmânii, astrele îþi recomandã liniºtea
cãminului ºi compania celor dragi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti orientat spre propria ta persoanã ºi
spre nevoile tale personale în primele zile ale
sãptãmânii, aspect favorabil evoluþiei tale din toate
punctele de vedere. Unele relaþii parteneriale se
vor sfârºi, deoarece îþi vei da seama cã nu mai
corespund cerinþelor tale. Foarte importante sunt
aspectele financiare pe 11 ºi pe 12 aprilie. Se
contureazã cheltuieli, însã în paralel primeºti ºi
bani, mai ales de pe urma activitãþii desfãºurate
la serviciu. Relaþiile cu neamurile ºi prietenii
apropiaþi vor fi frecvente. Se pot relua unele
discuþii, situaþii sau activitãþi comune cu aceste
persoane. De asemenea vor interveni ºi aspecte
referitoare la schimbul de informaþii sau la
abordarea unor forme de instruire personalã sau
profesionalã. La finalul sãptãmânii sunt momente
favorabile activitãþilor gospodãreºti ºi dialogurilor
cu membrii familiei. Apar informaþii deosebite,
þinute secret multã vreme despre familie.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Stãrile tale de spirit sunt contradictorii la începutul
sãptãmânii, astfel cã nimeni ºi nimic nu îþi intrã în
voie. Controleazã-te, alege rezolvarea prioritãþilor
ºi, la nevoie, cere sprijinul celor dragi ºi de
încredere. Reþine concluziile din zilele acestei
sãptãmâni ºi alcãtuieºte planuri noi pentru viitor,
ºtiute doar de tine. Îþi vei reveni foarte bine, astfel cã
strãlucirea ºi energia vitalã de care dispui din plin
vor atrage în preajma ta oameni interesanþi ºi situaþii
pe mãsurã. Totul este sã eviþi combativitatea ºi sã le
permiþi celorlalþi sã þi se alãture în diverse acþiuni
personale sau profesionale. Fii prudent în privinþa
sãnãtãþii, deoarece întregul organism este vulnerabil.
Foloseºte remedii naturiste ºi odihneºte-te mai mult.
A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã aspecte
financiare. Intervin cheltuieli importante, însã
primeºti bani, cadouri sau diverse bonusuri
importante. În weekend se anunþã întâlniri agreabile
cu prietenii.

 (11 - 17 aprilie 2019)

 CONTINUARE ÎN PAGINA 13

Horoscop

Muzeul Regiunii Portilor de Fier, în
calitate de partener local al proiectului
MOTIVATION III – AUTONOMY-ENTHUSIASTIC
SCHOOLS, prin Programul Erasmus+, împreunã
cu ªcoala Gimnazialã Grozeºti a gazduit joi, 4
aprilie, la Pavilionul Multifuncþional,

Proiecte la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
MOTIVATION III – AUTONOMY-ENTHUSIASTIC SCHOOLS

workshopurile proiectului, acþiune la care au fost
prezenþi ºi parteneri strãini din Italia, Polonia,
Turcia ºi Portugalia. Tinerii au vizitat parcul
arheologic, expoziþiile temporare din cadrul
pavilionului ºi au realizat un copac stilizat cu
fotografia personalã.  Biroul de presã
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este perioadã de schimbãri profunde în
aceastã sãptãmânã. Se vor repune în discuþie
laturi ale personalitãþii tale ce trebuie
îmbunãtãþite sau chiar redefinite în totalitate. Stãrile
de spirit vor cunoaºte suiºuri ºi coborâºuri, însã
depinde doar de tine sã-þi gestionezi atent energiile
ºi reacþiile. Sunt foarte active conflictele ascunse în
sfera profesionalã, astfel cã este bine sã fii vigilent
ºi sã laºi emotivitatea deoparte. Orice informaþie
primitã pe indiferent ce cale este importantã ºi demnã
de reþinut. Ai nevoie de odihnã, deoarece organismul
este obosit. Se pot evidenþia afecþiuni ale sistemului
respirator ºi ale sistemului digestiv, mai ales ale
ficatului. Prudenþã, rãbdare ºi fii înþelegãtor cu tine
însuþi! În a doua partea a sãptãmânii te vei simþi mai
bine, dar nu forþa nota, dorinþa ta de cooperare
poate fi contracaratã de ceilalþi în diverse moduri.
La finalul sãptãmânii apar cheltuieli, dar ºi
câºtiguri suplimentare din munca desfãºuratã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã interesantã la capitolul socio-
profesional. Dialoguri importante cu ºefi ºi
autoritãþi, rezolvarea unor demersuri ce þin de
acte personale sau profesionale, trasarea unor
direcþii sociale noi. Sprijinul oamenilor
importanþi într-un domeniu de activitate este de
anvergurã ºi cu efecte pe termen lung, chiar dacã
acum pare insignifiant. Pe de altã parte sunt
posibile controverse majore între tine ºi aceste
persoane. Chiar dacã unii te contestã sau îþi pun
beþe în roatele proiectelor tale personale sau
profesionale, tu ascultã-i pe toþi, evitã sã
reacþionezi impulsiv ºi apoi retrage-te pentru a
analiza pe îndelete cele petrecute. A doua parte
a sãptãmânii este favorabilã orientãrii eforturilor
spre propria ta fiinþã. Ai nevoie de odihnã, de
dialog interior, de contact cu natura, dar ºi de
oameni de bunã calitate. Fii discret ºi nu îþi
divulga slãbiciunile ºi planurile de viitor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Foarte active sunt relaþiile socio-profesionale
în aceastã sãptãmânã. Este nevoie de prudenþã,
rãbdare, selectarea prioritãþilor, detaºare de
problemele celorlalþi. Dialogurile cu persoanele
de la locul de muncã sunt dinamice, punctate
cu note agresive ºi cu opinii spuse în grabã.
Sunt posibile altercaþii mai ales cu ºefii ºi cu
autoritãþile. Cumva eºti o contrã la tot ºi toate,
gãsind tu nod în papurã la orice. Controleazã-þi
stãrile ºi evitã critica excesivã! Chiar dacã
dreptatea este de partea ta ºi prezinþi argumente
viabile, ceilalþi nu te pot urmãri ºi nu te pot
susþine, pentru cã pur ºi simplu au alte prioritãþi
decât ale tale. Pe 11 ºi pe 12 aprilie se
contureazã dialoguri ºi întâlniri importante cu
prietenii. Reþine cele discutate ºi implicã-te în
activitãþi comune cu aceste persoane. Sfaturile
sau îndemnurile din aceastã sãptãmânã,
indiferent din partea cui vin, analizeazã-le pe
îndelete, ºi pe unele chiar urmeazã-le cât mai
repede. Finalul sãptãmânii este potrivit odihnei
ºi plimbãrilor în naturã.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu o mare dorinþã de
a-þi rafina sufletul, de a-þi remodela sistemul
valorilor morale ºi spirituale, de a te desprinde
de un trecut perimat ºi dureros încã. Mentalul
îþi este foarte activ, riscând sã spui vorbe
nepotrivite, sã decizi superficial ºi în grabã.
Controleazã-þi stãrile de spirit, alege cu grijã
ceea ce vrei sã spui ºi, la nevoie, sfãtuieºte-te
cu cineva drag ºi de încredere. Se contureazã
dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate ºi
demersuri legate de cãlãtorii sau de studii.
Prudenþã dacã eºti nevoit sã cãlãtoreºti sau dacã
trebuie sã susþii probe, examene, interviuri.
Pregãteºte-te suplimentar! Pe 11 ºi pe 12
aprilie vei fi la mare cãutare de cãtre ºefi ºi
autoritãþi. Desprinderi din unele colaborãri,
dialoguri ºi întâlniri foarte importante cu
persoane cu funcþie. Finalul sãptãmânii este
potrivit dialogului ºi întâlnirilor cu prietenii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile parteneriale vor cunoaºte rãsturnãri
de situaþie. Unele colaborãri se pot încheia
definitiv, fãcând loc altora mult mai interesante.
Beneficiezi de un sprijin astral deosebit, aºa
încât ai toate ºansele sã-þi pregãteºti terenul
pentru proiecte îndrãzneþe cu efecte de lungã
duratã, care îþi vor aduce ºi câºtiguri pe
mãsurã. Chestiunile financiare de genul
achitarea datoriilor, relaþionarea cu instituþii
financiare, rezolvarea aspectelor legate de
moºteniri ºi partaje abundã în zilele de 11 ºi
12 aprilie. Fii prudent, deoarece tendinþa de a
cheltui mult este mare ºi pãguboasã. În a doua
parte a sãptãmânii se întrezãresc întâlniri ºi
dialoguri interesante cu oameni erudiþi. Alþii
vor avea succes la studii ºi cercetãri pe zone
avangardiste. Procesul învãþãrii ºi schimbului
de informaþii este susþinut, însã sunt de preferat
cele care vizeazã activitatea cotidianã. Finalul
sãptãmânii îþi aduce multã lume în preajmã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãnãtatea este unul din subiectele importante
din aceastã sãptãmânã. Selecteazã prioritãþile,
odihneºte-te conºtient ºi stai mai mult în naturã. La
serviciu se vor putea finaliza unele activitãþi începute
mai demult. Relaþiile parteneriale sunt conflictuale
în perioada 11 – 12 Aprilie. Cumva la baza acestor
conflicte stau aspecte sentimentale, copiii sau ceva
din sfera familialã ºi domesticã. Fii prudent ºi nu
amesteca latura personalã cu cea profesionalã. O
relaþie de cuplu, o relaþie partenerialã profesionalã
se pot finaliza definitiv pornind de la banalitãþi.
Percepþia cã toþi s-au unit împotriva ta are pe undeva
un sâmbure de adevãr, însã important este sã te
gândeºti ºi sã analizezi cum de s-a ajuns într-o
astfel de situaþie. Apoi decide în consecinþã în a
doua parte a sãptãmânii, când animozitãþile
parteneriale se estompeazã, dar rãmân pe fundalul
cotidian. Cheltuieli importante pe datorii de orice
fel, însã sunt posibile ºi venituri sau rezolvãri
financiare ºi materiale deosebite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La serviciu se contureazã situaþii dinamice,
multã forfotã ºi sarcini de lucru noi ºi urgente.
Relaþiile colegiale sunt conflictuale, de aceea fii
prudent ºi ocupã-te singur de ceea ce ai tu de
fãcut. Unele dintre aceste relaþii se pot finaliza
în chip nebãnuit. Ceva din mediul familial ºi
domestic îþi creeazã probleme în mediul
profesional. Observã ce anume ºi remediazã
situaþia. Stabileºte clar o graniþã între latura
personalã, familialã ºi cea profesionalã. Pe de
altã parte, sãnãtatea este foarte vulnerabilã pe
sistemul respirator, braþe, mâini, ficat.
Consultaþiile medicale pot fi la ordinea zilelor.
Îngrijeºte-te corespunzãtor! Pe 11 ºi 12 Aprilie
intervin chestiuni parteneriale, atât într-o relaþie
matrimonialã, cât ºi într-o relaþie profesionalã.
Se pot reconfigura termenii ºi condiþiile unor
colaborãri, dar ºi în plan personal vor interveni
schimbãri importante. În weekend apar cheltuieli
comune cu alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Segmentul amoros este foarte rãscolit în aceastã
sãptãmânã. Dialoguri importante cu persoana iubitã
sau cu copiii, dupã caz. Graba, tonul ridicat, acuzele
mai mult sau mai puþin fondate sunt frecvente ºi
pãguboase pe termen lung. Este nevoie sã accepþi
ºi filozofia de viaþã specificã persoanelor dragi sau
dorinþele lor din aceastã perioadã. Fii deschis la
schimbãri ºi vei avea numai de câºtigat! Pe 11 ºi
pe 12 Aprilie este multã forfotã la serviciu. Dialoguri
colegiale importante ºi sarcini de lucru noi ºi
interesante. Este nevoie sã-þi modifici percepþia
asupra muncii, respectiv sã gãseºti un echilibru
între optimizare ºi eficienþã. Pe de altã parte vor
reveni în prim planul vieþii cotidiene afecþiuni vechi.
Dozeazã-þi eforturile, ocupã-te doar de sarcinile tale
ºi odihneºte-te mai mult. Consultaþiile ºi analizele
medicale vor fi teme frecvente. La finalul sãptãmânii
se contureazã activitãþi comune cu alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte
familiale ºi domestice. Sunt momente favorabile
activitãþilor gospodãreºti de anvergurã. Pe de altã
parte, relaþiile cu membrii familiei ºi cu neamurile
sunt conflictuale ºi cu greu se poate cãdea la pace
pe un anumit subiect. Evitã discuþiile aprinse ºi
ascultã pe toatã lumea. Chiar dacã, deocamdatã
ai senzaþia cã toatã lumea este împotriva a ceea
ce vrei sau ai nevoie tu, aºteaptã sã treacã zilele
conflictuale ºi apoi acþioneazã în consecinþã.
Relaþia cu persoana iubitã va fi rediscutatã,
reformulatã ºi revizuitã din toate punctele de
vedere pe 11 ºi pe 12 aprilie. Discuþii importante,
activitãþi comune deosebite cu cei dragi cu efecte
pe termen lung. Aceastã perioadã te îndeamnã la
schimbarea atitudinii vizavi de iubire ºi la
asumarea corectã a responsabilitãþii faþã de cei
dragi. Este foarte posibil ca o relaþie amoroasã
veche, bazatã pe superficialitate ºi materialism,
sã-ºi afle sfârºitul cât de curând. În weekend sunt
favorizate treburile de rutinã ºi odihnã. Prudenþã
la sãnãtate! Autor: AstroCafe.ro
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Recolta Dãnceu se menþine pe primul loc
în Liga a IV-a ºi dupã meciul cu Inter Salcia, din
etapa a XIV-a. Liderul n-a avut însã o misiune
facilã în partida cu ocupanta locului 7, de care a
dispus cu scorul 5-3, pe propriul teren, dupã ce
oaspeþii au condus cu 3-1 în minutul 13! Cosmin
Tãerel (11), Laurenþiu ªtefan (30, 44), Ionuþ Mãri

Cea de-a IX-a ediþie a Cupei Drobeta la
lupte libere ºi feminine a adus 9 clasãri pe
podium pentru sportivii pregãtiþi de Marin
Dobrescu ºi Nicoleta Bogasieru. Competiþia
organizatã, în Sala Polivalentã, de CSM Drobeta

În derby-ul etapei a XIV-a din Liga a V-a
Mehedinþi, liderul Inter Crãguieºti a surclasat Real
Vânãtori ºi s-a distanþat la 10 puncte în fruntea
clasamentului. Oaspeþii n-au avut însã decât 8 jucãtori
eligibili pentru acest joc, pe care l-au pierdut cu
scorul de 8-0! Dan Stãpan (16, 39), Marius Brãbete
(17, 34, 48), Gheorghe Iliescu (30, 49, 62) au marcat
pentru gazde. Dupã acest eºec usturãtor, echipa din
Vânãtori a pierdut ºi locul secund, pe care a urcat
ªtiinþa Broºteni, care a dispus cu 5-2 de Viitorul
Floreºti, prin golurile lui Cosmin Mogoºanu (3, 9,
18, 38) ºi Lucian Iorga (41), respectiv Cãtãlin Giura
(25) ºi Marian Iosu (64).

Podium neschimbat

 M. O.

Liga a IV-a, etapa a XIV-a
Recolta Dãnceu - Inter Salcia 5-3 (3-3)
Victoria Vânju Mare - CS Strehaia 0-3 (0-1)
Decebal Eºelniþa - Viitorul ªimian 0-4 (0-2)
Viitorul Cujmir - Pandurii Cerneþi 3-3 (1-1)
AS Turnu Severin - Dierna Orºova 0-3 (0-1)
Dunãrea Pristol - AS Obârºia de Câmp  0-3 (N)
Clasament
1. Dãnceu 14   12  1   1 54-17 37
2. Strehaia 14   12  0   2 33-9 36
3. ªimian 14   11  2   1 50-4 35
4. Cerneþi 14   9  3   2 42-21 30
5. Orºova 14   6  1   7 20-26 19
6. Eºelniþa 14   5  2   7 25-19 17
7. Salcia 14   5  0   9 26-28 15
8. Obârºia 14   4  1   9 17-27 13
9. Pristol* 14   3  2   9 18-40 11
10.Vânju Mare14   3  1   10 13-46 10
11. Cujmir 14   1  5   8 23-69 8
12. Tr. Severin 14   1  4   9 20-41 7
*S-a retras din campionat ºi va pierde toate
jocurile din retur cu 3-0

(47) ºi Alin Rapcea (90) au marcat pentru
oaspeþi, în timp ce echipa din Salcia a
înscris prin Sorin Tomescu (10), Vlad
Ionicã (12) ºi Cristian Manoliþã (13). Pe
locul secund a rãmas CS Strehaia, care s-
a impus cu 2-0 la Vânju Mare, prin “dubla”
lui Andrei Enea, din minutele 44 ºi 62.
   Podiumul e completat, la fel ca la
începutul returului, de Viitorul ªimian,
care a câºtigat cu 4-0 partida disputatã în
deplasare, cu Decebal Eºelniþa. Relu Þurai
(2, 81), Mihai Schintee (22) ºi Marius
Popescu (66) au marcat pentru oaspeþi.
Dupã egalul de la Cujmir, Pandurii Cerneþi
s-a depãrtat la 7 puncte de primul loc ºi pare
ieºitã din lupta pentru titlul judeþean.
   Etapa viitoare programeazã derby-ul CS

Crãguieºti, tot mai aproape de titlu

Turneu util, pentru luptãtorii severineni

Liga a V-a, etapa a XIV-a
Inter Crãguieºti - Real Vânãtori 8-0 (5-0)
ªtiinþa Broºteni - Viitorul Floreºti 5-2 (5-1)
Coºuºtea Cãzãneºti - Voinþa Vrata 3-0 (N)
Voinþa Opriºor - Dunãrea Hinova 0-3 (0-0)
Avântul Bistriþa - AS Dârvari 6-2 (3-0)
ASG Hinova - Unirea Gârla Mare 3-2 (0-1)
Clasament
1. Crãguieºti 14   11 1   2 54-23 34
2. Broºteni 14   7 3   4 36-25 24
3. Vânãtori 14   7 2   5 42-45 23
4. D. Hinova 14   7 1   6 37-29 22
5. Floreºti 14   6 4   4 31-24 22
6. Gârla Mare 14   7 0   7 41-35 21
7. Cãzãneºti 14   6 3   5 30-27 21
8. Bistriþa             14   6  3   6 32-32 18
9. Opriºor 14   5 2   7 30-38 17
10. Vrata 14   5 0   9 25-39 15
11. ASG Hinova 14   4 1   9 27-59 13
12. Dârvari 14   4 0   10 42-51 12

 M. O.

Turnu Severin, s-a desfãºurat la
douã categorii de vârstã. Astfel,
la cadeþi, severinenii Mihai
Mãrgãrit (54 kg) ºi Adelin
Cureteu (71 kg) s-au impus la
categoriile respective de
greutate, Oana Vânturache (57
kg) ºi Andrei Bãrbulescu (52 kg)
s-au clasat pe locul secund, în
timp ce Patricia Manofu (55 kg)
a urcat pe ultima treaptã a
podiumului de premiere.
   La copii, CSM Drobeta Turnu
Severin a obþinut locul I prin
Sophia Pãiuº (50 kg), în timp

ce Andreea Vânturache (26 kg), Elena
Borugã (40 kg) ºi Silviana Popescu (46 kg)
s-au clasat pe locul 3. La competiþia de la
malul Dunãrii au participat 170 de luptãtori,
de la 6 cluburi.

Dupã eºecul cu liderul Turris Turnu
Mãgurele, scor 0-1 pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin, FCU Craiova a
fost învinsã sâmbãta trecutã ºi în deplasarea
de la CSM Alexandria, cu acelaºi rezultat.

Inconstanþi în rezultate
 M. O.

 M. O.

Strehaia - Recolta Dãnceu. Partida se joacã
sâmbãtã, cu începere de la ora 17:00, pe
stadionul din Strehaia.

   Echipa patronatã de Adrian
Mi t i telu s-a  revanºat  în
intermediara de marþi, când a
dispus cu 4-0 de ocupanta
locului  secund Flacãra
Horezu.
   Primul gol al partidei a fost
izbutit de mijlocaºul severinean
Samuel Zimþa, în minutul 23.
Dupã acest rezultat, FCU
Craiova a rãmas pe locul 3, dar
s-a apropiat la un punct de

Horezu. Clubul din Bãnie nu mai poate spera
însã la promovare, fiind la 12 puncte sub
liderul Turnu Mãgurele.
   Etapa viitoare, FCU Craiova va juca în
deplasare, cu Astra II Giurgiu.
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Mã nepoate, fu al lu’ Zbanghiu
la Craiova cu trinu, fãcu douã zile dus
ºi trei întors, cã sã opri trinu pe Balota
ºi trecu ºi pi la neºte fini de-ai lui, de
sunt rude cu varã-sa, Agripina. Bine,
nu ca sã vã spun neamurile lu’
Zbanghiu vã ziceam, da sã dusã aºa,
invitat de galbenii de Mehedinþi, pi la
miting pi la Craiova. Mã nepoate, sã
þinu în faþa Teatrului, de nu ºtiai care
sunt actorii ºi care politicienii. Acuma,
al lu’ Zbanghiu sã mai dusã pi la o
terasã, sã mai dusã pi la a doua, cã
mitingu’ nu începu la fix ºi oricum sã
auzea ºi di la masa unde era el. Cicã
sã întâlni cu nea Sãceanu, cã dacã tot
nu-l prea vede pin Severin, cã umblã
în maºinã neagrã, mãcar pi la Craiova
sã sã întâlneascã. Fu ºi nea Bãlu,
pesemne îl deranjarã iarã sã batã
drumu’ di la Cluj, mai vãzu neºte neica
nimeni ºi cam atâta. Mai mult pe drum
decât pi la miting.
   Mã fraþilor, acuma cicã sã aruncã

 nea Mãrin

Sucã, planu’ liberalilor cu gazele, Zbanghiu la miting
ºi cearta di la dialogu’ social

pe piaþã atribuirea
lucrãrilor pentru
modernizarea a 112
kilometri de drumuri în
Mehedinþi, iarã lucrãrile
furã împãrþite în 5 loturi, sã
fie mai lesne la extragere.
Acuma, unii mai rãutãcioºi
spun cã ar fi ceva probleme
la caietu’ de sarcini, care
prevede cam tot ce trebe
pentru cine trebe, da Sucã
zisã cã el nu crede în prostii
de astea, cã sunt oameni serioºi care
sã ocupã de treaba asta ºi mai ales
cã drumu’ e unu strategic, de mare
nevoie pentru judeþ. Da om vedea.
   Altceva îmi zise Sucã sã vã
semnalez. Cã sã pregãteºte ceva
sãptãmâna asta ºi nu prea e de bine.
Pã da, convocarã liberalii ºedinþã
extraordinarã, sã sã rezilieze de îndatã
contractu’ cu Mehedinþi Gaz, cã cicã
nu sã mai poate aºa. Mã fraþilor, dacã

ar fi sã fie treaba asta de bunã-
credinþã, ar fi bine, da e cam de rãu.
Pã sã vã explice Sucã, cam ce vor
liberalii sã facã ºi cum sã pare cã puþin
le pasã de urmãri. Iniþiazã proiectu’
de hotãrâre privind rezilierea
contractului pentru alimentarea cu
gaze a Severinului, se asigurã cã
obþin voturile majoritãþii consilierilor,
adicã cele douã treimi necesare, sã
voteazã hotãrârea ºi gata, de aici
înainte potopu’.
   ªi asta, pentru cã Mehedinþi Gaz dã
în judecatã Primãria Severinuluui
pentru rezilierea unilateralã a
contractului, procesu’ dureazã pãnã
la sfântul aºteaptã ºi pãnã sã terminã
treaba sã blocheazã total alimentarea
cu gaze a oraºului. Dacã sã întâmplã
asta, liberalii cred cã-l blocheazã pe
primar sã mai dezvolte reþeaua de
alimentare cu gaze, spre nemulþumirea
populaþiei care peste un an va merge
la vot în alegerile locale. ªi cu un ºah
sperã sã sã ducã spre mat. Numai cã
socoteala lor s-ar putea sã nu sã
potriveascã ºi miºcarea pe care ei o
considerã strategicã sã sã întoarcã
exact ca un bumerang. ªi, sã nu spunã
cã nu au urmãrit asta, în condiþiile în

care puteau sã cearã rezilierea
contractului ºi acum un an, ºi acum
doi ani, ºi acum trei ani, de câþi ani
Mehedinþi Gaz a stat mai mult decât a
lucrat. Dar sã vii cu un an înainte de
alegeri ºi sã încerci sã blochezi un
proiect important pentru oraº, în loc
sã gãseºti soluþii viabile, e mult prea
trasã de pãr ºi numai a gaz nu miroase.
   Mã fraþilor, scandal dupã scandal,
sã pare cã nu ne mai facem bine
prea îndatã. Mai nou fu scandal ºi
la ºedinþa de Dialog Social di la
Prefecturã, unde numai dialog nu
fu. Pã când sã apucarã nea Cristinel
Popescu ºi directorul Casei de
Pensii, nea Mihai Plãviþu, sã îºi
arunce cu una ºi alta peste masã,
nu mai ºtiau comesenii pe unde sã
sã bage. Bine, când te gândeºti cã
nea Plãviþu ajunsã director executiv,
dupã ce ar fi luat o notã ruºinoasã
pentru o funcþie inferioarã, mai bine
vorbeºti calm, eviþi conflictele ºi ai
plecat. Acuma, nici cu nea Popescu
nu ne e ruºine, cã vocea de
sindicalist di la distanþã sã cunoaºte.
Da cu atâþia profeþi...
   Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti, pãnã
data viitoare!

 urmare din pag. 1Concursul naþional catehetic “Hristos:

intitulat „Anul omagial al satului
românesc (al preoþilor, învãþãtorilor

ºi primarilor gospodari)” ºi „Anul
comemorativ al patriarhilor

Nicodim Munteanu ºi Iustin
Moisescu ºi al traducãtorilor de

cãrþi bisericeºti” ºi este, conform
Anexei nr.5 la ordinul ministrului

educaþiei naþionale nr. 3016/
09.01.2019, cuprins în calendarul

MEN la poziþia 49.
Pr Marian Alin Giginã


