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S-a încheiat a doua ediþie a
Festivalului daco-roman “Drubeta”

Iepuraºul a venit ceva mai
devreme pentru fotbaliºtii a 23
de asociaþii sportive din judeþul
Mehedinþi.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a înmânat, ieri,
reprezentanþilor asociaþiilor
sportive din judeþ, câte un set de

îmbrãcãminte sportivã pentru
jucãtorii de câmp ºi portari.
Echipamentele au fost
achiziþionate de Consiliul

Judeþean cu scopul de a susþine
fotbalul mehedinþean ºi a-i
încuraja de fotbaliºti pentru
performanþã.

O situaþie destul de bizarã ºi
deopotrivã ºocantã a fost dezvãluitã
de inspectorul-ºef al ISU Mehedinþi
în cadrul unei ºedinþe extraordinare
a Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Mehedinþi. Doar
27 de adãposturi de protecþie civilã

Dezastru: Adãposturile de Protecþie Civilã
din Mehedinþi pot primi doar 1 la sutã din

populaþie în cazul unui atac aerian

ºi douã postuiri de comandã au la
dispoziþie cetãþenii, în cazul unui
atac aerian sau în cazurile specific
de calamitate majorã. Asta înseamnã
un grad de asigurare de doar 1 la
sutã a nevoilor de adãpostire.

 Continuare în pag. 2
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Cu ocazia
Sfintelor Sãrbãtori
Pascale vã dorim
sãnãtate, bucurii,

“luminã”, speranþe
împlinite...

Urmãtorul
numãr al

ziarului
“Obiectiv

mehedinþean”
va apãrea joi,

8 mai 2019.
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Vârstnicii reprezintã una
din cele mai vulnerabile pãrþi ale
societãþii, de aceea trebuie sã avem
grijã de ei, sã-i ocrotim, sã punem
la punct planuri prin care sã-i
ajutãm sã aibã o viaþã mai uºoarã.
   În acest an, de la 1 septembrie,
pensiile vor fi majorate. Astfel, toate
pensiile din România vor fi
recalculate cu valoarea punctului de
pensie majoratã cu 15%, de la 1.100
la 1265 de lei. Vorbim, aºadar, de
peste cinci milioane de pensionari
care vor avea pensii mai mari.
   Recalcularea îi vizeazã pe acei
pensionari care la momentul ieºirii la
pensie nu au beneficiat de punctaj
suplimentar, conform stagiului realizat
în grupele de muncã. Pensionarii care
beneficiazã de aceastã mãrire nu
trebuie sã depunã cereri, pentru cã
recalcularea se face din oficiu.
   În prezent, se achitã primele 30.000
de decizii din cele 33.000 recalculate.
În urma recalculãrii, vorbim de
majorãri care ajung chiar ºi pânã la
40%. De exemplu, un pensionar
mecanic locomotivã, dacã pânã acum
avea pensia de 2.865 lei, aceasta s-a
majorat pânã la 4.013 lei, adicã o
creºtere de 40%. Un alt pensionar
care a lucrat în domeniul mineritului
la Petroºani primea pânã acum 1.948
lei, iar acum primeºte 2.722 lei, ceea
ce înseamnã o creºtere de 40%.
   Cea mai mare pensie din

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

Creºterea pensiilor de la
1 septembrie 2019

România, în momentul de faþã, este
puþin peste 30.000 de lei ºi aparþine
unei persoane care a lucrat în
mediul privat ºi a plãtit contribuþii
foarte mari. La polul opus, cea mai
micã pensie garantatã, este în
valoare de 640 de lei, dar va fi ºi ea
mãritã de la 1 septembrie ºi va
ajunge la cuantumul de 704 lei.
   Bani pentru majorãrile de care
vã vorbesc existã. Mai ales cã
vorbim de o lege pe care P.S.D.
ºi-a asumat-o ºi care a intrat în
vigoare de la 1 octombrie 2018.
   Cred cã, prin mãsurile luate în
timpul guvernãrii P.S.D., pensionarii
vor avea un trai de viaþã mai bun.
Pentru cã, pe lângã faptul cã trebuie
sã investim în viitorul acestei þãri,
trebuie sã avem grijã ºi cei care au
muncit pânã acum în aceastã þarã.

Am întâlnit destui oameni,
nu mulþi, dar destui, care atunci
când aud de un spectacol la scenã
deschisã, stradal, sau de un festival
cum a fost cel daco-roman sau
de Târgul de Paºte pentru cei
mici  pun în discuþie, în
contradicþie, chestiuni total
diferite, cum ar fi, de exemplu,
ºomajul, sãrãcia, lipsa locurilor
de muncã, strãzi neasfaltate sau
orice altceva de acest gen.
   Problema se pune greºit cãci, la
drept vorbind, chiar dacã nu am
avea manifestãri artistice, teatru,
muzicã, problemele mari, grave,
cum e ºomajul, ar rãmâne în
picioare. Arta nu rezolvã
problemele administrative ale
lumii, nici ale unei comunitãþi
medii cum e a noastrã. Nu ridicã
spitale, nu asfalteazã strãzi, nu
creazã locuri de muncã. Pentru cã
pur ºi simplu nu aceasta e menirea
ei. Sunt lucruri diferite, care trebuie
tratate diferit, cu celeritate, ºi nu
puse în antagonism. Educaþia,
cultura, sportul primesc subvenþii
de la stat pentru a se manifesta,
pentru a aduce în viaþa noastrã, a
cetãþii, valorile lor distincte. Ce se
cheltuie pentru educaþie, culturã,
artã e foarte puþin comparativ cu ce
se cheltuie pentru sãnãtatea
publicã, ordinea ºi siguranþa
publicã, pentru infrastructurã,

Culturã sau
ºomaj

pentru administrarea instituþiilor
etc, dacã punem strict problema
banilor. ªomajul e o temã realã ºi
grea, recunosc. Chiar ne reproºa pe
facebook cineva cã noi organizãm
manifestãri, spectacole în aer liber,
în vreme ce stãm atât de rãu la
capitolul ºomaj, la capitolul locuri
de muncã lipsã. E adevãrat, stãm
rãu. Dar chiar dacã nu am face
nimic pe zona spectacolelor (nicio
piesa de teatru, niciun concert,
nimic) nu tot la fel am sta? Mãcar,
odatã cu muzica, cu teatrul, cu
spectacolele stradale, oamenii se
bucurã, se schimbã ceva, fie ºi
pentru câteva zile, în starea de spirit
a tuturor. Am trecut sâmbãtã la
amiazã pe lângã parcul central,
venind dinspre teatru unde erau
demonstraþii militare, ºi parcul era
plin de copii, de pãrinþi ºi bunici,
plin de bucurie, tresãrea de viaþã ºi
culoare. A fost o senzaþie plãcutã,
ca ºi cum oraºul a revenit la viaþã,
trãind ºi altceva decât grija zilei de
mâine, nevroza preþurilor,
îngrijorãrile de zi cu zi. Câteva clipe,
câteva ore, acolo, dacã ne bucurãm
sã vedem ceva nou ºi interesant, e
un fapt bun. Arta, muzica,
spectacolele au acest rol frumos de
a crea stãri bune de spirit. Nu þin
de foame, de sete, de cald, e
adevãrat. Dar ne dau o energie
bunã, beneficã.

Nici acestea nu sunt toate operative!
   „Pe întreg cuprinsul judeþului
nostru se aflã un numãr de 27 de
adãposturi de protecþie civilã, ceeace
înseamnã doar 1 la sutã gradul de
asigurare a nevoii de adãpostire a
populaþiei, însã nici aceste
adãposturi nu sunt în cea mai bunã
stare. Pe lângã cele 27 de adãposturi
mai avem 2 posturi de comandã, la
nivel municipal ºi la nivel judeþean,

URMARE DIN PAGINA 1

 R. C.

Dezastru: Adãposturile de Protecþie Civilã...
care sunt în regulã, operative, din
punctul nostru de vedere. Avem 9
adãposturi care nu sunt operative în
acest moment. Aici instalaþiile de
ventilaþie sunt defecte ºi existã
infiltraþii de apã” – este declaraþia
fãcutã de inspectorul-ºef al ISU
Mehedinþi, colonelul Florentin
Dragomir.
   ªeful Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã al judeþului
Mehedinþi mai susþine, de
asemenea, cã adãpostul de la unul
dintre cele mai importante
obiective, cu impact major, Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Severin,
nu este operativ. Filtrele de
ventilaþie de aici nu au funcþionat
niciodatã, iar autoritãþile locale
susþin cã nici nu pot interveni
deoarece costurile de reparaþie ºi
achiziþionare a echipamentelor este

foarte mare ºi insuportabil pentru
bugetul local.
   „Spaþiul destinat adãpostirii
salariaþilor proprii dispus la
subsolul clãdirii nu poate fi utilizat
deoarece nu corespunde din punct
de vedere al dotãrii, neavând uºi
metalice etanºe, bãnci ºi iluminat
de siguranþã ºi grupul sanitar este
dezafectat”, se aratã, spre exemplu,
în raportul privind adãpostul de
protecþie civilã de la Spitalul
Judeþean.
   Culmea este faptul cã, în toamnã,
judeþul Mehedinþi va fi gazda unui
amplu exerciþiu naþional de
mobilizare pe protecþia civilã,
moment în care dacã se va da o
alarmã s-ar putea ajunge la un haos
total. Prefectul judeþului Mehedinþi,
Nicolae Drãghiea, a atras atenþia
asupra acestei anomalii.
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Olimpiada Naþionalã de Istorie, desfãºuratã la Drobeta Turnu Severin
cu sprijinul Consiliului Judeþean Mehedinþi

În cursul acestei sãptãmâni, la
Drobeta Turnu Severin se desfãºoarã
Olimpiada Naþionalã de Istorie, la care
participã aproximativ 350 de elevi din
toatã þara care s-au calificat la aceastã
etapã a concursului. Evenimentul
este o premierã pentru judeþul
Mehedinþi ºi este susþinut de
Consiliul Judeþean Mehedinþi.

Deschiderea oficialã s-a desfãºurat
într-un cadru festiv, cu încãrcãturã
emoþionalã, marþi seara, în sala de
spectacole a Palatului Culturii “Teodor
Costescu” din Drobeta Turnu Severin.
Evenimentul care se aflã la cea de-a

42-a ediþie este organizat în judeþul
Mehedinþi de Ministerul Educaþiei,
Instituþia Prefectului Judeþului
Mehedinþi, Consiliul Judeþean
Mehedinþi, Primãria Drobeta Turnu
Severin ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi.

În discursul susþinut în faþa
participanþilor, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a transmis un
mesaj de felicitare ºi încurajare
pentru elevii olimpici.

“Am vãzut tineri frumoºi,
conºtiincioºi ºi dornici de cunoºtere,

pe care pasiunea pentru istorie i-a
purtat pe culmile performanþei ºi i-a
adus din toatã þara, la Drobeta Turnu
Severin. I-am simþit aproape de
sufletul meu, poate ºi pentru faptul
cã în anii de gimnaziu ºi liceu,
pasiunea pentru istorie m-a adus la
aceleaºi performanþe ca ºi pe ei
acum, când am obþinut premii
importante la Olimpiada Naþionalã
de Istorie. Îi felicit pe toþi pentru
rezultatele obþinute pânã în acest
moment! Ei sunt deja câºtigãtori
chiar dacã proba de concurs va fi în
cursul zilei de mâine.

Pentru ceea ce sunt ºi urmeazã sã
parcurgã în evoluþia lor, le transmit
un puternic mesaj de încurajare ºi
orientare cãtre educaþie, cãtre
învãþãturã ºi excelenþã!

Salut corpul profesoral
excepþional care i-a pregãtit pe cei
aproximativ 350 de elevi
participanþi ºi comisia de evaluare
prezentã la Drobeta Turnu Severin!

Mult succes tuturor ºi sper sã
aibã o ºedere cât mai plãcutã în
Mehedinþi, un judeþ încãrcat de
istorie ºi sã se bucure de itinerariul

pregãtit de organizatori dupã proba
de concurs!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, la
deschiderea oficialã a Olimpiadei
Naþionale de Istorie.

Evenimentul s-a încheiat cu un
program artistic susþinut de elevii
Liceului de Artã “Ioan ªtefan
Paulian” din Drobeta Turnu Severin.

Proba de concurs a Olimpiadei
Naþionale de Istorie s-a desfãºurat
miercuri, la ora 10.00, la Colegiul
Naþional “Traian”, fãrã incidente.
Rezultatele probei se vor afiºa joi dupã
amiazã, urmând ca vineri dimineaþa
sã aibã loc festivitatea de premiere.

Pe parcursul celor cinci zile
petrecute în judeþul Mehedinþi, elevii
participanþi au în program vizite cu
vaporul pe Dunãre, pe Clisura Dunãrii,
dar ºi alte vizite la obiective importante
din Drobeta Turnu Severin.

Consiliul Judeþean Mehedinþi a
alocat pentru Olimpiada Naþionalã de
Istorie, suma de 100 000 lei, bani
care au completat sumele
Ministerului Educaþiei pentru
cazare, transport ºi masa.

Consiliul Judeþean Mehedinþi
susþine fotbalul mehedinþean

Iepuraºul a venit ceva mai
devreme pentru fotbaliºtii a 23 de
asociaþii sportive din judeþul
Mehedinþi. Miercuri, 24 aprilie 2019,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
înmânat reprezentanþilor asociaþiilor
sportive câte un set de îmbrãcãminte
sportivã constând în 16 echipamente

Vã doresc sã vã bucuraþi de
Sãrbãtorile Pascale alãturi de

familiile dumneavoastrã
ºi toþi cei dragi!

Sã aveþi clipe de liniºte,
împãcare ºi binecuvântare

sufleteascã!
Vã urez un Paºte Fericit tuturor!

av. Aladin Georgescu
Preºedintele

Consiliului Judeþean Mehedinþi

pentru jucãtori de câmp ºi douã
echipamente pentru portar, fiecare
fiind compuse din ºort, tricou ºi
jambiere. Echipamentele au fost
achiziþionate de Consiliul Judeþean
Mehedinþi pentru a sprijini sportul
judeþean ºi asociaþiile locale de Ligile
a IV-a ºi a V-a care au nevoie de ajutor
pentru a ajunge la performanþã.

   “Cu fotbalul judeþean am o
“relaþie” de suflet având în vedere
cã mi-am început scurta carierã
sportivã, la echipa din Vânju Mare,
purtând tricoul cu numãrul 11. Sper
ca echipamentul cu acest numãr
sã-i poarte mult noroc jucãtorului
la care va ajunge, cum de altfel,
sper ca toate cele achiziþionate de
Consiliul Judeþean Mehedinþi sã îi
conducã spre performanþã pe
jucãtorii noºtri. Am încredere cã
prin susþinerea fotbalului din ligile
inferioare, pas cu pas, vom reuºi
sã clãdim o echipã care sã
reprezinte judeþul Mehedinþi în

ligile superioare, chiar în Liga I.”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.
   În acelaºi cadru, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a semnat cu
reprezentanþii celor 23 de asociaþii
ºi Asociaþia Judeþean de Fotbal,
contracte de asociere, în baza
cãrora se vor achita cheltuielile
cu transportul ºi arbitrajul pentru
etapele de juniori ºi seniori care
vor evolua în Campionatul
Judeþean de Fotbal 2019-2020.

 Biroul de presã



actualitateOBIECTIV mehedinþean 25.04 - 08.05.2019pag. 4

Vineri, 19.04.2019, la sediul
Penitenciarului Drobeta-Turnu
Severin, a avut loc întâlnirea dintre
reprezentanþii sectorului reintegrare
socialã din Regiunea Sud-Vest
Oltenia, având ca tematicã
promovarea modelelor de bunã
practicã, clarificarea unor aspecte
problematice, dar ºi facilitarea
colaborãrii între instituþii.
   Pentru o aplicare uniformã a
procedurilor interinsituþionale ºi
pentru a facilita schimbul de
experienþã, se impune organizarea
unei întâlniri între factorii de
conducere din sectorul reintegrare
socialã. Acest lucru s-a concretizat
prin prezenþa a 13 reprezentanþi din

Schimb de experienþã ºi
diseminarea modelelor

profesionale de bunã practicã în
domeniul reintegrãrii sociale 

cele 5 penitenciare ce aparþin
Regiunii Sud-Vest Oltenia,
respectiv: Penitenciarul Târgu-Jiu,
Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, Penitenciarul Craiova-
Pelendava, Centrul de Detentie
Craiova ºi Penitenciarul Drobeta-
Turnu Severin.
   Pe aceastã cale s-au identificat
ºi promovat exemple de bunã
practicã la nivel regional ºi s-au
dezbãtut prevederile procedurilor
inter-instituþionale.

Subinspector de penitenciare
Alina Larisa BOCEA

Purtãtor de cuvânt/Responsabil
cu difuzarea informaþiilor de

interes public

Omul care a gestionat cu
brio criza pestei porcine ºi a stopat
pãtrunderea maladiei în judeþul
Mehedinþi a demisionat
intempestiv din funcþie. Directorul
executiv al DSVSA Mehedinþi, dr.
Irina Zoican ºi-a anunþat, în plinã
ºedinþã de Colegiu Prefectural,
chiar în faþa prefectului de
Mehedinþi, demisia din funcþie.
Acum urmeazã ca cererea Irinei
Zoican sã fie analizatã spre
aprobare. Conform procedurilor
standard, în perioada imediat
urmatoare ar trebui sã fie
organizat concurs pentru
ocuparea acestui post.
   „Este o cerere de încetare a
preluãrii atribuþiilor de director
executiv, este o decizie din
motive personale. Este o decizie
pe care mi-o asum, în perioada
în care am fost director executiv,
în judeþul Mehedinþi nu am avut
pestã porcinã ºi sã nu uitãm cã
aceastã boalã a fost
diagnosticatã la doar 20 de
ki lometri de Mehedinþi .  În
aceeaºi perioadã, în judeþ nu s-
au ucis porci, nu s-au îngropat
porci ºi aceasta este cea mai
mare mulþumire a mea. Rãmân
medicul veterinat care sunt de

Directorul DSVSA Mehedinþi a
demisionat din funcþie

Ceea ce pânã zilele trecute circula doar la nivel de zvon, s-a
confirmat! Directorul executiv al Direcþiei Sanitare-Veterinare ºi

pentru Siguranþa Alimentelor Mehedinþi, dr. Irina Zoican, a
demisionat din funcþie. Ea ºi-a înaintat, cãtre ANSVSA, cererea de
suspendare din funcþie. Motivele invocate sunt, potrivit acesteia, de

ordin personal. Zoican ºi-a anunþat demisia în plinã ºedinþã a
Colegiului Prefectural. Neoficial, demisia ar veni ca urmare a unor

conflicte interne.

peste 20 de ani în DSVSA
Mehedinþi ºi voi lucra cu aceeaºi
pasiune”, a declarat directorul
demisionar Irina Zoican.
   La baza acestei demisii par sã
stea conflicte mocnite cu mai
mulþi primari mehedinþeni. Iatã ce
a spus Irina Zoican despre
aceasta: „Pot sã vã spun atât: am
vãzut unii primari nefericiþi ºi, în
aceastã perioadã, vreau sã le ofer
o fericire mai mare!”
   Dr. Irina Zoican a fost numitã la
conducerea Direcþiei Sanitare-
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor pe 31 mai 2018. În
afarã de medic veterinar, Irina
Zoican este ºi una dintre cele mai
cunoscute interprete de muzicã
popularã din România.

 R. C.

17 - 30 APRILIE

Miercuri, 24 aprilie a.c.,
poliþiºtii Compartimentului de
Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii

Prevenire pe Clisura Dunãrii
împreunã cu Politia municipiului
Orºova ºi Compartimentul
Relaþii Publice au desfãºurat o
acþiune preventivã pe raza
localitãþilor Eselnita ºi Dubova.
   Scopul activitãþii desfãºurate a
fost reprezentat de informarea
turiºtilor ºi proprietarilor unitãþilor
de cazare cu privire la creºterea
gradului de siguranþã al acestora,
având în vedere apropierea
Sãrbãtorilor Pascale ºi
minivacanþei de 1 Mai.
   Poliþiºtii le-au adresat acestora
recomandãri privind gestionarea
sumelor de bani, portul
bunurilor ºi obiectelor de
valoare, fiind distribuite ºi

materiale cu caracter preventiv ale
campaniei naþionale “Împreunã
pentru mai multã siguranþã “.
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Deschiderea a avut loc vineri
searã cu o paradã militarã a
rãzboinicilor daci ºi romani, când au
fost prezentate ºi trupele de
rãzboinici care au fost actorii
principali ai spectaculoaselor
momente ce au avut loc pânã
duminicã dupã-amiazã. A fost un
bun prilej pentru sutele de
severineni ºi de turiºti de a face
fotografii cu reenactorii îmbrãcaþi

S-a încheiat a doua ediþie a Festivalului daco-roman “Drubeta”
La Festivalul daco-roman “Drubeta” ajuns la a doua ediþie, care a avut
loc în perioada 19-21 aprilie a.c. la Drobeta-Turnu Severin, vizitatorii
au putut asista la lupte de gladiatori, lupte între daci ºi romani, la
reconstituirea unor târguri de sclavi, ritualuri ºi jocuri antice. Festivalul
a adunat zeci de reenactori - legionari ºi civili romani, rãzboinici daci,
gladiatori, meºteºugari ºi dansatoare, prin intermediul cãrora vizitatorii
au putut asista la realitãþile unei lumi demult apuse.

ºi echipaþi militar ca acum douã
mii de ani.
   Au venit la Drobeta Turnu Severin
sã-ºi demonstreze curajul ºi
mãiestria în luptã, alãturi de
Legiunea XIII Gemina ºi Lupii
Apoulonului, gladiatorii de la
Ludus Apulensis. De asemenea,
participanþii la eveniment le-au
putut admira pe frumoasele
dansatoare romane din trupa

„Magna Nemesis”.
   „Acest eveniment face parte
dintr-un ansamblu de
evenimente prin care dorim
revitalizarea turismului în
Drobeta Turnu Severin. Avem
o zonã centralã foarte
frumoasã, avem ºi festivalul
medieval în aceastã varã. Vom

încerca în anii urmãtori sã ducem
acest festival daco-roman spre
varã, atunci când sunt mult mai
mulþi turiºti, dar în acest moment
el se încadreazã în spiritul
sãrbãtorilor pascale. Avem mulþi
severineni care se întorc acasã în
aceastã perioadã ºi încercãm sã îi
bucurãm cu astfel de festivaluri.
Este un oraº istoric, cu o istorie de
2000 de ani ºi este foarte important

sã le arãtãm copiilor noºtri istoria
adevãratã”, a declarat primarul
Severinului, Marius Screciu.
   Sâmbãtã, chiar de la primele ore
ale dimineþii când s-au deschis
atelierele de reconstituire istoricã,
numeroºi vizitatori le-au trecut
pragul, unde în cadrul atelierelor
de ceramicã, prelucrarea metalului,
textile ºi vestimentaþie anticã,
gastronomie anticã, tehnicã
militarã anticã, pielãrie, muzicã ºi
dans antic, au avut posibilitatea sã
cunoascã ºi sã experimenteze artele
ºi meºteºugurile antice. Sâmbãtã ºi
duminicã, vizitatorii au putut asista
astfel la demonstraþii militare, cu
prezentare de echipamente ºi
informaþii de istorie anticã, lupte de
gladiatori.

În anul ºcolar 2018-2019,
Agenþia Naþionalã Antidrog a derulat
la nivel naþional, proiectul “Mesajul
meu antidrog - ediþia a XVI -a”,
implementat la nivelul judeþului
Mehedinþi de cãtre Centrul de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Mehedinþi, în parteneriat cu
unitãþile ºcolare ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi.
   Miercuri, 17 aprilie 2019, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi, s-a desfãºurat etapa
judeþeanã a proiectului, conform
regulamentului de concurs, iar
comisia de jurizare, constituitã din
cadrele didactice selecþionate de
cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean

Etapa judeþeanã a concursului “Mesajul meu antidrog” - ediþia a XVI - a

Mehedinþi ºi reprezentantul CPECA
Mehedinþi, a evaluat lucrãrile, la
etapa judeþeanã fiind desemnaþi
urmãtorii câºtigãtori:
- Rãduþ Burileanu Luiza, ªcoala
Gimnazialã “Petre Sergescu”-
Secþiunea eseu literar - locul I -
categoria gimnaziu;
- Þeghiu Simona, Colegiul Naþional
Pedagogic “ªtefan Odobleja”-
Secþiunea eseu literar - locul I -
categoria liceu;
- Ciocnitu Oana Niculina, ªc.
Gimnazialã “Petre Sergescu”-
Secþiunea arte vizuale - picturã -
locul I - categoria gimnaziu;
- Nistor Ruxandra, Liceul de Arte “I.ªt.
Paulian” – Secþiunea arte vizuale -

picturã - locul I - categoria liceu;
- Tãmîº David, Colegiul Naþional
“Traian”- Secþiunea arte vizuale -
fotografie - locul I - categoria gimnaziu;
- Spãtariu Andreea, Liceul de Arte “I.ªt.
Paulian” - Secþiunea arte vizuale -
fotografie - locul I - categoria liceu;
- Kelemen Raul Alexandru, Colegiul
Naþional “Traian”- Secþiunea spot -
locul I - categoria liceu.
   În conformitate cu regulamentul
concursului, lucrãrile distinse cu
premiul I la nivel judeþean se vor
transmite cãtre Agenþia Naþionalã

Antidrog, în vederea evaluãrii naþionale.
   Relaþiile bune de cooperare cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi, concretizate în numeroase
acþiuni, desfãºurate în baza
parteneriatelor existente la nivel local,
urmare fireascã a deschiderii cãtre
societatea civilã, promovate continuu
la nivelul Agenþiei Naþionale Antidrog,
precum ºi  implicarea elevilor ºi a
cadrelor didactice din Mehedinþi
reafirmã succesul ediþiilor precedente.
Centrul de Prevenire, Evaluare ºi

Consiliere Antidrog Mehedinþi

Centrele de Relaþii cu Clienþii CEZ Vânzare nu vor avea program de
lucru cu publicul în perioada 26 aprilie – 01 mai 2019, reluându-ºi
activitatea în data de 02 mai 2019
Reglementãrile în vigoare în domeniul muncii, prezintã zilele de 26 ºi 29
aprilie, Vinerea Mare ºi a doua zi a sãrbãtorii Pascale, zile libere la nivel
naþional. Pentru salariaþii din Centrele de Relaþii cu Clienþii, CEZ Vânzare
acordã zi liberã ºi pe data de 30 aprilie (a treia zi a sãrbãtorii Pascale).
Totodatã, ziua de 01 mai, Ziua Muncii, este zi liberã la nivel naþional.
Centrele de Relaþii cu Clienþii CEZ Vânzare
Conform reglementãrilor în vigoare, Centrele de Relaþii cu Clienþii CEZ
îºi întrerup activitatea în perioada 26 aprilie – 01 mai 2019.
Începând cu data de 02 mai 2019 însã, programul de funcþionare va fi
reluat corespunzãtor programului normal din zilele lucrãtoare,
respectiv 08:30 - 16:30, în cazul Centrelor de Relaþii cu Clienþii din
municipiile - reºedinþa de judeþ: Alexandria, Craiova, Drobeta Turnu
Severin, Piteºti, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu.

 Biroul de presã



opiniiOBIECTIV mehedinþean 25.04 - 08.05.2019pag. 6

Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Dulapul plin de molii de la
Cotroceaua Mov boicoteazã tot ce
mai poate boicota cât mai taie frunzã
la câini pe acolo. Acum se chinuie sã
punã beþe în roate remanierii dorite
de coaliþia aflatã la guvernare. Cicã
cei trei miniºtri propuºi de PSD ar fi
nepotriviþi penfru funcþiile respective.
De fapt, pe Wernericã îl freca doar
problema portofoliului Justiþiei, unde
mehedinþeanul Eugen Nicolicea nu
este dorit cu niciun chip. De ce oare?
A devenit Eugen Nicolicea un soi de
bau-bau naþional? Este dumnealui
vreun corupt notoriu, de care sã se fi
vorbit curent în spaþiul public? Vreun
papagal incompetent care nu deþine
proprietatea termenilor? Nici una, nici
alta. Eugen Nicolicea nu este agreat

din cauza felului direct, necontrafãcut
în care îºi expune punctele de vedere,
din cauza lipsei de fasoane
politicianiste, a lipsei de complexe
faþã de orice interlocutor. Un astfel de
om este, în orice împrejurare, un
partener incomod. Cu atât mai mult,
pentru un ins imobil dar excedat de
putere precum Klais Iohannis un astfel
de om este indezirabil, mai ales în
postura de ministru al Justiþiei. În
sfârºit, din punctul meu de vedere,
în ciuda tuturor calitãþilor sale, Eugen
Nicolicea va fi blocat la mantinelã ori
de câte ori va fi vorba de o eventualã
promovare a sa. Îl vor bloca ºi
preºedintele, ºi Opoziþia, ba chiar ºi
anumite cercuri de interese din
propriul partid. Cãci aºa e pe la noi...

   * În sfârºit, treaba e încurcatã,
acum, în preajma vacanþei de
sãrbãtori. Cum vor evolua lucrurile
dupã sãrbãtori, când nu se ºtie cum
se vor împãca punctele de vedere
manifestate în spaþiul public, e greu
de prevãzut. Vor admite liderii
coaliþiei sã aibã câºtig de cauzã
premierul Viorica Dãncilã, care, prin
ideea de a numi interimari, pare sã
facã jocurile lui Iohannis? Greu de
spus în acest moment, când totul
pare un soi de joc de pocker.
   * Altminteri, lumea pare acaparatã,
ca de fiecare datã în preajma
sãrbãtorilor de Paºti, de detaliile...
tehnice ale aºa-numitei „Operaþiuni
MOV”. Nu, nu e vorba de MOV-ul
de la Cotroceaua ºi de la Codruþa,
ci de MOV-ul de la miel, ouã, vin,

alimente de sezon cu care, pe
alocuri, se face un fel de trafic. Nu
de influenþã, ci clandestin. Asta e!
Nici fãrã asemenea elemente nu se
poate de Paºti! Nu e o fatalitate, dar
oriºicât! Pentru cã sãrbãtoarea
Paºtelui presupune, întâi de toate,
reculegere sufleteascã, primenire
spiritualã.
   * Lazãr Augutin, nedemnul ºi
penibilul procuror general al
României a fost trecut la pensie cu
contribuþia decisivã a partenerului
sãu de coþcãrii, Klaus Iohannis. 270
de milioane de lei vechi pe lunã va
avea acest zelos torþionar de modã
nouã. Nouã am zis? Dar oare am zis
bine? Cum, Doamne iartã-mã, se
împuiazã ãºtia de trag numai la mãlai
de calitate, dar mânjit de sângele
celor morþi în temniþele comuniste?!
   * Un nou cliºeu, greu de suportat,
bântuie relatãrile fãtucilor posesoare
de mãciuci microfonizate. La douã-
trei propoziþii/fraze, ele (ei) repetã
sintagma „ei, bine!”, prin care,
desigur, vor sã arate cã sunt naturali,
fireºti în exprimare. Sunt, pe dracu!
Sunt penibili, mai ales când o
folosesc absolut nepotrivit ºi cu o
frecvenþã demenþialã.
   * În semifinalele Ligii Campionilor
la Fotbal, cu excepþia Barcelonei, au
pãtruns numai team-uri anglo-
saxone. Am mai spus-o, Liga
Campionilor, în fazele finale, e ca
nunta fãrã lãutari în absenþa marelui
Real Madrid. Mare, pânã mai ieri,
fiindcã acum se zbate într-o cruntã
mediocritate. Dar, când se vor scula...
   * Un Paºte fericit tuturor cititorilor
noºtri!

Nuanþe de MOV

17 - 30 APRILIE17 - 30 APRILIE

Ochi de fronton decorativ,
privindu-te insistent – dincolo de
ferestre ºi dincolo de timp...! Aºa te
întâmpinã Severinul dimineaþa, dacã
vrei sã cobori spre Dunãre, pe
strãzile perfect paralele ºi simetrice
- frumoasã moºtenire a unui plan de
sistematizare urbanã de excepþie!
   De data aceasta de aprilie al
Patimilor, ochii frontoanelor sunt
patru câte patru, sunt ochi de cupluri
tradiþionale care privesc înainte, cu
durere ºi cu mare rezistenþã: au
înfruntat multe, au stat fix, bãrbaþi ºi
femei deopotrivã, au cedat din
expresia facialã, dar semnalul lor
rãmâne primordial: încotro ne
îndreptãm ºi ce vrem sã facem cu
urbea aceasta ºi cu “marea sa
moºtenire” ???
   În cuplu, energia culturalã, vivantã
ºi plinã de sensuri a circulat bine la
Severin: au fost mari ei, dar au fost
mari ºi ele ºi împreunã au ridicat

Tableta CU Mebendazol

opere de valoare...; ofensivele
corupte nu i-au atins aproape deloc,
pentru cã lumina lor, ºi forþa
creatoare ºi destinul transformator
le-a fost familiar: Teodor ºi Maria
Costescu, maiorul Ion Ciupagea ºi
Dumitrana Ciupagea, Dimitrie ºi
Maria Grecescu, Olimpia ºi
Gheorghe Dumitrescu - Bistriþa...!

Dacã mai punem în calcul ºi
tremuratul perdelei de dupã fereastrã,
poate duhul celui care colindã casa cu
frontoane ºi care sigur a slujit pentru
gloria Severinului... mesajul este unul
clar, învãluitor ºi de mare ecou: ce
vrem sã facem cu urbea aceasta ºi cu
“marea sa moºtenire” ???
   ªi câte astfel de priviri cãþãrate
prin frontoane, ºi câte astfel de
ecouri strânse pânã la malul
marelui fluviu, slobozite de cei 2
grifoni, strãjeri resemnaþi ai
culturii danubiene ºi ocrotite de
spiritul celui care a luminat

esenþial cultura ºi patrimoniul
severinean –  providenþialul
Teodor Costescu ???
   Perioada de comunism a încercat
aici sã industrializeze, sã facã
reconversie culturalã ºi sã dea alt
chip oamenilor, care, inevitabil
trebuie sã se întoarcã la asemãnare...
pentru a-ºi preveni pervertirea totalã
a condiþiei lor superioare ºi formele
subtile de dezumanizare... din ce în
ce mai infiltrative !
   Dupã cum reindustrializarea ºi
refuncþionalizarea acestei zone
strãvechi devin o muncã de Sissif,
fãrã direcþie ºi fãrã prizã cu Europa...
aºa “grãit-a Zarathustra” ºi  trecând
prin marele Malraux care avea
viziune socio-culturalã : Severinul
va fi patrimonial... sau nu va mai
fi nimic... !!!

MiraMonde
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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI DROBETA–TURNU SEVERIN,
PRIN DIRECÞIA DE PATRIMONIU ISTORIC ªI TURISM CULTURAL

VÃ INVITÃ, DUMINICÃ 5 MAI 2019, DE LA ORA 17,
LA UN SPECTACOL DE EXCEPÞIE AL OPEREI ROMÂNE DIN
CRAIOVA.
EVENIMENTUL VA AVEA LOC CU PRILEJUL ZILELOR
SEVERINULUI - EDIÞIA XXVII - ÎN SALA DE SPECTACOLE A
PALATULUI CULTURII “TEODOR COSTESCU”.

INTRAREA ESTE LIBERÃ ªI SE FACE PE BAZÃ DE INVITAÞIE
DUPÃ PRINCIPIUL ”PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”.

INVITAÞIILE SE POT OBÞINE LA SEDIUL DIRECÞIEI DIN INCINTA
CETÃÞII MEDIEVALE A SEVERINULUI, STRADA PORTULUI NR. 5.

VÃ AªTEPTÃM CU DRAG!

În data de 19.04.2019, la
GRÃDINIÞA CU P.P. NR. 20, s-a
desfãºurat Concursul Judeþean
“NATURA PRIN OCHI DE COPIL”
în parteneriat cu Grãdiniþa cu P.P.
nr. 21, Grãdiniþa cu P.P. nr. 22,
Grãdiniþa Corcova, Lic. de Arte “I.
ªt. Paulian”.
    Scopul acestui proiect a fost:
identificarea, stimularea ºi
valorificarea potenþialului creativ al
copiilor prin realizarea unor lucrãri
plastice originale, ce vizeazã

 „NATURA PRIN OCHI DE COPIL”
- Ediþia I

Concurs judeþean de creaþie plasticã ºi practicã

formarea ºi dezvoltarea conºtiinþei
ecologice.
   S-a realizat o expoziþie cu
lucrãrile copiilor participanþi la
concurs  acordându-le ºansa de
a-ºi manifesta ºi a-ºi pune în
practicã o atitudine personalã de
responsabilitate pe care ºi-o asumã
în privinþa mediului în care trãiesc.
   Aceºtia au pictat în curtea
grãdiniþei NATURA privitã prin
ochii fiecãruia.

În prima zi de vacanþã, mai
precis pe 20.04.2019, 187 de
Judoka de la 12 cluburi s-au luptat

Invazie de Kimonouri Albe la Cupa Palatului ºi Cupa Oraºului la Strehaia

pentru cele douã Cupe puse în
joc de Palatul Copiilor Drobeta
Turnu Severin - filiala Strehaia,

concurs ce devine din
an în an tot mai
aglomerat, pentru
buna organizare ºi
primire pe care centrul
de Judo îl organizeazã
de foarte mulþi ani
împreunã cu
Inspectoratul ªcolar,
DJTS, Primãria,
Liceul Matei Basarab,
ªcoala Mihai Viteazu.
   Judoka strehãieni au

luptat cu dãruire de la mic la mare:
prichindei, U 9, U11, U13, U15
pentru a câºtiga trofeul care de

câþiva ani e câºtigat de ei.
   Aducem în atenþie ºi ajutorul
masiv adus de galeria pãrinþiilor
ºi prietenilor micilor Judoka dar
ºi îndârjirea cu care au luptat ºi
adversarii lor, de astfel judoka
destul de buni. Judo-ul ca sport
ºi singura Artã Marþialã devenitã
disciplinã Olimpicã, a evoluat
foarte mult, astfel cã micuþii au
primit aplauze pentr execuþia
procedeelor tehnice (proiectãri)
la un standart ridicat ºi un fair-
play desãvârºit,  competiþia
terminându-se fãrã nici o
accidentare.

 Biroul de presã

 I.M.G.
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Bat la uºa inimii noastre
Sãrbãtorile Paºtilor, cînd cu toþii
rememorãm Patimile, Moartea ºi
Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos, în a treia zi dupã rãstignirea
Sa din Vinerea Mare. De aceea vom
aduce în atenþie adevãrul-miracol al
coborîrii Luminii Sfinte la Mormîntul
lui Iisus din Ierusalim, aceastã
milenarã ºi repetabilã minune atestatã
a creºtinismului. Miracol divin care l-
a fãcut pe † Sfîntul Ioan Damaschin
sã scrie în canonul Învierii: „Acum
toate s-au umplut de luminã - ºi cerul
ºi pãmântul ºi cele dedesubt”. An de
an, credincioºii prezenþi în bisericã au
prilejul sã observe o lumina precum
un fulger, care vine prin cupola aflatã
deasupra Capelei Sfîntului Mormînt.
O luminã comparatã cu un glob care
se împrãºtie în mici bucãþi ce ajung
pînã la lespedea pe care a stat Trupul
lui Hristos, aprinzînd vata presãratã
deasupra. Lumina de un albastru-
deschis, care se schimbã în mai multe
nuanþe sub ochii miilor de martori,
coboarã la Sfîntul Mormînt din
Ierusalim, în Noaptea de Înviere doar
în Biserica Ortodoxã. Sfînta Luminã
este consideratã dovada clarã a dreptei
credinþe, cea mai elocventã dintre
minunile creºtine care se petrec în
Biserica Ortodoxã. Este modul prin care
Iisus ne transmite cã stã alãturi de
credincioºi, este darul sfînt pe care
Iisus înviat ni-l face, amintindu-ne de
lumina care a luminat mormîntul în
momentul Învierii Sale. Lumina
aminteºte, totodatã, de lumina care a
fost în jurul Sfîntului Mormînt ºi pe
care, strãjerii, vãzînd-o, s-au speriat
ºi au dat piatra la o parte ºi au vãzut
mormântul gol.
    Faptul cã Învierea a fost realã este
dovedit de atitudinea conducãtorilor
de atunci, dupã ce soldaþii i-au anunþat
cã mormântul este gol. Evenimentul  continuare în pagina 9

Nimeni nu poate nega miracolul Învierii lui Iisus
i-a speriat pe cei care îl rãstigniserã,
încît la miezul nopþii, au convocat
autoritãþile vremii ºi au decis sã-i
mituiascã cu bani pe soldaþi ca sã
spunã cã au dormit ºi au venit apostolii
ºi L-au furat pe Iisus. Dar, ei puseserã
o piatrã uriaºã, extrem de grea, la
intrarea mormîntului pãzit de o sutã
de soldaþi. Lucru extrem de important,
pentru cã trupul lui Iisus nu putea fi
furat avînd o piatrã uriaºã la uºã, iar
cei o sutã de soldaþi care pãzeau
mormîntul nu puteau adormi toþi,
instantaneu. Evenimentul este
considerat de cãtre adepþii
creºtinismului ca fiind cel mai vechi
miracol atestat anual. Deºi a fost
prezentatã în mai multe scrieri începînd
cu secolul 4 e.n., minunea a început
sã fie documentatã sistematic pe la
1106, menþionatã fiind ºi în scrierile
cãlugãrului rus Daniel. Menþionãm cã
ºi mãsurãtorile ºtiinþifice efectuate de
cãtre fizicianul rus Andrei Volkov, la
Mormîntul lui Iisus Hristos, în Sîmbãta
Mare a anului 2008, confirmã venirea
Sfintei Lumini ºi dezvãluie fenomene
pe care chiar el le caracterizeazã „de
necrezut ºi complet inexplicabile”.
Lumina venitã din cer în Noaptea
Învierii, un foc nepãmîntean, imaterial,
de culoare albãstruie, care poate fi
atins timp de cîteva minute fãrã sã
ardã, aprinde într-un mod miraculos
candela din Sfîntul Mormînt. Focul cel
viu, strãlucind ca un fulger, aprinde din
zbor candelele de la intrarea în
bisericã, precum ºi lumînãrile unora
dintre pelerini. Nimeni nu poate nega
miracolul, efectul sãu puternic ºi
fascinant, contribuind la întãrirea
credinþei în Dumnezeu.
   Sã ne amintim etimologia cuvîntului
„Paºti”. Unii spun Paºti, alþii, în mod
deformat, Paºte. Etnologul Simion
Florea Marian afirmã cã sãrbãtoarea
are la origini - trecînd peste etapa
ebraicã „pesah” - azimioara numitã
pascã. Alþi cercetãtori opineazã cã
mielul jertfit poartã numele de „pascã”,
nume dat ulterior unui cozonac cu
brînzã, pregãtit special de Paºti 
Receptat ca un plural, s-a folosit de-
a lungul timpului fie „la Paºti”, „de
Paºti” „Sãrbãtorile Paºtilor”, fie
„Sãrbãtorile de Paºti”. Aºadar, Paºti e
pluralul de la pascã ºi nu „Paºte”.
Divagaþiile pe aceastã temã

alimenteazã o falsã problemã.
Cercetînd Dicþionarul Tezaur al Limbii
Române, editat de Academie, vom
gãsi urmãtoarele atestãri: la Coresi
gãsim „Paºtile”: „Acestea sunt Paºtile
de bucurie ºi de veselie”. La Varlaam:
„mieluºelul Paºtilor”. Mai aproape de
noi, la George Coºbuc gãsim „Paºti”:
„Era dupã Paºti ºi era un timp bun”.
Întîlnim ºi nume date celor nãscuþi în
perioada Paºtelui: în româneºte Pascu,
în alte þãri, Pascal. Originea sa se aflã
în adjectivul latinesc paschalis, derivat
din substantivul pascha, care
înseamnã „pascal”, „de Paºti”. În
documente, numele Pascal apare de
pe la 1428, iar la 1441 gãsim varianta
autohtonã Pascu. Orice nume ar purta
- Pascu, Pascal, Pasquale, - „omul nu
e decît o trestie plãpîndã, dar este o
trestie cugetãtoare”, afirma cu peste
300 de ani în urmã, Blaise Pascal.
   Aºadar, e necesarã menþinerea în
viaþã a cuvîntului „Paºti”, varianta
„Paºte” fiind un fel de furculition,
întîlnit ºi la Negruzzi, Delavrancea ºi
Haºdeu, ultimul, tot mai folosit în
ultimii ani, la presiunea mass-media.
Afirm aceasta pentru cã de-a lungul
vremii a tot fost fraudatã limba românã
cu franþuzisme ieftine, dar, mai cu
seamã, astãzi cu englezisme ºi deraieri
dupã urechea unor neisprãviþi.
Deviaþia Paºte s-a dezvoltat din
sintagma „Paºte fericit”, Paºte este
verb (DEX), ºi aºa va rãmîne, ºi se
referã la acþiunea erbivorelor de a se
hrãni cu plante sau iarbã. Eu vã urez

tuturor „Paºti fericit!”, prilej cu
care ne amintim ºi de
capitalismul barbar, cel de toate
zilele, care nu þine de Înviere, de
luminã, de iertare, de toleranþã,
de foame, de sete, de speranþã,
de deznãdejde, de iubire
creºtinã, de veºnicie. N-are nici
cea mai micã legãturã cu valorile
creºtinismului, cu miracolul
Învierii lui Iisus, ci cu ateismul
ºi consumerismul „ºtiinþifico-
fantastic”, niciodatã în crizã.
Uriaºii cu picioare de lut, cu
doctorate în materie de
agnosticism, care îºi trãiesc
opulenþa în „Grãdinile
suspendate ale Semiramidei”,
închinîndu-se, cum spunea
Balzac, zeului Mamon, mai

devreme sau mai tîrziu, vor pieri ºi ei,
muritori fiind. Cînd vine vorba de
îmbuibare, între lipsa de conºtiinþã ºi
conturile grase, milionarii noºtri au un
singur dor: sã chefuiascã de Paºti în
abundenþa risipei ºi a destinaþiilor de
lux. De unde compasiune pentru
popor? E ca ºi cum ai pune un pix în
ghearele unei maimuþe ºi i-ai cere sã
scrie o poezie. Mîntuitorul a îndurat ºi
pentru ei chinurile rãstignirii ºi moartea
de pe Cruce, dar ei continuã sã-ºi
trãiascã viaþa dupã model pãgîn,
fãcîndu-L pe Iisus sã îndure din nou
Vinerea Sfintelor Patimi. Mîntuitorul,
în bunãtatea Lui, e gata sã le ofere
iertare, dacã se cãiesc ºi o cer, dar
gîndul lor stã la alte oferte.
   La praznicul cel mare al Învierii
Domnului Iisus este binevenitã toatã
suflarea. Românul tradiþional, care nu
negociazã cu el însuºi cînd vine vorbã
despre Dumnezeu, ºtie sã facã
diferenþa între credinþã ºi spectacol ºi
primeºte cu post, curãþenie, milostenie
ºi rugãciune, Sfîntul Paºti. De unde au,
de unde nu, de unde au economisit,
românii vopsesc ouã, pun de veacuri
pe masã o bucatã de miel, cozonaci ºi
pascã, nu uitã sã dãruiascã ºi celor
lipsiþi, dar sînt un popor mîndru pentru
cã îl au pe Dumnezeu ºi au credinþa în
miracolul Naºterii ºi Învierii
Mîntuitorului. Minte cel ce spune
(parafrazîndu-l în locul nepotrivit pe
Napoleon („drumul spre inima
soldatului trece prin stomac”)
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Între dictatura majoritãþii ºi
dictatura penalilor ºi a proºtilor ce
om alege oare? Chiar mai are
cineva chef de dictaturã în þara
asta? Serios, pare chiar o glumã
proastã. Partea pozitivã este,
deocamdatã, cã orice tip de regim
politic, democratic sau
nedemocratic, simte nevoia sã fie
legitimat de cãtre popor.
Legitimarea se face prin alegeri. Cã
o fi ele libere ºi nefraudate, asta
este altã problemã. Ideea este cã
aºa se nasc toate regimurile
autoritare ºi ulterior dictatoriale, din
mici abuzuri sau din lovituri de stat.
Parcã nu a fost aºa de strãlucitor
în democraþie ºi lucrurile nu au
mers deloc aºa cum ar fi vrut
românii, dar au fost câteva câºtiguri
faþã de dictaturã. Au putut mãcar sã
circule liber, sã îºi aleagã þara unde
sã trãiscã ºi locul unde sã
munceascã în þara de adopþie. Din
câte se pare acesta ar fi unul din
marile câºtiguri ale democraþiei de
dupã 1990. Oamenii au putut sã

 ªtefan Bãeºiu

Cine mai are chef de dictaturã?
Democraþia se apãrã, nu se primeºte în fotoliu

plece liberi din þarã ºi sã nu îºi riºte
viaþa la graniþã sau sã nu treacã
Dunãrea înot sau sã putrezeascã
în vreun beci dupã ce vor fi fost
prinºi de organe.
   ªtie deja tot românul cã suntem
þara cu cea mai mare migraþie, dupã
Siria, dar Siria e în rãzboi ºi aºa mai
departe. România nu este, dar
penalii, corupþia ºi prostia se pare
cã sunt duºmani mult mai mari ai
poporului decât rãzboiul. Pare
paradoxal, dar la români aºa este.
Sã facem un exerciþiu de imaginaþie
ºi sã presupunem, Doamne
Fereºte!, cã þara noastrã ar fi în
rãzboi. Sã spunem cu Marea
Neagrã. Cum ar suna sã vã cheme
Dragnea, Olguþa, Codrin ªtefãnescu
sau Iordache sã apãraþi þara. Veniþi
sã apãraþi þara de inamic. Vrem sã
scape Belina intactã ºi vilele noastre.
Depinde acum ºi cine o sã ne atace.
Acum am fi „atacaþi” de marile
corporaþii care sug sângele
economiei ºi vlaga þãrii.
   Cum ar fi dacã ne-ar ataca ruºii,

turcii? Cert este cã în istoria þãrii
acesteia ºi-au fãcut loc un lung ºir
de trãdãtori. Nu ar surprinde pe
nimeni dacã ruºii, de exemplu, sau
alþii, ar gãsi foarte repede o echipã
de conducãtori români care sã le
asculte ordinele. Cert este cã
singuri nu ne mai putem apãra, aici
la graniþa cu Marea Neagrã. Dar
cine sã ne apere? Ce ar face NATO,
dacã Rusia ar intra în România ºi
ar începe sã ocupe. Tare îmi este
teamã cã nimic, mai ales dacã
Germania ar obþine garanþii cã la ei
nu o sã intre soldaþii.
   Suntem totuºi într-o zonã destul
de fragilã. Sã nu mai spun cliºeul
cu butoiul de pulbere al Balcanilor.
În tot acest context, când ar trebui
sã mai punem o cãrãmidã la
democraþie ºi ar trebui sã fim un
stat stabil ne trezim conduºi de
tractoriºti, de proºti ºi de penali.
   Suntem în continuare sãraci ºi
neluaþi în seamã pe niciunde, fãrã
o notã criticã. Aproape nu mai
performãm pe la niciun capitol.

Avem doar excepþii. Cei mai buni
ajung sã plece. Mai sunt ºi
excepþiile care rãmân, fie cã le-au
fost majorate salariile sau nu sunt
genul care sã îºi ia lumea în cap.
În tot acest spectacol ne gândim
destul de des cum ar fi dacã ne-
am întoarce la dictaturã sau la un
regim autoritar. De la o zi la alta
sau de la o lunã la alta privim
asediul la adresa demcraþiei ºi
stãm în fotoliu. Nu este un serial
prost ºi nu este un film care se
terminã peste douã ore ºi putem
sã plecãm liniºtiþi pe unde avem
treabã. Dacã avem. Sunt micile
abuzuri care se întâmplã zi de zi
ºi apãrãtorii democraþiei asistã
fãrã sã ridice un deget.
   Este adevãrat cã democraþia are
ºi destule neajunsuri, precum
dictatura majoritãþii sau
ascensiunea proºtilor ºi a non-
elitelor, pentru cã toþi au dreptul la
vot ºi condiþii egale ºi dreptul de a
fi ales. Mai sunt destule
dezechilibre pe care le genereazã
democraþia împletitã cu un
capitalism despre care încã nu am
aflat unde ºi când se terminã. Nu
existã reþetã perfectã, dar nu trebuie
sã uitãm niciodatã când mergem la
vot cã cel mai de preþ lucru din viaþa
unui om ºi a unui popor este
libertatea.Maria Diana Popescu, Agero

www.agero-stuttgart.de

cã spiritualitatea românilor trece mai
întîi prin burtã. Sfîntul Paºti
reprezintã pentru românii de
pretutindeni evenimentul
fundamental al creºtinismului:
Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, în a treia zi dupã
rãstignirea Sa din Vinerea Mare, iar
Biserica „soborniceascã ºi
apostoleascã” - cel mai de seamã
fapt istoric al omenirii, zidit pe
adevãrul istoric ºi tainic al Învierii
lui Iisus Hristos. Sã mergem în miez
de noapte în lãcaºurile Sfintelor
Biserici! Slujitorii Domnului ne
aºteaptã cu fãcliile aprinse pentru a-
L vedea pe Iisus strãlucind în lumina
cea curatã a Învierii.
   Sã mergem sã luãm luminã, astfel
ca în noi sã rãmânã lumina ºi
dragostea lui Iisus. Sã mergem sã
cîntãm împreunã cu Sfîntul
Damaschin: „Acum toate s-au umplut
de luminã, cerul ºi pãmântul ºi cele
de dedesubt. Sã prãznuiascã toatã
fãptura, Învierea lui Hristos, întru Care
s-a întãrit”. Sã mergem cu toþii sã ne
bucurãm de triumful milenar, care nu

Nimeni nu poate nega miracolul... urmare din pagina 8

se poate compara cu niciunul din cele
prin care trecem de-a lungul vieþii.
Domnul ºi Mîntuitorul nostru Iisus ne
va binecuvînta pe toþi cu darul sfînt al
iubirii Sale de oameni, cu dragoste
frãþeascã, cu dorinþa de bine ºi pace
lãuntricã. Dacã pentru unii fraþi ai noºtri
Sãrbãtoarea Paºtilor rãmâne o
sãrbãtoare fãrã prea mari semnificaþii,
este, poate, pentru cã au lãsat
nelãmurite facultãþile sufletului, iar
spiritul lor nu-l poate simþi pe Hristos
înviind. Dacã inima este angrenatã în
goana dupã bogãþii ºi în lupta
împotriva oamenilor, nu mai încape în
ea nicio bucurie duhovniceascã. Dacã
pe tronul raþiunii stau viclenii ºi
minciuni, nu se mai pune problema
unor gînduri adevãrate, realmente
raþionale. Adevãrul gîndirii este
jertfelnicia: atunci cînd vreun om are
un gînd jertfelnic, sã ºtie cã se aflã în
adevãr. Dacã tot trupul musteºte
plãcere, nici vorbã de curãþie. Aºadar,
Hristos, prin Biserica Lui, al cãrei cap
este în veac, ne cheamã la Înviere, dar
nu oricum, ci cu voinþã nestrãmutatã
de îndreptare ºi cu fapte care sã o

demonstreze.
   Cu cît mai mare ne va fi bucuria,
cu atît se vor întãri credinþa ºi
nãdejdea, bazate pe existenþa
adevãrului cã Hristos a Înviat!
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Motto: “Facem lucruri care
conteazã!”

Sãptãmâna “ªCOALA ALTFEL”
15 - 19 aprilie 2019
În cadrul proiectului

educaþional “Inimã de copil” a fost
realizatã acþiunea de voluntariat iniþiatã
ºi organizatã de ªcoala Gimnazialã nr.
15 din Drobeta Turnu Severin pentru
copii de la COMPLEXUL DE SERVICII
SOCIALE PENTRU COPILUL
PREªCOLAR Drobeta Turnu Severin
cu sprijinul conducerii unitãþii de
învãþãmânt domnul directorColonelu
Cristian ºi domnul director adjunct
Drulã Caius.
   Iniþiativa a fost luatã de cãtre elevii
claselor pregãtitoare ºi I-IV sub
îndrumarea cadrelor didactice: prof.
înv. primar Rada Mirela, prof. înv.
primar Bãloi Cucu Gheorghe, prof.
înv. primar Iacob ªtefan, prof. înv.
primar Dascãlu Genþiana, prof. înv.
primar Guran Mirela Ramona, prof.
înv. primar Dichis Larisa, prof. înv.
primar Pãnescu Anca, prof. înv.
primar Pupãzã Lenuþa, Prof. înv.
primar, Amza Sabina Mihaela,
Consilier educativ:Corcodel Mirabela
ºi cu sprijinul pãrinþilor.
   Acþiunea de voluntariat s-a desfãºurat
în Sãptãmâna  “ªcoala Altfel” având ca
scop: Sprijinul umanitar acordat
copiilor instituþionalizaþi din municipiul
Drobeta Turnu Severin ºi obiective:
revigorarea spiritului civic ºi a

Proiect educaþional de voluntariat
“Inimã de copil”

mentalitãþilor comunitare prin
promovarea valorilor de solidaritate,
generozitate; precum ºi responsabili-
zarea elevilor ºi a cadrelor didactice prin
implicarea în acþiuni de voluntariat.

În acest sens elevii au donat
jucãrii, haine, cãrþi ºi alimente
copiilor de la COMPLEXUL DE
SERVICII SOCIALE PENTRU
COPILUL PREªCOLAR Drobeta
Turnu Severin, oferindu-le ºi un
scurt program artistic.
   Voluntariatul întreprins s-a
dovedit eficient pentru cei care au
oferit din inimã, având prilejul de a
redescoperii bunãtatea, sinceritatea,
generozitatea, de a se redescoperii
pe ei înºiºi ºi a reda un zâmbet pe
chipul copiilor necãjiþi.
   Mulþumim pe aceastã cale tuturor
participanþilor care s-au implicat ºi
au dãruit din suflet pentru a ajuta
aceºti copii sã simtã sãrbãtorile
pascale cu adevãrat ºi sperãm, pe
viitor sã se implice mai mulþi
voluntari în a face viaþa mai frumoasã
atât tinerilor cât ºi bãtrânilor a cãror
soartã este crudã.

Dorim tuturor sãrbãtori fericite
alãturi de cei dragi!
   Articol realizat de prof. învãþãmânt

primar Amza Sabina Mihaela
ªCOALA GIMNAZIALÃ NR. 15
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINÞI

Director,
Prof. COLONELU CRISTIAN

Ministerul Educaþiei Naþionale
a lansat în dezbatere publicã
viziunea sistemicã „Educaþia ne
uneºte”, document prin care se
propune structurarea rolului
educaþiei, implicit rolul sistemului
naþional de învãþãmânt, pe cinci
valori fundamentale: încredere,
echitate, solidaritate, eficacitate ºi
autonomie, care sã se regãseascã
în cinci principii: centrare pe elev,
flexibilitate, calitate mãsurabilã,
colaborare, subsidiaritate.
   Ministrul Educaþiei invitã toþi
factorii responsabili sã participe, în
urmãtoarea perioadã de timp, la
dezbaterea ideilor propuse în noua
viziune, în vederea consolidãrii
unei viziuni moderne asupra
formãrii elevilor ºi studenþilor, care
urmeazã a fi transpusã într-un
cadru legislativ corelat cu
perspectivele socioculturale ºi
economice ale României viitorului.
   Printre ideile inovatoare pe care le
propune noua viziune, se numãrã
centrarea pe elev ºi flexibilitatea,
promovarea excelenþei, creºterea

Comunicat de presã

„Educaþia ne uneºte”

implicãrii comunitãþii locale în
educaþie, intensificarea interacþiunii
între elevi ºi sectorul economic,
posibilitatea ca elevii sã aleagã o mare
parte din materiile studiate,
schimbarea modului de notare la
discipline precum artele plastice,
muzica ºi educaþia fizicã, existenþa
planurilor individuale de învãþare,
bacalaureatul diferenþiat, introducerea
consilierii pentru carierã încã de la
clasa a VII-a, norma de muncã a
profesorilor construitã mai flexibil,
creºterea numãrului de ore de
practicã pedagogicã pentru profesorii
debutanþi.
   Pânã în luna iunie a acestui an,
în toate unitãþile de învãþãmânt din
judeþul Mehedinþi se vor organiza
mai multe serii de dezbateri la care
vor fi invitaþi sã participe nu doar
profesorii ºi elevii, ci ºi pãrinþi ºi
reprezentanþi ai comunitãþii locale,
pentru a dezvolta împreunã cadrul
unui dialog constructiv pentru
educaþia viitorului.

Biroul de comunicare
al ISJ Mehedinþi

17 - 30 APRILIE
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MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE DIN ROMÂNIA ºi
MINISTERUL EDUCAÞIEI, CULTURII ªI CERCETÃRII AL

REPUBLICII MOLDOVA ºi ASOCIAÞIA UMANITAR-CULTURAL-
ªTIINÞIFICÃ “VASILE POGOR” IAªI

ORGANIZEAZÃ

luni 29 aprilie 2019 în Parcul Copou din Iaºi ºi la Biserica
Ortodoxã din Berivoii Mici, împreunã cu PARTENERII
EXPOZIÞIA NAÞIONALÃ – CONCURS “SFINTELE PAªTI 2019”
   Pot participa: elevi, studenþi, cadre didactice, alte persoane
care doresc împreunã cu coordonatorul lor.
   Se vor transmite diplome de premiere: Premiul I, II ºi III ºi
TROFEE DE EXCELENÞÃ.
DACÃ VOR FI DONAÞII VOM TRANSMITE ªI PREMII: Cãrþi,
rechizite, haine, altele. Donatorii vor primi documente
justificative privind gestionarea banilor ºi fotografii cu cele
cumpãrate. Puteþi dona orice sumã prin baking la Banca
Transilvania: Asociaþia “Vasile Pogor”
COD IBAN: RO41 BTRL 0240 1205 S174 15XX BTRL – Iaºi 
LA DEPUNERE SCRIEÞI: DONAÞIE. Ca sã ºtim sã vã trimitem
documentele justificative de gestionare a banilor!

Cu respect ºi preþuire, mulþumim anticipat!
   Puteþi descãrca materialele expoziþiei de link-ul:https://

drive.google.com/
open?id=13rOSuffkQ4npaqRbMfunyr-
nb8Gm7w6U
Contact: expozitia.sfintele.pasti@gmail.com
(trimiterea lucrãrilor)
sau asociatia.vasilepogor@gmail.com
(întrebãri, informaþii)
sau Tel. 0332 437 107 sau 0742 516
609(Bivol Teodor)
Contact: expozitia.sfintele.pasti@gmail.com
(trimiterea lucrãrilor)
sau asociatia.vasilepogor@gmail.com
(întrebãri, informaþii)
sau Tel. 0332 437 107 sau 0742 516
609(Bivol Teodor)
http://www.facebook.com/
asociatia.vasilepogor

 1. Informaþii generale privind locatorul:
Comuna Corcova, cod fiscal 4818631,
adresa – Comuna Corcova, jud. Mehedinþi,
nr. tel/fax 0252383464, adresã
email:primariacorcova_mh@yahoo.com
 2. Informaþii generale privind obiectul
închirierii;
   Clãdire Bloc – locuinþe sociale în
suprafaþã de 11 mp, aflatã în domeniul
public al Comunei Corcova;
 3. Informaþii privind documentaþia de
atribuire:
   Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire în urma unei solicitãri în
acest sens;
   Compartimentul la care se poate obþine
un exemplar al documentaþiei de atribuire:

Anunþ de licitaþie
Secretariat – Primãria Corcova.
   Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar: 10 lei, achitaþi
la casieria instituþiei.
 4. Informaþii privind ofertele:
   Data limitã de depunere a ofertelor:
15.05.2019, ora 14:00.
   Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primãria Corcova, jud. Mehedinþi.
Oferta se depune în 2 exemplare.
 5. ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor
se va desfãºura în data de 20.05.2019, ora
10:00, la sediul locatorului;
     6. Soluþionarea litigiilor se realizeazã
potrivit legislaþiei în vigoare.
   7. Data transmiterii anunþului de licitaþie:
25.04.2019.

PRIMAR, Ing. DURAC ADAM
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PRIMÃRIA PONOARELE
   Organizeazã licitaþie pentru închirierea pãºunilor (izlazurilor) aflate
în domeniul public al comunei Ponoarele identificate dupã cum urmeazã:
- Pãºunea Brãziºori - în suprafaþã de 13,87 ha;
- Pãºunea Ocne – în suprafaþã de 20,06 ha;
- Pãºunea Ludu - în suprafaþã de  18,77 ha;
- Pãºunea Gãrdãneasa – în suprafaþã de 34,50 ha;
- Pãºunea ªipotu – Bîrîiacu – în suprafaþã de 45,05 ha;
   Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de
sarcini de la sediul Primãriei comunei Ponoarele, judeþul Mehedinþi,
achitând suma de 50 lei la casieria Primãriei.
   Garanþia de participare la licitaþie este de 500 lei.
   Modalitatea de acordare a închirierii va fi prin licitaþie publicã, cu
strigare, conform OUG 34/2013 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, HG 1064/2013, a Legii 215/2001 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi a Codului Civil.
  Data limitã depunere cereri: 09.05.2019, ora 16:00.
   Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei:
10.05.2019, ora 11:00.
    În situaþia în care nu se prezintã
nici o persoanã la licitaþie, sau nu a
fost adjudecatã una sau mai multe
suprafeþe, aceasta se va relua peste
ºapte zile calendaristice.
   Relaþii suplimentare se pot obþine
de la sediul Primãriei comunei
Ponoarele,
- tel/fax 0252.381.512.
- e-mail:primariaponoarele@yahoo.com.

DAT SPRE PUBLICARE: 25.04.2019
PRIMAR,

Iulian CERBU-DURALIA

- ANUNÞ -

UDREA CEZAR anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “extindere
reþea de apã ºi realizare a 3
branºamente” propus a fi amplasat
în intravilanul municipiului Drobeta
Turnu Severin, str. Walter
Mãrãcineanu, tarlaua 3, parcela 2,
judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Mehedinþi
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.

Anunþ public privind
depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de

mediu - TITULAR
UDREA CEZAR

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



OBIECTIV mehedinþean 25.04 - 08.05.2019 pag. 13Horoscop

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Mentalul îþi este animat de gânduri nobile ºi de
idealuri ce par uºor de pus în practicã în prima parte a
sãptãmânii. Schimb de informaþii, relaþii cu strãinãtatea,
posibil chiar sã cãlãtoreºti în diverse scopuri ºi alãturi
de diverse persoane deosebite. Alege-þi cu grijã anturajul
ºi activitãþile! Unele relaþii ºi unele activitãþi îþi consumã
multã energie ºi mult timp. Foarte dinamice sunt relaþiile
socio-profesionale. Sunt posibile reuniuni la nivel înalt
cu ºefi, oficialitãþi, persoane erudite care deþin informaþii
preþioase. Onoreazã orice invitaþie de participare, care îþi
poate aduce vreun beneficiu oricât de mãrunt. Totul pare
o joacã sau ceva banal, însã cu timpul vei constata cã
acum s-au pus seminþele unor activitãþi inedite cu efecte
ºi succese pe termen lung. Finalul sãptãmânii îþi aduce
în preajmã prieteni ºi admiratori sinceri.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmâna debuteazã cu cheltuieli pe facturi ºi servicii.
Vor intra în discuþie ºi achitarea unor datorii restante sau
relaþionarea cu instituþii financiare. Este nevoie de ceva
mai multã atenþie la documentele financiare ºi la
achiziþionarea bunurilor de larg consum. Printre discuþii
ºi activitãþi cotidiene vei afla informaþii preþioase necesare
dezvoltãrii tale personale ºi profesionale. Rezervã momente
pentru a te gândi pe îndelete la cele aflate ºi petrecute.
Chiar dacã la prima vedere ceva te nemulþumeºte, îþi
displace sau chiar respingi, totuºi un dram de adevãr existã.
Sunt momente excelente pentru a-þi revizui filozofia de
viaþã, pentru a îmbrãþiºa alte concepþii ºi idei, pentru a te
orienta spre alte relaþii. A doua parte a sãptãmânii te
plaseazã în centrul atenþiei multora. Succes pe toate
planurile, doar sã-l recunoºti ºi sã te bucuri de el.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale, în aceastã sãptãmânã, scot în
evidenþã neajunsurile din cadrul activitãþilor comune.
În urma discuþiilor ºi aflãrii unor secrete personale ºi
profesionale vei fi nevoit sã decizi în consecinþã. Hiba
se aflã în segmentul financiar comun, respectiv existã
neînþelegeri privitoare la plata facturilor, a datoriilor
comune sau a moºtenirilor ºi bunurilor administrate ºi
folosite în comun. Se recomandã prudenþã. Existã riscul
escaladãrii conflictelor personale ºi de aici sã se destrame
colaborãri bune, poate chiar ºi o relaþie matrimonialã.
Se contureazã o nouã etapã de câºtig ºi folosinþã a unor
bunuri materiale de la ºi prin alþii. Pot apãrea în preajma
ta fie variante noi de a obþine venituri pe termen lung în
urma unei colaborãri, fie cineva drag, o rudã sau un
prieten devotat începe sã te susþinã material.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna începe cu multã muncã la serviciu,
dar ºi în plan personal ai de rezolvat treburi restante.
Însã energia vitalã fluctueazã mult, astfel cã ar fi bine
sã-þi dozezi eforturile ºi sã te ocupi numai de prioritãþi.
Poate intra în atenþia ta un plan de îmbunãtãþire a sãnãtãþii
care sã includã analize, consultaþii medicale, o dietã
sau un alt stil de viaþã mai sãnãtos ºi potrivit þie în
aceastã perioadã. Relaþiile parteneriale sunt provocatoare.
Se contureazã schimbãri majore, atât în relaþia cu
partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile de colaborare
profesionalã. Chiar dacã îþi este greu, la prima vedere,
sã accepþi ideile ºi doleanþele celorlalþi sau finalul unor
relaþii, lasã-te purtat de firul evenimentelor ºi nu forþa
nota. Cu cât te agãþi mai mult de ceva sau cineva, cu
atât, lucrurile scapã de sub control.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Prima parte a sãptãmânii este potrivitã
activitãþilor recreative, planificãrii vacanþelor, distracþiei
ºi relaþionãrii cu cei dragi. Sunt posibile discuþii
aprinse în plan amoros, pe teme vechi, însã cu puþin
efort le poþi depãºi cu bine. Deocamdatã este dificil sã
ajungi la un consens cu ceilalþi, pentru cã gândurile ºi
limbile tuturor sunt încurcate. Lasã discuþiile ºi
deciziile majore pentru urmãtoarele sãptãmâni, când
se liniºtesc lucurile. Furtunile în pahare de apã sunt
frecvente. La serviciu se contureazã noutãþi importante.
Schimbãri ale condiþiilor de muncã, schimbãri salariale,
chiar ºi abordarea unui alt loc de muncã. Prudenþã,
calm, evitã discuþii zgomotoase ºi gândeºte-te serios
la obiectivele tale. Este vremea marilor schimbãri
socio-profesionale, astfel cã vrei, nu vrei, lucrurile se
vor desfãºura cu totul altfel de acum înainte.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã care aduce surprize în relaþiile familiale.
Ceva se încheie, altceva începe. Ce anume, este dificil
de anticipat, întrucât stãrile tale de spirit sunt fluctuante
ºi nu te poþi decide asupra unei situaþii sau relaþii.
Membrii familiei sau cineva din anturajul prietenilor
te pot ajuta mult sã alcãtuieºti imaginea de ansamblu
asupra segmentului amoros. Totul este sã fii sincer cu
tine însuþi ºi cu ceilalþi. Remodeleazã-þi ideile ºi
concepþiile vizavi de iubire ºi implicaþiile ei. Evitã sã
dezvolþi în continuare aºteptãri de la ceilalþi ºi fii ceva
mai permisiv. Ceea ce oferi, aceea þi se va întoarce
înzecit la momentul potrivit. Acordã resurse ºi timp
casei ºi nevoilor celor dragi. A doua parte a sãptãmânii
aduce provocãri la locul de muncã. Multe sarcini de
îndeplinit rapid ºi discuþii colegiale aprinse.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþionezi cu multã lume de-a lungul acestei
sãptãmâni. Dialogurile ºi întâlnirile sunt frecvente ºi
inedite. Este posibil ca în urma aflãrii unor informaþii
privitoare la anumite persoane din anturajul apropiat sã-þi
revizuieºti atitudinea faþã de acestea, ba chiar sã te desprinzi
fãrã echivoc din relaþii. Totuºi discerne atent pe cine mai
pãstrezi în preajma ta ºi cui acorzi în continuare sprijin.
Mãºtile celor din jurul tãu cad acum foarte uºor ºi nu vei
mai putea ignora acest lucru. Segmentul domestic va intra
într-o etapã nouã. Pot intra în discuþii reparaþii, achziþionãri
ºi vânzãri de bunuri patrimoniale, discuþii cu membrii
familiei despre moºteniri sau vizite în locurile natale. A
doua parte a sãptãmânii aduce chef de distracþii, aventuri
ºi relaþii amoroase.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Aspectele materiale ºi cele financiare îþi deschid
sãptãmâna. Se întrezãresc cheltuieli majore, însã îþi
vin bani fie dinspre locul de muncã, fie cineva te
sprijinã financiar în chip nebãnuit. Tendinþa de a
cheltui mult este mare ºi pãguboasã. Selecteazã
prioritãþile ºi chibzuieºte atent fiecare cumpãrãturã.
La o privire atentã în jurul tãu ai constata faptul cã ai
suficiente bunuri utile ºi nu ar fi nevoie de altele noi
deocamdatã. Facturile, taxele sau alte tipuri de datorii
sunt prioritare. Relaþiile cu anturajul apropiat vor intra
într-o nouã etapã. De unele persoane te vei desprinde,
însã te vei apropia de altele. Acum este vremea
analizei asupra tuturor tipurilor de relaþii în care eºti
implicat. Spre finalul sãptãmânii se animã mult
segmentul domestic ºi relaþiile familiale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã care începe în forþã! Tensiunile
interioare încep sã se dizolve ºi vei reuºi sã rezolvi
treburi restante de multã vreme. Totuºi fii prudent ºi
selecteazã prioritãþile, deoarece existã riscul sã-þi
risipeºti energia în activitãþi inutile. Foarte important
este capitolul financiar, pentru cã se contureazã o nouã
etapã de câºtig dinspre locul de muncã. Poate fi vorba
de modificãri profesionale care vor atrage dupã sine
venituri suplimentare. Tentaþia de a cheltui sume pe
care doar preconizezi cã le vei avea undeva, cândva
este mare ºi pãguboasã. Evitã investiþiile ºi planurile
iluzorii! A doua parte a sãptãmânii îþi va aduce în atenþie
relaþiile cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri de
pominã, cãlãtorii de agrement, un amalgam de situaþii
ºi trãiri senzaþionale pe alocuri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ai nevoie de odihnã, detaºare de cotidian ºi de
meditaþii interioare. Primele douã zile ale sãptãmânii îþi
vor oferi contextul potrivit pentru toate acestea, bine
fiind sã profiþi ºi sã te aliniezi impulsului natural al
perioadei. Revizuieºte planuri de viaþã, renunþã la idei ºi
concepþii care sunt perimate, observã sincer ceea ce se
petrece în relaþiile tale. Este vremea înoirii pe toate
segmentele vieþii. Se contureazã o nouã etapã personalã,
de aceea ar fi minunat sã te gândeºti sincer la tine ºi sã-
þi selectezi prioritãþile. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel
cã este recomandabil sã te ocupi de activitãþi uºoare,
poate chiar ajutat de cineva drag ºi de încredere. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã cheltuieli majore. Unii
vor încerca sã profite de pe urma agoniselii tale. Nu te
lãsa ºantajat emoþional!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Surprizele pot fi de proporþii în relaþiile cu prietenii,
protectorii ºi susþinãtorii socio-profesionali. Este posibil
sã revezi cunoºtinþe vechi, oameni dragi de care nu mai
ºtiai nimic de multã vreme. Euforia momentului este
pãguboasã, de aceea fii prudent ºi controleazã-þi reacþiile
ºi vorbele. Unii revin în preajma ta numai în interesul
lor personal, profitând de pe urma disponibilitãþii tale
relaþionale ºi sufleteºti. Zilele de 26 ºi 27 aprilie sunt
potrivite meditaþiilor interioare, plimbãrilor uºoare în
aer liber ºi detaºãrii de tumultul cotidian. Rezervã
momente numai pentru sufletul tãu ºi gândeºte-te la
tine ºi la nevoile tale reale. Informaþiile obþinute pe cãi
neconvenþionale sunt deosebite ºi utile pe termen lung.
În a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine
ºi stãpân pe situaþiile din preajma ta.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Foarte importante sunt relaþiile socio-profesionale în
aceastã sãptãmânã. Este posibil sã fii provocat la scenã
deschisã de cãtre diverse oficialitãþi ale mediului în care
activezi sau îþi doreºti sã activezi. Se recomandã prudenþã,
cumpãtare ºi alegerea cu grijã a gesturilor ºi a vorbelor.
Se vor relua subiecte de larg interes, tu fiind într-un anume
fel actorul principal. Þi se pot propune funcþii de conducere
sau sã faci parte dintr-un grup de lucru de anvergurã.
Deciziile majore lasã-le pentru finalul sãptãmânii, ca sã
ai suficient timp sã analizezi situaþia. Provocãrile pot fi
prea mari, deocamdatã, pentru cât poþi sã duci la nivel
mental ºi relaþional. Prieteni noi, susþinãtori ºi chiar
admiratori deosebiþi. La finalul sãptãmânii mediteazã
asupra celor aflate ºi petrecute în ultimele zile. Vei fi
foarte surprins! Autor: AstroCafe.ro

 (25 aprilie - 8 mai 2019)
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Evoluþia cursului euro a
fost una calmã, acesta stagnând în
jurul valorii de 4,76 lei, în timp ce
dolarul a avut un parcurs
ascendent iar francul elveþian
unul depreciativ.
   Cursul euro a fluctuat între
4,7622 lei, la debutul perioadei, ºi
4,7581 lei, la sfârºitul ei, într-o
ºedinþã mai agitatã, influenþatã de
cererea unui senator ALDE de

demitere a guvernatorului BNR ºi
a preºedintelui Consiliului
Concurenþei. De la cotaþii de 4,755
lei euro a sãrit la 4,766 lei.
   Perspectivele leului rãmân
negative, situaþie creatã de
politicile economice
circumstanþiale ale PSD, care au
stimulat consumul ºi au adâncit
deficitele de cont curent ºi
comerciale.

 Sondajul pe luna martie realizat
în rândul analiºtilor grupaþi în cadrul
CFA România estimeazã o
depreciere a leului în urmãtoarele
12 luni. Valoarea medie a
anticipaþiilor pentru orizontul de 6
luni este de 4,7946 lei/euro,
respectiv de 4,8541 lei/euro pentru
orizontul de 12 luni.
   Aceste valori ridicate vin în contextul
în care indicatorul de încredere

macroeconomicã al CFA România a
crescut uºor faþã de februarie, cu 0,5
puncte pânã la 34,9 puncte.
   Media dolarului american a crescut
de la 4,2114 la 4,2327 lei. În ultima
ºedinþã a intervalului, când cotaþiile
au fluctuat între 4,224 ºi 4,235 lei,
cursul a fost stabilit la 4,2268 lei.
Reducerea pe pieþele internaþionale

a aversiunii faþã de risc, a fãcut ca
moneda elveþianã sã se deprecieze
pânã la 1,143 – 1,148 franci/euro,
astfel cã media ei a scãzut de la
4,1850 la 4,1488 lei.
   Preþul gramului de aur a urcat la
sfârºitul perioadei de la 173,9589
la 173,0752 lei, în timp ce uncia
de aur stagna pe pieþele
specializate la circa 1.275 dolari.
   Sondajul CFA România
anticipeazã pentru orizontul de 12
luni o ratã medie a inflaþiei de
4,03%, valoare care influenþeazã
în mod negativ indicii ROBOR.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a urcat de la 3,40
la 3,41%, cel mai ridicat nivel
începând cu 3 august 2018.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat la 3,43%,
maximum al ultimelor cinci luni.
   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 3,51%, însã cel la 12
luni a crescut de la 3,55 la 3,56%.
   Pieþele europene au fost închise,
cu ocazia mini-vacanþei prilejuite
de Paºtele catolic, iar euro a scãzut
la finalul intervalului la 1,1241 –
1,1262 dolari, dupã ce vânzãrile cu
amãnuntul din SUA au înregistrat
în martie cea mai mare creºtere din
ultimul an ºi jumãtate iar ºomajul
a cunoscut cel mai scãzut nivel din
ultimii 50 de ani.
   Bitcoin a crescut la finalul
intervalului la un maximum al
ultimelor ºase luni de peste 5.600
dolari iar indicele calculat de
Bloomberg urca la 5.551 dolari.

 Analiza cuprinde perioada 17 –
23 aprilie.

 Radu Georgescu

Perspective negative pentru leu



Liga a III-a, seria I, etapa a VI-a
Atletic Drobeta - Dream Team Bucureºti 1-1
Progresul Bucureºti - Dunãrea Giurgiu 6-0
Luceafãrul II Filiaºi - ACS Carmen Bucureºti 0-15
Clasament
1. Atletic Drobeta 7   5 2   0 32-3 17
2. Dream Team Bucureºti 6   4 2   0 20-5 14
3. Carmen Bucureºti 6   4 0   3 50-4 12
4. Progresul Bucureºti  7   3 0   4 21-14 9
5. Dunãrea Giurgiu 7   1 0   6 9-53 3
6. Luceafãrul II Filiaºi 7   1 0   5 6-57 3
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Pe Stadionul Termo, ACS
Atletic Drobeta a remizat cu ACS
Dream Team Bucureºti, în derby-ul
etapei a VI-a din seria I a Ligii a III-

a la fotbal feminin. Oaspetele a
deschis scorul prin Georgeta Sandu,
în minutul 65, iar Ana Manea a
egalat, peste 10 minute.  S-a încheiat
1-1, scor care se înregistrase ºi în
partida-tur, disputatã în comuna

Egalul care prelungeºte suspansul
ilfoveanã Cernica. Dupã rezultatul
din retur, echipa severineanã a
rãmas pe primul loc în seria I, având
trei puncte peste Dream Team

Bucureºti.
   Ocupanta locului
secund are însã un
meci mai puþin
disputat, dupã ce
partida cu ACS
Carmen Bucureºti,
din runda precedentã,
a fost reprogramatã.
   “Per ansamblu,

am controlat jocul cu Dream Team
Bucureºti, dar am primit gol, pe
contraatac. Am reuºit sã egalãm,
dar nu am mai avut puterea sã ºi
câºtigãm. Dacã învingeam, eram
aproape promovaþi. Acum,

promovarea se poate decide etapa
viitoare, pe data de 5 mai, când noi
jucãm, în deplasare, cu ACS
Carmen Bucureºti, echipa cu cel

Strehaia s-a distrat la Cujmir

În etapa a
XVI-a, CS Strehaia
s-a impus cu scorul
de 10-0 în
deplasarea de la
Viitorul Cujmir ºi a
rãmas în fruntea Ligii
a IV-a Mehedinþi.
  A fost cea mai
categoricã victorie a sezonului pentru echipa
antrenatã de Mircea Danciu, care a  înscris,
la Cujmir, pe “bandã rulantã”, prin Andrei
Enea (15, 33, 37, 44, 57, 78), Costel Pontu
(27), Eduard Tiþa (48, 64) ºi Ovidiu
Ibinceanu (65). Dacã CS Strehaia a învins
de o manierã categoricã, contracandidatele
Viitorul ªimian ºi Recolta Dãnceu au câºtigat
cu emoþii jocurile cu Victoria Vânju Mare,
respectiv AS Obârºia de Câmp.
  La Vânju Mare, ocupanta locului secund
s-a impus cu 3-1, însã golurile victoriei
au fost marcate pe finalul partidei. Ionuþ
Curea a deschis scorul, pentru oaspeþi,
în minutul 45, Adrian Nicola a egalat în
minutul 72, iar succesul Viitorului a fost
adus de Ionuþ Rupa (77) ºi Eduard
Popescu (81).
   La Dãnceu, oaspeþii au deschis scorul prin
Iulian Ionici, în minutul 25, Mihai Pavel a
egalat înainte de pauzã, iar golul victoriei a
fost reuºit de Lucian Brucã, în minutul 82.
    Etapa viitoare se joacã în Vinerea Mare,
când este programat derby-ul Viitorul
ªimian - Recolta Dãnceu.

Liga a IV-a, etapa a XVI-a
Viitorul Cujmir - CS Strehaia 0-10 (0-5)
Victoria Vânju Mare - Viitorul ªimian 1-3 (0-1)
Recolta Dãnceu - AS Obârºia de Câmp 2-1 (1-1)
Pandurii Cerneþi - Inter Salcia 3-2 (3-1)
AS Turnu Severin - Decebal Eºelniþa 1-4 (0-2)
Dunãrea Pristol - Dierna Orºova 0-3 (N)
Clasament
1. Strehaia 16   14 0   2 45-9 42
2. ªimian 16   13 2   1 56-5 41
3. Dãnceu 16   13 1   2 56-20 40
4. Cerneþi 16   11 3   2 49-24 36
5. Orºova 16   8 1   7 25-26 25
6. Salcia 16   6 0   10 34-32 18
7. Eºelniþa 16   6 2   8 29-22 20
8. Obârºia 16   4 1   11 18-30 13
9. Vânju Mare 16   4 1   11 15-49 13
10. Pristol* 16   3 2   11 18-46 11
11. Cujmir 16   1 5   10 24-85 8
12. Tr. Severin 16   1 4   11 22-49 7
*S-a retras din campionat ºi va pierde toate
jocurile din retur cu 3-0
Etapa viitoare
Vineri, ora 17:00
Viitorul ªimian - Recolta Dãnceu
CS Strehaia - Pandurii Cerneþi
Dierna Orºova - Victoria Vânju Mare
Inter Salcia - AS Turnu Severin
AS Obârºia de Câmp - Viitorul Cujmir

mai mare buget din serie. Nu
avem voie sã pierdem acest joc”,
a declarat antrenorul severinean
Daniel Ispas.

În etapa a XVI-a din Liga a V-a, liderul Inter
Crãguieºti a remizat, scor 3-3, pe teren propriu, cu
Dunãrea Hinova. Marius Brãbete (14), Dan Stãpan
(15) ºi Marinel Rãdulescu (87) au marcat pentru
gazde, în timp ce oaspeþii au înscris prin Constantin
Stoican (17), Adrian Nãtruþ (28) ºi Marius Bulat (68).
   Dupã remiza de la Crãguieºti, Dunãrea Hinova
a rãmas singura echipã neînvinsã în retur, în
ultimul eºalon fotbalistic din Mehedinþi. Deoarece
urmeazã Sãrbãtorile Pascale, la sfârºitul acestei
sãptãmâni nu sunt programate jocuri în Liga a
V-a, urmãtoarea rundã urmând sã se dispute
pe data  de 5 mai.

Dunãrea rãmâne neînvinsã

Liga a V-a, etapa a XVI-a
Inter Crãguieºti - Dunãrea Hinova 3-3 (2-2)
ªtiinþa Broºteni - Real Vânãtori 6-2 (3-1)
Avântul Bistriþa - Voinþa Vrata 5-1 (2-0)
Coºuºtea Cãzãneºti - Voinþa Opriºor 1-1 (0-0)
ASG Hinova - AS Dârvari 3-5 (1-3)
Viitorul Floreºti - Unirea Gârla Mare 3-0 (N)
Clasament
1. Crãguieºti 16   12 2   2 62-28 38
2. Broºteni 16   9 3   4 45-28 30
3. Floreºti 16   8 4   4 36-25 28
4. D. Hinova 16   8 2   6 43-34 26
5. Vânãtori 16   7 3   6 48-55 24
6. Cãzãneºti 16   6 4   6 32-30 22
7. Bistriþa             16  7   3    7 39-36 21
8. Gârla Mare 16   7 0   9 42-41 21
9. Opriºor 16   5 3   8 33-45 18
10. Vrata 16   6 0   10 32-46 18
11. Dârvari 16   5 0   11 49-59 15
12. ASG Hinova 16   4 2   10   34-68 14
Etapa viitoare (5 mai)
Unirea Gârla Mare - Coºuºtea Cãzãneºti
Dunãrea Hinova - ASG Hinova
AS Dârvari - ªtiinþa Broºteni
Real Vânãtori - Viitorul Floreºti
Voinþa Vrata - Inter Crãguieºti
Voinþa Opriºor - Avântul Bistriþa

 M. O.

 M. O.

 O.M.
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Mã nepoate, venirã ºi
Sãrbãtorile Pascale, mai cã acuma
vine ºi Crãciunul, de ne cântã
Fuego cum împodobeºte el bradu,
mai frumos di la un an la altul.
Numai cã între timp fusei la cutia
poºtalã, sã iau cuponu lu’ ãl bãtrân,
sã vãz dacã i s-a mãrit pensia, cum
i-au promis. Pã da, cã nerodu de
Sucã o ºi încasã pe al lu’ bunicu-
sãu, cã nu i-a mai spus de câte ori
au mãrit ãºtia pensia ºi el îºi opreºte
majorãrile de fiecare datã. Doar
spune aºa, în gând, un Sã fie
primit!, iarã dupã aia sã duce puþin
la pãcãnele. Cât sã scape de
majorare, nu de altceva. Cã deja
ºtie cum sã face, cã a fost la Educaþia

Financiarã di la Târgu de Paºte.
   Mã nepoate, când deschisei
cutia poºtalã, nu vãzui fluturaºu’
de atâtea pliante cu promisiuni
electorale, de zisei cã greºi
adresa. Pã atâtea culori nu mai
vãzui di la circ, cu toate cã se
asemãnau actorii. Bine, nu mai
conteazã cã nici nu-i cunoºteam
pe actorii ãºtia, probabel or fi jucat
în filme proaste. Acuma, rãmâne de
vãzut ºi pe câþi or sã convingã sã
cumpere bilete la vot.  nea Mãrin

Sucã ºi pliantele electorale, Ada-Kaleh-ul din sensul giratoriu ºi
lupta Mehedinþiului cu ambrozia

   Mai ales la votu lu’
nea Oprea, cã tot trecu
pi la Severin, sã salute
aºa din mers, sã vadã
care mai e pulsu’,
dacã nea Gherghe
mai e pin zonã, cã
data trecutã când sã
uitasã nea generalu’
pe liste era la ei, da
acuma nu sã ºtie la
cine o mai fi. Cã nici
la Orºova nu mai are
loc, cã sã bagã nea
Cican, di la Pro
România. Bine, nea Oprea cum
veni, cam tot aºa plecã, cã nu fãcu
rost de mare brânzã, poate de-o

mãmãligã pi la Tavernã, ceva.
   Mã fraþilor, o sã ne tot învârtim
în jurul cozii, cã mai nou toatã
lumea propune sensuri giratorii pin
oraº. Una-douã, sã sã mai facã un
sens giratoriu, sã ne mai ameþim
puþin. ªi nu sunt ieftine deloc, cã
fãcu nea Gherghe, pe timpu
‘mnealui un sens giratoriu cât un
bloc pi la Sala Sporturilor, de zici
cã trebuia sã împartã oraºu în douã.
Zãu aºa, parcã e insula Ada-
Kaleh pusã în mjlocu’

bulevardului Tudor Vladimirescu,
o sã ajungã un fel de atracþie
turisticã, ori aºa ceva. Probabel
aºa o fi fost ºi gânditã, cã tot era
aproape de Valea lu’ Dinu, pentru
cei care nu þin direcþia, sã ajungã
direct în bãrcuþele de pe lac. Bine,
pãnã sã terminã lucrãrile la hotelul
de la baza podului lui Traian în
miniaturã, cã dupã aia sã vezi
atracþie turisticã, mai ceva ca la
Hilton. Acuma, cum o fi intrat
nenea ãla în posesia terenului,
taman acolo, poate desluºeºte
cineva. Poate sã bagã actualul
executiv al Primãriei Severin, dacã
nu cumva s-a ºi lãmurit treaba, cã
nu di geaba umblã neºte Costi pin
primãrie ca pin staþiile de sortare.
Mai ºtii!?
   Unde mai pui cã în apropiere, pi
la ªomaj, taman ce sã organizase
o Bursã a locurilor de muncã. Mã
nepoate, doar 2 mehedinþeni îºi
gãsirã de lucru, bag samã cã ãilalþi
rãmaserã sã lucreze de acasã, cã
altfel nu sã explicã de ce din
aproape 200 de posturi, numai

doi îºi gãsirã de lucru. Pesemne
nu aveau posturi de tãiat frunze la
câini, cum mai gãseºti pe ici, pe
colo, cã nu mai ieste loc la
adãpostu’ comunitar.
   Ori li se trage di la ambrozie, cã
începe sezonu’ ºi vor oamenii sã
nu iasã din casã, sã fie
contaminaþi. Noroc cu nea
Drãghiea, cã fãcu ditai ºedinþa cu
factorii responsabili din domeniu,
sã vadã cum acþioneazã.
Problemã importantã, ce mai
încoace ºi încolo, de aia stãm pe
loc, nu de altceva.
   Între timp, când îºi adusã
aminte cã peste un an sunt deja
alegeri locale, primarele di la
Deveselu, nea Fabian Drocan,
convocã acþiune de curãþenie
generalã. Mai avea puþin ºi spãla
uliþele cu ºampon, cã deja sã
simte mirosu’ di odicolon di la
Vlãdaia, di la alde Viorel Spuzã.
   Da, pãnã data viitoare, sã vã fie
sãrbãtorile liniºtite ºi luminate,
alãturi de cei dragi vouã.


