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40 de kilometri drumuri naþionale din Mehedinþi vor fi reabilitate sau
modernizate anul acesta. Lucrãrile au început ºi au fost verificate de ministrul

Transporturilor, Rãzvan Cuc, prezent vineri în Mehedinþi. Tot atunci s-a
inaugurat iluminatul arhitectural al celei mai mari sculpturi în piatrã din Europa,
Chipul lui Decebal, pe Clisura Dunãrii, eveniment la care a participat ministrul

Turismului, Bogdan Trif, împreunã cu ministrul Transporturilor.

   Cea mai mare sculpturã în piatrã din Europa ºi a doua în lume,
Chipul lui Decebal, este vizibilã acum turiºtilor pe timpul nopþii.
Evenimentul de inaugurare a iluminatului arhitectural a fost unul
spectaculos, la care au participat atât localnici, cât ºi turiºti, cu toþii
apreciind demersurile Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi ale
Ministerului Transporturilor, prin Direcþia de Drumuri ºi Poduri
Timiºoara, de a pune în valoare obiectivul turistic.
   Dansurile tinerilor din Sviniþa

Decebal, scãldat în lumini, de
veghe pe Clisura Dunãrii

Distracþie ºi voie bunã, muzicã de calitate, invitaþi
speciali ºi multe surprize, de asta au avut parte
severinenii în cadrul Zilelor Severinului
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Aceastã zi aminteºte de
declaraþia istoricã a ministrului de
externe francez, Robert Schuman,
privind crearea unei Comunitãþi a
Cãrbunelui ºi Oþelului. Viziunea lui
era de a crea o instituþie europeanã
care sã centralizeze ºi sã gestioneze
producþia de cãrbune ºi oþel. Un an
mai târziu, a fost semnat tratatul care
prevedea crearea unui astfel de
organism. Aceastã comunitate a
stat la baza creãrii Uniunii
Europene de astãzi.
   Ziua Uniunii Europene se
sãrbãtoreºte încã din anul 1985,
conform deciziei luate de Consiliul
European de la Milano. În fiecare stat
membru, în aceastã zi, se organizeazã
evenimente prin care sã se arate
respectul ºi preþuirea faþã de uniune ºi
de valorile ei.
   Uniunea Europeanã promoveazã valori
precum libertate, respectarea drepturilor
omului, egalitate în faþa legii, statul de
drept. Iar în ziua de 9 mai apreciem mai
mult ca niciodatã aceste valori.
   Intrarea în Uniunea Europeanã a avut
o mulþime de efecte benefice asupra þãrii
noastre. La 1 ianuarie 2007, România a
devenit stat membru al Uniunii
Europene. Atunci s-a petrecut unul din
cele mai importante momente din istoria
acestei þãri. Dupã primirea în Uniunea
Europenã, România are reprezentanþi în
toate instituþiile europene, iar cetãþenii
sãi beneficiazã de drepturile conferite
de cetãþenia europeanã. De altfel, limba
românã a devenit una dintre limbile
oficiale ale Uniunii Europene.
   Avantajele României în urma aderãrii
la Uniunea Europeanã sunt multiple.
Vorbim de beneficii de ordin social,
politic ºi economic.  Din punct de
vedere social, UE se constituie prin
valori precum democraþia ºi
respectarea drepturilor omului. Aceste
valori sunt implementate ºi în þara
noastrã. Din punct de vedere politico-
economic, România are parte de libera

Ziua de 9 mai este cunoscutã ºi ca Ziua Schuman

circulaþie a mãrfurilor ºi a forþei de
muncã. Cetãþenii români care merg sã
lucreze în strãinãtate beneficiazã de
dreptul la muncã, de asigurare ºi
protecþie socialã. De asemenea, þara
noastrã poate atrage fonduri post
aderare, pentru dezvoltarea agriculturii,
infrastructurii ºi industriei. Iar România
are parte ºi de investiþii strãine, ceea
ce duce la creºterea locurilor de
muncã, la dezvoltarea economiei.
   Iar în anul 2019, România îºi aratã
din nou importanþa în Uniunea
Europeanã. La 1 ianuarie 2019,
România a preluat, pentru prima datã,
preºedinþia rotativã a Consiliului
Uniunii Europene.
   Uniunea Europeanã ne-a deschis
graniþele sale, ne-a asigurat ºansa unui
loc de muncã european, posibilitatea
de a studia în þãrile ei. Ne-a facilitat
accesul la Fondurile Structurale, ne-a
livrat securitate sporitã, ne-a încurajat
investiþiile strãine, ne-a consolidat
speranþa cã orizontul de aºteptare pentru
împrietenirea cu democraþia autenticã
nu este chiar atât de îndepãrtat.
   De Ziua Europei trebuie sã ne amintim
sã preþuim valorile democratice,
libertatea, drepturile omului, spiritul
liber. Toate acestea au fãcut ca bãtrânul
continent sã fie un spaþiu al prosperitãþii
ºi libertãþii individuale.

   La mulþi ani Europa,
la mulþi ani România!

Mãrturisesc cã nu îmi face
nicio plãcere sã discut acum ºi aici
despre alegerile europarlamentare
deºi, recunosc, este momentul lor ºi
subiectul meritã luat în seamã. ªi nu-
mi face nicio plãcere pentru cã
europarlamentarele ar fi trebuit tratate
de mediul politic ºi editorial mai rece
cumva, deºi rece nu e termenul cel
mai potrivit. Cred cã europarlamentarii
au un rol predominant tehnic, de
specialitate (reglementãri, legislaþie)
ce transcede politicul deºi se aflã,
inevitabil, sub stindardul politicului:
liberali, neoliberali, conservatori,
social-democraþi, verzi. Ori la noi
europarlamentarele s-au deturnat
serios spre politic.
   Campania s-a naþionalizat
vertiginos ºi a devenit politizatã la

Conteazã scorul,
nu scopul

maxim. E o confruntare a partidelor
naþionale sub un pretext european.
Nu discutãm de cine ajunge
europarlamentar ºi ce va face sau
poate face la Bruxelles, discutãm de
cine bate pe cine, de ce partid va ieºi
pe primul loc ºi care pe restul.
   La europarlamentare nu despre
Dragnea sau Orban sau Cioloº ar
trebui sã fie vorba, dar uite cã e. Cãci
e foarte limpede faptul cã pentru
arealul politic autohton, plin de
orgolii ºi patimi, confruntarea pentru
europarlamentare e pur ºi simplu
doar un mic rãzboi „care pe care”.
Nu eurodeputaþii conteazã, ci
numãrul lor bifat în dreptul unui
partid sau altul. Conteazã scorul, nu
scopul, ceea ce nu e chiar în regulã.
   Partidele se folosesc de
europarlamentare ca de un poligon,
ca de un teatru de manevre  pentru
marile confruntãri electorale ce vin.
Europarlamentarismul e mai
degrabã un generic vag sub care
fiecare îºi face planuri pentru mai
târziu, un pretext, nu o cauzã în
sine. Fac pariu cã vom mai vorbi
de europarlamentari abia la
alegerile similare urmãtoare, când
vom relua acelaºi joc ambiguu.

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº

Festivalul “Primãvara
Poeþilor” organizat de multe ediþii de
cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi,
prin Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” reprezintã o manifestare
cultural artisticã, de suflet atât pentru
managerul Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu” - Emilia
Mihãilescu, cât ºi pentru distinsa
poetã Ileana Roman, iniþiatoare
alãturi de conducerea  Centrului

Festivalul “Primãvara Poeþilor” 2019

Cultural pentru aceastã manifestare.
   Graþie acestui Festival, de-a
lungul anilor pe parcursul a multor
ediþii, la Drobeta Turnu Severin au
fost prezenþi scriitori, poeþi ºi
oameni de culturã importanþi,
personalitãþi care au marcat ºi au
lãsat semne perene în tot ceea ce
þine de spiritualitate, de cuvânt, de
culturã pânã la urmã româneascã.

 continuare în pag. 12
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40 Km de drumuri naþionale, reabilitate sau modernizate în
Mehedinþi, anul acesta

Ministrul Turismului,
Bogdan Trif, a onorat vineri, 3 mai,
invitaþia de a participa la inaugurarea
iluminatului arhitectural pe Clisura
Dunãrii, la cea mai mare sculpturã în
piatrã din Europa, Chipul lui Decebal.
Înainte de eveniment, oficialii au mers
în zona în care se va construi
complexul turistic de agrement, în
Baia de Aramã, oraº pentru care au
început deja demersurile spre a fi
declarat staþiune turisticã.
   “Consider cã implementarea
acestui proiect deschide turiºtilor
toatã zona de nord a judeþului
Mehedinþi. Pentru acest obiectiv, cu
fonduri guvernamentale, prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, s-au realizat utilitãþile în
zona respectivã.
   În urma discuþiilor purtate cu

Ministrul Transporturilor,
Rãzvan Cuc, a efectuat vineri, 3 mai
2019, o vizitã de lucru pentru a
verifica stadiul lucrãrilor la
obiectivele de investiþii în
infrastructurã gestionate de
Ministerul Transporturilor în judeþul
Mehedinþi.
    În prima parte a zilei, demnitarul
împreunã cu preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, vicepreºedintele
Ionicã Negru, prefectul judeþului
Mehedinþi, Nicolae Drãghiea,
directorul general al CNAIR, Narcis
Neaga, directorul DRDP Craiova,
Alin Golumbeanu ºi parlamentarii de
Mehedinþi Alina Teiº, Vlad Bontea

ºi Liviu Mazilu, s-au deplasat pe DN
56 C, între intersecþia cu DN 56B ºi
DJ 606, unde se toarnã covor asfaltic
pe o distanþã de zece kilometri, între
localitãþile Bistreþu ºi Mileni.
   ”Este o lucrare foarte importantã.
Beneficiarii sunt, în principal,
locuitorii din comunele Gogoºu ºi
Devesel, dar ºi toþi locuitorii din zona
de sud a judeþului, cei care
tranziteazã ruta Gogoºu/Porþile de
Fier II ºi Drobeta Turnu Severin. Prin
aceastã intervenþie se scurteazã
drumul cu 12 kilometri. Aºa cum a
promis domnul ministru, iatã cã
acum se realizeazã aceastã lucrare”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

Georgescu.
   Pânã acum, din cauza
stãrii proaste a
carosabilului, oamenii
circulau pe o rutã
ocolitoare. Lucrãrile sunt
programate sã se încheie
la mijlocul lunii mai.
   Un alt obiectiv vizitat
a fost ºantierul aceluiaºi
drum, DN 56C, între
localitãþile Vrata ºi
Salcia. Aici au început
lucrãri de reabilitare a
carosabilului care vor

continua pe o distanþã de 20
kilometri, între Salcia ºi Izvoarele.
Sunt intervenþii prin care se reface
sistemul rutier, prin reciclarea
îmbrãcãminþii asfaltice,
îmbunãtãþirea stratului suport ºi
aºternere de covor asfaltic nou.
Lucrãrile sunt efectuate cu utilaje
proprii, iar mixtura asfalticã este
produsã în staþia de asfalt ce
aparþine Secþiei de Producþie din
cadrul DRDP Craiova.
   ”Trebuie spus cã anul acesta este
unul foarte bun din punctul de
vedere al modernizãrii sau
reabilitãrii drumurilor naþionale, în

sensul cã Guvernul a alocat Direcþiei
de Drumuri ºi Poduri Craiova o
sumã importantã de bani, mare parte
ajungând în judeþul Mehedinþi.
Astfel, anul acesta se vor reabilita
sau moderniza 40 kilometri de
drumuri naþionale”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   O altã vizitã a fost vineri, pe Dealul
Colibaºi, pe tronsonul de pe DN67,
acolo unde Guvernul României a
finanþat o lucrare de consolidare a
zonei afectatã de alunecãri de teren
de-a lungul anilor ºi care reprezenta
un real pericol pentru participanþii
la trafic. Acum ºoferii circulã în
condiþii de siguranþã pe drumul care
face legãtura între Drobeta Turnu
Severin ºi Târgu Jiu. În timpul vizitei
pe acelaºi drum, oficialii
Ministerului Transporturilor au
promis cã în aceastã varã, se va
turna covor asfaltic, pe o distanþã de
cinci kilometri. Potrivit directorului
DRDP Craiova, Alin Golumbeanu,
acolo unde este nevoie se vor face
lucrãri de consolidare de-a lungul
porþiunii respective, dar asfalt se va
turna pe tot tronsonul.

Baia de Aramã va fi declaratã
Staþiune Turisticã

domnul ministru al Turismului am
primit promisiunea cã în
urmãtoarele douã luni se fac
demersuri pentru ca Baia de Aramã
sã fie declaratã staþiune turisticã
pentru ca mai apoi, complexul
turistic sã primeascã finanþare în
baza Masterplanului pe turism.
   Îi  mulþumesc domnului
ministru al Turismului pentru
susþinerea acestui proiect pentru
judeþul Mehedinþi”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Complexul turistic din Baia de
Aramã are o valoare de 16 milioane
de euro, se întinde pe 21 de
hectare, va avea patru pârtii de schi
cu bazã sinteticã, cu douã lacuri de
acumulare pentru zãpadã artificialã.
De asemenea, vor fi construite ºi o

sanie de varã, un teleschi ºi o
telegondolã, dar ºi un centru Spa
cu piscine interioare ºi exterioare
cu apã încãlzitã.
   “La invitaþia preºedintelui
Consiliului Judeþean Mehedinþi, am
ajuns la Baia de Aramã, unde am vãzut
zona în care ar urma sã se dezvolte
un complex turistic. Este un proiect
ambiþios, dar realizabil ºi Ministerul
Turismului ar putea finanþa acest
proiect în proporþie de 85%.

Procedurile pentru ca Baia de Aramã
sã fie recunoscutã ca staþiune turisticã
au fost demarate, aºadar acest proiect
poate intra în Masterplanul de
investiþii viitoare al Ministerului
Turismului”, a declarat ministrul
Turismului, Bogdan Trif.
   Vizita de lucru a continuat ºi în
staþiunea balnearã Bala, o zonã cu
potenþial turistic mai ales pentru
turiºtii care îºi doresc tratamente
terapeutice naturale.

 Biroul de presã
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Oaspeþi de seamã la
Sãrbãtoarea Liliacului

     Oficial, Sãrbãtoarea Liliacului de
la Ponoare are loc din anul 1961.
     În realitate, de mai bine de o sutã
de ani, în Pãdurea de Liliac are loc
aceastã sãrbãtoare a primãverii, a
florilor de liliac cele care fac
farmecul acestui colþ de Mehedinþi,
comuna Ponoarele, loc
binecuvântat de Dumnezeu, alãturi
de alte monumente unice, precum
Podul lui Dumnezeu sau
Lapiezurile , ºi alte minuni la care
mâna omului a fost absentã.
        Primãria Ponoarele, Consiliul
Local, Consiliul Judeþean Mehedinþi
ºi Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”

Liliac de la Ponoare - ediþia 2019

În cadrul proiectului
cultural “Sã þesem împreunã
Scoarþa Unirii!“, proiect co-finanþat
de Administraþia Fondului Cultural
Naþional, Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier în parteneriat cu Primãria
Ponoarele, Asociaþia Cordelia,
Parteneriat Vilages Roumains din
Belgia, a realizat, în colaborare cu
comunitatea localã din Ponoarele,
4 ateliere de lucru de industrie
casnicã mehedinþeanã (1 atelier de
tors, 1 atelier de vopsit, 1 atelier
de urzit, 1 atelier de þesut).
   Atelierele de lucru au avut un
caracter bidirecþional, atât
demonstraþii de lucru (tors, vopsit,
urzit, þesut), cât ºi rol educativ,
reflectând în mentalul celor tineri
cã revendicarea propriei identitãþi
culturale nu se poate realiza fãrã
o raportare la valorile culturale

Pãdurea de liliac de la Ponoarele, înseamnã o minunãþie a naturii.
Reprezintã unica zonã din þarã conservatã datoritã climatului blând, arie protejatã
de lege, o rezervaþie botanicã situatã la 4 km de oraºul Baia de Aramã, pe
drumul dintre Drobeta-Turnu-Severin ºi Târgu Jiu, între dealurile Bãluþei ºi
Rãiculeºtilor, de o parte ºi de alta a Vãii Prislopului. Rezervaþia se întinde pe o
suprafaþã de 20 ha, la o altitudine de 500 m.

au fost organizatori ºi anul acesta
pentru Sãrbãtoarea Liliacului de la
Ponoare. De foarte mulþi ani, aceºtia
sunt organizatorii “tradiþionali” ai
acestor evenimente cultural artistice,
care se întâmplã în prima duminicã
a lunii mai de fiecare datã.
     Ediþia din acest an a fost una
deosebitã, deoarece ponorenii au
avut oaspeþi de seamã la
sãrbãtoarea lor de suflet.
   Rãzvan Cuc, ministrul
transporturilor, însoþit de prefectul
judeþului, Nicolae Drãghia,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, ºi
parlamentarii mehedinþeni Alina
Teiº, Liviu Mazilu, Vlad Bontea, a

fost alãturi de oamenii locului.
Cântec, joc ºi voie bunã cu

Ansamblul Profesionist
„Danubius” al Centrului

Cultural „Nichita Stãnescu”
    Pe scena amenajatã chiar în
Pãdurea de Liliac, aºa cum se
obiºnuieºte la fiecare ediþie, a avut
loc un spectacol folcloric de zile mari,
prezentat de Oana Pîrvan, cunoscutã
interpretã de muzicã popularã, dar ºi
ca pãstrãtoare a semnelor cusute pe
veºmintele populare, a tradiþiilor ºi
obiceiurilor populare din
Mehedinþiul de Sub Munte.

    Ansamblul Profesionist
“Danubius” al Centrului Cultural
„Nichita Stãnescu”- manager Emilia
Mihãilescu, sub bagheta dirijorului
Adrian Luca a susþinut un spectacol
folcloric de excepþie. Pe scenã au
concertat nume sonore ale
folclorului popular mehedinþean,
mulþi soliºti vocali chiar de la munte,
care aºa cum se cunoaºte reprezintã
o zonã etnofolcloricã importantã,
care a adus în plan naþional soliºti
ºi instrumentiºti de prim rang, ºi care
strãlucesc pe toate scenele lumii.

Sã þesem împreunã Scoarþa Unirii!

 Biroul de presã

etno – definitorii.
   Întrucât ºezãtoarea a constituit
unul dintre obiceiurile cu rol foarte
important în viaþa socialã a satului,
atelierele de lucru au reunit douã
generaþii, tineri ºi vârstnici, care sã
lucreze împreunã, sã povesteascã.
   Un aspect conex ºezãtorilor a fost
prezentarea elementelor de
gastronomie tradiþionalã, cântecul
popular, vestimentaþia tradiþionalã.

Sãrbãtoarea liliacului de la
Ponoarele a prilejuit organizarea unui
eveniment cultural cu mai multe
componente: un colocviu interactiv
cu participarea internaþionalã a
partenerului transnaþional din Belgia,
o fotoexpoziþie “Sã þesem împreunã
Scoarþa Unirii!” ºi o expoziþie de
scoarþe autentice sub valenþele unei
expoziþii vii “De la fibrã la covor”.
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A fost o ediþie cu totul
reuºitã. Zilele Severinului
desfãºurate în perioada 3-5 mai s-
au dovedit a fi un real succes ºi anul
acesta. Mii de severineni au
participat la concertele ºi

Primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin, Marius
Screciu a fost prezent, duminicã 5
mai, la înmânarea premilor pentru
cele mai reprezentative lucrãri artistice
din cadrul Salonului Internaþional de
Caricaturã “Popa’S într-un zâmbet de
copil”, eveniment organizat mereu cu

 Biroul de presã

Distracþie ºi voie bunã, muzicã de calitate, invitaþi speciali ºi multe
surprize, de asta au avut parte severinenii în cadrul Zilelor Severinului

spectacolele organizate de cãtre
Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin în cea de-a XXVII-a
ediþie a Zilelor Severinului.
   Distracþia a fost în toi în toate cele
trei zile. Artiºti consacraþi din lumea

muzicii populare au ajuns la
Severin ºi i-au încântat pe spectatori.
Soliºti de înaltã clasã, orchestre de
lãutari ºi adevãraþi profesioniºti din
lumea muzicii au încins atmosfera
în fiecare searã în zona I.C. Brãtianu.
   Primarul Marius Screciu a fost
alãturi de severineni pe toatã
perioada celor trei zile de distracþie
ºi voie bunã. “La mulþi ani, Severin!
La mulþi ani, severineni! Mã bucur
cã am împãrtãºit împreunã aceste
zile minunate ºi am reuºit sã
aducem un strop de fericire pe
buzele tuturor celor care au fost
alãturi de noi”, a precizat primarul

municipiului, Marius Screciu.
   Tarabele ºi zona cu mâncare a fost
de asemenea vizitatã de foarte mulþi
gurmanzi  “Am avut parte de trei zile
cu totul deosebite, pe toate gusturile.
Mulþumim administraþiei locale
pentru implicare. ªi zona dedicatã
copiilor s-a ridicat la aºteptãrile
noastre. A fost o ediþie reuºitã”, a
spus Crina Mihãilescu din Severin.
   Seria evenimentelor s-a încheiat
duminicã searã, cu un savuros
numãr artistic din partea îndrãgiþilor
Lupu ºi Cornelia Rednic ºi
tradiþionalul foc de artificii.

A XI-a ediþie a Salonului Internaþional de
Caricaturã “Popa’s într-un zâmbet de copil”

prilejul Zilelor Severinului.
   Cea de-a XI-a ediþie organizatã de
maestrul ªtefan Popa Popa’s a reunit
zeci de lucrãri cu totul
spectaculoase. Concursul are ca
scop încurajarea ºi promovarea
tinerelor talente din Mehedinþi.

Prima ediþie a evenimentului sportiv “Crosul Severinului” se
va desfãºura sâmbãtã 11 mai, ora 09:30. Participarea este gratuitã iar
severinenii se mai pot înscrie pe website-ul primãriei:
www.primariadrobeta.ro/crosul-severinului/ sau la Biroul Comunicare,
Relaþii Externe, Promovare Imagine.
   Crosul va porni din faþa Palatului Cultural “Teodor Costescu”, parcurge
Bulevardul Dunãrii, trecând pe lângã Cetatea Medievalã. Primii 500 de
înscriºi vor primi gratuit tricouri personalizate, iar toþi cei care vor termina
cursa vor fi medaliaþi.

Sâmbãtã, 11 mai, va avea loc prima ediþie a evenimentului sportiv

“Crosul Severinului”

 Biroul de presã

 urmare din pag. 1
i-au încântat pe cei prezenþi, la fel ca ºi focul de artificii spectaculos care
a brãzdat cerul, cu ocazia acestui eveniment.
   “Este o investiþie care a fost cerutã de foarte mulþi turiºti, iar din reacþiile pe
care le-am avut, din partea proprietarilor de pensiuni ºi a localnicilor, toþi
turiºtii care au venit de Paºte ºi de 1 Mai pe Clisurã, când s-au fãcut probe la
iluminatul arhitectural, au avut cuvinte de apreciere”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu. La evenimentul de
inaugurare au participat ministrul Turismului, Bogdan Trif, dar ºi ministrul
Transporturilor, Rãzvan Cuc, oficialii apreciind cã iluminatul arhitectural al
obiectivului va atrage, cu siguranþã, turiºti într-un numãr mult mai mare.
   Pasajul Mraconia a fost luminat în culorile drapelului României.

Decebal, scãldat în lumini...
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* “Zilele Severinului” - parcã
mai curate ca altãdatã, ºi ca organizare
ºi ca articulare a diferitelor
componente ale manifestãrii. Parcã.
Altminteri, cea mai mare parte a
evenimentelor circumscrise acestei ...
manifestãri am urmãrit-o de departe,
de la distanþã, întrucât evenimentele
cu componente campestre ºi de
iarmaroc m-au þinut totdeauna
departe. De la bun început trebuie sã-
mi manifest marele regret cã
organizatorii nu au renunþat la obiceiul
împãmântenit de Gherghe de a stabili
zona de petrecãrealã – muzici,
fanfare, mici, bere etc.- lângã
Cimitirul Ortodox, pe Calea Târgu-
Jiului, în ciuda unor promisiuni
ferme cã va fi stabilit un alt loc. Loc,
nu locaþie! Rãmânem cu regretele cã
ideile gherghiste nu pot fi eradicate.
În sfârºit, poate la anul: Sperãm cã
nu ºi la mulþi ani!
   * Ne-au reþinut atenþia un festival
intitulat generic „Primãvara poeþilor”
(of, nu mai scãpam de preþiozitãþile
acestea edulcorate!) ºi o expoziþie de
presã ºi de carte mehedinþeanã. Au
fost multe lucruri bune, dar ºi destule
scãpãri. Pe o reþea de socializare,
cineva, nu spun cine, a postat vag
maliþios: „Câþiva scriitori veritabili,
câteva plutoane compacte de
grafomani, diplome la kilogram, 1,5
genii pustii”. Mda! Aº sublinia cã
de-a dreptul enervant a devenit de
la o vreme fenomenul diplomaniei.
Pentru tot felul de merite, reale sau
doar bãnuite, închipuite, se oferã
diplome (de merit, de excelenþã, de
participare, pentru întreaga activitate
etc.). Acordarea de diplome este,

Prin Severin, spre Europa...
desigur, o îndeletnicire cu o anumitã
noimã, rigoare sau periodicitaze, dar
a abuza de ea înseamnã a o coborî
în desuetudine, ca sã ne exprimãm
elegant. ªi mai supãrãtor este
obiceiul unui anumit tip de cuconet
fãrã legãturã cu poezia ºi nici mãcar
cu primãvara, de a se fotografia cu
diplomele în braþe ºi a posta
respectivele fotografii pe inevitabilul
Facebook. Dragele moºului,
diploma nu cântã, vorba neuitatului
Dem Rãdulescu!
   * Regretabilã, dar, pe undeva
justificatã, a fost ºi absenþa unor
nume sonore de la expoziþia de carte
mehedinþeanã. Am înþeles cã, în
acest caz, a fost vorba de chestiuni
pur tehnice, nu tot volumul de carte
fiind readus în bibliotecã dupã
reabilitarea Palatului Culturii.
   * Cât priveºte spectacolele, acestea
au fost cam în nota obiºnuitã a
ediþiilor anterioare. Se poate spune
cã, pe ansamblu, „Zilele Severinului”
au încununat fericit minivacanþa de
sãrbãtori a  concitadinilor noºtri.
   * Dar putea lipsi martie din post?
Adicã delegaþiile de politicieni aflaþi
în campanie electoralã, cât se poate
de amatori de ambianþã ghiurghiulie?
Nu, desigur! Cel mai mult s-au
vânzolit, pupat, îmbãiat în mulþimea
de oameni veniþi la chefuialã ºi
distracþie au fost liberalii, cu Orban
ºi Rareº Bogdan conducãtori de oºti
ºi, nu-i aºa, deschizãtori de drumuri
spre gloria politicã. Penibili amândoi.
Nu mai insist, i-aþi vãzut ºi domniile
voastre. La douã zile distanþã dupã
„istorica” lor trecere prin Drobeta, cei
doi þipau de le crãpau boºogii, la un

miting pe undeva, prin Moldova, cã
la „Zilele Severinului” n-au întâlnit
picior de pesedist, cu alte cuvinte,
lumea venise sã-i vadã pe ei! Pe
Orban îl mai înþelegem, avem
motivele noastre, dar pe  purtãtorul
de eºarfe pastel ºi deschizãtor de
coloanã de cucerit Europa, Rareº
Bogdan?! Nu ne pronunþãm
deocamdatã, dar, de la depãrtare,
bãiatul ãsta pare un caz aproape
clinic. Ne mai mirãm cã, prin sondaje,
partidul lor se duce-n cap?!
   * Nedemnul locatar de la
Cotroceaua Mov se pregãteºte intens
pentru summit-ul Consiliului
European de la Sibiu, ocazie cu care
vrea sã le arate el liderilor europeni
de ce este în stare. Ei, de ce este
dumnealui în stare? Pãi, cum sã zic,
numai de mitocãnii, mitocãnia fiind,
probabil, starea sa naturalã. Concret,

el a profitat de poziþia lui, ca unic
reprezentant al României în Consiliul
European ºi a refuzat sã o invite pe
Viorica Dãncilã, premierul României,
la summitul lui Peºte – o ºuºanea,
dupã toate aparenþele – precizând cã
dumneaei poate, cel mult, asista la
spectacolul folcloric. Bãi, nesimþitule
parvenit, du-te, bãi, cu capra
proprietate personalã prin Munþii
Pãdurea Neagrã ºi fã tu acolo pe ºeful
de protocol, nu aici, „în munþii mei,
la caldã marea mea”!!
   * Presa francezã îl prezintã pe
Dacian Cioloº ca pe liderul tinerei
generaþii de politicieni din România!
Taci, soro, nu mã nebuni! Ia uite cu
cine stãteam noi de vorbã. I-auzi ce
zace în tãrtãcuþele propagandiºtilor
acestui cap de ceatã de golani ºi
zavragii, care vor sã bage spaima în
populaþie!!

8 - 14 MAI 8 - 14 MAI 8 - 14 MAI

“Ziua Europei”

Vã aºteptãm pe 9 mai la ora 16.00, în curtina interioarã a
Cetãþii Medievale a Severinului, împreunã cu copiii

dumneavoastrã, la un program de activitãþi ce implicã
jocuri ºi “desene pe asfalt” pentru a sãrbãtori împreunã

“Ziua Europei”.
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Pe data de 9 mai, ora 17.00,
la Palatul Culturii Teodor Costescu,
va avea loc prima ediþie a Galei de
Excelenþã „Copiii – Viitorul
Severinului” privind premierea
tinerilor merituoºi care au obþinut
rezultate deosebite pe parcursul
anului ºcolar 2017-2018.
Când am iniþiat acest proiect alãturi
de consilierii locali liberali, am avut
în vedere recompensarea ºi
promovarea de cãtre comunitate a
tinerilor valoroºi care obþin
rezultate deosebite atât la
învãþãturã, cât ºi în diferite domenii
precum sportul, cultura, etc.
   Pentru mine toþi cei peste 200 de
tineri care s-au înscris în acest
proiect sunt câºtigãtori ºi meritã tot
respectul nostru.
   Dosarele au fost evaluate ºi
punctate de cãtre o comisie formatã
din specialiºti din cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi le mulþumesc pe
aceastã cale pentru sprijinul
acordat.
   Astfel, avem 44 de câºtigãtori la
Secþiunile elevi de liceu, elevi de
gimnaziu ºi elevi din ciclul primar.
La aceastã primã ediþie a Galei de
excelenþã nu au fost dosare depuse
pentru Secþiunea Prichindei, adicã
copii de la grãdiniþã.
   Premiile vor consta în diplome de
excelenþã ºi tablete performante de
care aceºti tineri minunaþi sã se
poatã folosi pentru a-ºi dezvolta
abilitãþile.

Viceprimar, Daniel CÎRJAN

Prima ediþie a
Galei de Excelenþã
“Copiii – Viitorul

Severinului”

Este, probabil, prima datã
când avem un summit dedicat
viitorului Europei. Uniunea Europeanã
se regândeºte pe ea însãºi ºi se vrea
apropiatã din nou de cetãþenii ei. Sunt
obiective puse pe agendã de criza
Brexitului, de problemele generate de
migraþie ºi terorism, de provocãrile
economice ºi ale globalizãrii, de
ascensiunea euroscepticismului.
   Soluþiile echilibrate, raþionale ºi
puternic fundamentate sunt de
aºteptat sã vinã de la Partidul
Popular European. PPE este cea mai
importantã forþã politicã a Europei
ºi are la activ precedente majore de
bunã guvernare europeanã ºi de
gestionare eficientã a crizelor.
Summitul PPE care precede reuniunea
informalã a Consiliului European de
la Sibiu va da linia directoare a
viitorului Uniunii Europene, aºa cum

Klaus Iohannis ºi PNL, în elita europeanã
La invitaþia Preºedintelui Klaus Iohannis ºi a PNL,
toþi liderii Partidului Popular European (PPE) ºi cei

mai influenþi lideri europeni, ºefi de stat ºi de
guvern, lideri de partide, participã la summitul PPE

de la Sibiu, pe 9 mai. Este cea mai importantã
reuniune la vârf a PPE din acest an. Liderii celei

mai puternice familii politice europene pregãtesc

s-a întâmplat ºi în trecut.
   Partidul Naþional Liberal va avea un
rol important atât în ziua Summit-ului
PPE, cât ºi în ajunul acestuia. În 8 mai,
cu o zi înainte de Summitul UE, la
Sibiu, va avea loc Biroul Executiv al
PNL. Aceastã reuniune este dedicatã
integral dezbaterii agendei europene
pe urmãtorii cinci ani ºi îi are ca invitaþi
pe Joseph Daul, preºedintele PPE ºi
pe Antonio Lopez Isturiz, Secretarul
General al popularilor europeni.
Preºedintele PNL, Ludovic Orban,
vorbeºte despre miza europeanã ºi
politicã a evenimentelor de la Sibiu:
“Sunt evenimente extrem de
importante, care reflectã anvergura
europeanã a Partidului Naþional
Liberal ºi care aratã capacitatea PNL
de a influenþa decizii la nivel european
în favoarea românilor”.
   La Summitul PPE sunt aºteptaþi sã

participe: Angela Merkel, cancelarul
Germaniei, Jean Claude Jucker,
preºedintele Comisiei Europene,
Donald Tusk, preºedintele Consiliului
European, Antonio Tajani, preºedintele
Parlamentului European, Manfred
Weber, candidatul PPE la preºedinþia
comisiei Europene ºi lideri ai PPE.

Implicarea cetãþenilor -
secretul consolidãrii viitorului

european al României
   Reuniunile PPE ºi UE din aceastã
perioadã au nu numai rolul de a da
un semnal în interiorul Uniunii
Europene cu privire la liniile
directoare ale politicilor din urmãtorii
cinci ani. Ele formuleazã ºi un mesaj
de mobilizare pentru toþi cetãþenii
europeni pentru conºtientizarea
importanþei momentului alegerilor
europarlamentare.
   Toþi românii trebuie sã ºtie cã rolul
noului Parlament European nu este
unul esenþial doar pentru politicile
mari europene, ci ºi pentru viaþa
fiecãruia dintre noi. Noul mandat al
Parlamentului European echivaleazã
cu un nou mandat al Comisiei
Europene ºi traseazã direcþii care
influenþeazã în mod concret viaþa
oamenilor ºi a comunitãþilor în care
aceºtia trãiesc.
   Uniunea Europeanã vine cu o nouã
strategie ºi viziune asupra viitorului
european: apropierea de oameni ºi
comunitãþi. Tinerii, în mod special, în
mod tradiþional mai puþin interesaþi de
alegerile europene, trebuie sã
conºtientizeze cã momentul 26 mai
este unul de cotiturã, de rezultatul
acestor alegeri depinde consolidarea
drumului european al României ºi al
fiecãruia dintre noi. Aºadar,
mobilizarea românilor la vot, în special
a tinerilor, este extrem de importantã
pe 26 mai. PSD ºi ALDE au tot
interesul ca participarea la vot sã fie
redusã pentru cã doar aºa îºi pot trimite
cât mai mulþi reprezentanþi la Bruxelles
unde, cum bine ºtim, nu sunt
bineveniþi.
Link: Aflaþi mai multe aici: https://
www.romaniainprimulrand.ro/

Summitul informal al ºefilor de stat ºi de guvern din
UE, gãzduit la Sibiu, în aceeaºi zi, de preºedintele

României, Klaus Iohannis. Cele douã reuniuni
europene la vârf vor formula agenda strategicã a

Uniunii Europene pe urmãtorii cinci ani.

Lotul olimpic de chimie al
României a cucerit trei medalii de aur,
douã medalii de argint ºi o medalie
de bronz, la a 53-a ediþie a Olimpiadei

ªase medalii pentru echipa României
la Olimpiada Internaþionalã de Chimie

„D.I. Mendeleev” 2019

Internaþionale de Chimie „D. I.
Mendeleev”, desfãºuratã în perioada 21
- 27 aprilie 2019, la Sankt Petersburg.

 continuare în pag. 12
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Totul mã mirã! Dacã nu m-ar
mai mira nimic, ar însemna cã mã aflu
departe de perceperea realitãþii, iar
mirarea, ca proces, potrivit lui Aristotel,
a fost începutul tuturor realitãþilor. Mã
mirã „filosofeala” europarlamentarilor
care ºi-au dat mîna peste groapa în
care este aruncatã suveranitatea ºi
independenþa României. Mã mirã cã
am ajuns pe marginea gropii, în
aºteptarea glonþului! ªi tot inerþi
sîntem. Mã mirã, ironie mare, cã un
alt lot de patri(h)oþi, tunºi regulamentar,
cu batistã în buzunar, cu unghiile
tãiate, dar cu mîinile murdare, vor da
buzna în fotoliile P. E. sã-ºi facã
„datoria”, faþã de ei, desigur. Adicã, sã-
ºi astupe datoriile personale ºi sã
acumuleze profit cît cuprinde. Unii au
declarat în campanie cã ar avea
milioane de euro împrumutaþi. De
parcã pe ei i-ar durea datoriile
contribuabilului român!? Pe 26 mai
vor avea loc alegerile, iar bãtãlia e
uriaºã pentru fotoliile plãtite cu zeci de
mii de euro (6.200 euro/lunã -
indemnizaþie, 4.300 euro/lunã - sume
forfetare, 6.400 euro/lunã - diurnã,
4.200 euro/lunã - cazare ºi transport,
aºadar, 21.100 euro/lunã pentru un
europarlamentar). Din 705 înscriºi pe
listã, doar 33 se vor înfrupta din
deliciile de europarlamentar.
   Luaþi-vã bilete la circoteca de cãmin
cultural: remize, interese, promisiuni
prin crîºme, serbãri cîmpeneºti, doar
a dat colþul ierbii, abuzuri de socializare
ºi laicuri pe reþele virtuale, manifestãri
penibile, pervertire ºi manipulare a
realitãþii, toate declanºate de þignalul
cursei pentru Bruxelles. Blaga, Rareº
Bogdan, Falcã, Cioloº, Ghinea,
Bãsescu, Marian-Jean Marinescu,
care deja a fãcut mult rãu României în
mandatul anterior, Turcescu, Bulf,
cercetat în mai multe dosare penale,
Kelemen Hunor, alþi stricaþi de top cu

Sforãie ºi se scarpinã
biletul „allinclusive” spre Bruxelles în
buzunare. Sã dãm de pãmînt cu
aceastã grãdinã zoologicã! Sau s-o
mutãm în spaþiile ambasadei S.U.A.
oferite neisprãvitului Klemm, care
moare de dragul românilor. Mai ºtiþi
cã din vechiul lot de europarlamentari,
o gaºcã de gunoaie au semnat
documente bãgate pe sub nas de
miliþienii Europei.
   Mircea Diaconu a votat în
legislativul U.E. în favoarea cãsãtoriilor
între persoane de acelaºi sex,
deziluzionînd milioane de români,
dovedind cã e mult mai preocupat de
„ªcoala lui Freud ºi ªcoala de la
Frankfurt”, care au cãutat sã
implementeze „eliberarea sexualã”, ca
mod tîmp de lãrgire a libertãþii
individuale, decît de ºcoala
româneascã, trimisã în degradare.
Împreunã cuMarian Jean Marinescu
ºi Renate Weber, Mircea Diaconu, a
semnat „Manifestul Spinelli”, care
prevede desfiinþarea statelor naþionale
ºi înfiinþarea unei uniuni federale
europene, constituind un atentat la
siguranþa naþionalã a României,
implicit, a statelor europene.
Documentul stipuleazã cã „soluþiile
naþionale nu pot furniza soluþii
adecvate, acestea aparþinînd trecutului.
Scopul nostru este o Europã Federalã,
o Europã post-naþionalã”.
   Despre Madam Macovei nu
dezvolt... ºtie o lume-ntreagã cîte
parale face ºi, mai ales, ce face în
detrimentul þãrii care a trimis-o în
Turnul Babel European. Spinelli, fost
politician ºi jurnalist italian, a conceput
ºi promovat ideile federalizãrii
europene. În 1941 a redactat
„Manifestul Ventone” (mai întîi, a
circulat în rîndul membrilor Rezistenþei
Italiene) adoptat ca program al Miºcãrii
Federaliste Europa, fondatã în 1943 de
acesta. Între 1976-1986, Altiero
Spinelli a þinut cu dinþii de elaborarea
unui proiect de tratat care sã înfiinþeze
Uniunea Europeanã, proiect aprobat
majoritar în Parlamentul European,
dar, mirosind a lucru necurat de la
început, a fost blocat de guvernele
naþionale, care au realizat un alt tratat,
în 1985, denumit Actul Unic
European. De atunci ºi pînã acum,
ideea Europei unite s-a tot
metamorfozat sub dictatura unei

birocraþii stufoase ºi asupritoare,
devenind un hibrid periculos pentru
independenþa ºi identitatea naþionalã
a statelor membre. O altã mãgãrie a
europarlamentarilor români a fost
semnarea documentului privind
desfiinþarea industriei cãrbunelui
din þara noastrã.
   Din pãcate, cretinii ãºtia care ne
conduc ºi cei care ne reprezintã în
forurile europene s-au instruit la ºcoala
servilismului, trãdãrii ºi corupþiei.
Servilism maxim pentru U.E.! 
   Efectul europarlamentarului român
pe scara Richter a þãrii este nul. P.E. e
o destinaþie de vis pentru cei care
vîneazã venituri substanþiale, rapide ºi
cu efort minim. Salarii de mii de euro,
pensii garantate fãrã plata contribuþiilor
sociale, diurne consistente pentru
zilele de activitate oficialã, fãrã ca
aceºtia sã fie obligaþi sã prezinte
documente justificative. România a
trimis la curtea Europei numeroºi
eurosfertodocþi ºi trãdãtori, care ne-au
vîndut punct cu punct. Vom avea de
suferit dacã ºi de aceastã datã vom fi
reprezentaþi de indivizi gata de sforãit
pe scaune, ridicînd mîna pentru vot la
ordin! Soluþii nu existã în afarã pentru
România, oricîte trupe de filfizoni am
trimite la Curtea Europei. Nu existã în
acest sistem capitalist, pentru cã,
însuºi sistemul este fundamentat pe
escrocherii ºi ideologii machiavelice.
   Cine sînt cei care ne vor cerºi votul
cu feþele lor fotoºopate de pe afiºe,
sãrind cu paraºuta printre mici ºi fum
de grãtare sau pe feisbuc? Niºte
fripturiºti, interesaþi, nu de România,
ci de îndemnizaþiile uriaºe de la
Bruxelles, peste un milion de euro de-
a lungul unui mandat, în condiþiile unui
salariu minim de 300 pe lunã în unele
þãri membre U.E., printre care ºi
România. Adãugãm beneficiul pe
termen lung al fotoliului de
europarlamentar: pensia de nabab,
începînd cu 9.000 lunar, dupã numai
15 ani de muncã. Cine a lustruit mai
bine pantofii ºefului a fost trecut pe listã,
ºtiind cã europarlamentarii
beneficiazã, pe lîngã salariul uriaº de
mai multe indemnizaþii pentru
cheltuieli generale, cheltuieli de
ºedere, cheltuieli anuale de cãlãtorie,
precum ºi de circa 20.000 de euro
lunar pentru angajarea asistenþilor. De

aia s-au cocoºat peste bombeul
stãpînului. Indiferent cine sînt ei, la fel
ca ºi europarlamentarii strãini, rãmîn
niºte tãietori de frunze ºi gãuri negre
de absorbit bani. P.E. e o birocraturã
inutilã, bunã de asuprit statele
naþionale ºi de fãcut jonglerii cu
procurorii lor favoriþi, încorsetaþi cu
dosare grele în þãrile lor de baºtinã.
Odatã ce vor sorbi din elixirul
demonic al ipocriziei occidentale, se
vor lepãda de moralã, responsabilitate
ºi bun-simþ, de care, mai toþi
politicienii Þãrii s-au lepãdat. Asta
pentru cã n-am dat noi de pãmînt cu
ei pînã le-ar fi sãrit gãrgãunii din cap.
   Tot înainte, cu ochii închiºi! E ceea
ce fac românii! Au uitat sã lupte, nu
mai ºtiu cît pot, nu mai ºtiu cîþi sînt, ºi,
mai grav, vom trece peste
europarlamentare cu lecþiile neînvãþate.
Vom ignora din nou cã la Consiliul
Europei se dezbat cele mai stupide
probleme. Eurodeputaþii noºtri vor fi
ocupaþi cu beneficiile miezului de
dovleac, cu flatulenþa care polueazã
planeta din cauza consumului de
fasole, vor bate apa în piuã tot cu
prunele uscate. Cineva a pus în plen
problema prunelor uscate, cerînd votul
asupra chestiunii. ªi ce s-au mai
chinuit pînã au ajuns la concluzia cã
au un efect laxativ asupra Europei
unite! La fel ºi cu etichetele hainelor,
unde votul a fost cã ele sînt prea mari,
prea aspre ºi zgîrie. O altã propunere a
unui europarlamentar român a fost în
privinþa pinguinilor, cu toate cã în U.E.
nu-s pinguini decît în grãdinile
zoologice. Nu-i nimic de rîs, vã rog!
Trebuie sã dovedeascã ºi ei cã au de
lucru ºi îi preocupã mersul Europei.
   De obicei, ãºtia lucreazã de trei ori
pe sãptãmânã, dar o parte a cotizaþiei
României la U.E. merge spre ei. Lunã
de lunã, statele cotizante bagã în
buzunarele acestor cinovnici milioane
de euro. ªi ei cu ce se ocupã? Fac
glume periculoase cu statele Europei,
le trimit pe piste false, impun mãsuri
aberante, amendeazã, confiscã ºi joacã
impecabil piesa ipocritã a întrajutorãrii.
Zi de zi e o bãtãlie politicã între ei, zi
de zi bombele ideologice artizanale
se ciocnesc cu interesele naþiunilor.
Specialitatea lor e întoarcerea pe dos
a bãtrînei Europe.

 continuare în pagina 10
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ªeful statului trebuia sã intre
cumva în campanie electoralã, iar
referendumul împotriva corupiei este
instrumentul prin care poate sã dea
semnalul cã s-a trezit dupã 4 ani ºi
jumãtate de somnolenþã, cu mici
episoade în care a dat senzaþia cã este
implicat în treburile publice. La un
moment dat, dacã nu ar fi avut ºi ceva
atribuþii Iohannis ar fi putut sã plece
în concediu de odihnã sau medical.
Este un preºedinte bun pentru
Germania sau Austria, unde rolul
ºefului statului este mai mult unul
decorativ ºi puterea este deþinutã
de cancelar sau de premier.
   Iohannis ºtie cã trebuie sã intre
abrupt în politicã ºi sã revinã la
partidul care l-a trimis la Cotroceni
în urmã cu aproape 5 ani. Este vorba
de PNL. Are în Ludovic Orban
soldatul credincios care spune cã va
conduce guvernul viitor. Nu ºtim câtã
greutate mai are Orban ca politician,
dar nici din urmã nu vine nimeni la
PNL. Poate candidatul de pe primul
loc de la europarlamentare, Rareº

 ªtefan Bãeºiu

Câºtigul major al lui Iohannis dacã referendumul
va fi invalidat sau al treilea personaj
Bogdan, sã lase parlamentul pentru
un mandat de premier. Poate cã
va fi o cãciulã prea mare.
   Cert este cã Iohannis ºi-a fãcut
calculul ºi avea nevoie de un
referendum sã revinã pe scenã în
forþã. Poate o merge cu o pãcãlealã
la electorat. Iohannis a fost pentru
politica din România ca apa sfiinþitã.
Nici nu a exorcizat politicienii, nici
nu i-a transformat în îngeri. Un fel de
frecþie la un picior de plastic.
Indiferent de rezultatul de la
referendum, preºedintele trebuie sã
lase senzaþia cã este viu ºi cã este în
stare sã mai prindã cinci ani de
relaxare la Cotroceni.
   În primul sãu mandat nu a reuºit
ceea ce anunþase înainte de instalarea
Guvernului Cioloº, respectiv
reformarea clasei politice. Din contrã,
partidele aflate la guvernare s-au
consolidat ºi s-au transformat într-un
vis urât pentru România. PSD  este
condus de un lider autoritarist cu
ambiþii personale în zona justiþiei, în
principal. Dragnea, dupã ce îºi va fi

rezolvat problemele penale, îºi va
satisface ºi pofta de putere. Nu a
negat niciodatã cã este interesat de
postul de ºef al statului. De fapt eroii
acestui an, cu sau fãrã ghilimele, vor
fi Iohannis ºi Dragnea.
   Dragnea va reuºi cel mai probabil
sã punã cu botul pe labe justiþia, iar
Iohannis ar putea suferi un eºec la
referendumul pentru o justiþie
imparþialã. Este greu ca ºeful statului
sã mobilizeze masele pentru a ieºi la
vot. ªi, chiar dacã va fi cvorum, este
greu de crezut cã la europarlamentare
va fi un alt trend decât la ultimele
scrutine de acest fel ºi altfel decât în
alte state. Popoarele europene sunt
greu de mobilizat la europarlamentare,
sã iasã la vot. Unde mai pui cã mai
mizeazã ºi PSD pe un numãr de
electori fideli. În mod cert aceºtia nu
vor participa la referendum sau dacã
vor participa îºi vor anula votul. PSD
nu va risca sã nu îºi îndemne oamenii
sã nu participe la scrutin pentru cã este
nevoie de voturi pentru mandatele din
Parlamentul European. În mod sigur
directiva va fi ca social-democraþii sã
voteze în aºa fel încât buletinele sã
fie invalidate. Nu trebuie sã voteze
NU, pentru cã altfel vor fi buletine
de vot valide ºi vor fi luate în
calcul la numãrãtoare.
   Este aproape sigur cã referendumul
nu va trece pentru cã Iohannis ºi-a ales

un moment extrem de prost. Nici nu
avea altã ocazie sã reintre în arenã.
Dacã va câºtiga va avea un plus uriaº
la nivel de imagine ºi va beneficia de
un sondaj uriaº înainte de alegerile
prezidenþiale de la finalul acestui an.
   Dacã Iohannis va pierde la
referendum, lucrurile vor fi complicate
pe mai departe. Rezultatul va legitima
cumva renunþarea la lupta împotriva
corupþiei. PSD va avea un imbold în a
transforma complet justiþia pentru a
scãpa liderii, de dosare penale. Adicã
poporul cumva va fi de acord cu liderul
PSD Liviu Dragnea ºi îi va „legitima”
acestuia eforturile de ani de zile, de a
pune justiþia cu botul pe labe, cel puþin
în ceea ce îl priveºte. Din acel moment,
Liviu Dragnea ºi-ar putea rezolva
problemele penale ºi ar putea deveni
contracandidatul lui Iohannis la
prezidenþiale. O astfel de confruntare,
în cazul unor alegeri corecte, ar avea
un câºtigãtor previzibil: Iohannis.
   Deci, Iohannis are ºi un câºtig major
dacã referendum este invalidat. Acest
lucru îl va transforma pe Dragnea în
contracandidatul sãu ºi i-ar putea
aduce al doilea mandat. Cu toate
acestea este posibil ca, de data
aceasta, la alegerile prezindenþiale sã
avem un câºtigãtor un al treilea
personaj ºi nu unul dintre cei care
par acum desprinºi în favoriþi:
Dragnea ºi Iohannis.
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Trecurãm Sãrbãtoarea
Paºtelui, întreitã ºi împreunatã cu
cea a Muncii, internaþionalã ºi
parcã, mai mult ca oricând jocul de
rol istoric, social dar mai ales de
destin se repetã identic, la
nesfârºit... ºi din care omenirea nu
învaþã mare lucru...!
   Desacralizare, secularizare, dar
mai ales sete ºi foame de a vinde,
de a cântãri oameni ºi roluri ºi de a
ghilotina – cât mai scurt ºi cât mai
definitiv!!! Câte grozãvii s-au putut
întâmpla în Sãptãmâna Mare, câtã
încrâncenare ºi cu câtã înverºunare
s-au tratat situaþiile – încât ai
sentimentul cã naþia creºtinã n-a mai
putut simþi mare lucru de Înviere, iar
de iluminare... nici vorbã!!! Lumina
a coborât peste toþi...dar puþini au
putut-o primi...!
   ªi poposind aici, pe pãmântul
acesta de demult, am convingerea
cã se vede acum ca prin oglindã,
ce crizã de leaderi ºi iluminatori
avem...; a vorbi despre leaderul
care inspirã, converteºte ºi schimbã
faþa lucrurilor – este impietate!!!
Despre leader ºi leadership trebuie
sã nu vorbeºti, ci numai sã asculþi
cu câtã abnegaþie oamenii se
dau leaderi ºi fac totul contra
principiilor elementare ale
leadership-ului...
   Dupã parcurgerea multor ore de
formare de toate felurile, în ale
dezvoltãrii personale ºi comunitare,

Tableta CU Mebendazol

constat cu multã uimire cã la
Severin noþiunile ºi atitudinile de
comunicare socialã, guvernanþã
participativã, partajarea de roluri
socio-culturale ºi formative nu au
pãtruns...; peste uluitorul progres
social ºi cultural-patrimonial de
la început de secol XX, societatea
severineanã are un paravan care
o þine bine ascunsã aici lângã
Dunãre ºi în spatele cãruia
oamenii fac numai ce pot ei înºiºi,
iar grupurile sociale nu au
consistenþã, nu au voce ºi nu au
determinare... când concluzia zilei
riscã sã devinã eºecul ºi
resemnarea la regula impusã...!
   Ce treabã ar face aici entitãþile
democratice care s-ar putea ocupa
serios de cultura civicã participativã,
de “folosirea” tinerilor ca vectori ai
progresului social ºi cultural ºi de
vocea poporului ºi a leaderilor reali”,
pierdute undeva, la rãscruce de
ideologii ale unui timp potrivnic
total comunitãþii!!!
   ªi aceastã deschidere trebuie sã
vinã, pentru cã 2020 înseamnã
totuºi o încadrare în Europa... sau
o alunecare totalã dincolo de
Agenda civilizaþiei, în lumea
tenebrelor unor instincte
individuale ºi de grup social cu
adevãrat... devastatoare..., de care
în Sãptãmâna Luminatã – sã ne
fereascã Bunul Dumnezeu!!!

MiraMonde

Aþi vãzut în diverse clipuri ce fac
europarlamentarii în plen. Ca ºi ai
noºtri din parlamentul dâmboviþean,
dorm cu gura cãscatã, sforãie, se
scobesc în nas, se scarpinã în fund,
în buzunare, înghit în sec cu ochii pe
revistele porno, vorbesc pe „oaþap”,
nu, WhatsAp, cã nu ne-am englezit
de tot, ºi... gata sãptãmîna! Hai spre
destinaþii exotice! Vin cu fiþuica la
microfon ºi nici mãcar de pe hîrtie
nu ºtiu sã citeascã aberaþii de genul
„ce facem cu Antarctica”, „vin gheþarii
peste Europa”, „cum stãm cu
pescuitul oceanic”. Auziþi ce teme se
cuvîntã la microfoanele P.E., cînd
þãrile U.E. au ajuns pe marginea
prãpastiei! Uite pentru ce iau
europarlamentarii o cãruþã de bani!
Se plimbã cu avionul, îºi citesc
referatele la microfon, ca sã scape de
corigenþã. Nici ei nu înþeleg ce citesc,
dar au încredere cã e bine scris de
consilierul lor, care prea ocupat, l-a
luat de pe internet de cu Ctrl + C, Ctrl
+ V. În concluzie, nimic nu este veºnic
pe pãmînt, poate doar veºnica rea-
pomenire a imperialismului modern,
care a sfîºiat atîta omenire prin mãsuri
de tip neobolºevic, impuse de aºa-

Sforãie ºi se scarpinã
 urmare din pag. 8

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

ziºii corifei ai democraþiei, în esenþã,
dictatori poleiþi cu propaganda
libertãþii ºi întrajutorãrii statelor. Niºte
trîntori, care au fãcut orice ca sã se
rãsfeþe la Bruxelles pe banii
românilor. Ei cu milioanele de euro,
românii cu speranþe... deºarte ºi cu
bogãþiile Þãrii vândute sau furate.
   Europarlamentarii sînt un soi de
arlechini ai politicienilor din þãrile
membre, ºi cine ar putea fi mai gros
de obraz decît politicienii ºi ciracii lor?
Îmbãtaþi de putere ºi huzur, în aºa hal
încît nici testerul care depisteazã
maladia nu poate suporta gradul de
intoxicare, nu observã cã piramida se
inverseazã, iar naþiunile au ieºit pe
strãzi împotriva acestui sistem toxic
ºi corosiv. Lipsa transparenþei,
exploatarea popoarelor, migraþia ºi
metisarea populaþiei europene,
ºomajul, sãrãcia, corupþia,
asasinatele economice, pierderea
încrederii în instituþii, absenþa
strategiilor reale de redresare a
statelor au generat proteste de
amploare în Europa. ªi acestea
sînt doar cîteva zale din lanþul
robiei globaliste.

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare
PRIMÃRIA COMUNEI VOLOIAC,  titular al proiectului

“MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DC 68, COMUNA VOLOIAC,
JUDEÞUL MEHEDINÞI”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,  pentru
proiectul “Modernizare drum de interes local DC 68, comuna Voloiac,
judeþul Mehedinþi” propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, comuna
Voloiac, satele Voloiac, Þiþirigi, Cotoroia ºi Sperleºti.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din judeþul
Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr.3, în
zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://apmmh.anpm.ro.
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Comisia Naþionalã de Statisticã ºi
Prognozã (CNSP) a prezentat prognoza sa de
primãvarã în care recunoaºte presiunile
depreciative la care este supus leul dar ºi
tendinþa de majorare a inflaþiei.
   Conform CNSP prognoza pentru cursul de
schimb mediu leu/euro a urcat pentru acest an
la 4,74 lei, de la 4,67 lei, valoare anunþatã în
prognoza sa de iarnã. Pentru 2020 prognoza
cursului mediu a urcat de la 4,62 la 4,71 lei,
respectiv de la 4,6 la 4,69 lei pentru 2021.
   Cursului mediu anual al dolarului a urcat
pentru 2019 de la 4,03, valoare estimatã în
prognoza de iarnã, la 4,19 lei iar pentru 2020
estimarea a crescut de la 3,98 la 4,17 lei.
   De asemenea, a fost modificatã ºi prognoza de
inflaþie pentru acest an, de la 2,8%, în ianuarie, la
3,2%, iar pentru 2020 a urcat de la la 2,5 la 2,8%.
   În perioada analizatã, cursul euro a stagnat în
culoarul 4,755 – 4,76 lei, media de la finalul ei
fiind stabilitã la 4,7586 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,755 – 4,762 lei.
   Media dolarului american a urcat de la
4,2440 la 4,2640 lei, dar a încheiat perioada
la 4,2486 lei, când cotaþiile au fluctuat între
4,239 ºi 4,252 lei.
   Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele
internaþionale între 1,139 ºi 1,144 franci/euro,
iar cursul ei a coborât la sfârºitul perioadei
de la 4,1736 la 4,1707 lei.
   Preþul gramului de aur a scãzut la finalul
intervalului de la 175,1101 la 175,0686 lei,
în timp ce uncia de aur era cotatã pe pieþele
specializate la circa 1.282 dolari.
   Începând cu data de 2 mai banca centralã
publicã noul indice IRCC (Indicele de Referinþã
pentru Creditele acordate Consumatorilor),
care a fost calculat de BNR la 2,36%.
   La sfârºitul intervalului, indicele la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a crescut de la 3,30%,
minimul ultimei luni, la 3,31%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a stagnat la 3,40%.
   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
3,49%, iar cel la 12 luni a urcat de la 3,54 la 3,55%.
   Perechea euro/dolar a avut o evoluþie calmã,
fluctuând în culoarul 1,1145 – 1,1250 dolari.
La sfârºitul intervalului, euro se tranzacþiona
la 1,1192 – 1,1220 dolari.
   Bitcoin a urcat la circa 5.970 dolari, care
reprezintã un nou maxim al acestui an, conform
indicatorilor urmãriþi de Bloomberg.
   Analiza cuprinde perioada 30 aprilie – 7 mai.

 Radu Georgescu

CNSP recunoaºte
deprecierea leului

FUNDAÞIA “GHEORGHE ÞIÞEICA”
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ

“GHEORGHE ÞIÞEICA”
DROBETA - TURNU SEVERIN

SIMPOZION INTERNAÞIONAL
EDIÞIA a XIV-a

“MEDICINA - PORÞI DESCHISE SPRE VIITOR”
Palatul Cultural “Teodor Costescu”.

Drobeta - Turnu Severin - 11 mai 2019, ORA 10.00

Am spus-o ºi o repet: acest referendum
de pe 26 mai este doar un pretext pentru dl
Iohannis de a-ºi începe campania electoralã, deºi
legea îi interzice. O face în primul rând cu gândul
spre alegerile din toamnã, dar ºi încercând sã-ºi
ajute partidul sã facã un scor mai bun.
   Din pãcate calculele aratã cã nu PNL va fi cel
ajutat, ci partidul noii securitãþi, USR, care se va
cocoþa pe acest referendum.
Cu privire la ce se întâmplã dupã referendum,
Constituþia spune cam aºa: dacã referendumul
este valid, guvernul sau parlamentul face o
iniþiativã legislativã de modificare a Constituþiei
care trebuie sã fie votatã în Parlament cu o
majoritate de 2/3 din aleºi.
Dl Iohannis ºi susþinãtorii dânsului au acum
puþin peste 1/3, deci va fi greu spre imposibil.
   Dar sã considerãm cã Parlamentul, cel pe care
dl Iohannnis îl injurã dimineaþa, la prânz ºi seara,
îi va face pe plac ºi va vota noua formã a
Constituþiei.
Aceastã nouã Constituþie va fi supusã aprobãrii
unui nou referendum popular. Deci, tot acest
proces va dura pânã la calendele greceºti, deci
la ce foloseºte referendumul de pe 26 mai?
   Este însã contraproductiv ca ideea de
referendum sã fie folositã ca pretext de campanie,
cum face Iohannis.
   Cu toþii vrem sã luptãm împotriva corupþiei, dar
noi vrem o luptã împotriva corupþiei respectând
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor ºi nu prin
eliminarea politicã a adversarilor politici.
   Dl Iohannis s-a comportat ca un asistat social
de lux al statului in toti acesti 5 ani de mandat,
tot ceea ce a fãcut ca preºedinte a fost la limita
minimei rezistenþe!
   E de înþeles de ce încearcã acum sã-ºi
camufleze lipsa de rezultate prin tot felul de
manevre politicianiste.
   Ne amintim cum ne-a aruncat, recent, praf în
ochi cu acea spoialã de program ”România
educatã” pe care îl pritocea de 4 ani ºi pe care i
l-au fãcut praf nu adversarii politici, ci chiar marii
specialiºti în domeniu.
   Acum, ne abureºte cu un referendum inutil, poate
lumea sã uite sã-l mai întrebe: cum rãmâne cu
promisiunile din campanie, dle Iohannis? Cum e cu
România lucrului bine fãcut? Dar românii au ochi sã
vadã, urechi sã audã ºi minte sã judece! Mi-e greu
de crezut cã dl Iohannis îi va mai pãcãli încã o datã!
   ALDE nu a onorat invitaþia la consultãri lansatã
de preºedintele Klaus Iohannis.
   De ce? Pentru cã, în general, dl Iohannis nu e
interesat de consultãri reale, ci doar de simularea

Ionuþ Sibinescu (senator ALDE): Iohannis vrea sã
intre în campanie, aºa cã face un referendum

lor. Nu vrea dialog autentic, vrea doar sã þinã
predici de pe scãrile Cotrocenilor; nu are niciodatã
îndoieli ºi nu doreºte sã asculte pãrerea altora.
   Nu acceptãm sã dezbatem teme de Justiþie, atât
timp cât dl Iohannis refuzã sã comenteze o
problemã de maximã gravitate pentru aceasta. Una
extrem de concretã ºi de actualã, precum prezenþa
în fruntea Parchetului General a unui executant
jalnic al dispoziþiilor regimului comunisto-securist.
   Poziþia noastrã e fermã, iar dl Iohannis o
cunoaºte: dl. Augustin Lazãr trebuie sã plece din
funcþie ºi trebuie sã o facã neîntârziat. Orice minut
în funcþie constituie o palmã nemeritatã pe obrazul
celor care au avut curajul de a înfrunta fãþiº regimul
comunist în anii de tristã amintire.
Atât timp cât dl. Iohannis va tãcea pe aceastã temã
îl vom considera nu dezinteresat de subiect, ci
complice al foºtilor torþionari.
Iar sub umbrela acestei complicitãþi, partidul
nostru nu are ce discuta cu preºedintele în
problematica Justiþiei.
   Referitor la posibilitatea modificãrii Constituþiei,
fac parte din rândul celor care susþin o
modernizare a Constituþiei României. Am spus
acest lucru în mai multe rânduri, nu doar acum.
De ce spun asta? Pentru cã actuala noastrã
Constituþie are la bazã textul din 1990, iar ultimele
modificãri au fost fãcute în 2003.
   Însã în România, din 2003 ºi pânã în prezent,
s-au produs o serie de modificãri substanþiale.
De atunci România a devenit þarã membrã a
NATO ºi a Uniunii Europene, avem datorii ºi
responsabilitãþi diferite faþã de partenerii ºi aliaþii
noºtri care trebuie sã se regãseascã ºi în
Constituþia României.
   Un lucru cu care nu pot fi însã de acord este sã
modificãm Constituþia pe picior în scop electoral

ºi nu în urma unei dezbateri reale în
care sã fie implicatã o parte cât mai
mare a societãþii româneºti.

Dacã domnul Iohannis vrea sã se
implice în campanie sã-ºi ajute
partidul, e liber sã o facã, dar hai sã
nu irosim ideea unui referendum
doar pentru a-i da ºansa sã se implice
în campanie.

 Biroul de  presã
al ALDE Drobeta Turnu Severin
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Dragi absolvenþi ai promoþiei 1974,
De aici, din inima trecutului, de la Liceul din Strehaia, unde în

urmã cu 45 ani, porneam plini de vise ºi speranþe, cãtre cele 4 zãri ale
þãrii, vã chemãm de oriunde vã aflaþi, sã spuneti prezent la
Reuniunea de clasã dupã 45 ani, care va avea loc pe 31 mai
2019, ora 10.00, chiar acolo unde s-au pus bazele devenirii noastre
ca oameni: LICEUL TEORETIC din STREHAIA.
   Va aºteptãm cu drag ºi dor!
   Puteþi suna pentru confirmare la numerele de telefon: 0749
202049 (Mari  Vighiruc),  0722 351161 (Teodor Abagiu),
0744 528 010 (Dan Sulugiu).

 urmare din pagina 2

Ediþia din acest an a fost organizatã
alãturi de Palatul Culturii “Teodor
Costescu” cu partener Biblioteca
Judeþeanã I. C. Bibicescu,
manifestãrile desfãºurându-se în
spaþiile acestor instituþii.
   Cuvântul de deschidere a aparþinut
Emiliei Mihãilescu, lui Sorin Vidan,
moderatorul manifestãrii fiind

Festivalul “Primãvara Poeþilor” 2019
distinsa Ileana Roman.
   Din program menþionãm expoziþia de
carte “Cãrþile Severinului”, Colocviul
“România citeºte” Chiar aºa?”, lansãri
de cãrþi ºi întâlniri cu scriitorii Ileana
Roman, Alexandru Turcu, Robert
ªerban, Cosmin Perþa,  Andrei Novac.
   Aproape de Festivalul “Primãvara
Poeþilor”, aºa cum au fost
întotdeauna, au fost scriitori din
Oltenia, Ion Lascu –preºedintele
Filialei Uniunii Scriitorilor din Oltenia,
Mihai Firicã, Nicolae Spiridon, Mihai
Antonescu, dar ºi personalitãþi ale
vieþii culturale mehedinþene,
condeieri de marcã precum Titu
Dinuþ, Florian Copcea, Victor Rusu,
Alexandru Drãghici ºi nu numai.
  Manifestarea a fost una extrem de
reuºitã, un prilej de  dezbatere
despre  parcursul de la idee la carte,
despre „condiþia” de scriitor, de
creeator,  lumea vãzutã prin aceºti
ochi dar ºi a impactului societãþii
asupra creeatorului de carte, a lumii
creeate de aceºtia.  G.P.

 urmare din pagina 7
   Medaliile de aur au fost obþinute de
Emeric Claudiu Ardelean (Colegiul
Naþional „Gheorghe ªincai” din Baia
Mare), Ana Florescu-Ciobotaru ºi
Mircea Raul Bodrogean (elevi ai
Liceului Internaþional de Informaticã
din Bucureºti).
   Medaliaþii cu argint sunt Teodora Stan
(Liceul Internaþional de Informaticã din
Bucureºti) ºi Tudor Lile (Colegiul
Naþional „Moise Nicoarã” din Arad).

Medalia de bronz a revenit Sandrei
Saade, elevã la Colegiul Naþional din Iaºi.
   Lotul României a fost coordonat ºi
însoþit de doamnele profesor Daniela
Bogdan ºi Mihaela Matache.
   Competiþia presupune susþinerea a
trei probe, timp de cinci ore, dintre care
douã probe teoretice ºi una practicã/
experimentalã, toate cu grad de
complexitate extrem de ridicat.
Problemele propuse spre rezolvare
acoperã cinci secþiuni: chimie fizicã,
ºtiinþele vieþii, chimie anorganicã,
chimie organicã ºi chimie analiticã.
   La ediþia din acest an au participat
152 de elevi din 28 de þãri.
   La revenirea în þarã, în data de 28
aprilie, ora 00:15, pe Aeroportul
Internaþional „Henri Coandã”, lotul
olimpic de chimie a fost întâmpinat ºi
felicitat pentru performanþa realizatã de
cãtre ministrul Educaþiei Naþionale,
Ecaterina Andronescu.

BIROUL DE COMUNICARE

ªase medalii...
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã în care vei pune punct în multe
relaþii din anturajul apropiat. De asemenea se vor înteþi
activitãþile intelectuale, demersurile profesionale ºi
dialogurile cu ceilalþi. Este posibil sã-þi remodelezi
mentalitatea ºi felul în care vorbeºti ºi relaþionezi cu
ceilalþi. Probabil cã în urma aflãrii unor secrete despre
unii sau despre acþiunilor lor vei decide sã te îndepãrtezi
rapid de acele persoane. Este bine sã vorbeºti puþin
despre tine ºi despre intenþiile tale. Alþii vor veni spre
tine ca sã le oferi sfaturi ºi soluþii pentru problemele
lor. Fii cumpãtat în tot ºi toate! Cãlãtorii frecvente pe
distanþe scurte ºi implicare în studii ºi cercetãri diverse,
unele spirituale sau ezoterice. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã relaþiile cu membrii familiei ºi treburile
gospodãreºti. O rudã poate avea nevoie de ajutorul tãu
moral sau material.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Veniturile tale se rotunjesc în aceastã sãptãmânã. Este
rost sã primeºti salariul, bonusuri dinspre locul de muncã
sau cadouri din partea celor dragi. Cumva se încheie o
etapã de câºtig din munca proprie, bine fiind sã trasezi
un plan de cheltuieli sau investitii pe termen lung. Pot
apãrea cheltuieli legate de o cãlãtorie sau pentru a te
implica într-un curs de formare personalã sau
profesionalã. Dar, partenerul de viaþã sau colaboratorii
pot interveni într-un fel în planurile tale financiare.
Prudenþã, discernãmânt, rãbdare! Relaþiile cu anturajul
apropiat îþi oferã bãtãi de cap în partea a doua a
sãptãmânii, pentru cã mulþi vor dori sã te provoace la
tot soiul de discuþii ºi acþiuni mai mult în folosul lor.
Cultivã gândirea pozitivã ºi umorul! Existã riscul sã te
afunzi în gânduri neliniºtitoare ºi scenarii neplauzibile.
Treburi gospodãreºti ºi discuþii cu membrii familiei.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sunt zile foarte importante în aceastã sãptãmânã pentru
tine, întrucât ai ºanse deosebite de a schimba multe ºi
mãrunte în viaþa ta. În primul rând ar fi bine sã reevaluezi
relaþiile, situaþiile în care eºti implicat ºi nu în ultimul
rând sã-þi remodelezi felul de a fi ºi de a te raporta la
ceilalþi. În urma analizãrii vieþii tale de pânã acum,
constatãrile pot fi foarte surprinzãtoare. Dar, lasã emoþiile
ºi reproºurile deoparte ºi traseazã alte planuri de viitor.
Revelaþiile din aceastã sãptãmânã te vor ajuta sã gãseºti
soluþii viabile ºi oameni care sã te sprijine în tot ce doreºti
sã întreprinzi. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã sãnãtatea
este vulnerabilã. Ai nevoie de odihnã, liniºte, detaºare de
rutina cotidianã. Posibile cheltuieli majore pe taxe, credite
sau achiziþii scumpe. Prudenþã ºi discernãmânt în toate!
Persoanele din anturajul apropiat te vor solicita mult.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Tendinþa de a te izola de lume este accentuatã
în aceste zile. Sunt momente bune pentru a te retrage
din forfota cotidianã ºi a sta de vorbã cu tine însuþi pe
îndelete. Chiar dacã sãnãtatea este vulnerabilã ºi este
posibil sã ai nevoie de îngrijiri de specialitate, cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Foarte multe
informaþii revelatoare vei primi pe cãi mai puþin
obiºnuite. Noteazã-le într-un jurnal, deoarece la
momentul potrivit îþi vor fi de mare folos. Partenerul de
viaþã ºi colaboratorii îþi vor înþelege stãrile ºi trãirile, dar
cu greu se vor abþine de la provocãri. Fereºte-te sã
escaladezi discuþii ºi conflicte! În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mult mai bine, dar nu forþa nota.
Decizii majore, schimbãri de anvergurã în plan financiar,
secþiunea venituri obþinute de la locul de muncã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu prietenii ºi proiectele socio-
profesionale vor cunoaºte schimbãri importante ºi
definitive în aceste zile. Probabil din cauza unor aspecte
profesionale, de genul finalizarea unor sarcini de lucru,
schimbarea condiþiilor de muncã sau schimbãri
legislative vei decide sã te retragi din cadrul unui proiect,
finalizând totodatã ºi relaþii considerate pânã nu demult
de bun augur. Este bine sã rezervi momente pentru a te
gândi pe îndelete la oamenii ºi faptele din jurul tãu. Fii
prudent ºi rãbdãtor! În a doua parte a sãptãmânii îþi
sunt favorizate odihna ºi detaºarea de cotidian. Planificã
o excursie alãturi de cineva drag ºi de încredere,
lectureazã cãrþi deosebite ºi traseazã planuri noi de
viitor. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã iei în
serios semnalele organismului. Spre finele sãptãmânii
te vei simþi mult mai bine, strãlucind în anturaj.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Perioadã importantã în plan profesional! Se contureazã
un final de etapã în relaþiile profesionale, mai ales cu
ºefii. Pe de altã parte, poate intra în discuþie finalizarea
unor proiecte, a unor sarcini de lucru sau schimbarea
termenilor ºi condiþiilor de desfãºurare a unor colaborãri
de acum încolo. Tensiunile sunt accentuate, fiind dificil
sã ajungi la un consens cu ceilalþi. Ceva sau cineva din
segmentul amoros îþi pune beþe în roatele ascensiunii tale
sociale. Fii foarte prudent, deoarece îþi poate fi deterioratã
imaginea publicã ºi chiar poþi pierde susþinerea unor
oameni de vazã. Membrii familiei te pot sprijini în
demersurile tale profesionale. Liniºte ºi înþelegere gãseºti
acasã alãturi de cei dragi. Discuþii ºi întâlniri cu prietenii!
Spre finalul sãptãmânii, detaºeazã-te de forfota cotidianã
ºi stai de vorbã pe îndelete cu tine însuþi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Se pare cã îþi vei schimba multe dintre concepþiile de
viaþã abordate pânã acum. La asta vor contribui ºi membrii
familiei, rudele sau prietenii apropiaþi ºi de încredere. Totuºi
ar fi bine sã selectezi ceea ce îþi este folositor ºi sã adaugi
ceea ce simþi cã rezoneazã acum cu sufletul tãu. Este posibil
sã te implici în studii ºi cercetãri sau sã creionezi planuri
de cãlãtorie alãturi de cei dragi. Comunicarea este
deficitarã, existând riscul sã iei decizii eronate sau sã
formulezi opinii despre ceva sau despre cineva cu totul
altfel decât realitatea. Alege-þi cuvintele cu grijã ºi evitã
discuþiile ample! A doua parte a sãptãmânii te plaseazã în
centrul atenþiei ºefilor ºi colegilor din câmpul muncii.
Dezbateri profesionale, responsabilitãþi noi, dar ºi
controverse. Îþi sunt utili prietenii ºi cei care îþi pot furniza
informaþii preþioase referitoare la segmentul profesional
în care activezi sau îþi doreºti sã activezi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii sunt legate
de segmentul financiar, secþiunea bani ºi bunuri
comune cu alþii. Se încheie un capitol important,
asta însemnând cã este posibil sã achiþi datorii
restante, sã lãmureºti aspecte legate de credite, de
investiþii sau sã rezolvi documente financiare aferente
unor bunuri patrimoniale. Persoanele alãturi de care
poþi fi implicat în evenimente financiare sunt
partenerul de viaþã, rudele sau colegii de muncã.
Poate intra în discuþie un plan de cãlãtorie sau de
studii ºi de aici sã aparã cheltuieli. Schimbul de
informaþii, cãlãtoriile, studiile, activitãþile cultural-
educative vor fi frecvente în a doua parte a sãptãmânii.
Relaxeazã-te ºi gândeºte-te la scopul relaþiilor ºi
situaþiilor în care eºti implicat. Vei fi foarte surprins
de ce vei afla pe cãi mai puþin convenþionale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se vor evidenþia mult relaþiile parteneriale ºi
colaborãrile din segmentul profesional. Se contureazã un
final de capitol fie într-o acþiune comunã cu aceste
persoane, fie o relaþie propriu-zisã se încheie pe neaºteptate.
Recomandabil este sã fii prudent, atent la cele spuse de
ceilalþi ºi sã decizi în consecinþã. Neînþelegerile din cardul
parteneriatelor pornesc de la cheltuielile ºi veniturile
comune. Se pare cã tu eºti acela care investeºte prea mult
în mofturi personale sau în nevoile celor dragi, afectând
cumva relaþiile parteneriale. Este posibil sã permiþi
celorlalþi sã foloseascã unele bunuri personale
achiziþionate de tine sau sã cheltuiascã din banii puºi
deoparte de tine. Monitorizeazã bugetul veniturilor ºi
cheltuielilor ºi pune limite clare între tine, ceilalþi ºi
privitor la tot ce folosiþi ºi administraþi în comun.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Atenþia ºi eforturile îþi vor fi atrase de ceea ce se petrece
la serviciu în aceastã sãptãmânã. Se finalizeazã o etapã
importantã, fie prin rezolvarea definitivã a unor sarcini de
lucru, fie prin schimbarea condiþiilor de lucru sau prin
schimbarea colegilor. Oricum îþi vei remodela viziunea
despre muncã, despre implicaþiile ei, dar mai ales îþi vei
schimba stilul de a munci ºi de a relaþiona cu persoanele
din acest anturaj. Prudenþã, calm, rãbdare! Eºti foarte
combativ, riscând sã strici relaþii ºi situaþii bune! Un alt
capitol cãruia ar fi bine sã-i acorzi atenþie este sãnãtatea.
Sunt posibile consultaþii ºi analize medicale, dar este vorba
despre ameliorãri, îmbunãtãþirea stãrii tale generale sau
aflarea unor terapii benefice þie acum. A doua parte a
sãptãmânii va evidenþia relaþiile parteneriale ºi colaborãrile
profesionale. Se contureazã cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este foarte important ceea ce se petrece în aceste
zile în segmentul amoros. Se finalizeazã o etapã fie
prin lãmurirea definitivã a unei relaþii, prin renunþarea
la o relaþie sentimentalã, fie prin detaºarea sãnãtoasã
faþã de cineva drag. Poþi descoperi informaþii preþioase
privitoare la cei dragi sau poþi afla despre unele decizii
ºi acþiuni secrete ale acestora. Prudenþã ºi
discernãmânt! Totul se desfãºoarã spre binele tãu
suprem, aºa încât ai încredere cã Divinitatea îþi este
alãturi ºi te face sã înþelegi asta prin diverse semne.
La serviciu este multã forfotã, ai de rezolvat sarcini
urgente ºi complicate. Pentru cã vei reuºi sã rezolvi
totul primind din partea ºefilor calificativul excelent,
colegii îþi pot pune beþe în roate ºi te pot critica din te
miri ce. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te. Controverse parteneriale.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ceea ce se petrece în segmentul domestic ºi în relaþiile
cu membrii familiei va determina schimbãri majore în
plan personal. Se încheie o etapã familialã importantã,
fiind momente propice în aceastã sãptãmânã pentru
discuþii lãmuritoare ºi finalizarea unor treburi gospodãreºti.
Sunt posibile discuþii aprinse cu membrii familiei ºi cu
neamurile pe teme patrimoniale. Eºti susþinut de cãtre
prieteni, astfel cã dezbaterile cu aceºtia îþi pot fi de mare
folos. Schimbãri familiale ºi patrimoniale majore,
definitive ºi unele chiar radicale. Prudenþã, calm, rãbdare,
discernãmânt! Eºti tentat sã te apropii de cineva din
anturajul prietenilor, cineva care te sprijinã ºi te sfãtuieºte
de multã vreme. Este dificil sã stabileºti clar graniþe între
sentimentele de iubire, indiferenþã sau frivol, dar cu puþin
efort ºi bunãvoinþã se poate. Mult de lucru la serviciu!
Îngrijeºte-þi sãnãtatea ºi ocupã-te numai de treburile tale.

Autor: AstroCafe.ro

 (9 - 15 mai 2019)
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CÃTRE,
ASOCIAÞIA DE PROPRIETARI NR. 94 -

Drobeta Turnu Severin
- în atenþia d-nei preºedinte -

            Având în vedere hotãrârea privind înfiinþarea unei noi
asociaþii de proprietari, pentru blocul S5V, scãrile 1 ºi 2, din
Strada Calomfirescu nr. 124, Drobeta Turnu-Severin, hotãrâre
adoptatã în ºedinþa de constituire a asociaþiei noi, întrunitã în
data de 22.04.2019, persoanele alese pentru a întocmi procedura
legalã de constituire a asociaþiei vã solicitã, conform prevederilor
Legii nr. 196/2018, urmãtoarele documente:
1. “Situaþia privind elementele de activ ºi pasiv” ale Asociaþiei de
Proprietari nr. 94, la 31.12.2018 ºi la 30.04.2019;
2. Ataºat celor douã situaþii solicitate anterior, trebuie sã justificaþi cu documente
legal întocmite (semnate de persoanele responsabile cu întocmirea ºi verificarea
acestora) sumele menþionate ºi sã prezentaþi defalcat componenþa valorilor
înscrise la fiecare rând al elementelor de activ ºi pasiv, astfel:
- Soldul registrului de casã;
- Soldul regiei curente;
- Restanþele existente ale tuturor proprietarilor (debit, penalitãþi);
- Soldul datoriilor (regie ºi penalitãþi)  pentru care proprietarii
restanþieri au fost daþi în judecatã, pentru care existã dosare pe rol, ori
dosare care au fost finalizate prin hotãrâri definitive sau dosare care se
aflã în faza de executare;
- Acte de platã încã nerepartizate proprietarilor;
- Soldul fondurilor legal constituite (fd. rulment, fd. reparaþii, fd.
penalizãri, alte fonduri, etc);
- Soldul furnizorilor pentru facturile neachitate;
- Soldul datoriilor cãtre ANAF;
- Soldul datoriilor salariale;
- Soldul datoriilor cãtre RAAN, în curs de judecatã, înscrise în
hotãrâri judecãtoreºti fãcute definitive sau sume date în executare;
- Soldul datorat cãtre RAAN, rezultat ca urmare a încheierii
Contractului de tranzacþie;
- Alte active necirculante ºi bunuri materiale sau valorice aflate în
patrimoniul asociaþiei.
     Solicitarea documentelor ºi înscrisurilor prezentate mai sus, cf. Legii nr.
196/2018, are drept scop informarea proprietarilor noii asociaþii ce se va
constitui (blocul S5V) cu privire la situaþia financiarã a asociaþiei din care
urmeazã sã ne desprindem (Asociaþia nr. 94) ºi a luãrii la cunoºtinþã de cãtre
domniile lor a debitelor ºi creanþelor ce urmeazã a fi împãrþite între vechea
asociaþie  (Asociaþia de Proprietari nr. 94) ºi noua asociaþie (bloc S5V).
     De asemenea, cele douã “Situaþii privind activul ºi pasivul
Asociaþiei de Proprietari nr. 94”, întocmite la 31.12.2018 ºi respectiv
la 30.04.2019, vor sta la baza încheierii Protocolului de desprindere
din vechea asociaþie ºi a întocmirii Procesului-verbal de predare-
primire a gestiunii financiar-contabile de cãtre noua asociaþie.

În atenþia d-voastrã, vã facem cunoscut intenþia de a funcþiona
independent ca asociaþie începând cu data de 01.06.2019, caz în
care, pentru luna mai 2019, urmeazã a se hotarî în adunarea generalã
de constituire a noii asociaþii, cum ºi de cãtre cine se vor repartiza
utilitãþile ºi cheltuielile aferente blocului S5V, scara 1 ºi 2.

În concluzie, în condiþiile în care nu asiguraþi datele solicitate prin
prezenta adresã, pe cale amiabilã, ne rezervãm dreptul de a formula
cereri pentru lãmurirea aspectelor de cãtre organele abilitate.
   Termenul pentru formularea rãspunsului, conform art. 28 din
Legea nr. 196/2018, este de 10 zile.

Reprezentanþii proprietarilor din blocul S5V:
Paºolea Ion    ºi    Antonie Mircea

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

În perioada 03-05.05.2019
în cea mai modernã salã din
România, “Arena” Cluj Napoca, s-a
desfãºurat Cupa Europeanã de
cadeþi la care au participat 568
sportivi din 28 þãri.
   Cadeþii legitimaþi la CSM Drobeta
Turnu Severin care au reprezentat
România s-au clasat dupã cum
urmeazã:
Loc II
-COVACIU IASMINA -48 kg
Loc VII
-VLADU ANA MARIA -44 kg
Neclasaþi
-ARGINT DIANA -52 kg
-TOPALÃ VLAD -90 kg

La “Arena” Cluj Napoca, s-a
desfãºurat Cupa Europeanã de cadeþi

   Dupã competiþie au urmat douã
zile de stagiu comun de pregãtire
unde sportivii noºtri au luat parte
pentru a-ºi completa ºi ridica
nivelul de pregãtire în vederea
pregãtirii cât mai bune pentru
participarea la Campionatul
European de cadeþi ce se va
desfãºura la Varºovia în luna iunie.
   Urmeazã Cupa României de
seniori ºi Campionatul Naþional de
Ne-Waza seniori în Poiana Braºov
ºi o alta Cupa Europeanã de cadeþi
de la Biesko Bijala, Polonia.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin
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În etapa a VIII-a din seria I a
Ligii a III-a la fotbal feminin, ACS
Atletic Drobeta a fost învinsã cu 3-0
în deplasarea de la ACS Carmen
Bucureºti ºi a suferit primul eºec
stagional. Gazdele au intrat încã de
la pauzã cu un avans liniºtitor, dupã
golurile izbutite de Iuliana Obreja ºi
Ioana Biscoveanu, iar, în repriza
secundã, au mai înscris o datã, prin
Alina Dobre, ºi s-au impus astfel la
scor de neprezentare.
   Înfrângerea a pãstrat totuºi echipa

Organizatã cu sprijinul Primãriei
Drobeta Turnu Severin ºi al Asociaþiei Judeþene
de Fotbal Mehedinþi, prima ediþie a Cupei “CFR
1943” la futsal, rezervatã juniorilor U19, a fost
adjudecatã de ACS Viitorul Bãleasa. Pregãtitã
de Sorin Pãtraºcu, formaþia din judeþul Olt, lider
în seria a V-a a Campionatului Naþional de
Futsal U19, a câºtigat toate cele 3 meciuri
disputate la turneul gãzduit de Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin. Astfel, Viitorul
Bãleasa a trecut, pe rând, de ªomii ªimand (6-
2), Jiul Rovinari (8-4) ºi CFR’43 Turnu Severin
(9-4), intrând astfel în posesia trofeului. Pe
locul secund s-a clasat Jiul Rovinari (6 puncte),
iar podiumul a fost completat de echipa
severineanã, antrenatã de Alexandru Sitaru, care
a acumulat 3 puncte, prin victoria repurtatã în
meciul cu arãdenii de la ªimand, scor 6-1. În

Promovare compromisã

Liga a III-a, seria I, etapa a VIII-a
Carmen Bucureºti - Atletic Drobeta 3-0
Dream Team Bucureºti - Progresul Bucureºti 7-2
Dunãrea Giurgiu - Luceafãrul II Filiaºi 0-3
Clasament
1. Atletic Drobeta 8   5 2   1 32-7 17
2. Dream Team Bucureºti 7   5 2   0 27-7 17
3. Carmen Bucureºti 7   5 0   3 53-4 15
4. Progresul Bucureºti  8   3 0   5 23-21 9
5. Luceafãrul II Filiaºi 8   2 0   6 9-57 6
6. Dunãrea Giurgiu 8   1 0   7 9-56 3

severineanã pe primul loc în
clasament, la egalitate de puncte cu
ACS Dream Team Bucureºti,
contracandidatã care are însã golaveraj
inferior, dar ºi un meci mai puþin
disputat, chiar împotriva echipei
Carmen Bucureºti. Indiferent însã de
rezultatul restanþei ACS Carmen
Bucureºti (15 puncte) - ACS Dream
Team Bucureºti (17 puncte),
programatã pentru data de 11 mai,
fetele pregãtite de Daniel Ispas, care
au 17 puncte, vor pierde primul loc al

clasamentului. “Din pãcate,
înfrângerea de la Carmen
Bucureºti ne compromite
ºansele de promovare. E
greu sã lupþi
împot r iva
unei echipe
care îºi
permite sã
ofere salarii
jucãtoarelor.
Noi avem 2
meciuri de

d i s p u t a t ,
contracanditatele
noastre Dream Team ºi
Carmen mai au trei de
jucat”, a spus
antrenorul severinean
Daniel Ispas. Echipa sa
are programat
urmãtorul joc pe data
de 19 mai, tot în
deplasare, la ACS
Progresul Bucureºti. În
ultima etapã a

sezonului, ACS Atletic Drobeta va juca,
pe 26 mai, pe Stadionul Termo din
Drobeta Turnu Severin, cu ACS
Luceafãrul II Filiaºi.

Cupa CFR’43, adjudecatã de Bãleasa

 M. O.

 M. O.

Liga a IV-a, etapa a XVIII-a
Inter Salcia- CS Strehaia 0-1 (0-0)
Viitorul Cujmir - Viitorul ªimian 0-3 (N)
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova 2-1 (0-0)
Pandurii Cerneþi - AS Obârºia de Câmp  1-0 (0-0)
Victoria Vânju Mare - Decebal Eºelniþa 1-0 (1-0)
AS Turnu Severin - Dunãrea Pristol 3-0 (N)
Clasament
1. Strehaia 18   16 0   2 50-9 48
2. ªimian 18   15 2   1 61-5 47
3. Dãnceu 18   14 1   3 58-23 43
4. Cerneþi 18   13 3   3 50-28 39
5. Orºova 18   9 1   8 29-29 28
6. Eºelniþa 18   7 2   9 32-23 22
7. Salcia 18   7 0   11 37-34 21
8. Obârºia 18   5 1   12 22-32 16
9.Vânju Mare 18   5 1   12 17-52 16
10. Pristol* 18   3 2   13 18-52 11
11. Tr. Severin 18   2 4   12 26-52 10
12. Cujmir 18   1 5   12 25-92 8
*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
Liga a V-a, etapa a XVII-a
Voinþa Vrata - Inter Crãguieºti 3-5 (2-3)
AS Dârvari - ªtiinþa Broºteni 2-4 (1-0)
Real Vânãtori - Viitorul Floreºti 2-5 (2-1)
Dunãrea Hinova - ASG Hinova 2-4 (1-4)
Unirea Gârla Mare  - Coºuºtea Cãzãneºti 3-3 (1-1)
Voinþa Opriºor - Avântul Bistriþa 2-1 (2-0)
Clasament
1. Crãguieºti 17   13 2   2 67-31 41
2. Broºteni 17   10 3   4 49-30 33
3. Floreºti 17   9 4   4 41-27 31
4. D. Hinova 17   8 2   7 45-38 26
5. Vânãtori 17   7 3   7 50-60 24
6. Cãzãneºti 17   6 5   6 35-33 23
7. Gârla Mare 17   7 1   9 45-44 22
8. Bistriþa             17   7  3   8 40-38 21
9. Opriºor 17   6 3   8 35-46 21
10. Vrata 17   6 0   11 35-51 18
11. ASG Hinova 17   5 2   10  38-70 17
12. Dârvari 17   5 0   12 51-63 15

primul joc, severinenii fuseserã învinºi de Jiul
Rovinari cu scorul de 5-4, deºi în minutul 10
conduceau cu 3-0! “Echipa din Severin a fost
cel mai tare adversar al nostru. Are în
componenþa lotului câþiva jucãtori interesanþi ºi
sper sã gãseascã resursele necesare pentru a
putea participa din toamnã în Campionatului
Naþional de Futsal U19”, a spus antrenorul Sorin
Pãtraºcu. “Cu mai multã atenþie, puteam sã
obþinem mãcar locul secund”, a replicat Alex
Sitaru. Echipa sa a jucat în formula: Eduard
Lupu, Adrian Frânculescu - Constantin Dãnoiu,
Andrei Nohaiu, Cristian Mocofanu, Raul
Iorgulescu, Eugen Toader, Relu Clement, Andi
Chircu, Rãzvan Harcãu ºi Iulian Szaniszlo.
   Cupa “CFR 1943” a fost prima competiþie
de futsal din istoria judeþului Mehedinþi.
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Mã nepoate, fu lume
preamãritã pi la noi pi la Mehedinþi
zilele trecute, cã la bairamuri sã întrec
unii pe alþii sã participe. Acuma nu ar
fi rãu dacã ne alegem ºi cu ceva bun.
Sã vedem câte din promisiunile lu’ nea
Cuc di la Transporturi sã concretizeazã,
ori câte din cele promise de omologul
di la Turism, nea Trif, devin realitate.
   Pã da, cã venirã, sã plimbarã, vãzurã
ce mai ºtiau deja, mai era ºi unu mic
de e parlamentar de Mehedinþi, mai
sãrea din când în când sã-l vadã
lumea. Mã nepoate, da sã vezi cum
erau toþi cu veste roºii, de parcã sã
fãcea bulionu’ ºi altceva nimica. ªi sã-
l fi vãzut pe primaru’ di la Burila cum
fãcea când la stânga, când la dreapta,
sã aparã în cadre la toate televiziunile.
Ce sã mai tãvãlea Tanþa lu’ Precingine
pe jos de râs, ziceai cã sã uitã la
desene animate. Bine, pãnã la urmã
sã luminã statuia lu’ Decebal ºi Podu’
di la Mraconia, deºi unii ziceau cã s-a
mai întâmplat ºi pin Decembrie. Da a
doua oarã probabel fu pe bune. Numai
cã uitarã sã punã ºi neºte toalete
ecologice, sã nu strice bunãtate de

Sucã, Cuc ºi luminile lu’ Decebal di la Mraconia, pieþele pustii ale
Severinului ºi caprele din Castelul Pleºa

naturã. Cã e pãcat.
   Mã fraþilor, bate vântu’ pin pieþele
severinene, mai ceva ca pe vremea
rãposatului. Or fi magazinele astea
mari de vinã, or fi preþurile, încã nu s-
a stabilit, da când intrã Sucã în Piaþa
Mircea sã închinã. Pã când zisã cã vrea
douã kile de cartofi, sã auzi aºa un
ecou, de zisã cã a greºit ºi a intrat în
vreo catedralã, ceva. Sã sperie ºi ieºi.
   Între timp, bine cã ajunsã ºi tanti
Weber pi la noi pi la Severin, sã-l mai
scoatã ºi pe nea Palaºcã pin oraº, sã
vadã ce s-a mai miºcat între timp, ce
s-a mai schimbat.
   Vine vara, bine-mi pare, copiii sã
duc la mare. Cam aºa era pe vremea
lu’ al lu’ Zbanghiu. Numai cã acuma
apãrurã neºte copii care servesc
îngheþatã, pe o reclamã electoralã di
la ALDE. Or fi luat exemplu di la
Mehedinþi unde chiar ºi ospãtarii pot
ajunge politicieni. Auzi la ei, copii care
sunt puºi sã serveascã îngheþatã, în
loc sã o mãnânce. Poate reuºesc
social-liberalii sã explice mai bine.
   Acuma, cã ºefii ‘mnealor, nea Tãri, îi
îndeamnã pe români sã înveþe limba

maghiarã, e altã poveste. Pãi poate aºa
sã explicã cum a fost datã maghiarilor
Moºtenirea Gojdu! Cadou, fãrã
numãr, fãrã numãr...
   Supãrare mare, când întrebarã
jurnaliºtii dacã pot primi permis de
parcare fãrã platã, în zona centralã a
municipiului Drobeta Turnu
Severin, pentru timpul în care vin
la solicitarea oficialitãþilor locale.
Primirã rãspuns pe loc, chiar di la
ºefu’comunicãrii, cã ziariºtii sã
mai ºi plãteascã. Pãi ºi dacã nu
mai vin ziariºtii, cui sã mai laudã
‘mnealor? Da sã nu obosiþi
rãspunzând la întrebare.
   Mã nepoate, la Zilele oraºului, ãl
mai bine o duserã cei cu micii, cã ºi
pe ploaie ºi pe vânt, mehedinþenii
gãsirã timp de un mic ºi o bere. Aºa, sã
cinsteascã oraºu’, cum trebuie.
   Mã nepoate, faceþi ceva cu
patrimoniul, cã e mare pãcat. Pin
Castelul Pleºa, di la Obârºia de Câmp,
pasc oile ºi caprele, aºa cã dacã nu sã

implicã nimenea, s-ar putea sã nu mai
rãmânã nici pereþii. Acuma, unii vor
zice cã proprietatea e privatã, de când
a fost revendicatã, dar pe principiul
ãsta se alege praful ºi pulberea. Da
dacã nu intereseazã pe nimeni, în afarã
de niºte capre nevinovate... Sã fi fost

doar la fonfe’ anunþu’ cu intenþia
Muzeului  mehedinþean de a-l reda
circuitului turistic? Cã pe atunci nu sã
intrase în campanie!

Pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!

 Biroul de presã

Se numeºte campania de informare iniþiatã de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni adresatã celor care vor sã plece în strãinãtate,
fie la studii, fie pentru cãutarea unui loc de muncã. În acest context,
reprezentanþii ministerului au organizat o activitate de informare ce a
cuprins ºi judeþul nostru, destinatã în aceastã etapã tinerilor.
   În alocuþiunea rostitã, prefectul judeþului, domnul Nicolae DRÃGHIEA,
a apreciat ideea campaniei ºi a fãcut apel la  necesitatea furnizãrii unor
informaþii clare pentru a preveni capcanele în care pot cãdea tinerii, în
sensul accesãrii unor instituþii de învãþãmânt neperformante, sub nivelul
instituþiilor de învãþãmânt românesc ºi care nu oferã o perspectivã realã
de dezvoltare a carierei.

INFORMARE ACASÃ!
SIGURANÞÃ ÎN LUME

 nea Mãrin

8 - 14 MAI8 - 14 MAI


