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7 - 13.07. 2016

de Sorin Vidan

Mai mult sau mai puþin zgomot, pentru mai nimic

Acum, odatã cu recenta
remaniere a guvernului privirile se
reîndreaptã spre Cioloº ºi Iohannis,
dupã ce luni de zile ne-am
preocupat mai mult de alegerile
locale ºi noile configuraþii de putere
de la nivelul comunitãþilor. Se
apropie alegerile parlamentare a
cãror mizã, ºtim, e una foarte
importantã pentru guvernul
tehnocrat. Care guvern îºi face
acum, parþial, bagajele, dar se
gândeºte deja la pasul numãrul doi.

Un nou parlament va impune
probabil ºi un nou guvern, cã vrea
sau nu vrea Iohannis. Remanierea
a surprins totuºi, nefiind precedatã
de nicio dezbatere sau pregãtire
mediaticã. Una dintre reacþiile cele
mai interesante le-a avut Traian
Bãsescu, în maniera lui exageratã,
gongoricã: „Pãcat cã a fost aruncat
peste bord Marius Bostan, un
ministru valoros. În afarã de
impostori, gulgutieri, obedienþi,
oportuniºti ºi incompetenþi,
Guvernul Cioloº a avut ºi un
ministru competent în activitatea sa
ºi absolut responsabil în declaraþii
publice, inclusiv cea legatã de
educaþie, chiar dacã aceasta din
urmã a fost afectatã de oarecare
inabilitate politicã, dar absolut
corectã pe fond. ªi pentru cã era
inteligent, competent pe domeniul
sãu ºi independent faþã de unele
structuri de securitate naþionalã,

Marius Bostan a fost remaniat. Un
prostãlãu incompetent ºi obedient
îl va înlocui pe Marius Bostan, spre
salvarea interesului naþional”.
Acum nu ºtim dacã sã ne luãm
sau nu dupã Bãsescu, aº îndemna,
dacã-mi este permis, la prudenþã
în aceastã privinþã. Din multe
puncte de vedere ºi Bãsescu e un
actor grãbit, degrabã vãrsãtor de
efecte speciale retorice. Evident,
printre acestea, mai spune ºi
lucruri adevãrate.
Guvernul Cioloº nu a strãlucit ºi
nu strãluceºte. Pentru mulþi, ca ºi
Iohannis, reprezintã o imensã
dezamãgire. ªi se prea poate sã fie
ºi ultimul guvern aºa zis tehnocrat
pe care îl vom mai vedea în aceºti
urmãtori ani. Vom reveni la
guvernãri de extracþie politicã,
dupã generalele din toamnã. Asta
nu înseamnã cã vom scãpa, cum
zice Bãsescu, de obedienþi,

oportuniºti ºi incompetenþi. Doar cã
vor avea o identitate politicã mai
clarã. Acum, sã nu ne imaginãm cã
un ministru, de unul singur, oricât
de priceput ar fi, s-ar putea
descurca în faþa sistemului pe care,
chipurile, îl conduce. Sistemul e
totdeauna mai puternic ºi mai bine
ancorat în realitate decât e un
ministru sau altul. Sistemul rezistã,
miniºtrii nu prea. Din acest punct
de vedere, al sistemelor inerte ºi
prost croite ce guverneazã
realitatea autohtonã, nu e cazul sã
ne facem iluzii cã s-ar putea
schimba ceva radical nici dupã
parlamentare. O remaniere, un nou
guvern, o lege douã, multe
declaraþii –dar nici o reformã
substanþialã care sã zguduie din
temelii lumea româneascã a
instituþiilor ºi cutumelor.
Mai mult sau mai puþin zgomot,
pentru mai nimic...

Academicianul Dinu C. Giurescu:
“Brexit-ul e decizia unui stat suveran care
nu vrea sã mai asculte de Bruxelles. Noi
nu vom avea de suferit din punct de
vedere economic pentru cã nu mai suntem
stãpâni pe resursele noastre ºi pe þarã”
Academicianul Dinu C.
Giurescu vorbeºte, într-un interviu,
despre semnificaþia Brexit-ului, despre
suveranitate, mândrie naþionalã,
directive europene care încorseteazã
naþiunile, imigranþi ºi moschei.
Pentru istoricul Dinu C. Giurescu
votul britanicilor care au spus DA
ieºirii din blocul comunitar
reprezintã „decizia unui stat suveran
care ascultã nu de ceea ce i se
impune, ci de ceea ce cred oamenii
cã e mai bine pentru þara lor”.
„Marea Britanie a fost o putere
colosalã care are în gena ei
sentimentul naþional, mândria
naþionalã. Ceea ce s-a întâmplat
reprezintã decizia unui stat suveran,
a unui stat care nu vrea sã mai
asculte de deciziile de la Bruxelles,
ci ascultã de ceea ce cred propriii
cetãþeni cã e mai bine pentru þara
lor”, a comentat Dinu C. Giurescu

într-un interviu acordat revistei Q
Magazine.
Istoricul spune cã deciziile,
directivele europene sunt un corset
care nu te lasã sã respiri ºi criticã
faptul cã România a devenit o slugã
în faþa birocraþiei Bruxelles-ului.
“La noi, a existat în învãþãmânt o
tendinþã de suprimare a orelor de
istorie în favoarea unor scheme
teoretice pentru ceea ce va fi
Uniunea Europeanã în viitor. Este
un exemplu de slugãrnicie a
decidenþilor noºtri politici”, afirmã
academicianul Dinu C. Giurescu.
Abordând ºi problema crizei
refugiaþilor, istoricul nu a putut sã
nu comenteze ºi controversa legatã
de ridicarea unei moschei în
România. “Britanicii au sentimentul
cã amestecul devine extrem de
nociv pentru ei. Acea cotã
nesuferitã de imigranþi musulmani

pe care fiecare þarã ar trebui s-o situaþie.”, a mai spus academicianul
accepte este, în fapt, inacceptabilã. pentru Q Magazine.
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Sãrbãtoare pentru locuitorii comunei Greci

A fost petrecere mare,
duminicã, 3 iulie a.c. pentru
locuitorii din comuna Greci,
judeþul Mehedinþi.
La sãrbãtoarea organizatã de
doamna Aurelia Mosorcea, singura
primariþã aleasã în Mehedinþi, ºi
de Consiliul Local Greci în Pãdurea
de la Bîltane a venit multã lume.
A fost alãturi de ei ºi presedintele
Consiliului Judeþean Mehedinti,
Aladin Georgescu. De asemnea la
sãrbãtoarea locuitorilor din comuna
Greci au participat ºi Liviu Mazilu,
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, dar ºi Vlad
Bontea, preºedintele Organizaþiei
PSD Strehaia.

Voia bunã a fost asiguratã de
Ansamblul
Profesionist
“Danubius” al Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu” subordonat
Consiliului Judeþean. Orchestra,
soliºtii ºi dansatorii Ansamblului
Profesionist “Danubius” au oferit
un spectacol extraordinar tuturor
celor care au venit în Pãdurea
Bîltanele, pentru a celebra alãturi
de locuitorii comunei Greci “florile
de tei”, mai ales cã ultima
reprezentaþie la care au fost invitaþi
artiºtii de la “Danubius” a fost cu
peste zece ani în urmã.
De altfel, nici spectacole nu au
mai fost în comuna Greci adresate
unui public larg, în afara faptului

cã la nedeea satului, de Ispas unii
dintre cetãþeni organizeazã “hore”
la ei acasã, ºi, desigur, existã
nunþile unde se mai distreazã cei
din partea locului.
Pe scena amenajatã, într-un timp
extrem de scurt, special pentru
sãrbãtoare de cãtre primãriþa
Aurelia Mosorcea au evoluat artiºtii
Ansamblului “Danubius” precum
Anica Ganþu, Luciana Vãduva,
Angela ºi Ion Magheru, Claudia
Catanã sau Gheorghe Vulcãnescu.
Comuna Greci a fost cam uitatã
cumva, iar fostul edil nu a reuºit sã
facã pentru oamenii locului mai

nimic, nu au apã, canalizare,
drumurile sunt proaste ºi ne
aducem aminte ºi de celebra ºcoalã
ridicatã în jurul unui stîlp de
telegraf. Sperãm ca singura
primãriþã din judeþ, care a reuºit în
mai puþin de o sãptãmânã sã ofere
o petrecere de pominã locuitorilor,
a reparat ºi drumul spre locul
acesteia ºi a reuºit sã amenajeze o
scenã sã fie cu adevãrat un primar
foarte bun pentru comunitate, mai
ales cã se bucurã de sprijinul
acordat de Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.
 Gabi Pogaci

Guvernul a aprobat
Programul naþional pentru creºterea
calitãþii vieþii persoanelor vârstnice
care trãiesc în cãmine. Cãminele
pentru persoane vârstnice pot fi
finanþate de la bugetul de stat pentru
acoperirea cheltuielilor cu salariile
personalului de specialitate ºi a
cheltuielilor curente de funcþionare,
astfel încât sã asigure revizuirea ºi
implementarea
planului
individualizat de asistenþã ºi
îngrijire, precum ºi scurtarea
timpului de soluþionare a cererilor
în aºteptare, acordând prioritate
identificãrii de soluþii pentru
acordarea serviciilor de îngrijire în
comunitate ºi la domiciliu.
Bugetul alocat acestui program de
interes naþional este de 9 milioane

lei, iar perioada de derulare a
programului nu depãºeºte data de
30 noiembrie 2016. Fondurile se
asigurã de la bugetul de stat, prin
bugetul alocat Ministerului Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi
Persoanelor Vârstnice cu aceastã
destinaþie.
Conform actului normativ aprobat
de Guvern, suma maximã care poate
fi solicitatã este de 50% din
standardul minim de cost stabilit la
nivel naþional pentru cãminele
pentru persoane vârstnice, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 978/
2015, în funcþie de capacitatea
cãminului, din care:
- minim 30% pentru acoperirea
cheltuielilor cu salariile personalului
de specialitate angajat al cãminului

sau cu care acesta a încheiat contract
de prestãri de servicii pentru
activitãþile de evaluare/elaborare/
implementare a planului de
intervenþie/îngrijire ºi asistenþã/
management de caz;
- restul, pânã la maxim 50%, pentru
acoperirea altor cheltuieli curente de
funcþionare.
Acordarea de finanþare se
realizeazã în baza cererilor de
finanþare întocmite de serviciile
publice de asistenþã socialã în
subordinea/coordonarea cãrora
funcþioneazã cãminele pentru
persoane vârstnice.
Metodologia de evaluare,
selectare ºi de finanþare a cererilor
de finanþare se aprobã prin ordin al
ministrului Muncii, Familiei,

Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice. Încheierea contractelor de
finanþare,
monitorizarea
implementãrii ºi controlul fondurilor
alocate în cadrul acestui program se
va face de cãtre agenþiile judeþene
pentru plãþi ºi inspecþie socialã,
respectiv a Municipiului Bucureºti.
Activitãþile eligibile pentru acest
program sunt cele care vizeazã
revizuirea planurilor de intervenþie/
planurilor individualizate de
asistenþã ºi îngrijire ºi
implementarea mãsurilor aferente ºi
cele care vizeazã implementarea
metodei managementului de caz
pentru persoanele rezidente în
cãmin, precum ºi pentru
persoanele aflate pe lista de
aºteptare.
Biroul de presã

Cãminele pentru persoane vârstnice pot fi finanþate
în cadrul unui nou program naþional
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Mãsuri de simplificare la nivelul administraþiei publice centrale
ºi pentru modificarea ºi completarea unor acte normative
mijloace de platã online,
prin intermediul POSurilor instalate la unitãþile
Trezoreriei Statului sau la
sediile instituþiilor publice
beneficiare ale sumelor ºi
prin alte modalitãþi de platã
reglementate de acte
normative în vigoare, prin
mandat poºtal sau în
numerar la ghiºeele
serviciilor publice
comunitare
regim
permise de conducere ºi
înmatriculare a vehiculelor
Miercuri, 6 iulie, subprefectul din cadrul instituþiilor prefectului, la
judeþului Mehedinþi, Andrei casieriile unitãþilor Trezoreriei Statului,
Stãniºoarã, a susþinut o conferinþã de în condiþiile legii.
presã, în cadrul cãreia a adus la
“Pentru sumele încasate prin
cunoºtinþã prevederile Ordonanþei de intermediul POS-urilor instalate la
Urgenþã nr. 41/2016 privind stabilirea unitãþile Trezoreriei Statului,
unor mãsuri de simplificare la nivelul comisioanele se suportã de la bugetul
administraþiei publice centrale ºi de stat, prin bugetul instituþiilor
pentru modificarea ºi completarea publice din structura cãrora fac parte
unor acte normative (publicatã în unitãþile Trezoreriei Statului, iar pentru
Monitorul Oficial al României, Partea cele încasate prin intermediul POSI, nr. 490/30.VI.2016).
urilor instalate la sediile instituþiilor
Prin aceastã ordonanþã de urgenþã, publice beneficiare, comisioanele se
Guvernul a introdus o serie de mãsuri suportã din bugetele acestora”, a
pentru reducerea birocraþiei, precizat subprefectul Andrei
simplificarea ºi digitalizarea procedurii Stãniºoarã.
de reducere a documentelor.
CONTUL DESCHIS PENTRU
Pentru cele douã instituþii care PLATA ACESTOR TAXE ESTE
funcþioneazã în subordinea Instituþiei URMÃTORUL:
Prefectului judeþului Mehedinþi, Serviciul RO25TREZ461502601X006807 –
Public Comunitar pentru Eliberarea ºi „Disponibil din sume colectate
Evidenþa Paºapoartelor Simple conform art. 11.1 alin. (1) din OUG
Mehedinþi ºi Serviciul Public Comunitar nr. 195/2002"
Regim Permise de Conducere ºi CUI 4222174
Înmatriculare Vehicule Mehedinþi, au
De asemenea, au intervenit
intervenit urmãtoarele modificãri:
modificãri ºi în ceea ce priveºte modul
La autoritãþile competente sã realizeze de achitare a taxelor pentru eliberarea
operaþiuni de înmatriculare, autorizare paºaportului:
provizorie ºi eliberare a permiselor de Paºapoartele simple electronice se
conducere încaseazã tarifele aferente elibereazã titularului dupã achitarea
confecþionãrii ºi valorificãrii plãcilor cu taxei de paºaport constituite din
numere de înmatriculare permanentã, contravaloarea paºaportului ºi a taxei
de probã, temporare ºi provizorii, pentru serviciul public prestat,
atribuirii unui numãr de înmatriculare stabilite potrivit legii. Taxa de paºaport
preferenþial, pãstrãrii combinaþiei pentru paºapoartele eliberate în þarã
numãrului de înmatriculare, precum ºi se încaseazã într-un cont distinct de
contravaloarea certificatelor de disponibil deschis la unitãþile
înmatriculare, a autorizaþiilor provizorii teritoriale ale Trezoreriei Statului pe
ºi a permiselor de conducere, sumele numele instituþiei publice cu
pot fi achitate prin virament, prin personalitate juridicã din care face

parte structura cu atribuþii în eliberarea
ºi evidenþa paºapoartelor.
Sumele pot fi achitate prin virament,
prin mijloace de platã online, prin
intermediul POS-urilor instalate la
unitãþile Trezoreriei Statului ºi alte
modalitãþi de platã reglementate de
acte normative în vigoare, prin
mandat poºtal, în numerar la casieriile
instituþiei publice cu personalitate
juridicã din care face parte structura
cu atribuþii în eliberarea ºi evidenþa
paºapoartelor sau la casieriile
unitãþilor Trezoreriei Statului la care
acestea îºi au deschise conturile.
Pentru sumele încasate prin
intermediul POS-urilor instalate la
unitãþile Trezoreriei Statului,
comisioanele se suportã de la bugetul
de stat, prin bugetul instituþiilor
publice din structura cãrora fac parte
unitãþile Trezoreriei Statului.
CONTUL DESCHIS PENTRU
PLATA ACESTOR TAXE ESTE
URMÃTORUL:
RO42TREZ461502602X006808 –
„Disponibil din sume colectate
reprezentând taxe de paºaport conform
art.15.1 din Legea nr. 248/2005”.
CUI 4222174
Adresa Trezoreriei unde se poate
face plata în numerar este urmãtoarea:
str. Piaþa Radu Negru nr. 1 –Drobeta
Turnu Severin.
Adresa casieriei Instituþiei
Prefectului judeþului Mehedinþi, unde
se poate face plata în numerar (pentru
paºapoarte) este urmãtoarea:
Palatul Administrativ, str. Traian nr.
89 parter –Drobeta Turnu Severin.
Informaþiile care trebuie completate
de cetãþeni pe documentele de platã
sunt urmãtoarele:
- CNP-ul ºi numele persoanei
beneficiare a serviciului solicitat
- Contul IBAN
- Codul fiscal ºi denumirea Instituþiei
Prefectului unde va fi depusã cererea
de eliberare a paºaportului,
permisului de conducere,
certificatului de înmatriculare sau a
altor documente, dupã caz
- Suma ºi tipul de documente pentru a
cãrui contravaloare se încaseazã plata.
Atât în cazul paºapoartelor simple

temporare, cât ºi a paºapoartelor
simple electronice, în situaþia în care
plata taxei de paºaport s-a efectuat prin
mijloace de platã online, la momentul
depunerii cererii, solicitantul trebuie sã
prezinte extrasul de cont doveditor,
certificat de bancã. Când plata se
efectueazã prin mandat poºtal este
necesarã prezentarea ca document
doveditor al plãþii factura aferentã
emisã de oficiul poºtal.
Actele necesare ºi termenele de
eliberare ale documentelor emise de
MAI rãmân neschimbate.
Precizãm faptul cã cetãþenii pot
depune cereri pentru eliberarea
paºapoartelor simple electronice
precum ºi pentru paºapoartele
simple temporare la orice serviciu
public comunitar, indiferent de
locul de domiciliu.
Paºaportul simplu electronic, poate
fi ridicat de la orice serviciu public
comunitar pentru eliberarea
paºapoartelor, nu doar acela de unde
s-a depus cererea, cu condiþia ca
cetãþeanul sã fi optat pentru acest
lucru la momentul depunerii cererii.
De asemenea, la solicitare,
paºapoartele simple electronice se
pot livra, prin curier, la adresa de
domiciliu sau la reºedinþã, în
schimbul unei taxe suplimentare care
se plãteºte la momentul primirii
documentului.
Taxele care se percep de cãtre
Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere ºi
Înmatriculare Vehicule Mehedinþi
sunt urmãtoarele:
1. Contravaloare permis de
conducere –68 lei
2. Contravaloare certificat de
înmatriculare –37 lei
3. Contravaloare autorizaþie de
circulaþie provizorie –13 lei
4. Contravaloare placa tip A –20 lei
5. Contravaloare placa tip B –23 lei
6. Contravaloare placa tip C –17 lei
7. Contravaloare plãci cu numere
provizorii –40 lei
8. Tarif atribuire numãr preferenþial –
45 lei
9. Tarif pãstrare numãr –30 lei
 Continuare în pag. 7
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Comunicat de presã
În conformitate cu
prevederile OMECTS nr. 4799/2010,
Metodologia de organizare ºi
desfãºurare a examenului de
Bacalaureat, valabilã ºi pentru
examenul de bacalaureat 2015,
conform OMEN nr. 5080/2015, în
ziua de 03.07.2016, începând cu ora
11.00, a avut loc ºedinþa publicã
desfãºuratã la Colegiul Tehnic
Decebal din Drobeta Turnu Severin,
cu ocazia tragerii la sorþi în vederea
alcãtuirii comisiilor de examen ºi de
evaluare ale bacalaureatului 2016,
sesiunea iunie-iulie.
Doamna Inspector ªcolar
General, prof. dr. Mirela Pintea
Enea, a instruit participanþii la
ºedinþã referitor la respectarea cu
stricteþe a prevederilor legale în
vederea desfãºurãrii în foarte bune
condiþii a probelor scrise ale
examenului de bacalaureat.
Probele scrise au început pe 4 iulie
cu proba de limba ºi literatura românã,

au fost urmate de proba obligatorie
a profilului în ziua de 6 iulie ºi se vor
finaliza pe data de 8 iulie cu proba la
alegere a profilului ºi a specializãrii.
Rezultatele se vor afiºa în ziua de 12
iulie 2016, dupã care vor urma
eventualele contestaþii rezultatele finale
urmând sã fie puse la dispoziþia celor
interesaþi pe data de 16 iulie 2016.
Din partea Inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi va exista o
permanentã monitorizare în toate
cele 5 centre de examen ºi
subcomisii ale acestora, precum ºi
în centrul de evaluare stabilit la
nivelul judeþului.
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi mulþumeºte cadrelor
didactice pentru participarea la
constituirea comisiilor de
bacalaureat ºi ureazã tuturor
candidaþilor mult succes în
obþinerea unor rezultate bune ºi
foarte bune!
BIROUL DE PRESÃ IªJ MEHEDINÞI

Jandarmii asigurã ordinea publicã pe
timpul examenului de Bacalaureat
Începând cu data de 04 iulie a.c., efective din cadrul Jandarmeriei
Mehedinþi asigurã mãsurile de ordine publicã pe timpul desfãºurãrii
examenului de bacalaureat, la 8 centre de examinare aflate în
responsabilitate, pe raza judeþului Mehedinþi.
Misiunea jandarmilor este de a preveni faptele care ar putea tulbura ordinea,
liniºtea publicã ºi desfãºurarea în condiþii de siguranþã a examenului de bacalaureat.
Astfel, jandarmii vor pãstra permanent legãura cu reprezentanþii instituþiilor
de învãþãmânt, în vederea soluþionãrii imediate a oricãror incidente care ar
pune în pericol siguranþa elevilor sau a cadrelor didactice.
În intervalul 04-08 iulie a.c., jandarmii mehedinþeni sunt prezenþi pe
timpul susþinerii probelor scrise din cadrul Examenului Naþional de
Bacalaureat la urmãtoarele centre de examinare:
- Colegiul Naþional “Gheorghe Þiteica” Drobeta Turnu Severin;
- Colegiul Naþional Economic “Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin;
- Colegiul Tehnic “Lorin Sãlãgean” Drobeta Turnu Severin;
- Colegiul Naþional “Stefan Odobleja” Drobeta Turnu Severin;
- Liceul Teoretic “Traian Lalescu” Orºova;
- Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramã;
- Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Strehaia;
- Liceul Teoretic “Dr. Victor Gomoiu” Vânju Mare.
Totodatã jandarmii vor asigura securitatea lucrãrilor pe timpul
transportului acestora de la centrele de examinare, la douã centre de
evaluare din municipiul Drobeta Turnu Severin.
Pentru buna desfãºurare a acestor activitãþi, jandarmii recomandã
cetãþenilor sã respecte prevederile legale în vigoare, reamintind cã nu vor
fi tolerate fapte care aduc atingere ordinii publice ºi siguranþei cetãþeanului.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Olimpicii români au cucerit
patru medalii la Balcaniada de
Informaticã (seniori)

Lotul olimpic de informaticã
al României a obþinut douã medalii
de aur ºi douã medalii de argint la
a XXIV-a ediþie a Balcaniadei de
Informaticã pentru seniori,
desfãºuratã la Nicosia, în perioada
27 iunie - 3 iulie.
Costin-Andrei Oncescu (clasa a
X-a/Colegiul Naþional „Dinicu
Golescu” din Câmpulung Muscel,
judeþul Argeº), laureat cu argint la
ediþia precedentã, ºi Costin Andrei
Constantinescu (clasa a XI-a/Liceul
Internaþional de Informaticã din
Bucureºti) ºi-au adjudecat
medaliile de aur, în timp ce Andrei
Popa (clasa a XI-a/Liceul Teoretic
„Mihail Kogãlniceanu” din Vaslui)
ºi Nakajima Tamio-Vesa (clasa a

XI-a/Liceul Vocaþional Pedagogic
„Nicolae Bolcaº” din Beiuº) au fost
recompensaþi cu medaliile de
argint. Costin-Andrei Oncescu a
obþinut medalia de aur cu punctaj
maxim, iar România a ocupat locul
I în clasamentul pe naþiuni.
Echipa României a fost condusã
de prof. Szabó Zoltan (Târgu Mureº)
ºi Petru-Eric Stãvãrache, student la
Universitatea din Bucureºti, fost
olimpic. Competiþia a reunit 13
echipe din 11 þãri: Albania, Bosnia,
Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia,
Moldova, Muntenegru, România,
Serbia ºi Turcia.
BIROUL DE COMUNICARE

Lotul olimpic al României,
participant la a II-a ediþie a Olimpiadei
Balcanice de Geografie (24-30 iunie/
Radalj, Serbia), a obþinut o medalie
de aur, douã medalii de argint ºi o
medalie de bronz.
Performanþa a fost realizatã de
urmãtorii elevi: Omar Hamod (clasa
a X-a la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Bucureºti) -medalie de
aur, Iulia Armencea (clasa a XI/
Colegiul Naþional „Costache Negri”
din Galaþi) ºi Victor Vescu
(Complexul Educaþional „Lauder
Reut” din Bucureºti) - medalii de
argint, respectiv Ana-Maria Cotun
(Colegiul Naþional „Nicu Gane” din
Fãlticeni) - medalie de bronz.

Selecþia componenþilor lotului sa realizat pe baza rezultatelor
înregistrate la Olimpiada Naþionalã
de Geografie, desfãºuratã în aprilie
2016, la Sibiu.
În conformitate cu regulamentul
Olimpiadei Balcanice de Geografie ºi
iGeo, fiecare echipã este compusã din
4 elevi ºi 2 profesori coordonatori.
Concursul a inclus trei probe: proba
teoreticã (scrisã), proba practicã (în
teren) ºi proba multimedia. Toate
probele s-au desfãºurat în limba
englezã. La ediþia curentã au
participat concurenþi din 6 þãri.
BIROUL DE COMUNICARE

MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE
ªI CERCETÃRII ªTIINÞIFICE

Patru medalii la Balcaniada de
Geografie pentru olimpicii români

MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI
CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Schimb de chiori cu ºchiopi
* Bãiatul cu breton rar ºi
figurã de evadat din oastea lui Robin
Hood, Dacien Cioloº, actualmente
ºef peste un cabinet de tehnocraþi de
jerpelitã circumstanþã, a purces,
zilele trecute la un soi de remaniere,
înlocuind niºte chiori cu niºte, n-o
sã vã vinã sã credeþi, ºchiopi.
Concret, dumnealui a operat
modificãri la vârful ministerelor
Transporturilor, Comunicaþiilor,
Educaþiei ºi Românilor de
Pretutindeni. Cine pe cine a schimbat
nu are, repet, nicio importanþã,
întrucât nu am aflat pânã acum ca
vreunul dintre deþinãtorii de
portofolii în cabinetul tehnocraþiei
tehnocraþiilor mondiale sã fi excelat
cumva, cu adevãrat, la nivel de
competenþã în vreun domeniu
anume. Ba dimpotrivã, aº putea
spune. Ce nu înþeleg eu, ºi, odatã
cu mine, nu cred cã înþeleg nici cei
mai mulþi dintre români, este de ce
au rãmas în funcþie ministrul
Agriculturii, Irimescu parcã, ºi cel al
justiþiei, madam’ Prunã Raluca,
oameni care –se vede cu ochiul liber
–fac, odatã cu fiecare zi care trece,
un rãu imens României?! Asta este
o întrebare, zic eu, legitimã. Dar
întrebarea întrebãrilor este de ce nu
a demisionat întreg cabinetul. La
asta, cine rãspunde? E cineva peacolo? Aº, ghinion!
* Cireaºa de pe tort a venit odatã
cu celebrul „proiect de þarã”, anunþat
cu surle ºi tobe de Dulapul Sãsesc
–probabil cea mai expresivã
ilustrare, de la Maiorescu încoace,

a teoriei formelor fãrã fond. Care
„proiect de þarã”, bãi aceºtia, cã de
doi ani voi tãiaþi cu spor frunzã la
câini, în timp ce v-aþi mãrit simbriile
cât alþii într-o legislaturã! Te-apucã
râsul, dacã nu te prinde mai întâi
nevoia sã pui mâna pe un retevei.
Sau pe vreun mãturoi –cum
vã place!
* CNATCD... ºi cum i-o mai zice
(avem noi, românii, vocaþia
denumirilor acestora lungi,
arborescente, menite sã te
impresioneze, sã-þi dea, vorba aia,
cu firma-n cap, ceva de speriat!) a
dat dispoziþie Ministerului Educaþiei
sã-i retragã lui Victor Ponta titlul de
doctor în drept. Comedia cu
doctoratul lui Ponta, pusã în scenã
acum câþiva ani de Bãsescu ºi...
asociaþii, continuã, dupã cum se
vede, cu un nou episod. Un episod
mai mult decât rocambolesc, cum
vom vedea. În ce mã priveºte, declar
sub cuvânt de onoare cã nu mã
topesc de dragul lui Victor Ponta,
cã nu i-am citit teza de doctorat, prin
urmare nu ºtiu ce, cât ºi dacã a
plagiat. Dar nu mi se pare câtuºi de
puþin în regulã ca acelaºi CNATDC
ºi nu mai ºtiu cum, care i-a acordat,
în 2003, lui Ponta titlul de doctor,
sã vinã acum ºi sã cearã, tot el,
retragerea acestui titlu. Când a fost
acest CNATDC (ºi nu mai ºtiu cum)
riguros, profesionist, competent,
serios, drept, în 2003, când l-a uns
doctor pe Ponta sau acum, când þine
morþiº sã-i retragã acest titlu?
Poftim? Orice om sãnãtos la cap

vede cã organismul cu pricina a
devenit o jalnicã unealtã
politicianistã, pe care toþi nãvligii fãrã
har ºi caracter care se perindã pe la
cârma acestei þãri nefericite o
manipuleazã dupã cum le dicteazã
interesele de moment. Altminteri,
logic ar fi ca un tratament mãcar
aproximativ asemãnãtor sã fie aplicat
tuturor demnitarilor, mai mult sau
mai puþin cunoscuþi marelui public,
care ºi-au luat în aceºti ani tot felul
de titluri ºtiinþifice. ªi nu doar unul.
Despre plagiatul „latifundiarei”
Kovesi, dezvãluit ºi dovedit de unii
ºi de alþii, ca sã nu amintim decât
acest caz, mai pomeneºte cineva?
Poftim? Dar despre doctoratele atâtor
ºi atâtor ciocoi judeþeni, care abia
reuºiserã sã treacã niºte biete cursuri
de alfabetizare, despre asemenea
mizerii nu mai aminteºte nimeni?
* EURO 2016 este pe sfârºite, iar
în momentul când Obiectivul
mehedinþean va apãrea în chiºcuri,
veþi cunoaºte, stimaþi cititori, numele
primei finaliste (Portugalia sau Þara
Galilor), cea de-a douã urmând sã
se aleagã dintre Franþa ºi Germania,

partidã ce se va disputa în aceastã
searã. Câteva observaþii asupra
acestui turneu final, indiferent cine
va câºtiga titlul european. Calitativ,
fotbalul practicat de echipele
calificate la acest turneu a fost sub
aºteptãri, doar câteva meciuri
ridicându-se peste limita
mediocritãþii. Echipa Franþei a avut
parte de un traseu mult facilitat, încã
din perioada tragerii la sorþi,
altminteri lotul lui Deschamps a fost
mult sub valoarea doveditã în alte
competiþii europene ºi mondiale.
Din cauza programãrii, multe echipe
de top (Spania, Italia, Anglia ºi
probabil Franþa însãºi, dacã nu
Germania) au pãrãsit sau vor pãrãsi
prematur competiþia, nereuºind sãºi atingã visurile de mãrire, la care
sperau cu destulã îndreptãþire.
Revelaþia turneului –echipa Islandei,
care a eliminat destul de
convingãtor Anglia (ãsta da Brexit!).
Ruºinea turneului –Naþionala
României! Cine va câºtiga titlul
european? Portugalia! Nu
credeþi? Aveþi doar puþinticã
rãbdare pânã duminicã...

politicã localã
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Politicieni mehedinþeni eliminaþi dupã scrutinul local
Romulus Vâlcu, marele perdant
în Drobeta Turnu Severin

Candidatul ALDE Mehedinþi
pentru funcþia de primar al
municipiului Drobeta Turnu Severin
a fost Romulus Vâlcu. La momentul
respectiv aceastã soluþie a pãrut sã
fie singura variantã pentru acest
partid. Deºi înaintea campaniei
electorale se pãrea cã nu poate rata
intrarea în Consiliul Local, dupã
consumarea scrutinului local s-a
demonstrat cã rezultatul a fost un
dezastru pentru Romulus Vâlcu ºi
formaþiunea politicã pe care o
reprezenta. Romulus Vâlcu a
obþinut, în calitate de candidat
pentru funcþia de primar, doar 1116
voturi, un numãr foarte mic raportat
la aºteptãrile sale ºi ale ALDE
Drobeta Turnu Severin ºi insuficient
pentru ALDE Severin sã atingã
pragul electoral. Frustrarea este nu
atât cã ALDE Drobeta Turnu Severin
nu a obþinut niciun consilier
municipal, ci faptul cã, dacã ar
obþinut fie ºi doi consilieri, Romulus
Vâlcu ar fi fost în mod sigur ales
viceprimar al Severinului. Aceastã
alegere era iminentã, întrucât ºi la

Alegerile locale din data de 5 iunie au constituit pentru unele partide locale, îndeosebi cele care au
participat pentru prima datã la un astfel de scrutin, o mare provocare politicã ºi electoralã. Dintre
acestea, PMP ºi ALDE Mehedinþi au fost partidele care au reuºit sã acceadã în administraþia publicã
localã, însã total diferit. În timp ce PMP Mehedinþi a obþinut doi consilieri locali în noul Consiliu Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin ºi niciunul în Consiliul Judeþean, la ALDE Mehedinþi situaþia a fost
tocmai invers; acest partid a obþinut doi consilieri judeþeni ºi niciunul local în Drobeta Turnu Severin.
Consiliul Judeþean a fost aleasã în
funcþia de vicepreºedinte Renata
Nanciu, consilier judeþean pe lista
ALDE Mehedinþi, deºi Alianþa
PSD+UNPR Mehedinþi deþinea
majoritatea consilierilor.
Eºecul suferit în municipiul Drobeta
Turnu Severin l-a scos, într-o mare
mãsurã, din prim-planul politicii locale
pe Romulus Vâlcu, liderul organizaþiei
locale. Romulus Vâlcu are o lungã
experienþã ca politician ºi ales local.
S-a afirmat în PNL Mehedinþi fiind timp
de trei legislaturi consecutive consilier
municipal din partea liberalilor. A
deþinut ºi o bucatã bunã de timp
funcþia de viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin. În anul 2008,
atunci când PNL Mehedinþi a candidat
singur la alegerile locale a fost foarte
aproape sã fie desemnat candidatul
acestui partid pentru Primãria Severin.
S-a renunþat în cele din urmã,
optându-se pentru candidatura lui
Constantin Sãceanu, care, la vremea
aceea, era directorul general al
defunctei RAAN, cea mai mare unitate
economicã a judeþului. S-a considerat
cã era o variantã care aducea mult mai
multe voturi ºi aºa a ºi fost, pentru cã
atunci PNL Drobeta Turnu Severin a
obþinut un scor foarte bun. Romulus
Vâlcu nu a renunþat însã la ideea de a
candida pentru Primãria Drobeta
Turnu Severin, însã la scrutinul
urmãtor, din anul 2012, partidul sãu a
fost parte a alianþei politice ºi electorale
USL Mehedinþi, iar candidatul acesteia

Mãsuri de simplificare...
 urmare din pag. 4

Taxele care se percep de cãtre
Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea ºi Evidenþa
Paºapoartelor Simple Mehedinþi
sunt urmãtoarele:
Paºaport temporar:
1. taxã imprimat CNIN –97 lei;
2. tarif suplimentar –100 lei;
3. taxã prestãri servicii –22 lei.

Paºaport electronic pentru
persoane cu vârsta pânã în 12 ani:
1. taxã imprimat CNIN –236 lei;
2. taxã prestãri servicii –22 lei.
Paºaport electronic pentru
persoanele cu vârsta peste 12 ani:
1. taxã imprimat CNIN –261 lei;
2. taxã prestãri servicii –22 lei.
Cancelaria Prefectului Judeþului
Mehedinþi

a fost desemnat Marius Screciu,
primarul ales la scrutinul din acest an.
În anul 2013 Romulus Vâlcu era
exclus din PNL Mehedinþi. În anul
urmãtor se alãtura proaspãtului partid
înfiinþat în judeþ, PLR Mehedinþi. Acest
partid, alãturi de PC Mehedinþi, au
devenit ALDE Mehedinþi, iar Romulus
Vâlcu se profila ca lider al celei mai
mari organizaþii locale. Eºecul
surprinzãtor înregistrat la scrutinul din
5 iunie poate pune capãt carierei
politice promiþãtoare pe care Romulus
Vâlcu a vrut sã ºi-o construiascã în
Drobeta Turnu Severin.
Ionuþ Sibinescu sau riscul
eºecului asumat
Ionuþ Sibinescu era consilier
judeþean în funcþie în momentul în
care a decis sã candideze pentru

un nou mandat. A avut însã proasta
inspiraþie de a candida ca
independent, crezând cã poate sã
obþinã numãrul de voturi necesar
pentru a-ºi pãstra mandatul. A
desfãºurat o campanie electoralã
suficient de insistentã, bazându-se
îndeosebi pe sprijinul tinerilor ºi pe
nemulþumirile oamenilor faþã de
partidele politice. În cele din urmã a
pierdut, chiar dacã a primit foarte
multe voturi pentru un candidat
independent ºi a devansat multe
partide locale. ªi-a asumat cu toatã
convingerea candidatura ca
independent ºi, totodatã, riscul care
a decurs din aceastã opþiune. Îi mai
trebuiau câteva sute de voturi pentru
a rãmâne în continuare consilier
judeþean, însã a pierdut. Ionuþ
Sibinescu s-a afirmat politic în PD
Mehedinþi ºi a deþinut funcþia de
consilier judeþean în mai multe
mandate. În anul 2012 a fost ales
consilier judeþean pe lista M N MH,
însã la puþin timp dupã alegeri a
pãrãsit PDL Mehedinþi, alãturânduse PSD Mehedinþi. Eºecul de la
scrutinul local, pe care de altfel ºi l-a
asumat, poate avea consecinþe directe
asupra carierei politice a lui Ionuþ
Sibinescu, un politician local care a
crezut în capacitatea sa de a produce
o schimbare în politica mehedinþeanã.
 Mircea Popescu
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Apocalipsa dupã Brexit ºi insolenþa
duducãi Margareta Duda
politicieni ai Bruxelles-ului. O
eventualã ieºire a Angliei peste doi
ani ar crea un precedent ºi, poate,
alte zale din lanþul UE se vor rupe
în viitorul apropiat. Fapt ce ar
falimenta centralizarea dictatorialã
a Europei ºi planurile
bildelbergilor. În mod deliberat se
exagereazã cu aºa-zisul ºoc pentru
Ce atîtea lacrimi de România din pricina Brexit. Da,
crocodil, atîta spectacol cu analiºti pentru Guvernul de la Bucureºti ºi
dramatici, atîtea profeþii, pentru Isãrescu e o pasã bunã, un
înfricoºãri, prognosticuri ºi motiv de reinstituire a recesiunii,
dezbateri inutile? Anglia a renunþat inflaþiei, austeritãþii, un motiv de a
la cleºtele de scos dinþi al juca din nou pe degete cursul
Bruxelles-ului, n-a plecat din valutelor ºi de a umbla tot la
Europa! E tot acolo! Ieºirea din UE punguþa românilor, pînã în 2018,
e la mîna Parlamentului britanic. cînd se vor schimba banii
Englezii au dat doar o palmã româneºti ºi vor fi puse pe piaþã
Bruxelles-ului. ªi bine au procedat! marfare cu lei noi. Din toatã
UE ºi Bruxelles-ul s-au întins prea ameþeala Brexit-ului, unii rechini ai
mult cu politicile macabre, cu finanþelor mondiale au de cîºtigat,
poftele
dictatoriale
ºi poate doar Monarhia decorativã a
discriminatorii, confiscînd Angliei, destul de contestatã, va
suveranitatea statelor membre. suferi o letalã loviturã ºi nu doar
Dacã Bruxelles-ul, diriguit de niºte de imagine. Votul zdrobitor pentru
pensionari
cu
sinapse ieºirea Regatului Unit din UE este
telecomandate, cu uzurã moralã ºi efectul unui act democratic, în cea
fizicã avansatã (care ºi-au pierdut mai veche democraþie din lume.
din cauza vîrstei înaintate
Urmaºii-trîntori ai fostului rege
capabilitãþile, abilitãþile ºi chiar
vor primi anual 4,5 milioane de
uzul raþiunii), nu-ºi vor corecta
euro de la statul român
atitudinea faþã de statele membre
Întorcîndu-ne la papugii noºtri,
UE, aceastã contagiune naþionalistã pe Liviu Dragnea îl mãnîncã pielea
va clãtina Europa din temelii. ºi crede cã n-are cine îl scãrpina.
Franþa, Grecia ºi Olanda sînt gata Cu presa dupã el, s-a dus la aºade marº… dar nu sînt singurele. zisa casã regalã ca sã se dea mare
Bruxelles-ul a primit o palmã durã cã el face ºi drege. ªtiindu-se cu
pe care o meritã ºi din partea musca pe dosarul penal, încearcã
noastrã ºi din partea altor state s-o dea la pace cu oricine, chiar ºi
membre, cãrora le-a servit cu urmaºii-trîntori ai fostului rege,
austeritate la micul dejun, haraci la dudele asistate social, nobili doar
prînz ºi supunere necondiþionatã la la cerºit, care, fãrã ruºine ºi cu
cinã. Votul englezilor a zdruncinat insistenþã agresivã, cer privilegii ºi
zdravãn regatul bilder-iluzioniºtilor ajutor financiar mãrit din partea
de la Bruxelles ºi poate cã Regatul unui popor cãruia nu-i aparþin.
Unit al Marii Britanii nu va mai fi la Gaºca de paraziþi are tupeul sã
fel de unit ca pînã la referendum! cearã suplimentarea finanþãrii de la
Scoþia ºi Irlanda cer rãmînerea în statul român. La fel cum fostul rege
UE. Ameninþãrile curg din belºug, Mihai a avut insolenþa fãrã limite
de parcã ar veni Apocalipsa! Pentru sã conteste ºi sã refuze plata
britanici nu va veni, e posibil sã obligaþiilor fiscale restante cãtre
vinã pentru UE. De aici ºi spaima bugetul de stat, în valoare de 4,1
armatelor de funcþionari ºi milioane lei, el aflîndu-se pe listele

marilor datornici publicate de
ANAF. Auziþi, ce sumã cere coana
Margareta Duda de la statul român
pentru huzur ºi distracþie! De
muncit n-a muncit o zi, dar vrea
4,5 milioane de euro pe an de la
noi! Poporul suferã de foame,
avem bãtrînii noºtri în aziluri ºi
copiii flãmînzi în orfelinate, iar
Dragnea moare de grija urmaºilor
tot mai avari ai trãdãtorului Mihai,
care ºi-a educat fiicele în acelaºi
spirit în care ºi el, la vremea lui, a
procedat cu poporul român. Ideea
finanþãrii urmaºilor fostului rege
este susþinutã ºi de politicianul
mîndru de cele cinci soacre ale sale
–Tãriceanu! Cioloº, Iohannis,
Gorghiu, care sfideazã lucrãrile
istoricilor de bunã credinþã, comit
acelaºi pãcat, aplaudînd intrarea
într-o legalitate ilegalã în Republica
România a urmaºilor unui trãdãtor
al Neamului Românesc, un „nevoiaº
al minþii”, cum l-a numit marele
Pamfil ªeicaru pe fostul rege Mihai.
Nu-i aºa?, cînd e ordin, cu plãcere,
stimabililor ordinari!
Care casã regalã, tovarãºi
Iohannis ºi Cioloº?
România este Republicã!
Pe cine reprezentaþi, domnilor
Iohannis, Cioloº, Dragnea ºi alþii
ca voi? Vã reamintesc replica lui
Molotov, cînd, la 12 septembrie
1944, întrebat de Lucreþiu
Pãtrãºcanu de ce U.R.S.S. impune
condiþii mult mai grele de armistiþiu
decît cele acceptate mareºalului
Antonescu, Molotov le-a rãspuns:
Antonescu reprezenta România.
Voi nu reprezentaþi Patria Românã!
Dacã Dragnea ºi restul
trepãduºilor sînt aºa de grijulii cu
fetele cetãþeanului fãrã patrie,
Mihai, sã le dea din banii lor. ªi
parlamentarii care vor vota
acordarea de noi fonduri coanei
Margareta Duda sã dea din
salariile lor nesimþite. ªtiþi ce
înseamnã vizita ºi promisiunile
fãcute de Dragnea coanei
Margareta Duda? Startul
concursului de lustruire a ghetelor

unor strãini de neam, faza
individualã! Tehnocratul Cioloº l-a
întrecut pe Dragnea: „Noi lucrãm
deja cu Casa Regalã la o
propunere”. Care casã regalã,
tovarãºi Iohannis ºi Cioloº?
România este Republicã! Cum
prinþul penal Paul, cumãtrul lui
Bãsescu, are probleme cu justiþia
din cauza preamãritelor pohte la
pãdurile ºi terenurile Þãrii, papugiii
ãºtia din partidele care au fãcut
istorie prin corupþie ºi jaf, au trecut
la lustruirea de coroane pentru niºte
venetici la fel de lacomi ca ºi ei! Cer
clasei politice, parlamentarilor,
marelui absent Iohannnis ºi lui
Dragnea sã respecte ºi sã apere
interesele Republicii România, nu
sã susþinã fantomele monarhice
parazite. Proiectul de lege privind
acordarea de noi fonduri fetelor
cetãþeanului Mihai, iniþiat de minþi
antinaþionale, este o cale de a
întreþine niºte trîntori care de milenii
îºi pãstreazã mentalitatea de paraziþi.
Coanei Margareta Duda îi recomand
cu cãldurã sã se înscrie la niºte
cursuri de reciclare ºi, obligatoriu,
de limbã românã. Sã nu mai
poceascã frumosul grai românesc.
Uitaþi-vã cum s-au unit trãdãtorii
între ei, politicieni ºi jurnaliºti
laolaltã ºi ne bagã pe gît niºte
venetici avari, manipulare, minciuni
ºi mizerie umanã! Domnilor care
trãiþi într-o Republicã, ocupaþi-vã de
treburile imperioase ale României!
Acordaþi atenþie ºi ajutor nemeritat
unor leneºi mutanþi precum Tãnase
Scatiu, odioºi pe toate planurile,
agramaþi prin excelenþã, dar cu stofã
de negustori, pricopsiþi din
naivitatea noastrã, ca un Dinu
Pãturicã, indivizi care se
autointituleazã prinþi ºi prinþese, dar
n-au miºcat un deget pentru Patria
Românã. Voi, neisprãviþilor, care
întreþineþi hoþia în România
democraticã ºi o alãptaþi din bugetul
poporului, veþi avea parte de o
judecatã pe mãsurã!
Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Ce-am avut ºi ce-am pierdut?

Dacã stai sã analizezi sumar, în cele
mai multe oraºe ale þãrii se regãsesc,
fãrã niciun fel de probleme, relicve
ale comunismului. Dacã stai sã te uiþi
la anumite comune ºi sate ºi cãtune
se regãsesc anumite relicve de ev
mediu târziu. Pânã la urmã se naºte
întrebarea cum a trecut epoca
modernã peste România ºi cum a
afectat-o. Spun specialiºtii în istorie
cã modernizarea þãrii a fost începutã
imediat dupã instalarea regalitãþii.
Pânã atunci România se zbãtea sã
iasã din fumul negru ºi gros al Evului
Mediu. Cel puþin în Moldova ºi în
Þara Românescã, unde nu a fost atât
de bine evidenþiatã influenþa
imperiului din Vest, lucrurile stãteau
de-a dreptul dramatic. Mai ales în
zona ruralã. De altfel ºi în urmã cu o
sutã de ani lucrurile stãteau dramatic,
în special în ceea ce priveºte accesul
la utilitãþi, educaþie, calitatea vieþii,
calitatea hranei, accesul la servicii de
sãnãtate ºi altele. Bãrbaþii români erau
atât de costelivi, încât cu greu se
calificau pentru serviciul militar. ªi
împerecherea, spun cãrþile de
sociologie ºi medicinã, se fãcea în
aceeaºi camerã comunã în care
locuia toatã lumea, de la vârsta a
treia, stâlpii familiei, pânã la sugari.
Se murea vârtos în lipsa accesului la
servicii medicale corespunzãtoare.
Alimentaþia se baza pe cartof, nãut,
fasole ºi linte, deºi România era

grânarul Europei. Vara era mai
simplu, când apãreau urzicile,
prunele ºi alte legume, fructe ºi
buruieni. Românul fãcea ce fãcea,
locuia în case din chirpici sãpate
în pãmânt ºi tot reuºea sã distileze
alcoolul care îi dãdea putere de
muncã ºi îl fãcea sã uite mizeria
în care trãieºte, dacã era conºtient
de ea, accesul la educaþie fiind
limitat, în general.
Se spune cã imediat dupã
instalarea regalitãþii, germanii au
rãmas consternaþi cum s-au putut
construi palate ºi clãdiri somptuoase
în Bucureºti, fãrã ca sub acestea sã
existe un sistem de canalizare. Adicã
întâi s-au fãcut clãdirile ºi dupã a
apãrut ºi sistemul de canalizare. A fost
cândva, dar mai ºi este pentru cã sunt
multe porþiuni locuite din România în
care serviciile de utilitãþi publice nici
nu ºi-au fãcut simþitã prezenþa. ªi în
anumite zone rurale oamenii resping
astfel de elemente ale modernizãrii ºi
ale civilizaþiei. Motivul este legat tot
de pauperizare. Apa la þeavã sau la
robinet este acceptatã, dar canalizarea
nu, pentru cã, per total, creºte costul
pentru fiecare metru cub de apã
consumatã.De aceea acum ne
întâlnim cu paradoxul ca sãtenii sã
nu îºi mai doreascã niciun fel de
canalizare, dacã înainte cu 20 de
ani plângeau dupã modernizãri ºi
servicii de utilitãþi publice ºi le

cereau primarilor sã îi scoatã ºi
pe ei la luminã.
Românii au revenit la motivul care
i-a unit de secole. Nu este vorba de
visul de veacuri ºi anume unitatea de
neam ºi de þarã ºi unificarea teritoriilor
româneºti ºi a popoarelor vorbitoare
de aceeaºi limbã, ci de sãrãcie.
Românii au trãit secole de-a rândul
sub spectrul sãrãciei. Modernizarea
are preþul ei. Românii nu au putut
niciodatã sã trãiascã la un anumit
nivel. Unii au fost prea bogaþi ºi alþii,
mulþi, prea sãraci. Nu au existat
politici de echilibrare a dezvoltãrii ºi
de ridicare din sãrãcie a regiunilor.
Uite, de exemplu, grecii. A mai auzit
cineva ceva de ei? Mai ieri erau în
faliment ºi îi plângea toatã lumea cã
se uitã prin tomberoane ºi cã dau foc
la deºeuri împotriva politicilor de
austeritate. Uite cã grecii nu au mai
murit ºi nu au mai explodat. La ei
sãrãcia însemna trecerea de la 4.000
de euro pe lunã la 3.000 de euro pe
lunã ºi renunþarea la al 13-lea ºi la al
14-lea salariu. Asta înseamnã sã fii
mafiot, cum se spune.

Culmea este cã românii sunt cei
mai sãraci din Europa, dar muncesc
cel mai mult. Mai mult ºi decât
polonezii ºi germanii. De ce nu sunt
plãtiþi în mod corespunzãtor românii?
De ce avem preþuri aliniate la þãrile
UE, dar lefurile nu? Cine are interesul
sã menþinã românii în sãrãcie ºi lipsã
de perspective? Cel mai probabil tot
românii fac asta, dar s-au obiºnuit sã
dea vina pe alþii sau pe conspiraþii
universale. ªi în bine ºi în rãu,
românii au gãsit câte o conspiraþie
sau câte un român care a fost motorul
lucrurilor. Cum am dat-o, cum nu
am dat-o mereu am ieºit egali în
sãrãcie, indiferent de epoca pe care
am traversat-o. Avem ºi noi scoarþa
noastrã de oameni bogaþi. Dacã
sãrãcia s-a distribuit în mod egal,
bogãþia nu. Putem sã fim ºi noi
suedezi sau islandezi? Nu. Suntem
prea aproape de Africa. E mai
convenabil în sãrãcie, pentru cã nu
ai niciodatã nimic de pierdut.
România în sine pare sã fie un minicontinent cu propriile particularitãþi.
 ªtefan Bãeºiu
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Un mare jubileu:

75 de ani de la apariþia ISTORIEI LITERATURII ROMÂNE DE
LA ORIGINI PÂNÃ ÎN PREZENT de G. CÃLINESCU (II)

 urmare din numãrul trecut

„Cã limba în structura ºi
lexicul ei fundamental este latinã pare
–subliniazã G. Cãlinescu –un fapt
izbitor. (...) Astfel tot ce priveºte
situarea omului pe pãmânt ºi sub
astre, ca fiinþã liberã, civilã, cu
instituþii ºi viaþã economicã
elementarã, categoriile existenþei în
sfârºit, intrã în zona latinã. Românul
crede în Dumnezeu, în îngeri, în zâne
ºi a fost botezat de preot la bisericã,
unde dumineca, mai ales bãtrân, îºi
face cruce ºi se roagã. El nu e pãgân,
cãci vede deasupra lui, pe cer,
soarele, luna ºi stelele, ºi nici sãlbatic.
E domn, om vechiu de cetate ºi þãran,
având o þarã, o lege, ascultând de un
împãrat. Având pãmânt, lucreazã,

face arãturã, semãnãturã, mânuieºte
sapa, secera, împinge boii. Seamãnã
secarã, trifoi, cânepã. La pãdure, la
munte, la ºes, încalecã pe cal, sau se

duce pedestru ori cu carul. Toamna
pe ploaie, vânt, ceaþã, fulger, iarna pe
ger de crapã pietrele stã la adãpost.
Are casã cu scoarþe pe pereþi, cu uºã,
o curte, un staul, un câine, vacã cu
lapte, scroafã, oi, gãini. De la fântânã
aduce apa cu ulciorul ori cu gãleata.
De-i e foame stã la masã pe scaun ºi
prânzeºte ori cineazã, mâncând
pâine, ceapã cu sare, ai, caº, carne
fiartã în oalã sau friptã pe tãciuni. Se
slujeºte de lingurã, mestecã ºi înghite
îmbucãtura încet .Toamna pune
curechi în bute ale cãrei doage le
astupã cu papurã, iar mai târziu taie
ºi afumã porcul. Seara îºi aºterne, se
culcã, se acoperã ºi doarme. Umblã
desculþ sau încãlþat, se purecã, se
scarpinã, se scaldã, se îmbãiazã, se
tunde, pune cãmaºã, se îmbracã. Are
simþire, cuget ºi-i place când pãsãrile
cântã în arbori, când înfloresc ºi
înverzesc pomii, merii, cireºii. Dacã
e înãcrit, amãrât, zice din frunzã ºi din
ceterã. În tinereþã merge la peþit ºi-ºi
alege muiere, fãcând nuntã. Are socru,
soacrã, pãrinþi, frate, sorã, nepoþi,
feciori, cumnaþi, fini. Mortul se pune
în mormânt ºi femeile îl bocesc.
Corpul are oase, sânge, cap, frunte,
tâmple, ochi, urechi, rost, dinþi, limbã,
barbã, mustãþi, piept, spinare, ºale,
maþe, buric, pulpe, genunchi ºi insul
e gras, vârtos, pãros, pântecos,
subþire, întreg dupã cum e cazul.
Bãrbatul se face luntre ºi punte toate
zilele sãptãmânii (luni, marþi etc.),
aleargã, înºeauã ºi închingã calul,

încarcã carul, bate fierul, arama, e
pãcurar, vinde, cumpãrã, împrumutã.
Femeia coase având ac, aþã, foarfece,
scarmãnã lânã, toarce, mulge,
scuturã, ºterge, merge prin vecini.

(confuziile create de interpolãrile
existente în cronica lui Grigore
Ureche, atribuirea Cronicii
brâncoveneºti lui Radu Popescu
etc.). Iluminismul echivaleazã pentru
Aceste fraze, prin vechimea lexicului, G. Cãlinescu cu Descoperirea
au o demnitate abstractã”. Prin Occidentului nu doar graþie
opoziþie cu lexicul de origine latinã, „clasicilor întârziaþi”, ci ºi (sau poate
fondul slav „izbeºte numaidecât prin mai ales) datoritã înfloririi poeziei
sunetele gângãvite, gâfâite, sumbre, culte, prin Ion Budai Deleanu,
de un grotesc trist adeseori, prin Costache Conachi, poeþii Vãcãreºti,
culoarea grea care duce de obicei la Barbu Paris Mumuleanu ºi alþii sau
vorbirea neaoºã”. Numeroase cuvine prozei (Gh. Asachi, Dinicu Golescu),
de origine slavã „aratã infirmitãþi ale cãror merite ºi înrudiri cu modele
sufleteºti ºi trupeºti”, fiind „apte din literatura europeanã criticul le
pentru pictarea monstruosului” relevã cu o forþã de convingere ce ar
(mârºav, scârnav, trândav, gârbov, putea pãrea disproporþionatã
pleºuv, curvar, prost, tâmp etc.). Alte spiritelor mai sceptice.
cuvinte „trezesc teroarea miºcãrilor Câteva capitole compacte se referã la
tulburi de adunãri umane (gloatã, generaþia paºoptistã: preromantici ºi
grãmadã, norod, pâlc), calamitãþile romantici, cântãreþi ai ruinelor, mesianici
(potop, pojar, vifor, prãpãd, rãzmeriþã, utopici (Vasile Cârlova, Ion Eliade
rãscoalã, rãzvrãtire, pribegire), cu Rãdulescu º.a.), mesianici pozitivi
sonuri ce înspãimântã (rãcnire, (Mihail Kogãlniceanu, Alecu Russo,
hohotire, plescãire) sau intrã în lumea Nicolae Bãlcescu), momentul Dacia
haoticului, a groazei infernale ºi literarã, „Întemeierea prozei” (Costache
escatologice (primejdie, tainã, clãtire, Negruzzi, scriitor merituos, în altã ordine,
nãlucire, prãpastie, beznã, iad)”.
pentru contribuþia la constituirea
În aceeaºi manierã sunt evaluate „spiritului critic”, alãturi de Mihail
influenþele ungureºti, turceºti, Kogãlniceanu ºi Alecu Russo, Anton
greceºti din vocabularul limbii Pann), poezia „oficialã” din momentul
române, concluzia lui Cãlinescu 1855 (în care Vasile Alecsandri este
fiind cã „amestecul de cuvinte de precedat de o pleiadã de poeþi mãrunþi
originile cele mai felurite privind atât de facturã patriotic –
unionistã –I.
obiectul cât ºi subiectul (inteligibilul Catina, Andrei Mureºanu, G. Sion, Al.
e mai ales latin, iraþionalul Pelimon, C. D. Aricescu, Costache Negri
neologistic), cu pãstrarea nuanþelor, ºi continuat de Al. Depãrãþeanu, Gr.
dã limbii române o bogãþie Baronzi, N.T. Orãºanu, Sihleanu º. a..
extraordinarã de culori lirice, în ciuda Postpaºoptismul (postunionismul)
unei aparente sãrãcii cantitative”.
aduce o resurecþie a nuvelei, teatrului
Cu privire la literatura religioasã, G. ºi romanului (Al. Odobescu, B. P.
Cãlinescu remarcã farmecul arhaic al Hasdeu ºi Nicolae Filimon, în primul
limbii din traducerile (prelucrãrile) rând, dar ºi Ion Ghica, Matei Millo
cãrþilor religioase; de la cronicarii sau N. Scurtescu).
moldoveni reþine patriotismul, vocaþia
Deºi face numeroase restituiri,
narativã ºi descriptivã, arta portretului, menþionând nume de scriitori peste
iar de la cronicarii munteni – care se aºternuse deja praful greu al
vehemenþa polemicã ºi predilecþia uitãrii, atenþia lui G. Cãlinescu este
cãtre invectivã. Dimitrie Cantemir i se captatã, firesc, de autorii de primã
impune criticului prin imaginaþia linie, cãrora le rezervã capitole
fabuloasã ºi umorul fantastic. masive, de dimensiunile unor
Inexactitãþile semnalate în legãturã cu monografii (Ion Eliade Rãdulescu,
perioada veche au fost puse pe Vasile Alecsandri). (Va urma).
seama inexistenþei unor ediþii critice
Eugen MÃICÃNEANU
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Au fost afiºate rezultatele obþinute
de elevii înscriºi la Evaluarea
Naþionalã în judeþul Mehedinþi
În ziua de 1 iulie 2016, la
ora 16, au fost afiºate rezultatele
obþinute de elevii înscriºi la
Evaluarea Naþionalã în judeþul
Mehedinþi care au susþinut în ziua
de 27 iunie 2016 proba la limba ºi
literatura românã, în ziua de 28
iunie 2016 proba la limba ºi
literatura maternã, iar în ziua de 29
iunie 2016, proba la matematica.
În aceeaºi zi, între orele 16 –20,
au avut loc depunerile
eventualelor contestaþii. Acestea
au fost rezolvate în intervalul 2 - 4
iulie 2016, iar pe data de 5 iulie
2016 au fost afiºate rezultatele
finale dupã contestaþii.
În judeþul Mehedinþi, din totalul
de 2030 de candidaþi înscriºi la
evaluarea naþionalã, 1983 au
susþinut proba la limba ºi literatura
românã ºi 1979 au susþinut proba
la matematicã, media notelor de
peste cinci fiind obþinutã de
64,86% dintre elevi. Trei elevi au
obþinut media generalã 10, la limba
ºi literatura românã reuºind sã

obþinã 6 elevi nota 10, iar la
matematicã, 19 elevi au obþinut
aceastã notã. La simularea
examenului de evaluare naþionalã
organizat în primãvarã, 38,91%
dintre elevi au obþinut medii de
peste cinci, niciun elev neobþinând
media generalã 10.
Menþionãm cã anul acesta, în
premierã, lucrãrile scrise de la
examenul de evaluare naþionalã ale
elevilor mehedinþeni au fost corectate
într-un alt judeþ, profesorii evaluatori
din centrul de evaluare din
Mehedinþi evaluând, la rândul lor,
lucrãrile venite din altã parte a þãrii.
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi mulþumeºte cadrelor
didactice care au ales sã sprijine
organizarea acestui examen prin
înscrierea în cadrul comisiilor de
examinare ºi de evaluare ºi felicitã
pe toþi candidaþii care au avut
rezultate bune ºi foarte la
evaluarea naþionalã!
BIROUL DE PRESÃ al IªJ
MEHEDINÞI

Colonelul Ion Vintilã
a trecut în rezervã

Adjunctul inspectorului ºef al
I.S.U. “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, colonel Vintilã Ion,
începând cu data de 30.06.2016, a
trecut în rezervã, cu drept de pensie
ºi port al uniformei militare, având o
vechime de peste 33 de ani în muncã.
Din 01.12.2005 ºi pânã în prezent,

colonelul Vintilã Ion a ocupat funcþia
de adjunct al inspectorului ºef ºi ºef
al Inspecþiei de Prevenire, exceptând
perioada 21.05.2007-22.02.2008,
când a ocupat funcþia de împuternicit
inspector ºef.
PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Plt. Tîrcã Raluca
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Rezultatele finale înregistrate la
Evaluarea Naþionalã a absolvenþior
de clasa a VIII-a
(dupã soluþionarea contestaþiilor)
Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice a centralizat
rezultatele finale înregistrate la
Evaluarea Naþionalã a absolvenþilor
clasei a VIII-a, desfãºuratã în perioada
27 iunie - 5 iulie 2016.
Situaþia statisticã finalã relevã cã,
dupã soluþionarea contestaþiilor,
procentul mediilor mai mari sau
egale cu 5 s-a majorat cu 0,10% (de
la 75% la 75,10%). Astfel, dupã
reevaluarea lucrãrilor contestate,
numãrul candidaþilor care au obþinut
medii mai mari sau egale cu 5 a
crescut de la 111.510 la 111.648,
în vreme ce numãrul candidaþilor cu
medii sub 5 s-a redus de la 37.137
la 37.050 (24,9%). A crescut, de
asemenea, ºi numãrul candidaþilor
cu media generalã 10, de la 241 la
253 (cei mai mulþi, în judeþul Iaºi 26). Cele mai multe medii - 13.523 sunt cuprinse în intervalul 8 - 8,49.
Au fost depuse 21.277 de
contestaþii, numãr ce reprezintã
6,92% din totalul lucrãrilor
susþinute (306.638). Dintre
acestea, 11.935 de contestaþii au
vizat lucrãri la Limba ºi literatura
românã, 392 la Limba ºi literatura
maternã ºi 8.900 la Matematicã.
Distribuþia judeþelor cu
procentaje superioare în privinþa
mediilor mai mari sau egale 5 aratã
astfel: Brãila (89,2%), Cluj (88,9%),
Municipiul Bucureºti (87,3%),
Prahova (86,1%) ºi Galaþi (82,1%).

Rate scãzute ale mediilor mai mari
sau egale cu 5 se înregistreazã în
judeþele Giurgiu (55,1%), Teleorman
(60,2%), Caraº Severin (65%) ºi
Mehedinþi (64,9%).
La proba de Limba ºi literaturã
românã, 122.557 de candidaþi (82,2
%) au primit note mai mari sau egale
5, iar 1.244 de candidaþi, nota 10. La
Matematicã, 100.123 de candidaþi au
avut note mai mari sau egale cu 5,
iar lucrãrile a 2.604 candidaþi au fost
notate cu 10.
Rata de participare a fost de
96,7%: 148.648 de candidaþi
prezenþi, dintr-un total de 153.673
înscriºi. 16 elevi au fost eliminaþi
din cauza unor tentative de fraudã.
Reamintim cã media generalã
obþinutã la Evaluarea Naþionalã
constituie unul dintre criteriile
pentru admiterea în învãþãmântul
liceal de stat. Media de admitere în
liceu este media ponderatã
între media generalã obþinutã la
Evaluarea Naþionalã (cu o pondere
de 75%) ºi media generalã de
absolvire a claselor din gimnaziu
(cu o pondere de 25%).
Detalii suplimentare legate de
rezultatele înregistrate la Evaluarea
Naþionalã 2016 (dupã contestaþii) pot
fi consultate în dosarul de presã ataºat.
BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI
NAÞIONALE ªI CERCETÃRII
ªTIINÞIFICE
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Cipru – Insula cu cele mai plãcute surprize
Masivul muntos Troodos –
cu muntele Olympus, pãdurile,
plantaþiile de citrice rãspândind arome
dintre cele mai dulci, vãile pitoreºti,
pãºunile întinse ºi multe, foarte multe
plaje superbe ºi mereu însorite, iatã
câteva motive pentru care v-aþi putea
planificã o cãlãtorie în Cipru.
Aproximativ 1800 de plante
sãlbatice diferite, printre care 40 de
specii de orhidee, acoperã cu un covor
de flori micã insula din Mediterana,
umplând-o de arome, miresme ºi
culori. Se spune cã frumuseþea florilor
de aici i-ar fi impresionat pânã ºi pe
zei! Legendele spun cã aici ar fi locuit
Zeus, Apollo ºi Afrodita. În cinstea lor,
pe insula au fost construite cele mai
frumoase tempe pe care omul si le-a
putut imagina vreodatã. Aºadar, vizitaþi
templul lui Apollo, Amfiteatrul ºi
Basilica lui Kourion. Numai aºa veþi
putea vedea cu proprii voºtri ochi atâta
frumuseþe adunatã într-un singur loc.
Pentru cei care doresc sã afle mai
multe despre istoria ºi civilizaþia
cipriotã, le-am sugera o vizitã la
Muzeul Naþional de Arheologie din
Nicosia, capitalã insulei. Aici se
pãstreazã exponate deosebit de
interesante ºi valoroase gãsite pe tot
cuprinsul insulei. Alte repere culturale,
deloc de ocolit, sunt mormintele
regilor ºi mozaicurile de la Paphos.
Dacã sunteþi în cãutare de liniºte ºi
relaxare, v-am sugera sã treceþi porþile
oricãrei mãnãstiri de pe insula. Sunt

locuri de pelerinaj ºi reculegere în
acelaºi timp. Trebuie sã va spunem cã
la Mãnãstirea Stavrovouni este
pãstratã cu sfinþenie o relicvã deosebit
de preþioasã: o aºchie de lemn despre
care se spune cã ar fi fost desprinsã
din crucea pe care a fost rãstignit Iisus
Hristos.
Drumeþie ºi plajã
Munþii Troodos ºipeninsula Akamas
sunt locurile ideale pentru plimbãri ºi
drumeþie. Regiunea este uºor
accesibilã, dar v-am recomandã sã va
alãturaþi excursiilor organizate cu ghid.
ªi asta nu pentru cã nu v-aþi descurcã
ºi pe cont propriu, dar, beneficiind de
un ghid, puteþi economisi timp ºi,
totodatã, aþi putea cãlãtori în trecut cu
imaginaþia, printre legende ºi istorie.
Numai aºa veþi putea ajunge sã vedeþi
ºi sã cunoaºteþi adevãratul Cipru.
Pe coasta de sud, iubitorii sporturilor
nautice vor descoperi un paradis
dedicat lor: condiþii excelente pentru
practicarea surfului ºi a schiului nautic.
Ciprul este un loc la care viseazã
mulþi dintre noi. De ce spunem asta?
Pentru cã, în Cipru, 320 de zile dintre
cele 365 ale anului, sunt însorite iar
apã marii este mai mult decât potrivitã
pentru înot. ªi, dacã tot suntem la
capitolul sporturi nautice, plajã ºi
soare, trebuie sã vã mai spunem cã
cele mai frumoase plaje din Cipru sunt
socotite a fi cele din Ayia Napa. Cu
toate acestea, cea mai deosebitã dintre
toate este plaja Nissi Bay. Aici apa

sclipeºte în toate nuanþele sale de
albastru ºi verde, iar legenda spune
cã aici, la Petra Romiou este locul
unde Afrodita a ieºit din spuma mãrii.
Iar dacã, cine ºtie cum, v-aþi sãturat de
plajã, mare sau munte ºi doriþi ºi altceva,
va recomandãm cu cãldurã pieþele din
Limassol ºiPaphos. Sunt locuri pe cât
de pestriþe, pe atât de pitoreºti. Ce
altceva v-aþi mai putea dori?
Ce mâncãm în Cipru?
Aici o masã începe inevitabil cu
Meze –20 de delicatese diferite în
porþii mici. ªi, deºi nu ne-aþi cerut
sfatul, va vom recomandã sã încercaþi
Kattimerka –limba prãjitã ºi Stiffado
–o tocãniþã de iepure, miel sau vitã
cu ceapã. Asortaþi totul cu Palamino.
Acesta este un vin local alb ºi sec, cu
care preparatele bucãtãriei cipriote se
completeazã impecabil.
Unde ne cazãm în Cipru?
Recomadarea noastrã pentru
Larnaca este E-Hotel Spa & Resort,

lei, la începutul perioadei la 4,5148,
pentru a o încheia la 4,5157 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat
între 4,5140 ºi 4,5230 lei. La închidere,
cotaþiile erau de 4,52 –4,5230 lei, în
condiþiile în care leul ºi celelalte monede
din regiune au fost afectate de scãderea
lirei sterline la un nou minim al ultimilor
35 de ani faþã de moneda americanã,
de 1,3115 dolari.
Pentru a proteja cursul de eventuale
episoade negative, BNR a decis sã
menþinã dobânda-cheie la 1,75% iar
ratele rezervelor minime obligatorii la
8% pentru lei ºi la 12% pentru valutã.
În privinþa rezervelor valutare, acestea
s-au redus în iunie la 31,73 miliarde
euro dupã ce Finanþele au achitat o

pieþele internaþionale între 1,081 ºi 1,09
emisiune anterioarã de eurobonduri. franci/euro iar media sa pe cea localã sEvoluþia leului va continua sã fie a miºcat între 4,1572 ºi 4,1715 lei.
influenþatã de efectele pãrãsirii UE de cãtre
Perechea euro/dolar a crescut de la
Regatul Unit. În acest sens, guvernatorul 1,1048 la 1,1185 dolari ºi a închis
BNR a afirmat cã „Brexit-ul a fost un risc perioada la 1,1121 –1,1185 dolari.
major, s-a materializat, impactul este însã
Analiºtii cred cãdolarul nu va beneficia
pe termen mai îndelung ºi derivã din de efectul ieºirii Marii Britanii din UE, în
douã elemente: din incertitudine (pentru condiþiile în care Rezerva Federalã
cã a sporit incertitudinea) ºi din faptul cã americanã va lãsa creºterea dobânzilor
slãbeºte spiritul european. Iar pentru pentru primele luni ale anului viitor.
România spiritul european a constituit
Considerat drept un „refugiu” pentru
principala ancorã”.
investitori, preþul aurului s-a menþinut,
Dupã o creºtere la 4,0871 lei, la în piaþa specializatã de la Londra, peste
începutul intervalului, cursul dolarului pragul de 1.300 dolari, la fixingul de
american a scãzut la 4,0494 lei, într-o searã de la finalul perioadei situânduºedinþã în care cotaþiile au fluctuat între se la 1.351 dolari.
4,039 ºi 4,07461 lei.
Analiza cuprinde perioada 29 iunie
Moneda elveþianã a fluctuat pe –5 iulie.  Radu Georgescu

Impact nesemnificativ al Brexit pentru leu

Efectele Brexit-ului au fost
minime pentru leu, care a reuºit sã
limiteze deprecierea sa faþã de
principalele valute.
„A fost mai degrabã un ºoc
emoþional, iar pe piaþa monetarã a fost
imperceptibil”, a declarat guvernatorul
BNR. Acesta a continuat precizând cã
„cã nici mãcar nu ne-am gândit sã
intervenim pe piaþa valutarã, iar cursul
s-a corectat de la sine. Impactul a
fost aproape nesemnificativ.
Miºcãrile au fost extrem de mici,
aproape nesemnificative ºi
comentariile au fost extrem de mari
ºi uneori periculoase. Creãm
probleme fãrã sã ne doarã capul”.
Cursul euro a scãzut de la 4,5220

un hotel luxos de 4 stele, la doar 200
de metri de Marea Mediteranã. Oferã
oaspeþilor sãi 2 piscine, centru spa ºi
hamam, iar pentru îndrãgostiþi, o terasã
în aer liber cu vedere la apusul
romantic. Tariful unei camere duble cu
mic dejun porneºte de la 104 euro pe
noapte, în luna iulie.
În Limassol, propunem Hotelul
Ajax, ce beneficiazã de o locaþie idealã
în centru, ce oferã acces facil la
principalele atracþii ale oraºului. Acesta
este situat în apropiere de strãzile
comerciale ºi obiectivele turistice
principale, precum Muzeul
Arheologic, centrul vechi ºi Castelul
Medieval. Tariful unei camere duble cu
mic dejun porneºte de la 86 euro pe
noapte, în luna iulie.
Vã invitãm sã ne solicitaþi o ofertã
personalizatã la sediul Ava Travel din
str. Traian nr. 85, lângã Banca
Transilvania, sau ne puteþi trimite
mesaje pe pagina oficialã de Facebook.
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Horoscop

Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspectul de Lunã
nouã ce se construieºte în Semnul Racului,
oferindu-þi efecte în plan domestic. Ecourile
acestei sãptãmâni le vei simþi multã vreme de
acum încolo, pentru cã este vorba despre
schimbãri importante în relaþiile familiale,
ambianþa din casã, legãtura cu locurile natale ºi
cu neamurile. Apropie-te de cei dragi ºi ajutã-i
necondiþionat atât cât poþi. Zilele de 07 ºi 08
iulie rãscolesc relaþia cu persoana iubitã ºi
copiii. Distracþii, aventuri, amor, dar ºi discuþii
aprinse trecãtoare. Finalul sãptãmânii aduce
treburi de rutinã, fie la locul de muncã, fie acasã.
Fii prudent în privinþa sãnãtãþii, pentru cã este
vulnerabilã.

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul
apropiat. Aspectul de Lunã nouã ce se formeazã
în Semnul Racului îþi oferã ºanse deosebite de a
îmbunãtãþi relaþiile cu ceilalþi, de a-þi face prieteni
noi ºi de a-þi remodela gândirea ºi comunicarea.
Pentru cã multã lume va roii în jurul tãu, ar fi
bine sã fii prudent cu vorbele ºi gesturile.
Vorbeºte strictul necesar ºi ascultã-i pe ceilalþi
cu interes. Joi ºi vineri, atenþia ºi eforturile îþi
vor fi atrase de activitãþile domestice ºi de
relaþiile cu membrii familiei. Se contureazã
discuþii importante în casã, dar ºi cu rudele.
Sfârºitul sãptãmânii este potrivit distracþiilor ºi
relaþionãrii cu persoana iubitã ºi copiii.

Zodia Gemeni

(22 Mai - 21 Iunie)

Se anunþã îmbunãtãþiri financiare, încã de la
începutul sãptãmânii datoritã formãrii aspectului
de Lunã nouã în Semnul Racului. Se deschide
o nouã etapã de câºtig din munca proprie, etapã
care va dura cel puþin un an de zile de acum
încolo. Fii atent la cele discutate la locul de
muncã ºi acceptã schimbãrile necesare. Poate
fi vorba de a munci mai mult, dar eforturile îþi
vor fi rãsplãtite. Vor fi frecvente cãlãtoriile pe
distanþe scurte, întâlnirile ºi dialogurile cu
persoanele din anturajul apropiat. Evitã sã
vorbeºti prea mult despre tine! Weekend-ul
aduce treburi gospodãreºti ºi discuþii importante
cu membrii familiei.

Zodia Rac

(22 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât în Semnul tãu zodiacal se formeazã
aspectul de Lunã nouã. Ai ºanse minunate de a
aduce îmbunãtãþiri importante pe toate planurile
vieþii tale, aºa încât rezervã momente special
pentru tine ºi gândurile tale. Un jurnal personal
þi-ar fi de mare folos pe termen lung. Cum
emotivitatea va fi accentuatã existã riscul sã
oscilezi cam mult în decizii ºi relaþii cu ceilalþi.
Ai încredere în tine ºi opereazã schimbãrile
necesare dorite de tine. Apar câºtiguri deosebite
din munca proprie, dar în paralel se ivesc ºi
cheltuieli, aducându-þi în preajmã persoane dragi
din anturajul apropiat.
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc dorinþã
de interiorizare, somnolenþã ºi tendinþã la visare
cu ochii deschiºi. În Semnul Racului se
alcãtuieºte aspectul de Lunã nouã, astfel cã
stãrile tale interioare sunt fluctuante. Ocupã-te
de treburi uºoare ºi, la nevoie, cere sprijinul
celor dragi ºi de încredere pentru a rezolva
chestiunile urgente. Joi ºi vineri te vei simþi mai
bine, hotârându-te cel mai probabil sã schimbi
multe ºi mãrunte în viaþa ta. Începe mai întâi cu
stabilirea unor noi direcþii profesionale.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe tot parcursul
sãptãmânii, deci nu forþa nota. Weekend-ul îþi
aduce câºtiguri din munca proprie, cadouri sau
recompense deosebite.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii din
segmentul profesional se vor schimba încã din
primele zile ale sãptãmânii, pentru cã în Semnul
Racului se formeazã aspectul de Lunã nouã.
Renunþã la persoanele care te-au necãjit ºi la
cei care observi cã stau în preajma ta doar pentru
profitul lor personal. Ai nevoie de odihnã, somn
ºi dialoguri interioare, rezervã momente ºi
pentru plimbãri în aer liber împreunã cu cineva
drag. La finalul sãptãmânii te vei simþi mai bine,
însã nu forþa nota. Traseazã-þi planuri noi,
revizuieºte-þi toate relaþiile ºi gândeºte ºi la cum
sã-þi îmbunãtãþeºti personalitatea.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Apar schimbãri importante, cu bãtaie lungã în
plan profesional. În Semnul Racului se formeazã
aspectul de Lunã nouã, fapt care deschide o
nouã etapã în câmpul muncii, o etapã în care vei
fi bine susþinut de cãtre ºefi. Þi se vor
recunoaºte meritele, iar unii vor dori sã afle care
este secretul succesului tãu din aceastã
perioadã. Fii prudent ºi nu te lãsa copleºit de
laude, deoarece în umbrã, colegii nu se prea
bucurã de poziþia ta socialã ºi de sprijinul primit
din partea autoritãþilor. Weekend-ul evidenþieazã
oboseala ºi dorinþa de interiorizare.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Relaþiile cu strãinãtatea sunt bine susþinute, vor
apãrea posibilitãþi importante de a cãlãtori peste
mãri ºi þãri, de a relaþiona cu oameni de bunã
calitate ºi de a-þi îmbogãþi bagajul de cunoºtinþe
cu teme interesante ºi de folos. Studiile,
cercetãrile, documentarea sunt activitãþi care îþi
vor solicita atenþia ºi eforturile multã vreme de
acum încolo. Sunt posibile dialoguri importante
cu ºefi, cu reprezentanþii unor instituþii, însã totul
este de bun augur, fiind susþinut ºi apreciat de
multã lume. Finalul sãptãmânii îþi aduce în
preajmã prieteni ºi aventuri plãcute.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Apar noutãþi la capitolul financiar, oferinduþi ºanse minunate de câºtig. Astfel vei putea
rezolva datorii mai vechi sau mai noi, poþi primi
cadouri, o moºtenire sau, diverse recompense.
Evitã ziua de 08 iulie pentru vânzãri, cumpãrãri
de anvergurã ºi pentru semnarea documentelor
importante, care te implicã în vreun fel pe termen
lung. Se aduc informaþii preþioase despre
cãlãtorii îndepãrtate sau necesitatea de a te
ocupa de studii ºi documentare. Finalul
sãptãmânii aduce în preajma ta multã lume, fie
în cadru oficial la serviciu, fie la o petrecere în
plan personal.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

O sãptãmânã importantã în plan relaþional,
sunt posibile finaluri ºi începuturi nebãnuite atât
în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile
de colaborare profesionalã. Totuºi, îndoiala,
temerile, senzaþia de mers în gol vor fi
accentuate. În culisele vieþii tale existã jocuri,
de bun augur, care vor ieºi la ivealã la momentul
potrivit. Se contureazã cheltuieli pe taxe,
impozite, servicii ºi preocupãri legate de bugetul
disponibil comun cu alþii. Sfârºitul sãptãmânii
aduce activitãþi culturale ºi subiecte legate de
cãlãtorii în strãinãtate, pentru lucru, studiu sau
de agrement.

Zodia Vãrsãtor

(20 Ianuarie - 18 Februarie)

La locul de muncã se întrezãreºte o nouã etapã,
activitãþile profesionale le vei desfãºura mai
uºor, iar sprijinul colegilor va fi excelent. Însã,
sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului digestiv. Alimenteazã-te sãnãtos,
odihneºte-te ºi, la nevoie, apeleazã la sfaturile
specialiºtilor. Evitã, pe cât posibil în primele
douã zile ale sãptãmânii, analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Apar
momente bune pentru relaþiile parteneriale, astfel
cã negocierile, dezbaterile pe teme ºi activitãþi
comune se pot desfãºura foarte bine. Weekendul aduce cheltuieli ºi chestiuni financiare alãturi
de cei dragi.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspectul de Lunã
nouã ce se construieºte în Semnul Racului,
impulsionându-te sã fii alãturi de persoana iubitã
ºi copii. Amorul va cãpãta o altã însemnãtate
pentru tine, iar dorinþa de aventuri, distracþii ºi
idile întâmplãtoare va fi la cote mari ºi destul de
uºor de îndeplinit. Rãscolirile sufleteºti pot fi
frecvente. Se anunþã mult de lucru la serviciu,
dar ºi treburi de rutinã acasã. Oboseala, unele
afecþiuni cardiace ºi ale coloanei vertebrale îºi
vor spune cuvântul. Dozeazã-þi eforturile ºi
acceptã ajutorul celorlalþi! Sfârºitul sãptãmânii
readuce în discuþie relaþia cu partenerul de viaþã,
dar ºi colaborãrile profesionale.
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Mãsuri pentru întabularea gratuitã a terenurilor agricole
Guvernul a stabilit, printr-o
ordonanþã de urgenþã, o serie de
mãsuri care asigurã înscrierea
urgentã ºi gratuitã în folosul
cetãþenilor ºi garantarea proprietãþii
statului, prin înregistrarea sistematicã
în sistemul integrat de cadastru ºi
carte funciarã.
Potrivit actului normativ, unitãþile
administrativ-teritoriale vor înscrie
în sistemul integrat de cadastru ºi
carte funciarã imobilele din
extravilan, indiferent de calitatea
titularului dreptului, respectiv
proprietar, titular al unui drept real
asupra imobilului sau posesor.
Aceste acþiuni se vor finanþa în
cadrul Programului naþional de
cadastru ºi carte funciarã. În cazul
unitãþilor administrativ teritoriale în
care nu existã terenuri în extravilan,
acestea pot demara lucrãrile de
înregistrare sistematicã a celor din
intravilan. Pentru întabularea
terenurilor agricole, unitãrþile
administrativ-teritoriale vor primi
finanþare din bugetul Agenþiei
Naþionale de Cadastru ºi Publicitate

Imobiliarã (ANCPI), pe bazã de
contract de finanþare anual. ANCPI
va asigura finanþarea lucrãrilor de
înregistrare sistematicã pentru toate
cele 3180 unitãþi administrativteritoriale din România, plus
municipiul Bucureºti, prin utilizarea
veniturilor proprii ale agenþiei. În
acest an, bugetul alocat este în
valoare de 90,7 milioane euro.
Decizia luatã de Guvern este
definitorie pentru accesarea de cãtre
fermieri a fondurilor alocate
României în cadrul Pilonului I al
Politicii Agricole Comune, ºi la
implementarea schemelor de plãþi
în agriculturã, în sectoarele vegetal
ºi zootehnic, care se aplicã în
perioada 2015 –2020, prin
întabularea terenurilor agricole din
sectoarele cadastrale din
extravilanul localitãþilor.
Totodatã, actul normativ va da
posibilitatea ca unitãþile administrativ
teritoriale care au derulat deja lucrãri
de înregistrare sistematicã din
fonduri proprii sã poatã primi
cofinanþare din partea ANCPI, ulterior

finalizãrii înregistrãrii sistematice la
nivel de sector cadastral ºi nu doar
dupã finalizarea înregistrãrii la nivelul
întregii unitãþi administrativteritoriale. Mãsura este menitã sã
asigure accelerarea ritmului de
desfãºurare a lucrãrilor de întabulare.
O nouã reglementare instituitã
prin actul normativ creeazã cadrul
legal pentru ca ANCPI sã deschidã
cãrþi funciare din oficiu, prin
conversia în format electronic a
informaþiilor disponibile, acolo unde
existã cãrþi funciare vechi; noile
prevederi detaliazã ºi modalitatea de
contestare a acestor înscrieri, ceea
ce va asigura protejarea drepturilor
cetãþenilor ºi va conduce la creºterea
numãrului de imobile înscrise în
Sistemul Integrat de Cadastru ºi
Carte Funciarã.
De asemenea, pentru a asigura
concordanþa dintre situaþia din
evidenþele cadastrale ºi cea realã, la
nivelul oficiilor teritoriale vor fi
constituite comisii abilitate sã
procedeze la îndreptarea erorilor
sãvârºite cu ocazia recepþiilor cadastrale

COMUNICAT DE PRESÃ

privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj absolvenþilor
diferitelor instituþii de învãþãmânt promoþia 2016
Absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar sau
universitar din promoþia 2016 trebuie
sã se înscrie în baza de date a Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Mehedinþi ca ºomer
neindemnizat într-o primã fazã, în
termen de 60 de zile de la data
absolvirii studiilor.
Dacã termenul de 60 de zile
menþionat anterior nu este respectat,
prin neprezentare sau prezentare
dupã acest termen pentru a fi
înregistraþi ca ºomeri neindemnizaþi,
absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt pierd dreptul de a mai
primi ulterior indemnizaþia de ºomaj.
O situatie aparte este reprezentatã
de categoria absolvenþilor claselor
terminale care nu promoveazã sau
nu participã la examenul de
bacalaureat. Aceºtia trebuie sã se
prezinte, în mod obligatoriu, pânã
cel mai târziu în data de 2 august
2016 pentru a depune primul dosar

de ºomer neindemnizat, deoarece,
conform Ordinului Ministrului
Educaþiei Naþionale nr 5.079/
31.08.2015 privind structura anului
ºcolar 2015-2016, cursurile
claselor terminale din învãþãmântul
liceal se încheie în data de 3 iunie
2016. Dacã acest termen nu este
respectat, persoanele menþionate
anterior pierd dreptul de a mai primi
indemnizaþia de ºomaj. Adeverinþa
de absolvire a claselor terminale
trebuie sã conþinã precizarea exactã
a datei absolvirii cursurilor (zi, lunã,
an), potrivit Ordinului Ministrului
Educaþiei Naþionale, pentru cei care
nu au participat la examenul de
bacalaureat sau care nu au
promovat examenul de bacalaureat
pentru a avea timpul necesar
prezentãrii ºi depunerii dosarului
de ºomer neindemnizat la sediul
instituþiei noastre.
Actele necesare fiecãrui absolvent
ai institutiilor de învãþãmânt pentru

depunerea dosarului de ºomer
neindemnizat sunt :
- cartea de identitate, original ºi
copie xerox;
- certificatul de naºtere, original ºi
copie xerox;
- adeverinþã de la medicul de
familie cu menþiunea “APT MUNCÃ”;
- diplomã, certificat de studii,
adeverinþã, dupã caz, eliberatã, în
condiþiile legii, de una din
instituþiile de învãþãmânt
gimnazial, profesional, special,
liceal, postliceal sau superior, de
stat ori particular, autorizat sau
acreditat în condiþiile legii,
original ºi copie xerox ;
- dosar cu ºinã.
Informaþii suplimentare pot fi
obþinute de la sediul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, bd Carol I nr. 3, telefon
0252 / 319029.
Director executiv, Ioan Suru
Întocmit, Mihail Sorin Marinescu

ºi a înscrierilor în cartea funciarã.
O altã mãsurã are în vedere
detalierea modalitãþii de furnizare a
serviciilor on-line, pentru a permite
accesul on-line instituþiilor publice,
notarilor publici, experþilor judiciari,
persoanelor autorizate sã realizeze
lucrãri de cadastru, geodezie,
cartografie ºi fotogrammetrie ºi
executorilor judecãtoreºti ºi
instanþelor judecãtoreºti la platforma
informaticã a sistemului integrat de
cadastru ºi carte funciarã al ANCPI.
Cuantumul onorariului notarial ce
se va achita de cãtre ANCPI pentru
eliberarea de cãtre notarii publici a
certificatelor de moºtenitor pentru
succesiunile nedezbãtute, certificate
întocmite cu privire la imobile ce au
fãcut obiectul înregistrãrii
sistematice, va fi stabilit prin Ordin
comun al ministrului Justiþiei ºi
directorului general al Agenþiei, în
îndeplinirea condiþionalitãþii stabilitã
prin Memorandumul de înþelegere
ratificat prin Legea nr. 31/2014.
Mãsurile sunt cuprinse în
ordonanþa de urgenþã aprobatã astãzi
de executiv prin care se care modificã
Legea cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu
modificãrile ulterioare.
Informaþii suplimentare:
Programul naþional de cadastru ºi
carte funciarã este obligatoriu sã fie
implementat în perioada 2015-2023,
iar România va beneficia în perioada
2015-2020 de importante alocãri
financiare de la Uniunea Europeanã,
fapt ce impune luarea tuturor
mãsurilor necesare pentru derularea
fondurilor destinate finanþãrii politicii
agricole comune ºi pentru a asigura
o capacitate ridicatã de absorbþie a
acestor fonduri. Accelerarea înregistrãrii
imobilelor în sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã, prin
proceduri simplificate de înregistrare
sistematicã, precum ºi creºterea
numãrului imobilelor înregistrate în
sistemul integrat de cadastru ºi carte
funciarã constituie obiective asumate de
statul român, în considerarea
principiului constituþional de a
garanta proprietatea.
Biroul de presã al
Guvernului României
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Liga I, tot cu 2 mehedinþeni
Rãmas, ºi în sezonul 20162017, fãrã echipã de fotbal la seniori
în ligile naþionale, dupã ce Pandurii
Cerneþi a pierdut un nou “baraj”
pentru promovarea în Liga a III-a,
judeþul Mehedinþi va fi reprezentat
doar de câþiva jucãtori în primele trei
eºaloane. Dacã Mãdãlin Mihãescu
a promovat cu Juventus Bucureºti
în Liga a II-a, mijlocaºul Cristian
Poianã va continua tot în Liga a IIIa, dar nu va mai juca la Vulturii
Lugoj, ci la Performanþa Ighiu.
Situaþia mehedinþenilor Andrei Dicu,
Georgian Tobã ºi Claudiu
Ghighilicea, care au evoluat la
Minerul Motru, în Liga a III-a, este
incertã, la fel ca cea a tânãrului
mijlocaº Alexandru Maria, care a
retrogradat din eºalonul secund cu
Metalul Reºiþa. Nici atacantul Bobi
Verdeº nu ºtie dacã va mai continua

la Sporting Turnu Mãgurele (Liga a
III-a), echipã la care portarul Ricardo
Filip rareori a prins banca de rezerve.
În Liga I, Mehedinþiul va fi
reprezentat tot de 2 jucãtori. Dacã
mijlocaºul Cãtãlin Doman a
retrogradat, luna trecutã, de pe
prima scenã fotbalisticã a þãrii cu
ACS Poli Timiºoara, tânãrul
mijlocaº Silviu Balaure a fost
achiziþionat recent de campioana
Astra Giurgiu, contra sumei de
10.000 de euro, de la divizionara
secundã FCM Baia Mare. Jucãtorul
descoperit, la CSS Drobeta, de
antrenorul Marian Brihac, debutase
în Liga I în noiembrie 2013, la nici
18 ani, în culorile Politehnicii
Timiºoara, pentru care n-a bifat,
per total, decât 2 jocuri. Acesta are
acum chiar posibilitatea sã joace în
Champions League, dacã noua sa

echipã va trece
de
tururile
preliminare ale
principalei
competiþii
continentale. “E
un pas mare în
cariera mea.
Vreau sã profit
de aceastã oportunitate ºi sã
confirm încrederea acordatã de
conducerea Astrei. Vom juca direct
în turul al III-lea preliminar al
Champions League ºi sper sã avem
un adversar accesibil, pentru a
accede în faza urmãtoare”, a spus
Balaure. În cupele europene va
evolua ºi severineanul Andrei
Enescu, care va continua ºi în
noul sezon la CSMS Iaºi. Echipa
sa va juca, joia viitoare, cu
Hajduk Split, în turul al II-lea

preliminar al Europa League.
Dacã în prezent mai are doar
câþiva jucãtori în ligile naþionale,
Mehedinþiul se lãuda deceniul
trecut cu vreo 10 prim-divizionari,
dintre care jumãtate cochetau ºi cu
echipa naþionalã, unde fundaºul
Mirel Rãdoi era titular incontestabil,
iar Flavius Stoican ºi Florin ªoavã
au bifat peste 20 de apariþii.
Gabriel Boºtinã ºi Dorel Stoica
au avut ºi ei câte 4 convocãri
sub tricolor.
 M. O.

Fotbalul revine pe “Municipal” la sfârºitul lunii

Din 23 iulie, mehedinþenii
vor fi din nou conectaþi la fotbalul
de Liga I. FRF a anunþat datele de
desfãºurare ale noului sezon, însã
n-a stabilit ºi programul
competiþional, tragerea la sorþi a
meciurilor urmând sã fie fãcutã
sãptãmâna viitoare. Deocamdatã,
se ºtie faptul cã prima etapã va
avea loc pe 23 iulie, iar pe 17
decembrie, când e programatã
runda a XXI-a, vor avea loc ultimele
partide din 2016. Cel puþin pânã la
iarnã, CS Pandurii Târgu Jiu îºi va
disputa meciurile considerate pe
propriul teren tot pe “Municipalul”
severinean. Gorjenii preconizeazã

ca noul stadion de la Târgu Jiu sã
poatã fi inaugurat pe 4 februarie
2017, când va avea loc etapa a XXIIa, însã lucrãrile la arena “Tudor
Vladimirescu” sunt momentan în
întârziere. Pânã atunci, gorjenii vor
mai juca la malul Dunãrii ºi o parte
din meciurile contând pentru Cupa
Ligii. Aceasta va debuta pe 11
august, cu turul I, sferturile de finalã
vor avea loc pe 8 septembrie, iar
semifinalele sunt planificate pentru
22 decembrie (turul) ºi 2 martie
2017 (returul). Finala se va juca pe
20 mai 2017. În Cupa României,
echipele din Liga I vor intra în
competiþie începând cu faza

ºaisprezecimilor de finalã, care vor
avea loc pe 27 octombrie, urmând
ca optimile sã se dispute pe 15
decembrie. Sferturile de finalã se
vor juca pe 30 martie 2017,
semifinalele pe 27 aprilie (turul) ºi
18 mai (returul), iar finala este
programatã pe 28 mai.
Între timp, oficialii Pandurilor
aºteaptã decizia UEFA în privinþa
omologãrii Stadionului Municipal
din Drobeta Turnu Severin pentru
turul al III-lea preliminar al Europa
League, care se va juca pe 28 iulie
(turul) ºi 4 august (returul).
Tragerea la sorþi va avea loc pe 15
iulie, iar printre posibilii adversari
ai gorjenilor se numãrã
Fiorentina, Braga, AZ Alkmaar

sau Club Brugge.
Dacã va accede urmãtorul tur
(play-off), care decide echipele
calificate în faza grupelor, CS
Pandurii Târgu Jiu nu va putea
juca cu siguranþã la malul Dunãrii,
deoarece “Municipalul” severinean nu îndeplineºte o serie de
condiþii pentru a putea organiza
jocuri de o asemenea anvergurã,
lipsa locurilor de parcare fiind
principalul deficient al arenei de
20.000 de locuri. La fel ca în urmã
cu trei ani, când s-a calificat
pentru prima datã în cupele
europene, echipa gorjeanã ºi-ar
putea disputa meciurile de pe
propriul teren pe “Cluj Arena”.
 M. O.

Mesaj de condoleanþe ºi comemorare
transmis de premierul Dacian Cioloº
Elie Wiesel a plecat la Dumnezeu. Supravieþuitor al lagãrului
de la Auschwitz ºi al ororilor Holocaustului, ºi-a distilat suferinþa în
iubire faþã de semeni.
A fost un mesager al umanitãþii, o voce neobositã împotriva violenþei,
opresiunii ºi rasismului. Viaþa ºi scrierile lui rãmân în istorie ca mãrturii
ale pãcii ºi demnitãþii umane, manifeste ale credinþei lui Elie Wiesel cã
forþele binelui ºi ale libertãþii pot fi victorioase peste tot în lume.
Dumnezeu sã-l odihneascã ºi sã-l aibã în pace!
Biroul de presã
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Sucã ºi al lu Zbanghiu la ºtranduri, nea Folescu ºi iarba
verde de acasã ºi vânãtorii de maºini prost parcate

Veni al lu Zbanghiu de la gârlã, cã
nu-l mai lãsarã sã intre, cã cicã ãºtia
mai decoloraþi n-au voie cã e apa
sulfuroasã ºi sã decoloreazã ºi mai
rãu. ªi al lu Zbanghiu crezu ºi plecã.
Plecã la ºtrandu de-l luaserã neºte
bãieþi aºa-zis deºtepþi pe malu
Dunãrii, sã facã minune din el ºi
fãcurã paraginã ºi fier vechi. Ba mai
sunt neºte bãlãrii, de nu poþi sã vezi
unde sã terminã uscatu ºi unde
începe apa. Dacã vãzu cum stã treaba,
al lu Zbanghiu nu sã lãsã, trecu sã-l
ia ºi pe Sucã ºi sã dusãrã la nea
Budulan, cã zisã cã dacã e sã sã dee
în stambã, mãcar sã sã dea la neºte
fiþe de varã. Zis ºi fãcut, plãtirã, intrã
al lu Zbanghiu primu, luã prosoapele
unora de intrasãrã în apã ºi le pusã
pe douã ºezlonguri, preluã comanda
altora di la bar ºi o pusã lângã ei pe
masã, descurcãreþ, ce mai. Dacã o þine
aºa, sã distreazã al lu Zbanghiu ºi cu
nerodu de Sucã ºi vara asta. Ce mai!

Mã fraþilor, da apãrurã atâtea poze
cu maºini parcate aiurea pin Severin,
pe un site de nu iartã pe nimenea.
Sucã laudã iniþiativa, da ar cam putea
sã adauge bãieþii –ai parcat ca o
vacã, nu doar ca un bou. Maºini de

peste tot, de la toþi ºi de la toate, de
zisã nepotu-miu cã ãsta ar putea sã
fie un serviciu util pentru oraº, dacã
ar sta cineva, ar monitoriza situaþia
ºi ar acþiona.
Da pãnã atuncea, mai în glumã, mai
în serios, nea Folescu di la Drumuri,
acuma vice social-democrat al
Severinului, intrã direct în pâine, cã
mai înainte fu ºi ºefu cimitirului, aºa
cã începu sã sã ocupe de Pãdurea
Crihala, cicã sã ia faþa lu nea Cârjan,
care e probabel obosit de atâta sãrit
la fereastra primarului. ªi zisã cã vrea
sã facã ºi sã desfacã, sã nu mai
rãmânã fir de iarbã nedesfãcut. Acuma
uºor ºi cu firele astea de iarbã, cã sã
nu se ajungã la tãiat frunze la câini, cã
sã mai întâmplã ºi cu alþii. ªi dacã tot
vrea sã facã ceva, sã sã ducã ºi pe
Walter Mãrãcineanu, sã vadã cam ce
mizerie e pe acolo. Dacã nu reuºeºte,
poate sã duce sã vadã dacã a mai
crescut iarba verde de acasã.

Mã fraþilor, da pi la Piaþa Meva
apãrurã bannere pe care scrie cã
producãtorii nu plãtesc taxa pe mese,
da la câþi producãtori autentici au mai
rãmas, a cam rãmas ºi piaþa goalã.
Dacã pleacã ºi comercianþii, rãmâne

deºert ºi poate ar trebui reprofilatã
zona, cã e pãcat. Poate sã mutã ãi di
la Piaþa Sârbilor, dacã aleºii locali nuºi respectã promisiunea electoralã.
Adicã, s-au sãturat bieþii oameni ca
iarna sã stea în cojoace din cauza
frigului, iar vara sã vinã cu mai multe
schimburi, cã trebuie sã stea în saunã
zi luminã, mai rãu ca pe câmp. ªi

pensionarilor din fostele CAP-uri,
cã cicã s-au calculat greºit. Abia
aveau oamenii neºte bãnuþi amãrâþi,
cã sã tãiarã ºi ãia. Culmea e cã au
mai fost controale în ultimii zece ani
ºi abia acuma sã descoperi. O fi fro
rãzbunare, o fi vreun gând de fro
schimbare, rãmâne de vãzut. Acuma,
sã nu iasã bãtrânii în stradã ºi sã

când te gândeºti câþi bani s-au pãpat
pentru reabilitare în vechea guvernare,
ºi nu rãspunde nimeni de jaful fãcut.
Da sã vezi, mã nepoate, cã sã
petrecu explozia mãmãligii la Casa de
Pensii Publice Mehedinþi, cã veni ºefu
Corpului de control care sã apucã sã
taie neºte pensii de câþiva lei ale

protesteze în faþa Casei, cã pe
cãldura asta nu e bine ºi sã nu iasã
cu MãCeL.
Aºa cã, feriþi-vã de soare, cãutaþi-l
pe al lu Zbanghiu pi la ºtranduri ºi
mergeþi în vacanþã, oriunde o fi ea.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!  nea Mãrin

