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La data de 11 iulie
a.c., ca urmare a încadrãrii la

Zi solemnã pentru cei 25 de poliþiºti
încadraþi din sursã externã

Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Mehedinþi a celor 25

de poliþiºti, a avut loc
festivitatea de depunere a
jurãmântului, activitate la care
au participat atât conducerea
inspectoratului, reprezentanþii
organizaþiilor sindicale cât ºi
rudele noilor oameni ai legii.
   Agenþii au jurat sã respecte
Constituþia României,
drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale omului,

 Continuare în pag. 16

Una peste alta, validarã ºi mandatele consilierilor de nu-i vrurã din prima, cã unora le place din a doua ºi dupe aia, uºor, uºor, sã
obiºnuiesc. Numai consilieru ales al miºcãrii populare a rãmas pe dinafarã, semn cã tanti Dobrotã o fi greºit cu ceva în campanie, nu ºi-
o fi respectat promisiunea, ceva s-o fi întâmplat de rãmasãrã unii aºa misogini, cu toate cã le plac nu numai blondele. Da aºa-i în viaþã,
unele pe faþã, altele pe dos, ca ºi-n politicã...
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Ciudatã ºi tristã soartã are
ºi UNPR, acest veriºor primar al
PSD, partid-partiduleþ cu
momentele lui de glorie politicã,
indiscutabile dar trecute deja, ºi cu
momentele lui de derutã ºi de crizã
din care nu mai se poate salva. Un
partid nãscut pentru a croºeta niºte
compromisuri necesare, pentru a
regla balanþa în politica internã.
   Dupã ce o vreme s-a discutat
despre apropierea acestuia de PNL,

Cum se topesc partidele unele în altele
(liberalii au niºte idei de mai mare
râsul, dar explicabile prin faptul cã
au, la centru, liderii pe care-i au, ºi
care ar fi trebuit deja sã fie istorie,
dupã „victoriile” de la locale) acum
e în prim plan relaþia cu PMP.
   Fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea,
ar fi preferat ca partidul pe care l-a
fondat ºi condus destulã vreme sã
meargã pe picioarele sale, fãrã sã se
lipeascã, la disperare, de alþii.
„Succesul nu vine niciodatã din
soluþiile facile”, a decretat, filosofic,
Oprea, adãugând, cã sperã ca actuala
conducere a UNPR „sã-ºi fi fãcut toate
calculele ºi sã nu fi închis prematur
drumul unui proiect în care foarte mulþi
români au crezut ºi cred în continuare”.
   Care mulþi români nu ºtim. Nu ºtiu
cine a crezut chiar aºa, cu dãruire,
într-un astfel de proiect. Poate la
începuturile sale, în 2010. Dar dupã
aceea a devenit din ce în ce mai clar

ce este ºi ce vrea UNPR. Nu degeaba
a ajuns în situaþia în care se aflã
astãzi. A avut norocul sã se lipeascã
de PSD, care l-a tras cât a putut.
Sigur, ºi  PSD a avut în UNPR un
tovarãº de drum, de nãdejde.
   Acum însã jocurile sunt în ograda
lui Bãsescu, ºi UNPR nu mai are
decât o singurã soluþie: sã se
topeascã în PMP. „Este o absorbþie a
UNPR, care dispare în PMP. I-au spus
fuziune pentru a menaja sentimentele
uneperiºtilor, dar în realitate este o
absorbþie, în stilul vechiului PDL, care
lua din când în când câte un partid
minuscul, pe care îl îngloba, oferind
temporar funcþia de vicepreºedinte
liderului acelei formaþiuni. De altfel,
Valeriu Steriu nici nu are veleitãþi de
preºedinte, iar Traian Bãsescu a
anunþat cã PMP nu va avea doi co-
preºedinþi. În plus, a reuºit sã
realizeze negocieri secrete, spre

deosebire de PNL, a cãrui discuþii cu
UNPR au apãrut în presã, dezumflând
plãnuita fuziune. Ori a fost un blitz-
krieg, prea rapid ca sã mai aparã
scurgeri, ori negocierile au fost într-
un cerc extrem de restrâns ºi
disciplinat”, a declarat, recent,
sociologul Alfred Bulai.
   PMP iese în câºtig din toatã
afacerea aceasta, nu ºi UNPR. Partea
proastã vine când te gândeºti la cei
din teritoriu, care pânã mai ieri
defilau cu social-democraþii iar
acum vor defila cu bãsiºtii.
   Ultima absorbþie de acest gen (a
PD-L în PNL) nu a fost chiar un
proces facil, consecinþele s-au vãzut
ºi se mai vãd ºi astãzi. Desigur,
topirea UNPR în PMP va fi ceva mai
simplu de realizat ºi de acceptat.
UNPR, singur, nu avea mai nicio
ºansã, degeaba murmurã contrariul,
de pe margine, Gabriel Oprea.

Rata de promovare
înregistratã de absolvenþii care au
susþinut probele în prima sesiune a
examenului naþional de Bacalaureat
2016 este de 66,7% (cu 0,3 mai
mare decât rata de promovare din
aceeaºi sesiune a anului trecut).
   Astfel, au promovat 86.262
(66,7%) de candidaþi dintr-un total
de 129.390 de candidaþi prezenþi. În
funcþie de anul ºcolar în care au
absolvit studiile liceale, 81.490 de
candidaþi promovaþi provin din
promoþia 2015-2016 (74,1%, ratã de
reuºitã din cei prezenþi), iar 4.772
de candidaþi provin din promoþiile
anterioare (24,6%, ratã de reuºitã).

66,7%: rata de promovare în prima sesiune a examenului
de Bacalaureat 2016 (rezultate înainte de contestaþii)

S-au înregistrat 56 de medii de 10
(cele mai multe în Capitalã - 7 medii).
   Din totalul celor 137.338 de
candidaþi înscriºi, s-au prezentat
129.390 de candidaþi (109.973 din
promoþia 2015-2016 ºi alþi 19.417
din promoþiile anterioare). Precizãm
cã 7.948 de candidaþi au absentat,
în timp ce 42.937 de candidaþi au
fost declaraþi respinºi (28.383 din
promoþia curentã ºi alþi 14.554 din
promoþiile anterioare). Au fost
eliminaþi pentru fraudã sau tentativã
de fraudã 191 de candidaþi. Aceºtia
nu se vor putea înscrie la
urmãtoarele douã sesiuni ale
Bacalaureatului.

   Pe judeþe, cel mai ridicat procent
de promovare s-a înregistrat în
judeþele Cluj (83,32%), Bacãu
(79,91%), Braºov (78,21%) Sibiu
(77,69%) ºi Galaþi (77,65%). Rata
de promovare în Capitalã este de
68,5%. Judeþele în care rata de
promovare s-a situat sub 50% sunt
Ilfov (34,15%), Teleorman
(48,48%) ºi Giurgiu (40,06%).
   Precizãm cã nota minimã de
promovare, pentru fiecare
disciplinã, este 5, iar media finalã
pentru promovarea examenului este
minimum 6. Procentul de promovare
s-a calculat din totalul candidaþilor
prezenþi, incluzând în aceastã

categorie ºi candidaþii eliminaþi.
   Rezultatele (înainte de contestaþii) au
fost afiºate în data de 12 iulie (înainte
de ora 13.00), conform calendarului,
la centrele de examen ºi pe pagina web
dedicatã, bacalaureat.edu.ro.
   Contestaþiile pot fi depuse tot
în data de 12 iulie (între orele
16:00 ºi 20:00).
   Rezultatele finale vor fi fãcute
publice sâmbãtã,16 iulie.
BIROUL DE COMUNICARE al MENCª

44.399 de contestaþii au fost depuse dupã afiºarea
primelor rezultate obþinute de candidaþii prezenþi la probele
scrise ale examenului naþional de Bacalaureat 2016 din
sesiunea iunie – iulie. Numãrul contestaþiilor este inferior
celui consemnat în prima sesiune de anul trecut (50.491)
ºi superior în raport cu datele din sesiunea iunie-iulie
2014, când au fost depuse 40.452 de contestaþii.
   Din totalul celor 44.399 de contestaþii, cele mai multe
vizeazã lucrãri la proba scrisã de Limba ºi literatura
românã: 18.466. La proba obligatorie a profilului au
fost înregistrate 13.430 de contestaþii, iar la proba la

Situaþia statisticã a contestaþiilor depuse în prima
sesiune a examenului naþional de Bacalaureat 2016

alegere a profilulului ºi specializãrii, 12.032 de
contestaþii. Pentru proba scrisã la Limba ºi literatura
maternã au fost depuse 471 de contestaþii. În medie,
au fost contestate 11% din totalul lucrãrilor elaborate
la aceste probe.

Cele mai multe contestaþii au fost depuse în Capitalã (5.279)
ºi în judeþele Iaºi (2.123) ºi Argeº (1.732), iar cele mai puþine,
în judeþele Covasna (334), Tulcea (343) ºi Ilfov (377).
   Soluþionarea contestaþiilor va avea loc între 13 ºi 15
iulie, rezultatele finale urmând a fi fãcute publice
sâmbãtã, 16 iulie. BIROUL DE COMUNICARE al MENCª
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Marþi, 12 iulie, la sediul
Instituþiei Prefectului judeþului
Mehedinþi a avut loc ºedinþa
Grupului Judeþean pentru creºterea
gradului de siguranþã a elevilor ºi a
personalului didactic ºi prevenirea
delincvenþei juvenile în incinta ºi în
zonele adiacente unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar la nivelul
judeþului Mehedinþi.
   Reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean ºi Inspectoratului de
Poliþie al judeþului Mehedinþi au

prezentat o analizã privind „activitãþile
desfãºurate de cãtre structurile
deconcentrate ºi autoritãþile
administraþiei publice locale pentru
derularea în condiþii de siguranþã în
incinta ºi în zonele adiacente
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
în anul ºcolar 2015-2016".
   Conform acestui raport, situaþia
asigurãrii cu pazã umanã a unitãþilor
de învãþãmânt este deficitarã.
Concret, din totalul de 229 unitãþi
de învãþãmânt din judeþul

Mehedinþi, un numãr de 28 sunt
asigurate cu pazã umanã (12,2% din
total), 18 fiind situate în mediul
urban ºi 10 în mediul rural. Un
numãr de 26 unitãþi de învãþãmânt
sunt asigurate cu pazã proprie, una
cu pazã mixtã ºi una cu pazã cu
societate specializatã de pazã.
   În ceea ce priveºte asigurarea cu
sisteme de supraveghere video a
unitãþilor de învãþãmânt,  un numãr
de 78 sunt dotate cu astfel de
sisteme, 31 în mediul urban ºi 47
în mediul rural, ceea ce reprezintã
doar 34,06% din total.
   Subprefectul judeþului Mehedinþi,
Andrei Stãniºoarã, considerã cã
procentul este extrem de mic în ceea
ce priveºte modul de asigurare a
securitãþii la ºcolile primare ºi
gimnaziale ºi la grãdiniþele din judeþul
Mehedinþi ºi trebuie luate mãsuri
urgente pentru remedierea situaþiei.
   „Este o chestiune extrem de gravã,
pentru care trebuie identificatã o
soluþie cât mai repede posibil.
Pãrinþii trimit copiii la ºcoalã ºi

trebuie sã aibã siguranþa,
certitudinea cã îi lasã pe mâini bune,
cã în acest mediu nu li se poate
întâmpla absolut nimic. Nu rezolvãm
problema cu parteneriate ºi
protocoale, trebuie aduºi la aceeaºi
masã toþi factorii de decizie,
reprezentanþii administraþiilor
publice locale ºi rezolvatã aceastã
situaþie” , a declarat subprefectul
Andrei Stãniºoarã.
   Reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie al judeþului Mehedinþi au
precizat cã infracþiunile sesizate în
incinta unitãþilor de învãþãmânt s-au
diminuat cu 15,2%, fiind sesizate 28
de fapte penale faþã de 33 în anul
ºcolar 2014-2015. Una din
principalele cauze care au generat
producerea acestor incidente este
tocmai lipsa dotãrilor cu sistem de
supraveghere ºi neasigurarea cu
personal de pazã, fapt care a înlesnit
accesul în ºcoli a altor persoane
decât cele autorizate.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

ªedinþa Grupului Judeþean pentru creºterea gradului
de siguranþã a elevilor

La sfârºitul sãptãmânii
trecute, la sediul de la Halânga al
Grupului de Acþiune Localã Þinutul
Cloºani, a avut loc adunarea
generalã a acþionarilor prilej cu care
a fost prezentatã stategia de
dezvoltare pe perioada 2014-2020.
   În noua sesiune GAL-ul Þinutul
Cloºani se întinde pe o suprafaþã de
1065 kmp cu o populaþie de 44567
locuitori, acesta a devenit eligibil cu

Gorjenii parteneri cu mehedinþenii în GAL Þinutul Cloºani

68.5 puncte ºi cuprinde 16 comune
(13 din judeþul Mehedinþi ºi 3 din
judeþul Gorj) ºi 21 de IMM-uri ºi
societate civilã.
   Pentru a înþelege mai bine
importanþa acestor GAL-uri, trebuie
spus din capul locului cã ele
reprezintã un parteneriat local, un fel
de parteneriat public-privat, constituit
din parteneri provenind din diferite
sectoare socio-economice locale.

Aceºti parteneri pot fi primãriile,
firmele private ºi ONG-urile.
GAL-urile sunt finanþate din
fonduri ale Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã
care se deruleazã în perioada
2014-2020. Mai simplu spus,
un GAL decide ce proiecte sunt
fezabile ºi pot primi finanþare,
iar principalul avantaj este cã
scapã de lupta clasicã dusã pe
la ministere pentru aprobarea
proiectelor. Odatã semnat
contractul de finanþare cu
organismul de implementare,

gestioneazã singur proiectele ºi
împarte cum crede cã este mai
folositor banii europeni.
   Asta înseamnã reabilitarea
drumurilor, a cãminelor culturale,
sprijinirea fermelor, a IMM-urilor
din mediul rural ºi multe altele.
   „Noi, ca echipã, ne-am fãcut treaba,
strategia trecutã am luat punctele ºi
continuãm cu partenerii actuali
accesarea de noi fonduri pentru

dezvoltarea comunitãþilor locale. În
structura actualã a noului parteneriat
avem comunitãþile locale din Floreºti,
Broºteni, Cãzãneºti, Samarineºti
(GJ), Vãgiuleºti (GJ), Bolboºi (GJ),
Ilovãþ, Malovãþ, Izvorul Bârzii,
Husnicioara, ªiºeºti, oraºul Baia de
Aramã, Bala, Bâlvãneºti, Ponoarele,
Corcova. Am renunþat la unii parteneri
care nu mai corespund strategiei
noastre, unii au ales alte GAL-uri, asta
e, mergem mai departe cu aceastã
organizare care mai cuprinde ºi privaþi
ºi ONG-uri”, declara domnul Eugen
Niºulescu, preºedinte al Asociaþiei
Crescãtorilor de Ovine ºi Caprine
Mehedinþi, asociaþie membrã a GAL
Þinutul Cloºani.
   Dintre partenerii GAL Þinutul
Cloºani, Marian Ardeiu, primarul
comunei Samarineºti (Gorj), ne-a
declarat: „În ce priveºte parteneriatul
dintre Primãria noastrã ºi GAL
Þinutul Cloºani, sperãm sã putem
finanþa toate proiectele atât pentru

 Continuare în pag. 4
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Marþi, 12 iulie, a avut loc
ºedinþa Comitetului Consultativ

de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor

Vârstnice, la sediul Instituþiei
Prefectului judeþului Mehedinþi.

   La ºedinþã au fost prezenþi
subprefectul judeþului Mehedinþi,
Andrei Stãniºoarã, directorul

Cancelariei Prefectului judeþului
Mehedinþi, Constantin Sârbulescu,
reprezentanþii Casei de Asigurãri de
Sãnãtate Mehedinþi, Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Mehedinþi,
organizaþiilor judeþene de pensionari
din Mehedinþi.
   La primul punct pe ordinea de zi a
ºedinþei, reprezentantul Casei de

Asigurãri de Sãnãtate a judeþului
Mehedinþi a prezentat un material
informativ cu tema „Serviciile medicale
oferite persoanelor vârstnice, conform
legislaþiei în vigoare”.
   S-a subliniat, printre altele, faptul
cã a fost introdus în contractul-
cadru pentru anii 2016-2017 un
management al listelor de prioritate
în vederea optimizãrii transparenþei
în sistemul de asigurãri sociale de
sãnãtate, având în vedere numãrul
mare de solicitãri pentru serviciile
medicale paraclinice, cât ºi
serviciile medicale spitaliceºti de
care au nevoie, în principal,
persoanele vârstnice.
   „Domnii pensionari, dupã ce au
muncit o viaþã întreagã, cred cã ar
trebui sã fie mai apreciaþi ºi sã aibã
parte de un sistem medical
performant, care sã îi ajute în orice

problemã de sãnãtate. În cadrul
ºedinþei s-au adus în discuþie foarte
multe probleme ºi din domeniul
administraþiei publice locale, care din
punctul meu de vedere pot fi rezolvate
dacã existã dorinþã”, a declarat
subprefectul Andrei Stãniºoarã.
   Totodatã, directorul Cancelariei
Prefectului judeþului Mehedinþi,
Constantin Sârbulescu, a precizat
faptul cã în perioada urmãtoare vor
avea loc mai multe întâlniri zonale,
cu primari, viceprimari, secretari,
agenþi agricoli, directori de ºcoli, ºefii
posturilor de poliþie, reprezentanþi de
la Prefecturã, servicii deconcentrate
pentru dezbaterea ºi soluþionarea
diverselor probleme cu care se
confruntã cetãþenii, o parte din ele
privind pensionarii.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice, la sediul Instituþiei Prefectului

 Daniel Velescu

 Urmare din pag. 3

Gorjenii parteneri cu mehedinþenii...

mediul privat cât ºi pentru Consiliul
local Samarineºti. Sã prindem în
condiþiile de eligibilitate tot ce se
poate prinde în axa de finanþare. Am
ales acest parteneriat cu Mehedinþiul
în primul rând cã suntem vecini cu
localitatea Broºteni ºi Gal Þinutul
Cloºani a fost printre primele din
þarã ca nivel de accesare”.
   Radu Pasãre, primarul comunei
Floreºti (Mehedinþi), declara, de
asemenea: „În secþiunea trecutã am
accesat mai multe proiecte datoritã
GAL Þinutul Cloºani, de exemplu,
în anul 2014 am implementat un
proiect pe mãsura 322, ºi am realizat
un km de asfalt, modernizare a unui
drum sãtesc foarte necesar
locuitorilor în satul Floreºti, cu
legãturã în DN67. Sunt foarte utile
aceste proiecte, apar exact în
momentul când nu sunt deschise
posibilitãþi pe sesiuni AFIR. Este
foarte util sã modernizezi un drum
sãtesc. În aceastã sesiune încercãm
sã facem un ministadion de fotbal
lângã ºcoala generalã din Floreºti,
pentru pregãtirea echipei de fotbal,

dar totul aici, în GAL, este o
competiþie cu proiecte care sã aibã
punctaje mult mai mari, eligibile”.
   “ Îmi doresc sã realizez cât mai
multe drumuri, care sunt deficitare
din multe puncte de vedere.
Malovãþul a avut foarte mulþi bani,
dar nu s-a fãcut nimic. Am înþeles
cã se pot accesa fonduri pentru
drumuri care au acces cãtre instituþii
publice, obiective de cult, de culturã,
cãtre ºcoli, încercãm sã obþinem
punctajul maxim. Avem ºi obiective
turistice la Malovãþ, avem o culã din
1864, în satul Lazu, avem casa
Bãdãnoiu, oportunitãþi care pot fi
trecute în patrimoniul turistic ºi cu
care putem schimba localitatea. GAL
Þinutul Cloºani este o oportunitate
pentru noi ºi sper sã accesãm
cât mai  multe  fonduri” ,  ne
spunea ºi  Ion Michescu,
primarul comunei Malovãþ.
   Pentru aceastã sesiune Grupul
de Acþ iune Localã Þinutul
Cloºani are alocatã suma de
1.933.756 euro, devansând alte
GAL-uri din judeþ ºi din þarã în
ce priveºte alocarea fondurilor.

Urmãrit general reþinut de poliþiºtii de frontierã mehedinþeni
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a

Frontierei Porþile de Fier I au depistat la controlul de frontierã un
cetãþean român, împotriva cãruia autoritãþile din þara noastrã
emiseserã  mandat europen de arestare.
   În data de 11.07.2016, ora 17.30 în Punctul de Trecere a Frontierei  Porþile de
Fier I, s-a prezentat pentru a efectua formalitãþile specifice de control la frontierã, I.
Nelu, în vârstã de 41 de ani, cetãþean român, domiciliat  pe raza judeþului Olt.
   În urma verificãrilor efectuate în bazele de date naþionale, poliþiºtii de frontierã
mehedinþeni au constatat cã pe numele bãrbatului este emis un mandat european de
arestare emis  de cãtre autoritãþile române, din data de 17.09.2012, aceasta fiind
condamnat la 5 ani de închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de înºelãciune.
   Bãrbatul a fost predat  unei echipe operative din cadrul Serviciului
Investigaþii Criminale aparþinând  Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, în vederea luãrii mãsurile legale ce se impun.

Urmãrit general reþinut de poliþiºtii de frontierã mehedinþeni

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
Porþile de Fier I au depistat la controlul de frontierã un cetãþean român,
pe numele cãruia era emis un mandat de arestare preventivã, acesta
fiind condamnat pentru sãvârºirea infracþiunii de tentativã de omor.

În data de 12.07.2016, ora 16.30 în Punctul de Trecere a Frontierei  Porþile
de Fier I, s-a prezentat pentru a efectua formalitãþile specifice de control la frontierã,
D. Cristian, în vârstã de 46 de ani, cetãþean român, domiciliat  pe raza judeþului Dolj.
      În urma verificãrilor efectuate în bazele de date naþionale, poliþiºtii de
frontierã mehedinþeni au constatat cã pe numele bãrbatului existã un mandat
de arestare preventivã emis  de cãtre Tribunalul Dolj, din data de 07.07.2016,
aceasta fiind condamnat pentru sãvârºirea infracþiunii de tentativã de omor.
        Bãrbãtul a fost predat  unei echipe operative din cadrul Serviciului
Investigaþii Criminale aparþinând  Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, în vederea luãrii mãsurilor legale ce se impun.

Purtãtor de cuvânt, Comisar ºef de poliþie VALERIU PERA
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CEC-ul campaniei ºi mulþumirile noastre colegilor, clienþilor pentru
efortul depus în strângerea sumei de 23.701,28 lei ºi, împreunã cu
donaþia din partea cora Drobeta, în valoare de 12.500 de lei este un

total donat de 36.201,28 lei.
Din aceastã sumã se vor achiziþiona canapele de examinare, paturi de

Parcarea Cora Drobeta a fost gazda celui mai important eveniment
moto din Mehedinþi unde s-au strâns sute de persoane pentru a vedea
un spectacol extraordinar oferit de pasionaþii motocicletelor.

Unii iubitori de motociclete reuºesc sã facã diferite acrobaþii care te þin cu
sufletul la gurã mai ales când acestea au loc în faþa spectatorilor iubitori de
cascadorii fãcute pe acest vehicul cu douã roþi. Avem ºi exemplul a patru
tineri  din Bulgaria care au impresionat publicul numeros venit special sã
vadã spectacolul, aceºtia fiind la a doua prezenþã în oraºul nostru.

cora Drobeta  ajutã semenii

Parcarea cora Drobeta - gazda celui mai
important eveniment moto din Mehedinþi

spital, cãrucioare ºi mãsuþe instrumentare, noptiere, lampã
examinare, stative perfuzii, banchete pentru sala de aºteptare, set

otoscop, lampa germicidã UV, balon resuscitare, aspirator secreþii,
tensiometru ºi mobilier auxiliar pentru Secþia de Pediatrie a

Spitalului Judeþean de Urgenþã.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Un potop de ironii s-au
abãtut asupra mea, stimaþi cititori,
dupã ce, în numãrul trecut al
Obiectivului mehedinþean ºi într-
o emisiune de televiziune (la
GALAXY TV), am pronosticat, cu
un anumit coeficient de certitudine,
de parcã eram cel puþin nepotul
Mamei Omida (!!), cã Naþionala de
fotbal a Portugaliei va câºtiga titlul
european! Ce mi-au putut auzi
urechile în aceste zile mi-e ºi ruºine
sã vã mai spun. Pânã duminicã
noaptea târziu, nici nu mi-am
ridicat ochii din pãmânt. Dar ºi
când ºutul acela izbãvitor al quasi-
anonimului Eder a scuturat plasa
mult prea orgolioºilor (ºi nu tocmai
excedaþi de sportivitate) fotbaliºti
francezi, cu numai câteva minute
înainte de final, am slobozit un
sunet care, în tãrie, nu neapãrat în
expresivitate, l-a surclasat pe cel
cunoscut din serialul de desene
animate cu Familia Flinstone! De
bucurie, au urlat nu numai mica
Portugalie, dar cred cã, din motive
mai mult sau mai puþin
asemãnãtoare, întreaga Peninsulã
Ibericã ºi împrejurimile, care au
avut de suportat, de-a lungul
vremii, greþoasa aroganþã francezã.
   * De ce mã bucur de triumful
Naþionalei Portugaliei? Din mai
multe motive. În primul rând, pentru
cã nimeni nu o luase în calcul
pentru câºtigarea titlului european.
Nici înainte de competiþie, nici
chiar dupã ce, infirmând toate
pronosticurile, s-a calificat în
finalã. În al doilea rând, pentru cã,
de-a lungul timpului, Portugalia a
fost urmãritã de ghinion, neavând
parte de nicio mare victorie la vreun
campionat mondial sau european,
deºi calitatea, tehnicitatea
fotbaliºtilor proveniþi din aceastã
þarã era, adesea, cel puþin egalã cu
cea a jucãtorilor din marile puteri
fotbalistice. În sfârºit, în al treilea
rând, pentru cã locuitorii sãraci ai
acestei þãri sãrace ºi cu multe,
multe probleme, Portugalia,

Dreptate, fotbal,
tuse, junghi...

meritau o
asemenea bucurie
naþionalã. Fie ºi
numai pentru a-ºi
crea iluzia cã au
scãpat, pentru o
sãptãmânã-douã,
cât dureazã fiesta,
de necazurile
curente. Asta e
viaþa, cu farmecul,
durerile ºi picanteriile ei.
   * Câteva cuvinte despre Cristiano
Ronaldo, vedeta incontestabilã a
acestei echipe. Indiscutabil, un
foarte mare sportiv, un foarte mare
fotbalist! Un fotbalist despre al cãrui
talent niºte neghiobi purtãtori ilegali
de pix ºi/ sau microfon au zis cã ar
sta mai degrabã în freza datã cu gel
sau în pãtrãþelele de pe abdomen
decât în inspiraþia din gambe. Cã
tocmai de inspiraþia din gambele lui
Ronaldo se temeau francezii o
dovedeºte ºi faultul criminal,
golãnesc comis asupra lui, deliberat,
de copilul din flori ºi de pripas,
Dimitri Payet, despre care circulã
bârfa cã ar fi un mare fotbalist,
aiurea, la mã-sa în bãtãturã! Ronaldo
este, însã, poate în primul rând, un
mare caracter. Dupã ce i-a fost fãcut
zob genunchiul, el a încercat, preþ
de vreun sfert de orã, sã continue
partida, dar i-a fost imposibil. A
pãrãsit terenul cu ochii în lacrimile
amare ale fatalitãþii cã nu i-a fost dat
sã contribuie de factor la marea
victorie a naþionalei portugheze. O
victorie care cine ºtie dacã ºi când
se va mai repeta. Dar a rãmas pe
banca tehnicã, alãturi de selecþioner,
agitându-se, zbãtându-se, dând
indicaþii tactice colegilor din teren,
menþinându-le astfel acestora
moralul la cote maxime. Aceiaºi
purtãtori ilegali de pixo-microfonie
îl integrau pe Cristiano Ronaldo în
tipologia reprezentatã, la noi, de
Mutu. Câtã diferenþã, ce distanþã!
Dacã tot suntem la capitolul
comparaþii, daþi-mi voie sã spun cã,
dupã pãrerea mea, Ronaldo este cu

cel puþin o clasã inclusiv peste
rivalul sãu tradiþional, Messi. Asta e!
   * Din ce în ce mai penibile -
recentele ieºiri la rampã ale
procurorilor de la DNA. Crezând,
probabil, cã au retezat aripile marii
corupþii din România, bãieþii de sub
faldurile madamei Kovesi i-au adus
la declaraþii pe unii  înalþi prelaþi ai
Bisericii Ortodoxe Române, pe
motiv cã ar fi „binecuvântat” câteva
opere de colecþie cu temã religioasã
ale fostului deþinut Becali George.
Ce ruºine! Bãi Gigi, dacã eºti aºa
de bun creºtin precum grãieºti ºi te
închini, du-te, bãi, ºi mai fã patru-
cinci luni de puºcãrie, dacã de asta-
i doare pe trupeþii baschetbalistei
ratate, nu-i mai pune pe niºte
oameni care au crezut cã-þi fac þie
un bine în posturi atât de penibile.
ªi, Doamne iartã-ne, de penale.
(Demisia, madam’ Prunã!). Trist e
cã, în acest timp, stâlpii de odioasã
amintire ai regimului bãsist (Udrea,
Videanu etc.) îºi fâlfâie ºuncile la
soare pe plajele Europei ºi nu
numai. Unii, pentru o bucatã de
pâine ºi un salam, furate spre a da
de mâncare copiilor, fac ani grei de
puºcãrie. Bine am ajuns! Iar alþii,
care au ajuns sã se creadã
Dumnezei pe pãmânt, compromit
definitiv actul de justiþie, dispunând
aducerea la audieri cu mandat,
jandarmi ºi dube a unor copii între
cinci ºi ºapte ani! În vremea aceasta,
mult temuta ºi lãudata (??!!) DNA
are nevoie – ºi nevoia i se satisface
pe loc! – de un sediu faraonic ºi de
o halcã impresionantã de la bugetul
de stat (ãsta da „morman”!), pentru

a-ºi procura o cât mai finã/fidelã
aparaturã de ascultare a celor care
au tupeul ºi îndrãzneala de a nu
ridica osanale instituþiei cu pricina,
cucoanei care o cãlãreºte întru
propriul folos nepatrimonial,
binomului ºi statului de drepþi, în
general. (Cuvinte cheie: cap.
România, umblã, spart, dreptatea).
   * Ultima orã: Bãsescu ºi-a unit
destinele cu „partidul balama”,
hulita formaþiune fondatã de ºi mai
hulitul „general izmanã” – Oprea,
UNPR, care, prin fuziunea cu PMP,
dispare de pe scena politicã. Bravo!
Tusea ºi junghiul! Mi-l ºi închipui
pe Irefutabilul fost primar al
Severinului þopãind  precum un
cintezoi, de bucuria revenirii „în
familie”, cum ar fi zis Ponta. Mai
ales cã, evident, va fuziona ºi
Udrea. Cât de curând!...
   * Este de vãzut ce se va întâmpla
în Consiliul Local Drobeta Turnu
Severin dupã fuziunea dintre PMP
ºi UNPR. Cert e cã PSD va rãmâne
în minoritate, mai ales dacã PNL
va face alianþã cu... noul PMP. Nu
mã bucur, dar când le atrãgeam
atenþia liderilor PSD locali cã
încuscrirea de orice fel cu Gherghe
Constantin este nocivã, „piatrã de
moarã” de gâtul oricui, toatã lumea
se uita... acru la mine. Ba chiar nu
mi se mai rãspundea la salut. Ei,
dragã PSD, acum, vorba furnicii
din fabulã, joacã dacã poþi! Cum
rãmâne cu locul eligibil promis lui
Gherghe la parlamentarele din
toamnã? Vom asista, cel puþin în
acest amãrât judeþ, la bãsirea de
formã ºi de fond a PSD?
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Reporter: Domnule Virgil Popescu,
cum apreciaþi câºtigarea funcþiei de
viceprimar al municipiului Drobeta
Turnu Severin pentru Daniel
Cîrjan? Credeþi cã a fost un succes
politic al PNL Mehedinþi?
Virgil Popescu: Faptul cã Daniel
Cîrjan a fost ales viceprimar este un
lucru normal þinând cont de rezultatul
votului exprimat de severineni la
alegerile din 5 iunie, unde votul
severinenilor a fost împãrþit între PSD
ºi PNL la o diferenþã foarte micã,
atât pentru funcþia de primar, dar ºi
pentru lista de consilieri locali. PNL
Mehedinþi ºi-a atins astfel unul din
obiectivele politice. Dacã nu a
reuºit sã obþinã funcþia de primar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin, PNL Mehedinþi a câºtigat
funcþia de viceprimar.
Reporter: De ce s-a optat pentru
Daniel Cîrjan?
Virgil Popescu: Daniel Cîrjan era
normal sã fie viceprimar datoritã
faptului cã a fost nominalizat ca ºi

Virgil Popescu, preºedintele PNL Mehedinþi:

„Vom demonstra, în primul rând severinenilor, cã
PNL Mehedinþi este un partid care se va þine de cuvânt”

candidat pentru
obþinerea funcþiei de
viceprimar în ipoteza
în care nu câºtiga
funcþia de primar.
Reporter: De ce nu aþi
dorit dvs. funcþia de
viceprimar?
Virgil Popescu: Am
spus-o de la început
cã obiectivul meu este
ajungerea în

Parlamentul României ºi nu avea
rost sã fiu ales viceprimar pentru
câteva luni, iar apoi sã îmi dau
demisia. Sunt alãturi de Daniel Cîrjan
ºi de severineni, iar faptul cã am
optat sã rãmân consilier municipal
severinean înseamnã cã vreau sã fiu
alãturi de severineni ºi sã încerc,
pânã la alegerile parlamentare, sã
rezolv problema încãlzirii oraºului.
Reporter:  Cum s-a ajuns la
înþelegerea cu dl. Cornel Folescu
pentru împãrþirea celor douã funcþii
de viceprimari?
Virgil Popescu: Nu a fost nicio
înþelegere cu domnul Cornel
Folescu. Am avut discuþii cu PSD,
cu UNPR ºi cu PMP. În urma
discuþiilor a ieºit aceastã formulã
de viceprimari, respectiv Daniel
Cîrjan ºi Cornel Folescu.
Reporter: În acest moment existã
o majoritate în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin din care
PNL face parte. Cum credeþi cã va
colabora aceastã majoritate cu

primarul Marius Screciu?
Virgil Popescu: Vreau sã le spun
severinenilor cã tot ce am promis în
campania electoralã vom pune în
practicã. Cea mai importantã
problemã este încãlzirea oraºului ºi,
cum eu am dubii referitoare la faptul
cã firma care a câºtigat licitaþia
pentru realizarea termocentralei pe
gaz a oraºului va reuºi sã o aducã în
stare de funcþionare pânã la 1
noiembrie, cãutãm o soluþie
alternativã, ºi repornirea
Termocentralei Halânga este o
opþiune pe care o iau în calcul. Am
gãsit înþelegere la ministrul Energiei,
domnul Victor Grigorescu, cât ºi la
lichidatorul juridic al RAAN, domnul
Remus Borza, ºi cred cã împreunã
cu primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, vom
reuºi sã asigurãm cãldura în aceastã
iarnã în Drobeta Turnu Severin. Aici
nu mai e vorba de partide politice,
ci este vorba de interesul major al
severinenilor. Tocmai de aceea cred
cã numai noi, PNL ºi PSD, putem
rezolva aceastã problemã.
Reporter: Sã înþeleg cã aceasta este
prioritatea imediatã. Ce prioritãþi mai
are PNL Mehedinþi la nivelul
municipiului Drobeta Turnu Severin?
Virgil Popescu: Alãturi de rezolvarea
problemei agentului termic în
aceastã iarnã, evident cã în anul
2017 trebuie sã ne implicãm pentru
crearea Parcului Industrial în
Drobeta Turnu Severin pentru a crea
locuri de muncã ºi a pentru a atrage
investitori care sã creeze locuri de
muncã. Acestea vor fi obiectivele
majore pe termen scurt.
Reporter: Existã posibilitatea ca
proiectele din programul electoral
al PNL sã fie puse în aplicare la
nivelul municipiului Drobeta Turnu
Severin þinând seamã de faptul cã,
cel puþin la prima vedere, nu pare
o relaþie apropiatã între majoritatea
din CL, cei doi viceprimari ºi
primarul Marius Screciu?
Virgil Popescu: Eu cred cã s-a
depãºit momentul disputei politice.
Acum trebuie sã primeze interesul

severinenilor, iar dacã o majoritate
voteazã anumite proiecte,
Executivul Primãriei este obligat sã
le punã în practicã. Noi vom lua în
considerare ºi proiectele primarului
Marius Screciu puse în dezbatere,
iar dacã acestea sunt în interesul
severinenilor, le vom aproba.
Reporter: Cum comentaþi fuziunea
dintre PMP ºi UNPR, raportat la
faptul cã existã 6 consilieri locali
ai UNPR ºi 2 ai PMP în Consiliul
Local Drobeta Turnu Severin?
Virgil Popescu: Noi aºteptãm sã
vedem ce va ieºi în urma acestei
fuziuni, cine va fi nominalizat drept
preºedinte al noului PMP
Mehedinþi. Sunt foarte curios sã
vãd poziþia domnului Constantin
Gherghe, preºedintele UNPR
Mehedinþi, care, din câte ºtiu eu,
are o înþelegere cu PSD Mehedinþi
pentru ocuparea primei poziþii pe
lista de deputaþi a acestui partid.
De asemenea, este de vãzut dacã
va denunþa acest protocol de
fuziune sau va deþine o funcþie de
conducere în PMP Mehedinþi. În
ceea ce priveºte o majoritate de
douã treimi în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin ce ar putea
fi creatã de PNL ºi PMP pot sã vã
spun cã este de luat în calcul ºi
nu este imposibil de realizat, însã PNL
îºi pãstreazã toate obligaþiile asumate
înainte de crearea acestei majoritãþi.
Reporter: Ce scor ºi-a propus
PNL Mehedinþi sã obþinã la
alegerile parlamentare?
Virgil Popescu: PNL Mehedinþi ºi-
a propus sã obþinã un scor de peste
35% din voturile mehedinþenilor la
alegerile parlamentare din toamna
acestui an, mai bun decât la locale,
ºi va demonstra, în primul rând
severinenilor, cã este un partid care
se va þine de cuvânt. În ceea ce
mã priveºte, voi candida pentru
funcþia de deputat pe lista PNL
Mehedinþ i pentru Camera
Deputaþilor, iar colegul meu,
Marius Bãlu, se va regãsi pe lista
pentru Senat a PNL Mehedinþi.

A consemnat Mircea Popescu
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Cu impertinenþã rar întîlnitã,
adulatorii fostului rege Mihai vor sã
ne impunã, în Republica România, o
casã regalã ilegalã, în condiþiile unei
reale trãdãri istorice a Þãrii. De ce se
abat atîtea rele asupra poporului
român? Pentru cã statul de drept e
tot timpul în pauzã de masã, mut ºi
indiferent în faþa demolãrii istoriei,
culturii ºi religiei poporului nostru,
indiferent faþã de valorile umane ºi
morale. Singurul rol al statului de
care ne bucurãm este cel de control
asupra mãrunþiºului din buzunare. Un
întreg aparat politic ºi de stat, în care
investim banii noºtri, a eºuat în mod
lamentabil. Cu aceste lichele de stat
ºi politice, care au fãcut potecã la
tribunale, cu acest preºedinte
excursionist, ignorat ºi pus la colþ de
ceilalþi preºedinþi de state la întîlnirile
internaþionale, un preºedinte
preocupat de navetã sãptãmînalã
Bucureºti-Sibiu ºi retur, de confortul
personal (cu tipãritul cãrþilor a lãsat-
o moale, probabil, i-a ajuns la ureche
criticile dure despre „opera” sa de
douã parale), pericole imense ne
pîndesc din toate punctele cardinale.
Rãmãºiþele monarhiilor care mai
supravieþuiesc în Europa sînt niºte
decoruri extrem de scumpe, greu de
suportat de scena contemporanã,
niºte exemplare opulente ºi leneºe,
niºte colonizatori care au adunat
uriaºe bogãþii, subjugînd ºi taxînd
popoare ºi state, unele dintre ele ºi
astãzi, colonii, imaginea acestor
capete regeºti fiind continuu
alimentatã de un întreg aparat
propagandistic. Însã, nu e departe
vremea cînd gîdilaþii aceºtia între
coarne, vor simþi prãpastia la
picioarele lor ºi se vor piti care pe
unde vor putea.

Lista trîntorilor care primesc mii de euro de la stat
Bani pentru servitori, gãrzi,

bucãtari, grãjdari, cameriste….
   Anual, familiile regale europene
primesc sume uriaºe de la bugetele
naþionale, iar averile lor, umflate
artificial, sînt pãstrate la secret. În sînul
acestor aºa-zise familii nobile, care
trãiesc doar din titlul nobiliar, fãrã sã
aibã carte de muncã, luxul, distracþia
ºi lenevia sînt la mare cãutare, fapt
pentru care, acuzele ºi criticile cu
adresã directã s-au înmulþit pe fondul
nemulþumirilor sociale în Europa.
Membrii caselor regale din Marea
Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg,
Norvegia, Spania, Suedia ºi
Danemarca au fost acuzaþi cã „aruncã
banii pe fereastrã, în timp ce oamenii
de rînd sînt puternic afectaþi de
recesiunea economicã”. Sã vedem
care sînt cele mai costisitoare case
regale din Europa, în condiþiile în care
banii sînt daþi de guverne pentru
cheltuieli ºi distracþii personale, pentru
întreþinerea palatelor ºi zecilor de
reºedinþe în care locuiesc în funcþie de
anotimpuri, pentru servitori, gãrzi,
bucãtari, grãjdari, cameriste ºi toate
armatele de trepãduºi de la curþile
capetelor încoronate, pardon,
încornorate, aceºti trîntori cheltuind de
fapt ceea ce ei nu cîºtigã.

Asistaþii de lux
   Regina Elisabeta a Regatului Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord primeºte
de la buget 70 de milioane de euro
pe an, familia regalã englezã fiind cea
mai costisitoare din Europa. Conform
publicaþiei „Las Vanidades”, banii
provin din impozitele mari pe care le
plãtesc lunar cetãþenii regatului.

Regele Albert II al Belgiei, primeºte
12 milioane euro de la buget,
grãitoare în acest sens fiind cartea lui
Thierry Debels – „Het verloren geld
van de Coburgs” – „Banii pierduþi ai
Coburgilor” – care dezvãluie cã averea
dinastiei belgiene ar fi de sute de ori
mai mare decît cea fãcutã publicã.
Potrivit publicaþiei „Independent”, casa
regalã belgianã a fost implicatã într-
un uriaº scandal de corupþie, cînd un
grup de 15 ofiþeri de marinã a deturnat
zeci de mii de euro cãtre prinþul
Laurent, fiul cel mic al regelui, care în
acea perioadã îºi fãcea serviciul militar
în marinã, fondurile fiind folosite

pentru reamenajarea palatului sãu,
prinþul Laurent fiind cunoscut în Belgia
mai mult prin stilul sãu de viaþã opulent
ºi nonconformist.

Albert al II-lea de Luxemburg sau
potrivit titlului sãu kilometric care
stîrneºte rîsul, Marele Duce Henri
Albert Gabriel Felix Marie Guillame,
Prinþ de Nassau, primeºte 11
milioane de euro de la buget, avînd
ºi ceva „afaceri” imobiliare. Cît de
curate pot fi imobiliarele la acest
nivel, ºtie, probabil, ºi Iohannis,
implicat în afacerea imobiliarelor de
la Sibiu, pe cînd era primar.
   Regina Beatrix a Olandei primeºte
900.000 de euro de la buget, dar, prin
aceleaºi minuni regeºti deþine un procent
considerabil din acþiunile gigantului
petrolier Royal Dutch-Shell, acþiuni la
Unilever ºi proprietãþi imobiliare de lux.

Regele Harald al Norvegiei a
moºtenit majoritatea proprietãþilor
actuale, mai ales în Marea Britanie,
de la tatãl sãu. În jur de 150 de
milioane de euro în total.

Regele Carl Gustaf al Suediei, cu
o avere estimatã la circa 20 de
milioane de euro, primeºte în
fiecare an 15 milioane de euro de la
buget pentru cheltuielile Coroanei.

Regina Margrethe a II-a a
Danemarcei primeºte 12 milioane de
euro anual de la buget ºi trãieºte
exclusiv din alocaþia de stat. Regele
Juan Carlos al Spaniei (care a anunþat
cã a decis sã abdice în favoarea fiului
sãu, Felipe), un rege venit pe tronul
Spaniei dupã dictatura lui Franco,
„fãrã niciun ºfanþ în buzunar”, la fel ca
regii noºtri, are acum o avere de cîteva
sute de milioane de euro, fiind finanþat
de stat cu 16 milioane de euro anual.

Fiul sãu, Felipe, Principe de
Asturias primeºte separat, tot de la
stat, 14 milioane de euro în fiecare
an, consemneazã „Independent”.
   Mai adãugam faptul cã aceºti nobili
leneºi ºi opulenþi, pe lîngã miile de
privilegii din partea statelor, circulã cu
avioanele în toate colþurile lumii fãrã sã
plãteascã, îmbracã gratuit haine extrem
scumpe ale celebrelor case de modã.

Moºteneºte pãcatele tatãlui
   Noi sîntem prea sãraci ca sã mai
finanþãm de la buget armatele de
servitori ºi luxul unei foste familii

regale, vinovatã de trãdarea Þãrii. Afarã
cu „nobilii” leneºi, care au trãit ºi vor
sã trãiascã pe spinarea românilor! La
muzeu cu regii ºi regalitatea! Poporul
român, sãrãcit de penalii politici ºi de
stat, n-are de unde sã întreþinã aceste
pãsãri de pradã, sã finanþeze o aºa-zisã
casã regalã cu suma de 45 de milioane
de euro pe an, în realitate, ei fiind
urmaºi ai unui dublu trãdãtor de Þarã:
la 23 august 1944 ºi în 1989, cînd a
semnat infama Declaraþia de la
Budapesta, care stipula cã Ardealul
nu e pãmînt românesc. Un trãdãtor
cu atîtea morþi pe conºtiinþã, ce nu a
catadicsit mãcar o singurã datã sã
prezinte scuze poporului român!
Margareta nu poate fi principesã
moºtenitoare decît la reºedinþa privatã
din Elveþia, de la Aubonne, pentru
cã, dupã ce ºi-au vãzut sacii în cãruþã,
ºtiuta locuinþã din Versoix a devenit
neîncãpãtoare pentru ditai casa
regalã. În România n-are de moºtenit
decît pãcatele senectuþii sale.
România nu este regat, iar coroana
nu-i decît piesã de muzeu. România
este Republicã, iar Republica nu este
un brevet al comunismului, ci o formã
de guvernare precizatã ca atare în
actul fundamental al Þãrii, Constituþia
României! Care reginã Ana, a cui
reginã?! Margareta s-a nãscut în
strãinãtate dupã ce Mihai a abdicat ºi
a fugit din þarã, el nefiind cãsãtorit cu
Ana cît a fost rege. Dragi români, nu
uitaþi cã fostul rege Mihai are mîinile
pãtate cu suferinþele ºi sîngele celor
175.000 de militari români, luaþi
prizonieri de ruºi dupã catastrofala
„Proclamaþie” cititã – dar nu fãcutã
de el, la 23 august 1944! Nu uitaþi cã,
alãturi de Ana Pauker, fostul rege a
numit ºi girat guvernul comunist
Petru Groza ºi ne-a aruncat sub talpa
comunismului bolºevic. Avem destui
regi de teapa lor în þarã: regii manelelor,
regii lumii interlope, regii ºoselelor,
regii asfaltului, regii Cioabã, regii
justiþiei, regele fotbalului, regii
imobiliarelor, regii morþilor secrete (de
la Tinu pînã la Condrea), regii
corupþiei, ba chiar ºi un împãrat. Ce-
ar fi ca ºi ei sã cearã finanþãri ºi
coroane de la stat?

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de
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Partidele politice stau pe
margine ºi fac analize politice. Este
mult mai comod sã stai la soare,
pe marginea piscinei, ºi sã arãþi cu
degetul slaba guvernare sau
proasta guvernare sau
dezastruoasa guvernare sau lipsa
de guvernare, care este guvernarea
tehnocratã. Care este. Probabil cã,
faþã de Cioloº, Vanghelie ar fi
parfum în ceea ce priveºte
organizarea ºi autoritatea. O fi
Cioloº specialist în spice ºi azotat,
dar pentru a conduce mai este
nevoie ºi de tactici politice, de
diplomaþie, de fler ºi de multe
altele. Nu cã le-ar avea Vanghelie,
dar pãstrând proporþiile ne dãm
seama unde ne aflãm la nivel de
guvernare în România. Poate cã te
naºti cu unele calitãþi de conducãtor
sau le ºlefuieºti sau înveþi. Dar nu
poþi sã apari pe postul de premier
dintr-o datã, fãrã sã fi fost cãlit în
bãtãlii politice sau de altã naturã
sau sã fi fost pregãtit pentru a ocupa
un post de mare rãspundere, în
afara celor în care îþi îndeplineºti
rolul de pion ºi nimic mai mult. În
cazul acesta se poate. Sigur cã
oricine ar putea sã ocupe un post
pe undeva, dacã nu are prea multe
planuri, dacã nu are multe obiectiv,
dacã nu i-a trasat nimeni niºte
sarcini, în afarã de þinerea maºinii
pe autostradã ºi de a organiza
douã rânduri de alegeri. Dar chiar
nimic sã nu faci mi se pare chiar
o performanþã. Era pe undeva
normal sã fi performat acest
guvern tehnocrat, mãcar la

Starea poeticã a economiei româneºti
atragerea de fonduri europene,
dacã nu la altele. Sau sã fi reformat
administraþia publicã sau sã fi
pregãtit terenul pentru celelalte
guvernãri, adicã o bazã neutrã ºi
sãnãtoasã pe care sã fie construit
în continuare.
   Guvernul actual a lãsat
impresia cã nu se pricepe la
nimic ºi cã se pricepe la toate.
Pânã la urmã, dacã eºti
incompetent este necesar sã fii
un bun actor ca sã maschezi
lipsa de incompetenþã, uite,
cum a fãcut Bãsescu timp de
zece ani. Sau poate cã eºti
competent, dar eºti un dezastru
în a fi în fruntea treburilor
publice. Cum, de exemplu, un
primar tractorist la bazã, dar
abil, poate este mai bun în
funcþie decât un universitar
ºcolit ºi bine pregãtit în partea
administraþiei din punct de vedere
teoretic. Politica are pânã la urmã
rolul ei  în viaþa socialã ºi
momentan nu s-a inventat ceva
care sã o înlocuiascã. Este aºa de
pe vremea sumerieni lor,
egiptenilor, romanilor, grecilor,
dacilor. Toþi fãceau politicã la un
nivel sau altul. E vorba de instituþii
politice, instituþii ale socialului, de
un set de norme, de un cadru ºi
de un anumit tip de construcþie
socialã ºi de organizare. Cam totul
este politicã, dacã stai sã analizezi
în funcþionarea lor lucrurile. Pânã
una alta aºa trebuie sã meargã
societatea, pentru cã încã nu ne
conduc roboþii.

   De ce partidele politice stau pe
margine, dar susþin activ din
parlament acest guvern? De ce nu
rupe Dragnea pisica în douã? Sã
nu se erodeze? De ce preferã
liberalii sã guverneze din umbrã,

sã nu îºi pãteze chiloþeii? De ce
lasã în continuare Iohannis þara pe
mâna unui mototol, ca sã poatã sã
fie ºi el la nivelul lui. Sigur cã nu
mai surprinde pe nimeni cã
domnul Klaus este total depãºit de
realitate ºi reacþioneazã cu mare
întârziere la ce se petrece în jurul
sãu. Probabil, dacã îºi propune sã
înlocuiascã premierul ar face bine
sã înceapã de pe acum ºi
schimbarea s-ar produce cãtre
finalul anului. Borc ar putea fi un
posibil înlocuitor. Este posibil ca  ªtefan Bãeºiu

din acest motiv Dragnea sã îl fi
contactat, sã îi dea binecuvân-
tarea, cã îl va susþine pânã la
alegerile din toamnã, în cazul în
care Iohannis se va gândi sã îl
punã în locul lui Cioloº. În mod

paradoxal, Cioloº a fost pus sã
facã exact invers de ce a fãcut pânã
acum. Premierul a fost politician
prin excelenþã la Bruxelles ºi la
Bucureºti a venit sã facã pe
tehnocratul. Este rolul care nu l-a
prins sub nicio formã. Pare limitat
de domeniul sãu de competenþã ºi
s-ar putea spune cã Cioloº a fost
un experiment nereuºit al lui
Iohannis. Cum spune Iohannis:
Ce-þi pasã þie, Dragnea de lut, de
o fi Borc sau altul?
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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 (III)

 urmare din numãrul trecut

EpociiJunimii îi este consacrat
un capitol masiv. Titu Maiorescu,
criticul ºi polemistul, este surprins în
câteva ipostaze, pe cât de severe, pe atât
de exacte, preferinþele lui Cãlinescu
mergând, surprinzãtor pentru unii, nu
cãtre criticul Maiorescu, ci cãtre
Maiorescu polemistul. Mihail Ralea ºi
E. Lovinescu (dar nu numai ei) aveau
sã-l acuze pe G. Cãlinescu de
subiectivism atroce în ceea ce-l priveºte
pe Titu Maiorescu. Într-un text mai puþin
cunoscut din 1943,Simplã convorbire
de idei cu dlE. Lovinescu, G. Cãlinescu
polemizeazã cu criticul de la Sburãtorul,
între altele, pe marginea observaþiei
acestuia cã Istoria literaturii române...
este animatã de spirit pamfletar: „D.
Lovinescu vede în Istoria mea însuºiri
de pamfletar, eu însã socotesc cã se
înºalã. ªi-i voi demonstra. E comod
femeii de 45 de ani sã strige oglinzii:
pamfletaro! Pamflet ºi polemicã vãd în
Istorie aceia care nu sunt mulþumiþi.

Opinia noastrã publicã n-are tradiþie în
materie de criticã literarã ºi de aceea,
cu toate cã limbajul zilnic e violent, în
literaturã se manifestã groaza de
profanare ºi de ireverenþã. Luaþi istoriile
literare germane cele doctorale ºi le veþi
gãsi pline de cele mai tari trãsãturi
portretistice la adresa clasicilor, cu
Goethe în frunte. În literatura francezã
voi cita nu marile istorii, ci pe aceea
ºcolarã a lui Lanson, scrisã de un
profesor ºi destinatã ºcoalelor.(...)
Morþii ºi viii sunt judecaþi cu aceeaºi
libertate bruscã ºi de aparent caracter
polemic. ªi cum ar putea fi altfel? Cum
vei da judecãþi noi, aspecte proaspete,
dacã te fereºti de orice spontaneitate?
Ce-ar fi istoria decât o compilaþie de
articole contemporane ale altora (aºa
mi-a ºi cerut un oarecine), dacã am
înþelege obiectivitatea ca absenþã a
oricãrei impresiuni proprii? Atunci,  am
scrie stereotip aºa: Domnul Lovinescu
este un om bun. El aduce în criticile
sale un fond adânc, redat într-o
frumoasã limbã româneascã, feritã de
neologisme. Eu nu pot sã spun despre
Maiorescu locurile comune, dacã
cumva am darul ºi curajul de a mã
ridica asupra lor ºi a face un pas
înainte în cunoaºterea omului. Pentru
mine, Maiorescu nu e un om bun , ci
un om adevãrat ºi o mare personalitate
ºi orice aº spune despre el sunt sigur
cã nu-l va coborî (...) deci n-am nicio
remuºcare într-o epocã de platitudine
criticã, de a observa cã Maiorescu  nu
e un ºoarece de bibliotecã,  ci un
avocat, un profesor modern, un
ministru cu talent de polemist literar.

Asta nu se cheamã pamflet. Domnul
Lovinescu, care nu e tare în lumea
ideilor, face o separaþie între istorie ºi
criticã (neglijatã în propria-i operã). În
prefaþã, reluând idei din Principii de
esteticã, am lãmurit cã istorie ºicriticã
sunt termeni corelativi. Istoricul literar
are datoria sã stabileascã valori în
perspectiva istoricã, ºi cum poate sã
facã asta fãrã a da judecãþi? El luptã
(critica polemicã) pentru a înlãtura
pseudovalorile ºi a consolida
adevãratele valori. Toþi istoricii
polemizeazã în acest sens ºi Thibaudet
(citez opere mai accesibile adversarilor
mei) combate pe admiratorii lui
Beranger. Dar ce stau eu de vorbã?
Acestea sunt banalitãþi spuse ºi
rãsspuse în felurite epoci, aiurea ºi la
noi, ºi e de mirare cã un critic smerit
poate trece aºa uºor de partea
vulgului”. Acest fragment de text quasi-
ocazional – abia el un pamflet autentic!
– mi se pare la fel de important ca un
articol programatic, cel puþin pentru
fermitatea cu care autorul aborda
problema (acuzaþia) lipsei de
obiectivitate. Revenind la Titu
Maiorescu, exceptând insistenþa lui G.
Cãlinescu asupra unor aºa-zise
naivitãþi (explicabile, dacã sunt
raportate la stadiul de atunci al
disciplinei), imaginea sa din Istoria
literaturii române... este cât se poate
de credibilã, câtuºi de puþin afectatã de
pretinsa „nerecunoaºtere a meritelor”
invocatã de detractorii cãrþii. Mihai
Eminescu ocupã, cum precizam ceva
mai înainte, capitolul central al Istoriei

literaturii române..., Poetul
naþional, sintezã exemplarã a studiilor
pe care G. Cãlinescu i le dedicase în
deceniul anterior (1930 – 1940),
realizatã în cadenþe grave, de epopee.
Ion Creangã, I.L. Caragiale ºi Ioan
Slavici sunt cuprinºi prin ample ºi
esenþiale comentarii la capitolulMarii
prozatori (Momentul 1880). Vocaþia
cãlinescianã pentru formulãrile
memorabile se manifestã aici
nestingherit, aproape la tot pasul:
„Creangã e un umanist al ºtiinþei sãteºti,
scoþând din erudiþia lui un râs gros, fãrã
a fi totuºi un autor vesel prin materie”;
comicul rezultã din combinarea
mijloacelor ºi rãmâne în cele din urmã
„în sfera indemonstrabilului”; „Este la
Caragiale un umor inefabil, ca ºi
lirismul eminescian, suprapus
observaþiei ori criticei ºi pânã la un punct
independent, constând în caragialism,
adicã într-o manierã proprie de a vorbi
(...). De altfel, tot ce se poate cita din
Caragiale se ºtie dinainte pe dinafarã”;
„Mai puþin compusã, ºi de aceea trecutã
cu vederea,Moaracu noroc e o nuvelã
solidã, cu subiect de roman”. Asemenea
judecãþi de valoare au intrat de mult
timp în memoria colectivã. În capitolul
Literatorul 1880. Proza socialã ºi
decadentã. Romanul ciclic. Cãlinescu
se alãturã, de fapt, colegului de generaþie
Tudor Vianu, în efortul de restituire cãtre
public a unui mare poet, Alexandru
Macedonschi, precursorul
simbolismului românesc.

(Va urma)
Eugen MÃICÃNEANU
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Prima sesiune de consultare, cu
tema Debirocratizare, din seria celor 16
consultãri ce vor avea loc pe marginea
proiectului “România Competitivã”, s-a
desfãºurat în cursul zilei de 12 iulie a.c.,
la Casa Academiei Române.
   Dezbaterea s-a concentrat în jurul
principalelor obiective ºi mãsuri propuse
în documentul de lucru, ºi anume:
- Dezvoltarea serviciilor de guvernare
electronicã ºi consolidarea unui
ghiºeu unic online pentru relaþia
dintre persoanele fizice ºi juridice ºi
instituþiile statului
- Cloud computing guvernamental:
crearea unei infrastructuri de tip cloud
pentru administraþia publicã
- Realizarea interoperabilitãþii
sistemelor informatice la nivel naþional
- Reducerea birocraþiei pentru
mediul de afaceri
   Specialiºtii din domeniu, alãturi de
reprezentanþii mediului de afaceri au
punctat necesitatea dezvoltãrii rapide
a sistemelor interoperabile la nivelul
administraþiei publice centrale ºi
locale, cu considerentele de protecþie
a datelor cu caracter personal, tocmai

pentru a înlesni interacþiunea cetãþean/
firmã cu statul.
    Continuarea procedurilor de
reducere a formularelor ºi documentelor
cerute în interacþiunea companiilor
private cu organele fiscale a constituit
un alt subiect dezbãtut astãzi, ambele
pãrþi arãtându-ºi interesul de a
simplifica întregul proces.
   În urma consultãrii de astãzi,
participanþii au la dispoziþie patru
zile sã trimitã Ministerului
Economiei (pe adresa
consultare.romaniacompetitiva@economie.gov.ro)
observaþiile lor punctuale sau idei
de mãsuri suplimentare, þinând
cont de trei aspecte:
- Impactul asupra creºterii PIB-ului
potenþial, prin intermediul capitalului,
forþei de muncã sau al productivitãþii
- Bugetarea corespunzãtoare
- Neutralitatea din punct de vedere
politico-ideologic
   La masa dezbaterilor s-au reunit
reprezentanþi ai Cancelariei Prim-
Ministrului, Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri,
Ministerului pentru Consultare

Publicã ºi Dialog Civic, Ministerului
Finanþelor Publice, Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice, Bãncii Naþionale a României,
Academiei Române, instituþiilor de
profil ale administraþiei centrale,
organizaþiilor mediului de afaceri,
organizaþii specializate precum
Institutul pentru Cercetãri Informatice
ºi parteneri sociali.
   Urmãtoarea sesiune de consultare,
cu tema Agriculturã, va avea loc joi,
14.07.2016, în intervalul 09:30 –
12:30. Accesul la sesiunile de
consultare se face doar pe bazã de
invitaþie. Fiecare sesiune va fi urmatã
de un comunicat de presã cu
principalele teme abordate ºi de
declaraþiile participanþilor.
   Mãsurile propuse de România
Competitivã pentru acest domeniu
le puteþi gãsi pe site-ul:
www.economie.gov.ro (http://
economie.gov.ro/presa_2016/
iulie/AGRICULTURA.pdf)
   Principiile dupã care se vor
desfãºura cele 16 consultãri sunt
transparenþa (printr-o comunicare

Concluziile primei sesiuni de consultãri ale proiectului
“România Competitivã” – tema Debirocratizare

constantã asupra progresului ºi
rezultatelor) ºi reprezentativitatea
(printr-o participare specificã pentru
sectoarele vizate de domeniul
strategic aflat în dezbatere).
   “România competitivã” are schiþate
liniile de acþiune pentru urmãtorii patru
ani, linii care pot primi acum, în urma
consultãrilor cu specialiºtii din fiecare
domeniu, parteneri sociali, partide
politice, organizaþii civice, elementele
de valoare adãugatã ºi consensul de care
au nevoie din partea tuturor actorilor
implicaþi în procesul de dezbatere, pentru
a putea fi implementate cât mai curând
posibil. 

Proiectul “România competitivã”
este un proiect în lucru, care alãturi
de propunerile reprezentaþilor
Guvernului, ai Bãncii Naþionale a
României ºi ai Academiei Române,
aºteaptã contribuþiile de specialitate
ale celor care pot participa la
dezvoltarea ºi completarea liniilor de
acþiune deja identificate.

Biroul de Presã al Ministerului
Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor

cu Mediul de Afaceri
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În urma campaniei
„Transformã hârtia în energie”, CEZ

Vânzare a lansat o platformã care
pune la dispoziþia persoanelor cu

deficienþe de vedere o întreagã
colecþie de audiobookuri din

literatura naþionalã ºi universalã.
Prima carte încãrcatã în noua

bibliotecã online a fost „Luminiþa,
mon amour”, Cezar Paul-Bãdescu –

audiobookul colectiv înregistrat de
angajaþii Grupului CEZ în România.

Prin intermediul „Bibliotecii de
energie” (www.bibliotecadeenergie.ro)
cele aproape 103.000 de persoane
cu deficienþe de vedere din þara
noastrã se pot bucura de o întreagã
colecþie de audiobookuri din
literatura naþionalã ºi universalã.
Accesul în biblioteca online
dezvoltatã în parteneriat cu Audio
Librãria, prima librãrie de cãrþi
audio disponibilã pe tabletã ºi
smartphone cu sistem de operare
Android ºi iOS din România, se
face pe baza unui nume de
utilizator ºi a unei parole generate
în baza certificatului de handicap.

CEZ Vânzare lanseazã
„Biblioteca de energie” cu audiobook-ul
colectiv „Luminiþa, mon amour”

   Primul audiobook încãrcat pe
www.bibliotecadeenergie.ro a fost
romanul scriitorului Cezar Paul-
Bãdescu, „Luminiþa, mon amour”,
înregistrat de angajaþii Grupului CEZ.
În prima parte a acestui an, un studio
de înregistrare mobil a poposit în
sediile din Bucureºti, Piteºti, Craiova,
Târgu Jiu ºi Drobeta Turnu Severin,
iar lectura celor aproape 60 de angajaþi
CEZ a fost completatã de cea a
autorului, prezent în fiecare oraº pentru
întâlnirea cu oamenii din companie.
   Ideea de a deschide o bibliotecã
online dedicatã nevãzãtorilor a luat
naºtere la sfârºitul anului trecut,
când furnizorul de energie CEZ
Vânzare ºi-a îndemnat toþi abonaþii
sã renunþe la facturile clasice pentru
cele în variantã electronicã. Pentru
fiecare nou abonat la efactura CEZ
Vânzare, compania a donat câte 1
leu în scopul facilitãrii accesului la
culturã al persoanelor pentru care
„lumina” nu reprezintã mai mult
decât un cuvânt: persoanele cu
deficienþe de vedere din România.
Finalizarea acestui site reprezintã o
primã etapã a unui program de CSR

Despre CEZ Vânzare
CEZ Vânzare face parte din Grupul CEZ în România - unul dintre cei mai mari distribuitori de energie

electricã din Europa Centralã ºi totodatã un jucãtor extrem de puternic pe plan global. Începând din 2007
suntem principalul furnizor de energie electricã din sud-vestul þãrii noastre, iar portofoliul nostru de clienþi
cuprinde atât consumatori casnici finali, cât ºi consumatori industriali.
  Experienþa ºi know-how-ul internaþional al Grupului CEZ în România ne permit sã le furnizãm clienþilor noºtri
mai mult decât energie: furnizãm soluþii complete rentabile pe termen lung. Astfel, suntem mai mult decât un
furnizor de energie electricã, suntem un partener de încredere pentru orice business.
   Portofoliul de produse, servicii ºi soluþii pe care îl punem la dispoziþia clienþilor este complex ºi complet
pentru cã ne dorim sã venim în întâmpinarea fiecãrei nevoi. Suntem într-o permanentã evoluþie ºi satisfacþia
este cu atât mai mare cu cât reuºim sã evoluãm alãturi de clienþii ºi partenerii noºtri.
   Oferim consultanþã de specialitate clienþilor noºtri, iar performanþele noastre au fost deja recunoscute nu
doar de aceºtia, ci ºi de mediul de afaceri intern ºi internaþional. Soluþiile aplicabile pe termen lung le aratã
clienþilor ºi partenerilor noºtri implicarea realã pe care o oferim cu plãcere.
Despre Asociaþia Nevãzãtorilor din România (anvr.ro)
   Asociaþia Nevãzãtorilor din România are aproape 60.000 de membri, persoane cu deficienþe vizuale grave,
accentuate sau medii. Asociaþia Nevãzãtorilor din România reprezintã interesele nevãzãtorilor la nivelul întregii
þãri, fiind recunoscutã ca organizaþie naþionalã reprezentativã atât de cãtre autoritãþile publice române, cât ºi de
cãtre organizaþiile internaþionale ale nevãzãtorilor; este membrã a Uniunii Europene a Nevãzãtorilor, a Uniunii
Mondiale a Nevãzãtorilor, a Consiliului Naþional al Dizabilitãþii ºi, implicit, a Forumului European al Dizabilitãþii.
Despre Audio Librãria
   Audio Librãria (www.audiolibraria.eu) este prima librãrie de cãrþi audio disponibilã pe tabletã ºi smartphone cu sistem
de operare Android ºi iOS din România. Obiectivul principal au aplicaþiei este de a aduna cele mai frumoase cãrþi audio
în limba românã, uºurând astfel accesul pasionaþilor de literaturã în universul minunat al audiobook-urilor.

la care au contribuit ºi clienþii CEZ
Vânzare care ºi-au activat efactura.
   Grupul CEZ în România va susþine
în continuare dezvoltarea acestei
platforme. CEZ Vânzare, ca parte a
Grupului CEZ, îi încurajeazã pe clienþi
sã opteze pentru factura electronicã ºi
sã renunþe la cea pe hârtie, precum ºi
sã plãteascã online utilitãþile, ca parte
a unei abordãri SMART a relaþiei dintre
companie ºi clienþii sãi.
   Astãzi, în România sunt înregistrate,
conform statisticilor Autoritãþii
Naþionale pentru Persoanele cu
Dizabilitãþi, aproximativ 103.000 de
persoane cu deficienþe de vedere,
dintre care 54.000 cu deficienþe grave.
Numai în judeþele în care activeazã
CEZ, respectiv Argeº, Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea,
trãiesc aproximativ 17.100 de
persoane cu deficienþe vizuale (grave,
accentuate sau medii). Pentru
consumatorii cu deficienþe de vedere,
CEZ Vânzare va posta pe site-ul
cezinfo.ro o serie de tutoriale pentru
abonarea la efactura.

Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România

Ministerul Educaþiei
a publicat ierarhia

absolvenþilor claselor a
VIII-a la nivel judeþean/

al municipiului Bucureºti

   Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a publicat în data de
7 iulie, pe pagina web admitere.edu.ro,
ierarhia la nivel judeþean/al municipiului
Bucureºti a absolvenþilor claselor a VIII-
a, în vederea realizãrii admiterii acestora
în învãþãmântul liceal de stat. Lista
nominalã a candidaþilor pe ºcoalã, în
ordinea descrescãtoare a mediilor de
admitere, este afiºatã, de asemenea, în
fiecare unitate de învãþãmânt gimnazial.
   Înscrierea în clasa a IX-a în liceele
de stat se face fãrã examen, pe baza
mediei de admitere, care 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%).
   În perioada 8-12 iulie absolvenþii
clasei a VIII-a ºi pãrinþii acestora,
asistaþi de diriginþii claselor a VIII-a, vor
completa opþiunile în fiºele de înscriere.
Ministerul Educaþiei recomandã
pãrinþilor ºi elevilor sã completeze un
numãr cât mai mare de opþiuni,
ordonate cât mai realist. Ulterior, în
intervalul 9-13 iulie, fiºele de înscriere
vor fi validate. Validarea fiºelor este o
operaþiune simplã, dar obligatorie
pentru toþi candidaþii, în ideea de a
elimina eventualele greºeli apãrute ca
urmare a transcrierii mediilor din
cataloagele ºcolare pe fiºa de opþiuni,
completãrii numelui candidatului sau
scrierii neclare a codurilor liceelor.
   Repartizarea computerizatã în
învãþãmântul liceal de stat a
absolvenþilor clasei a VIII-a care nu
împlinesc 18 ani pânã la data începerii
cursurilor anului ºcolar 2016-2017 este
programatã pe data de 19 iulie.
Depunerea dosarelor de înscriere la
ºcolile la care candidaþii au fost
repartizaþi are loc între 21 ºi 29 iulie.
Candidaþii rãmaºi nerepartizaþi, din
cauza opþiunilor insuficiente sau ca
urmare a neparticipãrii la prima etapã a
admiterii, vor fi repartizaþi în data de 28
iulie. Aceºtia îºi vor depune dosarele la
liceele în care au fost admiºi în zilele de
28 ºi 29 iulie.

BIROUL DE COMUNICARE



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile parteneriale ºi parteneriatele în
general sunt foarte dinamice în primele zile ale
sãptãmânii. Cu toatã sobrietatea ºi rigiditatea ta
caracteristicã, nu vei putea rãmâne indiferent la
ce se petrece în aceastã zonã. Perioada cuprinsã
între 14 ºi 16 iulie îþi aduce oportunitatea de a
analiza în tainã, tot ce se petrece în jurul tãu,
obþinând informaþii secrete, de mare folos. De
asemenea ar fi bine sã te ocupi ºi de chestiunile
financiare privitoare la achitarea facturilor sau
datoriilor de orice fel. Evitã sã oferi bani, bunuri
sau cadouri persoanelor care doar profitã de pe
urma ta. Ai chef de plimbãri în locuri îndepãrtate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

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

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Încã de la începutul sãptãmânii eºti preocupat
de relaþiile sentimentale, pentru cã vor apãrea
turnuri, în care factorul neprevãzut îºi va face de
cap. Activitãþile din sfera muncii se înteþesc ºi
probabil cã vei fi nevoit sã te descurci mai mult
singur. Evitã discuþiile contradictorii cu ºefii ºi
colegii de muncã! Sunt relaþii tensionate ºi
fragile deocamdatã. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele aparatului urogenital, însã nu
sunt recomandate analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Finalul
sãptãmânii aduce activitãþi comune cu alþii.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Diverse rãsturnãri de situaþie se pot petrece în
segmentul domestic. Posibil sã fii nevoit sã te
ocupi urgent de treburi gospodãreºti restante,
reparaþii urgente sau de nevoile unui membru
al familiei. Este bine sã þii cont de cele sugerate
de sufletul tãu ºi sã ai încredere în intuiþia ta.
Prietenii îþi pot pune beþe în roate, dar dorinþa
este atât de mare ºi totul în jur atât de fascinant,
cã vor depãºi orice obstacol fãrã probleme.
Totuºi fii prudent ºi evitã excesele sau aventurile
frivole. Sfârºitul sãptãmânii îþi aduce în atenþie
sarcinile de lucru de la serviciu, dar ºi niºte
probleme de sãnãtate.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

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

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Chestiunile financiare, bunurile materiale ºi
tot ce þine de moravuri, vor suferi o realã
transformare, încã din primele zile. Oricum
turnurile fericite vor fi frecvente. Existã ºi ceva
umbre, însã deocamdatã sunt la distanþã. Sunt
posibile drumuri scurte, discuþii aprinse cu
persoanele din anturajul apropiat, impunându-
se multã prudenþã ºi discernãmânt. Evitã
escaladarea conflictelor ºi vorbele sterile mai
ales pe 15 iulie. Weekend-ul aduce treburi
gospodãreºti ºi întâlniri cu membrii familiei ºi
cu rudele. În mod special persoanele vârstnice
au nevoie de sprijinul tãu moral ºi material.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

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

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

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

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

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

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Cariera ºi imaginea în societate vor fi mult
rãscolite în primele zile ale sãptãmânii. Sunt
posibile discuþii aprinse cu ºefii ºi autoritãþile,
dar le vei depãºi cu prudenþã ºi discernãmânt. Îþi
aduci în preajmã prieteni, care îþi vor oferi sfaturi
de excepþie, ce te vor cãlãuzi spre noi orizonturi.
Totuºi, unii te-ar putea necãji prin remarcile sau
gesturile lor, astfel cã vei decide sã renunþi rapid
la cei care depãºesc o anumitã limitã personalã.
Evitã sã discuþi cu alþii despre slãbiciunile sau
planurile tale de viitor. Ai dorinþã de interiorizare,
stãri sufleteºti confuze ºi gânduri neliniºtitoare
vizavi de cele petrecute în ultimele zile.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Unii te-ar putea considera o adevãratã cãlãuzã
spiritualã la începutul sãptãmânii, astfel cã ar fi
bine sã oferi o impresie bunã ºi sfaturi
pertinente. Cãlãtoriile în strãinãtate ºi studiile
pe termen lung reprezintã subiecte importante,
la care ar fi bine sã te gândeºti pe îndelete,
rãsturnãri de situaþie în domeniul profesional.
Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile devin foarte
tensionate, iar reproºurile vor fi frecvente. Totuºi
þine cont de cele aflate de la alþii, pentru cã orice
informaþie, aparent banalã conþine un sâmbure
de adevãr folositor þie în aceastã perioadã, cheamã-
þi în preajmã prietenii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

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

OBIECTIV mehedinþean 14 - 20.07. 2016 pag. 13Horoscop

(14 - 20 iulie 2016)Horoscop



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 14 - 20.07. 2016pag. 14

       În urmãtoarea perioadã, cadrele
Inspecþiei de Prevenire desfãºoarã
activitãþi preventive cu privire la
respectarea regulilor ºi mãsurilor de
apãrare împotriva incendiilor,
specifice campaniei de recoltare a
cerealelor pãioase, în judeþul
Mehedinþi.
   Pentru prevenirea incendiilor pe
timpul campaniei de recoltare a
cerealelor pãioase, mai ales acum,
când temperaturile sunt foarte
ridicate, pompierii recomandã
respectarea urmãtoarelor reguli:
- Se vor admite la lucru doar
utilajele verificate tehnic de cãtre
persoanele autorizate ºi ale cãror þevi
de eºapament sunt prevãzute  cu
dispozitive omologate de reþinere
a scânteilor.
- Lucrãrile vor începe prin izolarea
lanurilor faþã de drumuri, pãduri ºi
cãi ferate  prin crearea unor fâºii
paralele arate cu dimensiunea
cuprinsã între  20 – 30m.
- Începând cu perioada coacerii ºi pânã
la terminarea recoltãrii cerealelor, se
interzice fumatul, iluminatul cu flacãrã
deschisã sau folosirea sub orice formã
a focului deschis în lanurile de cereale
ºi pe miriºti.
   Locurile pentru fumat nu se vor
amplasa la o distanþã mai micã de
50m faþã de culturile de cereale

COMUNICAT DE PRESÃ
pãioase, în perioada coacerii ºi
recoltãrii, precum ºi faþã de locurile
de depozitare a paielor. De asemenea,
faþã de depozitele ºi punctele de
alimentare cu combustibil, distanþa
va fi de peste 40m.
- Punctele de alimentare cu
carburanþi se vor stabili la cel puþin
20m în afara lanurilor de cereale, iar
aprovizionarea maºinilor agricole la
punctele de alimentare, se va face
cu motoarele oprite.
- Maºinile ºi utilajele agricole vor
fi dotate cu stingãtoare cu praf ºi
dioxid de carbon, iar personalul de
deservire va fi instruit cu privire la
respectarea regulilor ºi mãsurilor de
apãrare împotriva incendiilor.
   Reamintim cetãþenilor cã, în
perioada canicularã ºi de secetã
prelungitã, arderea miriºtilor, a
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale  ESTE INTERZISÃ.
   Totodatã, facem precizarea cã
arderea miriºtilor, a vegetaþiei uscate
ºi a resturilor vegetale se executã
numai dupã obþinerea permisului de
lucru cu focul, emis de autoritãþile
locale, iar neîndeplinirea acestei
obligaþii constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la
1.000 la 2.500 lei.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Plt. Raluca Tîrcã

La jumãtatea lunii mai euro
creºtea peste 4,50 lei, nivel la care
s-a menþinut aproape douã luni,
investitorii preferând alte monede
considerate mai „sigure”.

Decizia britanicilor de a pãrãsi
UE a crescut aversiunea faþã de risc,
cotaþiile euro crescând, pentru
scurt timp, pânã la 4,56 lei. Treptat
situaþia din pieþele internaþionale s-
a temperat, în prim plan revenind
politica monetarã a Rezervei
Federale americane. Analiºtii
anticipeazã o creºtere a dobânzilor
din SUA abia pentru finalul acestui
an sau începutul celui viitor. Aºa
cã, pe fondul scãderii aversiunii faþã
de risc, monedele din regiune au
reuºit sã se aprecieze faþã de cea
europeanã.

La aprecierea leului a contribuit
ºi anunþul  privind nominalizarea
noului premier britanic, Theresa
May, care îl va înlocui, începând de
astãzi pe David Cameron. Aceasta
a afirmat cã va respecta votul
britanicilor de a pãrãsi Uniunea
europeanã.

Cursul euro a scãzut de la
4,5199 la 4,49 lei, într-o ºedinþã în
care deschiderea s-a realizat la
4,4920. Un curs mai mic, de

Euro la minimul
ultimelor douã luni

4,4864, a fost atins în 17 mai.
Ordinele de cumpãrare de lei au
coborât cotaþiile pânã la 4,4890 iar
tranzacþiile de la închidere se
realizau la 4,4910 – 4,4940 lei.

Conform estimãrilor analiºtilor
de la ING Bank, euro ar putea
scãdea, pe termen scurt, pânã la
4,47 – 4,48 lei, în condiþiile în care
economia româneascã are un
parcurs pozitv iar mediul politic nu
va înregistra modificãri majore în
urmãtoarele douã luni.

Media dolarului american a
scãzut de la 4,0811 la 4,0414, la
sfârºitul intervalului, într-o ºedinþã
în care cotaþiile au fluctuat între
4,038 ºi 4,068 lei.

Cursul monedei elveþiene, care
s-a tranzacþionat pe pieþele
internaþionale între 1,081 ºi 1,091
franci/euro, a scãzut de la 4,1756,
la începutul perioadei, la 4,1191 lei,
la finalul acesteia.

Revenind la Marea Britanie,
evoluþia descendentã a lirei sterline,
care a scãzut la jumãtatea perioadei
la 1,2798 dolari, minim al ultimilor
35 de ani, poate afecta toate
monedele din UE. Majoritatea
analizelor financiare vãd lira
coborând pânã la 1,20 iar alte
voci anticipeazã o alunecare spre
1,09 - 1,10 dolari.

Perechea euro/dolar a fluctuat
între 1,1010 ºi 1,1122 dolari. Spre
finalul intervalului euro s-a
depreciat dupã publicarea datelor
privind piaþa muncii din SUA, care
s-a însãnãtoºit.

O eventualã decizie a Bãncii
Angliei privind relaxarea politicii
monetare, prin scãderea dobânzii,
care se aflã în prezent la 0,5%/an,
ar putea afecta euro ºi monedele de
la marginea ei, cum este leul.

La jumãtatea perioadei, uncia de
aur a crescut pe piaþa specializatã
londonezã pânã la un maxim al
ultimilor doi ani de 1.371,40 dolari,
pentru a încheia intervalul 1.354
dolari.

Analiza cuprinde perioada
06 – 12 iulie.

 Radu Georgescu

În data de 10.07.2016, ora
17.30, la Punctul de Trecere a
Frontierei Porþile de Fier I, s-a
prezentat pentru efectuarea
formalitãþilor specifice de control,
la volanul unui autoturism  marca
Peugeot  înmatriculat în Italia,  R.
Adelaida, cetãþean român în vârstã
de 38 de ani din judeþul Giurgiu.
   În urma verificãrilor specifice,
poliþiºtii de frontierã au constatat
cã autoturismul figureazã ca fiind
bun cãutat pentru confiscare, alertã
introdusã de autoritãþile italiene din
data de 15.06.2015.
   Faþã de cele constatate,
conducãtorul auto a declarat cã nu
avea cunoºtinþã despre faptul cã
autoturismul ar fi cãutat de autoritãþi.

Autoturism cãutat de autoritãþile italiene,
indisponibilizat de poliþiºtii de frontierã mehedinþeni

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
Porþile de Fier I – I.T.P.F. Timiºoara au depistat la controlul de frontierã

un autoturism marca Peugeot, care era semnalat ca fiind bun cãutat
pentru confiscare, alertã introdusã de autoritãþile italiene.

   Drept urmare,
autoturismul a fost
indisponibilizat la
sediul Serviciului
Teritorial al Poliþiei
de Frontierã
Mehedinþi urmând
ca, la definitivarea
cercetãrilor, sã fie
î n a p o i a t
proprietarului de
drept, iar în cauzã
poliþiºtii de frontierã efectueazã
cercetãri sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de tãinuire la furt.

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie

VALERIU PERA
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Desfãºurat la Trakai, în
Lituania,  Campionatul European de
canotaj pentru juniori a adus ºase
medalii  pentru delegaþia României.
În toate ambarcaþiunile care au urcat
pe podiumul de premiere s-au
regãsit sportivi legitimaþi la CSS
Orºova, club care încearcã  sã
rãmânã principala pepinierã a
sporturilor nautice din România.
   Astfel, la feminin, Mãdãlina Moroºan
(CSS Orºova) a luat argintul la 4 x
vâsle, alãturi de Andreea Grapinoiu
(CS Ceahlãul Piatra Neamþ), Adriana
Ailincãi (CSS Cãlãraºi) ºi Larisa Roºu
(CSS  Fãlticeni), iar Roxana Anghel
(CSS Orºova) a obþinut bronzul la 4 x
rame, împreunã cu Mãdãlina Caºu
(CSS Cãlãraºi), Gabriela  Bordei (CSS
Fãlticeni)  ºi Monica Andron (CS
Ceahlãul Piatra Neamþ). În proba de 8
+1, Valentina Cornilã (CSS Orºova) ºi
Raluca Dinulescu (CSM Drobeta),
împreunã cu Maria Tivodariu (CS
Dinamo Bucureºti), Andreea Popa
(CSS Bega Timiºoara), Lidia Roman
(CSS Cãlãraºi), Elena Dãnuþ (CSS
Fãlticeni), Magdalena Rusu (CSS
Fãlticeni) ºi Alexandra Rusu  (Ceahlãul
Piatra Neamþ),  plus Andreea ªtefan
(CS Steaua Bucureºti), s-au clasat
pe locul al III-lea.

Orºova continuã
sã aducã medalii

Pandurii, start cu CSU Craiova
  Conform tragerii la sorþi, efectuate
marþi la sediul LPF, CS Pandurii
Târgu Jiu va întâlni CSU Craiova,
pe “Municipalul” severinean, în
prima etapã a sezonului 2016-2017,
programatã pe 23 iulie. Gorjenii vor
fi gazde ºi în meciul din runda a II-
a, în care vor juca cu campioana
Astra Giurgiu, iar în deplasare vor
evolua, pe 6 august, fie la Rapid
Bucureºti, fie la Poli Timiºoara.
Justiþia va stabili sãptãmâna viitoare
dacã nou-promovata Rapid va intra
în faliment, situaþie în care
bãnãþenii vor fi reprimiþi în Liga I,
la doar o lunã dupã ce
retrogradaserã de pe prima scenã.
   În etapa a IV-a, echipa gorjeanã
va primi vizita deþinãtoarei Cupei
României, CFR Cluj, dupã ce se
va deplasa la Voluntari. Cu Steaua

Aproape de podium a fost ºi
barca de dublu vâsle, formatã din
Ancuþa Bodnar (CSS Orºova) ºi
Simona Radiº (CS Steaua
Bucureºti), care a încheiat cursa
de 2000 m dupã reprezentantele
Danemarcei, Greciei ºi Germaniei.
La masculin, Florin Lehaci  (CSS
Orºova) ºi ªtefan Berariu (CSS
Orºova)  au cucerit argintul la 4 x
rame, alãturi de Cristian Hirgãu
(CSM Târgu Mureº) ºi Marius
Moraru (CS ªtiinþa Constanþa),
aceeaºi medalie obþinând-o ºi
Mihãiþã Þigãnescu (CSS Orºova),
la dublu rame, unde a fãcut echipã
cu Cosmin Paºcari (CSS Fãlticeni).
Barca de 8+1 a luat bronzul, în
ambarcaþiune fiind patru canotori  de
la CSS Orºova (Mihai Chiruþã,
Mihãiþã Þigãnescu, Bogdan Baitoc ºi
Alexandru Mihai), alãturi de
Alexandru  Ciobicã (LPS Botoºani),
George Cãtrunã (CS ªtiinþa
Constanþa), Iulian  Chelaru (CS
ªtiinþa Constanþa) ºi Mugurel
Semciuc  (CSS Fãlticeni), plus
cârmaciul Marian  Cristescu (CSS
Orºova). Niciunul dintre canotorii de
la CSS Orºova nu e originar din
Mehedinþi, iar suceveanul Þigãnescu
a fost singurul component al

României care a cucerit douã
medalii la Europenele din Lituania.

Urmãtorul obiectiv al conotorilor
îl reprezinþã Mondialele de juniori,
din Olanda.  “România s-a întors cu
6 medalii din Lituania, iar Orºova s-
a regãsit ºi de data aceasta în
ambarcaþiunile premiate. Chiar dacã
ne-a lipsit aurul, sportivii meritã
felicitaþi. Nu e uºor sã iei o medalie
la Europene, þinând cont de
condiþiile existente în România.  Cu
toate greutãþile pe care le
întâmpinãm, am reuºit sã cucerim
o medalie de argint ºi 2 de bronz la
feminin, iar la masculin au fost 2
medalii de argint ºi una de bronz.

Noi, la Orºova, nu facem doar sport
de performanþã, ci ºi educaþie.  De
exemplu, Valentina Cornilã e
olimpicã la limba ºi literatura
românã. Sunt convinsã cã va ajunge
ºi la Jocurile Olimpice de canotaj,
în 2020. Acum vom face o analizã
amãnunþitã a rezultatelor, a
parametrilor fiecãrui sportiv, ºi vom
restrânge echipele, pentru a câºtiga
medalii ºi la Mondialele de juniori,
care vor avea loc luna viitoare, în
Olanda”, a precizat Mariana Maliº,
antrenor  la CSS Orºova ºi, din acest
an, coordonator al lotului naþional
feminin de canotaj, pentru juniori.

 M. O.

 M. O.

Bucureºti, Pandurii va juca în etapa
a VI-a, din 27 august, pe Stadionul
Municipal din Dr. Tr. Severin.
Urmeazã partida cu ASA Târgu
Mureº,  iar meciul cu Dinamo
Bucureºti este planificat, în
deplasare, în ultima rundã a turului,
din 21-24 octombrie. Momentan,
gorjenii nu ºtiu dacã jocul-retur cu
Dinamo, programat pe 4 martie
2017, se va juca la malul Dunãrii
sau pe noul stadion din Târgu Jiu,
ale cãrui lucrãri ar trebui, conform
proiectului, sã fie finalizate la
începutul anului viitor. Cert e cã,
dupã încheierea sezonului regulat,
începând cu 11 martie 2017, CS
Pandurii va juca, în funcþie de locul
pe care se va clasa, în play-off
(locurile 1-6) sau play-out (locurile
7-14), pentru evitarea retrogradãrii.

Programul turului
pentru Pandurii

1. Pandurii – CSU Craiova
2. Pandurii – Astra Giurgiu
3. Rapid/ Poli Timiºoara – Pandurii
4. Pandurii – CFR Cluj
5. FC Voluntari – Pandurii

6. Pandurii –  Steaua
7. Gaz Metan Mediaº – Pandurii
8. Pandurii – ASA Târgu Mureº
9. CSMS Iaºi – Pandurii
10. Pandurii - Viitorul Constanþa
11. Concordia Chiajna – Pandurii
12. Pandurii – FC Botoºani
13. Dinamo – Pandurii.
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Mã fraþilor, veni iarã cãldura
aia mare, da mare rãu de tot, cã sã
topirã toþi, unii se deterã la fund, alþii
o luarã la sãnãtoasa ºi nici la
alegerile parlamentare nu le stã
gându. Deocamdatã, cã peste fro
lunã o sã dea toþi pe un loc, numai
sã dea ºi ei bine în pozã, cã poate
cineva le-o da un vot, ceva.
   Mã nepoate, dacã fãceam pariu
cu nepotu-miu Sucã îl chierdeam
cã nu-i prost deloc. Cã are o
ghicealã în el, de mã enerveazã. ªi
când mã enerveazã îmi vine sã-i
aplic metoda a doua. Da de data asta
uite cã are încã o datã dreptate. Pãi
da, cã dupã 5 iunie, foºtii candidaþi,
ºi ãia care au câºtigat, ºi ãia care au
chierdut, sã deterã la fund. Fie îºi
închisãrã telefoanele, fie le
redirecþionarã apelurile cãtre adrese
invalide, cã aºa-i mai nou cu
tehnica asta modernã. Aºa sperã sã
scape de plata datoriilor, da sã înºalã
cã asemeni executorilor ºi
electoratul mehedinþean, în general,
ºi severinean în special, îi va taxa
cum se cuvine. Sucã zice sã-i
punem la tabloul de dezonoare ca
sã-i vadã toatã lumea, cã pãcãleala
nu þine mult, nici pe caniculã.

Sucã ºi canicula, bulevardele uitate ale lu’
nea Gherghe ºi trãncãneala lu nea Cârjan

   ªi apropo de pãcãlealã,
dupã pãcãleala datã de fostul
primar Gherghe cu
reabilitarea bulevardelor
Splai Mihai Viteazu ºi Tudor
Vladimirescu, acu
severinenii trebuie sã mai
aºtepte câteva luni pânã
când vor fi reluate lucrãrile
întrerupte, dupã cum se ºtie,
din motive de proiecte ºi
bani. Acuma, date fiind toate
astea, n-ar fi corect ca cineva
sã ºi plãteascã pentru
asemenea greºeli care au costat
bugetul local multe milioane de lei?
   Mã nepoate, da nea Cârjan sã pare
cã nu e primar, probabel e vice ales ºi
uitã tot ce zicea înainte de campanie?
Sau hârtiile pe care le flutura peste tot
au dispãrut? Pãi îºi permite, cã dacã
face legea ºi în ºedinþele de consiliu
local, trebuie sã facã ceva ºi din ce a
promis, cã la promisiuni sã poate lua
la întrecere ºi cu Donald Trump, cã-l
bate, numai cã nu e cazu. Cã încã patru
ani probabel o sã mai taie frunze la
câini ºi sã încaseze salariul de bugetar.
Acuma, cã nea Gherghe se retrase
pin concediu, pi la plajã, pi la blonde
ºi brunete, nu-i bai, numai cã lãsã

problema asta cu termoficarea cam în
pom ºi pentru noua administraþie, care
începu cu parcarea spitalului ºi
rãmâne de vãzut unde se opreºte. Aia
e cu nea vicele, mai mare scandalu’
decât primaru!
   Una peste alta, validarã ºi mandatele
consilierilor de nu-i vrurã din prima,
din necunoºtealã, cã unora le place
din a doua ºi dupe aia, uºor, uºor, sã
obiºnuiesc. Numai consilieru ales al
miºcãrii populare a rãmas pe dinafarã,
semn cã tanti Dobrotã o fi greºit cu
ceva în campanie, nu ºi-o fi respectat
promisiunea, ceva s-o fi întâmplat de
rãmasãrã unii aºa misogini, cu toate

Zi solemnã pentru...

sã aplice în mod corect ºi fãrã
pãrtinire legile þãrii, sã-ºi
îndeplineascã cu bunã credinþã
îndatoririle ce le revin potrivit funcþiei
ºi sã pãstreze secretul profesional.
   În cadrul ceremoniei festive,
comisar-ºef de poliþie Hîrºovescu
Sorinel, împuternicit adjunct al ºefului

Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi, a reiterat mesajul ºefului
Poliþiei Române, chestor de poliþie
Bogdan Despescu:
   “Dacã v-aþi ales din convingere
aceastã profesie, veþi simþi cea mai
mare satisfacþie pe care o poate avea
un om: aceea de a fi util semenilor sãi,
de a fi nu doar respectat, ci ºi iubit de

cei în slujba cãrora se afla. În funcþie
de atitudinea, corectitudinea ºi þinuta
dumneavoastrã cetãþenii îºi contureazã
percepþia faþã de Poliþa Românã.”  
   Cei 25 de agenþi de poliþie (9 fete ºi
16 bãieþi) vor întãri rândurile
structurilor de ordine publicã din
mediul rural, cu scopul de a rãspunde
cu promptitudine nevoilor comunitãþii.
   În perioada urmãtoare, proaspeþii
agenþi vor lua parte la un curs intensiv

de pregãtire teoreticã ºi practicã,
organizat la una dintre unitãþile de
învãþãmânt ale M.A.I.
   Dupã absolvirea acestui curs, tinerii
agenþi de poliþie se vor adãuga
poliþiºtilor mai experimentaþi din
cadrul posturilor comunale de poliþie,
sub îndrumarea cãrora vor acþiona în
perioada urmãtoare în activitatea de
aplicare a legii.

 nea Mãrin

 Biroul de presã

 urmare din pag. 1

cã le plac nu numai blondele. Da aºa-
i în viaþã, unele pe faþã, altele pe dos,
ca ºi-n politicã.
   Pãi da, cã ºi la Casa de Pensii
Publice Mehedinþi continuã circu, cu
pensionarii care sunt batjocoriþi de
funcþionarii cu spatele asigurat de
conducerea instituþiei. Cum sã trimiþi
bãtrânii la capitalã ca sã afle de ce nu
mai primec pensia întreagã, ºi aºa
puþinã, dupã atâþia ani?!

Da, despre asta om mai vorbi...
   E varã iarã, e cald afarã, aºa cã
pãnã data viitoare, hai mai la umbrã
sã cetiþi Obiectiv Mehedinþean ºi sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


