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Eºecul proiectului liberal ºi revenirea lui Crin

Pãi în primul rând celor ce conduc, chipurile, PNL de azi, celebrului tandem Gorghiu-Blaga, formulã bicefalã precarã ºi dovedit ineficientã ce a
transformat PNL într-o palidã umbrã a ceea ce a fost cândva. Cu o astfel de formulã de conducere liberalii nu-ºi pot face mari speranþe pentru

alegerile parlamentare, mai ales când sunt concuraþi la modul serios ºi gãlãgios, pe dreapta, de ALDE ºi MP a unui Bãsescu ce nu se lasã.
Tandemul respectiv, Gorghiu-Blaga ar face bine sã-ºi recunoascã neputinþa de a gestiona agenda liberalilor, ºi sã se retragã cât încã mai e

timp pentru o minimã reconstrucþie. Un congres, unul la care sã participe ºi Crin Antonescu, ar mai sufla ceva vânt în pânzele unei corãbii ce
pluteºte în derivã, de multã vreme.
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Tind sã-i dau dreptate lui
Stelian Tãnase care, pe blogul sãu,
readuce în discuþie „cazul” Crin
Antonescu, mult prea devreme
autoexclus din prim-plan, tocmai
acum când ne dãm cu toþii seama

Eºecul proiectului liberal ºi revenirea lui Crin
cã PNL nu se simte prea bine, ºi
nu de ieri de azi.
   În acest interval de relaxare, dupã
alegerile locale ºi înainte de cele
parlamentare, toate partidele îºi trag
sufletul, merg la plajã ºi se
bronzeazã, fiecare dupã posibilitãþi,
pe ºezlonguri sau direct pe nisip.
   Pentru liberali, aceastã perioadã e
însã una destul de ingratã. Localele
nu le-au oferit prea multã combustie
ºi optimism, iar spectrul
parlamentarelor bântuie deja holurile
castelului. În aceste condiþii, tema
sensibilã a revenirii lui Crin
Antonescu a venit ca o brizã uºoarã
în plinã dogoare estivalã. Dar nici

pentru o astfel de revenire liberalii
nu par pregãtiþi, deºi e cam singura
lor ºansã pentru toamna electoralã.
   Cum spuneam, dându-ºi cu opinia
pe blogul personal, Stelian Tãnase
pare a ºti de ce Crin Antonescu nu
poate reveni la ºefia PNL aflat în
vizibilã derivã: „De câteva zile circulã
insistent informaþia – pe surse,
neconfirmatã de Crin Antonescu sau
de tandemul Blaga-Gorghiu – cã în
PNL s-ar dori întoarcerea lui. Mai
mult decât atât – s-ar negocia cu el
un loc elibigil pe listele PNL la Senat
ºi i s-ar fi oferit o funcþie în partid.
Antonescu ar fi un candidat puternic
ºi ar anima electoratul liberal, cam
deprimat azi. Ar fi un candidat
excelent la Bucureºti, cap de listã.
Antonescu aduce voturi, e clar”.
Pânã aici toate bune ºi frumoase.
Doar cã Stelian Tãnase se aratã
ubersceptic în privinþa unui
asemenea scenariu: „Nu cred cã cei
care conduc azi PNL ºi-l doresc
înapoi. Vine un congres la care
Antonescu reintegrat, senator la acea
datã, ar juca inevitabil un rol foarte
important. Ar fi o variantã realã sã
preia ºefia liberalilor – aflaþi de vreo
doi ani în cãutarea unui lider real.
Este ºi motivul pentru care nu au mai
þinut un congres de atâta timp.

Revenirea lui Crin Antonescu în PNL
reprezintã mari riscuri pentru actualul
estahlishment PNL”, spune acesta.
   Cui îi e fricã, în PNL, de fostul
lider liberal?
   Pãi în primul rând celor ce conduc,
chipurile, PNL de azi, celebrului
tandem Gorghiu-Blaga, formulã
bicefalã precarã ºi dovedit ineficientã
ce a transformat PNL într-o palidã
umbrã a ceea ce a fost cândva. Cu o
astfel de formulã de conducere
liberalii nu-ºi pot face mari speranþe
pentru alegerile parlamentare, mai
ales când sunt concuraþi la modul
serios ºi gãlãgios, pe dreapta, de
ALDE ºi MP a unui Bãsescu ce nu
se lasã. Tandemul respectiv, Gorghiu-
Blaga ar face bine sã-ºi recunoascã
neputinþa de a gestiona agenda
liberalilor, ºi sã se retragã cât încã
mai e timp pentru o minimã
reconstrucþie. Un congres, unul
la care sã participe ºi Crin
Antonescu, ar mai sufla ceva vânt
în pânzele unei corãbii ce pluteºte
în derivã, de multã vreme.

În data de 1 august 2016 s-
a fãcut recepþia lucrãrilor de
reabilitare a Cãminului pentru
persoane vârstnice «Cuviosul
Iov» din Vânjuleþ.
   Lucrãrile  au fost în valoare de

Cãminul pentru persoane vârstnice
«Cuviosul Iov» din Vânjuleþ este reabilitat

1.819.000 lei ºi au fost finanþate
de la bugetul propriu al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Mehedinþi,
aprobat de Consiliul Judeþean
Mehedinþi.

 Cãminul pentru persoane vârstnice
«Cuviosul Iov» se adreseazã
vârstnicilor din judeþ, are o capacitate
de 25 de locuri ºi asigurã beneficiarilor
condiþii corespunzãtoare de gãzduire
ºi hranã, îngrijire personalã ºi
medicalã, recuperare ºi readaptare,
activitãþi de ergo-terapie ºi de petrecere
a timpului liber, asistenþã socialã,
consiliere ºi socializare.
 Graþie acestor lucrãri de reabilitare,
bãtrânii de aici vor putea sã
locuiascã în condiþii deosebite ºi
sã beneficieze de servicii sociale de
calitate, asigurate de un personal
calificat în îngrijirea persoanelor
de vârsta a treia.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu
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     La iniþiativa Alianþei Naþionale pentru Restaurarea Monarhiei -
Filiala Mehedinþi, luni, 8 august 2016, la ora 19, a avut loc, în holul
Teatrului “Teodor Costescu”, un serviciu religios ortodox, în amintirea
M.S. Regina Ana, decedatã, în Elveþia, la Morges, pe 1 august 2016.
Slujba a fost oficiatã de Sfinþiilor Lor, Pãrintele Jan Megan, un apropiat
al sufletelor monarhiºtilor mehedinþeni, ºi de Pãrintele Gheorghe Pace,
acesta din urma fiind chiar cel care, împreunã cu reprezentanþii
ANRM Mehedinþi, a considerat necesarã oficierea unei slujbe,
pentru M.S. Regina, ºi la Turnu-Severin.
   Cu aceastã ocazie, în holul Teatrului a fost deschisã ºi o Carte de
Condoleanþe, în care îºi vor putea exprima gândurile ºi sentimentele
toþi cei care doresc, Cartea urmând a rãmâne acolo pânã sâmbãtã, 13
august, fiind accesibilã publicului între orele 09.00 ºi 21.00!

Încã de luni, 8 august, când a fost deschisã, Cartea de Condoleanþe a
fost semnatã de foarte mulþi severineni, printre aceºtia regãsindu-se,
alãturi de membrii ºi simpatizanþii ANRM MH, primarul Marius Screciu
ºi viceprimarul Daniel Cârjan, reprezentanþi ai asociaþiilor foºtilor deþinuþi
politici ºi a veteranilor de rãzboi, cadre didactice, directori de ºcoli,
medici, oameni de culturã, ori simplii severineni care au dorit, astfel, sã
îºi exprime tristeþea provocatã de moartea M.S. Regina Ana a României.

Dumnezeu sã o Odihneascã în Pace!

Guvernul a stabilit 13 august
2016, zi de doliu naþional

În memoria personalitãþii Anei de România,  Guvernul a declarat
13 august 2016 zi de doliu naþional. În aceastã zi toate instituþiile,
autoritãþile publice centrale ºi locale vor arbora drapelul României în bernã.
Drapelul va fi arborat în bernã ºi la sediile partidelor politice, sindicatelor,
patronatelor, instituþiilor de învãþãmânt, instituþiilor de culturã ºi misiunilor
diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei,
aeroporturi, porturi, gãri ºi autogãri, precum ºi ca pavilion pe navele ºi
ambarcaþiunile care navigheazã sub pavilion românesc. Aceeaºi
obligaþie revine ºi persoanelor fizice, dacã arboreazã drapelul
României la domiciliu sau reºedinþã.
   De asemenea, posturile naþionale de radio ºi televiziune, precum ºi
instituþiile de culturã îºi vor adapta programul în mod corespunzãtor.
Slujba de înmormântare a Anei de România va avea loc sâmbãtã, 13 august
2016, în Pronaosul Noii Catedrale de la Curtea de Argeº.

Conferinþã de presã susþinutã de
doamna Cristiana Paºca Palmer,

 ministrul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor
În perioada 10 - 13 august

2016 doamna Cristiana Paºca
Palmer, ministrul Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor va efectua o vizitã de
lucru în judeþul Mehedinþi, însoþitã
de o delegaþie cu reprezentanþi din
cadrul Ministerului Mediului Apelor
ºi Pãdurilor, Administraþiei Naþionale
“Apele Române”, Romsilva, Gãrzii
Naþionale de Mediu.
   In cadrul vizitei de lucru, doamna
ministru Cristiana Paºca Palmer va
susþine o conferinþã de presã în
data de 12 august 2016, ora
12:30, la sediul Agenþiei pentru

Protecþia Mediului Mehedinþi,
str. Bãile Romane nr. 3, Drobeta
Turnu Severin.

            Compartimentul Relaþii
Publice –Tehnologia Informaþiei

Ministrul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Mircea Dumitru, a aprobat în data
de 2 august a.c., un ordin potrivit
cãruia dispoziþiile OUG 41/2016 se
aplicã în Ministerul Educaþiei, în
instituþiile aflate în coordonarea/
subordonarea Ministerului
Educaþiei, în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar ºi în instituþiile de
învãþãmânt superior.
   Ordinul de ministru va fi distribuit
tuturor instituþiilor din sistemul
naþional de învãþãmânt în vederea
acceptãrii în relaþia cu cetãþenii a
documentelor conform cu
originalul  în locul  celor
autentificate notarial.
   Reamintim cã prin Ordonanþa de
urgenþã nr. 41/2016, Guvernul
României a adoptat mai multe
mãsuri de simplificare la nivelul
administraþiei publice centrale.
Potrivit acestui act normativ, fiecare
instituþie publicã ºi organ de
specialitate al administraþiei

Ministerul Educaþiei aplicã
mãsurile de debirocratizare
aprobate prin OUG 41/2016

publice centrale este obligat sã
elimine cerinþa de depunere a
copiilor legalizate dupã documente
la furnizarea serviciilor publice,
înlocuindu-le cu certificarea
conformitãþii cu originalul de cãtre
funcþionarul competent.
   De asemenea, instituþiile publice
ºi organele de specialitate ale
administraþiei publice centrale care
solicitã copia în format fizic pe
hârtie dupã actul de identitate drept
condiþie pentru furnizarea unui
serviciu public sunt obligate sã
accepte copia în format electronic
dupã cartea de identitate, transmisã
prin e-mail, asigurând condiþiile
prevãzute de reglementãrile legale
privind protecþia persoanelor fizice
în ceea ce priveºte prelucrarea
datelor cu caracter personal.
****************************

BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI

NAÞIONALE ªI CERCETÃRII
ªTIINÞIFICE
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În fiecare an, într-un peisaj
de poveste, în Nordul Mehedinþiului,
lângã Podul lui Dumnezeu, în
comuna Ponoarele este mare
sãrbãtoare. Se desfãºoarã festivalul,
devenit o tradiþie “Ponoare,

Ponoare”, o manifestare care are ºi
o componentã foarte importantã,
concurs de interpretare pentru tinerii
talentaþi care iubesc folclorul ºi care
ºtiu cã, un premiu obþinut la Ponoare
este un pas important spre
consacrare. Festivalul a fost iniþiat de
interpreta de muzicã popularã Nina
Predescu, care a fost ºi “naºa” de
botez a manifestãrii. La începuturile
sale nu avea aºa o mare amploare,

Festivalul Naþional de Folclor  “Ponoare, Ponoare”,

dar ediþie de ediþie, acesta a “crescut”
frumos, pânã a devenit ceea ce este
azi, un festival de înaltã þinutã, cu
recunoaºtere naþionalã. ªi trebuie sã

dãm Cesarului ce este de drept
al sãu, fostul primar Georgicã
Pãtraºcu a fost acela care a
dezvoltat aceastã manifestare
artisticã.
 La ediþia din acest an,
organizatorii au fost Consiliul
Local Ponoarele, Primãria
Ponoarele, Consiliul Judeþean
Mehedinþi ºi Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu”. Juriul
Festivalului a fost format din
Niculina Stoican, Anica Ganþu-
doamna cântecului popular
mehedinþean, Doina Durdan
director al ªcolii Populare de Artã

din Drobeta Turnu Severin,
“crizantema de aur”, Gabriela Rusu
Pãsãrin, cunoscut realizator de
emisiuni culturale, profesorul Eleodor
Popescu, cel pentru care “cultura”
este lipsitã de secrete, profesorul
Cornel Boteanu, etnolog cel care a
scos la luminã comorile tãinuite ale
folclorului din nordul Mehedinþiului
ºi primarul comunei Ponoarele,
Iulian Cerbu. La aceastã ediþie Marele

Trofeu a fost câºtigat de Alexandru
Simona din Teleorman, iar premiul
I de moldoveanca Mustachici
Liliana din Suceava.
   Manifestãrile au debutat vineri
seara, cu parada portului popular, au
continuat sâmbãtã cu partea
destinatã concursului  de
interpretare ºi au culminat cu “seara
de galã” cu decernarea premiilor ºi
recitaluri de excepþie. Concurenþii au
fost acompaniaþi de orchestra
condusã de Nucu Drãghia.
Ansamblul Profesionist “Danubius”
a oferit un concert de excepþie, un
adevãrat regal folcloric.

  Pe scenã au concertat artiºti
consacraþi precum Anica Ganþu,
Sanda Argint, Luciana Vãduva, Irina
Zoican, Claudia Catanã, Marioara
Triþã Crãiete, soliºti vocali ºi
instrumentiºti care au dus faima
Mehedinþiului în þarã ºi mai departe.
Niculina Stoican cunoscuta
interpretã de muzicã popularã,
directorul Festivalului a încântat de
asemenea publicul numeros.
   Ca de fiecare datã, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu a fost alãturi de
ponoreni ºi de invitaþi, la aceastã
manifestare.

Cel mai mare oraº
Australian, Sydney, a fost descoperit
în anul 1770 de cãtre cãpitanul
James Cook, care l-a botezat Port
Jackson. De la 1787, când primul
guvernator al Australiei, Sydney
Thomas Townshend, pãºeºte întâia
oarã pe noul continent, oraºul îi

SYDNEY – Capitala turisticã a Australiei
 G. P.

va purta numele.
   Metropolã consideratã de cãtre
localnici capitalã turisticã a
Australiei, întruneºte toate atuurile
necesare petrecerii unui concediu de
neuitat. Peisajul superb ºi variat
oferã satisfacþii, deopotrivã,
amatorilor de munte ºi mare: la nord

ºi la sud – râuri, în vest – munþi, iar
în est – ocean. Plajele superbe,
presãrate de-a lungul râului
Hawkesbury ºi pe þãrmul Pacificului,
îºi încununeazã faima prin adevãrata
perla a oceanului, Bondi, frecventatã
de actori celebri. Nu e de mirare cã
dupã jocurile Olimpice din anul
2000, gãzduite de Sydney, oraºul a
devenit locul de vacanþã preferat de
sportivii europeni ºi asiatici.
• Climã – caldã ºi blândã pe toatã
perioada anului, chiar ºi iarna –
înregistreazã valori cuprinse între
12 ºi 21 grade Celsius.
• Hyde Parksi Royal Naþional Park
fac mândria metropolei. Primul,
situate la marginea oraºului, se
întinde pe o suprafaþã de 30 hectare,
are o grãdinã botanicã ºi un golf
mãreþ numit Moreton Bay Figs. Aflat  Continuare în pag. 5

în sudul oraºului, Royal Naþional
Park, cel mai vechi parc naþional din
lume, are 36 km lungime.
• Muzee ºi galerii de artã te întâmpinã
la tot pasul în Sydney. Nu ai voie sã
ratezi Muzeul Australian, cu o bogatã
colecþie de lucrãri ºi exponate
istorice, botanice, etnologice,
incluzând ºi o etalare pe larg a
evoluþiei culturii arborigene. Art
Gallery of New South Wales, cea mai
mare galerie naþionalã, cuprinde
colecþii australiene, americane,
asiatice ºi europene. Clãdirea galeriei
construitã în 1877, din piatrã ºi nisip,
a fost finisatã de abia în 1988.
• Dacã vrei sã rãmâi cu o amintire
din Sydney cumpãrã obiecte de artã
de la “Palatul reginei Victoria”,
unde existã o galerie cu vânzare.

ediþia XI, 2016
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Secþia de Artã a Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier din
Drobeta Turnu Severin gãzduieºte,
în aceastã sãptãmânã, un
interesant proiect cultural,
ANIMASEV-Animeazã Severinul.

   Acesta s-a nãscut din dorinþa de
a oferi copiilor ºi tinerilor
severineni un spaþiu în care sã
poatã socializa, dezvolta abilitãþile
de comunicare, creativitatea ºi sã
îºi dezvolte aptitudinile.
   Asociaþia Act Integration, în
parteneriat cu Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier, Instituþia Prefectului
judeþului Mehedinþi, Primãria

Proiect cultural la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier:

ANIMASEV -
Animeazã Severinul !

Drobeta Turnu Severin,
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului,
Palatul Cultural “Teodor
Costescu”, Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret

Mehedinþi, Asociaþia NIKE de
Dezvoltare ºi Ajutorare (ANDA)
ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
va implementa, pânã pe data de
30 octombrie acest proiect,
dedicat tinerilor.
   În cadrul celor 8 miniproiecte care
se vor realiza, beneficiarii ºi
voluntarii îºi vor creiona mai bine
sistemele de valori dupã care se

conduc în viaþã, vor învãþa sã
coopereze prin ateliere artistice ºi de
teatru, vor învãþa sã aibã un stil de
viaþã sãnãtos, sã respecte valorile
culturale, materiale ºi imateriale.
Totodatã, tinerii vor fi instruiþi sã se
implice altruist, în acþiuni voluntare,
venind în sprijinul comunitãþii
locale. Pe toatã perioada de
desfãºurare a acestor acþiuni vor
participa ºi ºase voluntari francezi.
   În aceastã sãptãmânã, Muzeul
Regiunii Porþilor de Fier
gãzduieºte miniproiectul Art&Craft
în curtea Secþiei de Artã din
Drobeta Turnu Severin, asigurând,
totodatã, promovarea, diseminarea

rezultatelor proiectului. Vor avea
loc ateliere hand-mate ceramicã,
origami, broderie tradiþionalã
româneascã, împletituri din sfoarã
(brãþãri-coliere), crearea cutiei de
amintiri, excursii. Activitãþile
desfãºurate în cadrul proiectului
sunt gratuite, în fiecare din cele 8
miniproiecte copiii ºi tinerii vor
avea facilitatori voluntari ºi strãini.
   Prin acest proiect, organizatorii
îºi propun sã evidenþieze calitãþile
tinerilor, sã le dea încredere în
forþele lor, sã devinã responsabili
în vederea formãrii lor ca indivizi.

Biroul de presã al Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier

În perioada 15-28 iulie 2016, bãieþii din
Centrul de plasament “Sf. Nicodim” ºi Centrul
rezidenþial pentru copilul separat de pãrinþi au
desfãºurat un proiect de vacanþã împreunã cu membrii
fundaþiei italiene Bambini în România.
   Pe parcursul celor douã sãptãmâni, copiii au
participat la o serie de jocuri ºi activitãþi social-
educative, menite atât sã îi recreeze, cât ºi sã le formeze
deprinderi de comunicare ºi relaþionare, absolut
necesare pentru buna lor integrare în societate.  Acestea
s-au finalizat cu o croazierã pe Dunãre la care a
participat ºi directorul asociaþiei, Andrea Rampini.
   Cu ocazia acestui proiect s-au legat prietenii ºi
colaborãri, atât între membrii asociaþiei ºi copiii
noºtri, cât ºi între direcþie ºi asociaþia în cauzã,
colaborãri care sperãm sã se concretizeze ºi prin
alte proiecte ºi acþiuni comune viitoare.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Proiect de vacantã pentru bãieþii din Centrul
de plasament “Sf. Nicodim” ºi Centrul

rezidenþial pentru copilul separat de pãrinþi

SYDNEY...
•  Podul Sydney

Harbour, datând din 1932 este o construcþie
ce trebuie vãzutã. A fost considerat multã
vreme podul cu cea mai mare boltã din
lume – cca. 135 m deasupra mãrii -
rãmânând un simbol al oraºului, ce uneºte
suburbiile din nord cu cele din sud – est.
• Imaginea zgârie – norilor, situaþi în centrul
comercial al oraºului, dominând de la înãlþimea
celor câteva zeci de etaje, terasele multicolore,
care mai de care mai îmbietoare, te va cuceri.
Numãrul restaurantelor depãºeºte cu mult cifra
de 350, iar cel al vinãriilor trece de 650.
Insomniacilor, barurile de noapte le oferã Martini
cu gheaþã, bere rece ºi cafea cu rom.
• Pe scena Operei din Sydney au cântat
unele dintre cele mai mari voci ale lumii.
   Pentru mai multe detalii ºi oferte, accesaþi
pagina de Facebook a Agenþiei de Turism
Ava Travel sau vizitaþi-ne la sediul din
Drobeta Turnu Severin, de pe strada Traian
nr. 85, lângã Banca Transilvania.

 urmare din pag. 4
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* A început, sub cele mai
proaste auspicii – din toate punctele
de vedere posibile- Olimpiada de
varã de la Rio de Janeiro. Înainte cu
doar câteva zile de începutul

întrecerilor, toatã lumea (sportivi,
presã etc.) se plângeau cã în Satul
Olimpic sunt niºte condiþii de cazare
execrabile, iar dinspre golful în care
urma sã se desfãºoare competiþia de
canotaj  ºi cea de kaiak-canoe veneau
cicã oarece damfuri fecaloide de
toatã... aroma. Plus containerele
aferente de gunoaie plutitoare. Despre
þânþarii rãspânditori de bolivarii nu
mai vorbesc. Cu toate acestea,
maratonul olimpic a debutat, iar
impresiile  au fost mai mult decât
binevoitoare, pe alocuri chiar
elogioase. Decepþiile, deziluziile (mã
rog, cum vreþi sã le ziceþi) aveau sã
vinã, cel puþin pentru noi, românii,
abia dupã aceea. Pentru cã dinspre
gimnasticã ºi kaiak-canoe nu
aºteptam, din motivele cunoscute de
toatã lumea, nimic, trãgeam ceva
nãdejde de la „galacticele” (iertare de
vorbã proastã!) din Naþionala de
handbal feminin a României.
Trãgeam – aþi citit bine, stimaþi
prieteni! – pentru cã, atunci când ar
fi trebuit sã vinã  momentul
descãtuºãrii, fetele noastre pãreau
coborâte, într-adevãr, dintr-o altã
galaxie ºi nu pãreau deloc conºtiente
de marea lor misiune terestrã. Aºa se
face cã, scurt, foarte scurt, ele aveau
sã încaseze douã bãtãi usturãtoare
din partea unor team-uri aflate prin
lumea a treia a handbalului terestru,
respectiv din Angola ºi Brazilia. Poftim

Înapoi  -  cu mâhnire, înainte –  fãrã nãdejde
de le reproºeazã ceva mult prea
lãudatelor vedete ale semicercului,
toate cu aurã (îndreptãþitã mai mult
sau mai puþin) de MISS, care au deja
pregãtite justificãrile (oboseala dupã

un sezon încãrcat, deplasarea
obositoare peste Ocean, dificultatea
de adaptare la fusul orar ºi alte
asemenea chestii grozave). Ce mai,
privind înapoi cu (destulã) mâhnire
ºi înainte fãrã pic de nãdejde, noi
zicem cã, pentru noi, la Rio, cam asta
a fost tot. Aºa ne-o fi cântat nouã
cucul în anul de graþie (?) 2016 !
   * Dacã efectul trilului cucesc se va
propaga pânã la parlamentarele din
decembrie, putem spune cã ne-am
ars anul acesta, cu speranþele noastre
cu tot. Oricum, miros de alianþe
extrem de toxice se simte de pe acum
în aerul politic al scumpei noastre
patrii. Dar nu vreau sã anticipez.
   * Atât de multã vreme iohannisto-
bãsiºtii au þinut-o gaia-maþu’  cu
plagiatul lui „dottore” Ponta, cã,
actualmente, nimeni nu mai ia în
serios aceastã problemã, destul de
gravã, altminteri, pentru imaginea
publicã, internã ºi internaþionalã a
unui demnitar de talia lui. Atât de mult
s-au zbãtut bãieþii sã-l scoatã din
politicã pe nãsãlie pe... pontosul în
discuþie,  au fãcut CNATCDTU (sau
cum i-o mai zice) sã-ºi dea rãsunãtor
cu stângul în dreptul, au schimbat ºi
pe curajosul de la Educaþie cu un fost
instructor de traforaj de la o anonimã
casã a pionierilor din Sectorul Agricol
Ilfov, doar pentru a-l deposeda mai
repede de titlul de doctor pe fostul
premier, în fine, atâta s-au strofocat

bãieþii Dreptei nãtânge din România,
cã l-au urcat pe Victor Viorel în fruntea
topului politicienilor în care românii
au cea mai mare încredere. Poftim
culturã! ªi, dacã aceastã tendinþã se

va menþine, ce se va întâmpla?
Vor fi bãgaþi cãrbuni la refuz în
„cazanul” procurorului de caz?
Se va inventa un alt fel de
...colectiv? O revuluþie, ceva,
acolo, pe gustul agenturilor?
   * Dar, revenind la tonul ceva
mai serios al discuþiei, eu nu aº
îndrãzni sã dau, cu atâta uºurinþã,
un verdict în cazul doctoratului
lui Ponta. Din, mãcar, douã
motive:  unu - nu i-am citit teza
de doctorat ºi, oricum, nu mi-aº
fi exprimat punctul de vedere
într-un domeniu care excede

pregãtirea mea; doi – înverºunarea
cu care inamicii sãi din politicã
(Iohannis e primul ºi cel mai
...motivat) ºi din aºa-zisa societate
civilã incitã opinia publicã la
demonizarea lui totalã ºi definitivã.
Fãrã, mãcar, a-ºi ridica niºte minime
ºi fireºti semne de întrebare. De pildã,
de ce acelaºi organism care i-a
acordat titlul de doctor, în 2003, a

recomandat treisprezece ani mai
târziu, retragerea lui. Este o întrebare
deloc complicatã, dimpotrivã,
limpede ca bunã ziua, implicând un
rãspuns la fel de clar, de fãrã echivoc.
Se pare, însã, cã nimeni în þara asta
nu are nevoie de rãspunsuri ºi de
capete limpezi. Oricum, Dulpul
Sãsesc, de câte ori deschide în public
acest subiect, aºa cum s-a întâmplat
ºi cu douã zile în urmã, la o întâlnire
cu niºte studenþi, se face, iremediabil,
de râs. Cu alte douã zile în urmã,
postase pe...reþele, o fotografie de-ale
dumnealui realizatã pe la Bâlea Lac,
þinutul de veacuri al caprelor negre.
Era, auziþi ºi dumneavoastrã, neînsoþit
de vesela-i ºi pururi sprinþara-i
consoartã! Vã vine sã credeþi?
   * Încã o datã: despre teza de
doctorat a duduii Laura Codruþa
Kovesi, în legãturã cu care au fost
produse în presã numeroase  dovezi
de plagiat, cu doi-trei ani în urmã, nu
mai aminteºte nimeni, nu se ocupã,
cât de cât sârguincios cineva, pe
acolo, pe la DNA ºi pe la temutul
CNATCDT sau cum i-o mai zice?
Chiar aºa, de ce atâta groasã
discreþie?

   În cursul zilei de ieri, 10 august a.c.,
poliþiºtii din cadrul Serviciului Poliþiei
Rutiere Mehedinþi au acþionat
pentru disciplinarea participanþilor
la trafic ºi pentru prevenirea
evenimentelor rutiere grave.

Ofiþerii ºi agenþii de poliþie au
urmãrit conºtientizarea
conducãtorilor de autovehicule ºi a
pasagerilor asupra importanþei
utilizãrii centurii de siguranþã,
respectarea prevederilor legale
privind regimul de vitezã, circulaþia
pietonilor, depãºirea, acordarea de
prioritate, consumul de alcool,
precum ºi respectarea normelor
rutiere de cãtre bicicliºti, cãruþaºi,
mopediºti ºi motocicliºti.
   Poliþiºtii au controlat 169 de
autovehicule si au legitimat un numãr
de 197 de persoane, constatând un
numãr de 148 de abateri la regimul
circulaþiei pe drumurile publice.

 Continuare în pag. 7

Acþiuni în trafic pentru asigurarea
respectãrii regulilor de circulaþie

Au fost sancþionaþi 39 de
conducãtori auto care au depãºit
viteza legalã pe diferite sectoare
de drum, 17 conducãtori auto
pentru lipsa portului centurii de
siguranþã ºi 2 pietoni  pentru
traversãri neregulamentare.
   De asemenea, poliþiºtii au mai
aplicat 5 sancþiuni contravenþionale
pentru lipsa documentelor
conducãtorilor auto ce se deplasau
pe diferite sectoare de drum.
      Valoarea sancþiunilor aplicate în
cursul zilei de ieri este de 27.250 l  va
continua acþiunile ºi controalele, vizând
în special combaterea principalelor
cauze ale accidentelor rutiere
înregistrate în ultima perioadã de timp.

Exemple:
   1. Pentru prevenirea  infracþiunilor
din mediul rural, în baza PLANULUI
CAMPANIEI DE PREVENIRE A
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Þãrãniºtii mehedinþeni,
din ce în ce mai absenþi

    PNÞ-CD Mehedinþi este un partid
politic local care, în ultimii ani, a
trecut printr-o perioadã extrem de
dificilã, în încercarea sa de a reveni
atât cât se poate pe scena politicã
localã. La scrutinul local din vara
anului 2012 PNÞ-CD Mehedinþi a
reuºit o performanþã electoralã
notabilã, obþinerea unui consilier
municipal severinean, funcþie
adjudecatã de Marian Carindãþoiu,
preºedintele organizaþiei judeþene în
acel moment. Acest lucru a fost
posibil nu prin forþe proprii, ci
datoritã participãrii partidului în
cadrul alianþei electorale de atunci
M N MH, alianþã din partea cãreia a
candidat primarul reales Constantin

Partide mehedinþene care nu mai conteazã în Severin

Gherghe. În perioada scursã de la
acel scrutin local, partidul a lãsat
impresia cã ºi-ar dori sã fie o
prezenþã mult mai activã, însã, în
ciuda faptului cã avea un consilier
municipal, nu a reuºit sã revinã.
PNÞ-CD Mehedinþi s-a mai
manifestat politic tot în limita
posibilitãþilor de care dispunea. Mai
mult, þãrãniºtii mehedinþeni au avut
în continuare probleme atât în ceea
ce priveºte constituirea
organizaþiilor teritoriale, cât ºi
întãrirea celor existente deja. Între
timp s-a produs o schimbare la
nivelul conducerii sale, în locul
fostului preºedinte, Mihai Ghebaurã,
a fost numit Victor Gurbinã. Noul
preºedinte al PNÞ-CD Mehedinþi,
Victor Gurbinã, ºi-a propus sã
revigoreze partidul ºi sã obþinã un

scor mult mai bun la alegerile locale
din acest an. Rezultatul a fost unul
lamentabil. Pentru funcþia de primar
al municipiului Drobeta Turnu
Severin PNÞ-CD Mehedinþi l-a
propus pe fostul viceprimar pesedist
Ilie Pisoi. S-a considerat cã Ilie Pisoi
poate obþine un scor foarte bun
datoritã experienþei administrative
acumulate în perioada cât a deþinut
funcþia de viceprimar al municipiului
Drobeta Turnu Severin, dar ºi pentru
cã era o persoanã mult mai
cunoscutã. În urma votului s-a
demonstrat cã varianta Ilie Pisoi a
fost una total neinspiratã pentru
PNÞ-CD Mehedinþi, acesta obþinând
doar 209 voturi, în final clasându-
se pe locul 10 în spatele unor alte
partide mult mai slab cotate, precum
PSRO, PND, PPU-SL, dar ºi a
candidatului independent, Georgeta
Drãghia. Putem spune fãrã teama de
a greºi cã PNÞ-CD Mehedinþi a
obþinut cel mai lamentabil scor din
toatã istoria sa la scrutinul local din
acest an în municipiul Drobeta
Turnu Severin.

PRM Mehedinþi,
un partid ca ºi dispãrut

   PRM Mehedinþi este un partid ca
ºi dispãrut în municipiul Drobeta
Turnu Severin, dar ºi în judeþ. Dupã
eºecul lamentabil de la alegerile
locale din anul 2008 acest partid n-
a reuºit sã revinã nici în structura
administraþiei publice judeþene ºi
municipale severinene, nici ca forþã
politicã de luat în seamã. PRM
Mehedinþi a pierdut teren vizibil,
chiar dacã la nivelul conducerii sale
au avut loc o serie de transformãri
în ultimii ani. Practic, acest partid
s-a prãbuºit dupã ce nu a mai avut
reprezentare în administraþia publicã

Dupã scrutinul local din luna iunie a acestui an s-a observat la nivelul
judeþului Mehedinþi existenþa unor formaþiuni politice care nu mai

beneficiazã de cine ºtie ce suport politic ºi electoral, în ciuda unor
profunde transformãri interne. Principalele partide în aceastã situaþie

sunt PNÞ-CD Mehedinþi ºi PRM Mehedinþi, formaþiuni care cu mulþi ani
în urmã aveau nu doar reprezentare în cele douã consilii, ci ºi poziþii în
fruntea administraþiei publice judeþene ºi locale. Întâmplarea a fãcut ca

la alegerile locale din acest an candidaþii acestor douã partide pentru
funcþia de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin sã fie aproape

la egalitate, înregistrându-se o diferenþã de doar 9 voturi.

localã ºi judeþeanã. De atunci
partidul a intrat într-un declin
evident, nemaiavând resurse interne
pentru a reveni. Modificãrile
survenite la nivelul conducerii sale
nu au condus, nici pe departe, la
reformarea partidului, fie prin
cooptarea unor oameni apreciaþi, fie
prin activitate, înþeleasã la nivelul
mesajului politic transmis
alegãtorilor. Mai mult, peremiºtii
mehedinþeni nu au dat senzaþia cã
au adoptat o altã strategie politicã
astfel încât sã poatã reveni în prim-
planul vieþii politice locale. Pe de altã
parte, nici organizaþia judeþeanã nu

a fãcut eforturi pentru a încerca sã
propunã altfel de oameni. La
alegerile locale din acest an
candidatul PRM Mehedinþi pentru
funcþia de primar al municipiului
Drobeta Turnu Severin a fost
Gheorghe Croitoru, cel care, de altfel,
a mai candidat ºi la alegerile locale
din anul 2012. Gheorghe Croitoru a
obþinut doar 200 de voturi, numãr
care explicã faptul cã PRM
Mehedinþi este un partid care nu
mai conteazã absolul deloc.

 Mircea Popescu

 urmare din pag. 6

 Biroul de presã

Acþiuni în trafic pentru asigurarea
respectãrii regulilor de circulaþie

INFRACÞIUNILOR CONTRA
PATRIMONIULUI  DIN MEDIUL
RURAL „ALEGE SIGURANÞA!”, în
ziua de 09  august  2016, poliþiºtii
Compartimentului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii, poliþiºtii
Secþiei de Poliþie Ruralã nr.5
Strehaia ºi poliþiºtii Postului de
Poliþie Tâmna au desfãºurat o
acþiune informativ-preventivã în
rândul cetãþenilor din comunã
pentru prevenirea infracþiunilor de
furt din locuinþe.
   Totodatã, în ultima perioadã de
timp, infracþiunile de înºelãciune
prin metoda „ACCIDENTUL”  sunt
tot mai des utilizate de persoane
care profitã de naivitatea,

neglijenþa sau uºurinþa
manifestatã de anumiþi cetãþeni.
   Activitatea desfãºuratã a avut
drept scopul pregãtirea
antivictimalã, dialogul ºi
consolidarea relaþiei poliþie-
comunitate pentru asigurarea
unui climat de liniºte  ºi siguranþã
al cetãþenilor.
   Principalele obiective au constat
în responsabilizarea cetãþenilor, a
persoanelor  vârstnice, potenþiale
victime ale infracþiunii de
înºelãciune ºi  furt, poliþiºtii
adresându-le cetãþenilor sfaturi
utile privind asigurarea locuinþelor
ºi adoptarea unor atitudini
responsabile ºi de autoprotecþie,
prevenirea incendiilor de vegetaþie,
etc.
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Una cîte una, lighioanele
din Cartelul Mafiei Româneºti, care
controleazã ºi furã de peste un sfert
de veac banii Þãrii, sînt prinse în
undiþa reglãrilor de conturi. Doar e
an electoral ºi ... care pe care! Un
lucru este cert toate funcþiile din
sistemul de stat ºi politic, atît de
corupt ºi depravat, sînt ocupate cu
ºpãgi uriaºe ºi trafic de influenþã,
spre beneficiul ocupanþilor ºi a
partidelor din care provin. Nu
scapã de acul undiþei nici
motociclistul Tãriceanu, omul cu
cinci soacre, cel care a adunat în
ALDE toþi penalii scãpaþi de votul
Parlamentului Tãriceanu s-a jucat
cu focul de s-a ars ºi clientul de
conjuncturã, Bogdan Olteanu, care
în urma efortului depus în slujba
mafiei de stat ºi politice, fusese
recompensat cu fotoliul de BNR. Se
ºtie Bogdan Olteanu – intelectual
fãcut pe repede înainte – a renunþat
la studiile universitare de
automaticã din cauza politicii, dar,
în timp, s-a mai perindat cu taxã
pe la cîteva cursuri cu termen
redus, filosofie, drept ºi finanþe,
unde a învãþat atît de strãlucit, la
fel cum sînt eu popã. Arestarea
viceguvernatorului Bogdan Olteanu
este o palmã grea pe obrazul BNR,
dar ºi un semn cã acolo colcãie
mafia! Vã rog, nu e nimeni sã o
consoleze pe Alina Gorghiu, aºa de
apropiatã, în începuturile de
poveste, cu Olteanu! Nimeni nu
vrea sã-i ºteargã lacrimile de
bucurie! Fotoliul de la BNR al
fostului iubit e gol, iar actualul soþ
al Alinei îºi face visuri cincinale.
Cum va merge ea neconsolatã în
instanþã pentru declaraþii cu privire
la combinaþia de interese financiare

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

El este starostele tîlharilor care au jefuit România

ºi de orgolii politice, finanþatã prin
spolierea statului? Ce mai
conteazã, acum e ºansa lui
Iohannis sã îngroape ALDE, sã
aducã PNL la guvernare ºi sã aibã
Guvernul sãu.

Pofteºte cumva fotoliul
de la BNR?

   Ziarul Obiectiv scrie cã „Alina
Gorghiu a avut o viaþã amoroasã
tumultoasã, oscilînd între liberalul
Mihai Voicu, fost ministru delegat
pentru relaþia cu Parlamentul ºi
viceguvernatorul BNR, Bogdan
Olteanu. Mai întîi s-a iubit cu pnl-
istul Mihai Voicu, apoi cu Bogdan
Olteanu. Ulterior a revenit la prima
dragoste din PNL. În 2009, Bogdan
Olteanu, însurat ºi cu doi copii, a
divorþat, iar gurile rele spun cã Alina
Gorghiu ar fi fost cauza despãrþirii.
Deºi a negat tot timpul relaþia cu
Olteanu, paparazzii au surprins-
o, la scurt timp dupã ce Bogdan
Olteanu a divorþat, intrînd în casa
acestuia ºi ieºind altfel îmbrãcatã
sau chiar rãmînînd peste noapte.
Idila n-a durat mult, Alina s-a
întors la prima iubire, liberalul
Mihai Voicu, iar Bogdan Olteanu
a mai acordat o ºansã relaþiei cu
fosta soþie. Alina Gorghiu e
mãritatã acum cu Lucian Isar
(care-i criticã dîrz pe Isãrescu,
adicã ciobul rîde de oala spartã)
ºi  se  bucurã de spri j inul
preºedintelui Iohannis, care a
propulsat-o în fruntea PNL”. Ia,
ui te cine vorbeºte  despre
Mugurel! Lucian Isar saliveazã
cumva dupã fotoliul lui Olteanu?
Vai, ce fripturiºti!

Gata sã fugã la primul fluier în
cazul unor noi dezvãluiri!

   Nu doar Alinuþa trebuie consolatã,
ci ºi matusalemicul trilateral
multilateral doctor în ºtiinþe
economice, Academician Mugur
Isãrescu, cu nimic mai „academician”
decît Elena Ceauºescu. Implicat în
împovãrarea financiarã a României,
cunoscut din cãmãtãria legalizatã cu
bãncile comerciale, Isãrescu ne duce
din nou cu preºul, cum a fãcut în peste
un sfert de veac de dictaturã bancarã!
Mai este cazul sã amintesc de aurul
României expediat în strãinãtate
„pentru mai multã siguranþã?”
Controversatul ºi tot mai contestatul
Guvernator a anunþat prin vocea lui
Dan Suciu, purtãtor cu vorba al BNR,
cã s-a pensionat. Nu cumva ieºirea
teoreticã la pensie din 2014 este legatã
ombilical de ceea ce Vântu mai are de
dezvãluit? Ieºirea sa la pensie e o þeapã
pe faþã, un os de molfãit în gura presei.
Isãrescu e bine-merci tot la BNR, cu
un picior înãuntru ºi cu unul în afarã,
gata de fugã la primul fluier, în cazul
unor noi dezvãluiri! Trebuie vãzut dacã
„logofãtul” ia ºi pensie ºi salariu ºi la
cît se ridicã suma! „Logofete brînzã-n
cui, lapte acru-n cãlimãri, chiu ºi vai
prin buzunarele” românilor, cum sã te
dai matale dus la pensie, ispravnice,
cînd ai mai cîºtigat în Parlament un
nou mandat la BNR cu douã luni
înainte de a deveni pensionar? Ce
sfidare, cîtã impertinenþã la cei ce l-
au votat! Pe 1 august 2016 a împlinit
67 de ani, iar poporul român îi ureazã
în cor „La mulþi ani”, Doamne fereºte,
nu la BNR, ci la beciul domnesc, dacã
i se dovedesc „ingineriile financiare”.

N-are nimeni curajul
sã-i arate uºa?!

   Parlamentarii ãºtia, cãrora le scîrþîie
mintea de îi latrã cîinii pe stradã, au
dat votul cu ochii închiºi unui dictator
financiar, care, în mod legal, era deja
pensionar, iar el, de voie bunã ºi noroc
chior, ºi-a tras cinic limuzine de lux
superdotate! Mugur Isãrescu a ieºit la
pensie doar cu titlu informativ!
Inteligenþa sa fãcãtoare de sclavi
financiari e tot la BNR, chiar foarte activ
pe latura achiziþiilor de lux. Va pleca
de la BNR doar cu picioarele înainte!
N-are nimeni curajul sã-i arate uºa, cã
ar avea de-a face cu vicontele Etienne
Davignon-Bilderberg. Dacã nu era de-
al lor, de-al duºmanilor þãri, nu era
numit, imediat dupã lovitura de stat,
guvernator al Bãncii Naþionale – mare
staroste peste tîlharii care au prãdat
România, de la uneltele cîmpului pînã
la patrimoniul naþional. Potrivit fostului
ministru Lucian Isar, Mugur Isãrescu
primeºte 40 de mii de euro pe lunã,
sumã cosmicã pentru un salariat
român, bani proveniþi din pensie,
salariu, bonusuri de performanþã ºi
participãri la ºedinþe. Sã fie la
concurenþã cu Mircea Dinescu, cãruia
Stelian Tãnase i-a oferit acelaºi salariu
la TVR, pentru douã ore de
scãlâmbãialã pe sãptãmânã! Ce lux ºi
ce risipã la hoþii aceºtia, într-o Românie
extrem de sãracã, unde salariul mediu
este de 350 euro! Auziþi, pretenþie!
Isãrescu e plãtit ca sã participe la
ºedinþe! Cum sã nu, crama de la
Drãgãneºti ºi celelalte afaceri personale
înghit bani cu nemiluita!
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Cu o experienþã de peste 10
ani în domeniul închirierilor auto,
Promotor Rent a Car propune
clienþilor sãi un nou serviciu care
se dovedeºte a fi pe cât de inedit,
pe atât de îndrãgit. Compania
noastrã, care pune la dispoziþie
ºoferilor o flotã de autoturisme
nouã ºi variatã, la preþuri
imbatabile ºi asigurã o calitate a
servicilor ireproºabilã, a lansat de
curând serviciul de închiriere de
cãruþe trase de cai.
   Clienþii  sunt aºteptaþi sã
închirieze o cãruþã cu cai pentru o
plimbare memorabilã, sã uite pentru
câteva ore de gãlãgia oraºelor ºi de
bârâitul motoarelor. Doritorii aleg
destinaþia, iar cãruþaºul, alãturi de
cei doi cai îi vor plimba prin naturã,
într-un cadru mioritic de neuitat.
Fiecare cãruþã vine la pachet cu un
cãruþaº profesionist, numãrul
maxim de persoane care pot fi
transportate deodatã fiind de ºapte.
   Serviciul de rent-a-carriage este
deocamdatã disponibil doar în
oraºele Brasov , Piatra-Neamþ ºi
Sighetul Marmaþiei, însã compania
noastrã lucreazã deja pentru a gãsi
colaboratori ºi în alte oraºe

Promotor Rent a Car oferã cãruþe trase
de cai, fiind singura firmã de închirieri

auto din România cu un asemenea
serviciu inedit ºi eco-friendly

Scandalul ia amploare în
cazul Laurei Bretan! Tânãra care a
uimit americanii cu vocea ei este
contestatã vehement în S.U.A, la
America’s Got Talent. În mijlocul
acestor discuþii, adolescenta este
apãratã de cântãreaþa Mihaela Mihai.
   Laura Bretan a anunþat cã nu a luat
niciun euro din cei 120.000 de euro
câºtigaþi la show-ul ProTV „Românii
au talent”, iar mulþi au comentat
negativ, acuzând-o cã ea ºi familia
ei urmãresc doar câºtigurile
materiale, scrie www.ziarulring.ro.
Laura Bretan s-a calificat recent în
sferturile de finalã ale show-ului
“America’s Got Talent” din SUA, cu
ºanse la marele premiu de un milion
de dolari. Cântãreaþa Mihaela
Mihai, recunoscutã ca o luptãtoare
pentru drepturile artiºtilor, o apãrã
pe Laura Bretan în faþa valului de
comentarii negative.
   “Sunt voci, mai ales în America,
ce critica «setea» de trofee a familiei
Bretan. Am o micã bãnuialã cã acele
voci vin, toate, din comunitatea de
români. Cãci este o mentalitate tipic
româneascã  Ce dacã ar interesa-o

Cine îi ia apãrarea Laurei Bretan
în scandalul cu americanii?

ºi banii pe Laura Bretan? Îi meritã.
Da. Atunci sã-i câºtige ºi sã-i
primeascã, nu sã împuºte, din când
în când, câteva sute de euro, ca
artiºtii români în ultimul secol!
Aceloraºi voci româneºti meschine
li se pare natural ca artiºtii americani
sã câºtige milioane de dolari cu
turneele lor. Au respect pentru ei cu
cât aflã cã sunt mai bine plãtiþi. Dar
deh, artiºtii americani sunt „strãini”,
au drepturi! Pe ai noºtri îi cãlcãm în
picioare, exploatându-i toatã viaþa ºi
îi «îmbãlsãmãm» în linguºeli
grandilocvente când mor, ca sã-i
uitãm mai repede. Culmea e cã,
aceleaºi «voci» româneºti, îi
dispreþuiesc pe artiºtii români
tocmai pentru cã nu au averile pe
care le acumuleazã cei strãini!
Lãsaþi-o în pace pe Laura Bretan, n-
o trageþi în jos încercând s-o obligaþi
sã vã semene vouã! Nu veþi reuºi
pentru cã, bogatã sau sãracã, va fi
întotdeauna diferitã de voi: ea are
har! Ca ºi ceilalþi mari artiºti, are
dreptul sã câºtige banii pe care-i
meritã!”, a scris Mihaela Mihai
despre Laura Bretan.

importante ale þãrii, în jurul cãrora
se pot organiza plimbãri cu caruþa
într-un cadru pitoresc.
   Promotor Rent a Car oferã
clienþilor o flotã impresionantã de
autoturisme, pentru toate nevoile ºi
bugetele, cu peste 40 de maºini din
toate gamele ºi motorizãrile.
Serviciul este disponibil în
majoritatea oraºelor mari din þarã,
rezervãrile putând fi fãcute cel mai
uºor pe site-ul nostru, www.auto-
rent.ro sau prin telefon la numãrul
0734 403 403.
   Pe lângã serviciile de închiriere
auto clasice, Promotor Rent a Car
mai pune la dispoziþia clienþilor
serivicii precum închirieri pe
termen lung la preþuri avantajoase,
transferuri între oraºe, transferuri
aeroport, microbuze ºi autocare,
dar ºi serviciul de închiriat limuzine
pentru evenimente deosebite.
   Pentru orice alte detalii legate de
oferta noastrã, vã rugãm sã luaþi
legãtura cu Willy Gavriluþã, telefon
0721 700 600. Oferta completã
pentru cãruþele trase de cai se aflã
la adresa http://www.auto-rent.ro/
ro/inchirieri-masini/brasov.html.

 Biroul de presã
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Ministerul Economiei,
Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul
de Afaceri  va lansa în data de 16
august 2016 Programul pentru
dezvoltarea abilitãþilor
antreprenoriale în rândul tinerilor ºi
facilitarea accesului la finanþare –
START ºi Programul pentru
stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii
microîntreprinderilor de cãtre
întreprinzãtorii debutanþi în afaceri.
Acestea fac parte din seria celor zece
programe pe care ministerul le
implementeazã anul acesta.
   “Previzionãm cã procentul
absorbþiei pentru cele douã
programe va fi mai mare în acest an
deoarece vom lucra cu posibilitatea
de a face plãþi în anul 2017. Noutatea
este perioada pe care antreprenorii
o au la dispoziþie pentru a face
investiþia, adicã 60 de zile, faþã de
30 de zile cât era reglementat anul
trecut. Totodatã, implementând cu
instituþie de credit, plãþile se pot face
ºi în prima parte a anului 2017

Biroul de Presã al Ministerului
Economiei, Comerþului ºi

Relaþiilor cu Mediul de Afaceri

pentru angajamentele semnate în
anul 2016. Perioada este
semnificativ mai mare decât în alþi
ani ºi prevede chiar ºi posibilitatea
unei prelungiri în situaþii deosebite,
de exemplu pentru întârzieri
excepþionale”, a declarat Claudiu
Vrinceanu, secretar de stat în
cadrul MECRMA.
  Bugetul alocat Programului pentru
dezvoltarea abilitãþilor antrepre-
noriale în rândul tinerilor ºi facilitarea
accesului la finanþare – START
pentru acest an este de 17.000.000
lei iar prin implementarea acestuia,
în anul 2016, estimãm cã vor primi
ajutor de minimis un numãr minim
de 141 beneficiari.
   Bugetul alocat Programului
pentru stimularea înfiinþãrii ºi
dezvoltãrii microîntreprinderilor de
cãtre întreprinzãtorii debutanþi în
afaceri pentru acest an este de
22.700.000 lei iar prin
implementarea acestuia, în anul
2016, estimãm cã vor primi ajutor
de minimis un numãr minim de
501 beneficiari.
   Obiectivul principal al celor douã
Programe îl constituie stimularea
înfiinþãrii de noi întreprinderi mici ºi
mijlocii, îmbunãtãþirea performanþelor
economice ale celor existente,
creºterea potenþialului de accesare a
surselor de finanþare ºi dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale ale
întreprinzãtorilor în scopul
implicãrii acestora în structuri
economice private.
   Prin aceste douã Programe se
finanþeazã implementarea celor mai
bune planuri de investiþii/planuri de
afaceri depuse online de cãtre
aplicanþi pe site-ul www.aippimm.ro,
calcularea punctajelor fãcându-se în
mod automat, transparent ºi în timp
real. Începând din data de 16
august 2016, ora 10:00, va fi activã
aplicaþia de înscriere în cadrul celor
douã programe.
   Procedurile de implementare ale
Programelor precum ºi anexele
acestora sunt disponibile pe
www.aippimm.ro.

COMUNICAT DE PRESÃ

Ministrul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Mircea Dumitru, a aprobat prin
ordinul nr. 4.472 din 10 august
2016, Statutul Elevului, document
ce reglementeazã drepturile ºi
obligaþiile elevilor înmatriculaþi în
instituþiile de învãþãmânt de stat,
particular sau confesional din
România. Este primul document de
acest tip, elaborat în România dupã
1990, care consacrã într-o formã
consolidatã drepturile ºi obligaþiile
elevilor. Forma finalã s-a conturat
în urma dezbaterii publice pe care
Minis t eru l  Educa þ ie i  a
organiza t-o în  perioada 17
iunie -  4  iu l ie.  Prevederi le
Statutului se aplicã începând
din anul ºcolar 2016-2017.

O componentã majorã a
acestui  document o
reprezintã întãrirea rolului
elevilor în comunitatea ºcolarã.
   „Îmi doresc ca Statutul Elevului
sã contureze un cadru în care
vocea elevului sã se facã auzitã cu
adevãrat în comunitatea ºcolarã.
O voce informatã, responsabilã,
interesatã sã protejeze drepturile
elevilor ºi sã creascã, totodatã,
capacitatea tinerilor de a se implica
în viaþa ºcolii. Îmi doresc, de
asemenea, ca elevii ºi profesorii sã
aibã un dialog activ, sa devinã
parteneri pentru un bine comun,
acela al elevului, pentru cã ºcoala
este despre ºi pentru elevi”,
declarã ministrul Mircea Dumitru.
   Statutul a fost elaborat de
Ministerul Educaþiei în colaborare
cu Consiliul Naþional al Elevilor ºi
alte organizaþii reprezentative ale
elevilor ºi este fundamentat pe
respectarea valorilor comunitãþii
ºcolare ºi ale sistemului
educaþional. În acest sens au fost
avute în vedere accesul liber ºi
gratuit la educaþie de calitate,
libertatea de expresie, dreptul de a
beneficia în mod echitabil de
resursele materiale ºi educaþionale
furnizate de sistemul de
învãþãmânt, onestitatea intelectualã,
sprijinirea gândirii  critice,
respectarea demnitãþii tuturor

membrilor comunitãþii ºcolare,
respectiv deschiderea instituþionalã
pentru schimbãri constructive.
Potrivit documentului, drepturile
elevilor sunt structurate în 5
categorii: drepturi educaþionale,
drepturi de asociere ºi exprimare,
drepturi sociale, recompense ºi alte
drepturi. Documentul prevede
deopotrivã îndatoriri, interdicþii ºi
sancþiuni pentru încãlcarea de cãtre
elevi, în incinta unitãþii  de
învãþãmânt, a prevederilor
statutului sau a prevederilor
explicite din actele normative
în vigoare.
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice mulþumeºte
tuturor celor care s-au implicat în
aceastã dezbatere, deopotrivã
necesarã ºi esenþialã pentru
sistemul naþional de învãþãmânt
preuniversitar. 
****************************

BIROUL DE COMUNICARE

Din anul ºcolar 2016 -2017,
elevii au propriul Statut
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MONUMENTUL – CRIPTÃ AL EROILOR MEHEDINÞENI DIN
RÃZBOIUL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC (3)

Prof. dr. Tudor Rãþoi,
director, Arhivele Naþionale Mehedinþi

 Urmare din numãrul trecut
În aprilie 1933 a fost

recepþionatã ºi pictura criptei,
semnatã de Chirovici. În linii
generale, aceasta cuprindea un
tablou central reprezentând
Sacrificiul (simbolizat prin Iisus
Hristos, coborât de pe cruce în
momentul când Maica Domnului,
înfãºurându-l în giulgiu, cu durere,
îl pregãteºte pentru aºezarea în
mormânt), apoi douã panouri
aºezate în douã niºe (fiecare cu
câte un înger în stihar, sprijinindu-
se pe cruce), iar la intrarea în criptã,
în stânga ºi în dreapta, marii
mucenici Gheorghe ºi Dimitrie
strãjuind sufletele sãlãºluitoare
deasupra osemintelor. Fãcutã timp
de trei luni de zile, pe fond aurit ºi
mozaicat, pictura impresiona prin
armonia culorilor ºi prin
sobrietatea subiectelor.

La jumãtatea lui iunie 1933,
Monumentul era terminat.
Dimpreunã cu toate accesoriile, el
a costat 2.520.000 de lei din care:
subvenþia prefecturii – 422.250 de
lei; subvenþia primãriei – 457.606
lei; de la centrala „Cultul Eroilor”

Bucureºti – 25.000 de lei; de la
Uniunea Ofiþerilor de Rezervã –
25.000 de lei; de la Camera de
Comerþ ºi Industrie Turnu Severin
– 35.000 de lei; prin liste de
subscripþie – 402.447 lei; din
serbãri, vânzãri de insigne, cãrþi
poºtale, donaþii etc. – 432.697 lei.

Tot din fondurile strânse pentru
Monument, din cota adunatã prin
subscripþie publicã, s-a ridicat
placa din Portul Turnu Severin,
unde a pus piciorul pe pãmânt
românesc principele Carol I al
României.

În afara sumelor de mai sus, alte
fonduri au provenit de la
particulari, între care dr.
Cãlãrãºanu, inspector general
sanitar, fiul preotului Cãlãrãºanu
„de la Cerna” (supranume amintind
de comportamentul exemplar al
acestuia în timpul rãzboiului) –
25.000 de lei, arhitectul Statie
Ciortan (originar din Roºiua,
profesor la Academia de
Arhitecturã, decanul arhitecþilor din
România) – 10.000 de lei,
comercianþii din oraº, mobilizaþi de
G. Stãnicã – 60.650 de lei ºi alþii.

Extrem de semnificativ, elevii
Virgil Constantinescu, Ilie
Simionescu, Dumitru Murgan ºi
Dumitru D. Jujescu de la ªcoala
de Bãieþi Nr. 3 au donat micile lor
economii în valoare de 275 de lei,
iar eleva Speranþa I. Traºcã de la
Liceul de Fete, fiica învãþãtorului
Ion Traºcã din Albeºti, mort în
rãzboi, a donat 100 de lei „în
amintirea tatãlui sãu, pe care nici
nu l-a cunoscut”1.

Terminat în vara lui 1933, anul
în care se sãrbãtorea Centenarul

întemeierii oraºului Turnu
Severin, Monumentul Eroilor

(Footnotes)
1 Ibidem, f. 16

Mehedinþeni din Rãzboiul
Reîntregirii a fost dezvelit la 25
octombrie acelaºi an, în prezenþa
regelui Carol al II-lea. Au rostit cu
acest prilej cuvântãri generalul
Ion Jujescu, comandantul Diviziei
a 19-a Infanterie ºi generalul Virgil
Econimu, comandantul Corpului
7 Armatã.

Încã de la dezvelirea ºi punerea
lui în circuitul public, Monumentul
a purtat o bogatã încãrcãturã
simbolicã. Cum spunea generalul
Jujescu la 25 octombrie 1933,
fãclia culturii ºi civilizaþiei latine
încredinþatã de legionarul roman,
simbolul sacrificiului ºi al biruinþei
erau destinate, toate, sã fie o
neîncetatã aducere aminte pentru
generaþiile urmãtoare de jertfa celor
ce fãuriserã România Mare ºi, în
egalã mãsurã, în legãturã cu datoria
de a o apãra ºi pãstra. Cã aceastã
datorie nu s-a împlinit este o altã
chestiune. La fel de trist a fost însã
cã dupã ultimul rãzboi ani în ºir
rostul iniþial ºi legitim al
Monumentului a fost pus în umbrã
conjunctural de punerea în prim-
planul simbolisticii naþionale a
unor elemente infinit mai puþin
semnificative. Dupã 1990,
Monumentul ºi-a recâºtigat locul
în conºtiinþa publicã severineanã ºi
mehedinþeanã, fiind locul de
reculegere ºi de reîntoarcere la
gloria ºi valorile româneºti perene.

    EURES poate oferi asistenþã ºi
consiliere persoanelor aflate în
cãutarea unui loc de muncã în Uniunea
Europeanã / Spaþiul Economic
European.

Locuri de muncã
sezonierã  în

AGRICULTURÃ  - SPANIA
- CAMPANIA 2017

   Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã

Locuri de muncã sezonierã în AGRICULTURÃ -
SPANIA - CAMPANIA 2017

Mehedinþi, prin serviciul de ocupare
EURES România, oferã 800 locuri de
muncã vacante (la nivel naþional) în
Spania pentru muncã sezonierã în
agriculturã (sunt solicitate persoane
apte pentru munca la câmp, cu
vârsta cuprinsã între 18–40 ani),
pentru recoltarea cãpºunilor,
campania 2017 (nu se solicitã

experienþã).
Durata contractului de muncã
este de aproximativ 3 luni,
data estimatã de angajare este
15 februarie 2017. Timpul de
lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39
ore pe sãptãmânã împãrþite în
6 zile, ziua 7 este zi de odihnã
care poate sã nu coincidã cu
duminica. Programul de lucru

începe la primele ore ale dimineþii.
   Salariul oferit este de 40,15 euro

brut/zi, conform Convenþiei
colective aplicabile plãtibil la
douã sãptãmâni prin transfer
bancar. Contribuþiile datorate sunt
de 2% impozit pe venit ºi 113
euro asigurare socialã.
   Cazarea este oferitã de angajator
contra unei sume de 1,6 euro pe zi
(nu existã posibilitatea cazãrii
solicitanþilor bãrbaþi în cadrul firmei).
   Persoanele care doresc sã aplice
pentru aceste locuri de muncã
trebuie sã se adreseze consilierului
EURES din cadrul AJOFM
Mehedinþi din Drobeta Turnu
Severin, bd. Carol I nr. 3, tel 0252
/ 319029.
   DATA ªI LOCAÞIA BURSEI VOR
FI COMUNICATE ULTERIOR!

Director executiv, Ioan Suru
Întocmit,Mihail Sorin Marinescu
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Dintre satele component ale
actualei comune Voloiac, cea mai
veche atestare documentarã o are
satul Cotoroaia, alãturi de Valea Bunã.
   Ambele apar în documentul din
3 august 1514, dat la Argeº de
voievodul Neagoe Basarab. În
documentul din 27 ianuarie 1575,
dat la Bucureºti de Alexandru al II-
lea Mircea voievod, satul este
menþionat în varianta Cotoruia,
fiind întãritã stãpânirea asupra sa
de cãtre fiicele lui Stoica.
   La 6 mai 1577 acelaºi domnitor ºi
tot în Bucureºti, fãcea dãruire lui
Necula vãtaf ºi fiilor lui ,,ocina la
Cotoruia”. La 27 mai 1589, voievodul
Mihnea Turcitul, revenit la domnie,
întãrea din Bucureºti, lui ªtepan vãtaf
ºi fiilor lui din Cernaia, cumpãrãtura
a douã ogoare de la Stãnila ºi de la
Dragomir, un ogor în gura Seliºtei,
la Cotoruia, cu 400 aspri. Tot Mihnea
Turcitul voievod va dãrui în anul 1590
la 20 iulie un ogor în Cotoruia de la
Lupul ºi Dragomir, aceluiaºi vãtaf
ªtepan ºi ficiorilor lui.
   ªi domnitorul Mihai Viteazul a
întãrit cumpãrãturi în Cotoruie lui
Radu paharnic ºi fiilor sãi, toatã
partea lui Dragomir, de peste tot
hotarul, pentru 500 aspri. Asemenea
menþiuni au mai fost fãcute la 31
ianuarie 1640 de cãtre voievodul
Radu ªerban, apoi în 1640 ºi 1688.
   Dupã anul 1700, vornicului Ioan
ªtirbei, altã parte mãnãstirii Strehaia,
iar alte pãrþi moºnenilor Cotoroieni.
În catstihul din 8 aprilie 1832 sunt
atestate douã aºezãri cu numele de
Cotoruia: Cotoruia de Sus în
stãpânirea boierului Iancu Bibescu,
menþionat ca decedat ºi Cotoruia de
Jos sat moºnenesc.
   În ,,foaia arãtãtoare” din 31 august
1836, întocmitã de subocârmuirea
plasii Motru, Cotoruia de Sus era în
continuare în stãpânirea Bibeºtilor, în
timp ce Cotoruia de Jos aparþinea
acum atât moºnenilor cât ºi logofãtului
Dumitraºca Pârvulescu ºi fiilor sãi,
care aveau aici pãmânt pentru clãcaºi,
pãdure ºi tufãriº pentru izlaz.
Probabil, de aceea în aceastã parte a
satului se gãsesc mai multe nume
de familie Pârvulescu, decât în restul
satului. Este timpul sã fac precizarea

VOLOIAC – Oameni ºi locuri Satul Cotoroaia
cã satul Cotoroaia de astãzi, cu
variantele Cotoruie, Cotoruia sau
Cotoruine, ºi-a cãpãtat numele de la
locul sãu satul aflat la Cotul Raelei
turceºti de la Ada Kaleh, care îºi
întindea în acele vremuri strãvechi
ocupaþia pe aceste meleaguri.
  Prin transformãri fonetice ulterioare
a ajuns la forma cunoscutã astãzi
Cotoroaia, sat care a aparþinut pânã
la reforma administrativã din 1968
de comuna Ruptura, apoi de actual
comuna Voloiac, fiind dupã satul
de centru Voloiac al doilea ca
mãrime. Satul Cotoroaia are ºcoala
care în tot timpul a avut numai
învãþãmânt primar, efectivele de elevi
fiind aproape întotdeauna peste
numãrul minim de ºcolarizare.
   Cu siguranþã cã învãþãmântul în sat
s-a dezvoltat dupã 1838 când s-au
înfiinþat primele ºcoli în comuna
Voloiac, desfiinþate dupã 1848 ºi
reînfiinþate în 1857, când la
Cotoroaia îl gãsim ca învãþãtor pe
Petre Secãreanu. Prima ºcoalã a
funcþionat pe un teren de 600 mp
lângã curtea bisericii ºi avea în
dotare: douãzeci de bãnci în valoare
de 4.000 lei, o catedrã de 300 lei, 3
scaune evaluate la 150 lei, 2 sobe
de fier de 700 lei, 2 mese de brad în
valoare de 250 lei, 4 hãrþi evaluate
la 200 lei ºi 15 tablouri diferite în
valoare de 1.000 lei. Un alt învãþãtor
al ºcolii, pe care l-am cunoscut
personal, a fost Ion M. Moraru,
poreclit Marcu, care a funcþionat
dupã anul 1940 pânã la sfârºitul
anilor 1970. Din satul Cotoroaia ºi
care au fost elevi ai ºcolii, au devenit
peste ani profesori, doctori, ingineri.
   Amintesc aici pentru cei tineri ºi
pentru generaþiile viitoare pe: Ion
Moraru profesor de matematicã în
Severin ºi primar al oraºului între anii
1992-1996, pe care l-am cunoscut din
postura de primar al comunei Voloiac,
Lucia Condescu ºi Maria Neagu
ambele profesoare de matematicã, în
Drobeta Turnu Severin prima ºi
cealaltã în satul vecin Lumnic, toþi cei
menþionaþi, astãzi pensionari.
   Tot de aici a plecat ºi Alexandru
Neagu, inginer în Craiova, ajuns cadru
universitar, care a plecat prea devreme
dintre cei vii. Pe linia medicinii se

înscrie doctoral Eugen Chirculescu,
acum pensionar, fiul unei familii din
sat, destul de înstãrite, în anii
comunismului. Satul are ºi bisericã,
construitã cu siguranþã înainte de
1864, pentru ca, în acel an a fost
împroprietãritã cu aproape 3 ha de
teren din moºia boierului Valentin
Bibescu. Cimitirul satului de 2.500 mp
se aflã la rãsãrit de bisericã ºi pare
destul de îngrijit. În ceea ce priveºte
evoluþia demograficã, în perioada
1860-1865, Ion Iurescu de la Brad
consemna urmãtoarea situaþie:
- Cotoroaia de Jos – 92 de familii;
- Cotoroaia de Sus – 83 de familii.
   Din datele recesãmântului general
al populaþiei României din 1930,
rezultã urmãtoarea situaþie:
- Cotoroaia de Jos – 330 locuitori
din care 173 bãrbaþi ºi 157 femei;
- Cotoroaia de Sus – 442 locuitori
din care 199 bãrbaþi ºi 243 femei.
   În anul 1933, Primãria Comunei
Ruptura raporta Preturii Plãsii
Strehaia ca la Cotoroaia de Sus
vieþuiau 460 locuitori, iar la Cotoroaia
de Jos 168 locuitori.

La 1 aprilie 1943 în Cotoroaia de
Sus trãiau 593 locuitori iar în
Cotoroaia de Jos 174 locuitori.
   Dupã cum se observã, satul
Cotoroaia ca parte integrantã a
comunei Voloiac de mai târziu, a fost
ºi este unul dintre cele mai populate
sate. ªi astãzi este a doua forþã din
comuna Voloiac ca participant pe
listele oficiale de votare, fãcând parte
din Circumscripþia electoral nr. 2 din
comuna Voloiac. În ultimii aproape
50 de ani paºii m-au purtat prin
localitatea respectivã în diverse
ipostaze: cea de profesor în comunã,
primar în cele 5 mandate sau ca
animator ºi instructor al miºcãrii
cultural artistice, dar mai ales
sportive. Pot afirma fãrã rezerve cã
oamenii satului Cotoroaia sunt
unii deosebiþi.

Echilibraþi comportamental,
dezinvolþi, serioºi ºi de bunã
credinþã, foarte respectuoºi cu cei
care le-au înþeles sau le înþeleg
nevoile ºi necazurile.
    Dorinþa lor fierbinte este aceea de
a se asfalta ºoseaua comunalã DC
68 Voloiac-Cotoroaia, pe distanþa 6

km, aºa cum rezultã din proiectul
existent din 2007-2008, dar care zace
nefiresc în sertar.
   Le promit cã voi cãuta toate
mijloacele de a urni actuala
administraþie sã treacã urgent la treabã.
Cât priveºte populaþia satului, cea mai
mare parte a locuitorilor poartã
numele de familie Cãprãrescu,
Condescu, Stoenescu, Pârvulescu
sau Chirculescu. În localitate trãieºte
parcã dintotdeauna, o comunitate de
,,rudari”, români adevãraþi în actele de
stare civilã, dar care se deosebesc
printr-un vocabular mai colorat un
glas mai tinguit, foarte respectuoºi,
fãrã excese comportamentale ºi foarte
uniþi cu semenii lor. Dintre numele mai
cunoscute ºi mai numeroase,
amintesc pe cele de Modroagã,
Speriuºi, Dolea, Vipie sau Lungana.
Din rândul lor se distinge Speriuºi Ion
zis ,,Cita”, un întreprinzãtor local,
cãruia i-am fost profesor ºi diriginte,
în urmã cu peste 45 de ani. Copii
sãtenilor au fost printre cei mai
respectuoºi, civilizaþi ºi cu dragoste
de muncã. Într-un final este normal
sã amintesc numele câtorva eleve,
care au fãcut parte din echipa de oinã
– fete, ce a ieºit campioanã naþionalã
în anii 2013 ºi 2014, alãturi de care
m-am bucurat împreunã cu
profesorul instructor nimeni altul
decât actualul director al ºcolii
Voloiac, Drãghici Valentin.
   Ele sunt: Dolea Rebeca, Dolea
Andreea, Cãprãrescu Gabriela,
Melente Sanda sau mai marele ca ani
Ciocea Ramona, Speriuºi Aura,
Cãprãrescu Alina, Stoenescu
Georgiana, Cãprãrescu Tatiana, care
au format nucleul echipei de handbal
fete a ªcolii Voloiac, cea care a fost
campioana ultimilor decenii a
judeþului Mehedinþi ºi participantã
frecventã la fazele interzonale sau
finale pe þarã.
   Cred cã este cazul sã închei cu
optimismul acestor tinere, amintind
cã voi purta un respect deosebit
sãtenilor din Cotoroaia ºi cãrora le
doresc sã prospere material ºi
moral, iar anii care vor venii sã nu
aºtearnã valul uitãrii.

  Cu drag,
prof. Constantin Drãghici



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Accentul sãptãmânii este pe segmentul
financiar, în speþã pe banii ºi bunurile comune
cu alþii. Se întrezãresc cheltuieli neaºteptate,
destul de mari ºi unele care pur ºi simplu le
plãteºti, dar nu înþelegi de ce tu ºi pânã la urmã
pentru ce. Datoritã partenerului de viaþã, unor
rude sau colaboratorilor sunt posibile rãsturnãri
de situaþii financiare greu de estimat.
Recomandabil este sã le analizezi pe îndelete, sã
discuþi cu persoanele alãturi de care eºti implicat
în chestiuni financiare ºi abia apoi sã scoþi bani
din buzunar. Ai parte de cãlãtorii în strãinãtate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmânã interesantã în plan partenerial. Sunt
posibile rãsturnãri de situaþie în relaþia matrimonialã,
dar ºi în cele de afaceri sau de colaborare. Fii prudent
ºi evitã escaladarea conflictelor, întrucât existã detalii
ascunse ale acestor relaþii pe care nu ai cum sã le
desluºeºti acum.Unele dintre aceste relaþii se pot
destrãma rapid. Cheltuieli comune cu alþii, mai
ales pe facturi, taxe, datorii de orice fel. Revin în
atenþie discuþiile ºi situaþiile legate de bani ºi
bunuri comune cu alþii petrecute cândva în Aprilie
sau Mai. Rãbdare ºi toleranþã!

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

Se întrezãreºte multã activitate la locul de
muncã. Responsabilitãþi noi, schimbãri în regimul
muncii, relaþii colegiale ºi multã incertitudine. Este
bine sã te ocupi numai de îndatoririle tale.
Provocãrile pot fi mari ºi pãguboase, deci nu
rãspunde la ele sub nicio formã. Sãnãtatea este
vulnerabilã, revenind în atenþie afecþiuni vechi
specifice sistemului uro-genital ºi segmentelor
gâtului. De evitat consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale în aceastã perioadã!
Fii prudent în relaþiile parteneriale.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

Segmentul amoros îþi dã bãtãi de cap, pentru
cã sunt ºanse sã revinã din trecut relaþii mai mult
sau mai puþin plãcute. Amestecul dulce-amar este
frecvent ºi dificil de gestionat, însã dacã ai sã fii
ferm în deciziile tale ºi realist vei depãºi totul cu
bine. Nu te baza pe cei dragi, întrucât au alte
treburi de fãcut ºi nu îþi pot oferi atenþie, afecþiune
sau gesturi tandre. Atenþie, pe de o parte la
probleme legate de sãnãtate, iar pe de alta,
activitatea profesionalã de la locul de muncã.
Dozeazã-þi eforturile ºi îngrijeºte-te pe îndelete!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este multã forfotã în plan domestic. Sunt zile
bune pentru curãþenii generale, reparaþii sau dialog
cu membrii familiei pe chestiuni patrimoniale.
Controversele sunt prezente, dar le poþi gestiona
cu puþin efort ºi bunãvoinþã. Se recomandã ceva
mai multã atenþie la instalaþiile de apã din spaþiul
locativ, întrucât pot crea pagube de proporþii. Revin
în atenþie situaþiile petrecute în lunile Martie ºi Iunie
cu persoana iubitã în plan amoros, deci fii prudent
ºi prezent în tot ce se întâmplã în preajma ta.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile cu anturajul apropiat sunt dinamice
ºi surprinzãtoare. Ar fi bine sã te desprinzi de
acei prieteni care s-au dovedit neserioºi sau
profitori. Cãlãtoriile pe distanþe scurte reprezintã
o altã temã importantã a sãptãmânii, fiind
necesare sã rezolvi diverse chestiuni personale
sau profesionale. Fii atent pe unde mergi ºi mai
ales dacã ºofezi! A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã treburile gospodãreºti ºi relaþiile cu
membrii familiei. Sunt posibile discuþii aprinse
pe teme patrimoniale. Acordã o atenþie deosebitã
instalaþiilor de foc ºi de aer din spaþiul locativ,
pentru cã se pot avaria serios.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Apar cheltuieli în prima parte a sãptãmânii,
fie pentru cele necesare traiului cotidian fie pentru
mofturile tale. Este bine sã urmezi o listã de
prioritãþi, deoarece sunt ºanse mari sã cheltuieºti
pe lucruri inutile sau defecte. De asemenea sunt
posibile furturile ºi pierderile de orice fel.
Veniturile tale sunt fluctuante deocamdatã, iar
îmbunãtãþirile vor apãrea peste o vreme. Îþi aduci
în preajmã prieteni, rude sau vecini ºi simple
cunoºtinþe, dialogurile se vor purta pe tonuri
ridicate, astfel cã ar fi bine sã eviþi persoanele ºi
situaþiile conflictuale. Dacã pleci în vreo cãlãtorie,
ia-þi mãsuri de precauþie suplimentare.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti plin de energie în prima parte a sãptãmânii
ºi dornic de a rezolva rapid, toate treburile restante.
Însã energia vitalã va flutua mult, de aceea fii
prudent ºi dozeazã-þi eforturile. Stãrile  tale de spirit
îi vor uimi pe ceilalþi ºi astfel pot apãrea situaþii
tensionate sau certuri în toatã regula. O zi în care
ar fi bine sã te odihneºti ºi sã te retragi din forfota
cotidianã este sâmbãtã. Cheltuieli ºi discuþii ample
despre veniturile pe care le obþii din activitatea
profesionalã. Este o perioadã cu restricþii financiare,
astfel cã înþelept ar fi sã te rezumi la cheltuieli ºi
consumuri strict necesare.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este vacanþã în general ºi ar trebui sã þii ºi tu
cont de asta. Ai nevoie de odihnã, liniºte,
detaºare de iureºul cotidian ºi introspecþie. O
reevaluare a situaþiei în care te afli ºi a relaþiilor
în care eºti implicat este binevenitã. Priveºte
obiectiv ºi cu inima deschisã la tot ce se petrece
în jurul tãu ºi traseazã un plan de îmbunãtãþiri
pe termen lung. Ai prea puþinã energie vitalã ca
sã te mai ocupi de alþii ºi de problemele lor. Te
simþi mai bine, însã combativitatea ºi dorinþa
de implicare în prea multe activitãþi sunt la cote
mari. Fii prudent, controleazã-þi reacþiile ºi ai
încredere cã totul va fi bine!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Sãptãmâna poate aduce surprize în relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele care te susþin în plan
profesional. Aflarea unor demersuri fãcute de aceste
persoane undeva, cândva te vor conduce spre luarea
unor decizii importante. Este bine sã renunþi rapid la
cei care stau în preajma ta, doar pentru scopurile lor
personale. Aceastã sãptãmânã îþi aduce posibilitatea
de a te retrage în locuri liniºtite, departe de zgomotul
cotidian ºi de a te gândi pe îndelete la evenimentele
ºi oamenii din preajma ta. Sãnãtatea este vulnerabilã,
însã evitã consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Este nevoie sã acorzi atenþie segmentului
profesional, în mod special relaþiilor cu ºefii.
Sunt posibile discuþii aprinse, retragerea unor
responsabilitãþi sau a unor funcþii de conducere,
pe scurt, rãsturnãri de situaþie greu de estimat
la locul de muncã. Imaginea ta în ochii celorlalþi
se va modifica, depinzând numai de tine sã o
îmbunãtãþeºti sau sã o laºi de izbeliºte.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã ºi ascultã ce îþi spun
ceilalþi, este potrivit sã ai dialoguri cu prietenii!
Sunt ºanse sã primeºti informaþii ºi sfaturi
pertinente, chiar dacã pe alocuri, unele îþi
displac sau, deocamdatã, le înþelegi prea puþin.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se pare cã în prima parte a sãptãmânii eºti mai
mult pe drumuri, fie într-o cãlãtorie de agrement,
fie eºti nevoit sã rezolvi chestiuni personale sau
profesionale în locaþii diferite. Se recomandã
prudenþã la drum, pentru cã sunt posibile neplãceri.
Fii rãbdãtor cu ceilalþi ºi evitã conflictele! Pe de
altã parte ai ºanse deosebite de a participa la
activitãþi culturale de varã, care îþi liniºtesc ºi bucurã
sufletul. Te implici în activitãþi sociale de grup, fie
prin întâlniri importante cu membrii familiei.
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Ediþia a XIII-a a Festivalului
Internaþional al Televiziunilor ºi
Producãtori lor Independenþi
SIMFEST se va desfãºura la Tîrgu
Mureº, în perioada 22 – 28 august.
Termenul limitã pentru înscrierile
în concurs este 15 august. Pânã
acum, au intrat în competiþie, pe
lângã producþiile româneºti de
televiziune, documentare sau
eseuri cinematografice ale unor
realizatori din Serbia, Olanda,
Germania ºi Nepal.
   SIMFEST va fi ºi anul acesta un
adevãrat complex cultural
programând, pe lângã competiþie,
expoziþii de fotografie ºi artã
plasticã, proiecþii de filme artistice
ºi documentare, dezbateri, lansãri
de cãrþi ºi CD-uri muzicale,
workshop-uri.
   ªcoala de Varã pentru Jurnaliºti,
realizatã în parteneriat cu
Universitatea Petru Maior din Tîrgu
Mureº ºi cu Festivalul Internaþional
de literaturã Mystery & Thriller
(International Mystery & Thriller
Festival – IMTF) propune 4 zile de
workshop-uri ºi masterclass-uri
susþinute de traineri valoroºi din
România, Franþa ºi Polonia,
împreunã cu cei mai reprezentativi

În perioada analizatã leul a
avut evoluþii  diferite faþã de
principalele valute, care au fost
influenþate mai mult de miºcãrile de
pe pieþele internaþionale.
   Dupã scãderea la 4,4444 lei, din 25
iulie, minimul ultimelor opt luni, euro
s-a stabilizat în jurul pragului de 4,46
lei. La începutul perioadei cursul a
atins un minim de 4,4524 lei, dupã
care a fost atins un maxim de 4,4638
lei, pentru ca la finalul ei media sã fie
stabilitã la 4,4578 lei, într-o ºedinþã
în care tranzacþiile s-au realizat într-
un culoar foarte îngust cuprins între
4,4570 ºi 4,46 lei.
   Dacã moneda polonezã s-a apreciat
în ultimele zile faþã de euro de la
4,362 pânã la 4,264 zloþi, în cazul
celei româneºti se observã o reducere
a volumelor de tranzacþionare, dupã
creºterea de acum douã sãptãmâni,
când fondurile strãine erau interesate
de achiziþia de titluri de stat româneºti
cu scadenþa la 11 ani.
   Decizia de politicã monetarã a
BNR, de la începutul perioadei, nu
a afectat piaþa care se aºtepta la
menþinerea dobânzii de politicã
monetarã la 1,75%/an ºi a
rezervelor minime obligatorii la 8%
pentru lei ºi 12% pentru valutã.
   Reamintim cã banca centralã a
operat  ultima modificare a
dobânzii sale cheie în mai 2015,
când ea a fost stabilitã la minimul
istoric de 1,75%/an.
   Este de aºteptat ca perechea euro/
leu sã se menþinã pânã la sfârºitul
lunii în culoarul 4,44 – 4,50 lei, în
condiþiile în care au crescut intrãrile
de numerar la casele de schimb
valutar, economia se menþine pe o

Euro s-a stabilizat la 4,46 lei
pantã ascendentã iar scena politicã
este liniºtitã.
   Dolarul american a crescut de la
3,9771 lei, minim al ultimelor
aproape douã luni, înregistrat la
începutul intervalului, la 4,0206 lei,
într-o ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 4,016 ºi 4,029 lei.
   Media monedei elveþiene, care s-a
tranzacþionat pe pieþele internaþionale
între 1,083 ºi 1,091 franci/euro, a
scãzut de la 4,1120 la 4,0892 lei.
   Intervalul a debutat pentru perechea
euro/dolar a 1,1227 dolari, maximul
ultimelor cinci sãptãmâni. Publicarea
datelor privind piaþa muncii
americane a depreciat euro la 1,1046
dolari iar tranzacþiile de la finalul
perioadei se realizau între 1,1071 ºi
1,1096 dolari .
   Luna trecutã au fost create 255.000
de noi locuri de muncã în economia
SUA, cifrã care a depãºit estimãrile
analiºtilor iar ºomajul s-a menþinut la
circa 5%. Aceste date pozitive susþin
posibilitatea ca Rezerva Federalã
americanã sã majoreze dobânda sa
cheie la finalul acestui an.
   Dupã o creºtere la 1.364 dolari, în
prima parte a perioadei, preþul unciei
de aur a scãzut pe piaþa specializatã
de la Londra la 1.330 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 3 – 9
august.  Radu Georgescu

Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice a
finalizat negocierile cu editurile
care deþin manuale ºcolare pentru
clasele a XI-a ºi a XII-a în
portofoliile lor editoriale. 
   În urma aprobãrii de cãtre
ministrul Mircea Dumitru a
procedurii de asigurare a
manualelor gratuite pentru elevii
claselor a XI-a ºi a XII-a, Ministerul
Educaþiei achiziþioneazã necesarul
total de circa 3.600.000 de
manuale. Pentru 3.300.000 de
titluri, oferta fermã a editurilor,
negociatã sãptãmâna trecutã,
acoperã solicitãrile unitãþilor de
învãþãmânt. Pentru alte circa
300.000 de titluri, ºcolile vor alege

Ministerul Educaþiei va asigura manuale
gratuite pentru elevii claselor a XI-a ºi a XII-a

dintre manualele pentru care existã
ofertã fermã iar ministerul le va
achiziþiona. Suma totalã de
achiziþie negociatã ºi agreatã este
de aproximativ 30 milioane RON. 
În cursul acestei sãptãmâni,
editurile vor primi comenzi ferme,
iar contractele vor fi semnate
sãptãmâna viitoare de fiecare
inspectorat ºcolar judeþean.
   Precizam cã negocierile si
celelalte demersuri în vederea
asigurãrii manualelor ºcolare
gratuite pentru elevii din ciclul
superior al liceului, în anul ’colar
2016-2017, sunt coordonate de
secretarii de stat Monica Cristina
Anisie si Gabriel Liviu Ispas.
Ministrul Educaþiei Mircea Dumitru

a solicitat celor doi secretari de stat
sã dispunã toate mãsurile necesare
pentru finalizarea acestui proces în
termenele asumate, astfel încât la
începutul anului ºcolar 2016-
2017 toþi elevii din clasele a XI-a
ºi  a XII-a sã beneficieze de
manuale gratuite.

Conform prevederilor Legii
Educaþiei, elevii ºi profesorii din
învãþãmântul  de stat ºi  din
învãþãmântul  obl igatoriu
particular acreditat / autorizat
beneficiazã de manuale ºcolare
gratuite, atât pentru învãþãmântul
în limba românã, cât ºi pentru cel
în limbile minoritãþilor naþionale,
în condiþiile legii.

 BIROUL DE COMUNICARE

ANUNÞURI

* Vând 23 ha. teren agricol
lunca Coºuºtei ºi 6,75 ha.
pãdure comuna Corcova
judeþul  MEHEDINÞI la
preþul zonei.
* VÂND 8 Ha. PÃDURE ÎN
COMUNA SAMARINEªTI (în
BÎRLOGU) JUDEÞUL GORJ,
PREÞUL ZONEI. Contact:
0721404945.

COMUNICAT DE PRESÃ
scriitori de literaturã poliþistã din
România ºi cu un invitat de marcã
din Marea Britanie, Quentin Bates.
IMTF se aflã la a ºasea ediþie dar,
în urma parteneriatului cu
SIMFEST, este organizat pentru
prima oarã la Tîrgu Mureº.
   Zilele cãrþii ºi muzicii SIMFEST
aduc în Piaþa Teatrului din Tîrgu
Mureº standuri de carte ale unor
edituri din Bucureºti, Braºov,
Craiova, Deva, Cluj, Tîrgu Mureº
º.a. Vor avea loc dezbateri ºi lansãri
de carte, inclusiv ale unor autori
români care trãiesc în Germania ºi
Statele Unite.
   Câºtigãtorii ediþiei a XIII-a a
Festivalului Internaþional al
Televiziunilor ºi Producãtorilor
Independenþi SIMFEST vor fi
cunoscuþi sâmbãtã, 27 august,
când va avea loc Gala Laureaþilor.
   Festivalul este susþinut de
Municipiul Tîrgu Mureº, printr-un
proiect câºtigat în cadrul sesiunii
de finanþãri nerambursabile 2016
pentru proiecte culturale. Co-
finanþatori  sunt Consiliul
Judeþean Mureº ºi Consiliul
Locall Sîngeorgiu de Mureº, iar
sponsor oficial este Hotel Grand
din Tîrgu Mureº.
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La cea de-a XXXI-a ediþie a
Jocurilor Olimpice de varã concureazã
ºi 10 foºti sportivi legitimaþi la cluburile
mehedinþene. Dintre aceºtia, originar
din Mehedinþi este doar Ancuþa
Bobocel, atletã care, din ianuarie 2015,
reprezintã CSM Craiova. La Rio de
Janeiro, fosta componentã a CSM
Drobeta va lua startul la 3000 metri
obstacole. Un alt fost sportiv al
clubului severinean care s-a calificat
la JO din Brazilia este înotãtorul
bucureºtean Marius Radu. Sportivul
transferat, în septembrie 2014, la CSM
Bacãu va participa la douã probe, cea
de 100 m liber ºi ºtafeta de 4 x 100 m
liber. Aºadar, dacã reuºea sã-ºi
pãstreze valorile, CSM Drobeta ar fi
avut, în premierã, reprezentanþi la
Jocurile Olimpice. La cea mai
importantã competiþie a planetei s-au
calificat ºi alþi 8 foºti componenþi ai
secþiei de canotaj de la CSS Orºova,
toþi legitimaþi în prezent la CS Dinamo
Bucureºti. Astfel, bãcãuanul Toader
Gontaru, alãturi de sucevenii Vlad
Dragoº Aicoboae ºi Marius Vasile
Cozmiuc face echipã în
ambarcaþiunea de patru rame fãrã
cârmaci, hunedoreanul George
Alexandru Palamariu concureazã la

Mehedinþiul, prezent la JO doar prin foºtii sportivi
dublu rame fãrã cârmaci, sucevencele
Mãdãlina Bereº ºi Andreea Boghian
iau startul în proba de 8 rame cu
cârmaci, Ionela Livia Lehaci “trage” la
dublu vâsle, în timp ce gorjeanca
Denisa Tîlvescu este rezervã ºi va intra
în competiþie doar dacã una dintre
sportive va acuza probleme medicale.
Antrenoarea care i-a format pe aceºtia
la malul Dunãrii nu garanteazã cã
România va lua vreo medalie la actuala
ediþie a JO, þinând cont de tinereþea
lotului naþional ºi de condiþiile precare
de pregãtire din þara noastrã.
   “ Va fi greu sã prindem podiumul,
fiindcã nu ne putem compara cu
celelalte þãri, când vorbim de baza
materialã. Chiar ºi în aceste condiþii,
ne-am calificat în 5, din totalul de 14
probe olimpice existente la canotaj, iar
eu sunt mândrã cã foºtii juniori de la
CSS Orºova se regãsesc în patru dintre
ambarcaþiunile care vor lua startul în
Brazilia. Sper sã treacã toþi de seriile
preliminare ºi sã intre în finale”, a
afirmat antrenoarea Mariana Maliº.
CSS Orºova avea foºti elevi calificaþi
la JO din Brazilia ºi la kaiac-canoe,
însã, din cauza numeroaselor cazuri
de dopaj înregistrate la începutul
acestui an, lotul României a fost

Eliminatã prematur din
cupele europene, dupã ce Maccabi
Tel-Aviv a câºtigat ºi manºa-retur,
scor 2-1 în Israel, CS Pandurii Târgu-
Jiu n-are, deocamdatã, rival în
campionatul intern. Dupã disputarea
primelor 3 etape, echipa antrenatã de
Petre Grigoraº împarte primul loc al
Ligii I cu Dinamo Bucureºti. Ambele
pretendente la titlu au acumulat 7
puncte, dar gorjenii au un gol mai
puþin marcat, dupã  ce runda
precedentã s-au impus cu 3-1 în
deplasarea de la ACS Poli Timiºoara.
Pentru a rãmâne pe podium, echipa
Pandurii  Târgu Jiu are nevoie de
victorie ºi în meciul cu CFR Cluj,
care se va juca duminicã, cu începere
de la ora 18:30, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin. Ardelenii vin dupã remiza

suspendat din toate competiþiile!
   Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro au început vinerea trecutã ºi
se vor încheia pe data de 21 august.
Delegaþia României este formatã din
97 de sportivi, care s-au calificat la 15
discipline: atletism (23 sportivi),
canotaj (19), handbal (14), înot (6),

scrimã (6), tenis de câmp (6), tenis
de masã (5), lupte (5), judo (4),
haltere (4), gimnasticã artisticã (3),
gimnasticã ritmicã (1), box (1), tir (1)
ºi ciclism (1).  Singurul severinean
medaliat la JO a fost pugilistul Dumitru
Cipere, care în 1980, la Moscova, a
cucerit bronzul.

Prea mici pentru Europa,
de top în România

 M. O.

 M. O.

Programul etapei a IV-a a Ligii I
Vineri, ora 21,00: FC Botoºani - Steaua Bucureºti
Sâmbãtã, ora 18:30: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaº
Sâmbãtã, ora 21:00: Astra Giurgiu - ACS Poli Timiºoara
Duminicã, ora 18:30: Pandurii Târgu Jiu - CFR Cluj
Duminicã, ora 21.00: Viitorul Constanþa - ASA Târgu Mureº
Luni, ora 18,30: CS Universitatea Craiova - CSMS Iaºi
Luni, ora 21.00: FC Dinamo Bucureºti - CS Voluntari

cu Dinamo Bucureºti, scor 0-0.
   La partida de la sfârºitul acestei
sãptãmâni ar putea debuta în tricoul
Pandurilor ºi Lucian Sânmãrtean,
mijlocaº revenit în campionatul intern
dupã 2 ani petrecuþi în Arabia Sauditã,
la Al Ittihad Jeddah. Între timp, echipa
gorjeanã s-a despãrþit de golgheterul
Ioan Hora, plecat la Konyaspor, transfer
pentru care turcii au plãtit  800.000 de
euro! Acesta n-a jucat la Timiºoara,
unde CS Pandurii a mizat pe: Lazar –
Unguruºan, Buijs, Bunoza, Grecu –
Obodo, Mrzljak (’90 Rãuþã) – R. Trifu,
Voiculeþ, Herea (’66 V. Munteanu) –
Þucudean (’73 V. Alexandru).
Golurile au fost marcate de George
Þucudean (’20), Christian Obodo
(’76 -  penalty) ºi Valentin Munteanu
(’90), respectiv Robert Elek (’54).
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Mã nepoate, o fi ea vacanþã,o
fi ea varã, o fi ea caniculã, da dupã
ce Sucã a zis-o un pic di la obraz,
despre dezinteresu parlamentarilor
mehedinþeni, din ultimii patru ani,
unii sã apucarã sã sã înscrie pe liste
la viitoarele alegeri. Nu care cumva
sã piardã startu, ori sã-i lase cineva
pe dinafarã. Da nu ãia care sunt,
alþii care ar vrea ºi ei.
   Ete, cum ar fi tanti Prajea, numai cã
Marghioala lu Fleaºcã zise cã ea nu
crede cã lasã ‘mneaei catedra, ca sã
sã plimbe cu Loganu, apoi ieºi la
încãlzire ºi nea Dunãrinþu di la Baia de
Aramã, cã cicã vrea ºi ‘mnealui sã vadã
ce mai e pe la IKEA, ºi s-ar mai duce
pi la Bucureºti pentru asta.
   Acuma, ei doi nu sunt singuri, cã sã
mai pregãtesc ºi alþii. Pã da, cã nea
primarele di la ªimian, de i-am uitat
numele, de chitros ce e,  ar cam fugi
pi la cluburi, pin Regie, cã dacã nu a
fãcut facoltatea în Bucureºti zisã cã
mãcar sã-ºi piardã anii pin Parlament,
mai trece timpu, mai vine leafa, nu tu
bãtaie de cap, nu tu ajutoare sociale,
trai neneacã. ªi tot pe bani publici. Da
numai dacã o vrea nea Dumitrescu, ca
nea Doru, fost ºef la Interne, s-ar bãga
ºi ‘mnealui, deºi al lu Zbanghiu zice
cã sã bagã de sanchi, cã n-ar prea vrea,
cã stã bine unde stã ºi are ºi cu ce sã
mãnânce o pâine albã.
   Mã fraþilor, da la Senat e mai groasã,
cã în capu listei cicã s-ar putea sã fie
nea Mazilu, cã ‘mnealui sã pricepe la
primu loc, c-a mai luat leapºa, dã din
coate ca oltenii ºi-ºi face singur loc.
Pã da, chiar dacã nu-i dau, ‘mnealui
tot îºi face loc.
   Acuma, Tanþa lu Pecingine nu-ºi  nea Mãrin

Sucã ºi înghesuiala pentru parlamentare, di la nea Truºcã
di la ªimian pãnã la nea Dunãrinþu di la Baia de Aramã

dete sama, da nu mai zice nimenea
nimica de nea Nicolae, de nea
Traicu, de nea Daea, ori de nea
Manolache. Acuma, nu cã ar plânge
cineva dupa ‘mnealor, da poate o
scãpa lista de ei ºi Mehedinþiu de
parlamentari, mai bine lipsã.
   Mã nepoate, da stai, cã nu sã
terminã acilea, cã mai sunt ºi pi la
liberali doritori. Pã da, cã nea  Dan,
se ºtie, se ºi vede deputat, iarã nea
Marius Bãlu se vede senator, cã la
câte promisã în campania electoralã
trecutã s-ar putea sã nu-l mai creadã
nici membrii de partid.
   Da al mai pãgubit ar putea sã fie
nea Palaºcã, care sã viseazã deputat
de ALDE, dupã ce refuzã postu de vice
la Consiliu. Sucã zice cã mai bine sã
mulþumea cu ce primea, decât sã
viseze pi la cai verzi, da nu te poþi
împotrivi cu dorinþa omului. Cã una
e Capitala ºi alta e orãºelu ãsta mic
ºi uitat de aleºi. ªi dacã-l punem la
socotealã ºi pe nea Nelu Sârbulescu,
care s-ar vrea senator, s-ar putea sã
dea cu plus pentru Mehedinþi. Numai
pi la PMP, nea Gherghe sã gândeºte

sã fie ori senator, ori deputat, iarã
tanti Dobrotã s-ar vedea senator,
numai cã trebe sã mai aºtepte sã
sã decidã, între douã procese, ca
avocat, nea fostu primar.
   Mã fraþilor, da nea Drãghiea sã fãcu
mare administrator de judeþ, cum sã
face cã de câte ori îl dau unii la o parte,
‘mnealui revine pe altã uºã. Acuma
sã vezi dandana, cã ºi nea
Sârbulescu, fost capitan de judeþ, e
ºef de cancelarie la nea prefectu, aºa
cã începu lupta între gãºti. Pã da, cã
acuma, ori eºti al lu Sârbulescu
tehnocratu, ori eºti al lu veºnicu nea
Drãghiea, care e mai tare câºtigã.
   Mã nepoate, da începurã
probemele ºi pentru Energy Holding,
firma lu bãieþaºu Buzãianu, unde
pedeleii se înfipseserã tare ºi unde
sã împãrþea energia de pe Dunãre la
preþuri competitive, pentru ei. Cã tot
aºa vine ºi scadenþa, pe Dunãre. Una
peste alta, când cineva vrea sã þi-o
facã, o face, cã dializa di la spitalu
CFR sã închide, cã nu mai are
pacienþi, cã bãieþii deºtepþi au grijã
sã þinã pacienþii numai în clinicile

lor. ªi construiesc, construiesc...
   Mã fraþilor, da sã apucã Sucã sã
umble cu transportu în comun pin
oraº, cu un autobuz cam rablagit. Când
sã admire Palatu Administrativ sã
blocã autobuzu, din cauza parcãrii
unora de nu ºtiau care sã dea cu
spatele ºi care sã plece cu faþa. Poate
cã o veni ºi timpu sã sã mai
modernizeze ºi transportu, da probabel
ar trebui preluat di la firma care-l are
în concesiune, cã altfel nu poþi sã bagi
bani publici într-o firmã privatã. Da o
rezolvã el nea Marius, cã doar de aia
ºi-a dorit sã fia primar, nu?!
  ªi pânã una, alta, la Orºova, nea
Boþilã, secretaru primãriei, reuºi sã
revinã pe foncþie, dupe lupte seculare.
Ãsta micu, de câºtigã primãria, rezolvã
aºa de bine situaþia, cã-l adusã pe nea
Marian secretar, da-l bãgã în birou cu
femeia de sãrviciu, din cauzã de lipsã
de spaþiu probabel. Bine cã nu fu om
de serviciu, cã ieºeau vorbe.
   Da e încã vacanþã, e încã varã ºi mai
e ºi caniculã, aºa cã pãnã data
viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


