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15 August, este mare sãrbãtoare pentru creºtinii ortodocºi, Adormirea Maicii Domnului ºi Ziua Marinei Române. Anul acesta s-au împlinit 114 ani de la

prima sãrbãtorire a Zilei Marinei Române. Oficializatã ca onomasticã a marinarilor români, pentru prima datã în 1902 de Sfânta Maria,  Ziua Marinei
Române a devenit, dupã mai mult de un secol, un festival al apelor sãrbãtorit în toate porturile din tarã.
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Din punct de vedere
cultural Severinul, ºi judeþul
nostru în general, a „exportat”
mereu oameni de valoare, fie cã
ne gândim la scriitori, regizori,
jurnaliºti, actori, filosofi, artiºti
plastici, muzicieni, sculptori,
profesori. Nu-i mai punem la
socotealã pe cei a cãror probitate
profesionalã ºi ºtiinþificã ºi-a avut
rãdãcinile aici deºi împlinirea ºi
recunoaºterea le-au cunoscut în
alte pãrþi. Exodul mai mult sau mai
puþin subti l al  inteligenþei

O ºansã ce nu trebuie ratatã
creatoare nu a lãsat în urma lui
un teritoriu pustiu, dimpotrivã,
destui  oameni de cul turã
valoroºi, deºi poate anonimi, au
rãmas pe aceste meleaguri,
ancoraþi de valorile lor, ºi de acest
climat uman ºi social totuºi plãcut.
   De mai bine de un an lucrez la
una dintre primele trei mari edituri
din aceastã þarã, o editurã de mare
prestigiu. Vãd lumina tiparului aici
cãrþi de literaturã de cea mai bunã
condiþ ie, dar ºi lucrãri de
psihologie, educaþie, self-help etc.
Editura e un mediu în care se nasc
ºi se dezvoltã proiecte culturale
naþionale, traduceri de anvergurã,
festivaluri de literaturã, un mediu
în care îi poþi întâlni, de exemplu,
pe Nicolae Manolescu, Simona
Popescu, Ion Bogdan Lefter ºi
mulþi, mulþi alþii.
   Dincolo de mediul  pur
scriitoricesc, e cel educaþional,
unul extrem de amplu, de

laborios, în care poþi întâlni ºi
poþ i  dialoga cu autori  de
manuale, profesori de prestigiu,
ºi te poþi antrena în proiecte
didactice de impact naþional.
   Spun toate acestea deoarece
dupã experienþa acestui an mi-am
dat seama de un lucru: realitatea
acestor zile, alertã, de un dinamism
adeseori  nãscãtor de confuzii,
stresul cotidian, ipocrizia
politicianistã, neîncrederea ºi
atomizarea – la toate aceste
elemente de crunt real trebuie sã
opui ceva, altfel societatea noastrã
se destramã, din interior, rãmânând
doar o formã goalã, fãrã conþinut
viu. ªi ce poþi opune alienãrii
diurne dacã nu ceea ce þine de
frumos, de artã, literaturã, teatru,
culturã? O comunitate precum a
Severinului are nevoie mai mult
decât orice altceva de o minimalã
unitate, de o minimalã solidaritate
în jurul condiþiei comune, care

e una destul de ingratã.
   Pe temeiul acestei minime
solidari tã þ i  se  pot  construi
proiecte frumoase, acte pline de
sens ºi de frumuseþe, culturale,
sportive, educaþionale, chiar dacã
decorul  general  e unul mai
degrabã de crizã. Severinul poate
fi, ºi trebuie sã fie, o capitalã
culturalã danubianã, ºi turisticã
– e o ºansã pe care nu are dreptul
sã o rateze, mai ales acum. Sigur,
vor spune destui, cã nu þine de
foame cultura, ºi cã degeaba ne-
am „hrãni” cu proiecte artistice,
festivaluri de jazz sau rock, cu
tabere de creaþie, expoziþii, cãrþi
odatã ce nu avem atâtea ºi atâtea.
E adevãrat cã mai sunt multe de
fãcut, ºi nimeni nu contestã
realitãþile economice, dure, de la
noi. Dar, poate, e mai uºor de
trecut  peste toate  aceste
neajunsuri uniþi în jurul valorilor
culturale, decât fãrã acestea.

Conducerea Partidului
Miºcarea Popularã Mehedinþi a
organizat prima conferinþã de presã
dupã fuziunea cu UNPR în judeþ.
La aceastã întâlnire au participat cei
doi lideri judeþeni ai acestei
formaþiuni politice: Gabriela
Dobrotã ºi Constantin Gherghe.
   Cu acest prilej cei doi lideri ai PMP
Mehedinþi au dorit sã fãcã unele
precizãri cu privire la procesul de
fuziune la nivelul judeþului. „La
Mehedinþi lucrurile au decurs
normal, am constituit Comitetul
Executiv Judeþean pe principiul
paritãþii. Începem o etapã nouã a
fostului UNPR ºi actualului PMP ºi
putem vorbi de un câºtig, pentru cã
atât la nivel naþional dar ºi local a
crescut numãrul aleºilor locali, astfel
încât partidul va avea un cuvânt greu
de spus. În acest moment PMP a
devenit cea de-a treia forþã politicã a
þãrii, dar ºi în judeþul Mehedinþi. Mã
bucurã acest lucru ºi sunt convins
cã împreunã cu doamna Gabriela
Dobrotã ºi ceilalþi colegi din partid
vom face treabã bunã,

 Mircea Popescu

PMP Mehedinþi vrea sã facã o altfel de politicã decât PSD ºi PNL
propunându-ne un rezultat foarte
bun la alegerile parlamentare din
luna decembrie. Punã atunci
suntem participanþi la viaþa politicã
localã ºi vom încerca sã ajutãm atât
cât putem executivele primãriilor fie
cã vorbim de Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin, fie de
primãriile din judeþ unde avem
consilieri locali. O vom face în sens
constructiv, pentru cã PMP
Mehedinþi vrea sã facã o altfel de
politicã decât PSD ºi PNL. Despre
noi lãsãm sã vorbeascã faptele, vã
rugãm sã priviþi în urmã pentru a
vedea ce am fãcut. Pornim la drum
întãriþi ºi dornici sã demonstrãm
mehedinþenilor ºi severinenilor cã
PMP Mehedinþi este partidul care
se contureazã ca un pol politic
serios, care va avea un cuvânt greu
de spus în politica localã”, a declarat
Constantin Gherghe.
   La rândul sãu, Gabriela Dobrotã
a spus, printre altele: „PMP
Mehedinþi a fost prima organizaþie
care a depus listele de Comitet
judeþean. Suntem oamenii

faptelor! Suntem foarte încântaþi cã
am devenit cea de-a treia forþã
politicã în judeþ ºi în þarã. PMP ºi
UNPR au fost douã partide care au
obþinut scoruri aproximativ egale
la alegerile locale. Din momentul
de faþã vorbim de noi, de PMP
Mehedinþi, un partid unit care ºtie
ce vrea. ªi Constantin Gherghe, ºi
eu, am demonstrat cã putem face
ceva, cã avem realizãri notabile în
spatele nostru. Mehedinþenii
trebuie sã aibã încredere într-un
partid nou, iar PMP Mehedinþi este
un partid nou. Echipa PMP
Mehedinþi este una solidã ºi
puternicã. Vã asigur cã avem
ºanse sã producem o schimbare
în bine la nivelul municipiului
Drobeta Turnu Severin, acolo unde
deþinem un numãr important de
consilieri locali. Le vom arãta, chiar
ºi din opoziþie, adversarilor noºtri
politici ce înseamnã sã faci
administraþie publicã eficientã, în
interesul cetãþenilor”.
   În urma acestei fuziunii, PMP
Mehedinþi a devenit cea de-a doua

forþã politicã din Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin, deþinând
un numãr de 8 consilieri locali,
dintr-un total de 23.
   De asemenea, PMP Mehedinþi
are în prezent un numãr de
aproximativ 50 de consilieri locali
în tot judeþul, aleºi la scrutinul local
din data de 5 iunie 2016.
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Temele de discuþie au vizat
programele de finanþare ale
Administraþiei Fondului pentru
Mediu, managementul deºeurilor,
biodiversitatea, precum ºi problemele
autoritãþilor publice locale.
   „Consider cã protecþia mediului
înconjurãtor, managementul
deºeurilor ºi biodiversitatea
constituie repere de o importanþã
deosebitã pentru conducerea
judeþului Mehedinþi. Mulþumesc
pentru prezenþã ºi reprezentanþilor
administraþiei publice locale din
judeþ ºi îi îndemn sã profite de
prezenþa oaspeþilor din Ministerul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor
pentru a-ºi expune problemele

întâmpinate în acest domeniu ºi, de
asemenea, sã solicite informaþii de
interes cu privire la programele
gestionate de Administraþia
Fondului pentru Mediu”, a declarat
în deschiderea ºedinþei
subprefectul Andrei Stãniºoarã.
   Ministrul Mediului, Apelor ºi
Pãduri lor,  Cris t iana Paºca-
Palmer, a subliniat faptul cã
managementul deºeurilor este
unul din domeniile unde sunt mari
probleme, iar în situaþia în care
România nu îºi  va respecta
angajamentele asumate ca
membru UE riscã sã fie datã în
judecatã de Comisia Europeanã ºi sã
plãteascã penalitãþi care pot ajunge

pânã la 200.000 de euro pe zi.
   „Am vrut sã am aceastã
întrevedere ºi sã vã expun câteva
din ideile ºi mai ales din
programele concrete pe care le
avem la Ministerul Mediului,
Apelor ºi Pãdurilor ºi pentru a
susþine autoritãþile locale în a se
implica mai mult în problematica
de mediu ºi dezvoltare durabilã,
dar bineînþeles ºi pentru a vã
asculta ºi a auzi direct de la
dumneavoastrã cu ce probleme vã
confruntaþi.  Autoritãþile locale sunt
în prima linie. ªi am vrut sã spun
aceasta pentru cã sunt câteva
domenii care nu merg bine în
România ºi unde este nevoie de

implicarea dumnevoastrã foarte
activã. Unul din aceste domenii este
managementul deºeurilor”, a
declarat ministrul Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor, Cristiana Paºca-Palmer.
   Ministrul Cristiana Paºca-
Palmer a fost  însoþ i tã de o
delegaþie formatã din secretarul
de stat Viorel Lascu, secretarul
de stat Raul Pop, secretarul de
stat Olimpia Negru, comisarul
general al Gãrzii Naþionale de
Mediu – Bogdan Trif, directorul
general RNP Romsilva – Ciprian
Pahonþu, directorul general al
Apelor Române – Nicolae Bãrbieru.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor susþine autoritãþile
locale în a se implica mai mult în problematica de mediu

Ministrul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor, Cristiana Paºca-

Palmer, a avut joi dimineaþã, la
sediul Instituþiei Prefectului

judeþului Mehedinþi, o întâlnire de
lucru cu subprefectul judeþului
Mehedinþi, Andrei Stãniºoarã,

vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Liviu Mazilu,

precum ºi cu primarii oraºelor ºi
comunelor din judeþul Mehedinþi.

Veste neaºteptatã din partea
Ministerului Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor, Cristiana Paºca-Palmer,
care a decis sã aloce bani de la
buget pentru a asigura paza
gratuitã a pãdurilor care au
suprafeþe mai mici de 30 de hectare.
În þarã existã mii de persoane în
situaþia respectivã, singura condiþie
pusã de minister pentru a plãti paza
arborilor fiind cea a existenþei unui
contract între proprietari ºi un ocol
silvic. Suma alocatã sãptãmâna
trecutã prin rectificare bugetarã de
cãtre Guvern este de 14,5 milioane
lei, într-un comunicat de presã
ministerul menþionând cã încã din
2008 exista o astfel de prevedere
în Codul Silvic, prevedere care însã
nu a fost respectatã.
   „Deºi Codul Silvic prevede, încã

Statul finanþeazã paza pãdurilor private mici!
din 2008, ca statul sã
asigure fondurile
necesare pentru paza
ºi administrarea
pãdurilor private de
pânã la 30 hectare,
acestea nu au fost
niciodatã prinse în
bugetul de stat. În
total, aproximativ
587.000 hectare la
nivelul întregii þãri
sunt în aceastã
situaþie, respectiv nu
au paza asiguratã ºi
au fost lãsate în ultimii 8 ani în voia
sorþii, proprietarii neavând resurse
proprii pentru a le apãra, întreþine
ºi pãzi. Decizia luatã de Guvern
este o dublã premierã: pe de-o
parte, este pentru prima datã în

 Gelu Ionescu

ultimii 2-3 ani când Ministerul
Mediului beneficiazã de o rectificare
pozitivã a bugetului; pe de altã
parte, este pentru prima datã când
un Guvern respectã ºi pune în
aplicare prevederea Codului Silvic

de asigurare a pazei pãdurilor mici.
Sper ca aceastã mãsurã sã limiteze
considerabil fenomenul tãierilor
ilegale”, a spus ministrul Cristina
Paºca-Palmer.
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În ziua de 15 august au fost comemoraþi eroii marini
prin depunerea de coroane ºi organizarea de ceremonii
specifice. Ceremonia a avut loc în Portul din Drobeta Turnu
Severin ºi a fost susþinutã de subprefectul judeþului,
domnul Andrei Stãniºoarã.
   „Ziua Marinei Române este sãrbãtoarea unei naþiuni; marinarii
români fiind cei care ne oferã nouã României o carte de vizitã
peste tot în lume. Marinarii români prin aceastã meserie, plinã de
sacrificii, plinã de determinare, o meserie care îi þine departe de
familiile lor, trebuie cinstiþi ºi  apreciaþi. Profit de aceastã ocazie
pentru a le ura ºi eu tuturor ce poartã numele de Maria, Marian:
”La mulþi ani ºi multã sãnãtate!“, a declarat subprefectul judeþului
Mehedinþi, domnul Andrei Stãniºoarã.

Ziua Marinei, zi de sãrbãtoare în Drobeta Turnu Severin

Începând de miercuri, 17 august,
iubitorii de artã fotograficã vor putea
admira, la Secþia - Muzeul de Artã din

strada Rahovei, nr. 3, o îndrãzneaþã
expoziþie de profil, intitulata “Oculus.
Cianotipie tehnicã istoricã” a artistei
Daniela Schinderman.
   În prezenþa reprezentanþilor Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier, a oficialitãþilor
locale ºi a unor artiºti locali, a avut loc
vernisajul tinerei artiste severinence.
   Lucrãrile expuse, de formã circularã,

77 de infracþiuni de fals ºi uz de fals au fost
constatate de poliþiºtii de frontierã mehedinþeni în primle 7

luni ale anului 2016. Majoritatea documentelor falsificate
au fost taloanele de inspecþie tehnicã periodicã cãrþile de
identitate ºi permisele de conducere pentru autovehicule;
toate acestea fiind descoperite în Punctele de Trecere a

Frontierei Porþile de Fier I ºi Porþile de Fier II.
   În perioada 01 ianuarie 2016 – 10 august 2016, poliþiºtii
de frontierã mehedinþeni au descoperit, în activitatea de
control ºi supraveghere a frontierei de stat, 42 de documente
de cãlãtorie falsificate, prezentate la controlul de frontierã  atât
de cãtre cetãþeni români cât ºi de cãtre cetãþeni strãini.
    Majoritatea documentelor falsificate au fost taloanele de
inspecþie tehnicã periodicã ale autoturismelor înmatriculate
în Bulgaria ºi certificatele de înmatriculare ale autoturismelor.
Falsurile celor 42 de documente bulgãreºti au fost realizate
folosindu-se certificate sau taloane bulgãreºti originale care
în prealabil au fost scanate ºi prelucrate informatic. Pe
documentele astfel obþinute au fost aplicate în fals aceleaºi
elemente de siguranþã ca ºi cele originale.
   Permisele de înmatriculare au fost falsificate folosindu-se un
suport din material plastic pe care au fost imprimate datele de
identitate, fotografia titularului ºi înscrisurile cu caracter general.
   Cãrþile de identitate descoperite au fost falsificate folosindu-se
un suport de policarbonat asemãnãtor celor valide si prin
utilizarea de computere performante ºi imprimate color.
   Majoritatea cetãþenilor care îºi falsificã documentele de
cãlãtorie sunt cetãþeni români care sunt posesori  de
autovehicule înmatriculate în strãinãtate ºi se deplaseazã în
mod frecvent în Serbia în scop turistic ºi comercial.
   În momentul depistãrii persoanelor care recurg la asemenea
metode, poliþiºtii de frontierã întrerup cãlãtoria celor în cauzã,
luând mãsuri de întocmire a actelor premergãtoare pentru
sãvârºirea infracþiunilor de fals, uz de fals, fals material în
înscrisuri oficiale ºi tentativã de ieºire/intrare ilegalã din þarã.
   Pedeapsa pentru sãvârºirea unor asemenea infracþiuni este
închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

Documente falsificate
descoperite la frontiera

mehedinþeanã

“Oculus. Cianotipie tehnicã istoricã”

 Biroul de presã

Expoziþie de fotografie ineditã la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

fac trimitere la
ochiul prin care
societatea priveºte
individul ºi de aici
ºi numele
expoziþiei,Oculus.
Prin fiecare lucrare,
una mai deformatã
decât cealaltã, se
observã gradele de
diferenþiere a
societãþii din ziua

de azi asupra fiecãrei persoane.
   Artista Daniela Schinderman,
absolventã a Colegiului Naþional

“Traian”,  duce mai
departe, prin
fotografie, o tradiþie
de familie.  Este
absolventã a
Facultãþii de Arte
Plastice din
Timiºoara ºi
bursierã Erasmus
în Portugalia la
Institutul Politehnic
Santarem –
Portugalia.

   Aici a participat la proiecte de street art ºi la
expoziþii colective cu studenþi portughezi în
Santarem ºi Lisabona. Este moºtenitoarea a
trei generaþii de fotografi din Familia
Schinderman ºi în lucrãrile sale încearcã sã
combine noul ºi vechiul în fotografie cu
pasiune ºi fineþe, lucru care se poate vedea în
aceastã expoziþie pe care o prezintã
severinenilor.  Biroul de presã

Purtãtor de cuvânt,
Comisar ºef de poliþie VALERIU PERA
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MARELE PAVOAZ
    Cu o tradiþie centenarã, Ziua
Marinei Române sãrbãtoritã în
fiecare an la 15 august este o
manifestare de cuget nu numai
pentru marinari, dar ºi pentru
întregul poporul român. Indiferent
cã sunt „marinarii de apã dulce”
sau „lupi de mare”, marinarii sunt
acei oameni care ºi-au legat
existenþa de ape, acei oameni care
cu pasiune ºi romantism ºi-au ales
o profesie plinã de riscuri, privaþiuni
ºi sacrificii, animaþi însã de curaj
ºi dãruire. ªi pentru cã meseria de
marinar implicã poate mai mult ca
oriunde munca în echipã, aceastã
sãrbãtoare constituie un prilej de
pomenire a celor care au trecut în
nefiinþã, mulþi dintre ei fãcându-ºi
pânã în ultima clipã datoria la
posturile lor.
   Luni  dimineaþã
(n.a.-15 august a.c.)
marinarii poliþiºti de
frontierã mehedinþeni
au celebrat pe nava
bazã “Cerna” Ziua
Marinei. În cadrul unui
ceremonial militar s-
a dat citire mesajului
M i n i s t r u l u i
Administraþiei ºi
Internelor, a fost
ridicat pavilionului
împreunã cu marele
pavoaz ºi a fost
cinstitã memoria eroilor marinari.
Marele pavoaz = ansamblul
pavilioanelor codului internaþional
de semnalizare ridicate între
catargele din prorã ºi din pupã în
ordinea culorilor naþionale ale
statului respectiv, iar micul pavoaz
= ansamblul pavilioanelor naþionale
arborate la prorã, la pupã ºi la
fiecare catarg al navei.
   Frontiera mehedinþeanã este o
frontierã de apã ºi are o lungime
de 193,8 de kilometri fluviali, fiind
supravegheatã de 95 poliþiºti de
frontierã marinari care
beneficiazã de suportul tehnic a
27 de nave ºi ambarcaþiuni.
LA MULÞI ANI marinarilor poliþiºti

de frontierã mehedinþeni !

Ziua Marinei Române, sãrbãtoritã în Portul Drobeta Turnu Severin

ZIUA MARINEI, în Portul
Drobeta Turnu Severin

     Ziua Marinei Române este o
sãrbãtoare civilã ºi militarã, marcatã
de autoritãþile publice ºi celelalte
instituþii ale statului prin organizarea

unor programe ºi manifestãri cu
caracter evocator  în spiritul tradiþiilor
poporului român, precum ºi prin
ceremonii militare ºi religioase. 15
August, este mare sãrbãtoare
pentru creºtinii ortodocºi,
Adormirea Maicii Domnului ºi
Ziua Marinei Române. Anul
acesta s-au împlinit 114 ani de
la prima sãrbãtorire a Zilei
Marinei Române. Oficializatã ca
onomasticã a marinarilor
români, pentru prima datã în
1902 de Sfânta Maria,  Ziua
Marinei Române a devenit,
dupã mai mult de un secol, un
festival al apelor sãrbãtorit în
toate porturile din tarã. 15
August este ziua în care Marina

Românã prãznuieºte cu simþãminte
profunde pe maica Domnului –
Sfânta Fecioarã Maria –
consideratã de vremuri ca patroanã
a sa. Aceastã datinã creºtinã ºi
româneascã, care a dobândit noi

valenþe contemporane îºi are
originea în istoria milenarã a
poporului nostru, pentru care râurile
de graniþã, Dunãrea ºi Marea Neagrã

reprezintã tot atâtea elemente de
referinþã ale unui spaþiu de existenþã
ºi identitate naþionalã.  Luni
dimineaþã (n.a.-15 august a.c.)  cu
începere de la ora 9, în portul
Drobeta Turnu Severin autoritãþiile
locale au celebrat Ziua Marinei
Române. Manifestãrile au debutat
cu prezentarea de alocuþiuni de cãtre
organizatori despre semnificaþia
Zilei Marinei ºi istoricul acestei zile,
mesaje ale autoritãþilor locale,
tedeum religios ºi depunere de
coroane la monumentul eroilor
marinari din portul severinean.
   De la manifestãrile  din port au
lipsit printre alþii ºi reprezentanþii
Consiliului Judeþean, pe la colþuri
ºoºotindu-se cã trebuia sã vinã
un ,,nou,, angajat, dar acestuia i-
a fost fricã sã nu fie obligat sã
interpreteze rolul Zeului Neptun
sau, mai rãu, sã nu i se facã
botezul marinãresc. Dupã
depunerile de coroane cei
aproximativ 1.000 de severineni
au asistat la mult apreciatele jocuri
marinãreºti, purcelul agãþat de
scondru (n.a.-bara de lemn unsã
cu vaselinã) ºi “raþele ºi vânãtorii”,
motivul  principal pentru care au
venit în portul Drobeta Turnu
Severin. Comparativ cu anii
precedenþi organizarea jocurilor
marinãreºti a fost mai bunã, dar
de câþiva ani lipseºte plimbarea
gratuitã cu Pasagerul pe Dunãre,
un spectacol cu Zeul Neptun,
precum în alte porturi din þarã
(chiar Orºova) ºi alte jocuri
marinãreºti.  Daniel Velescu
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* S-au cam dus toate
prilejurile de zbenguialã (mã rog,
destrãbãlare) estivalã, a trecut ºi
Sfântã Mãrie, vai de ea de pãlãrie,
Olimpiada de la Rio îºi închide ºi
ea porþile, în cadenþe aproape
funebre pentru delegaþia României,
ce mai, totul este pregãtit pentru
reîntoarcerea cetãþeanului la
rosturile lui de bazã – toamnã,
serviciu (dacã are), ºcoalã  (dacã
are chef s-o urmeze), murãturi
(dacã a bãgat bani sã combatã
seceta), lemne de foc (da, da!),
„omul trist cade pe gânduri” etc..
Când zic „etc.”, nu includ, oricât ar
pãrea de curios, campania
electoralã ºi alegerile
parlamentare de la începutul lui
decembrie. Pur ºi simplu pentru
cã aceste evenimente, aºa cum
ne-a demonstrat, în timp,
realitatea originalei democraþii
româneºti, nu ne þin nici de foame,
nici de cald. Legat de acest aspect,
vã mãrturisesc cã aºtept cu
strângere de inimã începutul
sesiunii parlamentare, ultima din
aceastã legislaturã, care se anunþã
infernal de violentã ºi de încãrcatã
de vulgaritãþi incredibile ºi
nemaiauzite pe aceste meleaguri.
   * Simþind deja în aer mirosul
prafului de puºcã din apropiatul
rãzboi politico-electoral, Direcþia
Naþionalã Anicorupþie, structurã a
Parchetului General al României,
începe sã-ºi refacã inventarul...
puºcãriabililor ºi încãtuºabililor din
zona politicului, mai exact dintr-o

Parul de soc al moþiunii de cenzurã
anumitã zonã a politicului, care
trebuie împiedicaþi, nu-i aºa, cu orice
preþ sã intre în campania electoralã
sau sã le fie compromise toate ºansele
posibile de câºtig. Cazurile sunt
îndeobºte cunoscute, iar dacã nu le
reamintim aici este pentru cã ºi unii
dintre cei... vânaþi cautã, pe toate cãile,
sã cadã, în vreun fel, la pace cu
tovarãºii procurori, dupã principiul
atât de des verificat în istoria noastrã
recentã „o mânã spalã pe alta ºi...”.
Este suficient sã mã uit la maestrul
Liviu Dragnea cum se strãduieºte
dumnealui sã fie cât mai ºmecheros
de subtil, cât mai firoscos, cum îi
ameninþã dumnealui pe „adversarii”
tehnocrato- liberalo – iohanniºti cu
mãciuca (mã rog, parul!) de soc
(care, evident, nu omoarã deloc, ca-
n cântecul popular) a moþiunii de
cenzurã la adresa cabinetului Cioloº
ca sã-mi dau seama de amploarea
nemaiîntâlnitã fenomenului ipocriziei
politice din aceastã þarã. Ultima zicere
a ºmecherului cu mustaþa subþire din
Teleorman, ajuns ºef peste fostul
partid al lui Iliescu ºi Nãstase, a fost
cã nu va mai paraºuta candidaþi de la
centru pe listele din judeþe ale
formaþiunii social-democrate. Sã
moarã mortu’, coane?!
   * Însã de departe cea mai mare
mizerie petrecutã în aceste zile l-a
vizat pe preºedintele Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, cel care
a ignorat o coadã imensã  formatã
la Poliþia Capitalei, pentru
schimbarea de permise auto, ºi ar
fi intrat prin spate. Momentul a fost

surprins de o fufulinã, bãsistã
înfocatã ºi declaratã, care l-a
reclamat pe al doilea om în Stat la
DNA. DNA care, auziþi  ºi
dumneavoastrã, îi va deschide lui
nenea Tãricicã un dosar penal din
acest stupid motiv! Eu, unul, doar
din motivul de a mai crede cã
aceastã þarã încã mai este normalã,
mi-aº dori ca mult prea zeloasa
DNA sã nu dea curs reclamaþiei
acelei bãsiste ireductibile ºi
isterice. Mãcar pentru a nu ne mai
face încã o datã de râs prin Europa
pe care, nu-i aºa, o venerãm.
   * La drept vorbind, nici atitudinea
lui Tãriceanu nu a fost una
moralmente corectã, însã, repet,
era vorba de al doilea om în Stat ºi
mãcar putem presupune cã, în

virtutea funcþiei sale, avea, la acea
orã, treburi mult mai importante de
rezolvat decât sã piardã ore întregi
la coadã pentru un permis. Un
permis care, dacã nu greºim, putea
fi schimbat ºi pe cale instituþionalã.
Dar aºa-i la noi.  Dincolo de orice,
eu, pânã la urmã, nu cred cã DNA
va rata ocazia de a-l mai „înfunda”
cu ceva pe Tãriceanu, pe care
mulþi, în primul rând Iohannis, îl
aºteaptã la cotiturã de multã vreme.
ªi asta numai pentru curajul
acestuia – practic, singular în
ultima vreme, în câmpul politic
românesc - de a incrimina deschis
ºi fãrã echivoc abuzurile celebrului
binom sub umbrela, mã rog,
protectoare a DNA. Adicã de a se

opune cotroceanului Iohannis,
partizanul respectivelor instituþii de
forþã care susþin aºa-zisul stat de
drept în aceastã þarã.
   * La începutul acestei sãptãmâni,
mai exact marþi, a avut loc, la
Prefecturã, o întâlnire cu factorii
responsabili, tehnic vorbind, de
construirea noii termocentrale care
sã asigure agentul termic oraºului
nostru în iarna care urmeazã.
Concluziile sunt de-a dreptul
îngrijorãtoare: nimeni nu garanteazã
ferm cã, la 1 noiembrie, vom avea
cãldurã ºi apã caldã. Iar dacã
problema nu va fi rezolvatã, nu ºtiu
dacã soluþia indicatã de tânãrul
subprefect al judeþului, Andrei
Stãniºoarã, anume ca toþi cei cu
funcþie de decizie din Mehedinþi sã

plece acasã, ne va þine la iarnã de
cald. Extrem de sceptic ºi
dumnealui, dl Marius Screciu, noul
primar al Severinului se gândea la
reunirea tuturor forþelor politice
pentru rezolvarea acestei extrem de
serioase probleme pentru oraº. Dar
pe maistrul Gherghe, cel care a tot
jucat scenete greþoase, de mai bine
de doi ani, pe tema asta, încurcând
pe toatã lumea cu soluþiile lui...
dãºtepte, nu-l întreabã nimeni de
vorbã? Sau nu mai ºtie nimeni de
unde sã-l ia? Ei, cine e interesat
cautã. Iar dacã – spune o vorbã
bãtrâneascã – caþi, gãseºti. Gãseºti
ce caþi sau caþi ce gãseºti? - asta ar
fi dilema legatã de Irefutabil. În
momentul de faþã, cel puþin.
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 Dupã demisia din funcþia de
deputat ºi retragerea din viaþa

politicã a lui Mihai Stãniºoarã, din
primãvara anului trecut, cei mai

longevivi parlamentari aleºi în
anul 2012, la nivelul judeþului au
mai rãmas doar doi parlamentari

mehedinþeni care sunt la mai
mult de un mandat. Este vorba
despre deputaþii Petre Daea ºi

Viorel Palaºcã. Ambii au fost
aleºi pe lista USL Mehedinþi în

luna decembrie a anului 2012, la
ultimele alegeri parlamentare, ºi

ambii erau parlamentari în
funcþie la momentul acelui scrutin

parlamentar. Petre Daea mai
deþinuse douã mandate

consecutive de senator, în vreme
ce Viorel Palaºcã era singurul
deputat liberal mehedinþean în
funcþie care candida pentru cel
de-al doilea mandat consecutiv

pe acelaºi colegiu. Vor mai
candida ºi vor mai fi realeºi

aceºti parlamentari mehedinþeni
la alegerile parlamentare din

acest an? Este greu de evaluat,
pentru cã ambii sunt într-o

situaþie politicã dificilã, care nu le
mai permite realegerea fãrã

probleme ca pânã acum.

Petre Daea – 12 ani
parlamentar mehedinþean fãrã

niciun rezultat notabil

   Petre Daea a fost un politician
mehedinþean care a obþinut, în
mod sigur, mai mult decât merita
de pe urma politicii. Momentul
sãu de lansare în politica mare a
fost anul 2004, când a fost numit
de cãtre primul-ministru de
atunci, Adrian Nãstase, pentru
doar câteva luni în funcþia de
ministru al Agriculturii. În toamna
aceluiaºi an, Petre Daea era
nominalizat pe locul 1 pe lista
pentru Senat a PSD Mehedinþi,
partid condus la acea vreme de
cãtre deputatul Eugen Nicolicea.
La finele mandatului de senator, în
anul 2008, Petre Daea a candidat
din partea PSD Mehedinþi pe

 Mircea Popescu

Parlamentarii mehedinþeni realeºi în funcþie
riscã sã rãmânã fãrã imunitate din toamnã

Colegiul 2 Senat din partea PSD
Mehedinþi, colegiul considerat
eligibil. A fost reales senator,
funcþie în care a stat pânã în anul
2012. La alegerile parlamentare
din anul 2012, Petre Daea a
candidat pe Colegiul 2 Camera
Deputaþi lor din partea USL
Mehedinþi. A câºtigat doar datoritã
votului politic. Toþi candidaþii USL
Mehedinþi din judeþ au închis
colegi ile la acel  scrut in
parlamentar. Deputatul PSD de
Mehedinþi, Petre Daea, este unul
dintre cei  mai inactivi
parlamentari, deºi este din judeþ.
Practic, Petre Daea a devenit în
ultimul timp un parlamentar total
absent, atât  ca prezenþã
parlamentarã în spaþiul media
local, cât ºi în activitatea politicã.
Nu s-a mai auzit aproape nimic
despre persoana sa. Petre Daea se
înscrie perfect în acea categorie de
poli ticieni ºi parlamentari
mehedinþeni care posedã o
adevãratã artã a demagogiei, în
spatele cãreia îºi urmãresc doar
propriul interes personal. Pentru
cã Petre Daea nu a fãcut nimic
pentru judeþ nici în ultimele douã
mandate consecutive de senator,
nici în acesta de deputat. Marele
sãu avantaj a fost acela cã a
candidat pentru cele douã mandate
de senator din partea unui partid
politic mare, iar ultima datã când
a fost ales deputat din partea unei
alianþe politice, USL Mehedinþi, în
care conta prea puþin numele
candidaþilor, important era votul
politic acordat. În felul acesta
Petre Daea ºi-a vãzut împlinit atât
visul politic, dar ºi interesul
personal. Pentru cã pe dl. Petre
Daea puþin îl intereseazã dacã face
ceva pentru locuitorii colegiului
sãu, sau percepþia acestora despre
activitatea sa parlamentarã în
slujba comunitãþii. La alegerile
parlamentare din toamna acestui
an este puþin probabil ca Petre
Daea sã candideze pe un loc
eligibil din partea PSD Mehedinþi.

Viorel Palaºcã – opt ani deputat
peste zona oraºului Strehaia

   Dintre toþi liberalii mehedinþeni,
actuali ºi foºti, deputatul Viorel
Palaºcã este singurul care a deþinut
cele mai importante funcþii publice.
Prima datã a fost prefect al judeþului,
într-o perioadã când prefecþii aveau
voie sã fie ºi membri de partid, apoi,
la finele mandatului, vicepreºedinte
al CJ Mehedinþi. O perioadã de timp
a fost secretar general al Ministerului
Economiei ºi Comerþului, iar din
2008 este deputat ajuns la cel de-al
doilea mandat consecutiv. Niciun alt
membru cu ºtate vechi în partid al
PNL Mehedinþi nu a deþinut atâtea
funcþii importante atât în
administraþia localã, cât ºi în cea
centralã, precum Viorel Palaºcã.
Dacã în ceea ce priveºte obþinerea
unor funcþii publice, fie cã acestea
au fost numite sau alese, Viorel
Palaºcã s-a miºcat bine, nu acelaºi
lucru se poate spune ºi despre
anvergura sa politicã. Paradoxal, pe
cât de inspirat a fost în orientarea sa
pentru obþinerea unei demnitãþi
publice, pe atât de indolent a fost în
privinþa carierei politice. Viorel
Palaºcã n-a deþinut niciodatã o
funcþie de preºedinte în cadrul PNL
Mehedinþi. A candidat o singurã datã
pentru ºefia organizaþiei judeþene, în
anul 2009, conferinþã de alegeri la
care a pierdut lamentabil în faþa
fostului preºedinte, Liviu Mazilu,
deºi era singurul deputat liberal
mehedinþean. De atunci, Viorel
Palaºcã nu ºi-a mai depus
candidatura pentru funcþia de
preºedinte al PNL Mehedinþi. În
anul 2008 Viorel Palaºcã a fost ales
pentru prima datã deputat în
Colegiul Uninominl 3 Camera
Deputaþilor din partea PNL
Mehedinþi. La acele alegeri, atunci
când s-a candidat pentru prima
datã pe colegii electorale
uninominale, Viorel Palaºcã a fost
ales singurul deputat al PNL
Mehedinþi. De fapt, Viorel Palaºcã
a fost ºi singurul deputat al PNL

Mehedinþi care a avut un mandat
întreg în afarã de acesta care se
apropie de final. În anul 2013, dupã
ce Liviu Mazilu a fost detronat din
funcþia de preºedinte al PNL
Mehedinþi ºi exclus din partid,
deputatul Viorel Palaºcã putea avea
ºansa de a deveni preºedintele
acestui partid. Iniþial ºi-a dorit sã
candideze pentru funcþia de
preºedinte al PNL Mehedinþi, însã
în cele din urmã a renunþat fiind
conºtient de victoria iminentã a
actualului preºedinte, Virgil
Popescu. Pentru Viorel Palaºcã ar
fi fost cea de-a douã înfrângere
consecutivã pentru ºefia partidului,
un partid în care nu mai avea mare
influenþã, deºi deþinea cea mai
importantã funcþie aleasã, pentru cã
nu manifestase un apetit deosebit
pentru activitatea politicã din
organizaþie. Deputatul Viorel
Palaºcã a fost mai degrabã un
politician de salon, nu unul care sã
meargã în organizaþii pentru a
vedea cu ce probleme se confruntã.
Aceastã atitudine politicã i-a
diminuat sensibil rolul de politician
ºi liberal de perspectivã. În vara
anului 2014 a pãrãsit PNL
Mehedinþi, fiind numit
coordonatorul nucleului de
constituire în judeþ a PLR Mehedinþi.
Ulterior a fost numit preºedinte al
PLR Mehedinþi. Din aceastã poziþie
politicã a fost numit preºedinte al
ALDE Mehedinþi, alianþã formatã din
PLR Mehedinþi ºi PC Mehedinþi.
Probabil a contat în aceastã numire
faptul cã era singurul parlamentar al
noului partid înfiinþat. Teoretic
deputatul Viorel Palaºcã ar putea
candida la alegerile parlamentare din
acest an pentru un nou mandat de
deputat din partea ALDE Mehedinþi,
astfel încât sã fie reales pentru a treia
oarã consecutiv în aceastã funcþie.
Numai cã de data aceasta existã un
mare risc. Dacã în 2008 ºi în 2012
Viorel Palaºcã era sigur de victorie,
de aceastã datã realegerea sa este
sub semnul întrebãrii.
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Cîtã vreme existã naivitate,
neºtiinþã ºi ignoranþã, oameni precum
Margareta Duda, soþul ei, Radu Duda
ºi toate neamurile vor trãi în lux pe
spinarea românilor, vor avea slugi la
curte, fãrã sã munceascã o zi.
„Monarhia, sub orice formã, e o
insultã la adresa umanitãþii”, afirma
Mark Twain. „Monarhia e ca o rîie,
odatã ce o iei, nu mai poþi scãpa de
ea, adicã este ereditarã, se transmite
din tatã în fiu, fiþi atenþi ce vã doriþi”.
Un rege nu-l poþi alege din cinci în
cinci ani, ãºtia îºi iau þara în stãpînire
pînã la moarte, apoi o lasã
progeniturilor moºtenire, de parcã ar
fi a lor. Ceea ce am vãzut cu toþii la
televizor ºi prin ziare, cu privire la
autointitulata casã regalã, este un circ
pe banii românilor, o piesã în registrul
teatrului absurd, regizatã din afarã, o
dovadã de slugãrnicie a autoritãþilor
de la Bucureºti, care nu mai reprezintã
demult România, ci marasmul
euroatlantic. Aceºti „nobili”
contrafãcuþi s-au distrat în sinea lor
vãzînd cum nostalgicii se închinau
fãcînd semnul Crucii în faþa unui sicriu
cu rãmãºiþele pãmînte ale unui
muritor ca toþi ceilalþi! Inadmisibil,
dragii mei! Blasfemie, ultragiere a
Sfintei Cruci! Un creºtin se închinã
în faþa sfintelor icoane, în faþa sfintelor
moaºte, în Biserica lui Iisus, nu la
sicriul unui mort. Declararea zilei de
doliu naþional ne-a ridiculizat în faþa
Europei ºi a lumii! Încetaþi odatã cu
apelativul „maiestate”! Anna
Antoinette Francoise Charlotte Zita
Marguerite de Bourbon-Parma
(acesta este numele ei adevãrat) nu a
fost regina României, deci
înmormîntarea nu trebuia
reprezentatã de autoritãþi ale statului
român. Dar slugoiii au fost prezenþi!

Pe banii cui ºi-a îngropat Duda soacra?
„Dacã Iohannis a dat cu semnãtura
în cartea de condoleanþe a Anei de
Bourbon, înseamnã cã a încãlcat
Constituþia Republicii România, fiind
de acord cu existenþa unui fals istoric!
Iohannis poate fi suspendat pentru
încãlcarea Constituþiei care prevede
explicit cã forma de guvernãmînt a
României este Republica. Chiar nu
vede nimeni ca s-a suspendat
singur?”, scrie domnul Zagura. De la
1 august, de cînd a murit Anna de
Bourbon, televiziunile, ziarele
centrale, locale ºi de alte naþionalitãþi
au scos aburi pe gurã non-stop.
Adicã, ne-au aburit la greu cu un
dramatism grotesc, demn de teatrul
absurd ºi „Scaunele” lui Eugen
Ionesco. Mai aveau sã ne spunã cã
Obama, Merkel ºi Hollande sînt
profund înlãcrimaþi ºi poartã doliu.

Cîþiva curioºi ºi nostalgici în vîrstã
au trecut prin faþa sicriului

  Nemaifiind curat româneºti,
televiziunile deþin o artã impecabilã,
unicã în Europa ºi în lume, de a prosti
ºi manipula publicul. Familia regalã
britanicã n-a fost la funeraliile Annei
de Bourbon! Nici casele regale din
Spania ºi Danemarca, potrivit listei
transmisã presei de Biroul de Presã
al fostului rege Mihai. De ce? Pentru
cã s-au gîndit ei bine cã România
este Republicã, iar prezenþa la
înmormîntarea unei pseudo-regine
le-ar aduce deservicii de imagine.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei
britanice de la Bucureºti, în locul
reginei Elisabeta a fost prezent
însãrcinatul cu afaceri, iar prinþul
Charles, cel care are fantezii erotice
cu Transilvania noastrã, a fost suplinit
de contele Tibor Kalnoky. Românii
iubitori de adevãr nu s-au înghesuit
sã guste din coliva Anei de Bourbon
Parma. Strãzile au fost goale, cîþiva
curioºi ºi nostalgici în vîrstã au trecut
prin faþa sicriului, doar reprezentanþii
forþelor de ordine au pozat
cameramanilor, pãzind poate cele
cîteva grame din cenuºa celei ce ne
este bãgatã pe gît drept reginã, de
fapt, soþia unui rege abdicat ºi fãrã
cetãþenie românã. Dupã abdicare,
Kaput, nu mai are dreptul la titlul de
rege, deci, Anna nu poate fi numitã

reginã! Nici soþul reginei Elisabeta a
Marii Britanii nu este numit rege, ci
prinþ consort. Cît vã mai trebuie,
fraþilor, sã vã treziþi din adormire ºi
manipulare? Cum acceptaþi tot circul
acesta grotesc ºi cosmopolit? Mare
tãmbãlãu ºi acuze nefondate pe capul
ºtiriºtilor pentru banii pe care
Primãria Capitalei îi dã Catedralei
Neamului Românesc! Pãi, bine,
fraþilor, sumele uriaºe cheltuite cu
înmormîntarea soacrei lui Duda –
Anna de Bourbon-Parma, titularizatã
– fãrã nicio bazã istoricã ºi legalã –
„reginã a României” nu v-au sãrit în
ochi? Nici Mausoleul regilor de la
Curtea de Argeº, ditamai construcþia
unde vor fi înmormîntaþi strãinii de
neamul nostru, care au capturat
averile naþionale?

Sã se facã public documentul de
abdicare a regelui Mihai!

  Cînd intri pe terenul marcat
fraudulos de maidanezi, te alegi cu
mîrîieli ºi muºcãturi. Fiarele îºi apãrã
cu strãºnicie osul îngropat. Am pãþit-
o ºi eu cînd am încercat sã-i iau de
zgardã ºi sã-i pun în cuºtile de la
centrele de animale din import. Adicã,
acolo, unde le este locul. Dacã te
împotriveºti manipulãrii, adicã, dacã
refuzi sã crezi cã niºte maidanezi
aruncaþi în curtea României de
valurile tulburi ºi violente ale istoriei
sînt cîini de rasã nobilã, eºti atacat ºi
muºcat în plin adevãr cu veninoºii
colþi ai imposturii ºi rabiei.
Dezvãluirile din editorialul
„Dumnezeu s-o ierte, dar n-a fost
regina României” au atins cote record
de cititori – peste 400 de mii pe ziarul
Justiþiarul, peste 100 de mii numai
pe revista ARTEMIS, lucru
nemaîntîlnit la cele mai citite
publicaþii naþionale! Nu este o laudã,
ci un semn cã românii s-au trezit ºi
vor sã afle adevãrul. „Ca istoric
Regina Ana nu înseamnã pentru mine
nimic”, scrie jurnalistul Ion Cristoiu.
Regina Ana a fost doar atît: Soþia
fostului Rege Mihai. Nici mãcar soþia
regelui Mihai în anii de domnie
constituþionalã a acestuia: 1940-
1947. A devenit soþia lui Mihai dupã
Abdicarea din 30 decembrie 1947” 
Deci, tovarãºi prefãcuþi, cînd, unde,

cine a încoronat-o ca reginã pe Anna
de Bourbon…? De unde Anna de
România? Pentru tot românul fãrã
posibilitãþi de informare sã se facã
public documentul de abdicare a
regelui Mihai, care ar clarifica statutul
de aºa zisã prinþesã moºtenitoare a
fiicei Margareta, dar ºi pe cel al Annei
Antoinette Francoise Charlotte Zita
Marguerite de Bourbon-Parma,
nãscutã la Paris la 18 septembrie
1923, într-o familie de evrei, care a
avut cetãþenia francezã, elveþianã,
englezã, dar nu a solicitat niciodatã
cetãþenia românã ºi nici nu a dorit
sã înveþe Limba Românã.

D.N.A. sã se autosesizeze ºi sã
cerceteze toate retrocedãrile
ilegale cãtre autointitulata casa
regalã!

   „La 10 iunie 1948, Anna s-a
cãsãtorit nu cu Regele României, ci
cu cetãþeanul Mihai Eitel von
Hohenzollern-Sigmaringen care n-a
fost încoronat niciodatã ca Rege al
României. Anna nu a avut niciodatã
coroanã regalã, ca sã fie numitã Anna
de România! Cãsãtoria sa s-a produs
dupã ce România a devenit republicã
la 30 decembrie 1947, ºi a avut loc în
Grecia, la palatul unei rude din partea
lui Mihai Eitel von Hohenzollern-
Sigmaringen, nu în bisericã.
„Niciodatã Mihai Eitel von
Hohenzollern-Sigmaringen nu a
depus, în Parlamentul României,
jurãmântul prevãzut de Constituþie
pentru a deveni Rege al României.Ca
urmare, Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(D.N.A.) trebuie sã se autosesizeze ºi
sã cerceteze toate retrocedãrile ilegale
de palate, castele ºi zecile de mii de
hectare de terenuri agricole ºi pãduri
cãtre autointitulata «casã regalã»”(Gh.
Funar). Vor fi prinºi cu mîþa în sac, cum
a fost prins ºi arestat prinþul lui peºte
prãjit, finul lui Bãsescu, Paul, care avea
tupeul sã-ºi spunã prinþ de România.
Aºadar, pe banii cui ºi-a îngropat Duda
soacra, cu abuzul financiar aferent ºi
cu doliul naþional, ca un afront adus
marilor eroi, martiri ºi personalitãþi ale
neamului românesc? Pe banii
Republicii România!, deci din
buzunarele românilor.
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Dragnea ar fi pregãtit de
premier, spune secundul sãu, Cãlin
Popescu Tãriceanu, cel care trece pe
lângã lama cuþitului. Depinde ºi ce
toarnã pe la arest micul
viceguvernator de la BNR.
   Când putregaiul îþi atinge una din
cele mai redutabile instituþii ale statului,
adicã banca naþionalã, înseamnã cã e
ceva în neregulã cu esenþa statului. E
adevãrat cã politica i-a promovat pe
mulþi în funcþii, dar parcã pentru
Bogdan Olteanu pãlãria de la BNR era
una mult prea mare. Ideea este câþi
milionari în ºpãgi or mai fi ºi pe la alte
instituþii ale statului, care au luat ºi ani
de zile au stat la adãpost cu gândul cã
au scãpat de glonþul de argint. Unii
chiar au scãpat, fiindcã ori le-au murit
mituitorii ori au ajuns sã îi aibe ºi ei la
mânã pe mituitori. Important este unde
a ajuns milionul cu numãrul doi de la
Vântu via Olteanu, cãtre Tãriceanu.
Pânã acum nu se aude nimic ºi
Tãriceanu poate cã respirã ºi el greu
ºi asudã la gândul cã ar apãrea vreo
filmare, ceva, vreo declaraþie sau un
lucru care sã îl incrimineze.
   Treaba mare este cã Drangea ºi
Tãriceanu, cei doi stan ºi bran ai
politicii de pe Dâmboviþa ar putea sã
conducã þara mâine-poimâine ºi
ambii sunt mai pãtaþi decât doi
dalmaþieni. Cine oferã referinþe
despre Dragnea, tocmai suspectul de
serviciu Tãriceanu, care mai are ºi alte  ªtefan Bãeºiu

Fãt Dragnea ºi Tãriceanu cel Isteþ
probleme cu justiþia. Adicã de ce nu
ar fi bun Dragnea de premier, mai ales
cã are la activ o condamnare penalã?
În alte þãri, Dragnea ar fi trebuit sã se
ascundã singur sub o rocã ºi ar fi stat
acolo sã îºi înghitã milioanele pânã
la adânci bãtrâneþi, dar, în România,
alde Dragnea se considerã îndreptãþit
sã aspire la ciolan, sã fie în fruntea
puterii. Ba te pomeni cã s-o crede ºi
un fel de erou naþional care a luptat
cu Bestia la referendum ºi de acolo i
se trage condamnarea eroicã. De fapt
e un crucificat ºi aºa pozeazã, în
victima perfectã care s-a sacrificat
pentru cei mulþi pre altarul libertãþii
noastre, nu pentru un joc politic în
avantajul partidului sãu ºi a grupãrii
sau grupului sãu.
   Dacã e bun Drangea de premier.
Sigur cã e bun. Era bunã ºi Udrea ºi
au fost ºi alþii ca ei. Nici nu îi trebuie
vreo pregãtire în vreun domeniu,
dacã e uns cu toate alifiile politicii
ºi biznisului ºi ale ºmecherelii. E un
fel de bãiat deºtept al politicii ºi ºtie
cum sã învârtã castanele pe grãtar.
Ultima datã le-a scos din foc cu
propria mânuþã ºi de acolo i s-a tras
ºi condamnarea definitivã la
închisoare cu suspendare.
   În România nu conduc cei meritouºi,
ci cei ºmecheri. Cine e mai lup omului
acela e potrivit sã conducã. Ia ghioaga
ºi dã în cap ºi prinde puteri.
   Ascultãm vocea bâtelor de 20 de ani

încoace în politica dâmboviþeanã. Cine
a fost mai puternic a rãzbit ºi a reuºit
sã punã vremelnic mâna pe ciolan.
Politica a nãscut mulþi eroi, anti-eroi
ºi falºi eroi. Obiectivul numãrul unu al
politicienilor români a fost înavuþirea
ºi propãºirea personalã. Niciunul nu
se pricepe sã lupte pentru binele

public. Se pricepe la învârteli ºi fraude
pentru folosul propriu ºi pentru binele
grupului sãu. România e compusã din
grupuri de mafii de stat, fiecare
alternând la putere în urma votului
popular. Este o democraþie mafiotã.
Este o falsã reprezentare.
   Organizaþiile mafiote numite partide
sunt de fapt instituþii ale statului, care sunt
la putere alternativ, fãrã sã mai conteze
votul popular. Au aceleaºi obiective
mafiote, de a îºi îmbogãþi membri.
   Aºa cã dacã se pricepe Dragnea sã
fie premier? Normal cã se pricepe,

pentru cã are niºte primari de hrãnit,
niºte guri umede de astupat la PSD
cu posturi în administraþia centralã ºi
localã. Nu este greu sã faci toate astea.
Mai încropeºti ºi un program de
guvernare, în aºa fel încât fondurile sã
ajungã prin licitaþii tot la cine trebuie.
   Uite, de exemplu, cum se mulge

statul prin programul „Laptele ºi
cornul”, de ani de zile ºi prin alte
programe. România a construit o
democraþie ºi un stat mafiot. Sunt
caste întregi care îºi împart puterea
ºi privilegiile. Cei mulþi, oile, merg la
vot ºi legitimeazã statul mafiot. Nu mai
existã patrioþi, existã hoþi. E bun de
premier ºi Tãriceanu, cât timp e în
libertate. Vorba lui Dragnea: dacã e
viu ºi liber pânã în toamnã e normal
cã va fi premier. Restul sunt detalii.
Parcã diavolul se ascunde în detalii...
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Rata notelor peste 8 obþinute de candidaþii care au
susþinut proba scrisã a examenului naþional de definitivare
în învãþãmântul preuniversitar (sesiunea 2016, rezultate
înainte de contestaþii) este de 66,25%, superioarã cu 20 de
procente celei de anul trecut (46,23%). 
Astfel, din totalul de 6.196 de candidaþi cu note, 4.105
candidaþi au primit note între 8 ºi 10. Dintre aceºtia, 39 de
candidaþi au fost notaþi cu 10, aproape dublu în comparaþie
cu 2015 (20). În 2014, procentul notelor peste 8 a fost de
60,62%, iar în 2013 s-a situat la 47,83%. Conform
metodologiei de organizare ºi desfãºurare a examenului,
candidaþii care au obþinut note peste 8 la proba scrisã ºi la
inspecþia la clasã dobândesc dreptul de practicã în
învãþãmântul preuniversitar.
   În ceea ce priveºte tranºele de note cuprinse între 1 ºi
7,99, situaþia este urmãtoarea: note sub 5 - 227 (3,66%),
note între 5 ºi 5,99 - 355 (5,73%), note între 6 ºi 6,99 -
803 (12,96%), note între 7 ºi 7,99 - 706 (11,39%). 7
candidaþi au fost eliminaþi pentru fraudã sau tentative de
fraudã, iar 6 lucrãri au fost anulate în centrele de evaluare.
   Ponderea notelor între 8 ºi 10 atinge procente de peste
70% în judeþele Cluj (77%), Iaºi (76,8%), Braºov (74,3%),
Dolj (74,2%), Galaþi (72,2%), Prahova (71,1%), Buzãu ºi
Botoºani (70,3%). Valori sub 45% apar în judeþul
Mehedinþi (40,7%) ºi Satu Mare (43,3%). În Capitalã,
73,7% dintre candidaþi au obþinut note peste 8.
   Afiºarea primelor rezultate a avut loc joi, 11 august, atât
la centrele de examen, cât ºi online, pe site-ul dedicat,
http://definitivat.edu.ro. Contestaþiile s-au depus la centrele
de examen, conform calendarului aprobat. Rezultatele
finale se afiºeazã la centrele de examen ºi pe site-ul anterior
menþionat în data de 18 august 2016.

BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI CERCETÃRII
ªTIINÞIFICE

66,25%: rata notelor peste
8 la examenul naþional de
definitivare în învãþãmânt,
sesiunea 2016 Sesiunea de toamnã (august-

septembrie) a examenului naþional de
Bacalaureat 2016 a începe marþi, 16
august, cu probele de evaluare a
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã
(proba A), respectiv de evaluare a
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã
(proba B). Cele douã probe s-au
desfãºurat în intervalul 16-17 august.
Evaluarea competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie internaþionalã
(proba C) se desfãºoarã între 17 ºi 19
august, urmând ca ultima probã oralã -
evaluarea competenþelor digi tale
(proba D) - sã se deruleze în zilele de
18 ºi 19 august.
   Pentru susþinerea examenului în a doua
sesiune s-au înscris 42.261 de absolvenþi
de liceu. Dintre aceºtia, 27.848 de
candidaþi provin din promoþia curentã, iar
14.413 candidaþi provin din seriile
anterioare. În funcþie de forma de
învãþãmânt absolvitã, cei 42.261 de elevi
înscriºi (toate promoþiile) sunt distribuiþi
astfel: 39.815 - zi, 1.027 - seral ºi 1.419
- frecvenþã redusã. Precizãm cã în prima
sesiune au fost declaraþi respinºi 41.037
de candidaþi (toate promoþiile).
   Subiectele pentru probele de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã, respectiv în limba
maternã sunt elaborate de Centrul Naþional
de Evaluare ºi Examinare ºi cuprind texte
literare ºi nonliterare, funcþionale ºi
nonfuncþionale, cu un grad de complexitate
care sã permitã tratarea lor integralã în

maximum 10-15 minute.
Rezultatul obþinut de fiecare
candidat la proba de evaluare a
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba
românã, respectiv în limba
maternã nu se exprimã prin
note sau prin calificativ admis/
respins, ci prin stabilirea
nivelului de competenþã
corespunzãtor grilei aprobate la
nivel naþional: experimentat,
avansat ºi mediu. Candidatul
care refuzã sã raspundã sau sã
rezolve subiectele propuse la

42.261 de absolvenþi de liceu,
înscriºi pentru susþinerea examenului

naþional de Bacalaureat în sesiunea
august-septembrie 2016

una din probele de evaluare a competenþelor
lingvistice ºi digitale se considerã cã nu a
susþinut proba.
   Reamintim faptul cã pentru a fi declarat
promovat, un absolvent de liceu trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii,
cumulativ:
a) susþinerea tuturor probelor de evaluare
a competenþelor lingvistice ºi digitale;
   b) susþinerea tuturor probele scrise ºi
nota 5 la fiecare dintre acestea;
   c) obþinerea mediei 6 cel puþin, la
probele scrise.
   Nu este permis accesul candidaþilor în
sãlile de examen cu manuale, dicþionare,
notiþe, însemnãri etc., care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ºi
nici cu telefoane mobile sau cu orice
mijloc electronic de calcul/comunicare.
Nerespectarea dispoziþiilor referitoare la
introducerea de materiale interzise în sala
de examen duce la eliminarea
candidatului, indiferent dacã materialele
interzise au fost folosite sau nu.
   Reprezentanþii instituþiilor mass-media
au acces în unitãþile de învãþãmânt liceal
care organizeazã probe de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digitale sau
în centrele de examen numai cu avizul
preºedintelui comisiei ºi însoþiþi de un
membru al comisiei, exclusiv înainte de
începerea sau dupã încheierea probelor.
Pentru realizarea materialelor specifice
(înregistrãri/fotografii/preluãri de imagini
etc.) este necesar acceptul persoanelor
care apar în materialele respective.
   Examinãrile scrise din a doua sesiune
încep luni, 22 august, cu proba la Limba ºi
literatura românã - proba E)a), ºi continuã
marþi 23 august cu proba E)b) - Limba ºi
literatura maternã, respectiv miercuri, 24
august, cu proba E)c) – proba obligatorie
a profilului. Testele scrise se încheie vineri,
26 august, cu proba la alegere a profilului
ºi specializãrii - proba E)d). Afiºarea
primelor rezultate (pânã la ora 16:00) ºi
depunerea contestaþiilor (orele 16:00 –
20:00), au loc în data de 29 august, iar
afiºarea rezultatelor finale este programatã
pentru data de 1 septembrie 2016.

BIROUL DE COMUNICARE
MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE

ªI CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
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În perioada iulie – septembrie
2016, 50 de specialiºti din cadrul
DGASPC Mehedinþi participã la Bacãu
la cea de-a doua fazã a proiectului
“Îngrijiri paliative- mãsuri integrate
pentru incluziune socialã.”
   Lansat în martie 2015, proiectul
este rezultatul unui parteneriat între
Asociaþia Lumina ºi DGASPC
Bacãu ºi constã în instruirea
personalului din domeniul
serviciilor sociale în vederea
implementãrii la nivel naþional a
unei noi metodologii de lucru care
sã aibã ca rezultat final creºterea
gradului de acces la îngrijiri
paliative a copiilor ºi tinerilor care
fac parte din grupuri vulnerabile.
   Pe perioada proiectului, specialiºtii
noºtri vor urma un program integrat de

formare menitã sã conducã la
dezvoltarea competenþelor pentru
furnizarea serviciilor de calitate a
îngrijirilor paliative, dar vor fi instruiþi ºi
în activitatea de lobby ºi advocacy în
vederea popularizãrii noii metodologii
de îngrijire ºi consiliere a persoanelor
aflate în categorii vulnerabile.
   În România, îmbunãtãþirea
calitãþii serviciilor de îngrijiri
paliative reprezintã un obiectiv
major pentru toþi furnizorii de
servicii sociale, motiv pentru care
aptitudinile acumulate de
specialiºtii noºtri în cadrul
proiectului sus amintit vor constitui
un element pozitiv în activitatea
direcþiei de oferire a serviiciilor
paliative.

Ofiþer de presã, Daniela Ariciu

Specialiºii Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului, specializaþi în îngrijiri
paliative la Bacãu

URMARE DIN PAGINA 8
Pe banii cui ºi-a îngropat...

Pe domnul Mihai au interesul sã-l
þinã în viaþã

  „Cine plãteºte cetãþeanului Mihai
pensia ca fost ºef de stat ºi pe cea de
veteran? Republica România, din
buzunarele republicanilor! Cine
plãteºte întreþinerea castelelor ºi
domeniilor unde locuiesc veneticii
hohenzolerni care au supt ºi sug
averea Poporului? Republica
România, din buzunarele
republicanilor! Cine plãteºte
emisiunea propagandistã mincinoasã
– Ora ex regelui trãdãtor – de la TVR?
Republica România, din buzunarele

republicanilor! Monarhia a ucis mai
mulþi români decât comuniºtii”, scrie
doamna Anuºca. Ca drept mulþumire,
cetãþeanul Mihai refuzã sã plãteascã
statului român taxele ºi impozitele
aferente. ªi ca sã încheiem apoteotic,
D. Stanzeleit scrie: „Faceþi domnule o
anchetã mare: unde e fostul rege? De
trei-patru ani nu l-a mai vãzut nimeni
în public. Nici mãcar la funeraliile
soþiei dumisale. A urât-o cã i-a fãcut
cinci fete? Mai trãieºte? Ori e mort? E
þinut prizonier în castel de cuplul
Margarita-Dudau? Ceva nu e în
regulã!” Sigur, ceva nu e în regulã. Dacã
moare cetãþeanul Mihai, se vor

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

Maratonul Olteniei 2016
aduce premii mai mari ºi numeroase
surprize pentru toþi cei care se alãtura
cauzei ºi vor alerga sau pedala pentru
îmbunãtãþirea sistemului medical din
judeþul Vâlcea. Astfel, cei care vor urca
pe podium vor primi premii ºi cu pânã
la 60% mai mari decât la ediþia
precedentã, pentru aceeaºi categorie.
   Iatã mai jos premiile pentru cei
mai cei care ajung pe podium în
clasamentul general:
Curse lungi MTB (51 km) ºi Trail
(21.2 km) General masculin ºi
General feminin:
Locul I - 800 RON; Locul II - 600
RON; Locul III - 400 RON; Locul IV
- 300 RON; Locul V - 200 RON.
Curse scurte MTB (33 km) ºi Trail
(10.5 km) General masculin ºi
General feminin:
Locul I - 500 RON; Locul II - 400
RON; Locul III - 300 RON; Locul IV
- 200 RON; Locul V - 100 RON.
   Câºtigãtorii fiecãrei categorii de
vârstã, atât de la cursele de MTB,
cât ºi de la cele de Trail (<18 ani,
19-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani ºi
50+) vor fi rãsplãtiþi cu premii în
produse, cu valori cuprinse între
100 ºi 200 RON.
   Eforturile micuþilor participanþi la
Crosul copiilor de duminicã, 28 august
vor fi, de asemenea, recompensate cu
premii în produse, cu valori între 60 ºi

Maratonul Olteniei 2016: fond de
premiere de peste 9300 de euro

115 RON. Pe cei mici îi aºteaptã ºi
multe surprize la tombolele pregãtite
special pentru ei, cu premii în produse
cu valori de la 135 la 280 RON.
   Tombolele organizate în ambele
zile ale competiþiei vor susþine buna
dispoziþie ºi pentru restul
participanþilor care pot câºtiga
premii în produse în valoare de la
50 RON pânã la 2000 RON.
   De asemenea, vom premia cel mai
în vârstã, respectiv cel mai tânãr
dintre sportivii amatori care vor
finaliza cursa cu produse în valoare
de 150 RON fiecare.
   Fondul total de premii pentru
ediþia din acest an se ridicã la 41
635 RON (aproximativ 9 314 euro),
constând în bani ºi produse.
   Maratonul Olteniei este un
eveniment marca CEZ România,
organizat cu sprijinul Hyper Sport
ºi Padina Fest, al Primãriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea ºi al
Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi
Tineret Vâlcea.
   Ediþia din acest an are alãturi parteneri
pentru care sprijinirea unui eveniment
sportiv ºi a unei cauze a devenit deja
tradiþie: Adrem Invest - partener
principal, alãturi de Ciga Energy,
Reinvest ºi firma de avocaturã Tuca
Zbârcea & Asociaþii în calitate de
parteneri Gold ºi Energobit, EY
România, Fine Consulting, InformLykos
în calitate de parteneri Silver.
   Urmãriþi website-ul
www.maratonulolteniei.ro ºi paginile
de Facebook www.facebook.com/
MaratonulOlteniei ºi
w w w . f a c e b o o k . c o m /
energiepentrubine pentru  informaþii
actualizate despre eveniment.

Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România

cutremura ºi vor cãdea în neant toate
dudele regale din arborele lor
genealogic. Aºa cã, „dead or alive”, au
interesul sã-l þinã departe de ochii
presei ºi cît mai mult în viaþã. Mai au
ceva retrocedãri pe rol ºi fãrã domnul
Mihai, nu-ºi mai pot intra în posesia
chilipirurilor. Probabil, va mai trãi, prin
manipulare, pînã la 150 de ani. „Dacã
Margareta ar avea simþul realitãþii ar fi
trebuit sã se simtã jignitã pentru cã în
spatele mamei sale au fost cocoþate
niºte excesive merite, pe care chiar nu
le-a avut, iar laudele excesive ar trebui
sã-i parã monumente de nesinceritate
ºi ipocrizie”, scrie Liana Ghiorghioff.
Se complace, însã, în înºelãtorii
„nobiliare”, care îi aduc foloase
necuvenite de la bugetul Republicii
România!

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.
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good.bee Credit IFN S.A.,
cea mai mare instituþie financiarã
nebancarã de microfinanþare din
România, parte a grupului Erste, a
anunþat numirea lui Oleg Moraru
în poziþia de CEO începând cu
data de 1 august 2016.
   “Sunt încântat de oportunitatea
care mi s-a oferit de a-mi continua
activitatea într-o instituþie de
microfinanþare, parte a unui grup atât
de important ca Erste. good.bee
Credit IFN se aflã într-o poziþie idealã
pentru creºtere ºi dezvoltare,
consolidându-ºi poziþia pe piaþã
prin produse inovative ºi orientarea
cãtre nevoia micului întreprinzãtor”
a declarat dl. Oleg Moraru.
   Înfiinþatã în anul 2009, good.bee
Credit IFN S.A. þinteºte cu precãdere
clienþii care se încadreazã în profilul
micului producãtor din zona ruralã
(Producãtor Agricol, Întreprindere
Individualã, Întreprindere Familialã,
PFA, SRL etc) dornici sã îºi dezvolte
în mod continuu activitatea pe care
o desfãºoarã. În acest sens,
compania are drept obiectiv
fundamental asigurarea unor
servicii financiare de bunã calitate,

Oleg Moraru este noul CEO
al good.bee Credit IFN

punând la dispoziþia celor care au
afaceri în derulare, dar care îºi doresc
sã le dezvolte, resursele necesare
pentru sporirea ºanselor de reuºitã.
   Oleg Moraru, ce îl va înlocui pe
Jan Kouba, care a coordonat echipa
good.bee Credit timp de 3 ani,
deþine o vastã experienþã de peste
15 ani în domeniul financiar, de-a
lungul timpului ocupând funcþii de
conducere în cadrul unor instituþii
financiar bancare ºi nebancare
precum Fondul Româno-German,
Bancpost, Patria Credit IFN.
   Potrivit datelor oferite de BNR,
Instituþiile Financiare Nebancare
(IFN) aveau la finele lunii martie un
numãr de 89.000 de clienþi persoane
fizice ºi persoane juridice, în
creºtere cu 5.000 de clienþi faþã de
luna similarã din 2015.
   good.bee Credit IFN SA are o
reþea puternicã la nivel naþional
formatã din 20 centre regionale +
sediul central, care acoperã 40 de
judeþe, având consultanþi
specializaþi, dedicaþi sã serveascã
micii antreprenori, disponibili sã-i
înþeleagã ºi sã-i susþinã în fiecare
etapã de dezvoltare a acestora.

Luni, 22 august
Ora 9.00 – 16.00: sosirea juriului
ºi invitaþilor, cazare, masã
Ora 14.00 – 16.00: ªcoala de Varã
pentru Jurnaliºti SIMFEST
(împreunã cu IMTF)
Ora 17.00 – Jurnaliºtii ºi pasiunile
lor extraprofesionale: expoziþie de
fotografie artisticã Ovidiu
Munteanu, cameraman TVR
Ora 18.00 – Conferinþã de presã de
deschidere a Festivalului SIMFEST
– 2016
Ora 19.00 – Deschiderea ªcolii de
Varã pentru Jurnaliºti SIMFEST
Marþi, 23 august
Ora 9.30 – 17.00 – ªcoala de varã
pentru jurnaliºti SIMFEST
(împreunã cu IMTF)
Ora 10.00 – 18.00: jurizarea
lucrãrilor din concurs
Ora 18.00 – IMTF: Lansarea volumului
NELINIªTEA VERII de Quentin Bates,
în prezenþa autorului. Traducere: Lucia
Verona, editor: Bgdan Hrib
Ora 18.30 – IMTF: Lansarea
volumelor CUMSECADE de Petre
Berteanu, FETE ÎN ROªU de Daniel
Timariu, CEL-CE-SIMTE de Teodora
Matei, în prezenþa autorilor
Ora 19.30 - Proiecþie publicã a
filmului documentar HUMAN
HARVEST, producþie Canada, 2015
Ora 19.00 (Sîngeorgiu de Mureº)
- Jurnaliºtii  ºi pasiunile lor
extraprofesionale: vernisaj
expoziþie de artã plasticã la debut
Ioana Cristina Bolog
Ora 20.00 ( Sîngeorgiu de Mureº) –
Proiecþie de filme documentare: Mari
Premii ale Festivalului SIMFEST
Miercuri, 24 august
Ora 9.30 – 17.00 – ªcoala de Varã
pentru Jurnaliºti SIMFEST
Ora 12.00 – Asociaþia Ziariºtilor
Independenþi din România AZIR:
prezentare ºi conferinþã de presã (Cabana
UPM din Complexul Weekend)
Ora 10.00 – 18.00: jurizarea
lucrãrilor din concurs
Ora 18.00 - IMTF: Cu cãrþile pe masã;
lansarea volumelor ZODIAC de
Anamaria Ionescu, VÂNÃTORII DE

P R O G R A M U L
FESTIVALUL INTERNAÞIONAL AL

TELEVIZIUNILOR ªI PRODUCÃTORILOR
INDEPENDENÞI „SIMFEST”

CAPETE de Lucian Dragoº Bogdan,
CRIMINALI ÎN SERIE DIN ROMÂNIA
Ora 19.30 – proiecþie publicã a
filmului artistic PROSTUL (DURAK,
producþie Rusia, 2015), din
portofoliul Festivalului Internaþional
de Film CINEPOLITICA, dezbateri.
Moderator: regizorul Copel Moscu
Joi, 25 august
Ora 9.30 – 17.30 – ªcoala de Varã
pentru Jurnaliºti SIMFEST
Ora 10.00 – 17.00: jurizarea lucrãrilor
din concurs
Ora 14.00 -  Deschiderea Zilelor cãrþii
ºi muzicii SIMFEST: târg de carte,
lansãri de cãrþi ºi CD-uri muzicale
Ora 20.00 - Lansare de carte:
Comunitatea dispãrutã. Germanii din
România între anii 1945 – 1967
Vineri, 26 august
Ora 11.00 – 18.00 – Proiecþii publice
ale producþiilor din concurs, dezbateri
Ora 10.00 – 18.00: jurizarea lucrãrilor
din concurs
Ora 10.30 (Tîrgu Mureº, în cadrul
Zilelor cãrþii ºi muzicii) – Jurnaliºtii
ºi pasiunile lor extraprofesionale:
vernisaj expoziþie de artã plasticã la
debut: Ioana Cristina Bolog
Ora 11.00 – 18.00 - Zilele cãrþii ºi
muzicii: lansãri de cãrþi ºi CD-uri
muzicale
Ora 19.30 – Antologia filmului
poliþist românesc: O lacrimã de fatã.
Regia: Iosif Demian
Sâmbãtã, 27 august
Ora 10.00 – 15.00 - Proiecþii publice
ale producþiilor din concurs, dezbateri
Ora 10.00 – 15.00: jurizarea lucrãrilor din
concurs, redactarea palmaresului ºi a
procesului verbal de acordare a premiilor
Ora 10.30 – 18.00 - Zilele cãrþii ºi
muzicii: lansãri de cãrþi ºi CD-uri
muzicale
Ora 19.30 – Gala Laureaþilor
SIMFEST 2016
Ora 22.00 – Cina festivã
Duminicã, 28 august
Ora 11. 00 – 14.00: realizatori români
de peste graniþã – proiecþie publicã
de filme documentare ale unor
realizatori din Serbia, Republica
Moldova, Germania, Olanda º.a.

Vã invitãm cu drag la Ziua Porþilor Deschise din cadrul
campului de varã al Centrului Local de Cercetaºi Aetos - o zi în care

sunt aºteptaþi pãrinþi ºi
prieteni, sau oameni
dornici sã ne cunoascã
mai bine ºi sã înþeleagã
mai bine cine sunt ºi ce
fac cercetaºii:
   Campul de varã este
cel mai important
eveniment al centrului
nostru, este locul unde

punem în aplicare tot ce am învãþat de-a lungul anului ºi simþim cã
ne meritãm cu adevãrat eºarfele de cercetaº.

Dureazã o sãptãmânã, timp în care dormim la cort, gãtim la vatrã,
construim duºuri, spãlãtoare, mese, poartã, catarg - ºi planificãm ºi
implementam tot felul de ateliere care ne ajutã la dezvoltarea
noastrã individualã ºi ca grup.
   Duminicã va fi ziua în care prietenii noºtri ne viziteazã, le arãtãm
construcþiile pe care le-am fãcut, îi invitãm sã participe alãturi de noi
la ateliere ºi sã se bucure alãturi de noi la ceremonia de înmânare a
eºarfelor pentru noii veniþi.

Vã aºteptãm cu drag!

Daniela Borontiº
Preºedinte Centrul Local Aetos Drobeta Turnu Severin

Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

 Primele zile ale sãptãmânii aduc multe
controverse în plan profesional. Imaginea ta
publicã, cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu autoritãþile
în general vor suferi modificãri subtile, însã
suficient de puternice încât sã realizezi cã se
petrece ceva dincolo de aparenþe. Se va construi
aspectul de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului,
marcând un final de etapã în relaþiile de prietenie
ºi protectorat în câmpul muncii. Prudenþã ºi
detaºare! Ai nevoie de oameni noi ºi de cu
totul alte planuri de viaþã, multã odihnã departe
de iureºul cotidian.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Debutul sãptãmânii te gãseºte pe drumuri, în
cãlãtorii sau fãcând planuri în acest sens.
Intenþiile îþi pot fi zãdãrnicite de situaþia
financiarã sau de mofturile celor dragi. Totuºi
vei gãsi soluþii bune pentru a te descurca
onorabil cu toate. Aspectul de Lunã plinã îþi
aduce în atenþie chestiuni socio-profesionale
care trebuie finalizate rapid ºi fãrã resentimente.
Este bine sã-þi revizuieºti relaþiile de muncã, în
special cele cu ºefii ºi autoritãþile. Sunt anunþate
dialoguri ºi întâlniri cu prietenii, evitã-le,
povesteºti multe ºi mãrunte despre tine.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

 Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare
îþi deschid sãptãmâna. Se pare cã existã
restanþe la anumite servicii de care ai
beneficiat sau beneficiezi încã. Dar ºi cei dragi
apeleazã la sprijinul tãu material pentru a-ºi
rezolva mofturile personale. La mijlocul
intervalului analizat te ajutã sã rezolvi
demersuri legate de cãlãtorii sau de studii.
Fii prudent dacã trebuie sã iei decizii sau sã
vorbeºti în public, pentru cã mentalul este
suprasolicitat ºi obosit. Este rost de întâlniri
cu persoane importante.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

   În relaþiile parteneriale se prefigureazã
schimbãri importante, dar este vorba despre
secvenþe vechi care acum doar se pun la punct
definitiv. Stabileºte-þi obiective clare în orice tip
de colaborare ºi urmeazã-le îndeaproape. Este
rost de a primi bani dintr-o colaborare sau dintr-
un împrumut. Pot intra în discuþie ºi moºtenirile
ºi partajele personale ºi profesionale. Apar
cãlãtorii, dar ºi dorinþa de a-þi rafina sufletul
cu activitãþi culturale.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Începi sãptãmâna cu multã treabã la serviciu.
Treburile cotidiene alcãtuiesc tema principalã,
astfel cã eºti nevoit sã te concentrezi pe mai
multe subiecte deodatã. Alege prioritãþile ºi ai
încredere cã vei rezolva totul corect ºi la timp.
Aminteºte-þi cã ai de pus la punct fie relaþia cu
partenerul de viaþã, fie colaborãrile în care eºti
implicat sau doreºti sã te implici. Discerne totul
cu rãbdare, iar la nevoie, sfãtuieºte-te cu cineva
de încredere,  verificã-þi situaþia financiarã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material
ºi moral chestiunile lor personale, dar ºi în
activitãþile voastre comune. Este bine sã le fii
alãturi ºi sã te bucuri de tot ce aveþi de realizat
împreunã. Se marcheazã un final de etapã în
plan profesional. Sunt posibile modificãri ale
regimului muncii, sarcini de lucru noi, dar ºi
schimbarea atitudinii tale faþã de muncã ºi
implicaþiile ei. Noutãþi parteneriale, fie primeºti
o propunere de colaborare, o cerere în
cãsãtorie sau o invitaþie de a te implica în
activitãþi distractive.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna începe cu treburi gospodãreºti.
Ai spor în rezolvarea demersurilor patrimoniale,
dar ºi în discuþiile cu membrii familiei. Se
recomandã prudenþã  în prima parte a
sãptãmânii, deoarece sunt posibile rãsturnãri de
situaþie deosebite în relaþiile cu ceilalþi. Sunt
marcate schimbãri în plan sentimental. Relaþia
cu persoana iubitã sau cu copiii îºi va modifica
termenii ºi condiþiile de desfãºurare sau
ceva intervine ºi chiar schimbã definitiv
situaþia amoroasã. Finalul sãptãmânii aduce
treburi de rutinã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu
anturajul apropiat, dar ºi în segmentul domestic.
Este nevoie de o reorientare a scopurilor
personale ºi de o curãþenie drasticã printre
persoanele cãrora le acorzi încredere. Priveºte
obiectiv la situaþia familialã ºi la nevoile reale
ale membrilor familiei. Se pot finaliza treburi
gospodãreºti, poþi discuta cu rudele despre
obiectele de patrimoniu sau poþi trasa un plan
viabil de îmbunãtãþire a spaþiului locativ, se
contureazã distracþii ºi aventuri.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot
destabiliza bugetul pentru multã vreme, de
aceea fii prudent ºi urmeazã o listã clarã ºi
strictã. Existã riscul sã achiziþionezi bunuri sau
servicii nemulþumitoare. Sunt posibile discuþii
aprinse, neînþelegeri privitoare la studii ºi
cãlãtorii, dar ºi de la banalitãþile cotidiene. Evitã
contradicþiile ºi depune eforturi pentru
aplanarea oricãrui conflict, stai acasã alãturi
de membrii familiei ºi de rude.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

În primele zile ale sãptãmânii ocupã-te de
treburile tale personale, stabileºte-þi planuri de
îngrijire corporalã, dar ºi întâlniri cu prietenii
vizite în locuri dragi. Stãrile tale de spirit sunt
fluctuante, astfel cã ar fi bine sã laºi grijile
deoparte. Poþi lua decizii importante în plan
financiar, este posibil sã primeºti salariul, o
primã, cadouri sau favoruri, care cumva încheie
o etapã de câºtig din activitatea profesionalã
desfãºuratã. Se întrezãresc întâlniri cu prietenii
sau cãlãtorii pe distanþe scurte.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti tulburat în prima parte a sãptãmânii, însã
este greu de desluºit ce anume te nemulþumeºte.
Probail cã este un cumul de stãri, trãiri ºi emoþii
adunate de multã vreme, iar acum ies la ivealã.
Fii prudent în privinþa sãnãtãþii,  îþi poate
evidenþia afecþiunile cronice. De evitat, pe cât
posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale, deoarece existã un risc
mare de erori. Ai nevoie de odihnã, detaºare de
cotidian, o dietã uºoarã ºi plimbãri în aer liber.
Cheltuieli neaºteptate destul de mari.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În urma evenimentelor în care ai fost ºi mai
eºti încã implicat alãturi de prieteni sau colegi
de serviciu te vei hotãrâ sã renunþi, atât la unii
cât ºi la unele acþiuni sau proiecte comune. Sunt
zile tensionate, retrage-te din forfota cotidianã,
întoarce-þi privirile spre propria ta persoanã ºi
gândeºte-te pe îndelete la tine. Chiar este un
moment prielnic de a-þi reorganiza viaþa.
Sãnãtatea este vulnerabilã, deci evitã eforturile
ºi spaþiile zgomotoase. Finalul sãptãmânii îþi
aduce stãri de bine ºi situaþii amuzante.
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JUDO
    Turneul Internaþional “Mala
Evropa”, organizat în frumoasa
aºezare PRNJAVOR din Bosnia –
Herþegovina, a adunat la start 415
sportivi de la 43 echipe din 6 þãri:
BIH, ROU, CRO, MNE, SLO, SRB,
la care a participat, pentru a-ºi
verifica câþiva dintre sportivii sãi ºi
CSM Drobeta Turnu Severin.
   Rezultatele au fost neaºteptat de
frumoase ºi reprezentarea
sportivilor noºtri excelentã.
   Sportivii de la CSM Drobeta s-
au clasat dupã cum urmeazã:

Loc I
- VLADU ANA MARIA -36 kg -
U15 ºi U 18
- VÂLVOI ANDA -63 kg -U18
- NECULA LORENA -70 kg -U18
- IOVIÞÃ ROBERTA -52 kg -U18
- DZITAC IOAN -38 kg -U15
- POPVIC ALIN -42 kg -U15
(Cei doi bãieþi sunt sportivi
legitimaþi la CSS Lugoj, aflaþi în

De aproape o lunã raportul
euro/leu a stagnat în jurul pragului
de 4,6 lei, semn cã în piaþa valutarã
a fost gãsit un echilibru.
   La aceasta contribuie ºi evoluþia
pozitivã a economiei, care a crescut
în trimestrul al doilea cu 6%
comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului trecut ºi cu 1,5% peste
trimestrul anterior, acesta fiind cea
mai bunã performanþã din întreaga
UE. Astfel, creºterea din primul
semestru a fost de 5,2%, vârful
ultimilor opt ani, ceea ce a luat prin
surprindere analiºtii, care anticipau
un avans de circa 4%.
   Conform Ministrului Finanþelor,
Anca Dragu, “creºterea economicã
este una sustenabilã, bazatã pe un
avans cu 15% al cheltuielilor cu
investiþiile, cu 9% al construcþiilor
în trimestrul al II-lea ºi realizatã în
condiþiile unei reduceri a creºterii
comerþului cu amãnuntul”.
   Perioada a debutat cu o medie a
euro de 4,4578 lei, aceasta crescând
în 11 august la 4,4605 lei. La finalul
intervalului cursul a scãzut la 4,4580
lei, într-o ºedinþã liniºtitã, cu o
lichiditate redusã, la fel ca în zilele
precedente. Tranzacþiile s-au
realizat între 4,4550 ºi 4,4590 lei,
cotaþiile de la închidere fiind de
4,4560 – 4,4590 lei.
   Pânã la finalul lunii este de aºteptat
cã euro sã fluctueze în culoarul 4,44
– 4,48 lei, având în vedere cã ne aflãm
în luna vacanþelor. Modificãri pot
avea loc doar în cazul apariþiei  Radu Georgescu

Euro nu se lasã ºi
rãmâne la 4,6 lei

unor evenimente externe.
   Dolarul american a avut o evoluþie
mult mai agitatã, în concordanþã cu
parcursul lui faþã de euro. El a scãzut
de la 4,0206 la 3,9878 lei, la jumãtatea
perioadei, pe care a încheiat-o la
3,9544 lei, minim al ultimelor trei luni,
într-o ºedinþã în care cotaþiile au
coborât la 3,952 – 3,995 lei.
   Media monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,085 ºi 1,093 franci/euro, a scãzut
la jumãtatea intervalului la 4,0826 lei
ºi a încheiat perioada la 4,1082 lei.
   Volatilitatea perechii euro/dolar a
fost mai ridicatã, ea fluctuând între
1,1118, la începutul perioadei, ºi
1,1275 dolari, la finalul ei.
   Evoluþia a fost influenþatã de datele
care au venit din partea economiei
americane. Aprecierea dolarului de la
începutul intervalului a avut în spatele
ei anunþul privind parcursul pozitiv
al pieþei muncii din SUA. Au urmat,
datele privind comerþul american în
detaliu care au dezamãgit investitorii,
aceºtia anticipând cã Rezerva
Federalã nu va majora dobânda sa
cheie în cursul acestui an.
   În piaþa la termen de la Sibiu euro
a fost cotat pentru scadenþa de luna
viitoare la 1,1104 iar pentru
decembrie a fluctuat între 1,1125
ºi 1,1250 dolari. Uncia de aur s-a
tranzacþionat pentru finalul acestei
luni între 1.329 ºi 1.352 dolari.
   Analiza cuprinde perioada
9 – 16 august.

Turneul Internaþional
“Mala Evropa” a adunat la

start 415 sportivi
teste pentru a fi cooptaþi în Lotul
severinean).

Loc II
- ARGINT DIANA -48 kg -U13
-COVACIU IASMINA -44 kg -U15

Loc III
-BORTOª ANDREEA -57 kg -U18
   Rezultatele de la cadeþi au adus
CSM Drobeta pe prima treaptã a
podiumului în clasamentul pe
echipe – cadeþi, iar în clasamentul
general pe echipe din cele 43
participante, CSM, Drobeta a
urcat pe cea de a treia treaptã
a podiumului.
   Competiþia a fost o verificare
binevenitã în planul de pregãtire al
sportivilor noºtri, contribuind la
experienþa mult necesarã pentru a
ajunge pe podium ºi la alte
competiþii de mare anvergurã.

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al

CSM Drobeta Turnu Severin

Laboratorul Spitalului Orãºenesc Baia de Aramã
efectueazã analize medicale complete cu personal

specializat ºi aparaturã modernã de ultimã
generaþie. Analizele se fac cu sau fãrã platã, în

funcþie de situaþie.
   Informaþii la telefon 0785 236 041.
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Jocurile Olimpice de la Rio
de Janeiro au ilustrat perfect
mocirla în care se zbate, de mai
bine de un deceniu, sportul
românesc. Canotajul, una din
ramurile reprezentative ale
sportului din þara noastrã, a cucerit
în Brazilia doar o medalie, de
bronz, în proba de 8 rame cu
cârmaci, ambarcaþine din care au
fãcut parte ºi fostele componente
ale CSS Orºova, Andreea Boghian
ºi Mãdãlina Bereº. Cele douã
sportive originare din judeþul
Suceava sunt legimitate în prezent
la CS Dinamo Bucureºti. Celelalte
4 echipaje româneºti prezente la
Rio de Janeiro nici mãcar nu s-au
calificat în finalele probelor
respective. Acelaºi parcurs
dezamãgitor l-au avut ºi doi foºti
componenþi ai CSM Drobeta.
Astfel, la atletism, severineanca
Ancuþa Bobocel (CSM Craiova) nu
a trecut de seriile eliminatorii la
3.000 m obstacole, la fel ca
înotãtorul bucureºtean Marius
Radu (CSM Bacãu), care a fost
eliminat prematur la 100 m liber.
România a impresionat doar la

Vor sã strãluceascã ºi la republicani

Afiliat în urmã cu 6 ani la
AJF Mehedinþi,  ACS Luceafãrul
Drobeta va activa, începând cu
sezonul 2016-2017, ºi în cadrul
Campionatului Naþional Republican
de fotbal. Clubul patronat de
arbitrul Marian s-a înscris doar la
juniori B, urmând ca din toamna
anului 2017 sã aibã grupã ºi la
juniori A. “Exceptând juniorii C,
unde ne-am clasat pe locul secund,
sezonul  trecut am câºtigat toate
categoriile desfãºurate la nivel
judeþean: juniori D, juniori E,
Gheorghe Ola ºi Gheorghe Ene.
Încã de la început, ne-am propus
ca jucãtorii noºtri sã aibã
continuitate ºi sã le oferim
posibilitatea sã evolueze la nivel
naþional. Din toamnã, vom debuta
la nivel naþional, unde vom juca la
juniori republicani B. Începând cu
sezonul viitor, vom încerca sã
facem echipã  ºi la juniori A”, a
precizat Alexandru Sitaru,
managerul clubului Luceafãrul.
Pentru a avea rezultate ºi la nivel
naþional,  echipa severineanã a
transferat în aceastã varã mai mulþi
juniori din Gorj, dar i-a repatriat ºi
pe jucãtorii împrumutaþi sezonul
trecut la ASFC Frontiera Drobeta ºi
CS Minerul Motru. Astfel, ACS
Luceafãrul va miza pe: Cristian
Pavel (Energia Rovinari), Dragoº
Rotã (revenire Minerul Motru),
Daniel Malacu – Augustin
Bosoancã (rev. Frontiera), Daniel
Bîcleºanu (rev. Frontiera),
Laurenþiu Uºurelu (rev. Frontiera),
ªtefan Pãtraºcu (rev. Minerul
Motru), Andrei Schinteie (Minerul
Motru), Sorin Rãzmeriþã (Minerul

Doar bronz, pentru fostele canotoare de la CSS Orºova

Motru), Florinel Berceanu (Energia
Rovinari), Vlad Trântie (Energia
Rovinari), Alex Bodac – Robert
Mohora (rev. Frontiera), Cosmin
Cojocaru (Frontiera), Roberto
Albuºel (rev. ACS Poli Timiºoara),
Marian Habet (Energia Rovinari),
Sebastian Iacob (Minerul Motru),
Raul Iorgulescu (Pandurii Tg.Jiu),
Vlad Tãerel (rev. Frontiera) –

spadã, în proba pe echipe, unde a
cucerit aurul, iar argintul a fost
adus  la tenis de câmp, în proba de
dublu, prin perechea Horia Tecãu -
Florin Mergea. Pe ultima treaptã a
podiumului de premiere a urcat
halterofilul Gabriel Sîncrãian.
Bilanþul de la Rio de Janeiro e cel
mai slab al þãrii noastre la Jocurile
Olimpice de varã, din ultimele 6
decenii. Doar în 1952, la Helsinki,
România mai obþinea 4 medalii.
Apogeul sportului românesc s-a
înregistrat în anul 1984, la Los
Angeles, unde s-au cucerit nu mai
puþin de 53 de medalii, dintre care

Mãdãlin Rãducãniþa (rev.
Frontiera), Adrian Moescu (rev.
Minerul Motru), Petruþ Rãdulescu
(Minerul Motru) ºi Cãlin Pîslea
(Viitorul Floreºti). Oficialii clubului
Luceafãrul vizeazã podiumul la
finele sezonului ºi sperã sã fie
repartizaþi în serie cu echipele din
judeþele limitrofe. “Aºteptãm seria
în care vom fi repartizaþi. Noi ne-

am înscris doar la juniori B ºi sper
sã nu avem deplasãri lungi. Din
pãcate, Frontiera Drobeta nu va mai
evolua la republicani în noul sezon
ºi vom fi colegi doar concitadinii
de la CSS Drobeta. Mi-aº dori ºi
cu echipele din Craiova ºi Târgu
Jiu. Deºi suntem debutanþi,
aspirãm la o clasare între locurile
fruntaºe, la finele sezonului. Va fi
greu sã prindem podiumul, dar
vom trata fiecare meci ca pe o
finalã.  Important e însã ca jucãtorii
sã creascã în valoare ºi peste câþiva
ani sã-i vedem cã evolueazã în Liga
I. Acesta este de fapt ºi obiectivul
clubului nostru”, a precizat Sitaru.
Noul sezon al Campionatului
Naþional de Fotbal rezervat
juniorilor republicani va debuta
pe 27 august, iar ACS Luceafãrul
Drobeta îºi va disputa meciurile
de pe teren propriu pe Stadionul
Ion Floricicã din ªimian. M. O.

 M. O.

20 de aur. La Montreal, în 1976, se
obþineau 27 de medalii, la Syndey,
în 2000 - 26 de medalii, iar la
Moscova, în 1980, au fost aduse
25 de medalii, una dintre ele, de
bronz, fiind cuceritã de pugilistul
severinean Dumitru Cipere. Ediþiile
de la Seul (1988) - 24 medalii,
Atlanta (1996) - 20 medalii, Atena
(2004) - 19 medalii ºi Barcelona
(1992) - 18 medalii  au fost ºi ele
foarte prolifice pentru sportul olimpic
românesc, care, în prezent, din cauza
infrastructurii precare ºi a
investiþiilor modice, a ajuns sã nu mai
conteze la nivel mondial.
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   - Mã, nea Marine, matale fusãºi
la Zilele comunei?
– Nu fusei, mã, da de ce? Da de ce?
– Pã, mã nea Marine, sã fii vãzut
matale cum fu acolo, cã nu mai ºtiai
care cu cine a venit ºi care cu cine
a plecat. Aºa fu acolo.
   Mã fraþilor, nu fusei io la zilele
comunei, da fusei pe acilea, pi la noi
pin oraº, sã vãd care mai e treaba.
ªi sunt unii care îºi aduc aminte
odatã la patru ani de oraºu ãsta, îºi
amintesc cum erau ei odatã viteji ºi
câte au fãcut pentru oameni ºi dupe
aia dacã reuºesc sã-i pãcãleascã pe
severineni pleacã. ªi dacã le mai iese
peste patru ani încã odatã, foarte
bine, dacã nu, sã duc de unde au
venit. Altora le-a ieºit, altora nu. Aºa
cã anu ãsta, când or veni peste
dumneavoastrã, cã peste o lunã de
zile or sã înceapã sã vã batã la
poartã, sã vã uitaþi bine, dacã mai
deschideþi sau nu. Ca sã nu vã parã
rãu, dupã. Cã ete, la problema asta
cu cãldura Severinului, sã bãturã toþi
cu pumnii în piept cã rezolvã, cã sã
bat, cã vorbesc pi la ministere ºi
când colo deterã toþi bir cu fugiþii ºi
zisãrã cã de ce sã scoatã ‘mnealor
castanele, cã mai bine sã duc ºi
culeg strugurii pin toamnã ºi dupe
aia cerºesc voturi, mai pin
noiembrie, aºa.
   ªi Sucã avu iarã dreptate, cã bãieþii
de zisãrã cã fac centrala termicã ºi
furnizeazã apã caldã ºi cãldurã se
cam deterã bãtuþi. Încet, încet, cel
mai probabel o sã recunoascã ce ºi
cum ºi o sã îºi ia tãlpãºiþa, dacã nici
încã o finanþare bancarã nu o sã  nea Mãrin

Sucã ºi centrala lu’ nea Gherghe, salariile minune
di la Hidroserv ºi numãrãtorile lu’ nea Palaºcã

primeascã. Unde mai pui cã nea
Gherghe nu mai zâce nimica, deºi
dete la garanþii, ºi actualul edil îi
þânu isonu, cã totu va fi bine ºi apa
caldã va curge ºi la robinetu de apã
rece. Da acuma nea Gherghe sã
pregãteºte sã sã facã parlamentar,
aºa cã ce mai trebe apa caldã, cã la
Capitalã încã merge centrala
termicã ºi la hotel, nici atâta, nu-s
probleme de astea.
   Mã nepoate, da io ce nu înþeleg
e cã unii nici nu vor sã munceascã.
Pã dacã te plângi cã nu îþi gãseºti
de lucru ºi la ºomaj îþi oferã neºte
slujbe, sã le respingi ºi pe alea ºi
mai bine sã stai acasã, io asta nu
prea înþeleg. Pa chiar aºa, sute de
locuri de muncã ºi niciunu sã nu
fie bun?! Pã ori or fi prea prost
plãtite, ori munca o fi prea grea, da
parcã e prea de tot ºi tot e mai bine
decât sã stai acasã.
   Mã fraþilor, sã trezirã iarã la
Hidroserv cã le întârzie salariile

alea mari, dacã tot vorbim de slujbe,
motiv pentru nea lideru de sindicat
sã sã mai revolte, sã-l mai filmeze
careva ºi sã-l mai vadã vreo fatã,
ceva doar-doar o sã-l recunoascã
pi la vreo terasã, pe unde îºi mai
face veacul. Pãi deh, nene, o mai fi

trecut ºi vremea bãieþilor deºtepþi,
cu retehnologizãri pe sub mânã, cu
ajutor de la stânga la dreapta, cu
prime pentru te miri ce, cu vacanþe
bine plãtite ºi cadouri scumpe. Sã
mai schimbã vremile, sã mai
schimbã ºi oamenii.

   Cam aºa sã schimbã ºi tanti
Nanciu dupã ce ajunsã vice, care-
ºi uitã numãrul di la mobil ca
avocat ºi rãmâne în aºteptarea
mobilului di la servici, di la CJ. Da
las cã revine el nea Aladin di la mare
ºi rezolvã, ºi atunci om mai vorbi.
   Mã nepoate, nici vara nu mai e
ce-a fost, da ºi când o veni toamna,
sã te þii. Pã da, cã toamna sã
numãrã bobocii ºi nea Nicolicea,
parlamentarul, ºi cu nea Palaºcã,
aºiºderea, ºi cu alþii ca ‘mnealor s-
au învãþat sã numere mult. Mai
numãrã ºi pentru alþii, mai numãrã
ºi de la alþii, pentru ‘mnealor
important e sã numere la sfârºitu
lunii. Ba uneori numãrã ºi de mai
multe ori pe lunã, cã dacã nu
curge, mai picã ºi totu sã numãrã.
   Aia ie mã fraþilor, unii au numãrat
ani de zile ºi alþii nu au numãrat
niciodatã.
   Da hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti, pãnã
data viitoare!


