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La invitaþia
Preasfinþitului Pãrinte Episcop
Nicodim, la hramul mãnãstirii
Topolniþa a fost prezent ºi
Preasfinþitul Pãrinte Siluan,
Episcopul românilor ortodocºi
din Ungaria. La Sfânta
Liturghie a participat un sobor
de 20 de preoþi.
  Pelerini de pretutindeni ºi-
au îndreptat paºii la Praznicul
Tãierii Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul, spre mãnãstirea
de pe valea Topolniþei pentru
a se bucura împreunã de
momente duhovniceºti
înãlþãtoare. Sãrbãtoarea a
început încã din ajun. Astfel,
duminicã seara, episcopul
Nicodim, însoþit de
protopsalþii catedralei
Episcopale a sãvârºit Slujba
de Priveghere (Vecernia cu
Litie, Utrenia, Slujba
Ceasurilor) ºi Slujba
Acatistului. La ceas de searã
au fost prezenþi la sfânta
mãnãstire ºi vieþuitori de la
alte mãnãstiri din Mehedinþi.
  În ziua de hram s-a sãvârºit

Doi arhierei la hramul mãnãstirii Topolniþa

mai întâi Slujba de Sfinþire a
apei, precum ºi Slujba
Acatistului. Sfânta Liturghie
de hram a fost sãvârºitã la
altarul de varã al mãnãstirii de
cei doi arhierei prezenþi la
hram, însoþiþi de un sobor  Continuare în pag. 8

numeros de preoþi ºi diaconi.
Rãspunsurile la stranã au fost
date de cele douã grupuri
psaltice ale Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu
Severin. În cadrul Sfintei
Liturghii a fost hirotesit întru

duhovnic pãrintele Popescu
Cristian Gabriel de la parohia
Poroina Mare. La final, a fost
sãvârºit un parastas pentru
ctitorii ºi vieþuitorii Sfintei
Mãnãstiri, adormiþi întru
nãdejdea învierii.

Cuvântul de învãþãturã a
fost þinut de Preasfinþitul
Pãrinte Siluan care le-a
vorbit credincioºilor despre
exemplul de vieþuire al
Sfântului Ioan Botezãtorul:

   ‹‹Limba românã este patria mea. Numele patriei este
tot patrie. O patrie fãrã de nume nu este o patrie. Nu
spun cã alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate ºi
frumoase. Noi, de fapt, avem douã pãrþi coincidente,
odatã este patrie de pãmînt ºi de piatrã ºi încã odatã
este numele patriei de pãmînt ºi de piatrã. Ce patrie
minunatã este aceastã limbã! Ce nuanþã aparte îmi dau
seama cã ea are!›› Nichita Stãnescu
   Primãria Drobeta Turnu Severin ºi Palatul Culturii
“Teodor Costescu” au organizat la Cetatea Severinului
un spectacol în care poezia ºi muzica au arãtat încã o
datã, frumuseþea ºi unicitatea limbii române. S-a
recitat, s-a cântat în faþa unui public numeros, au
participat invitaþi din Moldova de peste Prut ºi Serbia.
Trupa “Arhaic” a oferit un concert extraordinar, a fost

Ziua Limbii Române la Cetatea Medievalã

citiþi în pag. 8

Milã ºi repulsie
pentru un

client al DNA
Sã ruinezi barierele culturii

româneºti, pe cele ale identitãþii de
neam, sã dai brînci României pe

drumuri strãine, sã-i acoperi
azimutul, sã prosteºti mulþimile,

sã-þi baþi joc de sãnãtatea
poporului, de educaþie, de nivelul

de trai, de credinþa milenarã, crime
se numesc aceste toate!

cu adevãrat o sãrbãtoare nu numai a limbii române
ci ºi a spiritului românesc, a românismului etern.

 Ziua Limbii Române se sãrbãtoreºte în România
la 31 august, la aceeaºi datã cu Limba Noastrã, o
sãrbãtoare similarã celebratã în Republica Moldova
din 1990.
   Propunerea legislativã a fost iniþiatã în 2011, fiind
semnatã de 166 de parlamentari aparþinând tuturor
partidelor parlamentare din România. În expunerea de
motive, iniþiatorii propunerii legislative explicã faptul
cã “Importanþa limbii române nu trebuie marginalizatã
de tendinþele actuale cãtre globalizare, deoarece
limba românã reprezintã fundamentul identitãþii
naþionale, un punct deosebit de important pentru
consolidarea unei societãþi puternice ºi unite”.
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Tensiunile în PSD s-au
intensificat odatã ce o parte din
fosta echipã a lui Victor Ponta, în
frunte cu el, au început sã-I arate
lui Liviu Dragnea pisica PRU, micã-
micã dar zgârgâie rãu, la o adicã.
   Este vorba, desigur - ºi nu e
nimic de neînþeles aici - de

Pisica PRU
strãdania fostului premier ºi lider
PSD de a supravieþui politic, ºi de
a-ºi pãstra influenþa în partidul pe
care l-a condus cândva. Face parte
din jocul politic, ºi nu e nici prima,
nici ultima miºcare de acest gen.
Era chiar previzibilã cãci, iatã, se
apropie alegerile parlamentare ºi
miza lor, pentru politicieni, e cât
se poate de serioasã. Noua
structurã a legislativului va putea
da, cu girul preºedintelui
Johannis, viitorul premier ºi, în
consecinþã,  vii torul  guvern.
Intenþia lui Klaus Iohannis e mai
mult  ca sigur aceea de a-l
desemna pe Dacian Cioloº sã
formeze viitorul guvern, cu o
UDMR intratã în combinaþie cu

PNL pentru a forma o nouã
majoritate parlamentarã.
   Echilibrul se anunþã deja destul
de fragil, aºa cã Liviu Dragnea nu-
ºi poate permite acum sã ignore
avertismentele venite dinspre PRU.
Cum bine spunea un comentator
zilele acestea, cu un PSD de 35-
37% în alegeri, ºansele acestui
partid de a forma viitoarea
majoritate parlamentarã se reduc
serios. Cu toate  voturile ALDE,
social-democraþii nu pot sãri de
50%, aºa cã nu-ºi permite sã se
scuture lejer de câteva procente,
mici probabil dar al naibii de
importante, odatã cu ieºirea din joc
a comilitonilor lui Victor Ponta.
  Nu e însã o situaþie foarte

dramaticã ºi fãrã ieºire pentru
social-democraþi. Oamenii lui
Dragnea – Ponta-Nãstase-Iliescu
sunt obiºnuiþi sã lupte fãrã mari
scrupule ºi cu alþii ºi între ei (mai
ales între ei) pentru control,
influenþã, putere.
   La fel fac, la scara lor, ºi ceilalþi,
liberalii, oamenii lui Bãsescu etc.
Þine, pânã la urmã, de natura
fenomenului politic – un rãu
necesar ºi inevitabil. Tot ce ne
rãmâne de fãcut e sã urmãrim pe
mai departe acest  joc ºi sã
încercãm, cu minþile noastre, sã-i
desluºim înþelesurile, atunci când
le are ºi când nu sunt doar simple
convulsii ºi miºcãri haotice, fãrã
cap ºi fãrã coadã.

Marþi, 30 august,  a avut loc
ºedinþa ordinarã a Colegiului

Prefectural, în sala mare de
ºedinþe a Palatului Administrativ.

   Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi, Direcþia pentru Sãnãtate
Publicã Mehedinþi ºi Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã Drobeta al
Judeþului Mehedinþi au prezentat
planul mãsurilor organizatorice
pentru începerea anului ºcolar 2016-
2017 la nivelul judeþului Mehedinþi.
   Din Ordinul Prefectului judeþului
Mehedinþi, în perioada urmãtoare,
comisii mixte  vor verifica modul cum
unitãþile de învãþãmânt s-au pregãtit
pentru începerea noului an ºcolar.
   „Am emis Ordinul Prefectului
pentru a constitui comisii mixte
alcãtuite din specialiºti de la

Instituþia Prefectului, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi ºi de la
Direcþia pentru Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, care se vor deplasa cu
precãdere în acele unitãþi de
învãþãmânt care au probleme.
Totodatã, vom organiza ºi o întâlnire
cu edilii locali, primarii unitãþilor
administrativ-teritoriale, care trebuie
sã sprijine, sã punã umãrul în
alocarea fondurilor necesare în
vederea remedierii tuturor
deficienþelor care existã la toate
unitãþile de învãþãmânt din mediul
rural mai ales”, a declarat prefectul
judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel.
   Din totalul de 223 de unitãþi de
învãþãmânt de masã (103 unitãþi cu
personalitate juridicã ºi 120 unitãþi
structuri ale unitãþilor cu

personalitate juridicã), ce
funcþioneazã în judeþul Mehedinþi,
169 de unitãþi deþin autorizaþie
sanitarã de funcþionare, respectiv
75,78%, iar 54 unitãþi nu, ceea
ce aratã o creºtere cu 10% faþã
de anul 2015.
   „În continuare dificultatea principalã
a obþinerii autorizaþiilor sanitare este
reprezentatã de neîndeplinirea
condiþiilor de autorizare în mediul rural
ca lipsa apei în ºcoli sau lipsa
potabilitãþii acesteia (25% de unitãþi
având aceastã deficienþã). Alte condiþii
care împiedicã autorizarea unitãþilor
ºcolare sunt inexistenþa unor grupuri
sanitare care sã corespundã
standardelor (10 unitãþi de învãþãmânt)
ºi spaþiile de învãþãmânt
necorespunzãtoare (5 unitãþi)”, a

Comisii mixte vor verifica modul cum unitãþile de învãþãmânt
s-au pregãtit pentru începerea noului an ºcolar

precizat inspectorul ºcolar general,
Mirela Pintea Enea.
   De asemenea, în cadrul ºedinþei
de Colegiu Prefectural, Garda
Naþionalã de Mediu – Serviciul
Comisariatul Judeþean Mehedinþi a
prezentat un raport privind
activitatea de control, iar Primãria
Drobeta Turnu Severin a fãcut o
informare privind asigurarea
agentului termic în municipiul
Drobeta Turnu Severin, în iarna
anului 2016-2017.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi
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Secretarul de stat din Ministerul
Energiei, doamna Corina Popescu, ºi
domnul Remus Borza, lichidatorul
judiciar de la Regia Autonomã pentru
Activitãþi Nucleare (RAAN) din Drobeta
Turnu Severin, s-au întâlnit luni, 29
august 2016, la sediul RAAN cu
reprezentanþii administraþiei publice
locale ºi parlamentarii judeþului
Mehedinþi pentru rezolvarea problemei
asigurãrii agentului termic în sezonul
rece 2016-2017.
   Discuþiile au plecat de la faptul cã
firma SC Alfa Ground Solutions SRL,
care ar fi trebuit sã realizeze lucrãrile
de investiþii la noua centralã a
municipiului Drobeta Turnu Severin,
nu le va finaliza la timp, ceea ce
înseamnã cã unica soluþie în
momentul de faþã pentru producerea
energiei termice este folosirea în
continuare a Termocentralei ROMAG
TERMO, sucursalã a RAAN.
   “Continui sã cred cã firma
respectivã nu are capacitatea
financiarã de a derula aceastã

investiþie. Dânºii aºteaptã un contract
de împrumut, un contract de
finanþare ºi nu spun la ora actualã,
cu certitudine, dacã semneazã sau nu
cu banca. Nu ºtiu dacã vor primi bani
sã desfãºoare în continuare
activitatea, ca sã respecte  graficul de
execuþie. În ceea ce priveºte instituþia
pe care o reprezint, susþin cã din
punct de vedere tehnic nu se poate
realiza, chiar dacã ar avea resursele
financiare asigurate imediat.
Consider cã oportunã ar fi gãsirea
unei soluþii în care sã fie inclus
Romag Termo, care ar fi capabilã sã
rãspundã nevoii severinenilor,
instituþiilor ºi agenþiilor economici
din oraºul noastru. Vreau sã vã spun
cã aveþi din partea noastrã, a Instituþiei
Prefectului, a miniºtrilor de resort,
absolut tot sprijinul”, a declarat
prefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Cristinel Pavel.
   Situaþia este însã una complicatã,
dat fiind faptul cã RAAN a intrat în
faliment începând cu data de 14 iunie

Întâlnire la sediul RAAN între reprezentanþii administraþiei publice locale ºi
parlamentarii judeþului Mehedinþi, ºi reprezentanþi ai ministerului pentru

rezolvarea problemei asigurãrii agentului termic în sezonul rece

2016, iar din data de 15 aprilie 2016
a pierdut definitiv, printr-o hotãrâre
judecãtoreascã, autorizaþia de mediu.
   „Eu cred cã municipiul Drobeta
Turnu Severin are nevoie de o soluþie
definitivã, corectã ºi mi-aº dori-o sã
se întâmple la timp ºi Alfa Ground sã-
ºi îndeplineascã contractul pe care l-a
încheiat cu Primãria ca sã nu se ajungã
ca ºi anul trecut, sã se identifice o
soluþie legalã de a prelungi aceastã
situaþie tranzitorie cãtre soluþia finalã.
Eu cred cã lucrurile trebuie gândite ºi
fãcute corect de la început, situaþia nu
se poate rezolva decât dacã existã
onestitate din toate pãrþile. Nu putem
sã ne jucãm cu lucruri de genul acesta,
cu asigurarea agentului termic în oraºul
Drobeta Turnu Severin ºi sper cã vom
identifica soluþiile. Existã deschidere
sã se rezolve aceastã problemã”, a
declarat doamna Corina Popescu,
secretar de stat în Ministerul Energiei.
   Doamna Corina Popescu a mai
precizat cã Ministerul Energiei va
monitoriza cu mare atenþie în perioada

urmãtoare toþi paºii care trebuie fãcuþi
pentru soluþionarea acestei probleme.
   Lichidatorul judiciar de la RAAN,
domnul avocat Remus Borza, a
precizat cã existã disponibilitate din
partea Guvernului României pentru
soluþionarea acestei probleme:
   „Având în vedere toate problemele
care derivã din aceastã situaþie
excepþionalã, în primul rînd de naturã
umanitarã ºi socialã, cred cã se poate
gãsi o portiþã, o variantã în Guvernul
României de a obþine o derogare de
la acest statut de societate în faliment,
evident cu notificarea prealabilã a
Comisiei Europene. Aceastã
chestiune este cunoscutã la cel mai
înalt nivel din Guvernul României,
existã disponibilitate, existã interes
din partea  membrilor Executivului de
a gãsi o soluþie fezabilã, astfel încât
în luna noiembrie populaþia
municipiului Drobeta Turnu Severin
sã beneficieze de acest serviciu”.

Cancelaria Prefectului
Judeþului Mehedinþi

   Comandantul gãrzii de onoare a
prezentat onorul prefectului
judeþului Mehedinþi, domnul inginer
Cristinel PAVEL.
  A urmat intonarea imnului de

stat al României.
Doamnelor ºi domnilor,

stimaþi invitaþi,
   Centenarul Primului Rãzboi
Mondial este marcat pretutindeni,
în special în Europa, printr-o serie
largã de activitãþi educative,
culturale ºi militare.
   Prin Hotãrârea Guvernului

Activitãþi desfãºurate cu ocazia sãrbãtoririi centenarului primului rãzboi mondial
României nr. 821 din 2015, cu
completãrile ulterioare, a fost
aprobat programul naþional al
manifestãrilor prilejuite de
aniversarea Centenarului Primului
Rãzboi Mondial. Evenimentele
aprobate, s-au desfãºurat sub înaltul
patronaj al Preºedintelui României.

În data de 26 August, la nivelul
Ministerului Apãrãrii Naþionale,
s-a   desfãºurat rostirea solemnã
a numelor eroilor cãzuþi în primul
Rãzboi Mondial.

 Continuare în pag. 4
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Activitãþi desfãºurate cu ocazia...

Cu aceastã ocazie în garnizoana
Drobeta Turnu Severin, pentru
cinstirea eroismului celor cãzuþi, a
avut loc o ceremonie militarã ºi
religioasã cu depuneri de coroane
ºi jerbe de flori, la Monumentul
Eroilor.
   A urmat un moment de reculegere
în memoria eroilor cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial. (Semnalul dat de
cãtre un trompet, 2 minute).
   A urmat oficierea serviciului
religios.

România îºi comemoreazã la
aceastã datã eroii naþiunii, morþi în
luptã ºi în prizonierat în Primul
Rãzboi Mondial, între anii 1916-
1919, cu prilejul Centenarului
Marelui Rãzboi. România întregitã
are la fundament sângele eroilor
români care au murit pe fronturile
din Transilvania, la Dunãre, în
Moldova sau în lagãrele de
prizonieri. Peste 330.000 de militari
români au pierit în urma acestei
conflagraþii mondiale, iar
aproximativ 76.000 au rãmas
invalizi. Sã-i pomenim pe cei care
au murit pentru þarã ºi fie ca numele,
sã le rãmânã nepieritor.
   A urmat rostirea solemnã a listei
cu eroi, cu acest prilej am adresat
rugãmintea   domnului inginer
CRISTINEL PAVEL, prefectul
judeþului Mehedinþi,  sã rosteascã
numele a 30 de eroi.

Am adresat rugãmintea domnului
inginer Liviu MAZILIU,
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  sã rosteascã
numele a 30 de eroi.
   Am adresat rugãmintea domnului
profesor Marius SCRECIU, primarul
Municipiului Drobeta Turnu Severin,
sã rosteascã numele a 30 de eroi.
   Am adresat rugãmintea
domnului profesor Dumitru
PETCU, preºedintele Asociaþiei
Naþionale a Veteranilor de Rãzboi,
Filiala Mehedinþi, sã rosteascã
numele a 10 eroi.

Am adresat rugãmintea
domnului Gl. bg. rtg. Ioan PANÃ,
preºedintele Asociaþiei Naþionale a
Cadrelor Militare în Rezervã ºi
Retragere, Filiala Mehedinþi, sã

rosteascã numele a 10 eroi.
Am adresat rugãmintea

domnului comandor Virgil CUREA,
preºedintele Asociaþiei “Cultul
Eroilor”, Filiala Mehedinþi, sã
rosteascã numele a 10 eroi.

Am adresat rugãmintea doamnei
profesor Mirela PINTEA ENEA,
Inspectorul ºcolar general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi,  sã rosteascã numele
a 30 de eroi.

Am adresat rugãmintea domnului
colonel Eugen ÞAMBREA, inspector
ºef al Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Mehedinþi, sã rosteascã
numele a 30 de eroi.

Am adresat rugãmintea domnului
colonel Florentin DRAGOMIR, prim
adjunct  al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta”, sã
rosteascã numele a 30 de eroi.

Am adresat rugãmintea domnului
comisar ºef de poliþie Marius
CIOBANU, ºeful Servicului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã Mehedinþi, sã
rosteascã numele a 30 de eroi.

Am adresat rugãmintea domnului
comisar ºef de poliþie Simion-Viorel
UNGUREANU, directorul adjunct al
ºcolii de perfecþionare a pregãtirii
personalului poliþiei de frontierã
Drobeta Turnu Severin, sã rosteascã
numele a 30 de eroi.
     Am adresat rugãmintea
domnului col.dr. Laurenþiu
MANDOCESCU, comandantul
garnizoanei Drobeta Turnu Severin,
sã rosteascã numele a 30 de eroi.
   A urmat intonarea imnului eroilor.
  A urmat depunerea de coroane,
jerbe ºi buchete de flori la
monumentul eroilor.
   A urmat defilarea gãrzii de onoare
constituitã din:
- Un pluton de militari ai Companiei
109  Radiolocaþie Corlãþel;
- Un pluton de militari ai
Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Mehedinþi;
- Un pluton de militari ai
Inspectoratului pentru  Situaþii de
Urgenþã “Drobeta”;
- Un pluton de agenþi ai Poliþei
Locale Drobeta Turnu Severin.

Crucea Roºie Românã lanseazã
un apel umanitar de urgenþã în
sprijinul victimelor inundaþiilor

din Macedonia.
   În data de 6 august a.c., ploi
torenþiale însoþite de vânturi puternice
au provocat inundaþii grave în Fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei.
22 de persoane ºi-au pierdut viaþa,
peste 60 de persoane au fost grav
rãnite ºi mai mult de 33.500 de
persoane au fost afectate. În regiunile
Skopje ºi Tetovo, 7.000 de case au
fost avariate, ºoselele de centurã ºi
canalele de apã au fost distruse, zeci
de sate rãmânând izolate. Satele cele
mai afectate sunt Chento, Indzikovo,
Singelich, Stajkovci, Smilkovci,
Creshevo, Viniche, Strachinci din
regiunea Skopje, dar ºi satele
Shipkovica, Brodec, Veshala ºi Poroj
din regiunea Tetovo. În momentul de
faþã, se desfãºoarã lucrãri pentru
îndepãrtarea  noroiului ºi a pietrelor.
   Crucea Roºie din Macedonia în
colaborare cu autoritãþile naþionale
au luat mãsuri imediate pentru a
asigura operaþiunile de salvare ºi
distribuirea de materiale de primã
necesitate cãtre populaþie.
   Pentru a susþine operaþiunile de

Apel umanitar pentru Macedonia

ajutorare a victimelor acestei
urgenþe umanitare, Crucea Roºie
Românã lanseazã “Apel umanitar
pentru Macedonia”. Campania
constã în colectarea de fonduri
online ºi direct, în conturile
deschise special pentru acest apel.
   Sumele colectate vor fi donate
spre a fi utilizate de cãtre Crucea
Roºie Macedonia  pentru susþinerea
ajutorului de primã necesitate ºi se
vor concentra pe adãposturi
temporare, restabilirea furnizãrii
apei potabile ºi a facilitãþilor
sanitare, precum ºi oferirea de
asistenþã medicalã ºi suport
psihologic populaþiei afectate.
   Invitãm pe toþi cei care vor sã sprijine
acest apel umanitar, companii, oameni
de afaceri, organizaþii guvernamentale
ºi neguvernamentale, sã doneze bani
în conturile Crucii Roºii Române
deschise la BRD, Agenþia Piaþa
Romanã:
LEI: RO42BRDE410SV62976224100 /
EURO: RO61BRDE410SV62987484100
sau online pe site-ul
www.crucearosie.ro.
Pentru informaþii suplimentare, vã
rugãm contactaþi: Iulia Cãpuºan,
Purtãtor de cuvânt, tel: 0748 238 017.

 Biroul de presã
al CMJ Mehedinþi
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Diana Iabraºu ºi Alex
Condurache sunt realizatorii
producþiei care a obþinut Marele
Premiu al Festivalului SIMFEST ºi
care îl are în centru pe violonistul
Alexandru Tomescu. “Enescu
Experience” prezintã turneul
acestuia în România ºi Republica
Moldova, turneu susþinut cu
scopul de a strânge fonduri pentru
renovarea casei memoriale Enescu
din Mihãileni.  Cei doi realizatori
ai producþiei spun cã premiul
reprezintã confirmarea faptului cã
ºi din poziþia de independent poþi
sã produci film valoros.

“Am vrut sã arãtãm prin aceastã
producþie cã avem câteva valori
absolute, colosale în România, unele
vechi, uitate, trecute, exportate peste
hotare. Vorbesc de George Enescu
ale cãrui urme din România nu sunt
valorificate, valoarea unor oameni
care existã astãzi ºi vorbesc de
Alexandru Tomescu, un muzician  de
o valoare greu mãsurabilã. O
promisiune mai veche este aceea cã
dacã vom câºtiga bani cu acest film,
vom întoarce din ei în cauzã, o parte
vom dona continuãrii restaurãrii
casei lui George Enescu ºi cu o parte
vom finanþa urmãtorul subiect, e
deja în lucru, un proiect amplu care
este posibil sã dureze ºi 10 ani
pânã sã fie finalizat” a precizat
Alex Condurache.

În cadrul Galei Laureaþilor
SIMFEST au fost oferite în total 15
premii dar ºi menþiuni ºi premii
speciale. Televiziunea IBS TV Iaºi a
primit menþiune pentru “diversitatea
ºi calitatea programelor”. Tot
menþiune au primit ºi Marcela
Gherman de la DA Reghin TV ºi Luiza
Paraschivu de la TVR Craiova.
Remiul pentru reportaj la televiziuni
mari a fost obþinut de Gabriela
Baiardi, TVR Iaºi pentru producþia
“Blestemul glodului”. Iulian ºi Ana
Niculina Ursulescu de la Radio
Televiziunea Voivodina, au primit
premiul pentru program cultural cu
producþia “Un poet, o poezie”, spotul
“Profesionalismul nu are gen” de

“Enescu Experience” a câºtigat Marele Premiu la
Festivalul SIMFEST

Angela Lorincz a luat premiul
pentru videoclip iar premiul pentru
eseu a fost câºtigat de Lavinia Pop
Coman cu filmul “Vreu”. „Un râu
între oameni” realizat de Raluca
Aftene de la TVR Iaºi a primit
premiul pentru film turistic, Csibi
Laszlo a primit premiul pentru
emisiuni dedicate minoritãþilor
pentru “Ardeal frumos, noi aici am
fost”. Premiul pentru creativitate în
discursul de televiziune a fost
obþinut de Keresztes Peter, TVR
Timiºoara. Premiul pentru talk-
show a mers la televiziunea Târgu
Mureº, la realizatorul emisiunii
„Unde ne sunt pãdurile”, Titus
Ilovan. Premiul pentru imagine s-
a acordat producþiilor “Socolari,
satul artiºtilor timiºoreni” ºi
“Timiºoara credinþei ortodoxe”,
realizate de Marius Danci. Elena
Iancãu a câºtigat premiul pentru
reportaj cu “Gãri monument din
judeþul Hunedoara”. Andreea
ºtiliuc de la TVR Iaºi a primit
premiul pentru portret cu “Parisul
lui Matei”. Premiul pentru film
documentar a ajuns la Ionela
Gogoþ de la TVR Timiºoara pentru
producþia  “Timiºoara credinþei
ortodoxe”. Producãtorul indepen-
dent Kim van Haaster din Olanda
a câºtigat premiul special al juriului
pentru documentarul “Joacã, nu
conteazã ce”.

Juriul a fost format din
conf.univ.dr. Lucian Ionicã, cadru
didactic la Universitatea de Vest din
Timiºoara ºi preºedinte al juriului,
conf.univ.dr. Ion Stavre, cadru
didactic SNSPA, Geo Tuicã, director
de imagine la SRTV, Leontina
Vatamanu, regizor de film ºi director
artistic al Festivalului Internaþional
de Film Documentar CRONOGRAF
Chiºinãu, Codruþ Pânzaru,
producãtor independent ºi Dan
Curean cadru didactic la
Universitatea Babeº-Bolyai din
Cluj Napoca.

“Acest festival este unul solid a
crescut organic, s-a dezvoltat de la
an la an, este foarte cunoscut în

rândul televiziunilor locale ºi
regionale, oamenii au înþeles cã
aici îºi pot prezenta cu încredere
rezultatele muncii lor ºi în acelaºi
timp pot sã primeascã un feedback
cât se poate de corect ºi de bine
documentat. Ediþia din acest an are
câteva particularitãþi, dupã pãrerea
mea, ºi sunt foarte importante
pentru cã aratã maturizarea
producþiilor audiovizuale din
România. Oamenii din toate
televiziunile locale ºi regionale care
au fost prezente la acest festival au
arãtat un nivel din ce în ce mai
ridicat al producþiilor, ceea ce este
foarte bine”, a explicat Ion Stavre.
Preºedintele juriului, Lucian Ionicã
spune cã a avut o misiune foarte
plãcutã la SIMFEST.

“Am vãzut foarte multe filme bune
ºi asta este o mare satisfacþie. Existã
o anumitã dificultate pentru cã existã
o mare responsabilitate, sã faci
diferenþa între filme ºi producþii de
televiziune , trebuie sã fii atent, sã
analizezi lucrurile în detaliu, pentru
ca decizia pe care o iei în urma
discuþiilor sã fie una corectã ºi sã
reflecte realitatea. Sunt douã, trei
producþii care chiar ne-au
impresionat ºi am zis cã uite se
poate face ceva foarte bun”, a
adãugat Lucian Ionicã.

A XIII- ediþie a Festivalului
 Biroul de presã

SIMFEST a fost una extrem de
reuºitã ºi din punctul de vedere al
lui George Orbean, membru în
consiliul de administraþie al SRTV.

“E prima oarã când vin la acest
festival care are o îndelungatã
tradiþie, mi se pare o inþiativã
excepþionalã ºi reuºitã. E interesant
ºi este de lãudat cã aceºti doi
oameni care se þin de capul
producãtorilor români de conþinut
video reuºesc sã facã aºa ceva.
Sunt încântat ºi de participare ºi
de calitatea producþiilor prezentate
aici” a afirmat George Orbean.

“A fost mai greu decît altãdatã dar
mai frumos. Dupã mãrturia celor din
juriu, a fost cea mai complexã ediþie,
cea mai bogatã, mult mai bogatã
decât cele precedente. Am reuºit sã
realizãm tot ce ne-am propus,
sperãm ca anul viitor sã îl facem ºi
mai bun, sã aducem cât mai mulþi
oameni în cinematografe ºi în faþa
ecranelor ºi alãturi de cãrþi.
Colaborãri vor fi, am început ºi
colaborarea cu Festivalul
Internaþional Mystery & Thriller, cu
Cinepolitica de mult, cu Tritonic,
Libris, AZIR-ul a anunþat cã anul
viitor vor da un premiu european,
din partea Comisiei Europene, e
un lucru extraordinar” a precizat
directorul festivalului, Ioan
Ceauºescu.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Cu câteva zile în urmã, la iniþiativa
primarului Severinului, Marius Screciu, a avut
loc o reuniune de lucru, care a adunat la aceeaºi
masã factori responsabili din administraþie ºi
din politicã în vederea detectãrii celor mai bune
soluþii pentru rezolvarea problemei termoficãrii
oraºului – o problemã ajunsã cardinalã, extrem
de presantã ºi în acest an pentru toþi locuitorii
municipiului. Fapt pozitiv – la aceastã iniþiativã
a noului primar, au rãspuns mai toþi cei care
au sau ar putea avea un cuvânt eficient de spus
în rezolvarea corespunzãtoare a acestei situaþii.
Am spus „mai toþi”, întrucât parlamentarii
„stranieri” –Marius Manolache, ªerban
Nicolae, Tudor Chiuariu - în buna lor tradiþie,
nu au binevoit sã-ºi miºte fundul de la
Bucureºti sau de pe unde s-or fi aflat pânã
la Severin. Dacã ar fi sã luãm de bune
declaraþiile unora dintre participanþi dupã
încheierea acestei reuniuni, s-ar pãrea cã
bunãvoinþã ºi disponibilitate la orice fel de
eforturi existã. Dar pricepere, competenþã?
Nu este decât de sperat.
   * Irefutabilul, cel care, vã amintiþi, sugera
autoritãþilor sã „facã apel la experienþa lui” vastã
ºi incomparabilã, nu ºi-a fãcut apariþia prin
peisaj. Spre disperarea fanilor sãi, de azi, de
ieri, dintotdeauna. Atâþia câþi vor mai fi rãmas.
Ce sã se fi întâmplat cu distinsul ºi
incomparabilul Irefutabil? Pe unde ºi-o plimba
el oare înþolitu-i trup? Sau, ca-ntr-un cunoscut
poem sorescian, se va fi îmbrãcat în zale, sã
nu atenteze inamicii („ãia care nu vor sã se
facã nimic în oraºul ãsta”!) la mult prea
preþioasa-i siluetã? Cine ºtie?! Totuºi, omul,
ajuns pe cai mari ºi pe un culoar politic
ascensional extrem de favorabil, dupã cum se
vorbeºte în anumite medii, s-ar putea sã fie
chemat  „în faþa organului”, vreau sã zic în faþa
licuriciului naþional, spre a mai primi ceva...
luminã. Cã nevoie ar cam fi.
   * Apropierea sezonului de toamnã în politicã,
deci, implicit, a alegerilor parlamentare a mãrit
turaþia activitãþilor din filialele partidelor. Iatã,
de pildã, la PSD Mehedinþi, a avut loc o
ºedinþã, în care s-a stabilit, deocamdatã –
suntem preveniþi -  provizoriu, componenþa
listei de candidaþi la cele douã camere ale
Parlamentului. Foarte bine. Ceea ce n-am
înþeles, mã rog, ceea ce ne mirã într-o oarecare
mãsurã este numãrul relativ mare de primari
recent aleºi în funcþii care doresc sã devinã
parlamentari (cei de la Baia de Aramã, de la
ªimian, de la Vânjuleþ ºi, parcã, de la Devesel).
Eu am o singurã întrebare, simplã ca „bunã
ziua”: de ce v-aþi mai zbãtut, stimaþilor, sã
câºtigaþi primãriile respective, dacã numai
dupã câteva luni de mandat o sã le spuneþi

Ole(o), Gar- Cia!
consãtenilor „vã pup, pa, pa!”? Sau doriþi sã vã
cheltuiþi într-un mod oportun ºi profitabil micile
economii valutare? Ole(o), Gar-Cia!
   * Apropo, surse de obicei bine informate
susþin cã, pentru unul din locurile sigur eligibile
de pe liste (locul întâi ºi locul al doilea),
aspiranþii trebuie sã cotizeze cu 50.000 de euro.
Aoleu, doar atât? Pãi  ãsta-i un fleac, pur ºi
simplu, un fleac! Niºte bãieþi descurcãreþi (ca
sã nu zic de-a dreptul deºtepþi!) recupereazã
„modesta” sumã în nici trei sãptãmâni. Pãi
unde ne trezim aici?
   * Dar scandalul politic al momentului este
legat de partidulachele ãla condus de fostul
pesedist Bogdan Diaconu, care ar vrea sã
ocupe locul pe care l-au avut cândva Vadim
Tudor ºi al sãu PRM pe scena politicã
autohtonã. Cum se numeºte alcãtuirea
respectivã? A, da, Partidul România Unitã,
fiindcã, nu-i aºa, e riscant sã zici „mare”, bãieþii
or fi ei naþionaliºti, însã, mãi frate, sunt de-ãia
europeni, cu brexitu-n instincte, numai bun sã
fie implementat de îndatã în solul mioritic! Se
vorbeºte cã locul de lider al acestui partidulache
ar fi rezervat lui Victor Viorel, þinând cont de
faptul cã unii dintre apropiaþii sãi din vremea
când era premier – Manolache, Palada, Ghiþã
ºi încã vreo câþiva anonimi – au trecut aici cu
acte, cicã, în regulã. Acuma, ce sã zicem, noi îl
credem pe Victor Viorel Ponta în stare de multe
ºi mari nãzdrãvãnii, dar de o asemenea
gugumãnie politicã – parcã nu. Mã rog, în viaþã,
totul este posibil, însã, repet, nu cred cã Ponta
va comite acest gest sinucigaº ºi iresponsabil.
Mai ales dacã ne uitãm la adunãtura de ciudaþi
ºi de japiþe care tind sã formeze nucleul „noului
PRU” ºi alãturi de care V.V. ar urma sã atace,
nu-i aºa, din nou Golgota Puterii... Îmi amintesc
cum, tot într-o perioadã preelectoralã, Adrian
Nãstase, aflat în niºte relaþii nu prea cãlduroase
cu preºedintele de atunci, Ion Iliescu, era
insistent curtat ºi momit cu tot felul de funcþii,
tot de un partid minuscul, PC pare-mi-se, ºi
omul, dupã un stand-by uºor prelungit, a refuzat
în stilu-i caracteristic, adicã ironic-politicos.Mã
gândesc cã Ponta nu a uitat exemplul mentorului
sãu. Mã gândesc. Un fost ºef de partid, pe de
altã parte, e obligat sã-ºi þinã rangul ºi sã nu
procedeze, de pildã, ca uzurpatorul Mircea
Geoanã, de care mai auzim numai prin bancuri.
   * Mulþi se întreabã cine a pus la cale apariþia
acestui PRU – PSD, PNL sau SRI? Aiurea, prea
se complicã lucrurile. Totul s-a petrecut în
tãrtãcuþa acestui Bogdan Diaconu, care gãsind
vreo douã-trei jigodii care sã-i cânte la
mandolinã, crede cã va putea fi ce-a fost
Corneliu Vadim Tudor, ba chiar mai mult decât
atât. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!....

Lotul olimpic al României a cucerit trei medalii de
argint ºi o medalie de bronz la a X-a ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de ªtiinþe ale Pãmântului (International Earth
Science Olympiad - IESO), desfãºuratã în localitatea
japonezã Tsu, în perioada 20-27 august.
    Medaliile de argint au fost obþinute de Alexandra Alexiu
(clasa a X-a/Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” din Ploieºti),
Hakan Calila(clasa a X-a/Colegiul Naþional „Mircea cel Bãtrân”
din Constanþa) ºi Tudor Pipirig (clasa a XI-a/Colegiul Naþional
„Emil Racoviþã” din Iaºi) Diana-Gabriela Oprea (clasa a X-a/
Colegiul Naþional „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzãu) a
fost medaliatã cu bronz. Demn de remarcat este faptul cã trei
dintre unitãþile de învãþãmânt din care provin laureaþii din
acest an au avut premianþi ºi la ultimele douã ediþii: Colegiul
Naþional „Mircea cel Bãtrân” din Constanþa (2014 ºi 2015),
Colegiul Naþional „Emil Racoviþã” din Iaºi (2015) ºi Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” din Ploieºti (2014).
La Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului 2016
au participat 100 de elevi din 26 de þãri.

Trei medalii de argint ºi o medalie de bronz,
rezultatele olimpicilor români la Olimpiada

Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului 2016

Lotul olimpic de geografie, prezent la a XIII-a ediþie
a olimpiadei internaþionale de profil, a obþinut din nou un
rezultat remarcabil: douã medalii de aur, o medalie de argint
ºi o medalie de bronz.
   Cei doi elevi medaliaþi cu aur sunt Maria-Sabina Calisevici
(clasa a XI-a/Colegiul Militar Liceal „ªtefan cel Mare” din
Câmpulung Moldovenesc) ºi Ioan-Adrian Toma (clasa a XII-
a/Colegiul Naþional „Unirea” din Focºani). Medalia de argint
a fost câºtigatã de Radu Artiom (clasa a XI-a/Liceul Teoretic
„Jean Monnet” din Bucureºti), în timp ce medalia de bronz
a fost obþinutã de Sorina Avãdanei (clasa a XII-a/Colegiul
Naþional „Calistrat Hogaº” din Neamþ).
   Echipa României a fost însoþitã de profesorii coordonatori Mihaela
Cornelia Fiscutean ºi Dorin Fiscutean de la Colegiul Naþional din Iaºi.
   Olimpiada Internaþionalã de Geografie s-a desfãºurat la
Beijing, în perioada 15-22 august, ºi a reunit peste 180 de
concurenþi din 47 de þãri.

Patru premii, dintre care douã medalii de aur,
la Olimpiada Internaþionalã de Geografie

BIROUL DE COMUNICARE
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Profesorul Dan Trancotã,
de la Vînju Mare, a fost o
apariþie surprinzãtoare ºi
neaºteptatã în politica
mehedinþeanã.
    Interesant este cã Dan Trancotã
ar fi putut avea o carierã politicã de
succes dupã ce nu a mai fost
prefect de Mehedinþi, însã evoluþia
acestuia incoerentã, instabilitatea
politicã ºi anumite erori i-au blocat
calea spre o afirmare politicã în
forþã, chiar dacã ºi-a dorit ºi a
încercat acest lucru.
   Înfrângerile electorale suferite
în ultimii ani ºi-au pus amprenta asupra
imposibilitãþii revenirii sale ca lider politic
mehedinþean. Numai la ultimele douã scrutinuri
locale, cele din 2012 ºi 2016, Dan Trancotã a pierdut
surprinzãtor ºi lamentabil bãtãlia pentru recâºtigarea
funcþiei de primar al oraºului Vânju-Mare.

Un eºec electoral lamentabil

   Dan Trancotã a pierdut bãtãlia pentru funcþia de
primar al oraºului Vânju Mare la scrutinul din data
de 5 iunie a acestui an. A fost pentru a doua oarã
consecutiv când fostul prefect al judeþului a pierdut
aceastã competiþie electoralã. Surpriza a fost cu atât
mai mare cu cât, la fel ca în 2012, ºi în acest an
Dan Trancotã era favorit pentru câºtigarea fotoliului
de primar. Deºi a candidat din partea celui de-al
doilea partid ca forþã politicã din judeþ, PNL
Mehedinþi, Dan Trancotã s-a clasat pe locul 3 în
confruntarea electoralã localã din vara acestui an,
obþinând un numãr de 840 de voturi. Pe primul
loc la Vânju Mare s-a clasat primarul reales în
funcþie, Nicolae Ruginã, care a obþinut 1130 de
voturi, urmat, surprinzãtor, de candidatul ALDE,
Alexandru Mijaiche, de asemenea fost primar, care
a fost votat de 950 de cetãþeni ai oraºului. Nu se
ºtie exact care au fost cauzele înfrângerii domnului
Dan Trancotã pentru cea de-a doua oarã
consecutiv, însã cert este faptul cã aceastã
nereuºitã a fost un eºec politic total pentru fostul
primar al oraºului Vânju Mare ºi fostul prefect al
judeþului Mehedinþi. Acest insucces electoral va
avea în mod sigur consecinþe nefaste, îndeosebi
asupra evoluþiei sale pe scena politicã localã.

Un politician instabil

   Dan Trancotã a fost un politician mehedinþean
pe cât de instabil, pe atât de controversat politic.
Membru în cinci partide politice, respectiv PSD,
PNG-CD, PIN, PC, ºi PNL dl. Dan Trancotã pare
sã fi ieºit total din scena politicã localã, acolo unde

Dan Trancotã, în faþa unui sfârºit
politic iminent

îºi pusese atâtea speranþe. Fostul prefect al
judeþului Mehedinþi a oscilat în ultimii ani în
politica judeþului pãrând sã nu-ºi gãseascã locul.
A schimbat mai multe partide, unde nu a performat
nici politic, nici electoral, ultimul scrutin local
gãsindu-l în tabãra PNL Vânju Mare. Ca ºi la
celelalte confruntãri electorale, ºi înaintea alegerilor
locale din acest an Dan Trancotã era optimist ºi
spera sã recâºtige funcþia de primar. Înfrângerea
suferitã în alegeri a fost în mãsurã sã reconsidere
statutul ºi rolul sãu politic, în ipoteza în care în
cazul sãu se poate vorbi de vreo aspiraþie politicã.
Dan Trancotã n-a fost niciodatã un politician în
adevãratul sens al cuvântului. Nici mãcar atunci
când a fost lider de partid. O victorie în alegerile
locale din acest an ºi recâºtigarea funcþiei de primar
i-ar fi crescut în mod evident cota politicã ºi putea
deveni un lider important al PNL Mehedinþi. Din
postura de primar al oraºului Vânju Mare, având o
legitimitate acordatã de alegãtori, Dan Trancotã
putea deveni nu neapãrat un politician de anvergurã
al judeþului, ci mai degrabã unul care conta la
nivelul imaginii PNL Mehedinþi atât în judeþ, cât
ºi în oraºul Vânju Mare. Aºa însã rolul sãu
politic s-a diminuat aproape pânã la dispariþie.
Mai mult, acea înfrângere ºi-a pus limpede
amprenta ºi asupra evoluþiei sale viitoare, pentru
cã este puþin probabil cã se mai poate vorbi de o
implicare politicã fermã. În noua situaþie, ºansele
ca acesta sã revinã în politica mehedinþeanã sunt
aproape nule. Fãrã o funcþie publicã aleasã,
câºtigatã prin votul alegãtorilor, va fi foarte greu sã
se afirme din punct de vedere politic. Din acestã
cauzã, cred cã dl. Dan Trancotã ºi-a jucat la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016 ultima
carte politicã, iar revenirea sa este din ce în ce mai
dificilã. În urma rezultatului obþinut la alegerile
locale, Dan Trancotã ºi-a epuizat capitalul politic,
ieºind din scena politicã mehedinþeanã într-un
mod neonorant.  Mircea Popescu

În ultima perioada 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.
   Suspecþii utilizeazã calitãþi false (avocat,
procuror, poliþist sau medic) ºi solicitã
telefonic diferite sume de bani diverselor
persoane. Banii sunt ceruþi sub pretextul cã
rude apropiate (fiu, fiicã, ginere) au fost
victimele unor accidente de circulaþie ºi au
nevoie de bani pentru intervenþii urgente
medicale sau au fost reþinute de organele de
poliþie pentru sãvârºirea unor astfel de fapte
grave (cu victime decedate), iar sumele de
bani reprezintã onorariul acestora ori sunt
necesare pentru acoperirea pagubelor
produse cu ocazia accidentelor de circulaþie.
  Victimele sunt în general alese din rândul
persoanelor vârstnice, vulnerabile, care, în
prima fazã, sunt contactate pe telefoanele
fixe, fãrã afiºaj electronic automat al
numãrului apelant, aceasta fiind o mãsurã
de precauþie a suspecþilor 
  Sub imperiul emoþiilor cauzate de cele aflate,
de cele mai multe ori, victimele nu mai reþin
detaliile discuþiilor ºi sunt uºor influenþabile,
astfel încât, cu foarte mare uºurinþã, acceptã sã
transfere sume importante de bani pe numele
unor persoane comunicate de suspecþi.
  Pentru prevenirea unor astfel de situaþii,
poliþiºtii vã recomandã sã manifestaþi prudenþã
în cazul în care primiþi un astfel de telefon ºi
sã nu daþi curs respectivelor solicitãri, în ciuda
reacþiei emoþionale de moment.
   Înainte de a vã oferi ajutorul, aveþi în vedere
ºi urmãtoarele aspecte:
În cazul unui accident, nu existã noþiunea
de platã a unor despãgubiri, decât în urma
unei hotãrâri judecãtoreºti în acest sens sau
dacã este fãcutã prin intermediul unor
societãþi de asigurãri.
Orice accident/eveniment de circulaþie are
douã variante de soluþionare:
1) depunerea unei plângeri la unitatea de poliþie
care se va ocupa mai departe de cazul respectiv;
2) înþelegerea amiabilã a pãrþilor, ceea ce
presupune repararea daunelor folosind poliþa
de asigurare auto obligatorie.
3) Orice alte variante sunt excluse, iar dacã
sunt puse în practicã ele nu sunt legale.
4) Oricine poate fi victima unui accident, dar,
într-un moment critic ca acesta, singura

“PREVENIRE
PENTRU MAI MULTÃ

SIGURANÞÃ”
SFATURI UTILE PENTRU A
PREVENI ÎNªELÃCIUNILE

PRIN TELEFON –
“METODA ACCIDENTUL”

 Continuare în pag. 14
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Ce mai la deal ºi la vale, toatã
planeta e cu numele lui Klaus Iohannis
în gurã! Pînã ºi Europa liberã,
cuibuºorul nebunilor cu informaþii
afectate de strabism, finanþat, pe
vremuri, de Congresul american,
pentru interes american, care ne-au
tras în piept cu lovitura de stat ºi cu
minciuna gogonatã a zecilor de mii de
oameni uciºi în 1989, îºi scoate din
nou antenele, de data aceasta împotriva
lui Iohannis, criticînd comportamentul
sãu. Pentru Preºedinte, atît diplomaþia,
cît ºi politica internã ºi externã sînt ca
atunci cînd, beat fiind, a fãcut amor,
iar dimineaþa nu mai ºtia cine a fost
partenera. L-aþi vãzut cumva stingherit
ºi ruºinat de misiunea „ingratã” de a
cãlãtori pe toate meridianele planetei?,
în timp ce în þarã haosul zburdã de-a
lungul ºi de-a latul, începînd cu
cangrena corupþiei de la vîrful puterii,
naveta sãptãmînalã la Sibiu, opulenþa
fãrã gust a soþiei sale, cu milioanele
de euro investite în Vila Lac, datul în
spectacol la tîrgurile de carte ºi,

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

Milã ºi repulsie pentru un client al DNA
terminînd, cu dosarele sale, ce-ºi cam
pierd urma pe drumul dintre instanþe.
Chiar nu îndrãzneºte nimeni sã-i cearã
demisia din motive de corupþie, risipã
ºi abuzuri? Sã nu ne mirãm cã,
obraznic ºi penal, un poliþist i-a cerut
unei avocate care circula regulamentar
pe Valea Oltului sã se arunce în rîul
Olt, pentru cã mergea în faþa coloanei
oficiale a lui Iohannis! Cum mai
rãbdaþi, fraþilor asemenea fapte penale?
Simt pentru Iohannis milã, repulsie ºi
nevoia de a-l ajuta sã priceapã cã nu
mai valoreazã nimic, nici mãcar în
sondajele contrafãcute! Nu-mi vine sã
cred cã un asemenea caracter de
parvenit, un client al DNA pentru
casele obþinute cu bani curat-murdari
din „meditaþii, v-a pãcãlit sã-l votaþi
cu sloganul „România lucrului bine
fãcut”! Acum, hãmesit ºi egoist, profitã
ºi abuzeazã cu asupra de mãsurã de
statutul de preºedinte, ignorînd
poporul, doar pentru simplul merit ca
a avut „ghinionul” (citînd din puþul
multilateral dezvoltat al gîndirii sale)
de a dobîndi, prin minune, 7 case, douã
fiind pierdute, cînd Instanþa a hotãrît
cã au fost obþinute prin fals în
înscrisuri oficiale. ªi dacã tot am ajuns
la Instanþã, news.ro consemneazã cã
judecãtoarea Irina Tãnase de la Curtea
de Apel Piteºti, despre care presa a
scris cã trebuia sã facã parte din
completul ce va judeca, în 28
septembrie, în dosarul privind casa

pierdutã în instanþã de Klaus ºi
Carmen Iohannis, se pensioneazã
prin decret prezidenþial, începînd
cu 12 septembrie. O pensionare
cu cîntec! Probabil, Irina Tãnase
n-a vrut  sã se implice în
mãgãriile unor decizii punitive.

Rateuri literare traduse în
maghiarã, bulgarã ºi chinezã

   Pentru cã tot sîntem la capitolul
ºmenuri ºi matrapazlîcuri de înaltã
clasã, sã vedem cum îºi umple
Iohannis de ceva timp orgoliul cu
iluzia cã ar fi ºi scriitor, cum îl susþin
lingãii de partid ºi cum ajung cele
mai elocvente rateuri literare sã fie
traduse în maghiarã, bulgarã iar
acum, în chinezã. Vorbim despre
cartea „Pas cu pas”, o „capodoperã”
inflaþionistã, o ruºine a prezentului
literar, care va fi prezentã la tîrgul de
carte la Beijing, unde România este
invitatã de onoare, sub egida aceluiaºi
fãcãtor de erori pe bandã rulantã,
numitul Institut Cultural Român.
Pentru liniºtea celor care iubesc
adevãrul, vã asigur cã preºedintele
Iohannis a picat în literaturã ca bomba
la Hiroshima, iar cartea tradusã în trei
limbi este o fãcãturã de marketing,
nimic mai mult, potrivit consem-
nãrilor mele din editorialul cu acelaºi
titlu, unde veþi gãsi informaþii cu
privire la plagiatul lui Iohannis ºi
registrul unor dictãri de clasa a IV-a,

copertate luxos: http://www.art-
emis.ro/editoriale/2926-klaus-
iohanis-a-picat-in-literatura-ca-
bomba-la-hiroshima.html

Iohannis va fi introdus în
manualele ºcolare

   Oficialitãþile de doi bani dau vina pe
chinezi, cum cã l-ar fi descoperit pe
Iohannis ca fiind un scriitor (naiv),
care trebuie vîndut precum teneºii
chinezeºti la un eveniment cultural
internaþional. Sã nu ºtie chinezii de
dosarele în instanþã ale lui Iohannis?
De altfel, la ei, corupþii sînt împuºcaþi!
Dacã erau în temã, probabil, nu mai
traduceau un scriitor de douã parale,
nu mai mult. Oricum, tot e bine,
Iohannis ºi-a scris (nu neapãrat, el)
opera în afara gratiilor, iar apropierea
de chinezi e mai mult decît beneficã.
Ce va mai scrie, la o adicã? Sau cine
îi va mai scrie? Nu prea îºi va mai risca
nimeni libertatea pentru el! Sã nu
uitãm cã ICR este condus de foºti sau
actuali membri PNL ºi se aflã sub
control parlamentar. Aveþi puþinticã
rãbdare! Iohannis va fi introdus la
ordin ºi în manualele ºcolare, alãturi
de orbitorul minþilor naive, de ºtiriºtii
manipulatori, precum Andreea Esca,
iar noi nu vom fi în stare sã
declanºãm un real protest pentru
ablaþiunea plãgilor din literatura ºi
cultura timpului nostru. Cum
spuneam altã datã, de la „sã trãiþi
bine” la „România lucrului bine
fãcut” e aceeaºi þeapã pe faþã!

Din pãcate, stãm tot sub scara
marilor puteri, cu sufletul la gurã în
sãrãcie ºi înarmaþi de strãini pînã în
dinþi, iar Iohhannis, cînd nu este în
vizite sau vacanþe pe glob, e în
concediu de odihnã permanent sau
se face cã lucreazã nemþeºte pe
muþeºte. Sã ruinezi barierele culturii
româneºti, pe cele ale identitãþii de
neam, sã dai brînci României pe
drumuri strãine, sã-i acoperi
azimutul, sã prosteºti mulþimile,
sã-þi baþi joc de sãnãtatea
poporului, de educaþie, de nivelul
de trai, de credinþa milenarã, crime
se numesc aceste toate!

Doi arhierei la hramul mãnãstirii Topolniþa

“Plecarea din aceastã lume a
oricãrui om ºi a unui sfânt este
momentul cel mai important al vieþii.
Gândindu-ne la cum pleacã aleºii ºi
plãcuþii lui Dumnezeu din lumea
aceasta, plecarea Sfântului Ioan din
aceastã lume a fost pentru oamenii
din vremea aceea ºi este ºi pentru
noi un semn de întrebare. Însã
privind la viaþa Sfîntului Ioan, care a
venit pe lume prin puterea minunii
lui Dumnezeu, vedem cum ºi-a
petrecut viaþa într-o mare ascezã,
apropiindu-se mult de Dumnezeu,
primind misiunea importantã de
a fi Înaintemergãtorul Domnului
nostru Iisus Hristos…”.

   La rândul sãu, ierarhul locului,
pãrintele episcop Nicodim a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Siluan pentru
cuvîntul de folos duhovnicesc ºi a
îndemnat pe credincioºi sã participe
în numãr cât mai mare la hramurile
sfintelor mãnãstiri. Preasfinþitul
Episcop Nicodim a evidenþiat faptul cã
Mãnãstirea Topolniþa este ctitoria
Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfinþit
ºi a arãtat cã datoria noastrã de creºtini
este de a pãstra tradiþia moºtenitã încã
de pe vremea ctitorului, când bunii
creºtini veneau încã din ajun ºi
rãmâneau în rugãciune alãturi de
vieþuitorii sfintei mãnãstiri. “Rugaþi-vã
ca în Sfintele Mãnãstiri sã se menþinã
candela aprinsã. Sã ne bucurãm de

pãrinþii ºi maicile din mãnãstiri care
se roagã pentru toþi oamenii…” a
mai spus Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim.

*
   Anul acesta, pe 29 august, s-
au împlinit 2 ani de la resfinþirea
bisericii de zid a mãnãstirii. În
ultimii ani s-au efectuat ample
lucrãri de restaurare la biserica de
zid, ce dateazã de la anul 1646.
Biserica mãnãstirii are formã de
cruce, a fost ridicatã Lupu Buliga -
ver cãpitan de plai. A fost pictatã
în anul 1673, în frescã, stil
bizantin, de zugravii Grigore
“Grecul” ºi Dima “Romanul”.

Arhid. Marian Alin Giginã
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Babele de pe la þarã cu
siguranþã cã nu au aflat toate numele
premierului României. Cine este
buricul þãrii, adicã. La cât de mulþi au
fost în ultimii ani aproape cã nu cred
cã existã cineva sã îºi aminteascã de
toþi. Sunt bine þinuþi minte cei care
au luat ºi cei care au dat. Ei conduc
în topul notorietãþii. Sigur cã dacã
luãm doar babele în calcul sau moºii
care încã mai fac politicã pe la bufetul
din sat. Dar cred cã se face din ce în
ce mai puþinã politicã pe la crâºmele
din sat ºi mã refer la politica de nivel
macro. Lumea a devenit din ce în ce
mai mult interesatã de ce se petrece
la nivel local ºi a dat-o mai degrabã
pe cancan, decât pe treburile þãrii ºi
cine e în capul trebii. Oamenii deja
s-au obiºnuit cã cu greu se schimbã
lucrurile de sus în jos ºi cu siguranþã
cã reþeta este invers ºi fiecare nu face
aproape nimic pânã nu îºi ia soarta
în propriile mâini.
   Asta e viaþa, cum se spune. Cei care
au plecat s-au dus ºi ei dupã norocul
lor. Unii mai ºi mor, cãutându-ºi calea
prin alte þãri. Vezi cazul românilor

 ªtefan Bãeºiu

Buricul þãrii
decedaþi în urma cutremurului din
Italia. Alþii trãiesc, alþii mor. Sunt 1,3
milioane de români în Italia. Poate cã
e a treia þarã, dupã Republica
Moldova, unde trãiesc cei mai mulþi
români. Sau poate cã în Republica
Moldova trãiesc doar moldoveni,
cum încearcã ambasadorul SUA de
acolo sã ne transmitã. Poate cã
moromeþii locali din diferite sate ºi
oraºe s-au sãturat sã le tot dicteze alþii
politica externã a þãrii în care îºi achitã
impozitele. ªi de la politica externã
ºi politica internã. Americanul
respectiv sau agent ce este spune cã
trebuie sã se renunþe la ideea de unire
între cele douã þãri. Pânã la urmã
America nu este chiar aºa de proastã
sã calce ursul pe coadã, având în
vedere cã are rachete ºi trupe în
România. Adicã e un fel de posesiune
americanã. ªi dacã o posesiune
americanã se uneºte cu una sovieticã
sau ruseascã, uite aºa se naºte un pui
de ciocnire a civilizaþiilor.
   Cine va fi pânã la urmã noul premier
dupã alegerile din toamnã? Sigur cã
românul ºtie cã oricine ar fi, frigiderul

nu se umple peste noapte cu
alimente ºi bãuturã ºi nu se umplu
buzunarele cu bani ºi oraºele cu locuri
de muncã. România este destul de
dãrâmatã ºi de neorganizatã pentru a
putea resimþi peste noapte mândria
de român ºi de a ne recãpãta þara
dacilor înapoi. Sau a daciilor. E nevoie
de milioane de naþionalizãri, cam în
toate domeniile de activitate. Prima
datã ar trebui naþionalizate toate
doctoratele din România ºi fãcutã
curãþenie în toate universitãþile. Cel
mai probabil 10% maximum 20%
din doctorate sunt necopiate, iar de
restul se pot încãlzi câteva familii
sãrace în aceastã iarnã care stã sã batã
la uºã. Apoi trebuie sã ne luãm
resursele înapoi, petrolul, pãdurile ºi
pãmânturile. Trebuie sã scoatem
mall-urile din temelii ºi
supermarketurile ºi alte cele, care au
adus România pe calea globalizãrii
ºi a distrugerii micului comerciant ºi
a economiei locale. Sigur cã cine sã

fie conducãtorul luminat care sã se
lupte cu globalizarea ºi cu interesele
marilor puteri de a cuceri economic
toate statele lumii ºi sã îºi planteze
mall-urile peste tot. Când vom vedea
primele mall-uri în statele sãrace ale
Africii, atunci globalizarea se va fi
încheiat ºi vom trece poate la o altã
epocã. Viitorul nu se întrezãreºte
deloc acum. Nu ºtim nici dacã va fi
rãu sau bun sau nici dacã va mai fi.
   Românul poate cã ºi-a luat ºi el
adio la da tipul de conducãtor
providenþial, care le face pe toate, de
ºef care vine ºi le face pe toate ºi duce
þara pe cele mai înalte culmi ale
dezvoltãrii ºi ale împlinirii. Sigur cã
râdem, glumim, ne gândim la epoci
de aur ºi la alte glume, dar din rãu în
mai rãu, poate cã trecutul va pãrea
un film frumos faþã de ce ne aºteaptã.
Alþii spun cã trebuie sã ne deºteptãm,
alþii cã ne-am deºteptat ºi cã trebuie
sã ne gândim sã schimbãm imnul
þãrii, în unul care sã ne facã mai
mândri de moºtenirea noastrã dacicã
ºi de faptul cã suntem, spun unii,
izvorul tuturor civilizaþiilor de pe terra.
Adicã mentalitate de popor mic ce se
crede buricul pãmântului, dar nu e în
stare sã ºi-l gãseascã pe cel propriu.
Vom avea pânã la urmã conducãtorii
pe care îi meritãm, cãci pânã acum i-
am avut. Vine unul care sã nu se mai
creadã tot timpul buricul þãrii?
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Oceanul de amãrãciune al Cãtãlinei Ponor (2)

 urmare din numãrul trecut

 Dupã ce m-am operat ºi am
tras cinci luni cu dinþii de mine când
antrenorii îmi spuneau cã fac de fapt
fiþe ºi cã nu vreau sã mã duc la
recalificãri, cã nu mã doare nimic
chiar dacã plângeam de durere în
salã ºi din ianuarie pânã în ultima
sãptãmânã înainte de primul concurs
mi-am tot rupt gamba fiindcã
încercam din rãsputeri sã îmi revin sã
ajut echipa la test event.

Oare cine a fost nebuna care s-a
apucat sã facã sãrituri direct în
concurs la recalificãri încât era sã
îºi rupã picioarele, numai sã mai
bage un punct în plus echipei ºi sã
nu ne facem cã ne bate pânã ºi cea
mai slabã echipã din concurs?

Oare toate astea nu conteazã? Oare
toþi aceºti ani e ca ºi cum nu am fãcut
nimic pentru echipã? Se pare cã mulþi
au uitat de câþi ani sunt eu în
gimnasticã, se pare cã mulþi au pierdut
respectul faþã de un sportiv care ºi-a

dedicat toatã viaþã unui sport,
sacrificând tot ce înseamnã
viaþa unui om numai sã simtã
rodul muncii lui de 25 de ani
ºi sã facã mii de români sã se
simtã mândrii!

Dar care români? Uneori mã
simt mult mai apreciatã de
strãini, de oameni care nu au
o picãturã de sânge român în
vene dar care plâng pentru
mine, o datã cu mine ºi care
ºi-au dorit mai mult decât
mulþi români ca eu sã pot
obþine rezultat bun ºi la
aceastã olimpiadã. Mulþi au
aruncat cu pietre când au
aflat cã voi concura pentru
România la a 3-a mea
olimpiadã, da, a 3-a

olimpiadã sã o mai zic o datã! Aaaa,
sã nu uitãm cicã au ieºit ºi 5 medalii
olimpice! Unii nu mai sunt
impresionaþi de acest rezultat fiindcã
au fost învãþaþi prost ºi îl vãd ca pe
trecut. Aºa e, a fost acum ceva timp
în urmã dar uitaþi-vã bine, personal
eu nu vãd cã în viitorul apropiat sã
mai facã vreo gimnastã un asemenea
rezultat! Preþuiþi ce aveþi, cât mai aveþi
cã va dura ceva pânã se va mai naºte
urmãtoarea Triplã Campioanã
Olimpicã. Unii habar nu au ce
înseamnã sportul dar comenteazã,
alþii nu ºtiu dedesupturile dar îºi dau
cu pãrerea ºi criticã. Sunt unii care
ºtiu, dar tac din gurã sã nu facã rãu!

Oricum din toatã experienþa asta
vreau sã le mulþumesc tuturor celor
care au fost lângã mine la fiecare pas:
pãrinþilor în primul rând care ºi-au
fãcut datoria pe deplin ºi m-au susþinut
necondiþionat, domnului Lucian pe
care mulþi l-au criticat ºi care a avut
parte de multe eºecuri alãturi de o

echipã la care personal nu am vãzut
dorinþa imensã de a face ceva cum era
generaþia 2004 dar el, totuºi, a rãmas
lângã noi, a rãmas ºi a luptat pentru
onoarea lui ca antrenor de 18 ani la
Lotul Naþional dar care nu are parte
de respect din partea tuturor colegilor,
pentru onoarea României, a luptat cu
speranþa cã se poate dar din pãcate
nu a avut cu cine: Mihaelei Dobranici
doctora lotului care ºi ea a fost criticatã
fãrã motiv ºi care a pus suflet pentru
fiecare fatã din lotul acela sau acesta
cã nici nu mai ºtiu exact dacã este un
lot, lui Toma Vasilescu fizioterapeutul
care numai el ºtie cât s-a chinuit cu
tendonul ãsta al meu problematic
dându-i bãtãi de cap zilnic, problemã
care ºi în momentul de faþã existã! Lui
Florin Aºtefanei care se tot chinuia
cu spatele ãsta al meu cu hernii ºi
fisuri pe inele sã mai scoatã din
durere ºi sã mã lase sã lucrez. Fanilor
adevãraþi care au mers cu mine din
clipã în care am intrat în lot ºi m-au
susþinut indiferent de situaþie, cã a
fost bine sau cã a fost rãu ei au fost
mereu acolo, gata sã îmi trimitã
gânduri bune ºi încurajãri.

Vã mulþumesc oameni frumoºi cã
aþi avut încredere în mine pânã la
capãt! Sã nu uit de doamna Mariana
ºi domnul Bellu care mereu m-au
încurajat chiar dacã nu au fost în salã
ºi nu m-au antrenat în ultima
perioadã, aºa cum au crezut unii dar
care mi-au trimis mesaje de
încurajare fiindcã inclusiv ei îºi
dãdeau seama cã mã antrenez ºi
singurã. De ce spun asta? Fiindcã o
jumãtate din antrenori erau antrenori
personali ºi au preferat sã încurajeze
numai pe cine au dorit iar cealaltã
jumãtate de antrenori erau jumãtate
cu mine jumãtate cu restul. Trei fete

au fost alãturi de mine ºi m-au
susþinut, restul 7 într-o altã bisericuþã!

Mulþumesc în acelaºi timp ºi celor
care nu ºi-au dorit sã ajung pânã
aici, fiindcã dacã nu existau ei eu
nu m-aº fii ambiþionat sã muncesc,
sã îmi doresc, sã trag de mine ºi cu
dinþii sã pot sã dovedesc contrariul!
O vorbã bunã mi-a spus cineva
asearã dupã finale ºi am sã o þin
minte toatã viaþa: „Cãtãlina, capul
sus! ªtiu cã eºti obiºnuitã sã câºtigi,
dar în viaþã se mai ºi pierde. Tu ai
avut ºansã sã fii ºi vei rãmâne Triplã
Campioanã Olimpicã! Alþii vor
rãmâne doar cu rãutatea”. Sunt
cuvinte care m-au uns pe suflet,
care m-au fãcut sã uit de tot ce s-a
întâmplat... ºi are dreptate! Sunt
obiºnuitã sã câºtig dar sunt ºi om,
ºi orice om greºeºte, nu sunt fãcutã
din metal ca un robot sã nu am
suflet, sentimente sau sã fac totul
perfect! Sunt mândrã de ce am
realizat, chiar dacã nu am reuºit sã
iau o medalie oricare ar fii fost ea,
pentru mine sã ajung la 29 de ani
cu 25 ani de carierã, 5 medalii
olimpice la a 3 a olimpiadã, e o
realizare imensã! Am spus-o ºi o
mai spun o datã Campioanã olimpicã
sunt deja ºi nu o datã, de trei ori!
Când alþii vor ajunge la asemenea
rezultate ºi la o asemenea vârstã
atunci sã comenteze, sã bârfeascã
ºi poate atunci îºi vor da seama ºi
ce înseamnã respectul! Cu toate
astea spuse vã mulþumesc cã mi-aþi
citit aceastã scrisoare ºi cu mâna pe
inimã vã spun cã nu renunþ ºi tot ce
s-a întâmplat pânã acum mã face sã
mã gândesc serios la Tokyo 2020!

Cu stimã ºi respect,
Tripla Campioanã Olimpicã
Cãtãlina Ponor”.

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
reaminteºte cã pentru a intra în
posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2015, rentierii trebuiau
sã se prezinte pânã la data de 31
august 2016, inclusiv, la Centrele
judeþene al Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie în vederea vizãrii
carnetelor de rentier agricol.
   Pentru vizarea carnetului, rentierul
agricol se poate prezenta personal
sau prin mandatar/curator/ tutore, în
baza unei procuri autentice/

APIA reaminteºte
condiþiile pentru a intra

în posesia rentei viagere

curatelã/hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã.
   De asemenea, rentierul agricol/
mandatarul/curatorul/tutorele trebuie
sã prezinte urmãtoarele documente:
-  carnetul de rentier agricol;
-  contractul / ele de arendare;
- actul de identitate în original al
rentierului agricol/mandatarului/
curatorului/tutorelui;
- document coordonate bancare
(opþional/recomandat);
- decizia de la comisia de expertizã
medicalã actualizatã (acolo unde
este cazul),  pentru gradele de
invaliditate I ºi II (dacã decizia nu
prevede cã dosarul este

nerevizuibil), în original ºi în copie.
   Renta viagerã agricolã înceteazã la
data decesului rentierului. În cazul
decesului rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2015 poate fi încasatã
de moºtenitorii sãi, doar dacã, pânã
la 31 august 2016, moºtenitorii vor
depune la oricare centru judeþean al
APIA,  respectiv al municipiului
Bucureºti, carnetul de rentier al
defunctului (obligatoriu), certificatul
de deces (original ºi copie), actul de
succesiune (certificat de moºtenitor
sau certificat de calitate de moºtenitor,
certificat de legatar, hotãrâre
judecãtoreascã de succesiune
investitã cu formula “definitivã ºi

irevocabilã” (original ºi copie), B.I/
C.I./paºaport al moºtenitorului
(original ºi copie), împuternicire/
declaraþie notarialã din care sã reiasã
acordul celorlalþi moºtenitori privind
solicitarea ºi încasarea rentei viagere
agricole datoratã rentierului (original),
precum ºi un extras de cont pe numele
solicitantului.
   IMPORTANT! Prezenþa anualã a
rentierilor la sediul centrelor judeþene
ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol este o
condiþie esenþialã pentru a beneficia
de renta cuvenitã aferentã anului 2015.

 Biroul de presã
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Liceul Tehnologic „Tudor
Vladimirescu” ªimian continuã
parcursul european în ceea ce
priveºte organizarea de stagii de
practicã de calitate la agenþi
economici din Uniunea Europeanã.
Astfel, în anul ºcolar 2015-2016, a
implementat  proiectul finanþat de
programul „Erasmus +, mobilitãþi
VET”, „Inserþia pe piaþa muncii prin
pregãtire profesionalã europeanã   în
industria alimentarã  ºi  exploatarea
maºinilor  agricole”, nr. 2015-1-
RO01-KA102-014687, finanþat de

Comisia Europeanã, prin care 28
elevi din clasa  a X-a, au beneficiat
de stagii de formare profesionalã în
companii din industria alimentarã
ºi societãþi agricole portugheze: E.
Leclerc, Padaria do Areias de Maria
de Jesus Silva ºi AVIPE-
Associacao de Viticultores do

Concelho de Palmela, pentru o
perioadã de câte 3 sãptãmâni, în
oraºul Montijo din Portugalia.
  Sub îndrumarea tutorilor portughezi,
elevii au dobândit competenþe tehnice
specifice în domeniul producerii
pâinii ºi exploatãrii maºinilor agricole
prin experienþe profesionale la locul
de muncã în unitãþi de panificaþie,
respectiv societãþi agricole-ateliere
mecanice pentru întreþinerea utilajelor
folosite în viticulturã. Programul de
lucru de 6 ore pe zi, timp de 3
sãptãmâni, a permis ºi dezvoltarea

capacitãþii de a lucra în echipã,
învãþarea colaborativã fiind unul
dintre imperativele societãþii actuale.
  Competenþele ºi abilitãþile
dobândite de elevi au fost
recunoscute la nivel european prin
Certificatul de mobilitate Europass.
Pe lângã programul de lucru zilnic,

PRIMÃRIA COMUNEI SVINIÞA ªI UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

INVITAÞIE
Comuna SVINIÞA organizeazã în ziua de 03 septembrie  2016

„FESTIVALUL SMOCHINELOR” ediþia a-XVII-a, eveniment devenit
tradiþional comunei noastre care va cuprinde activitãþi sportive, cultural
– artistice susþinute de invitaþi ºi formaþia gazdã.
   Cu aceastã ocazie avem deosebita plãcere de a vã invita sã participaþi
la acest eveniment unic din România.
   PROGRAM ACTIVITÃÞI:
   - orele 12 - 16 – Întreceri sportive, minifotbal, ºah, tenis de masã, dartz;
   - orele 14,00 – Seminar de diseminare a proiectului CAL – „Model de integrare
prin implicare a copiilor ºi tinerilor în viaþa comunitãþii”, cod proiect PEHO87
  - orele 14,30 – Expoziþia de produse din smochine ºi obiecte tradiþionale;
  - orele 15,00 – Concursuri de dulceaþã ºi þuicã de smochine;
   - orele 19,00 – Parada costumelor populare;
  - orele 19,30 – Program artistic prezentat de formaþiile din Kusici – Serbia,
Gottlob, Moldova Veche, Sânicolau Mare, Belobresca, Godeanu ºi Sviniþa;
 - orele 21,30 – Balul Festivalului.

   La festival, vor participa urmãtoarele localitãþi:
   Bor, Bela Crkva, Kusici, Liublicevat din Serbia
   Moldova Veche, Balobresca, din judeþul Caraº Severin
   Sânicolau Mare, Gottlob, Masloc din judeþul Timiº
   Drobeta Turnu Severin, Godeanu ºi Sviniþa judeþul Mehedinþi.
    Vã aºteptãm cu drag.

    Primar – Comuna Sviniþa, Nicolae Curici

EXPERIENÞÃ EUROPEANÃ

elevii au beneficiat ºi de un program
de pregãtire culturalã. Vizitele
culturale din Lisabona, Sintra, Estoril,
Cascais,  au oferit deschidere cãtre
patrimoniul cultural portughez.

   De asemenea, si-au dezvoltat
competenþe de comunicare inter-
personalã, managementul timpului,
gândirea criticã, adaptabilitatea,
necesare la locul de muncã ºi dificil
de dezvoltat în mediul ºcolar.
Cunoºtinþele, abilitãþile, competenþele
ºi experienþa dobândite îi vor ajuta atât
în activitatea ºcolarã, cât ºi în inserþia
lor pe piaþa muncii. Elevii români au
fost apreciaþi în organizaþiile de
primire, notele primite la evaluarea
finalã, crescând prestigiul ºcolii pe
care o reprezintã, dar ºi al României,
în spaþiul european.

Prof. Vergicã Letinca

INFORMARE DE PRESÃ

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.

 Biroul de presã al APIA Mehedinþi

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) reaminteºte
solicitanþilor sprijinului cuplat în
zootehnie pentru animalele din specia
ovine ºi/sau caprine cã, pentru anul
de cerere 2016, au obligaþia sã
respecte prevederile art. 78, alin 3 din
OMADR nr. 619/2015, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare:
“Documentul specific care însoþeºte
cererea unicã de platã(...) este
adeverinþa eliberatã de asociaþia/
agenþia acreditatã pentru înfiinþarea ºi
menþinerea Registrului genealogic al
rasei, prin care se confirmã înscrierea
femelelor ovine ºi/sau a berbecilor de
reproducþie sau femelelor caprine ºi/
sau a þapilor de reproducþie, pentru
care se solicitã SCZ, în Registrul
genealogic al rasei”.
   Astfel, pentru a beneficia de
sprijinului cuplat în zootehnie pentru
animalele din specia ovine ºi/sau
caprine este necesarã depunerea
adeverinþei avizatã de cãtre ANZ,
dupã caz, pânã pe data de 1
septembrie 2016, inclusiv, la Centrul
judeþean/local APIA unde a fost
înregistratã cererea unicã de platã.
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Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,

Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
Biblioteca Judeþeanã  „I.H. Rãdulescu”,

Complexul Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”,

REGULAMENT

Festivalul-Concurs Naþional de Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”
Ediþia a XLVIII-a, Târgoviºte, 4 - 5 noiembrie  2016

În organizarea Centrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa, a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni, a Bibliotecii Judeþene  „I.H.Rãdulescu”, a
Complexului Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”, cu sprijinul Uniunii
Scriitorilor din România, se desfãºoarã Concursul Naþional de Literaturã
„Moºtenirea Vãcãreºtilor”, cu patru secþiuni de creaþie (poezie, prozã scurtã,
eseu ºi teatru scurt), ajuns anul acesta la ediþia a XLVIII-a. Concursul se
adreseazã creatorilor din toatã þara, care nu au împlinit 40 de ani, indiferent
dacã sunt membri ai uniunilor de creaþie ori  au volume de autor.
   Concursul urmãreºte sã descopere, sã sprijine ºi sã promoveze o literaturã
de certã valoare umanist-esteticã, deschisã tuturor abordãrilor, cãutãrilor ºi
inovaþiilor din interiorul oricãror experienþe ale canonului specific românesc
ori universal. Concurenþii – care pot participa la una sau mai multe secþiuni -
se vor prezenta la concurs cu un grupaj de maxim 10 titluri pentru secþiunea
de poezie,  3 proze, însumând maximum 8 pagini la secþiunea prozã scurtã,
1-2 piese de teatru scurt (inclusiv piese pentru copii), pentru secþiunea teatru
scurt. Se pot aborda teme la alegere. La secþiunea eseu (douã lucrãri de circa
4 – 5 pagini), tema este „Literatura românã  premodernã la Târgoviºte”.
   Lucrãrile vor fi editate în word, cu caracterTimes New Roman, corp 12, la un
rând ºi jumãtate. Acestea vor avea un motto, ce se va regãsi într-un plic închis,
conþinând un CV detaliat (numele concurentului, data naºterii, activitatea literarã,
adresa ºi, obligatoriu, numãrul de telefon), ºi vor fi trimise prin poºtã (imprimate
pe hârtie ºi pe un CD), pânã la data de 25 octombrie 2016, pe adresa: Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa, str. A. I. Cuza nr.15, cod poºtal 130007,
Târgoviºte. În cazul în care, lucrãrile vor fi trimise prin poºta electronicã (e-mail
– strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi însoþite de un motto, precum ºi
de un CV (datele personale solicitate mai sus), organizatorii asigurând
confidenþialitatea acestora pânã ce juriul va delibera ºi va stabili premianþii ediþiei.
   Concurenþii care au obþinut un premiu la una dintre secþiuni, în ediþiile
anterioare, se vor putea înscrie în concurs doar la o altã secþiune.
  Concurenþii care nu vor trimite  toate datele de identificare (în special
data naºterii) vor fi eliminaþi din concurs.
  Nu vor participa la concurs lucrãrile care vor fi trimise dupã 25
octombrie 2016, data poºtei.

N.B.
   Premianþii vor fi invitaþi de cãtre organizatori în zilele 4 ºi 5 noiembrie
2016, la Târgoviºte, la manifestãrile organizate în cadrul Festivalului-Concurs
Naþional de Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor” – ediþia a XLVIII-a, 2016.
   Premiile, în numãr de 18, în valoare de circa 5000 lei, vor  fi acordate concurenþilor,
în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia festivitãþii de încheiere a concursului. De
asemenea, lucrãrile premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, în colaborare cu Editura „Bibliotheca”.
   Relaþii suplimentare:
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa – telefon-0245/611184; e-
mail – strategiiculturale@yahoo.com sau pe pagina www.cjcd.ro (unde
vor fi publicate ºi rezultatele finale).

Notã finalã:
Orice modificare a actualului regulament va fi notificatã în procesul-verbal
de jurizare ºi adusã la cunoºtinþa publicului de cãtre juriul naþional, alcãtuit
din personalitãþi recunoscute ale vieþii cultural-literare naþionale.

Organizatorii

 Radu Georgescu

În perioada analizatã evoluþia
leului a fost influenþatã în principal
de factori externi, în condiþiile în care
piaþa a fost calmã, cu volume mici de
tranzacþionare, normale pentru
perioada vacanþelor.

Perechea euro/leu a fluctuat
într-un culoar îngust, cuprins
între 4,44 ºi 4,47 lei.

Intervalul a debutat cu o medie
de 4,4606 lei, care a urcat în 29
august la 4,4621 lei.

Creºterea ofertei comerciale de la
finalul perioadei a adus cursul la
un minim al ultimelor cinci
sãptãmâni de 4,4488 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,4470 ºi 4,4520 lei.

La evoluþia calmã a leului a
contribuit ºi emisiunea de obligaþiuni
de stat cu scadenþa în aprilie 2024.
Finanþele au atras peste 721 milioane
lei la un randament mediu de 2,63%/
an, în scãdere faþã de iulie, când
pentru scadenþa februarie 2025 a fost
acceptat un nivel de 3,22%/an.

Începutul lui septembrie va fi calm,
asemãnãtor cu ceea ce s-a petrecut
în august, în care leul va profita de
parcursul pozitiv al economiei. Astfel,
conform anchetei de conjuncturã din
aceastã lunã realizatã de INS,
comerþul cu amãnuntul, construcþiile,
serviciile ºi industria vor avea o
tendinþã de creºtere în perioada
august-octombrie.

Tensiuni pot apãrea înainte de
zilele de 20 – 21 septembrie, atunci
când se va desfãºura întâlnirea

Euro s-a stabilizat în
august la 4,46 lei

Comitetului de politicã monetarã al
Rezervei Federale americane
(FOMC). Pariurile puse pe o
majorare a dobânzilor ar putea
determina ieºiri de capital speculativ
din pieþele de la marginea zonei euro,
ceea ce ar provoca deprecieri ale
monedelor, inclusiv a leului.

Cursul dolarului american a
crescut de la 3,9450 lei la încheiat la
3,9894 lei,  pentru a încheia perioada
la 3,9835 lei, într-o ºedinþã în care
cotaþiile au fluctuat între 3,975
ºi 3,992 lei.

Media monedei elveþiene, care a
fluctuat pe pieþele internaþionale între
1,087 ºi 1,096 franci/euro, a scãzut
de la 4,1080 la 4,0649 lei, care
reprezintã minimul ultimelor trei luni.

Perechea euro/dolar a coborât de la
1,1311, în prima parte a perioadei, la
1,1156 – 1,1190 dolari, la finalul ei.

Deprecierea euro a fost provocatã
de declaraþiile preºedintei FED, Janet
Yellen, fãcute la simpozionul dedicat
politicilor monetare al bãncilor
centrale, care s-a desfãºurat la
Jackson Hole (Wyoming, SUA).
Aceasta a declarat cã perspectivele
pentru creºterea dobânzii sunt mult
mai favorabile, economia Statelor
Unite fiind mai aproape de þinta pe
care ºi-a propus-o FED: „În lumina
unei performanþe solide constante a
pieþei muncii, a inflaþiei ºi a activitãþii
economice, cred cã avem un caz solid
pentru creºterea dobânzii”.

Analiza cuprinde perioada 24 – 30
august.



Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmânã foarte importantã la locul de muncã,
dar ºi în domeniul sãnãtãþii. Este posibil ca unele
afecþiuni mai vechi sã recidiveze pe un fond
emoþional foarte rãscolit. Cum relaþiile cu persoana
iubitã ºi copiii vor lua turnuri nebãnuite în primele
zile ale sãptãmânii vei fi foarte acaparat de ceea ce
se petrece în plan amoros ºi de aici întregul
organism va avea de suferit. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare ºi înþelegere! În plan
profesional se vor contura schimbãri în regimul
muncii, relaþiile colegiale capãtã alte valenþe, dar
poþi lua în calcul ºi un alt loc de muncã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Accentul sãptãmânii revine segmentului amoros.
Atât în relaþia cu persoana iubitã cât ºi în relaþia cu
copiii se întrezãresc schimbãri plãcute, mai mult sau
mai puþin. Deocamdatã, totul este învãluit într-o ceaþã
greu de pãtruns ºi bine ar fi sã laºi lucrurile aºa.
Chiar dacã îþi doreai altceva de la cei dragi, ai
încredere cã la momentul potrivit vei primi. Tu eºti
cel care ar fi bine sã-ºi reevalueze felul în care priveºte
iubirea ºi implicaþiile ei. Treburile gospodãreºti le
poþi realiza mai uºor în intervalul 19 august –  2
septembrie, dar implicã-i ºi pe membrii familiei,
pentru cã îþi vor oferi idei deosebite.

Zodia Gemeni
(22 Mai - 21 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti cãutat de
prieteni ºi rude apropiate, astfel cã ar fi bine sã-þi
programezi atent treburile, lãsând loc ºi factorului
neprevãzut. Pot interveni cãlãtorii pe distanþe scurte
pentru a rezolva chestiuni personale, pentru a ajuta
pe cineva drag sau în interes de serviciu. Fii
prudent în vorbe ºi fapte! În segmentul domestic
se contureazã schimbãri. Observã încotro bate
vântul schimbãrii ºi traseazã rapid planuri noi, fie
de a te muta într-o casã nouã, fie a achiziþiona sau
vinde bunuri patrimoniale care-þi prisosesc.

Zodia Rac
(22 Iunie - 22 Iulie)

   Apar cheltuieli, dar vin ºi banii necesari
realizãrii acestora în primele zile ale sãptãmânii.
Însã, pe 2 septembrie ar fi bine sã eviþi
cumpãrãturile deosebite, cheltuirea unor sume
mari de bani sau semnarea unor documente care
te implicã pe termen lung, deoarece sunt puþine
ºanse de succes. Este posibil sã primeºti bani,
bunuri, cadouri sau favoruri dinspre segmentul
profesional. Schimbãri majore se întrezãresc în
relaþiile cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri,
schimb de informaþii ºi documentare asupra
unor subiecte de larg interes. Prudenþã în toate!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Ai spor în toate în primele zile ale sãptãmânii,
astfel cã poþi rezolva treburi restante, atât în plan
personal, cât ºi în plan profesional. Evitã graba,
hazardul ºi implicarea în treburile altora sau în cele
prea solicitante! Organismul este vulnerabil, astfel
cã energia vitalã fluctueazã mult. Segmentul
financiar aduce noutãþi, în sensul cã se vor
deschide variante noi de câºtig din munca proprie.
Tentaþia cheltuielilor este mare ºi pãguboasã, mai
ales pe 1 septembrie. Rezumã-te la a consuma ºi
cheltui strictul necesar. Finalul sãptãmânii este
potrivit excursiilor ºi prietenilor.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna este favorabilã dialogului interior,
regândirii unor trasee de viaþã ºi a relaþiilor în care
eºti implicat. Ai ºanse deosebite de a privi cu
obiectivitate la situaþia în care te afli ºi de a stabili
repere noi. Farmecul ºi misterul care te înconjoarã
vor atrage multe priviri, admiraþie, dar ºi critici ale
unora care doresc sã afle mai multe despre tine ºi
intenþiile tale. Bine ar fi sã-þi vezi numai de treburile
ºi interesele tale, fãrã a te lãsa impresionat sau
sedus de vorbele ºi gesturile celorlalþi. Existã mulþi
profitori în preajma ta, iar acum este vremea sã te
te debarasezi de ei definitiv.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este momentul sã pui ordine ºi disciplinã în
relaþiile cu prietenii, deoarece chiar din primele zile
ale sãptãmânii unii te vor necãji destul de mult.
Poþi descoperi intrigi þesute de multã vreme, dar
care acum încep sã iasã la ivealã în cele mai ciudate
moduri. Prudenþã, discernãmânt ºi ai rãbdare
pentru a afla despre ce este vorba! În structura fiinþei
tale se petrec schimbãri profunde ºi definitive, astfel
cã nu mai este timp ºi loc pentru compromisuri ºi
hazard. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului digestiv ºi pe segmentele picioarelor,
deci îngrijeºte-te pe îndelete.  

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu forfotã în plan socio-
profesional, astfel cã activitatea de bazã va fi
socializarea ºi reorganizarea mediului de muncã. O
zi cu posibile neplãceri atât în relaþia cu ºefii ºi
autoritãþile, cât ºi cu membrii familiei este 3
septembrie. Fii prudent ºi evitã escaladarea
conflictelor! Imaginea ta în ochii celorlalþi poate avea
de suferit. Prietenia ºi tot ce implicã ea va cunoaºte
modificãri începând din aceastã sãptãmânã. Este un
moment prielnic pentru a renunþa la persoanele care
þi-au creat neplãceri. Orienteazã-te spre alþii, care
corespund noului tãu mod de gândire ºi acþiune.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

În primele zile ale lunii septembrie poþi cãlãtori,
studia, trasa planuri de viitor atât în ceea ce priveºte
cariera profesionalã, cât ºi viaþa personalã. Eºti
animat de gânduri mãreþe, de idealuri nobile,
aspecte importante pentru perioada tulbure pe care
o traversãm. Noteazã totul într-un jurnal personal
ºi asumã-þi cele scrise. Vor veni momente în care
sã se împlineascã exact cele gândite ºi dorite acum.
La locul de muncã apar schimbãri importante,
unele radicale ºi total neaºteptate. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare ºi toleranþã! Relaþiile cu ºefii
ºi autoritãþile sunt deosebite.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 19 Ianuarie)

Se întrezãresc cheltuieli pe facturi, aspecte legate
de datorii de orice fel, însã ºi moºtenirile ºi partajele
pot avea nevoie de atenþie, discuþii ºi rezolvãri ce
nu mai suportã amânare. Ziua de 2 septembrie
poate aduce pagube, disensiuni în acte ºi decizii,
astfel cã ar fi bine sã eviþi aceastã zi pentru
semnarea documentelor importante, pentru
cheltuieli sau pentru implicarea în acþiuni de
anvergurã. Începutul lunii septembrie aduce
informaþii privitoare la strãinãtate, fie cã este vorba
despre o cãlãtorie de agrement, de afaceri, fie pentru
studii sau lucru pe termen lung undeva, departe
de locurile natale.

Zodia Vãrsãtor
(20 Ianuarie - 18 Februarie)

Schimbãri în relaþiile parteneriale! Datoritã unor
prieteni, care te tot sfãtuiesc în ultima vreme sunt
posibile rezilierea unor contracte sau desprinderea de
un partener de viaþã care nu mai corespunde nevoilor
tale afective ºi morale. Totuºi, nu te lãsa numai pe
baza sfaturilor ºi îndemnurilor altora. Flitreazã cu
ajutorul sufletului tãu ceea ce afli ºi decide apoi în
consecinþã, dupã o analizã profundã. În plan financiar
se întrezãresc modificãri, astfel cã pot apãrea variante
noi de câºtig dintr-o colaborare, poþi primi moºteniri
sau se lãmuresc lucrurile în acest sens.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Ai multe de rezolvat la locul de muncã, dar ºi acasã
te aºteaptã o serie de treburi domestice restante.
Planificã totul atent ºi lasã loc ºi pentru situaþii
neprevãzute. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã în
intervalul 2 - 5 septembrie te poþi gândi la un plan
de analize, consultaþii medicale sau intervenþii
chirurgicale. Relaþiile parteneriale capatã valenþe noi,
astfel cã se pot ivi revizuiri în colaborãri, propuneri
noi de colaborare sau, în funcþie de logica lucrurilor
poate intra în discuþie ºi oficializarea unei relaþii cu
un partener de viaþã. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
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În perioada 26-28.08.2016 în Sala
Polivalentã din oraºul nostru Drobeta Turnu
Severin s-a desfãºurat a –XXXI-a ediþie a
Turneului Internaþional “Cupa Drobeta” ºi cea
de a –VIII-a ediþie a Trofeului “Mirela Livia
Vasilan”, pentru vârstele U13, U15, U18 ºi
seniori, masculin ºi feminin, la care au  participat
400 sportivi de la 50 echipe din AUS, BUL, SRB,
MAK, CRO, GRE, BIH, Rep. MLD, ROU.
  Organizarea acestui Turneu Internaþional deja
tradiþional nu ar fi fost posibil fãrã sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local Drobeta
Turnu Severin, Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Direcþiei Judeþene de Sport
Mehedinþi, CSM Drobeta Turnu
Severin ºi nu în ultimul rând Asociaþiei
Judeþene de Judo Mehedinþi, toate
aceste foruri fiind de fapt o singurã
echipã de organizare pentru
promovarea ºi dezvoltarea sportului
Judo din oraºul nostru.
   CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
înscris toþi sportivii în competiþie
reuºind ca la sfârºitul acesteia sã
se claseze pe prima poziþie în
clasamentul pe echipe cu 10 locuri
I, 13 locuri II ºi 9 locuri III.
   Rezultatele de la individual care au
punctat pentru echipã au fost obþinute
de urmãtorii sportivi:
Loc I - VÂLVOI Denisa -40 kg -U13
- VLADU Ana Maria -36 kg -U15
-STROE Ana Maria -40 kg -U18
ºi Sen.
- VÂLVOI Anda -57 kg -U18
- ANDRECA Tiberiu -100 kg -Sen.
- TÃTAR Krisztina -48 kg -Sen.
- BORONTIª Andreea -52 kg -Sen.
- DZITAC Ioan -34 kg ºi 38 kg U15
Loc II - LUNGU Flavius -34 kg ºi 38 kg U15
- COVACIU Iasmina -44 kg U15 ºi Sen.
- DEMETRIO Daniela -57 kg U15
- VLADU Ana Maria -40 kg U18
- BORONTIª Andreea -52 kg U18
- DEMETRIO Daniela -57 kg U18
- NECULA Lorena -70 kg U18 ºi Sen.
- VÂLVOI Anda -57 kg Sen.
- ARGINT Diana -48 kg Sen.
- IOVIÞÃ Roberta -52 kg Sen.
Loc III - ANDRECA Tiberiu +100 kg -Sen.
- MIHAJLOVIC Spasko -42 kg -U13
- POPOVIC Maria -36 kg -U 13
- ARGINT Diana -48 kg -U13
- VLADU Ana Maria -40 kg -U15
- NAE Alexandra -57 kg -U15

Sala Polivalentã a gãzduit cea de-a XXXI-a ediþie a
Turneului Internaþional “Cupa Drobeta” ºi cea de-a

VIII-a ediþie a Trofeului “Mirela Livia Vasilan”

Cinci Judoka Strehãieni de la Palatul Copiilor ºi-au
petrecut Weekend-ul luptând în cadrul puternicului turneu
internaþional de Judo desfãºurat la Drobeta Turnu Severin
în compania unor judoka din mai multe þãri europene ºi din
þarã. Dupã o zi de luptã epuizantã au tras linie ºi rezultatele
au fost ºi de aceastã datã mulþumitoare, astfel: Obeanu
Alexandru a obþinut medalie de argint la U18-cat. 46kg,
Brebinaru Anne-Marie a obþinut medalie de bronz la U15-
cat. 44kg, Pãcuraru Ionuþ Marian locul V la U18-cat. 81 kg,
Grecu Petre Adrian locul VII la U15-cat. 50kg, Robu Dalia
Alexandra locul VII la U15-cat. 44kg.
   Pentru aceste rezultate le aducem mulþumiri, mai ales
cã prin ceea ce fac aduc faima þãrii, judeþului, oraºului
Strehaia ºi clubului unde se antreneazã!

Judoka strehãieni
pe podium la Cupa “Drobeta”

- AL-FLOARI Mihai -46 kg -U18
- CHICIN Alexandru -66 kg -U18
- BORTOª Andreea -57 kg -U18
   Trofeul “Mirela Livia Vasilan”, ediþia a-
VIII-a, a fost desemnat sportivei LIDIA
BRANCHEVA de la CSKA Sofia -63 kg care
a luptat la trei categorii de vârstã: U15 –
loc I, U18 –loc I ºi sen. loc II.
   Clasamentul pe echipe este urmãtorul:
1. CSM Drobeta
2. LPS CSS Liberty Oradea
3. CSM Piteºti
4. CSM 2007 LPS Focºani
5. CS Rapid CSS 5 Bucureºti
6. Liceul cu Program Sportiv Chiºinãu –
Republica Moldova.
   A fost o competiþie reuºitã din toate
punctele de vedere: organizatoric, logistic
ºi nu în ultimul rând pe plan sportiv.

                          Lena STEREA, Purtãtor
de cuvânt al CSM Drobeta Turnu Severin

“PREVENIRE PENTRU...”
 Urmare din pag. 7

 I.G.M.

urgenþã este cea medicalã,
nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât ºi autorul unui
accident nu au nevoie de bani ca sã primeascã îngrijiri medicale.
5) De asemenea, trebuie sã cunoaºteþi faptul cã, în conformitate cu
reglementãrile în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav,
este de obicei anunþat direct la poliþie sau prin apelul de urgenþã 112.
6) Chiar dacã ar putea exista alte surse, care sã transmitã
informaþia înainte ca aceasta sã vã parvinã în mod oficial, datele
trebuie verificate înainte de a întreprinde vreo acþiune.
7) În niciun caz nu daþi crezare imediat unor „poveºti” anunþate telefonic de
persoane care pretind cã au calitate oficialã, ci verificaþi informaþia printr-un apel la
112 sau sesizaþi cea mai apropiatã unitate de poliþie.
8) Într-adevãr unele servicii medicale sunt furnizate contra cost, dar
nu ºi în cazul serviciilor medicale de urgenþã. De aceea, în niciun caz
nu trimiteþi bani prin persoane necunoscute, în speranþa cã îi veþi
ajuta pe cei dragi – nu faceþi decât sã cãdeþi în plasa întinsã de cei
care doresc sã profite de lipsa dumneavoastrã de informare.

   Poliþiºtii vã recomandã:
- verificaþi dacã ruda în cauzã a fost implicatã într-un eveniment
rutier (cereþi date despre unitatea medicalã, de poliþie sau parchet
unde s-ar afla aceasta ºi sunaþi pentru confirmare). În astfel de situaþii,
reprezentanþii Poliþiei sau Parchetului nu reþin telefoanele mobile;
- dacã sunteþi contactat de un „binevoitor”, care vã apeleazã în numele
unei rude apropiate, ºi nu aþi putut verifica veridicitatea informaþiilor,
solicitaþi-i acestuia o întâlnire directã ºi anunþaþi Poliþia la numãrul
de urgenþã 112 pentru a vã acorda sprijin;
- fiþi atenþi la persoanele cu care intraþi în contact, pe stradã, în jurul blocului, aparent
întâmplãtor. Este posibil ca acestea sã vã urmãreascã, sã încerce sã se
împrieteneascã cu dumneavoastrã ºi sã afle detalii despre familie sau vecini;
- nu primiþi în locuinþã persoane care pretind cã sunt de la diverse societãþi
comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori etc.), decât
dupã ce aþi verificat actul de identitate ºi legitimaþia de serviciu. Nu le furnizaþi
acestora informaþii despre membrii familiei dumneavoastrã sau despre vecini.

   NOI V-AM PREVENIT, DUMNEAVOASTRÃ DECIDEÞI!
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Câºtigãtoare a seriei a V-a
a Campionatului Naþional de Fotbal
rezervat juniorilor republicani A,
CSS Drobeta va debuta în Liga
Elitelor U19, unde va întâlni cele
mai puternice cluburi din þarã.
Echipa antrenatã de Marian Brihac
a fost repartizatã în Seria Vest,
alãturi de Pandurii Târgu Jiu, ACS
Poli Timiºoara, LPS Banatul
Timiºoara, Centrul de Excelenþã
Timiºoara, BD UTA Arad, LPS
Bihor, LPS Satu Mare, Olimpia Satu
Mare, Ardealul Cluj, Viitorul  Cluj,
Gaz Metan Mediaº ºi Centrul de
Excelenþã Târgu Mureº. CSS
Drobeta va debuta azi în noul sezon
al Ligii Elitelor U19, când va
întâlni, în deplasare, pe LPS
Banatul Timiºoara. Severinenii vor
disputa primul meci pe propriul
teren sâmbãtã, de la ora 12, pe
Stadionul Termo, cu Olimpia Satu
Mare. “Ne aºteaptã un sezon dificil,
cu meciuri mult mai grele faþã de

Debut în noul sezon
pentru juniorii republicani

Doar o medalie, dar de aur
  Cal i ficat  în 5 probe,  2 la
masculin ºi 3 la feminin,  lotul
naþional de juniori al României s-
a întors doar cu o medalie de la
Campionatul Mondial de canotaj,
desfãºurat la Rotherdam.
   În Olanda, aurul a fost obþinut de
echipajul de patru rame, format din
ªtefan Berariu (CSS Orºova),
Mihãiþã Þigãnescu (CSS Orºova),
Cosmin Paºcari (CSS Fãlticeni) ºi
Cristian Hîrgau (CSM Târgu Mureº).
Aceºtia au încheiat cursa de 2000
m cu timpul de 05:58.85 minute
(nou record mondial), devansând,
cu mai bine de 5 secunde, echipa
din Marea Britanie.
   La feminin,  ambarcaþiunea de opt
rame feminin cu cârmaci, care le-a
avut în componenþã pe Valentina
Cornilã (CSS Orºova), Ancuþa
Bodnar (CSS Orºova), Gabriela
Bordei (CSS Fãlticeni), Elena Dãnuþ
(CSS  Fãlticeni), Maria Tivodariu
(CS Dinamo Bucureºti), Lidia
Roman (CSS Cãlãraºi), Andreea
Popa (CSS Bega Timiºoara) ºi
Alexandra Rusu (CS Ceahlãul Piatra
Neamþ), plus Andreea ªtefan (CS
Steaua Bucureºti), s-a clasat pe
poziþia a VI-a.
   Pe locul al VII-lea s-au poziþionat
echipajele de dublu rame feminin -
Simona Radiº (CS Steaua Bucureºti)

Au scos medalii din nisip

 M. O.

Gãzduit de localitatea
Amara, din judeþul Ialomiþa,
Campionatul Naþional de lupte
libere pe plajã, rezervat cadeþilor ºi
juniorilor, a adus 3 medalii pentru
CSM Drobeta. La cadeþi, clubul
severinean a mizat pe Elena Buºoi
(50 kg) ºi Roxana Capezan (+50
kg), iar cele douã eleve pregãtite de
Marin Dobrescu s-au clasat pe
locul al V-lea la categoriile
respective de greutate. Medaliile au
fost aduse la juniori, unde Mihaela
Bãrbulescu (60 kg) ºi Roxana
Dinicã (+60 kg) au cucerit argintul,
iar Denisa Breazu (50 kg) a urcat
pe treapta a treia a podiumului de

premiere. Campioanã naþionalã
anul trecut, severineanca Larisa
Niþu n-a mai concurat, deoarece se
pregãteºte pentru Campionatul
Mondial de cadeþi, care va avea loc
luna viitoare, în Georgia, în Tbilisi.
   “La junioare, am luat medalii la
toate cele 3 categorii existente la
luptele pe plajã. Rezultatele ne-au
plasat pe primul loc în clasamentul
general al cluburilor, la juniori -
feminin. Am mai fi luat o medalie, cu
siguranþã de aur, prin Niþu, însã ea se
aflã în cantonament cu lotul naþional,
în vederea Mondialelor de cadeþi”, a
spus antrenorul de la CSM Drobeta,
Marin Dobrescu.

campionatul trecut  ºi cu
deplasãri foarte lungi.
   Din pãcate, faþã de echipa cu
care am câºtigat sezonul
precedent seria a V-a, vreo 9
jucãtori au încheiat junioratul ºi
nu ne mai putem baza pe ei. Am
promovat câþiva juniori B ºi ne-
am mai întãrit cu unii jucãtori de
la Frontiera Drobeta, echipã care
nu s-a mai înscris la republicani.
Sper sã facem o figurã frumoasã
în acest sezon ºi sã ne clasãm în
prima jumãtate a clasamentului”, a
spus Brihac. Juniorii B de la CSS
Drobeta vor juca în Seria a X-a a
Campionatului Naþional Republican,
alãturi ACS Luceafãrul Drobeta,
Dacia Orãºtie, ACS Hidro Râmnicu
Vâlcea,  FC Piteºti, CS Mioveni
ºi Viitorul Argeº.
   În prima etapã, ambele echipe
severinene vor juca în deplasare.
Dacã elevii antrenaþi de Mihai
Caliþoiu vor evolua, azi, la FC Piteºti,

Luceafãrul Drobeta se va deplasa la
Râmnicu Vâlcea. Sâmbãtã, de la ora
14, CSS Drobeta va întâlni, pe
Stadionul Termo, CS Mioveni, iar
Luceafãrul se va duela cu FC Piteºti,
pe terenul din ªimian. CSS Drobeta

ºi-a propus sã încheie seria pe
primul loc, pentru a putea juca
sezonul viitor în Liga Elitelor U17,
în timp ce echipa pregãtitã de Daniel
Ispas, debutantã la republicani, sperã
sã prindã podiumul.  M. O.

 M. O.

ºi Andreea Budeanu (CS ªtiinþa
Constanþa), ºi cel de 4 vâsle feminin
- Mãdãlina Moroºan (CSS Orºova)
ºi Andreea Grãpinoiu (CS Ceahlãul
Piatra Neamþ), Adriana Ailincãi
(CSS Cãlãraºi) ºi Larisa Roºu (CSS
Fãlticeni). Tot pe 7 a încheiat
concursul ºi ambarcaþiunea de 8
rame masculin cu cârmaci, alcãtuitã
din Mihai Chiruþã (CSS Orºova),
Bogdan Baitoc (CSS Orºova),
Alexandru Mihai (CSS Orºova),
Florin Lehaci (CSS Orºova), George
Cãtrunã (CS ªtiinþa Constanþa),
Iulian Chelaru (CS ªtiinþa
Constanþa), Bogdan Moraru (CS
ªtiinþa Constanþa) ºi Alexandru
Ciobicã (LPS Botoºani), plus
Andrei Maliº (CSS Orºova).
   Din tot lotul menþionat, singurul
sportiv originar din Mehedinþi a fost
cârmaciul Maliº, acesta fiind nãscut
chiar în Orºova. “Din pãcate, la
feminin am ratat podiumul. În proba
de 4 vâsle, unde cu siguranþã luam
medalie, uneia dintre fete i-a intrat
vâsla sub apã ºi am ratat finala”, a
explicat antrenoarea lotului naþional
feminin ºi a CSS Orºova, Mariana
Maliº. La Europenele de Juniori,
desfãºurate la începutul lunii iulie,
în Lituania, România cucerise 3
medalii de argint ºi 3 de bronz.

ANUNÞ

     Primãria comunei Corcova organizeazã concurs
pentru ocuparea a cinci posturi contractuale de execuþie-
agent pazã în cadrul Serviciului Public de Pazã Comunalã
Corcova la data de 28.09.2016.
     Date de contact: telefon 0252 383464; adresa email
primariacorcova_mh@yahoo.com.

 Primar, Ing. Adam Durac

Primãria comunei Corcova
Judeþul Mehedinþi
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Mã nepoate, a naiba e
politica asta, ea te face mare ºi tot
ea te scoate pe tuºã definitiv.
Numai cã sunt unii pe care politica
i-a fãcut mai mult decât de nebãgat
în samã, numai cã ei nu sã prind
încã ºi sã mai bagã singuri. În
seamã, normal.
   Pã da, cã ete, un exemplu ar fi
nea Sibinescu, care zise cã face
mare brânzã când candidã
independent la Consiliu Judeþean
ºi rãmasã pe dinafarã cât ai zice
peºte. ªi dacã vãzu cã nu-l prea
mai bagã nimenea în samã, zisã
cã trebe sã-ºi cate partid. ªi-l gãsi
pe nea Palaºcã, bãiat buun, de
mare caracter, care-i dete un loc
lângã ‘mnealui, cã unde-i un
perdant, pot fi ºi mai mulþi. Pã da,
cã vorba lu Tanþa lu Pecingine, de
e varã bunã cu al mic al lu
Zbanghiu, cicã o sã sã vadã
rezultatele în curând, dupe alegeri.
Cã ºi nea Palaºcã, la câte a fãcut
pentru Mehedinþ i,  dacã mai
candideazã, o sã o ia pe urma lu
nea Sibinescu, cât de curând. Da,
cu cât mai mulþi, cu atât mai bine.
   Mã fraþilor, ºedinþã mare pe tema
termoficãrii, cicã la solicitarea lu
nea Marius-Vasile, primarul ales,
care ar cam vrea sã scape de
povara Gherghe, cu nea Borza ºi
o tanti din minister în pole-
posiþion, de ziceai cã e Formula
Magicã la Severin, aºa sã uitau toþi
adunaþii în gura ‘mnealor. ªi nea
Borza explicã aºa, cam cum stã
treaba, soluþii sunt, numai cã trebe
sã sã ºi punã pe treabã toþi, cã
degeaba nea Cârjan tot ridicã
problema, nea Bãlu mai zâce ºi

Sucã, nea Sibinescu aºa zisu independent, nea Gherghe ºi revistele Playboy,
oiºtea lu’ nea Screciu, bomba lu’ tanti Dobrotã, ºi tunurile di la Orºova

‘mnealui vreo douã ºi
dupe aia sã mai
întâlnesc la o bere ºi
povestesc ce isprãvi
au mai fãcut.  Partea
bunã ar f i  aia cu
preþu gigacaloriei,
care o sã sã învârtã
cam tot ca pânã
acuma, numai sã sã
învârtã, cum sperã
toþi severinenii. Cã
nea Gherghe o dete
cam cotitã, pe lângã
CCD, cã sã pare cã
abia acuma sã aflã cã
invest itorii  în
centralã ar fi obligaþi
abia pi la anu sã o
punã în funcþiune, aºa cã ce atâta
grabã?! Cã pânã iarna viitoare, nea
Gherghe ºi-a fãcut calculele, cã
dacã ºi aºa nu mai candidã, pânã
venea iarna asta sã ºi vedea
dormind pin Parlament, la
cãlduricã.  Iarã ãia cu douã
mandate de parlamentar sigur i-a
venit într-o sarã, la gura sobei, cu
o revista Playboy în mânã.
Oricum, la ce butoi de pulbere
reprezinta RAAN-ul, mai lipsea
nea Traicu sã dea nas în nas cu
foºtii salariaþi. Care îºi adusãrã
aminte de toate datoriile, încât nea
Traicu nu mai ºtia pe unde sã
scoatã cãmaºa albã de-o avea pe
‘mnealui. ªi dupe ce îºi primi
chelfãneala di la oameni, le
întoarsã spatele ºi  plecã
bombãnind, gândind probabil la
încã un mandat de parlamentar, cã
tare e bine sã stai degeaba ºi sã
primeºti ºi o cãruþã cu bani. Ca la

Capitalã.
   Mã fraþilor, da
dupã ºedinþa di
la RAAN, venirã

pe bandã ºedinþele di la Consiliul
local Drobeta Turnu Severin unde
nea Screciu, primaru dete cu oiºtea
în conselieri când le zâsã pe-a
dreaptã: “ãºtia au câºtigat licitaþia sã
facã Centrala termicã, da nu au bani”.
ªi cu banii daþi de Primãrie, cu
ajutorul consilierilor locali, ce s-a
întâmplat? Cã nu i-o fi luat ex-
primaul cu el!? ªi nea Screciu mai
veni cu una umanitarã: sã aducã
câinii bagabonzi de la ªimian la
adãpostu’ din Severin. Da-i sãri la
beregatã tanti Dobrotã, care intrã în
conflict ºi cu nea Folescu, vicele,
când zâsã cã adãpostu’ are doar
400 de locuri ºi Primãria plãteºte
pentru 700, de au ajuns animalele
sã sã canibalizeze.... iar limbajul
folosit a fost ca la drumu’ mare. Cã
unii chiar sã pricep!
   Da nepotu-miu Sucã rãmasã în
sala de ºedinþã crezând cã ºi la
ºedinþa de CJ va fi spectacol. Sã
pãcãli. Fu liniºte, cã nea Aladin
Gigi fu în concediu pentru
probleme personale. Sanchi, unii
zâsãrã cã nu prea vru sã dea

explicaþii despre plecare lui Dorel
Stãicuþ din funcþia de consilier
judeþean, dar ºi din PSD Mehedinþi.
   Mã nepoate, da la Orºova e
treabã groasã rãu, cã asta cu
Floricola miroase cam prost de
multã vreme ºi unii nu sã trezesc
nici în al doiºpelea ceas. Pã dupe
ce ani de zile a muºcat gras din
bugetul ºi aºa ºubred al primãriei,
acuma sã tot cer miliarde, de parcã
Orºova ar fi înflorit ºi s-ar fi
transformat în Monte Carlo al
Mehedinþiului. Pã la câte servicii
au fost concesionate, pentru o
primãrie de municipiu sãrac, nici
nu-i de mirare cã locuri de muncã
nu s-au creat, cã investiþiile
lipsesc ºi cã alþii sã îmbogãþesc.
Pã da, cã cine nu are loc de muncã
îºi cautã pin Spania, pin Italia, cã
la ce rezultate dezastruoase a avut
Mehedinþiul ºi  la bacu’ din
toamnã, nu-i de mirare nimica.
Nimica nu mai e de mirare.
   Aºa cã, pânã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


