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...jocul politic se încinge puþin. Dar sã nu ne facem iluzii, vine vara ºi tot scandalul se va stinge de la sine din cauza valului
de vacanþe ºi concedii. Abia undeva prin toamnã vom regãsi rumoarea dezbaterilor parlamentare ºi vociferaºiilor politicianiste.

Gãlãgii politice de varã

amãnunte în pag. 2

Maratonul Ecologizãrii în Geoparcul
Platoul Mehedinþi a continuat în

comunele Malovãþ ºi Izvorul Bârzii

amãnunte în pag. 5

Având în vedere reuºita ediþiei
precedente, actuala tabarã de creaþie
“Isverna - Colþ de rai - 2021” îºi
desfãºoarã lucrãrile  în perioada 23.05
- 30.05.2021 ºi se vrea, atât din partea
organizatorului (acelaºi) cât ºi a
artiºtilor de marcã (în numar de 18)
nu o reeditare, ci o relansare a
conceptului de creatie plasticã, dar ºi
experienþã personalã ºi trãire autenticã.
   Reuniþi în ambianþa frãmântãrilor
din vremea pandemiei (dupã
instituirea relaxãrii), locaþia, natura,
istoria locurilor nu sunt tema, ci
prilejul ca fiecare sã problematizeze,
sã se evalueze, sã creeze ºi sã
armonizeze cu ceilalþi - “ºcoalã” de
up-gradare artisticã þinând cont cã
avem de a face cu stiluri diferite ºi
perioade de creaþie distincte din

Þarã bogatã,
locuitori sãraci
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ISVERNA 2021
cariera participanþilor.
   Dacã prima ediþie a avut caracterul
unui eveniment de explorare
mirificã a regiunii, de aceasta datã
se doreºte revalorificarea valenþelor
de tradiþie, peisaj ºi istorie în lucrãri
elaborate care sã exprime spiritul
locului în manierã postmodernã.
Deschisã  la nou, tabãra de creaþie
se doreºte creuzet al plãsmuirilor de
facturã recentã, care sã exprime
rezultatul cãutãrilor fiecãrui
participant într-un cadru propice
meditaþiei, conceptualizãrii ºi
transpunerii pe pânzã, în piatrã si
imagine a unor trãiri prielnice.
   Rezultatul acestui eveniment cu
repetiþie îl reprezintã creºterea cotei
culturale a zonei Isverna, adevãrat colþ

 Continuare în pag. 14
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Maºina de spãlat
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Pandemia a murit,
trãiascã pandemia!

Cum se
“încãlzesc” unii pe
banii severinenilor

creduli

Dupã ºase zile de
grevã la Uzina de

Vagoane din
Severin, muncitorii

sunt tot mai nervoºi
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   Taman când ne aºteptam mai
puþin, social-democraþii vin ºi
trântesc o moþiune de cenzurã pe
masa guvernului. Luaþi cu alte griji,
dar ºi cu efuziunea legatã de
regresul îmbucurãtor al
pandemiei, am ºi uitat cã mai existã
politicã. Adevãrul e cã în ultimul
an jocul politic a ajuns unul de
divizia a lll-a ºi ne-a interest prea
puþin, comparativ cu atenþia pe care
am acordat-o îmbolnãvirilor ºi
restricþiilor care ne-au mãcinat
viaþa. Iatã cã începem sã ne
revenim la normal ºi în privinþa vieþii
politice, joaca de-a ºoarecele ºi
pisica dintre putere ºi opoziþie
prinde un nou contur prin gestul
social-democraþilor care au
anunþat cã vor depune pe data de
14 iunie 2021 moþiune de cenzurã,
având ca obiect principal eºecul
guvernului în privinþa Planului
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(PNRR)PNRR.
   Preºedintele PSD, Marcel
Ciolacu, pare decis sã dea o loviturã
guvernului Câþu, sã vedem acum
însã cu ce rezultate: „A fost prezentat
în plen PNRR. Tot ce ºtim este cã
nu vizeazã dezvoltarea României, ci
un plan de austeritate pentru toþi
românii. Rãspunsul PSD nu poate
fi decât unui singur - pe 14 iunie

Gãlãgii politice de varã
depunem moþiune de cenzurã
având ca obiect principal eºecul
guvernului în privinþa PNRR”.
   Pentru acest proiect de opoziþie,
liderul social-democrat spune cã
va cãuta sprijin parlamentar la
AUR, ºi oriunde e posibil. Era ºi
timpul ca opoziþia sã schiþeze ceva
mai substantial. În ultima vreme
cam singura formã de opoziþie,
gãlãgioasã ºi neechilibratã, a fãcut
doar senatoarea ªoºoacã.
Liberalii nu par prea îngrijoraþi, se
aºteptau la aºa ceva:  „O bulã de
sãpun. Trebuiau ºi ei sã depunã
o moþiune de cenzurã. Oricum ar
fi depus moþiune ºi dacã nu era
PNRR. Dar noi ne bucurãm cã
depun moþiune de cenzurã pe
tema PNRR pentru cã avem din
nou ocazia sã prezentãm
românilor ce vom face cu aceste
resurse importante”, a declarat
Ludovic Orban. La rândul ei,
Raluca Turcan, reacþioneazã ºi ea:
„Moþiunea PSD este moþiunea
invidiei ºi a rãzbunãrii, pentru cã
preºedintele Iohannis ºi PNL au
reuºit sã inverseze traiectoria
descendentã, anti-europeanã,
imprimatã României de PSD ºi de
Liviu Dragnea ºi au reuºit practic
sã repunã România pe creºtere,
din nou la masa discuþiilor
europene legate de dezvoltarea
Uniunii”, a transmis Turcan într-
un mesaj pe Facebook.
   Bine, unii nu mai reuºesc sã iasã
din obsesia Dragnea, ceeace e
ridicol. Cert e cã jocul politic se
încinge puþin. Dar sã nu ne facem
iluzii, vine vara ºi tot scandalul se
va stinge de la sine din cauza valului
de vacanþe ºi concedii. Abia undeva
prin toamnã vom regãsi rumoarea
dezbaterilor parlamentare ºi
vociferaºiilor politicianiste.

   Pandemia de coronavirus a fãcut
ca interacþiunea faþã în faþã cu
potenþialii studenþi sã fie mult mai
redusã decât în anii anteriori. A fost
dificil ca profesorii sã meargã în
licee pentru a prezenta oferta
educaþionalã, astfel cã a fost nevoie
de o regândire a metodelor de
recrutare a elevilor. În acest an,
Universitatea Politehnica Timiºoara
s-a mutat în mediul virtual ºi orice
elev din þarã se poate conecta ºi
poate participa la cel mai inovator
târg educaþional organizat pânã
acum de o universitate din România.
   Pentru targul EduExpoUPT a fost
reconstruitã virtual clãdirea
Rectoratului Universitãþii Politehnica
Timiºoara. Evenimentul se va
desfãºura în perioada 25-27 mai.
Practic, elevii care îºi doresc sã afle
informaþii utile despre oferta
educaþionalã a facultãþilor din cadrul
Universitãþii Politehnica Timiºoara,
pot accesa linkul https://
eduexpo.upt.ro/ de pe calculator ºi
vor avea posibilitatea sã ajungã în
mod virtual în faþa Palatului Lloyd
(n.a. denumirea istoricã a clãdirii),
de aici pãºesc în cadrul târgului.
Fiecare facultate în parte are oferta
expusã, iar elevii au posibilitatea de
a intra în contact cu cadrele
didactice. Ei pot pune întrebãri ºi
au acces la toate informaþiile
necesare pentru a lua una dintre
cele mai importante decizii pentru
viitorul lor, cu ajutorul specialiºtilor
dispuºi sã îi ghideze.
   “Putem spune cã un astfel de târg
este unul dintre beneficiile aduse de

Elevii din toatã þara pot participa la cel mai
inovator târg educaþional organizat de o

universitate din România.
Interacþiunea fizicã s-a mutat în mediul online

pandemie. ªi anume schimbarea
mentalitãþilor în educaþie, cãutarea
unor forme sau modele noi de
exprimare, în acord cu evoluþia
tehnologicã. Pentru noi este o
modalitate mai uºoarã de a ne face
cunoscutã oferta educaþionalã,
folosind ceea ce stãpânim foarte
bine: tehnologia. Ne bucurã cã,
dincolo de elevi, o astfel de
promovare va fi acum înþeleasã
mult mai bine de pãrinþi, adicã
persoanele care participã la luarea
unor astfel de decizii cu privire la
viitorul tinerilor. Vom continua sã
inovãm în educaþie aºa cum facem
ºi în tehnologie pentru cã aceasta
defineºte primul secol al
universitãþii noastre” a declarat
Florin Drãgan, rectorul Universitãþii
Politehnica Timiºoara
   Este important de ºtiut cã orice
elev din þarã poate participa virtual
la EduExpo, iar interesul manifestat
pânã acum este unul ridicat. Pânã
în prezent s-au înscris elevi din
vestul þãrii, dar ºi tineri din judeþe
aflate la o distanþã considerabilã
de Timiºoara, semn cã
Universitatea Politehnica
Timiºoara reprezintã un punct
important pe harta învãþãmântului
universitar românesc. Practic
aceastã metodã de promovare a
ofertei educaþionale îºi propune sã
elimine bariera de distanþã dintre
mediul universitar ºi elevul care
trebuie sã aibã toate informaþiile
înainte de a lua cea mai importantã
decizie pentru viitorul sãu.

 continuare în pag. 7
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   Muncitorii de la Uzina de
Vagoane din Drobeta Turnu-

Severin, au intrat în grevã, în urmã
cu o sãptãmânã, nemulþumiþi de

salariile de mizerie pe care le
primesc.

Marþi, 25 mai 2021, oamenii au
scandat împotriva conducerii

Dupã ºase zile de grevã la Uzina de Vagoane din Severin, muncitorii sunt tot mai nervoºi

unitãþii, spunând cã sunt deja la
capãtul rãbdãrii. Oamenii cer o
mãrire salarialã de 500 de lei.
Fabrica are 1.200 de salariaþi în
unitatea din municipiul Arad ºi
circa 450 în Drobeta Turnu -
Severin. În cea de-a ºasea zi de
grevã, la Severin, a venit, în sfârºit,

un reprezentant al firmei,
pentru a negocia cu liderii
muncitorilor.
   Cei circa 400 de muncitori
ai fabricii din Severin au ieºit,
în urmã cu o sãptãmânã,
timp de câteva zile,
consecutiv, în curtea uzinei,
întrerupând, astfel, munca.
Aceºtia au ajuns la capãtul
rãbdãrii ºi spun cã nu vor
relua lucrul pânã când nu
primesc asigurãri ferme de
majorare a salariilor.

   „Ne nemulþumesc salariile. Tot ne
amânã cã ne mãresc salariile, însã
au trecut 2 ani de atunci. Am tot
protestat din aceastã cauzã. Unitatea
are profit, sunt contracte semnate,
dar noi nu primim nimic în plus la
salariu. Ne spun mereu sã mai
aºteptãm. Avem 1400-1500 lei pe

 Romeo Crîºmaru

lunã. Banii aceºtia nu prea ajung
pentru traiul lunar” , ne spune un
salariat.
   „Nu ne ajung banii de la o lunã la
alta. Tocmai de aceea, am decis sã
protestãm. Sunt bani foarte puþini.
Ne amânã de 3 ani de zile. Ne mint
în continuu. O sã rãmânem în grevã,
pânã vine cineva de la Arad, din
conducere, sã vorbeascã cu noi. Nu
avem de gând sã mai intrãm la
lucru. Îºi bat joc de noi. ªi cofetãriile
iau mai mulþi bani decât noi”, ne
spune alt muncitor al uzinei.
   „Suntem în jur de 400 de
persoane aici, adicã aproape toatã
fabrica. Oamenii nu mai pot sã
trãiascã de pe o zi pe alta. Banii sunt
nemulþumirea noastrã. În jur de
1500 de lei pe lunã primim, în
contextul în care sunt condiþii grele
de lucru. În plus, ne-au fost tãiate
toate sporurile. Noi ne cerem salarii
decente ºi semnarea contractului
colectiv de muncã”, ne povesteºte
unul dintre muncitorii fabricii.
   Oamenii solicitã o creºtere
salarialã ºi negocierea contractului
colectiv de muncã. Salariaþii lucreazã
în condiþii grele, fiindu-le tãiate ºi
toate sporurile.
   Firma, care are ca acþionar
majoritar (75%) un concern
american, are 1.200 de salariaþi în
unitatea din municipiul Arad ºi circa
450 în Drobeta Turnu - Severin.
Patronatul societãþii nu a emis
niciun punct de vedere.

Numitã sugestiv VORBE DIN PRIVIRI,
expoziþia de picturã a artistului plastic
VICTOR LALU, vernisatã la Palatul
Culturii “Teodor Costescu” în sala Clubul
Artelor, atrage atenþia publicului printr-
o creaþie plinã de rafinament estetic, uºor
abstractã, unde artistul este în cãutarea
misterului feminin care sã reprezinte
sinteza idealului visat cu concretul
reprezentat de model.

Tablourile lui Victor Lalu sunt o
chintesenþã a timpurilor noastre, ele
reflectã sensibilitatea deosebitã ºi bogatã
a vieþii sale interioare, materializatã aici
în aceste lucrãri cu personaje care
emanã profunde stãri ºi sentimente ce
transmit emoþii privitorului.

Culorile sunt pertinente, vii ºi rãspund

Expoziþia de picturã “Vorbe din priviri”
nevoii de a captiva, impresiona ºi a atrage
publicul iubitor de artã plasticã.

Aº spune cã Victor Lalu a gãsit sensul
existenþei sale plastice, pictura lui atrage
prin corelarea elementelor stil-culoare,
puse pe pânzã cu mãiestria libertãþii de
imaginaþie, element definitoriu în artã.

Victor Lalu rãmâne mai presus de toate
un artist al participãrii totale la
permanentul mister al realitãþii, un artist
aparþinând explicit ºi ireversibil lirismului
în culoare ºi cerebral în organizarea
picturalã, în actul artistic, aºadar ºi-a
descoperit originalitatea stilului ajuns la
o maturitate creativã de artist definit.

Expoziþia poate fi vizitatã la Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, sala Clubul Artelor.

Program: Luni - Vineri orele 1000-1400.

Societatea Naþionalã a Apelor Minerale
SA(SNAM) a obþinut, în urma negocierii cu autoritatea
competentã - Agenþia Naþionalã a Resurselor Minerale,
dreptul de a administra în numele statului român
perimetrul hidromineral Faþa Bâtcii situat în localitatea
Borsec, jud. Harghita.
   Prin Ordinul Preºedintelui ANRM nr. 92 din 15
aprilie 2021, a fost aprobatã Licenþa de concesionare
pentru exploatare nr. 8.534/2007 privind exploatarea
resurselor de apã mineralã naturalã din perimetrul Faþa
Bâtcii, judeþul Harghita, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi SNAM, în calitate de concesionar. Prin
concesionarea acestei licenþe pentru o perioadã de

SNAM obþine licenþa de exploatare pentru
perimetrul de apã mineralã Faþa Bâtcii, Harghita

minim 20 de ani, societatea naþionalã ce activeazã sub
autoritatea Ministerului Economiei, dupã o perioadã
în care a realizat testãri calitative ºi cantitative pentru
determinarea potenþialului economic, preia controlul
asupra unui zãcãmânt valoros de apã mineralã platã,
valorificarea resursei urmând a se face prin îmbuteliere
cu un debit de peste 3 litri/ sec.
   Cunoscutã pentru calitatea ei, apa mineralã naturalã
din zona Borsec a primit titlul de Regina Apelor
Minerale la Expoziþia Mondialã de la Viena în 1873,
premiul fiind acordat de împãratul Franz Josef al
Austriei. Lucrãrile de explorare realizate de SNAM SA
în acest perimetru, începând din anul 1999, au
însemnat investiþii i  Continuare în pag. 10
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   În fiecare an, Agenþia Naþionalã
Antidrog, prin Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi, organizeazã ºi
implementeazã faza judeþeanã a
Concursului naþional
„MESAJUL MEU ANTIDROG”.
La nivelul judeþului Mehedinþi,
concursul s-a desfãºurat în
parteneriat  cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Mehedinþi.
   Prin acest proiect, ajuns la cea de-
a XVIII-a ediþie, se urmãreºte
dezvoltarea unor atitudini ºi practici
la nivelul întregii populaþii aflate într-

o formã de învãþãmânt, prin
intermediul programelor ºcolare ºi
de petrecere a timpului liber, în
scopul adoptãrii unui stil de viaþã
sãnãtos, fãrã tutun, alcool, droguri
ºi noi substanþe cu proprietãþi
psihoactive.

ELEVII CÂªTIGÃTORI  LA  FAZA  JUDEÞEANÃ a Concursului
naþional „Mesajul meu antidrog“, ediþia a XVIII-a

   Lucrãrile au fost jurizate, la nivel
local, de cãtre o comisie formatã
din reprezentanþi ai CPECA
Mehedinþi ºi cadre didactice, iar
lucrãrile urmãtorilor elevi, care au
obþinut locul I la etapa judeþeanã,
vor fi transmise la Agenþia
Naþionalã Antidrog, pentru a
participa la faza naþionalã:
ARTE VIZUALE:
Graficã - gimnaziu ºi liceu:
· GHIDEL CORINA MIHAELA -
Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Odobleja” Drobeta Turnu
Severin, clasa a X-a, profesor
coordonator Frãþilã Mirela;
Picturã - gimnaziu ºi liceu:
· SAVU ROXANA - Liceul de Artã
“I.ªt. Paulian” Drobeta Turnu
Severin, clasa a XI-a, profesor
coordonator Cepeºi Daniel;
Fotografie – gimnaziu ºi liceu:
· RÃDUCAN ªTEFAN - ªcoala
Gimnazialã Nr. 3 Drobeta Turnu
Severin, clasa a V-a, profesor

coordonator Manu Ionica;
FREE - STYLE:
 Creaþie literarã – gimnaziu ºi liceu
· GODL MÃDÃLINA ANDREEA -
Colegiul Naþional “Traian” Drobeta
Turnu Severin, clasa a XII - a,
profesor coordonator Tãmîº
Elisabeta.
   Echipa Centrului de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog

Mehedinþi mulþumeºte Inspectoratului
ªcolar Judeþean Mehedinþi, pentru
sprijinul acordat, felicitã toþi elevii
participanþi ºi profesorii coordonatori
pentru efortul depus ºi ureazã succes
la etapa naþionalã a concursului
naþional “Mesajul meu antidrog -
ediþia a XVIII -a’’, ce se va desfãºura la
sediul Agenþiei Naþionale Antidrog,
Bucureºti.
   În contextul evoluþiei pandemiei
SARS – COV - 2 ºi a respectãrii
mãsurilor restrictive pentru
prevenirea rãspândirii acestui
virus, premierea elevilor câºtigãtori
atât la etapa judeþeanã, cât ºi la cea
naþionalã, va fi organizatã în funcþie
de evoluþia situaþiei pandemice, cu
sprijinul Inspectoratul ªcolar
Judeþean Mehedinþi.
CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE

ªI CONSILIERE ANTIDROG MEHEDINÞI

Bucureºti, 24 mai 2021 - Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului ºi

Turismului a publicat în
transparenþã decizionalã Procedura

de implementare a schemei de
ajutor de stat instituitã prin

Ordonanþa de urgenþã nr. 224/2020
privind unele mãsuri pentru

acordarea de sprijin financiar
pentru întreprinderile din domeniul

turismului, alimentaþiei publice ºi
organizãrii de evenimente, a cãror

activitate a fost afectatã în contextul
pandemiei de COVID-19.

   Schema de ajutor de stat are ca scop
acordarea de sprijin financiar din

Ministerul Economiei a publicat în transparenþã decizionalã Procedura de
implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa

fonduri publice naþionale ºi/sau din
fonduri externe pentru întreprinderile
din domeniul turismului, alimentaþiei
publice ºi organizãrii de evenimente,
a cãror activitate a fost afectatã în
contextul pandemiei COVID 19.
   Procedura publicatã detaliazã
implementarea schemei, iar
acordarea ajutoarelor de stat se va
face numai cu respectarea criteriilor
privind ajutorul de stat prevãzute de
Cadrul temporar pentru mãsuri de
ajutor de stat de sprijinire a
economiei în contextul pandemiei
de COVID-19 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Schema se

aplicã pe întreg teritoriul Romaniei,
în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
   Procedura de implementare a
schemei de ajutor de stat instituitã
prin Ordonanþa de urgenþã nr. 224/
2020 privind unele mãsuri pentru
acordarea de sprijin financiar
pentru întreprinderile din domeniul

turismului, alimentaþiei publice ºi
organizãrii de evenimente, a cãror
activitate a fost afectatã în contextul
pandemiei de COVID-19 poate fi
consultatã aici:
http://www.economie.gov.ro/
transparenta-decizionala/proiecte-
in-dezbatere-publica.
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CUM SE „ÎNCÃLZESC” UNII PE BANII SEVERINENILOR CREDULI (II)

   MARATONUL ECOLOGIZÃRII a
continuat, în ultima perioadã, în
comunele Malovãþ ºi Izvorul Bârzii.
La Malovãþ, vicepreºedintelui CJ
Mehedinþi, Ramona Cupã i s-au
alãturat reprezentanþii administraþiei
publice locale, angajaþi ai
Geoparcului, dar ºi foarte mulþi
localnici. „Astãzi am fost în comuna
MALOVÃÞ, unde am constatat cu
bucurie faptul cã apelurile noastre
la responsabilitate faþã de mediul
înconjurãtor nu au rãmas fãrã ecou.
Mi-au fost alãturi primarul ºi
viceprimarul comunei, angajaþi ai
primãriei, reprezentanþi ai Geoparc
Platoul Mehedinþi, dar ºi foarte mulþi
cetãþeni ai comunei Malovãþ, semn
cã oamenii au început sã înþeleagã
importanþa majorã a conservãrii ºi

Pentru un mediu mai curat! Maratonul Ecologizãrii în Geoparcul Platoul Mehedinþi a
continuat în comunele Malovãþ ºi Izvorul Bârzii

Se împlinesc aproape douã luni de când a început cea mai amplã
acþiune de ecologizare în Geoparcul PLATOUL MEHEDINÞI. Pe

4 aprilie 2021, MARATONUL ECOLOGIZÃRII demara în comuna
Ponoarele, în cea mai frumoasã zonã turisticã din jurul Podului

lui Dumnezeu ºi a Lacului Zãton. Acþiunea a continuat în
comunele Cireºu, Obârºia Cloºani, Isverna, Podeni, Ilovãþ,

Malovãþ, Izvorul Bârzii ºi în oraºul Baia de Aramã.
Vicepreºedintele Consiliului Judeþean, Ramona Cupã a fost în

prim-planul acþiunii, participând direct la curãþenie ºi mobilizând
voluntarii ºi reprezentanþii administraþiilor publice locale.

ecologizãrii mediului
înconjurãtor. Mie îmi pasã
de mediul natural în care
trãiesc ºi îmi doresc ca
acesta sã fie unul sãnãtos!
Sã fim responsabili ºi sã
iubim natura! Mulþumesc
tuturor celor care mi-au
fost alãturi în acest frumos
exerciþiu de responsabilitate civicã!”,
scria, pe contul sãu de socializare,
Ramona Cupã, imediat dupã
acþiunea de la Malovãþ.
   La Izvorul Bârzii, ecologizarea a
continuat într-o zonã cu un peisaj
mirific, pânã în vecinãtatea Mãnãstirii
de la Schitul Topolniþei. ªi aici au fost
alãturi de vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi ºi de angajaþii
Geoparcului, primarul comunei ºi

reprezentanþi ai administraþiei publice
locale, dar ºi localnicii.
   „Maratonul Ecologizãrii, început în
urmã cu aproape o douã luni, merge
mai departe! Astãzi am fost în
comuna Izvorul Bârzii ºi am ajutat la
curãþarea unor zone de o frumuseþe
aparte, care atrag foarte mulþi turiºti.
Am beneficiat de ajutorul colegilor
mei de la administraþia Geoparcului,
dar ºi de sprijinul reprezentanþilor

Spuneam cã în luna februarie
2017 se reziliazã contractul cu
ALFA GROUND SOLUTIONS, iar
Curtea de Apel Craiova a dat câºtig
de cauzã Primãriei Drobeta-Turnu
Severin ºi SPAET, în urma acestuia
firma trebuind sã plãteascã
despãgubiri de 19 milioane de lei.
Nu ºtim dacã s-a ºi întâmplat asta,
la urma urmelor.

Unii severineni mai cu „ºtaif”
sughiþau, la propriu, dupã picioarele

(Urmare din nr. trecut)

lungi ale Oanei „cãlduroasa” care,
în trecere fiind prin Drobeta noastrã
multimilenarã, mai oprea pe la
Primãrie sã încaseze mãrunþis,
probabil, ca sã aibã cu ce sã-ºi
plãteascã pleºkaviþa la sârbi, unde
se retrãgea protipendada, departe de
zgomotul „industrial” al Severinului.
Se vorbea, la un moment dat, cã se
strâng oamenii de afaceri ai oraºului
ºi or sã ne dea cãldurã de-o sã ieºim
afarã din casã sã-i aplaudãm la

scenã deschisã, unii au ºi vândut
pãmântul de la intrare sau ieºire din
Severin, numai sã vadã o fundaþie
turnatã. Numai cã nu s-a turnat
nimic, au încasat banii ºi gata...

Cert este cã din 2018 încoace a
pornit o adevãratã „DACIADÃ”
politicã a cãldurii, promisã de unii
ºi alþii care, ba aduceau cãrbune, ba
aduceau pãcurinã, ba nu era cãldurã
la temperatura stabilitã, ba se
pierdea pe reþea, care reþea abia mai
rezista, ca ºi conturile unora ºi altora
care nici n-au pus bine piciorul la
intrare-n Severin cã au ºi ieºit cu
valizele pline de bani, comisioane
ºi alte chichiþe birocratice,
avocãþeºti sau de altã naturã.

Din 2018, pe locul unde este
aºezatã centrala ALFA GROUND au
început sã creascã buruienile, semn
cã investiþiile locale nu pot produce
altceva. Dacã aveþi alergie la ambrozie
ar fi bine sã ocoliþi zona, nu de alta,
dar maidanezii aciuiaþi pe acolo au
alergie la oameni, în primul rând, ceea

ce înseamnã cã n-au probleme cu
cãldura. Deh, chestie de sentiment,
cum ar zice severineanul trecut prin
toate „furcile caudine” ale
promisiunilor de tot felul.

Cãldurã am tot primit, din 2018,
de la acelaºi SPAET, care-a devenit
o adevãratã sinecurã politicã, cu
transferãri de persoane mai mult...
personalitãþi! Oricum, despre SPAET
nu are rost sã vorbim, cã vorbesc
cifrele „bilanþului anual” ca sã
spunem aºa, care au crescut cât Fãt
Frumos într-o lunã. Fãrã sã se suie
pe cal - sau CALORIE, giga, evident!

Ca exemplu menþionãm:
La 31 decembrie 2016, la SPAET

(Serviciul Public  de Alimentare cu
Energie Termicã), cheltuielile de
bazã cu salariile de bazã erau în
sumã de 1.054.804 lei, vouchere
de vacanþã nu se acordau.

La 31 decembrie 2017, la SPAET
(Serviciul Public  de Alimentare cu
Energie Termicã), cheltuielile de

 Romeo Crîºmaru

administraþiei publice locale ºi al
locuitorilor din zonã. Toatã zona
minunatã pânã în apropiere de Schitul
Topolniþei este acum curatã ºi la fel
de superbã cum o ºtim cu toþii. Fac
în continuare un apel cãlduros la
responsabilitate faþã de mediul
înconjurãtor, pe care suntem datori
sã îl pãstrãm curat ºi atractiv!”, a notat
Ramona Cupã, pe contul sãu de
Facebook.

 continuare în pag. 14
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Actorul Ion Dichiseanu a murit nu din
cauza coronavirusului, dar a contractat o bacterie
nosocomialã care i-a fost fatalã... Unde? Într-un
spital din Bucureºti, unde se dusese pentru niºte
analize. Aceastã bacterie nenorocitã este urmarea
unor folosiri de incinte neigienizate, în care ea
troneazã, cum sunt spitalele româneºti, ºi face
victime acolo unde te aºtepþi mai puþin! Scapi de
Covid, dar te rãpune nosocomiala! Concluzia
care se impune - nu o tragem noi, în premierã,
doar o repetãm - este cã reþeaua spitaliceascã
româneascã este periculoasã, fatalã chiar, celor
care, dintr-un motiv sau altul, trebuie sã stea prin
acele locuri! Un pericol pe care niciun guvern nu
a fost în stare sã-l eradicheze dupã 1989, chiar
dacã a mai promis, din când în când, acest lucru.
Este la fel ca în cazul autostrãzilor, care se tot...
construiesc de vreo treizeci de ani, dar numai pe
planºetele proiectanþilor, din tot acest efort
nerezultând decât niscai kilometri ridicol de scurþi,
ori ceva drumuri expres, în cel mai bun caz, ºi,
pe cealaltã parte, mulþi, mulþi bani încasaþi de tot
felul de firme de casã pentru studii de fezabilitate.
   Scandalos, dar, aºa se întâmplã ºi cu spitalele
noastre de stat, se promite enorm ºi se face puþin
spre deloc. Mai mult, pandemia, ºtim, a impus
relocarea multora dintre spitalele de specialitate
în spitale strict anti-Covid, mulþi pacienþi
rãmânând fãrã tratamente spitaliceºti, doar
ambulatoriu, alþii neputând sã fie internaþi,
operaþi, trataþi direct sub supravegherea
medicalã presupusã de un salon de spital. O
situaþie asupra cãreia nu aveai voie sã te apleci
prea mult, cã erai învinuit drept obstrucþionist
la eradicarea Covid, ºi riscai amenda,

Pandemia a murit, trãiascã pandemia!
arestarea, lucru neschimbat nici azi!
   Teroarea instituitã pe toate canalele de
comunicare ºi în afara lor privind infectarea cu
Covid a redus la tãcere pe foarte mulþi, presa
oficioasã fiind obligatã prin contracte de
stipendiere sã trâmbiþeze non stop comunicatele
guvernului, cum cã indicele ºi rata de infectare
este mare, cã moartea inundã România prin
intermediul acelui SARS-COV2, cã trebuie sã ne
vaccinãm, sã ne vaccinãm continuu, sã scãpãm.
   Ei, bine, un studiu autorizat, independent
de orientarea pro-Covid a guvernanþilor noºtri,
a reliefat, de curând, un fapt despre care s-a
mai vorbit în mediile neatinse de morbul
alinierii la politica deºãnþat de obedientã a
multora la politica generalã guvernamentalã,
cum cã populaþia României a fost imunizatã
pânã spre 32 la sutã, natural, în contextul
Covid-ului, restul de pânã la 50 la sutã fiind
imunizatã prin vaccinare, un procent care
permite aceste... “mãsuri de relaxare” ce
începurã sã se aplice în viaþa României. Partea
bunã este aceasta, partea proastã este cã
guvernanþii noºtri s-au fãcut cã nu ºtiau de
aceastã situaþie a imunizãri naturale, pe
deasupra, ei raportându-se în statisticile lor la
o populaþie a þãrii conform recensãmântului
din 2011 ale cãrui rezultate au fost publicate
în ianuarie 2012, anume cã, atunci, eram
20.121.641 locuitori. Deci, acum 10 ani,
numai cã, între timp, au plecat din þarã, spun
statistici neoficiale, vreo 5 milioane de români,
stabiliþi cu contract de muncã sau emigraþi
definitiv din þarã, ceea ce ar duce la o populaþie
între graniþele actuale, atinse de pandemie de

doar vreo 15 milioane de români,
adicã cu un sfert din ceea ce se
înregistrase, oficial, în 2011! Unde
este adevãrul despre statisticile
cuprinse în tabelele cu Rata
incidenþei?
   Doar în Drobeta Turnu Severin, dacã
este sã ne raportãm exclusiv, rata
amintitã se calculeazã la o populaþie

de 105.226 locuitori! O aºa populaþie a
Severinului, la ora actualã, este de domeniul
fanteziei, chiar dacã ar fi sã includem aici ºi
suburbiile, toate, ºi toþi musafirii pe care i-am
avea prin case! De unde, oare, aºa cifre, când
prin cartiere sunt sumedenie de apartamente
goale, când strãzile mustesc de case semi-
abandonate, cei care le stãpâneau fiind ori
decedaþi de mai multã vreme, ori fiind “plecaþi
la muncã, în strãinãtate”!
   Ca sã nu mai vorbim de situaþia din mediul
rural, unde golirea satelor este un fenomen care
a atins cote alarmante! Deasupra acestor
evidenþe, sã mai punem ºi rata natalitãþii extrem
de scãzute, deci mai mulþi morþi decât nou-
nãscuþi, ºi avem un tablou mai aproape de
realitatea depopulãrii bietei Românii
contemporane! De unde, deci, exactitatea cifrelor
raportate prin documente oficiale, cu statistici
de infestare, rate ale  incidenþei etc? O
minciunã de la un capãt la altul, chiar dacã
ea ar avea o acoperire legalã, anume cã un
astfel de calcul statistic se face în baza cifrelor
oficiale ale INS etc etc.
   Revenind: dacã pentru combaterea pandemiei
s-au fãcut asemenea eforturi colosale ºi
financiare, ºi materiale, ºi umane, ia, hai, faceþi
acelaºi efort, stimabili guvernanþi, ºi în privinþa
eradicãrii bacteriilor nosocomiale de prin
spitale, sã nu mai murim ca proºtii dupã
internare din cauza lor! Procedaþi la instituirea
unor calcule privind rata incidenþei bacteriilor
nosocomiale pe oraºe, municipii, judeþe, ºi
plãtiþi distrugerea ei, vaccinaþi oamenii atinºi de
ea, sau trataþi-i cu ce se cuvine, faceþi apel la
OMS, Bill Gates, la toþii specialiºtii mondiali,
sã vã dea sprijin logistic, fonduri, orientare
strategicã anti-nosocomialã, haideþi, cã aveþi
talent la aºa ceva!
   Pandemia de Covid a murit, gata, suntem
imunizaþi, trãiascã pandemia de bacterii
nosocomiale, care trebuie ºi ea stârpitã! Hai la
lupta cea mare, guvernanþi! Aux armes, arafaþi!

C. OVIDIU
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INVITAÞIE MUZEU
Data de 1 Iunie este o zi specialã, fiind ziua în

care sunt sãrbãtoriþi toþi copiii. Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier desfãºoarã, cu acest prilej, o
serie de acþiuni culturale pentru cei mici. Astfel,
în avanpremierã, vineri 28 mai, în curtea
muzeului vor avea loc ateliere de lucru cu elevi
severineni de la ªcoala 14 ºi ªcoala Constantin
Negreanu, iar la ora 11.30 ne vom deplasa la
Gruia pentru a ne întâlni cu micuþii de la ªcoala
cu clasele I-VIII din localitate.
Acþiuni muzeu
28 mai - ora. 9.00 Scoala nr. 14
28 mai - ora 11.00 ªcoala Constantin
Negreanu
28 mai - 11.30 ªcoala cu clasele I-VIII Gruia -

Va multumim si va asteptam cu drag!

acþiuni de 1 IUNIE

A fost înfiinþat, la Palatul Culturii “Teodor
Costescu”, Grupul vocal folcloric “Flori de dor” un
proiect coordonat de Siþa Novac ºi Gabriela Pogaci.
   Din “Flori de dor” fac parte atât salariaþi ai
Palatului Culturii “Teodor Costescu” cât ºi artiºti
consacraþi care doresc sã ducã cântecul
popular mehedinþean acolo unde îi este locul,
în inimile oamenilor ºi pe cele mai înalte culmi.
   Folclorul reprezintã oglinda vie a existenþei
poporului român, o dovadã grãitoare a strãvechii
unitãþi culturale, o moºtenire extraordinarã care
trebuie sã rãmânã. Imensul tezaur folcloric al
poporului nostru constituie o componentã
valoroasã a acestei moºteniri, care trebuie
transmisã generaþiilor viitoare.
   Primul spectacol al grupului vocal “Flori de
dor” al Palatului Culturii “Teodor Costescu” a fost
o reuºitã, un început extraordinar de promiþãtor,

Flori de dor

care conduce cu gândul la un proiect serios,
ambiþios care cu siguranþã va merge mai departe.
   Am reuºit sã descoperim un spectacol la care
armonia florilor a fost completatã de sufletul
viu al dorului, din care s-au nãscut  cântece
mãiestre ce au ajuns la inimile oamenilor.

   Dintre soliºtii vocali, trebuie remarcaþi mai
tinerii Nicoleta Iancu, Ariana Moescu, Irina
Papavã, Andrei Safta, Cosmina Hîrºovescu,
Iulia Becheru, dar ºi artiºti cu experienþã
precum Siþa Novac, Dan Deºliu sau Rodica
Popescu.  Biroul de presã

Prezentarea generalã a EduExpoUPT
10 facultãþi, 29 de domenii de licenþã ºi 53 de specializãri aºteaptã sã fie

descoperite la ExpoEdu, târgul educaþional virtual organizat în premierã de
cãtre Universitatea Politehnica Timiºoara.

EduExpo se adreseazã tuturor persoanelor (elevi, pãrinþi, cadre didactice,
etc.) dornice sã afle informaþii cu privire la oferta educaþionalã a UPT, dar ºi
numeroasele oportunitãþi de care se bucurã un student UPT.
   În perioada 25 – 27 mai 2021, în intervalul orar 12:00 – 20:00, vizitatorii
vor putea explora standurile facultãþilor, unde au fost pregãtite materiale
informative ºi totodatã vor putea discuta live cu reprezentanþii fiecãrei facultãþi.

Mai mult, în intervalul 14:00 - 18:00 vor avea loc întâlniri live prin
platforma Zoom cu reprezentaþii fiecãrei facultãþi.
La finalul fiecãrei prezentãri, participanþii vor avea ocazia de a discuta ºi de
a pune întrebãri reprezentaþilor.
Întâlnirile vor avea loc dupã cum urmeazã, zilnic de marþi pânã joi.
13:30 - Prezentarea Universitãþii Politehnica Timiºoara
14:00 - Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare
14:25 - Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism

Elevii din toatã þara pot participa la cel mai inovator târg educaþional organizat...
 urmare din pag. 2

14:50 - Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologii
Informaþionale
15:15 - Facultatea de Chimie Industrialã ºi Ingineria Mediului
15:40 - Facultatea de Electrotehnicã ºi Electroenergeticã
16:05 - Facultatea de Construcþii
16:30 - Facultatea de ªtiinþe ale Comunicãrii
16:55 - Facultatea de Mecanicã
17:20 - Facultatea de Management în Producþie ºi Transporturi
17:45 - Facultatea de Inginerie din Hunedoara
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   În ultima vreme, singura aparaturã
care a lucrat din plin în România,
singurul domeniu în care s-a investit
fãrã restricþii ºi unicul mecanism care
a cunoscut succese reale, remarcabile
chiar, a fost maºina de spãlat creiere.
Mai mult ca oricând, anul ºi jumãtate
de când se joacã cu noi de-a baba
oarba, fantoma Pandemia le-a permis
celor încã lucizi (din ce în ce mai
puþini ºi mai huliþi) sã realizeze
dimensiunea apocalipticã ºi eficienþa
înspãimântãtoare a maºinii cu pricina.

Spãlarea creierelor,
o îndeletnicire serioasã

   Nu este o preocupare nouã.
Aplicatã asupra unor categorii de
deþinuþi politici, prizonierilor de rãzboi
în anumite circumstanþe, dar ºi
experimentatã la nivelul societãþii de
unele regimuri politice, spãlarea
creierelor a fãcut carierã în secolul
trecut ºi continuã sã fie una dintre
preocupãrile de bazã ale politicienilor
lumii moderne.
   Pentru a fi eficient, mecanismul
înglobeazã psihologi, psihiatri,
sociologi, medici neurologi,
personaje cunoscute din mass-
media, economiºti ºi politicieni din
arcul puterii. Baza documentarã, în
mare parte ascunsã sub cortina
secretului, ocupã spaþii imense ºi,
precum cunoºtiinþele marilor vraci
din antichitate, nu permite decât un
acces strict controlat.
   Disputatã între ceea ce înseamnã
o tehnicã medicalã purã ºi actul mult
mai larg al artei, ataºatã sau uneori
inclusã cu totul în domeniul
rãzboiului psihologic, spãlarea
creierelor face carierã în toatã lumea.

Maºina de spãlat creiere
   Una dintre cele mai interesante
personalitãþi ale secolului trecut,
ziarist, corespondent de rãzboi
prezent pe teatrele de rãzboi din
orientul îndepãrtat, în rãzboiul civil
din Spania, în confruntãrile
sângeroase din Africa ºi participant
direct timp de doi ani la al doilea
rãzboi mondial în calitate de
specialist în propagandã, Edward
Hunter a scris o carte, Brainwashing
(Spãlarea creierelor), în care explicã
pe înþelesul tuturor care este scopul
ºi care sunt urmãrile acestei acþiuni.
În Brainwashing, Edwar Hunter
furnizeazã o definiþie cvasicompletã
a ceea ce înseamnã tehnica de spãlare
a creierelor: „Conform definiþiei sale
scopul tehnicii de spãlare a creierelor
este sã schimbe radical mintea unei
persoane, astfel încât aceasta sã
devinã o marionetã vie sau un robot
uman. Cei care practicã aceastã
tehnicã, au ca obiectiv  crearea unui
individ cu noi credinþe ºi crezuri
compatibile cu interesele lor. Fãrã sã
conºtientizeze, omul devine captiv în
propriul corp, datoritã faptului cã i se
instaleazã un nou proces de gândire.
Tehnica spãlarii creierelor era utilã în
crearea noului individ care sã nu se
revolte niciodatã ºi sã asculte ordinile
primite de la autoritaþi superioare care
interacþioneazã cu el (guverne,
organizaþii, instituþii, oficiali  º.a.)”[1].
   Apreciate în literatura de
specialitate drept „viol mental”, în
procesul spãlãrii creierelor se
folosesc unele tehnici uºor de
recunoscut azi în chiar viaþa de zi cu
zi a cetãþeanului român: pedepsirea
drasticã a „crimei” de a gândi;
eliminarea reperelor naþionale ori
denaturarea lor completã; ºtergerea
tradiþiilor autohtone din educaþie ºi
conºtiinþa colectivã prin înlocuirea lor
cu altele, importate sau pervertite;
prezentarea prin campanii extinse ale
mass-media a adevãrului drept
minciunã ºi a minciunii drept adevãr;
repetarea obsesivã a unor neadevãruri
pânã ce ele sunt asimilate de masele
largi ca adevãrate; acuzarea publicã
a celor care gândesc liber ºi
prezentarea lor ca pericol pentru
întreaga societate; propãvãduirea
obedienþei ºi pedepsirea exemplarã
a manifestãrilor demnitãþii.

O pandemie ca un sãpun
parfumat destinat curãþirii

creierele noastre prea încãrcate
de rezidurile unor drepturi

fundamentale ºi a unor
libertãþi fireºti

   Limitându-ne numai la anul ºi
jumãtate de când, ca popor, trãim
acest coºmar al pandemiei,
exemplele concrete în sensul celor
prezentate mai sus sunt nenumãrate.
Aproape nicio laturã a vieþii personale
sau sociale nu a fost omisã atacului
celor care doresc sã devenim, aºa
cum spune Edward Hunter,
„marionetã vie sau un robot uman”.
Nu au fost ocolite nici traiul de zi cu
zi, nici libertãþile fundamentale, nici
viaþa economicã ºi nici relaþiile umane
cele mai intime. Printr-o propagandã
care a înghiþit miliarde de dolari, au
fost zdrobite cu concasorul mass-
media pânã ºi cele mai intime libertãþi,
propãvãduindu-se: frica de sãrut;
înfierarea oricãrei apropieri fizice;
interzicerea desfãºurãrii conform
tradiþiei a ceremoniilor cãsãtoriei,
botezului, înmormântãrii ºi a
efectuãrii ritualelor religioase cele
mai personale; desfiinþarea procesul
de învãþãmânt la toate nivelurile, de
la grãdiniþã la masterat, mergându-
se pânã la oprirea copiilor de la joacã;
suprimarea dreptului la asistenþã
medicalã a bolnavilor cronici;
interzicerea liberei exprimãri ºi
îndoctrinarea cu percepte inventate în
scopul supunerii necondiþionate; iar
noi, spãlaþii pe creier, am zis cã aºa
este bine. Cã numai aºa Pandemia
va fi îndurãtoare cu noi pãcãtoºii.
   Cum de s-a ajuns pânã aici? În mod
brusc, neaºteptat dar programat cu
ani de zile înainte, pe glob a apãrut,
ca din senin, un virus cu caracteristici
necunoscute de nimeni, cu o vitezã
de extindere nemaiîntâlnitã, aproape
supranaturalã. El a atacat ºi omorât
cu zecile de mii, la comanda ºi sub
stricta contabilizare a politicienilor-
politicieni ºi a doctorilor-politicieni,
numai anumite categorii ale
populaþiei. ªi anume categoriile
„înnobilate” peste noapte cu
calificativul de „vulnerabile”, socotite
de multã vreme (în cercurile înalte ale
suprabogaþilor care conduc lumea)
un balast pentru societate ºi o frânã

în calea instaurãrii fericirii universale
pe Pãmânt. Astfel, aceastã ciudatã
boleºniþã rezolva ºi rezolvã încã, „în
mod neaºteptat”, o mult mai veche
doleanþã a celor îngrijoraþi cã suntem
prea mulþi, a celor preocupaþi cu
disperare de descoperirea unei
metode eficiente de împuþinare a
oamenilor de pe Terra ºi se aflau în
cãutarea unui mod deplin funcþionabil
de eutanasiere care sã nu provoace
valuri prea mari de protest.

Maºina de spãlat creiere
ºi-a fãcut treaba

   Noi, spãlaþii pe creier, am acceptat
ca firesc acest straniu eveniment
medical care ne-a dat viaþa peste cap
ºi care, ca un veritabil asasin nevãzut,
ne pândea ascuns în tot ce ne
înconjoarã spre a ne ucide miºeleºte.
Iar maladia, modelatã în timp dupã
vrerea politicienilor, am socotit-o ca
fiind naturalã ºi nevindecabilã
medical asemenea sutelor de gripe
anterioare. Gripe cu care „noua
boalã” era rudã cât se poate de
directã, dar care veniserã ºi trecuserã
fãrã prea multã vânzolealã socialã ori
resetãri ale sistemelor politico-
economice mondiale.
   Noi, spãlaþii pe creier, nu putem
crede cã în spatele acestei pandemii
s-ar putea ascunde unele interese
obscure. Suntem convinºi cã nu
existã posibilitatea ca întreaga
poveste sã fi fost declanºatã în mod
intenþionat ori cã politicienii care
conduc popoarele lumii ar putea
fi supuºi unor presiuni pentru a
adopta o mãsurã sau alta în
favoarea unor gigantice forþe
financiare ºi politice.

[1] https://www.historia.ro/sectiune/
general/articol/cia-si-secretele-tehnicii-
de-spalare-pe-creier  continuare în pagina 10
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  România este una dintre cele
mai bogate sãrace þãri din Uniunea
Europeanã. Þara este una bogatã,
din punctul de vedere al resurselor.
Printre cele mai bogate din lume.
Dar locuitorii sunt foarte sãraci.
Printre cei mai sãraci din lume. ªi
nu sunt numai sãraci, dar ºi huliþi.
Peste tot pe unde se duc sunt
înjuraþi, bãtuþi, omorâþi, violaþi,
arºi. Românii sunt printre cei mai
urâþi locuitori ai acestei planete.
Cred cã se ºi vede când ies din þarã
cã este o naþiune taratã, mereu cu
jugul pe cap, mereu cotropitã ºi
gata sã fie mãcelãritã. Un neam
de supravieþuitori. Sunt puþini
români care îºi trãiesc viaþa cum
vine ºi sunt mereu pregãtiþi
pentru ce e mai rãu. Sã nu fie
cuceriþi de vreun vecin, sã nu le
punã careva un bir pe cap.

Este ceva care vine din istorie ºi
de care nu se poate scãpa atât de
uºor, mai ales cã este întipãrit în
ADN. Nu se poate scãpa aºa de
uºor de statutul de cotropit, de lovit
de soartã, de ghinionist, de pãrinte

  ªtefan Bãeºiu

Þarã bogatã, locuitori sãraci
care îºi trimite fiii la otomani, ca
tribut. De om care îºi arde recolta
ºi îºi otrãveºte fântânile ca sã nu
aibã parte nimeni de ele.
Mentalitatea românului are ceva
aparte. E mereu gata sã plece,
pentru cã nu se ºtie cine îi bate la
uºã. Este adânc impregnat în fibra
naþionalã statutul de cotropit, de om
pe fugã, de biciut, de sãrac, de
sãrman, de nãpãstuit, de vitregit.

Apoi au venit ºi cei 50 de ani de
carcerã din comunism în care am
stat închiºi în spaþiul acesta. Nu am
putut sã plecãm pe nicãieri. A fost
universul concentraþioal, Canalul,
tortura. Practic, tot românii i-au
torturat pe români, dar e vorba ºi
de sferele de influenþã. E clar cã în
aceastã parte de lume am fost la
mâna imperiilor. Fie cã au avut un
interes sau nu sau doar au încasat
birul. Marile imperii otoman ºi
þarist, dar ºi un pic austro-ungar au
apãsat pe þãrile române.

Ne-au lovit din toate pãrþile ºi
abia ne-am ridicat ºi am mers mai
departe. De fapt principala

caracteristicã a românului este
supravieþuirea. Este instinctul de
supravieþuitor peste ani, peste
veacuri, indiferent de ce trece peste
tine. Te otrãvesc, te taie, te
amputeazã, românul merge mai
departe ºi supravieþuieºte. Limba
merge mai departe ºi înfloreºte.

Cel mai greu a fost dupã 1990
când nu am reuºit sã construim
mare lucru în democraþie. Niciun
proiect major pentru þarã, în afarã
de NATO ºi UE. Dar nu avem niciun
merit cã facem parte din cele douã
organizaþii. NATO s-a extins ºi fãrã
voia noastrã. ªi-a extins sfera de
influenþã ºi în partea asta de lume
pentru a profita de reculul spaþiului
ex-sovietic. Atunci China încã nu
se ridicase atât de tare. Cu UE este
la fel. S-a extins în zona de
influenþã a fostului mare imperiu,
a URSS. Marile blocuri, marile
civilizaþii s-au întins peste România
sau în zona noastrã. A început ºi
marea migraþie a românilor. Nu au
plecat doar românii, ci ºi þiganii.
Mai sunt ºi români cu pãcate, dar
rromii au rãmas un spirit liber din
toate punctele de vedere ºi au
distrus uneori imaginea acestei þãri
în ultimii 30 de ani. Au mai fost ºi
români printre ei.

Acum toþi românii sunt
consideraþi þigani, furãcioºi, hoþi,
bandiþi, traficanþi. Nu mai au loc pe
niciunde. Fiecare ins care iese din
þarã poartã anatema, blestemul de
a fi român. Nu va mai putea
schimba nimeni în bine imaginea
pe care românii o au în þãrile
scandinave, de exemplu. Acolo, ura
faþã de români este dusã la extrem,
din cauza cerºetorilor. Apoi, se face
cu sau fãrã intenþie confuzia între
rromi ºi Rromânia. Aproape cã
România este consideratã þara
rromilor, a þiganilor ºi nu India
de unde au plecat înspre Europa
cu sute de ani în urmã, ca
populaþie migratoare.

ªi pur ºi simplu, românii sunt
uciºi, sunt sacrificaþi din principiu.
Eºti român, ar trebui sã te simþi în
pericol în altã þarã a lumii. Pur ºi
simplu doar pentru cã ai aceastã
naþionalitate. Nu cred cã este vreo
þarã pe planetã unde românii sã fie
respectaþi ca neam, ca stat. Cei care
sunt respectaþi fie au zeci de ani în
afara þãrii , fie ºi-au renegat
apartenenþa, ºi-au schimbat
numele. Nu au mai vrut sã se ºtie
în þãrile de adopþie cã sunt români.
Au supravieþuit.
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 Urmare din pag. 8 Mai credem cã ei, politicienii, ne iubesc pe
fiecare dintre noi ºi cã ºi-ar pune în joc poziþia pe care o ocupã în stat
pentru binele nostru ºi în folosul nostru.
   Noi, spãlaþii pe creier, suntem convinºi cã vaccinul, devenit între timp
prioritate naþionalã, imunizeazã deºi în mod cert el nu are aceastã calitate;
ºtim cu certitudine cã vaccinul reprezintã singura cale pentru eradicarea
bolii, deºi exemplele statelor cu vaccinare masivã contrazic drastic aceastã
afirmaþie; suntem convinºi cã vaccinaþii sunt deja o categorie socialã care
meritã privilegii iar nevaccinaþii trebuie stârpiþi precum ºobolanii rãspânditori
de ciumã; apreciem cã toþi cei care nu se vaccineazã din motive diferite
sunt ºi agitatori antivacciniºti care trebuie stigmatizaþi întrucât reprezintã
un pericol mai mare decât virusul însuºi pentru existenþa tuturor celorlalþi,
inclusiv a vaccinaþilor „imunizaþi”; susþinem cã revenirea treptatã la
normalitate reprezintã o recompensã guvernamentalã acordatã de politicienii
mulþumiþi de supuºenia noastrã ºi nu mersul firesc a lucrurilor într-o
societate normalã; ºtim cu certitudine cã manipularea cifrelor cu îmbolnãviri
ºi morþi a fost ºi este o eroare materialã ºi nu un joc politic murdar care a
molestat ºi încã mutileazã în mod nemeritat întreaga societate româneascã;
avem convingerea cã nimeni nu are interesul sã vândã cât mai multe
vaccinuri ºi cã întregul efort de vaccinare este numai în folosul comunitãþilor
lovite în mod nefericit ºi tragic de aceastã boalã cumplitã (cu o ratã de
vindecare pe cale naturalã de peste 97%);
   În mod sigur, noua maºinã de spãlat creiere setatã acum pentru nivel
mondial s-a dovedit eficientã. La urma urmei nici nu mai conteazã costurile
atâta vreme cât scopurile au fost atinse. Oamenii deja gândesc altfel, poate
cã societatea umanã în întregul sãu nu va mai fi vreodatã la fel ca înainte de
pandemie, trilioanele de dolari au urmat cât se poate de disciplinat traseul
stabilit ºi au umplut exact buzunarele ce trebuiau umplute, marea
resetare se aflã în grafic ºi crizele economice, financiare ºi sociale au
atins nivelul preconizat.
   Restul? Doar niºte amãrâte de amãnunte!
Aranjament grafic - I.M.

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Maºina de spãlat creiere

importante în tehnologii de testare ºi
extragere a apei, cu impact direct în activitatea de punere în valoare a
resursei ºi indirect, asupra comunitãþii locale, prin crearea oportunitãþii
de dezvoltare a activitãþilor economice ºi a ofertei de locuri de muncã.
   Director general SNAM SA, Iuliu Alin Udriºte: “Doar pentru anul 2020,
investiþiile ºi redevenþele plãtite pentru exploatarea experimentalã din
acest perimetru au fost de circa 4 milioane lei, din care 3,9 milioane au
reprezentat redevenþa achitatã statului român. În contextul modificãrilor
aduse Legii Minelor nr. 85/ 2003 prin Legea nr. 275/2020 pentru
modificarea ºi completarea Legii minelor nr. 85/2003, conform cãrora
45% din redevenþele aferente exploatãrii apei minerale rãmân la bugetul
localitãþii pe raza cãreia se aflã zãcãmântul ºi 35% la bugetul judeþului,
autoritãþile locale ºi judeþene vor beneficia de resurse financiare
importante ce vor putea fi utilizate pentru dezvoltarea comunitãþilor ºi
infrastructurii necesare atragerii de noi investitori. Diferenþa de 20% din
redevenþele plãtite pentru activitatea de exploatare a apei minerale se va
constitui venit la bugetul de stat”
    SNAM SA este societate comercialã cu capital de stat, aflatã în
subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului ºi Turismului,
deþinãtoare a 33 de licenþe de exploatare ºi 9 licenþe de exploare pentru
care au fost demarcate demersurile în vederea obþinerii dreptului de
concesionare a activitãþii de exploatare a apei minerale natural. SNAM
este cel mai important operator economic în sectorul extracþiei ºi
valorificãrii apei minerale naturale.

SNAM obþine licenþa de...

 Biroul de comunicare
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Uniunea Naþionalã a
Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) solicitã Guvernului
României, Ambasadei României în
Franþa ºi Ambasadei Franþei în
România intervenþia pe lângã
autoritãþile franceze ºi europene
pentru a apãra transportatorii rutieri
de atacurile imigranþilor din parcãri
ºi din zona portului Calais.
   Ieºirea Regatului Unit din
Uniunea Europeanã a condus la
scãderea numãrului de
transportatori care opereazã pe
relaþia cu Marea Britanie, în timp
ce numãrul de imigranþi a continuat
sã creascã, iar automat camioanele
au devenit o þintã sigurã pentru
furturi ºi în încercarea acestora de
a trece Canalul Mânecii.
   În ultima perioadã, situaþia este
total pierdutã de sub control,
autoritãþile nu se implicã în
prevenþie, doar amendeazã
transportatorii rutieri atunci când
gãsesc imigranþi care se ascund în
camioane. Deºi camioanele sunt
dotate cu lacãte speciale ºi ºoferii
sunt instruiþi, imigranþii tot gãsesc
modalitãþi de a se urca în vehicule,
iar dacã sunt descoperiþi, uneori
aceºtia recurg la violenþã, astfel cã
viaþa ºoferilor este în pericol. În
ciuda faptului cã schema de
acreditare privind prevenirea
migraþiei ilegale, implementatã de
autoritãþile din Regatul Unit, este
beneficã sectorului de transport
rutier, iar firmele de transport rutier
investesc în sisteme eficiente
pentru a reduce intrarea pe teritoriul
Marii Britanii a imigranþilor
clandestini, totuºi existã situaþii în
care ºoferi oneºti sunt amendaþi
dacã sunt descoperiþi imigranþi

Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este
o organizaþie profesionalã ºi patronalã, neguvernamentalã, independentã,
apoliticã, fondatã în 1990 pe principii democratice, care promoveazã ºi apãrã
interesele transportatorilor rutieri pe plan intern ºi internaþional, înregistrând
de la înfiinþare pânã în prezent peste 16.000 de firme înscrise - operatori care
efectueazã transporturi interne ºi internaþionale de marfã ºi persoane.

Comunicat de presã

UNTRR solicitã Guvernului României
ºi autoritãþilor franceze ºi europene
protejarea ºoferilor ºi vehiculelor

care transportã mãrfuri
pe relaþia UE - Regatul Unit

clandestini în camion.  
   În plus, infrastructura europeanã
duce lipsã acutã de locuri de
parcare securizate ºi de locuri de
cazare adecvate ºoferilor
profesioniºti.
 Potrivit unui studiu realizat de
Comisia Europeanã, în UE existã un
deficit de 100.000 de spaþii de
parcare pentru camioane, iar din
cele existente (300.000), mai puþin
de 3% sunt etichetate ºi certificate
drept sigure.
 Uniunea Internaþionalã a
Transporturilor Rutiere (IRU)
estimeazã cã la nivel european
pierderile anuale cauzate de
furturile de mãrfuri se ridicã la 7
miliarde de euro. Conform IRU,
75% din astfel de incidente au loc
în locuri de parcare.
   UNTRR a raportat încã din 2014
problema lipsei de parcãri
securizate din Franþa, când mai
multe camioane româneºti ºi
poloneze au fost vandalizate în
timpul repausului de noapte al
ºoferilor. Cu toate acestea,
autoritãþile franceze ºi europene au
preferat sã ia mãsuri protecþioniste
împotriva operatorilor de transport
strãini, decât mãsuri de creºtere a
siguranþei în parcãri
   UNTRR solicitã intervenþia
autoritãþilor franceze ºi europene ºi
implicarea Guvernului României
pentru protejarea ºoferilor
profesioniºti, cât ºi a vehiculelor care
transportã mãrfuri cãtre Regatul Unit.
Nu în ultimul rând, UNTRR solicitã
autoritãþilor române sã creeze locuri
de parcare sigure în România
pentru a preveni ca astfel de
incidente, precum cel din Franþa,
sã aibã loc.
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Proprietarii a peste 4500 de imobile din comuna Vânjuleþ,
judeþul Mehedinþi, primesc, sãptãmâna aceasta, noile cãrþi funciare.
Documentele au fost eliberate gratuit pentru cetãþeni, prin Programul
naþional de cadastru ºi carte funciarã (PNCCF).
   Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, instituþie aflatã
în subordinea Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei
(MLPDA), a finalizat lucrãrile de cadastru general în comuna Vânjuleþ din
judeþul Mehedinþi. Noile cãrþi funciare ale celor 4.535 de imobile din
comunã au fost înmânate autoritãþilor locale, joi, 27 mai.
Înregistrarea sistematicã a proprietãþilor în evidenþele de cadastru ºi carte funciarã
a început în anul 2018 ºi a vizat o suprafaþã totalã de 3930,6356 de hectare.
   În prezent, din totalul de 66 de UAT-uri din judeþul Mehedinþi, douã sunt
cadastrate integral (Rogova ºi Vânjuleþ), în 22 sectoare cadastrale din UAT
Burila Mare, Gogoºu, Jiana, Obârºia de Câmp, Pristol ºi Punghina cu un
numãr de 7.929 imobile lucrãrile de înregistrare sistematicã au fost finalizate,
iar în alte 9 UAT-uri se desfãºoarã lucrãri de înregistrare sistematicã a
imobilelor în cadrul PNCCF pe sectoare cadastrale.
   Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã este beneficiarul
Proiectului major „Creºterea gradului de acoperire ºi de incluziune a
sistemului de înregistrare a proprietãþilor în zonele rurale din România”,
inclus în Axa prioritarã 11 din POR 2014-2020. Proiectul completeazã
obiectivul PNCCF prin realizarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã
pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale
României. Valoarea totalã a proiectului este 312.891.155 de euro, din
care 265.957.482 reprezintã fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeanã ºi 46.933.673 - cofinanþare de la bugetul de stat.
UAT-urile din judeþul Mehedinþi incluse în proiect sunt urmãtoarele:

În perioada analizatã, leul a avut
o evoluþie stabilã faþã de euro,
cursul acestuia menþinându-se în
ultimele douã luni la 4,92 lei.

În prima parte a intervalului
cursul euro a urcat la 4,9268 lei,
pentru ca apoi el sã intre pe o pantã
descendentã. Miercurea aceasta
tranzacþiile se realizau la jumãtatea
ºedinþei între 4,92 ºi 4,926 lei iar
media a scãzut la 4,9225 lei, minim
al ultimei luni. Ordinele de vânzare
s-au înmulþit dupã anunþarea
cursului iar cotaþia euro a coborât
pânã la 4,917 lei.

În minuta ultimei ºedinþe de politicã
monetarã a BNR se precizeazã cã
„dupã ajustarea ascendentã din luna
martie, cursul de schimb leu/euro a
mai crescut lent în prima parte a lunii
aprilie, pentru ca apoi sã tindã sã se
stabilizeze pe noul palier, inclusiv pe
fondul diferenþialului ratelor
dobânzilor, ce reflectã ºi prima de risc
mai mare ataºatã plasamentelor pe
piaþa financiarã localã”.

În ciuda semnalelor pozitive date
de banca centralã, participanþii la
sondajul CFA România, realizat în
aprilie, prognozeazã deprecierea
monedei naþionale.

Valoarea medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de ºase luni al
cursului euro a scãzut de la 4,9517 lei,
în martie, la 4,9470 lei, în aprilie. În
schimb, pentru orizontul la 12 luni
valoarea medie a cursului este
prognozat la 5,0062 lei, în creºtere de
la 4,9903 lei nivel estimat în martie.

Euro a depãºit, la debutul
intervalului, pragul de 1,22 dolari
ºi a crescut la finalul lui pânã la
1,2264 dolari, maximul ultimelor
cinci luni. Cursul monedei
americane a scãzut de la 4,0426 la

Euro a rãmas agãþat la 4,92 lei

Nr.crt. SIRUTA Denumire judeþ Denumire UAT Suprafata totalã UAT (ha)

  1. 110946  MEHEDINÞI  BURILA MARE 12,381
  2. 111006  MEHEDINÞI  BUTOIEªTI        6,808
  3. 112245  MEHEDINÞI  EªELNIÞA         18,073
  4. 111863  MEHEDINÞI  GOGOªU          12,125
  5. 112076  MEHEDINÞI  HINOVA              7,058
  6. 112334  MEHEDINÞI  ILOVIÞA              7,418
  7. 112548  MEHEDINÞI  JIANA                 10,073
  8. 113233  MEHEDINÞI  PRUNIªOR       12,254
  9. 109826  MEHEDINÞI  ªIMIAN                 6,445
10. 113518  MEHEDINÞI  STÎNGÃCEAUA  3,992
11. 113732  MEHEDINÞI  TÎMNA                  9,584
12. 113974  MEHEDINÞI  VOLOIAC            4,805

Mai multe informaþii
despre proiectul „Creºterea
gradului de acoperire ºi
incluziune a sistemului de
înregistrare a proprietãþilor
în zonele rurale din
România” puteþi afla
accesând http://
www.ancpi.ro/index.php/
proiecte-3/por-2014-2020.

COMUNICAT DE PRESÃ
OCPI  MEHEDINÞI, 27.05.2021

 Radu Georgescu

MEHEDINÞI

4,0189 lei, pentru ca
miercurea aceasta sã fie
stabilit la 4,020 lei.

Media monedei elveþiene a
crescut de la 4,4778 la
4,4953 lei, evoluþie datoratã
menþinerii în culoarul 1,095
– 1,102 franci/euro.

Înmulþirea cazurilor de
îmbolnãviri cu varianta indianã
a Covid, evoluþie care ar putea
determina guvernul de la
Londra sã revinã la o înãsprire

suplimentarã a restricþiilor, a
provocat deprecierea lirei sterline
faþã de euro, iar cursul ei a alunecat
de la 5,7258 la 5,6934 lei.

Deprecierea monedei americane a
stimulat, la sfârºitul perioadei,
cererea de metal galben iar uncia a
revenit, dupã circa cinci luni, peste
pragul de 1.900, tranzacþionându-se
în culoarul 1.901 - 1.910 dolari. În
piaþa localã, preþul gramului de aur a
urcat de la 243,4340 la 246,5081 lei.

În piaþa monetarã a fost liniºte,
iar indicele ROBOR la 3 luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a stagnat miercurea aceasta
la 1,54%, nivel stabilit acum circa
douã sãptãmâni. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, s-a oprit la
1,65% iar cel la 12 luni la 1,75%.

Decizia autoritãþilor de la Beijing de
a interzice bãncilor ºi instituþiilor
financiare din China sã ofere servicii
de tranzacþionare a monedelor digitale
s-a suprapus peste anunþul fãcut de
Tesla cã autovehiculele electrice pe care
le produce nu vor mai putea fi
achiziþionate cu bitcoin, au provocat
prãbuºirea monedelor digitale.

Bitcoin s-a prãbuºit la miercurea
trecutã pânã la 30.300 dolari. La
sfârºitul perioadei, moneda digitalã
a recuperat o parte din pierderi ºi a
urcat pe platforma integratoare
WorldCoinIndex la 37.800 -
40.900 dolari

În urmã cu circa douã sãptãmâni,
ether s-a apropiat de 4.700 dolari, dar
a scãzut duminica trecutã spre 1.700
dolari. Miercuri, moneda digitalã
creºtea la 2.650 - 2.950 dolari.

Analiza cuprinde perioada 19
- 26 mai.
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Aceste douã cuvinte desemneazã mai întâi douã
sisteme filozofice, care provin din antichitate.
Materialiºtii îl socotesc drept pãrinte al lor pe
filozoful Aristotel, idealiºtii pe filozoful Platon.
Materialiºtii socoteau cã lumea s-a creat printr-o
organizare de la sine a materiei; idealiºtii socoteau
cã lumea pe care noi o vedem este o proiectare a
lumii adevãrate, lumea ideilor. Idealiºtii s-au
apropiat mult de unele religii, în special de
creºtinism ºi au acceptat cã lumea este creaþia
lui Dumnezeu. Între cele douã curente filozofice
au fost întotdeauna dispute ºi acestea nu se vor
termina cât va fi lumea lume. Nu despre aceste
aspecte doream sã vã vorbesc.

Aº dori sã mã refer la un alt înþeles al celor douã
cuvinte. Materialiºtii sunt oamenii care pun
accentul pe materie, pe bunurile materiale, pe
plãcerile vieþii pãmânteºti, în timp ce idealiºtii sunt
oamenii care îºi dedicã viaþa unor principii,
învãþãturi, norme morale ºi pun accentul pe viaþa
viitoare. Materialiºtii mai pot fi numiþi “oameni ai
pãmântului”; idealiºtii sunt numiþi ºi “oameni ai
cerului”. De multe ori, idealiºtii sunt luaþi în râs de
materialiºti, fiind socotiþi “oameni cu capul în nori”,
rupþi de realitate. Materialiºtii stabilesc copiilor lor
un drum în viaþã încã de când aceºtia sunt în faºã.
Se orienteazã spre profesiile în care sunt salarii
mari, beneficii, relaþii sociale, mãrire ºi putere.
Idealiºtii îºi orienteazã copiii spre profesiile în care
aceºtia manifestã de mici chemare, vocaþie, talent,
chiar dacã astfel de profesii sunt marginalizate,
prost plãtite, dispreþuite. Materialiºtii sunt în stare
sã mituiascã profesori, ca sã le dea copiilor lor
note mari, sã le asigure trecerea unor examene, sã
le procure copiilor tot felul de aparate, cât de
scumpe, ca aceºtia sã poatã sã copieze la teze, la
examene; idealiºtii insistã ca odraslele lor sã
munceascã, sã înveþe, sã-ºi însuºeascã temeinic
cunoºtinþele ºi nu ar fi în stare, nici picaþi cu smoalã
topitã, sã accepte o notã pe nedrept ºi, mai ales,
Doamne fereºte, un examen cumpãrat. Materialiºtii
mituiesc, plãtesc în dreapta ºi în stânga, apeleazã
la tot felul de pile ºi relaþii ca sã obþinã un loc de
muncã mai cãldicel pentru copii lor; idealiºtii
aºteaptã cu dosarele ºi diplomele sub braþ zile în
ºir la coadã pentru angajare, convinºi fiind cã totul
se face pe drept, legal, pe baza meritelor obþinute

Materialiºti ºi idealiºti
de-a lungul anilor de studii. Te miri cum o
gâsculiþã care abia a trecut prin ºcoalã este
angajatã într-o firmã centralã, pe când ºeful de
promoþie, îndopat cu multe-multe cunoºtinþe,
abia gãseºte un post la Cucuieþii din Deal sau la
Crãcãnaþii din Vale. Materialiºtii îºi cãsãtoresc
copiii cu parteneri care, musai, trebuie sã aibã
zestre cât mai solidã, funcþii cât mai bine plãtite,
vilã, maºinã ºi alte asemenea “calitãþi”; idealiºtii
socotesc ca bazã a cãsniciei dragostea,
înþelegerea, cinstea, buna-creºtere.

Materialiºtii trudesc zi ºi noapte, de multe ori
recurg la mijloace ºi metode certate cu legea ca sã
adune averi pe pãmânt, sã vâneze funcþii înalte, sã
fie vãzuþi, admiraþi ºi lãudaþi de cât mai multã lume;
idealiºtii îºi adunã atât cât le este necesar pentru
un trai decent, în rest fiind dispuºi sã se dedice
vieþii religioase, artei, meditaþiei, lecturilor.
Materialiºtii vor vorbi întotdeauna despre bani,
despre avere, despre afaceri, despre tot felul de
matrapazlâcuri prin care sã fenteze legea; idealiºtii
vor vorbi despre probleme religioase, morale,
artistice. Materialiºtii devin uºor-uºor niºte zgârciþi
notorii, asemenea Avarului lui Mollière sau lui Hagi
Tudose al lui Barbu ªtefãnescu-Delavrancea;
idealiºtii sunt gata sã-ºi  ajute semenul din puþinii
lor bani, din bunurile pe care le au, dar ºi cu vorba,
cu rugãciunea, cu prezenþa lor alãturi de cel necãjit
ºi îndurerat. Materialiºtii nu au niciodatã timp pentru
cele sufleteºti, sunt suprasolicitaþi de multe ºi de
toate; idealiºtii gãsesc timp ºi pentru rugãciune, ºi
pentru bisericã, ºi pentru lecturi ziditoare ºi pentru
a vizita pe cel bolnav, pe cel bãtrân ºi fãrã ajutor.
Idealist era Noe. Era în stare sã-L asculte pe
Dumnezeu, chiar dacã lumea râdea de el. Sã
construieºti pe vârful unui deal, acolo unde duceai
apa de bãut cu ulciorul, o corabie cât un bloc de
azi, nu e semn de sãnãtate mintalã. ªi, totuºi,
Dumnezeu aºa îi poruncise! Idealist era Sfântul Ioan
Botezãtorul. În numele adevãrului ºi dreptãþii îºi
riscã viaþa, demascând abuzurile ºi crima lui Irod.
Idealist era Iov. Suporta rãbdãtor nenorocirile,
convins fiind cã Dumnezeu n-a uitat de el. Idealiºti
au fost Sfinþii Apostoli. ªi-au pãrãsit casele,
familiile ºi toatã bruma de strânsurã ºi au plecat
sã-L urmeze pe Domnul Hristos, iar dupã Înãlþare

s-au rãspândit în lume sã-I propovãduiascã
învãþãtura. Nu primeau salariu sau alte beneficii
pentru asta, ci doar înjurãturi, bãtãi, temniþã ºi
moarte. Idealiºti au fost toþi sfinþii, care au renunþat
la toate cele lumeºti, pãmânteºti, ºi s-au dedicat
postului, rugãciunii ºi faptelor bune, sfârºind,
majoritatea, prin moarte martiricã. Materialiºti au
fost majoritatea bogaþilor ºi puternicilor lumii din
toate vremurile ºi din toate locurile, majoritatea
pãtimaºilor ºi vicioºilor, care ºi-au fãcut un ideal
în viaþã din satisfacerea poftelor ºi plãcerilor
trupeºti. Materialiºtii au impresia cã gãsesc fericirea
în bunurile materiale, în plãceri, în putere lumeascã;
idealiºtii socotesc cã adevãrata fericire o vor gãsi
abia în lumea de dincolo, când le vor fi rãsplãtite
faptele bune, rugãciunile, credinþa ºi nãdejdea în
Dumnezeu, dragostea de aproapele ºi de
Dumnezeu. Materialiºtii trãiesc ca sã mãnânce, îi
intereseazã clipa; idealiºtii mãnâncã  ca sã trãiascã;
îi intereseazã veºnicia!

Nu se poate  spune cã existã o separaþie clarã
între cele douã categorii. De multe ori ºi idealiºtii
se intereseazã mai mult decât le este necesar de
cele materiale, cum ºi materialiºtii încearcã sã se
apropie de cele spirituale. Tânãrul bogat din
Evanghelie este un exemplu în acest sens. O
transformare radicalã se poate produce, într-un
sens sau altul, dar destul de rar. ªi idealiºtii se
luptã sã aibã o locuinþã, dar una este sã ai douã-
trei camere ºi alta sã ai o casã cu patruzeci de
camere! ªi materialiºtii fac milostenie: fie din
interese omeneºti, fie “sã se punã bine” cu
Dumnezeu. Una este însã ca sã dai “bãnuþul
vãduvei” unuia mai amãrât ca tine, fiind conºtient
cã rãmâi tu însuþi flãmând în ziua aceea; alta este
sã dai o leþcaie dintr-un munte de dolari! În
împãrãþia lui Dumnezeu materialiºtii nu prea au
loc: “Mai lesne este sã treacã camila (frânghia)
prin urechile acului, decât sã intre un bogat în
împãrãþia cerului!” Împãrãþia lui Dumnezeu,
spunea Mântuitorul, arãtând spre un grup de
copilaºi, este “a unora ca aceºtia”, adicã a celor
curaþi cu inima, fãrã vicii, fãrã pãcate, fãrã legãturi
pãmânteºti prea puternice, a celor care ºi-au fãcut
un ideal în viaþã din a cuceri împãrãþia lui
Dumnezeu ºi din a-ºi mântui sufletul.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate
ºi petrecute va rãsuna multã vreme de acum
încolo. Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de
acte, înscrisuri privitoare la bani, bunuri
patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de gânduri
mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 27 mai îþi poate aduce tot
soiul de controverse, dar nu le lua în seamã.
Colegii de serviciu te solicitã mult în a doua
parte a sãptãmânii, în special ºefii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional. Aparent
existã oportunitãþi de colaborare cu ceilalþi, dar
sunt numai aparenþe. Existã hibe ascunse care
îþi pot dãuna în viitor, dacã acum accepþi sarcini
profesionale noi. De asemenea, ºi oficializarea
unei relaþii matrimoniale este de evitat,
deocamdatã. Apar cheltuieli legate de facturi,
taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi despre
penalizãri. Se recomandã prudenþã pe 27 mai
în mod special la banii ºi bunurile comune cu
alþii. Aspecte importante legate de cãlãtorii
îndepãrtate ºi de studii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de
activitãþi domestice. Raþionalizându-þi eficient
timpul ºi resursele, mai ales energia vitalã vei
putea finaliza totul cu succes. Sãnãtatea
fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în aer
liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Intervalul 27 ºi 28 mai aduce
rãscoliri în relaþiile parteneriale. Mãrul
discordiei sunt banii ºi bunurile comune cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din
segmentul profesional.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tãu. Cumva existã o rupturã între tine
ºi cei dragi. Deja te afli pe o altã frecvenþã faþã
de cei apropiaþi pânã nu de mult, astfel cã simþi
foarte bine diferenþele dintre voi. Îndatoririle
profesionale îþi oferã posibilitatea de a te detaºa
de neplãcerile amoroase ºi de a obþine succese
remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi
îþi va fi mult mai bine din toate punctele de
vedere. Este nevoie sã faci faþã provocãrilor
parteneriale.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi
gospodãreºti ºi cu discuþii familiale. Predominã
gustul dulce-amar acasã, dar cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Intervalul
27 ºi 28 mai animã segmentul amoros,
rãscolindu-þi amnitirile ºi dorul de o persoanã
iubitã, undeva, cândva. Þine-þi firea ºi nu te lãsa
luat de valul emoþiilor. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sã-þi dozezi
eforturile ºi sã-þi alegi, cu prudenþã, felul în care
rãspunzi la provocãri. Lasã-i pe ceilalþi sã se
bucure de strãlucirea ºi cãldura ta sufleteascã!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi
ascultã mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul tãu. Acasã
se animã atmosfera prin reuniuni cu persoane
dragi, pe care nu le-ai mai vãzut demult. Totuºi
ai grijã pe cine aduci în spaþiul tãu personal,
deoarece unii nu privesc cu ochi buni realizãrile
tale. Aventuri la finalul sãptãmânii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel.
Perioada 27 ºi 28 mai rãscoleºte relaþiile cu
anturajul apropiat, astfel cã de la un obiºnuit ºi
banal salut poate ieºi un scandal cu acte în
regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea sunt
viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba lui ºi
nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare ºi
fii cât mai scump la vorbã!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa
este un film în care joci diverse roluri, din când
în când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere ºi în tine ºi în el. Zilele de 27 ºi 28
mai aduc îmbunãtãþiri financiare prin diferite
variante. Una ar fi primirea salariului, alta ar fi
primirea unor cadouri sau favoruri. Evitã ziua
de 28 Mai pentru cheltuieli de orice fel!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organismului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete.
Urmeazã o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii,
astfel cã ar fi bine sã urmãreºti atent semnalele
organismului ºi sã iei deja mãsurile necesare.
Chiar dacã în zilele de 27 ºi 28 mai te vei simþi
mai bine ºi dornic de a te implica în multe ºi
mãrunte, nu forþa nota. A doua parte a
sãptãmânii aduce cheltuieli, dar ºi posibile
creºteri salariale. Este bine sã achiziþionezi
numai ceea ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul
sãptãmânii. Cu toate cã multe aspecte discutate
cu aceste persoane te pot necãji profund, undeva
în adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti. Totuºi
ar fi bine sã renunþi la persoanele prea insistente
sau la cele care doar profitã de pe urma ta. În a
doua parte a sãptãmânii, sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te odihneºti.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii în zilele de 27 ºi 28 mai, mai ales
dacã aceºtia sunt mai în vârstã decât tine sau
mai tineri, dupã caz. Însã, a doua parte a
sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã de retragere
din forfota cotidianã. Fii prudent atât în privinþa
sãnãtãþii, cât ºi în plan profesional, la locul de
muncã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice, deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri.  Pe 27 ºi 28 mai apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea
nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Rãbdare ºi toleranþã!

(27 mai 2 iunie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Având în
vedere
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de 30%.

Programãri
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de telefon:

0252.317377

Am redeschis Planetariul

I N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Pãtruþescu Ana
cu domiciliul în oraºul Strehaia, str. Independenþei, nr. 3,
judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la SGA
Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului Construire halã depozitare, sat Ciochiuþa, oraº
Strehaia, judeþul Mehedinþi.

Aceasta este o investiþie nouã.
     Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere
care vor fi colectate într-un bazin etanº vidanjabil.
     Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
      Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
     Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantuluidupã data de 26.05.2021.

Semnãtura

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) aduce la cunoºtinþã opiniei
publice încheierea Campaniei de depunere
fãrã penalitãþi a Cererilor unice de platã.
   Astfel, în perioada 01 martie - 17 mai
2021, au fost depuse un numãr de 802.956
cereri unice de platã pentru o suprafaþã
de 9.823.979 hectare.
   La o analizã comparativã a datelor, se
observã cã faþã de anul anterior numãrul
cererilor a scãzut cu 24.008 cereri, în timp ce
suprafaþa agricolã a crescut cu 9.041 ha. Avem
astfel confirmarea cã de la an la an fermierii
sunt tot mai conºtienþi de importanþa
comasãrii terenurilor pentru a creºte
productivitatea ºi competitivitatea pe piaþã.
   APIA a demonstrat încã o datã cã
profesionalismul, forþa ºi unitatea echipei
sunt cheia succesului, iar fermierii români
conectaþi la tehnologia actualã reprezintã
viitorul unei agriculturi moderne.
   Felicitãri echipa APIA, felicitãri dragi fermieri!
   Precizãm cã, în conformitate cu prevederile
comunitare ºi naþionale în vigoare, Campania
de primire a cererilor unice de platã continuã
timp de 25 de zile, respectiv pânã la data de
11 iunie 2021 inclusiv, cu aplicarea de
penalitãþi de 1% pentru fiecare zi de întârziere.
   La nivelul APIA CJ Mehedinþi au fost
înregistrate un numãr de 21.085 cereri
pentru suprafaþa de 143.228,84 ha, procentul
realizat fiind de 102,77% faþã de anul anterior.

INFORMARE

   În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, SECOM SA, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin,
telefon 0352 401 330, intenþioneazã sã solicite de la A. N. “Apele Române” - Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu Craiova,Revizuire Aviz de Gospodãrire a Apelor, pentru realizarea
lucrãrilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi
apã uzatã din judeþul Mehedinþi, în perioada 2014 - 2020" amplasat în urmãtoarele
UAT-urile: Drobeta Turnu Severin, ªimian, Baia de Aramã, Izvorul Bârzii, Strehaia,
Vânju Mare, Vânjuleþ, Hinova, Jiana ºi Burila Mare.
   Investiþiile prevãd extinderea sau reabilitarea sistemelor existente de alimentare
cu apã ºi canalizare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului prin intermediul urmãtoarelor persoane: ªef Departament
Implementare Proiecte ing. Adrian Bobîlcã ºi Responsabil de contract ing. Armand
Enache la telefon 0352401332 dupã data de 25.05.2021.

Societatea SECOM S.A.

 Urmare  din pag. 5 bazã cu salariile de bazã erau
în sumã de 2.237.750,00, vouchere de vacanþã nu se acordau.

La 31 decembrie 2018, la SPAET (Serviciul Public  de
Alimentare cu Energie Termicã), cheltuielile de bazã cu
salariile de bazã erau în sumã de 3.779.352,00, valoarea
voucherelor de vacanþã totaliza 134.500,00 lei.

La 31 decembrie 2019, la acelaºi SPAET, cheltuielile cu salariile
au sãrit la 4.064.494,00, iar valoarea voucherelor de vacanþã
totaliza 137.650,01 lei.

CUM SE „ÎNCÃLZESC” UNII...

Final Campanie depunere
Cereri de platã 2021!

(Va urma) KAUSTIC

ANUNÞ:
DJST Mehedinþi organizeazã în perioada 14 iunie - 26

noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret 2021.
   Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv
Metodologia, se pot obþine de pe site-ul Ministerului
Tineretului ºi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST
Mehedinþi (www.djstmehedinti.ro) sau de la adresa de mail
djst.mehedinti@mts.ro.
   Anunþul a fost publicat ºi în Monitorul Oficial, partea a VI-a.

 urmare din pag. 1

de rai, locaþie aflatã sub auspiciile
favorabile creþiei adânci, trainice pentru
truditorii ºi iubitorii artei vizuale. Iatã, deci
cum locaþia de sub Munþii Cernei  devine
centru al efervescenþei creatoare, un atelier
de experimentare a unor emoþii ºi idei
actuale, al unor stiluri germinative din
creaþia fiecãrui participant.
   În încheiere, ne exprimãm optimismul
în reuºita derulãrii acestei tabere de creaþie
ºi aºteptãm cu nerãbdare vernisajul
expoziþiei care va avea loc în data de
30.05.2021 orele 1100 la Castelul Apelor
(de Artã), strada Criºan din Drobeta
Turnu Severin.

Critic de artã, Diaconu Ion

ISVERNA 2021
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Dupã 7 ani, judeþul Mehedinþi va
avea din nou o echipã în eºalonul al
treilea al fotbalului românesc, dupã
ce Viitorul ªimian a câºtigat barajul
de promovare/menþinere în Liga 3 cu
Minerul Costeºti. Dupã 2-1 în
meciul-tur, disputat pe Stadionul
Severnav din Drobeta-Turnu
Severin, echipa mehedinþeanã a
pierdut cu 4-3 returul jucat la
Râmnicu-Vâlcea. Scorul general a
fost 5-5, dar având avantajul golurilor
mai multe marcate în deplasare,
Viitorul ªimian a promovat în Liga 3.
Andreas Casoni (22), Rãducu
Rãdulescu (55, 84) ºi Ion Traºcã (93
– penalty) au înscris pentru vâlceni,
în timp ce Marius Crãc (7), Dorian
Vasilicã (25) ºi Daniel Miºea (40) au
punctat pentru mehedinþeni, încã din
prima reprizã.

Precedenta echipã care reuºise
promovarea din Liga 4 Mehedinþi
fusese, în 2014, Minerul Valea
Copcii, care trecuse, la Slatina, cu
scorul de 2-0, de Gilortul Târgu
Cãrbuneºti (Gorj). Echipa de la Valea
Copcii s-a retras însã din campionat
dupã doar un tur, încheiat pe locul
10 în seria 4, cu 8 puncte în 13 etape,
din cauza problemelor financiare.
Aceeaºi soartã o avusese ºi
precedenta echipã care a promovat
de la Mehedinþi, CS Termo Drobeta
Turnu Severin, în 2010. Dupã ce au
câºtigat barajul jucat la Caransebeº,
scor 2-1 cu CS Chiºoda (Timiº),

ACS Luceafãrul Drobeta s-a
calificat cu ambele grupe în optimile
de finalã ale Campionatului Naþional
de Fotbal pentru Juniori U19 ºi U17.
În ultima etapã a minicampionatului
început luna trecutã, juniorii U19 au
dispus cu scorul de 12-0 de Viitorul
Pandurii, pe terenul sintetic de la

Comuna ªimian are viitor în Liga 3
severinenii încheiaserã
turul în seria 4 pe podium,
cu 19 puncte în 13 etape,
dar n-au mai avut resurse
financiare sã continue
sezonul. Anterior, în 2005,
CSF Agromec ªimian
promova, direct, în Divizia
C, fãrã baraj, dar, la fel ca
Termo ºi Minerul, s-a
retras din campionat la
jumãtatea turului din seria
5, pe care îl încheiase pe ultimul loc,
cu doar 3 puncte, din 3 remize!

Înfiinþatã în 2015, Viitorul ªimian
promite cã nu va avea soarta
precedentelor 3 echipe care au
promovat de la Mehedinþi ºi chiar
anunþã cã va deveni o echipã de
tradiþie la Liga 3. Clubul de fotbal al
celei mai mari comune din Mehedinþi,
ªimian, cu aproape 10.000 de
locuitori, susþine cã are deja bugetul
asigurat pentru viitorul sezon. “Dupã
7 ani de eºecuri, Viitorul ªimian a
scris o filã de istorie în fotbalul
mehedinþean. Am promovat, dar greu
de-abia acum începe. Trebuie sã
facem o echipã competitivã pentru
Liga 3, fiindcã nu vrem sã fim o
prezenþã meteoricã în Liga 3 ºi sã
retrogradãm dupã doar un sezon. Nu
se pune problema ca noi sã ne
retragem din campionat pe parcursul
sezonului, cum au fãcut-o celelalte
campioane judeþene de la Mehedinþi.
Bugetul pentru campionatul viitor îl

avem deja asigurat, prin eforturile
depuse de domnul primar Constantin
Truºcã, dar aºteptãm lângã noi ºi alþi
sponsori, chiar ºi Consiliul Judeþean
Mehedinþi, pentru a face o echipã
puternicã. Avem un proiect pe termen
lung, deja încep lucrãrile la noul
stadion din comunã, iar scopul
nostru e sã readucem acasã jucãtorii
plecaþi sã joace în alte judeþe,
deoarece în Mehedinþi nu au avut
unde sã evolueze de 7 ani. Nu
reprezentãm doar comuna ªimian, ci
întreg judeþul Mehedinþi”, a declarat
preºedintele echipei Viitorul ªimian,
George Sãrãcin.

Pânã va fi finalizat noul stadion din
comuna ªimian, ACS Viitorul va juca,
cel mai probabil, meciurile de acasã
din Liga 3, pe Stadionul Municipal
din Drobeta Turnu Severin.

Alãturi de Viitorul ªimian, din Liga
4 au mai promovat, duminica trecutã,
doar Voinþa Lupac (Caraº-Severin),
scor 3-0 ºi 0-1 cu CS Universitatea

II Craiova, Pobeda Bisnov (Timiº),
scor 2-1 ºi 0-0 cu Industria Galda,
Aurul Brad (Hunedoara), scor 2-2 ºi
3-1 cu Fortuna Becicherecu Mic,
Frontiera Curtici (Arad), scor 3-3 ºi
3-1 cu AFC Hermanstadt II Sibiu,
Real Bradu (Argeº), scor 4-0 ºi 2-0
cu CS Baloteºti, CSM Feteºti
(Ialomiþa), scor 0-0 ºi 2-2 cu CS
Fãurei, ºi Dinamo Bacãu (Liga 4
Bacãu), care a profitat de faptul cã
Bradu Borca nu s-a mai prezentat la
baraj, deoarece a anunþat cã oricum
vrea sã se retragã din Liga 3.
Campioanele judeþene de la Dolj
(Dunãrea Calafat) ºi Vâlcea (FC
Bãbeni) au ratat promovarea, dupã ce
au fost eliminate de Progresul Ezeriº
(0-3 ºi 0-0), respectiv Kids Tâmpa
Braºov (0-7 ºi 3-4). AJF Gorj ºi AJF
Olt nu au organizat Liga 4, deoarece
nu au avut suficiente echipe judeþene
care sã respecte Protocolul Medical
(teste antigene Covid), astfel cã n-au
avut reprezentante la baraj.

Juniorii de la Luceafãrul, calificaþi în optimi  Mircea Oglindoiu

Târgu Jiu, prin golurile izbutite de
Andrei Duþoiu (3 g), Alex Stoichinã
(2 g), Alex Moroºanu (2 g), Raul
Dragolici, Mario Viºan, Claudiu
Ciobanu, Ionuþ Arjocu ºi Samuel
Motoi. Dupã acest rezultat,
severinenii au încheiat seria a 10-a
pe primul loc, cu punctaj maxim în

cele 4 jocuri disputate.
Vineri, de la ora 12:00,
Luceafãrul va întâlni,
în deplasare, CSM
Slatina, câºtigãtoarea
seriei a 9-a, în optimile
C a m p i o n a t u l u i
Naþional de Juniori
U19.

La U17, Luceafãrul
s-a impus, în ultima
rundã, cu scorul de
5-2 pe terenul

contracandidatei ACS Viitorul
Pandurii Târgu Jiu ºi a încheiat seria
tot cu punctaj maxim. Remus
Bobocea (2 g), Mihai Dop, Rareº
Tomºa ºi Cesare Petculescu au
marcat pentru echipa severineanã,
care vineri, de la ora 12:00, pe
Stadionul Severnav, în optimile de

finalã ale competiþiei, va întâlni FCU
Craiova, câºtigãtoarea seriei a 9-a.
Echipa care se va impune în acest
meci se calificã în sferturile de finalã.

Pentru CSS Drobeta Turnu Severin,
cealaltã echipã severineanã prezentã
în Campionatul Naþional de Fotbal
pentru Juniori, sezonul s-a terminat
prematur. La U19, echipa antrenatã
de Andrei Dicu s-a impus, în ultima
etapã, cu scorul de 8-2 în deplasarea
de la LPS Târgu Jiu ºi a încheiat seria
a 10-a pe locul 3, cu 6 puncte. Antonio
Ionaºcu (3 g), Cosmin Popescu,
Eugen Toader, Relu Clement, Andrei
Cerbu ºi Deyan Þuþuman au înscris
pentru echipa severineanã. La U17,
CSS Drobeta Turnu Severin a fost
învinsã cu 3-0 de LPS Târgu Jiu ºi a
încheiat seria pe ultimul loc, fãrã
niciun punct acumulat în 4 jocuri.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
cetitori de Obiectiv, sã vezi ce mai
plâng fermierii pentru nea Daea.
Cicã îl vor înapoi la conducerea
agriculturii româneºti. Fãcea nea
Petre filosofia bobului de sãmânþã,
de sâmþa ºi agricultoru, þãranu
român ceva la pozonar, nu
ºulfãneala actualilor guvernanþi... Ce
mai, jale mare, da vremurile nu sã
mai întorc ºi nici anii!

Pãnã ºi al bãtrân al lu’ Zbanghiu
e supãrat, cã vinde cartofii pe un leu
ºi în piaþã îi dau alþii cu patru lei. Pã
da, aºa sunt cartofii în Piaþa Mircea,
4 lei, pã cuvântu lu al lu’ Zbanghiu.

Mã nepoate, nea Alin Chirilã,
deputatu’ se ºtie, îºi aminti de
Bazinu de înot  ºi chemã presa sã le
arate sala unde vor sta ziariºtii în
timpu’ competiþiilor sportive ce se
vor desfãºura din toamna anului
viitor, adicã 2022. Deocamdatã
clãdirea Bazinului este tot paraginã,
dar cu banii de proiecþie cheltuiþi.
Nu cu toþi,  cã au rãmas ºi pentru
finalizarea lucrãrilor, ne asigurã nea
parlamentaru’. Sã vedem în care an
ºi de câte ori s-or mai chema ziariºtii
pãnã atuncea. Probabel când o sã
fie ultima þeavã scoasã, când o sã
sã apuce de construcþie, apoi la
instalaþii, dupã aia la finisaje, dupã
asta în timpul liber, apoi când o
sã bage apã ºi cine ºtie când o sã
taie panglica.

Mãrineee, Mãrineee, vino repede
la televizor sã vezi minunea, striga
într-o dimineaþã Veta. Mã înfãþiºai
degrabã, crezând cã o fi fãcut
nepotu-miu Sucã vreo trãznaie ºi
l-au dat la tv. Da nu, Veta mi-o arãtã
pe frumoasa lu’ nea Tutilescu ãl

Sucã ºi fermierii lu nea Daea, gãtita lu’ nea Tutilescu
ºi capetele lu’ nea ministru di la Energie

mic, care ierea la televizor cu
capu în zori sã ia lecþii de gãtit.
Sã nu slãbeascã cumva nea
Cãtãlin.  Bravo! Chiar ieste de
laudã, sã ai aºa ceva acasã, sã
o tot þii!

Mã fraþilor, au unii neºte
ticuri de rãmân în memoria
colectivã. Ete, nea ministru’ AM
AUZIT, cel mai probabel aºa  va
rãmâne în memoria oamenilor
nea Virgil Popescu, dupã cum
rãspunde întrebãrilor legate de
majorãrile de gaz sau energie
electricã. Cum aude, sare ca
ars, zici cã l-au prins cu mâna
în pozonarele altora. Defect
profesional, n-ai ce-i face.

 ªi cum nu iasã fum fãrã un picuþ
de foc, fãrã cu tãciune, iote nici ce
se spune cã sã întâmplã pi la
Ambulanþa Mehedinþi nu ar trebui
trecut cu vederea, mai ales din partea
organelor abilitate. Sã zâce cã
manageru’ instituþiei ar fi intrat în
dizgraþia unor responsabili de sector
din conducerea PNL Mehedinþi
pentru cã doreºte profesionalizarea
Ambulanþei. Mai eczact, domnu’
manager nu este de acord ca sã mai
fie vreun angajat fãrã BAC. Corect,
dar de unde sã mai facã neºte crãiþari
nesãtuii di la guvernare, dacã nu
din... studii. Ai BAC , rezolvi cu zãce
miare, n-ai BAC, dai treiºpe miare
liberalului responsabil. Aºa cã
sugerãm organelor abilitate sã fie cu
oichii aþintiþi pe noile concursuri
anunþate a avea loc, mintenaº, la
AMBULANÞA Mehedinþi. S-ar putea
sã fie neºte surprizeee! Asta pãnã nu
tranformãm Ambulanþa în Dispensar?!

ªi, oricum, nea liderul PNL
MEHEDINÞI joacã la douã capete în

relatia cu Ludovic Orban ºi Florin
Cîþu, candidaþii la ºefia partidului.
Ieste un fel de LUP care face pe
SCUFIÞA ROªIE... poate-i merge.
Bine, nicio surprizã, toþi s-au
obiºnuit cu ‘mnealui, numai cine
nu-l cunoaºte sã mai frige!

Mã nepoate, avusãrãm parte de
multe sãrbãtori religioase, în ultima

perioadã  ºi mulþi credincioºi au
ajuns în Cimitirul din centru
Severinului. Numai cã cu greu au
reuºit sã ajungã pe la morminte ca
sã aprindã o lumânare, din cauza  nea Mãrin

BÃLÃRIILOR. Pãi cum plecã nea
Folescu în Parlament, cum rãmasã
cimitiru’ fãrã coordonare. Cã
‘mnealui sã pricepea ãl mai bine.
Poate aude ºi face ceva în sensu’ ãsta.

Între timp, fu grevã la Uzina de
Vagoane, unde liderul sindicatului
MEVA, Daniel Roatã sustine cã nu
existã dialog cu patronii. Pã care

patroni ºi care dialog?! Poate la anu
ºi la mulþi ani!

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


