
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXIII Nr. 1087

15 iulie 2021
16 pagini * 1,00 leu

pag. 2

pag. 4

“Am participat marþi, 13 iulie a.c., la un eveniment deosebit ºi
emoþionant: Ziua Naþionalã a Contabilului Român, exact în ziua în care
se împlinesc 100 de ani de la reglementarea acestei profesii în România.
   Pentru profesioniºtii contabili este o zi de importanþã majorã, mai ales
cã se împlineºte un secol de la reglementarea acestei nobile profesii în
România, un secol de când Regele Ferdinand I semna Decretul Regal
pentru aprobarea legii de înfiinþare a CECCAR. Profesia de contabil
înseamnã tact ºi echilibru, însemnã precizie, inteligenþã ºi determinare.
   Nu întâmplãtor, manifestarea din acest an s-a desfãºurat sub egida
‹Tradiþie pentru viitor. Evoluãm împreunã!› Societatea noastrã evolueazã
armonios doar împreunã cu dumneavoastrã ºi cu experienþa
dumneavoastrã pusã în slujba economiei naþionale.

 Vã doresc multã sãnãtate ºi putere de muncã! La mulþi ani!”
Ramona CUPÃ, Vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Mehedinþi

Cetatea Medievalã a Severinului, aflatã în ultimul timp într-un amplu
proces de transformare, are de astãzi o nouã imagine, graþie dãruirii profesionale
ºi respectului faþã de istoria acestui edificiu cultural, ale domnului manager
Sorin VIDAN, întregii echipe implicate ºi ale finanþãrii primite din partea Primãriei
Drobeta Turnu Severin prin grija primarului Marius Screciu.
   S-au cumpãrat obiecte vechi de sute de ani, s-au achiziþionat reproduceri
de tunuri, armuri, obiecte gospodãreºti, s-au creat sãli ºi un salon medieval.
   Toate acestea pentru a pune mai mult în valoare importanþa istoricã a cetãþii.

S-a redeschis Cetatea Medievalã a Severinului

În perioada 12 iulie - 08
august a.c., cele douã studente au fost
repartizate pentru efectuarea stagiului
de practicã prevãzut în programa de
învãþãmânt, în cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
   Pentru aplicarea adecvatã ºi
valorificarea cunoºtinþelor ºi
competenþelor dobândite, viitoarele
jandarmeriþe sunt repartizate sã
desfãºoare activitãþi specifice în
structurile de ordine ºi siguranþã

Varã severineanã
cu scriitori

Douã studente  din cadrul  Academiei de Poliþie
“Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Jandarmi se aflã

în stagiul de practicã la Jandarmeria Mehedinþi
publicã, fiind coordonate de
jandarmi cu experienþã, care au
calitatea de tutori profesionali.
   Stagiul de practicã are un caracter
practic-aplicativ, principalele
modalitãþi de pregãtire fiind însuºirea
modului de acþiune în cadrul
elementelor de dispozitiv ºi
participarea la diverse misiuni de

ordine publicã.  Activitãþile au ca scop
consolidarea ºi transpunerea în practicã a
cunoºtinþelor teoretice asimilate, formarea
ºi dezvoltarea deprinderilor practice.
   La finalul stagiului, studentele vor fi
evaluate pentru activitatea desfãºuratã
ºi li se vor acorda calificative care vor
transmise instituþiei de învãþãmânt

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare Relaþii
Publice ºi cu Publicul

Nas în nas cu
premierul
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„România educatã” -
Muntele S-a scremut
ºi a nãscut o mãrgicã

Teroarea minciunii
- o realitate
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Editorial              de Sorin Vidan

Mare sãrbãtoare, mare, a
avut loc la Palatul Culturii, cu
alegerea liberalilor vechi ºi noi, cã
a avut loc ºi o „premenire” de
funcþii ºi oameni care mai de care,
strânºi laolaltã sã termine odatã cu
ciuma roºie, dar nu acuma, în
2024, la alegeri. Aºa cã mai e timp.
Vivace, debordând de o bucurie
extraordinarã ºi temeinic justificatã,
onor Domn Ministru al Energiei,
Virgil Daniel Popescu, l-a aºteptat
pe celãlalt Onor, Primul Ministru
Florin Cîþu cu braþele deschise ºi
un zâmbet fariseic pe toatã faþa, ca
sã vadã pesediºtii ce-nseamnã
iubirea de þarã, de partid ºi de
aproapele tãu. Dacã nu era cãldura
asta insuportabilã poate se vãrsau
ºi ceva lacrimi, cã tare ne e drag,
de la o vreme, de Onorabilii care
viziteazã Severinul. Cu excepþia lui
Ludovic, dat la o parte în aceste zile
de însemnãtate crucialã pentru
viitorul LOR. În fine, am remarcat
la aceastã conferinþã de alegeri la
PNL cam 45% din efectivul PSD,
cu tot cu primari, aºa cã
„premenirea” nu-ºi prea are rostul,
mai cu seamã cã unii dintre ei au
prins ºi ceva funcþii, ceea ce nu-i
de ici-colea. Au fost „daþi la o
parte” Coandã, de la Bâcleº, familia
Trancotã ºi mai sunt, dar n-are rost
sã-i pomenim aici cã nu-ºi mai
gãsesc alt viitor politic pe urmã.
Adicã dupã 25 septembrie, când are
loc JIHADUL penelist dintre fostul
OM al lui Iohannis, Orban, ºi
actualul OM al aceluiaºi Iohannis,
Cîþu. Sper sã nu fie cãldurã
insuportabilã ºi sã se lase cu
lacrimi, ca-n bancul ãla cu
„Moscova nu crede în lacrimi”...
   În fine, a fost frumos, mai cu
seamã cã predominau mãscuþele
galbene, asortate evenimentului,
sala arhiplinã, dupã care au început
vestitele LAUDATIO

Trãiascã ºi înfloreascã...
(LAUDÁTIO s. f. Discurs în care
se elogiazã cineva sau ceva;
panegiric).
   Tonul a fost dat de Gigel ªtirbu,
„maestru de ceremonie” ºi a
continuat pânã când am pãrãsit
sala, cã era-n familie ºi noi nu
facem parte din ea, cum ar vrea unii
ºi alþii, tot din presã. La sfârºit, ca
de obicei, singurul „catindat” a fost
ºi (re)ales, adicã nimeni altul decât
Virgil Daniel Popescu: 385 voturi
valabil exprimate, 383 voturi
pentru, 1 împotriva ºi 1 nul! Ãºtia
doi, deh, niºte pesediºti care
încearcã marea dragoste liberalã cu
degetul mic, probabil...
   “Liberalii pot sã ridice Oltenia,
România! (...) Aºa cum a spus ºi
Florin Cîþu: urmeazã o perioadã în
care se vor face investiþi i
importante în judeþul Mehedinþi, în
Oltenia (numai 400 milioane de
euro pentru extinderea reþelei de
gaze naturale), plus alte milioane
de euro pentru proiecte importante
de infrastructurã (drumul expres
Lugoj - Drobeta Turnu Severin -
Craiova - Calafat ºi altele).
Totodatã, premierul a anunþat cã
vom face investiþii în comunitãþile
locale, prioritãþile fiind: drumurile,
sisteme de apã - canalizare ºi
alimentare cu gaze naturale. Nu a
fost uitatã nici investiþia în fabrica
de arme de la ªimian sau cea de
la Halânga. Da, ce am promis
facem! Mã bucur cã ºi Florin Cîþu
împãrtãºeºte aceeaºi viziune: ce
promitem, aia facem! Împreunã
pentru mehedinþeni, pentru
români, pentru România! PNL
va f i cel mai puternic ºi
respectat partid din România,
care va guverna cel puþin 8 ani
de zile. Pentru cã liberalismul
este cea mai bunã soluþie pentru
România”, declara Virgil Popescu.

Sâmbãtã pe la prânz duceam o
cutie cu cãrþi spre casã când m-am
intersectat cu nimeni altul decât cu
însuºi premierul României. Mergea
dumnealui, la pas lejer, trecând spre
Teatru unde avea loc convenþia
judeþeanã a PNL. Însoþit, evident, de
un grup restrâns de oficiali. Nu era
mai nimeni la ora aceea pe stradã ºi
nu am prea avut cu cine sã comentez
întâmplarea, nu am avut cu cine sã
schimb o cât de micã impresie.

Trebuie sã recunoaºteþi cã nu vã
întâlniþi chiar zi de zi cu premierul
þãrii pe stradã, sau cel puþin nu în
oraºul nostru blajin ºi ars acum de
o caniculã de pominã. Tot atât de
adevãrat e cã am vãzut perindându-
se pe la noi o mulþime de miniºtri
ºi chiar mulþi premieri.

Ultimul premier pe care l-am vãzut
la Severin a fost Viorica Dãncilã.
Micuþã de staturã, cochetã, mi-a dat
impresia unei femei hotãrâte, cu tãrie
de caracter, fermã pe poziþii. Cred
cã dacã nu avea ghinionul sã se
tamponeze politic de Liviu Dragnea,
Viorica Dãncilã putea lãsa o
impresie mult mai puternicã în

Nas în nas cu premierul
istoria politicã a acestor ani.
Episodul cu candidatura la
preºedenþie pur ºi simplu a
îngropat-o politic, aºa cum un eºec
similar l-a îngropat pe Mircea
Geoanã, pe Adrian Nãstase.

Premierul Florin Cîþu nu lasã o
impresie rea, dar nici una pregnantã.
Opþiunea liberalilor pentru dumnealui
la ºefia partidului are un calcul bun
în spate (e premier, are pârghiile
necesare sã sprijine zonele politice
liberale, aºa cum au fãcut-o ºi alþii la
rândul lor) dar e ºi extrem de riscantã.
Florin Cîþu mi se pare mai degrabã
un bun tehnician, un bun executant,
nu ºi un politician veritabil. Doar
proba de anduranþã, timpul, va dovedi
dacã am sau nu am dreptate.

Sigur, pe moment, pare soluþia
cea mai raþionalã pentru liberalii
care vor trebui sã aleagã între
tradiþie (Orban) ºi realitatea
imediatã (Cîþu). Nu va fi însã un an
uºor nici la guvernare.

În cazul revenirii mãsurilor de
austeritate, expresia lui Iohannis cu
mica perioadã de vacanþã, va fi
perceputã ca un antecalcul grav. Iar
tensiunile se vor accentua. Abia
atunci factura politicã a pandemiei
va cãdea pe umerii guvernului, ºi
va fi jale ºi prãpãd.

Am mai vãzut o diferenþã între un
megalodon politic cum era
Bãsescu ºi liderii de azi. Bãsescu
dacã mergea la pas prin Severin
strângea mâini, saluta, fãcea glume,
era un spectacol, ºi fãcea totul ca
sã capteze atenþia, sã fie plãcut. A
fost poate ultimul politician de rasã
al unei Românii în evident declin.
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Marþi, 13 iulie a.c., la sediul Centrului Municipal
Integrat pentru Situaþii de Urgenþã din Bucureºti,
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale (STS) ºi Dacia
România au realizat o demonstraþie privind modul de
funcþionare a eCall. Reglementãrile europene impun ca
aceastã tehnologie sã fie instalatã pe toate modelele de
maºini proiectate ºi fabricate dupã luna aprilie 2018.
   Automat, în cazul activãrii senzorilor de impact sau în
mod manual, la iniþiativa ºoferului sau a pasagerilor,
vehiculul, prin intermediul sistemului eCall, genereazã
declanºarea unui apel de urgenþã, asigurând transmiterea
rapidã de date esenþiale pentru echipajele de intervenþie. În
sistemul informatic al 112, operatorii ºi dispecerii pot vedea
poziþia geograficã a maºinii, seria VIN, tipul vehiculului,
tipul combustibilului utilizat, direcþia de deplasare ºi modul
de declanºare a sistemului - automat sau manual. Ulterior,
dupã transmiterea datelor, se stabileºte o legãturã de voce
între ocupanþii autovehiculului ºi Serviciul de urgenþã 112.

Tehnologia eCall de la bordul maºinii poate salva vieþi
În cazul producerii unui accident rutier, sistemele eCall
genereazã automat apelarea numãrului 112 ºi transmiterea
cãtre Serviciul de urgenþã a informaþiilor relevante pentru
localizarea precisã a evenimentului ºi pentru intervenþia
echipajelor de salvare. Imediat dupã impact, date precum
coordonatele GPS, seria VIN, tipul vehiculului, tipul
combustibilului utilizat ºi direcþia de mers sunt furnizate de
autovehiculele echipate cu eCall.

Patru elevi ai Clubului
Sportiv din Orºova care se antrenau
în zona Golfului din oraº cu o canoe
pentru a participa în curând la o
competiþie de nivel naþional au fost
marþi pe punctul de a-ºi pierde viaþa
dupã ce au fost loviþi de o ºalupã.

Ambarcaþiunea era condusã de un
fost poliþist de frontierã, care, din
primele declaraþii, se pare cã nu i-a
observat pe copii cu vârste cuprinse
între 14 ºi 16 ani. Accidentul respectiv
a fãcut înconjurul þãrii ºi a scos la
ivealã o serie de nereguli. Cea mai
gravã dintre ele are legãturã cu
pontoanele care sunt amenajate pe
faleza de la Orºova ºi care
funcþioneazã ilegal. Chiar dacã acest
lucru nu le convine barcagiilor,
aceºtia vor vedea cã în curând nu îºi
vor mai desfãºura activitatea ca ºi
pânã acum în locul respectiv.

Primarul Marius Stoica spune cã
toate pontoanele sunt amenajate
ilegal, dupã cum a reliefat un raport
al Administraþiei Bazinale Ape Banat.
Edilul spune cã este obligat de cei de

Anchetã dupã un incident periculos pe Dunãre, la Orºova!
la Ape sã îndepãrteze toate
amenajãrile ilegale, respectiv
pontoanele. Stoica mai afirmã cã
pânã acum situaþia a fost toleratã, dar
incidentul cu elevii sportivi a creat un
precedent periculos. În cazul în care
deznodãmântul evenimentului de
marþi ar fi fost ºi mai tragic, cu
siguranþã ancheta ar fi ajuns ºi la
modul în care sunt amenajate
pontoanele pe faleza Dunãrii.

„Cel care ºi-a fãcut un ponton l-a
ancorat pe taluzul meu fãrã acceptul
meu, ca autoritate locale. În plus, a
secþionat gardul fãrã sã aibã accesul
proprietarului, adicã al Unitãþii
Administrativ Teritoriale. Sunt de
acord cã foarte mult timp s-au închis
ochii, dar acum nu mai putem, mai
ales cã s-a creat un precedent extrem
de periculos. Dacã situaþia vreunuia
dintre copii ar fi fost mai gravã, ce s-
ar fi întâmplat mai departe? Toate sunt
amplasate ilegal ºi nu au autorizaþii.
Apele Române nu au dat avize pentru
amplasarea lor, Primãria nici atât, deci
sunt ilegale ºi vor dispãrea de aici,

posibil chiar în cursul acestei veri”,
afirmã primarul.

Cei care îi plimbã pe turiºti pe
Dunãre cu ºalupele nici nu vor sã audã
de aceste declaraþii, la fel cum nu sunt
de acord cã colegul lor implicat în
accidentul nautic ar avea vreo vinã
pentru cele întâmplate.

„Totul e legal. Cum sã fie ilegal?
Pontoanele sunt în evidenþa
Cãpitãniei, sunt verificate, taxate, nu
e nicio problemã cu ele. Sunt acte la
zi, nu ne facem griji. Iar colegul nostru
care e implicat în incident vã
asigurãm cã nu avea vitezã ºi, evident,
cã nu a dorit sã facã acel accident.

Este la fel ca pe stradã când se
întâmplã un accident. Nu se interzice
circulaþia maºinilor din cauza asta”,
a spus unul dintre barcagii.

Mutarea bãrcilor de pe falezã este
totuºi doritã de sportivi ºi de cei care
îi antreneazã. Aceºtia spun cã nu au
unde în timpul verii sã se antreneze,
deºi golful le oferã suficient spaþiu.
Locul e plin de ºalupe care sunt
periculoase pentru elevi. Profesorul
Ilie Bãnãduc afirmã cã locul deºi
printre cele mai bune ca spaþiu de
antrenament pentru sportivi, riscã sã
disparã de pe hartã din cauza
ºalupelor. Sportivii trebuie sã vinã la
antrenamente dimineaþa devreme sau
seara târziu pentru a fi în siguranþã,
în timpul zilei ºalupele fiind cele care
dominã golful.

Deocamdatã ancheta privind cele
întâmplate marþi a fost preluatã de IPJ
Mehedinþi, care face cercetãri într-un
dosar de vãtãmare corporalã din
culpã. Cel vizat este un fost poliþist
de frontierã, ieºit la pensie ºi care, în
timpul liber, plimba turiºtii pe Dunãre.
Culmea este cã ºi salvatorul copiilor
este un actual poliþist de frontierã,
coleg pânã nu de mult cu cel
considerat responsabil de cele
întâmplate.

„E un om extraordinar, un bun
pilot, cu care în diverse misiuni pe
care le-am avut împreunã pe Dunãre
ºi-a dovedit mãiestria ºi talentul.
Iniþial nu aveam de unde sã ºtiu cã el
este cel care a produs accidentul, dar
ulterior, când a revenit la locul
accidentului, l-am recunoscut. Era
transfigurat complet, tremura tot ºi
aproape cã plângea. Era marcat
profund de ceea ce s-a întâmplat ºi
sunt sigur cã regretã ºi cã nu a vrut
sã se întâmple aºa ceva”, a spus
Sebastian Sârbu, salvatorul copiilor
loviþi de ºalupã.

 Gelu Ionescu

   Este important de precizat cã sistemul eCall activeazã
transmiterea datelor doar în momentul producerii unui
accident sau dacã ocupanþii vehiculului îl acþioneazã
manual, astfel cã maºina nu este monitorizatã în timp
real. În situaþia declanºãrii manuale, pasagerii nu pot
întrerupe procesul de apelare ºi, pentru a nu genera
alertarea falsã a agenþiilor de urgenþã, este necesar ca
aceºtia sã comunice cu operatorul 112.
   Totodatã, aceastã tehnologie nu presupune costuri suplimentare
pentru pasageri ºi nu necesitã configuraþiisuplimentare faþã de
cele realizate în timpul procesului de fabricare a maºinii.
   Potrivit statisticilor Serviciului de urgenþã 112, în
perioada ianuarie 2020 - iunie 2021, s-au înregistrat
189.213 apeluri la 112 referitoare la evenimente
rutiere, dintre care 4.286 au fost efectuate prin sistemul
de comunicaþii eCall. Dintre acestea, în 850 de cazuri
apelul s-a declanºat automat la impact, iar în 3.436
de situaþii apelul a fost iniþiat de ocupanþii vehiculului.
   România a fost prima þarã din Europa care, în anul 2013,
a pregãtit infrastructura de comunicaþii, la nivel naþional,
pentru implementarea serviciului de urgenþã eCall.

Biroul de Presã al STS
Biroul de presã al Dacia România
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Începutul lunii
iulie  reprezintã  pentru
Centrul  Cultural “Nichita
Stãnescu”, instituþie de
culturã aflatã sub
patronajul  Consiliului
Judeþean Mehedinþi,
debutul unor activitãþi
culturale intense.
   Proiectul “Varã
severineanã cu scriitori”
a avut loc la Casa
Tineretului ºi s-a bucurat
de o largã audienþã,
numeroºi oameni de
culturã fiind prezenþi la
eveniment.  O
manifestare extrem de
reuºitã în care toatã lumea s-a
bucurat de slovele adunate în
versuri sau prozã, de inconfundabila
mireasmã a cãrþii proaspãt ieºitã de
sub tipar, de vioiciunea spiritului ºi
uºurinþa dialogului.
   Din program au fãcut parte
lansarea de cãrþi a unor reputaþi
scriitori mehedinþeni ºi din þarã (Titu
Dinuþ - Furiºul din adânc; Monica
Patriche - Un sfert de veac de
singurãtate;) dar ºi cel mai recent
numãr al Revistei de culturã ºi tradiþii
“Rãstimp” editatã de Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”.
    De asemenea,  la ediþia din acest
an, moderatã de cunoscuta
scriitoare Ileana Roman, un moment
importatant l-a constituit medalionul
dedicat lui Laurenþiu Cerneþ,
prezentat de Nina Ceranu.
   Aºa cum ne-a obiºnuit, Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu” ºi
managerul Emilia Mihãilescu a venit
spre iubitorii de carte, de culturã, cu
o manifestare deosebitã, de calitate,
cu oameni speciali ºi tipãrituri
importante.

Laurenþiu Cerneþ
spre aducere aminte

   Laurenþiu Cerneþ  cunoscut
prozator, dramaturg, nãscut la 11 mai
1931, la Cerneþi, Mehedinþi,  aflat pe
lista memorialului scriitorilor deþinuþi
în închisorile comuniste, membru al
Uniunii Scriitorilor Filiala Timiºoara;
a semnat ºi cu pseudonimele: L. Orin,
Zitron, Jean-Auguste Petitclou, Gino
Poverini, Franz Mitterlied, Juan
Felippe Jonja, Edward Mc Nursey, M.
Topolniþa, L. Bobleanþã, Voltaire Jr.,
P. Ardon, Hanibal Begga, Nirol),
Cerneþi-Mehedinþi.
A colaborat la: “Scrisul bãnãþean”,

„Orizont”, „Tribuna”, „Cronica”,
„Ateneu”, „Urzica”, „Tvaranie”
(Titograd), „Bagdala” (Crusevac),
„Ahoj na sobotu” (Praga),

Varã severineanã cu scriitori

„Luceafãrul”, „Literatorul”, „Meridianul
Timiºoara”, „Anotimpuri literare”,
„Amfitrion”, „Banatul”, „Pardon”,
„Orient Latin”, „Delvilag” (Szeged),
„Pãcalã” etc.
   Volume publicate: Omul de un

milion, Bucureºti, Editura pentru
Literaturã,1966; Experienþele lui
Ionete, Bucureºti, Editura pentru
Literaturã, 1967; Arºiþa, Bucureºti,
Editura pentru Literaturã, 1968;
Câteva luni de trãit, Bucureºti, Editura
Eminescu, 1971; Amintirile unui
mincinos, Timiºoara, Editura Facla,
1974; Draga noastrã preºedintã.
Bãrbatul la 30 de ani, Bucureºti,
Cartea Româneascã, 1976; Un car de
suflet, Timiºoara, Editura Facla, 1977;
Amintiri inventate, Bucureºti, Editura
Albatros, 1978; Iubirea, Chiajna ºi eu.
Mãrirea ºi decãderea lui Alior Sfoiag,
Bucureºti, Cartea Româneascã, 1978;
Mic dicþionar de subiecte comice,
Timiºoara, Editura Facla, 1979; Idei
de gata, Bucureºti, Editura Albatros,
1981; etc.
   Premii:
   Premiul Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Timiºoara (1978);
Premiul de Excelenþã al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala
Timiºoara (1997, 1999); Diploma de
onoare „Opera Omnia” a Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala
Timiºoara (2001).
   Referinþe critice
   În periodice: Nicolae Manolescu,
„Contemporanul”, nr. 36, 9 sept.
1966; Traian Liviu Birãescu,
„Orizont”, nr. 10, 1966; Al. Coman,
„Cronica”, nr. 7, 18 febr. 1967; Alex.
ªtefãnescu, „Luceafãrul”, nr. 52, 15
dec. 1971; Cornel Ungureanu,
„Orizont”, nr. 1, 1972; Eugen
Dorcescu, „Orizont”, nr. 33, 18 aug.
1976; Sorin Titel, „România
literarã”, nr. 40, 30 sept. 1976;
Marian Odangiu, „Orizont”, nr. 50,

1984; Olimpia Berca, „Orizont”, nr.
28, 1989; Alexandru Ruja,
„Renaºterea Bãnãþeanã. Paralela
45”, 20 iulie, 1999, º.a.
   În volume: Florea Firan, De la
Eminescu la Arghezi,Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1975; Marian
Popa, Dicþionar de literaturã românã
contemporanã, Bucureºti, Editura
Albatros, 1977; Dicþionar cronologic
- Literatura românã,Bucureºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1979;
Anton Cosma, Romanul românesc
contemporan, Bucureºti, Editura
Eminescu, 1988; Florea Firan,
Profiluri ºi structuri literare,Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 1986;
Alexandru Ruja, Parte din întreg,
Timiºoara, Editura de Vest, 1994;
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel
Sasu, Dicþionarul scriitorilor români,
Bucureºti, Editura Fundaþia Culturalã
Românã, 1995; Alexandru Ruja, Parte
din întreg II, Timiºoara, Editura
Excelsior, 1999; Aquilina Birãescu,
Diana Zãrie, Scriitori ºi lingviºti
timiºoreni,Timiºoara, Editura
Marineasa, 2000; Dicþionarul General
al Literaturii Române, Academia
Românã, Bucureºti, Editura Univers
Enciclopedic, 2004; Dicþionar al
scriitorilor din Banat, coordonator
Alexandru Ruja, Timiºoara, Editura
Universitãþii de Vest, 2005; Aurel Sasu,
Dicþionarul biografic al literaturii
române, Piteºti, Paralela 45, 2006.

Nina Ceranu - o locomotivã
culturalã ºi Dumitru Opriºor un

jurnalist iubitor de poveºti
   Doamna Nina Ceranu, care a fãcut
o amplã prezentare a scriitorului
Laurenþiu Cerneþ,  redactor-ºef al
revistei „Orient Latin” ºi manager al
Editurii Eubeea, s-a nãscut pe 17
decembrie 1948, la Jiana (Flãmânda),
judeþul Mehedinþi. A publicat 13
volume ºi o antologie, fiind distinsã
de douã ori cu Premiul Uniunii

Scriitorilor, Filiala
Timiºoara.
   Despre domnia sa
bãnãþenii, în mijlocul
cãrora s-a stabilit,
spun  “nu e doar o
scriitoare cu operã
serioasã, e  mult mai
mult de atât: e o
locomotivã culturalã
cu combustii
nemãsurate, un
coagulant al unei
zone literare pe care
o þine vie ºi prolificã,
un om bun, darnic,
rãbdãtor, tenace. ªi
un pic sfios.

  Este fondatoarea ºi directoarea
Editurii Eubeea, o editurã ca o micã
maºinãrie miraculoasã, cãreia i se
datoreazã apariþia unor cãrþi bune,
multe, din arealuri scriitoriceºti
altminteri vitregite. Cãci Nina Ceranu
nu s-a limitat la a-ºi scrie ºi publica
propriile-i cãrþi, ci s-a încãpãþânat sã
se dedice unor aproape utopice
cauze ale aproapelui literar. A publicat
o remarcabilã antologie de literaturã
femininã (Crinul, cofetãrie pentru
doamne), a adunat între coperte Olteni
în Banat, a fondat, împreunã cu soþul
ei, poetul Ilie Chelariu, revista Orient
Latin, unde sunt publicaþi autori
importanþi ºi scriitori debutanþi, nume
noi, nume mari ºi nume aproape
uitate. Dacã zicala despre oltenii
veniþi în Banat sã fie ºefi trebuia
spulberatã, Nina Ceranu, fidelã afectiv
ºi literar spaþiului oltenesc,
mehedinþean, în care s-a nãscut, a
venit în Timiºoara sã salahoreascã,
robace, întru buna aºezare în culturã
a locului”. ( Timiº online).
  De asemenea,  la eveniment a
participat domnul Dumitru Opriºor
jurnalist, prozator ºi poet. Domnia sa
a publicat opt cãrþi ºi este prezent în
alte douã, colective. Poezia sa a fost
tradusã în limbile francezã ºi sârbã.
   Din 2002 este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala
Timiºoara.
 A obþinut Premiul „Tradem” al editurii
Scrisul Românesc, Marele Premiu al
Asociaþiei Presei din Timiºoara,
Premiul Pro Cultura, acordat de cãtre
Consiliul Judeþean Timiº.
   Despre Dumitru Opriºor, un mare
scriitor ºi jurnalist severinean plecat
în Banat, Robert ªerban  spune cã
este  “un jurnalist de la care am învãþat
multe, ºi nu doar când am fost colegi,
pentru care nu este complicat sã fie
ºi scriitor ºi jurnalist”.

 Gabriela Pogaci
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O a doua întâlnire din seria Repatriot
Turism Talks – “Hai în Oltenia” a reunit zilele
trecute antreprenori, profesioniºti în turism
din Oltenia, autoritãþi locale, pentru a discuta
despre potenþialul turistic al acestei regiuni.
   Evenimentul a fost moderat de Otilia Loidl,
avocat ºi antreprenor în turism ºi Hilde Brandl,
arhitect ºi antreprenor în domeniul proiectãrii.
Rezultatul a fost cã evenimentul online a avut
peste 12.000 de vizualizãri, iar printre
participanþi au fost Marius Bostan - iniþiatorul
proiectului Repatriot, Dragoº Anastasiu -
liderul proiectului Repatriot Turism, Iulian
Popescu - consilier de stat la cancelaria Prim
ministrului care a povestit despre judeþul lui
natal, Gorj, poetul Mircea Dinescu care
desfãºoarã activitãþi de turism în Portul
Cultural Cetate, judeþul Dolj, primarul
municipiului Râmnicu Vâlcea Mircia Gutãu,
precum ºi primarul localitãþii Novaci, Dumitru
Leuºtean, localitatea în care începe
Transalpina.
   Discuþiile au vizat o serie de obiective
turistice din Oltenia de sub munte. Conform
unui comunicat de presã, în cadrul întâlnirii
s-a vorbit despre Hanul Vatra, din Oltenia de
sub Munte, situat lângã Horezu, în Costeºti,
clãdire istoricã reabilitatã de Otilia Loidl,
repatriatã din Germania ºi soþul ei, Dan Loidl,
arhitect, ºi transformatã în pensiune. Marius
Bostan a arãtat ce rol îi revine diasporei în
promovarea României pe plan internaþional,
în vederea conectãrii diasporei cu þara ºi
despre proiectul Repatriot, iniþiat de Romanian
Business Leaders.
   Nu s-ar fi putut vorbi despre Oltenia fãrã a
aduce un omagiu celebrului sculptor
Constantin Brâncuºi, nãscut în satul Hobiþa,
judeþul Gorj, care a fost la rândul lui parte a
diasporei din Franþa ºi care a lãsat moºtenire
celebrele opere de artã “Masa Tãcerii”, “Poarta
Sãrutului”, “Coloana Infinitului” ce pot fi
vizitate la Târgu Jiu ºi care sunt un tezaur
artistic în aer liber. Charlie Ottley, producãtor
BBC, a prezentat prin filmãrile sale deosebite,
o parte din frumoasele locuri, tradiþiile ºi arta
culinarã din Oltenia. Mircia Gutãu, primarul
municipiului Râmnicu Vâlcea a prezentat
frumuseþile locului, staþiunile Cãlimãneºti,
Cãciulata dar ºi municipiul Râmnicu Vâlcea
ºi facilitãþile turistice de care se pot bucura
vizitatorii acestor locuri având în vedere
ospitalitatea locuitorilor din aceastã zonã.
   Zona Olteniei este a doua zonã ca numãr de
mãnãstiri dupã Bucovina, aici aflându-se
Mãnãstirile Cozia, Bistriþa, Hurezi, Gruiul
Lupului, Sãrãcineºti, Aºezãmintele Monahale

Mii de participanþi la o discuþie on-line
despre turismul din Oltenia

Pentru a marca aceastã zi, pompierii
mehedinþeni au organizat activitãþi de informare
preventivã în douã parcuri din municipiul Drobeta
Turnu Severin. Cadrele ISU Mehedinþi au fost în
mijlocul cetãþenilor, unde au desfãºurat acþiuni de
diseminare a mesajului preventiv, prin distribuirea
de materiale suport: flyere ºi stickere.
   Activitãþile au urmãrit creºterea nivelului de
siguranþã în rândul cetãþenilor ºi crearea unei
culturi preventive, cu precãdere pe necesitatea
respectãrii regulilor ºi mãsurilor privind siguranþa
copiilor, prevenirea incendiilor, modul de
comportare în caz de cutremur, dar ºi de limitare a
efectelor generate de caniculã ºi secetã.
   Prin adoptarea unei conduite preventive, cetãþenii
pot evita producerea unor evenimente neplãcute,
iar în situaþia când acestea nu pot fi împiedicate, o
populaþie informatã va fi în mãsurã sã limiteze
pagubele ºi sã nu îºi punã în pericol viaþa, protejând
persoanele din apropiere. Doar conºtientizând
riscurile la care se pot expune ºi
comportamentul ce trebuie adoptat în funcþie
de manifestarea acestora, cetãþenii pot gestiona
eficient o situaþie de urgenþã.

Cadrele ISU Mehedinþi vor continua acþiunile
de informare a populaþiei, obiectivul fiind
siguranþa cetãþenilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Ziua Informãrii
Preventive marcatã de

ISU Mehedinþi
Atunci când data de 13 este într-o zi de MARÞI,

indiferent de luna anului, este marcatã Ziua
Informãrii Preventive. Sub sloganul “Preveniþi

ghinionul”, având ca logo pisica neagrã, activitãþile
desfãºurate de pompierii mehedinþeni, în aceastã

zi, urmãresc conºtientizarea cetãþenilor asupra
pericolelor la care se pot expune atunci când nu

respectã regulile ºi mãsurile de siguranþã.

 Gelu Ionescu

aflate în Peºtera Liliecilor, Schitul Pahomie ºi
Schitul Jgheaburi. De asemenea zona se poate
mândri cu insula Ostrov, Cascada Lotriºor,
Cascada Izvorul Frumos, Valea Cernei, Cheile
Bistriþei. Monica Gheorghiu, din partea
centrului de Promovare ºi Informare Turisticã,
a vorbit despre Vâlcea, partea de intrare în
Oltenia, despre parcurile naþionale unde
frumuseþile naturii pot fi admirate de cãtre
turiºti. Ceramica de Horezu, inclusã în
patrimoniul cultural material UNESCO
reprezintã cu cinste zona ºi este un brand local.
Festivalul de Blues de la Brezoi ºi Festivalul
Naþional a Sculptorilor cu Drujba de la Vãideni
sunt douã festivaluri care se desfãºoarã în
Oltenia ºi care atrag numeroºi turiºti în zonã.
Familia Frigurã, olari din familie faimoasã, ne-
au gãzduit cu drag în atelierul lor ºi au prezentat
meºteºugul olãritului ºi istoria lui. La casa
familiei existã un mini muzeu ºi o expoziþie de
unelte tradiþionale.
   Raluca Munteanu, de la Asociaþia Pro
Patrimoniu, care se ocupã de salvarea clãdirilor
de patrimoniu ºi repunerea lor într-un circuit
economic, a prezentat Biserica de lemn de la
Urºi, ºi Conacul Neamþu Olari care au fost
restaurate cu ajutorul asociaþiei. Pierre
Bortnowski, a povestit despre conacul
moºtenire de familie de la Curtiºoara ºi despre
restaurarea acestei proprietãþi aflatã la câþiva
kilometri de Târgu Jiu. La rândul sãu, primarul
Dumitru Leuºtean a prezentat Transalpina,
Masivul Parâng, Domeniul Schiabil Rânca,
Festivalul de Port Tradiþional, “Festivalul
Tocanului” cu mâncare tradiþionalã gãtitã la
ceaun, ºezãtori ºi alte activitãþi turistice care
se desfãºoarã în aceastã zonã frumoasã ºi
pãstrãtoare de tradiþii. Oana Mesea, a vorbit
despre mâncãrurile tradiþionale din Oltenia, de
la Costeºti, Vâlcea, unde a pus bazele unui club
pentru copii, unde aceºtia pot învãþa despre
tradiþii, mâncãruri, educaþie financiarã ºi viaþã
activã. Raluca Bauer, co-proprietar al Cramei
Bauer, de pe dealurile din Drãgãºani ne-a
gãzduit în crama familiei ºi a povestit despre
afacerea familiei ºi despre turismul viticol,
despre vin ºi mituri din zona vinului. Florin
Stoican, a prezentat Asociaþia KogaYon, Parcul
Naþional Buila-Vânturariþa, Parcul de Trovanþi
Costeºti, Parcul Natural Vãcãreºti ºi proiectul
Oltenia de sub Munte - Geoparc aspirant
UNESCO.
   ªi nu în ultimul rând, poetul Mircea Dinescu
a încântat audienþa prin dialogul cu Dragoº
Anastasiu despre petrecerile culinare care
se desfãºoarã în portul cultural Cetate de
pe malul Dunãrii.
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Se zvoneºte cã prin casieria
Consiliului Judeþean Mehedinþi, nu ar mai fi
bani pentru niciun fel de investiþii, pentru
nicio cheltuialã prevãzutã, altfel, în planul
bugetar aprobat. Pe scurt, vorbeºte lumea,
nu ar mai fi bani decât pentru salarii, dar ºi
asta doar pânã la 01 septembrie curent, aºa
cã, toþi angajaþii acestui for administrativ stau
cu apa la buza neprimirii salariilor ºi cu ochii
pe gestul guvernului de a face rectificarea
bugetarã spre a se echilibra sãrmanul buget
mehediþean. Nu-i vorbã, nici alte judeþe nu
stau mai bine, criza aceasta este aproape
generalizatã, pe ici, pe colo, judeþele cu vino-
ncoa la guvern, ar duce-o mai bine!
   Aci, la Mehedinþi, o cauzã majorã a acestui
dezechilibru apãrut ca o ciumã pe buzunarele
angajaþilor ºi pe contul instituþiei, ar fi
explicabil prin neacceptarea la platã de cãtre
UE a ultimelor deconturi din proiectele de
asfaltare a mai multor drumuri din judeþ, o
activitate la care, sincer, Consiliul judeþean
s-a arãtat tare harnic, reuºind asfaltãri unde
acest lucru devenise legendã! Iar cum
deconturile lucrãrilor de asfaltare de cãtre
Consiliu cãtre firmele de asfaltare trebuiau
fãcute, dar nevenind banii de la onor UE, ei
au trebuit luaþi din bugetul judeþean, astfel
acesta rãmânând cam golaº, de aci, “criza”!
   De ce nu a decontat integral UE, conform
contractelor anterior parafate ºi semnate,
lucrãrile de asfaltare, am zice cã ºtim din
aceleaºi surse neoficiale, dar mai lãsãm ºi...
intuiþia dvs. de cititori destoinici sã lucreze.
Noi vã aducem doar aminte, aºa, ca sprijin
complementar de ghidare, ce s-a întâmplat
cu contractul BECHTEL, celebrul contract cu
americanii, din anii 2003-2005, când fu gata-
gata, sã ni se construiascã autostrada
Transilvania, dar nu fu sã fie, fir-ar sã fie, cã
se dovedi “cea mai mare þeapã pe care ºi-a
luat-o statul român de la americani (pânã
acum)”. Citatul este din revista CAÞAVENCII,
nr.27, 7-13 iulie 2021, articolul “Giroc,
Berevoieºtiul infrastructurii româneºti”, articol
din care înþelegem, negru pe alb, cã toatã
aceastã “þeapã”, declanºatã cu surle ºi
trâmbiþe de Adrian Nãstase, cã el era prim
ministru pe atunci, urmându-i ºi ducându-i
finanþarea mai departe, Radu Berceanu ºi Emil
Boc, pânã în 2010, a costat România 1,4
miliarde de euro, sumã pentru care ni s-au
furnizat... 82 de kilometri de autostradã.
Aritmetic, simplu, fiecare kilometru ne-a
costat, ca stat, 1.400.000.000: 8 = 1.773.182
euro (ºi ceva rest!). Ok, suma aceasta,
transformatã în lei... este ameþitoare pentru
orice buget local, nu?

Asfalt, bani ºi þepe
Aþi obsevat, a revenit Raed Arafat pe ºtiri, anunþând alte

nenorociri covidiene, “tulpini Delta” ºi un nou val epidemic!
   Alãturi de imberbul Gheorghiþã, celãlalt cioclu naþional de
esenþã covidianã, Raed Arafat a fost scos de la naftalina
recluziunii forþate, urmare a unui val de antipatie generalã,
generat de anunþurile ºi atitudinile sale în contextul acelor
mãsuri interminabile de restricþii, a fost reactivat, cum se spune
în limbajul “Serviciilor”, spre a rãspândi spaimã ºi a convinge
la vaccinare, la liber, în parcãri, în mall-uri, în autogãri, în
parcuri, de la pre-adolescent la pensionar, hei-rup, hei-rup!
   ªi, totuºi, supus tirului antipatiei anterioare, iatã, Raed Arafat
a revenit sã-ºi ia o nouã porþie de înjurãturi, de “lãturi”
deversate în cap, printre dinþi, opinia publicã fiind vexatã,
deja de apariþiile lui cu accente morbide în anunþuri. Noua
prelungire a restricþiilor, detaliatã de el pe la posturi radio ºi
tv naþionale, preluatã de cele locale, aduce pe lângã scârba
tradiþionalã, ºi o stare de nepãsare, lumea find sãtulã de toate
aceste interdicþii, cu toate relaxãrile anunþate ºi aplicate.
   Devenitã apanaj prezindenþial, aceastã anunþare a restricþiilor
a fost abandonatã de preºedintele Johannis în faþa antipatiei
violente pe care o genereazã la nivelul percepþiei generale a
populaþiei, ºi a fost plasatã... lui Raed! Johannis s-a scos,
urmeazã alegeri în conclavul PNL, ºi are nevoie de simpatie
poporanã, ca sã-ºi prezerve “guvernul meu”. La fel a procedat
ºi primul ministru Florin Cîþu, ºi el dedat la imaginea martirului
naþional care anunþã nevoia unitãþii poporului în faþa bolii
transnaþionale, el având nevoie de capital de simpatie în faþa
apropiatelor aceleaºi alegeri din PNL, plus o oarecare tentaþie
de a candida la funcþia Cotrocenilor, peste doi ani, deci, pas,
anunþuri de restricþii, cã face buba la imagine!
   Pe acest  fond al apariþ iei  de noi “ tulpini”
coronavirusiene,  nu ºt im care mare companie
farmaceuticã de rang mondial, anunþã cã e nevoie de un
al treilea vaccin, dupã cele douã deja administrate de
cãtre cei care s-au vaccinat ºi au fãcut ºi rapelul! Cicã,
efectul celor douã vaccinuri nu ar fi cel scontat, aºa cã
este nevoie de o... întãrire a efectului - imunizarea la
Covid - prin aceastã a treia dozã de bãgat în venã!
   Excelent, aºadar, numãrãtoarea a pornit, capãtul terminus
nu se ºtie, iar “tulpinile” apar de te miri de unde, te miri din ce
parte! Plus cã anunþul în sine reitereazã cu forþã ideea cã
vaccinurile nu au fost temeinic testate înaintea administrãrii,

ºi cã totul este o imensã afacere
mondialã, a marilor concerne
farmaceutice ºi nu numai, în
virtutea cãreia se deconteazã
sãnãtatea ºi viitorul umanitãþii!
   Când se va termina, totuºi
alfabetul grecesc spre a le
denumi, cã aºa-i trendul acum
- am ajuns deja la Delta, se
pregãteºte Lambda - ce vom
face, recurgem la Alfa 2, Gama
2 Delta 2, aºa, ca la numerele
de înmatriculare la maºini,
motorete ºi tractoare?

ªase, Raed, feriþi-vã cã vine
urgia!   C. OVIDIU

ªase, Raed!
   De altfel, se spune cã acesta ar fi fost preþul
intrãrii României în NATO, preþ ce nu putea fi
plãtit pe faþã, cã nu existã astfel de preþuri în
mercurialul oficial, ci doar în cel... discret, de
dinapoia uºilor închise!
   România încovrigatã de astfel de o astfel de
“þeapã” a continuat sã fie... þepuitã de la cel mai
înalt nivel, “modelul” guvernamental fiind preluat
ºi învederat ºi la nivele locale, administraþiile
dedându-se la ciolanul acesta mustos al
fondurilor europene sau bugetare, de multe ori,
în mod eronat, ca sã fim eleganþi - dovezi stau
anchetele deschise de DNA, DIICOT sau alte
instituþii abilitate, pe aceastã temã!
   Revenind, situaþia aceasta a fondurilor
insuficiente în conturile administraþiilor
judeþene, dovedite la mijlocul anului, nu este
în premierã, de aici, putând sã tragem oarece
concluzii deloc fericite: unu, ori nu se
alcãtuieºte bine bugetul, deci incompetenþã
economico-managerialã; doi, se deturneazã
fondurile de la un capitol la altul, sub
presiunea unor evenimente neprevãzute,
deturnãri cu gir “de sus”, deci, infracþiune
economicã; trei, nimeni nu ºtie de nimeni cum
e cu bugetul, totul se face dupã ureche, iar
când se goleºte sacul, se aºteaptã...
rectificarea bugetarã, care vine, desigur, cã
nici pe acolo, pe sus, nu se bungheºte bine
cum e cu bugetul, cu alcãtuirea lui, las’, cã ne
descurcãm noi, merge ºi-aºa, trai neneacã!
   Iar poporului i se spune, i se serveºte
refrenul acela cu “nu sunt bani la buget, nici
de pensii, nici de salarii, nici de alocaþii, nici
de investiþii, nici de  nimic, nici de altceva...”
   Bã, români, nu munciþi destul, sunteþi niºte
leneºi, par a ne spune guvernanþii noºtri, timp
în care ei îºi plimbã fundul personal ºi pe al
amantelor, în limuzine super-luxoase, îºi fac
salarii incredibile, “pensii speciale” ºi fac
sluj la puterile mondiale, fãrã demnitate,
fãrã ruºine... C. OVIDIU
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Dupã „ultima serie de
«consultãri» pentru finalizarea
Proiectului «România educatã»”,
Klaus Iohannis a susþinut, miercuri,
7 iulie 2021, o Declaraþie de presã
la Palatul Cotroceni.

Cu cîteva zile în urmã cînd Klaus
Iohannis a anunþat opinia publicã,
printr-un Comunicat, cã începînd de
luni, 5 iulie 2021, va convoca la
Cotroceni un lung ºir de persoane ºi
personalitãþi pentru a dezbate Proiectul
România educatã, am tresãrit ca la
auzul unei ºtiri trãsnite. Proiectul
România educatã a fost lansat de
Klaus Iohannis în 2016. Titlul era
promiþãtor. La nivelul Preºedintelui, al
celui în stare sã aibã o viziune de
ansamblu, pe deasupra domeniilor
diferite ale societãþii, era asumat un
Proiect menit sã depãºeascã urieºeºte
domeniul Educaþiei prin ºcoalã.
Învãþãmîntul postdecembrist a fost,
alãturi de Justiþie, Pãpuºa gonflabilã a
tuturor regimurilor. Nu cred sã fi fost
nou ministru al Educaþiei Naþionale sau
al Învãþãmîntului care sã nu fi debutat
în funcþie altfel decît cu anunþarea unor
mãsuri care sã rãstoarne ªcoala cu
fundu-n sus. Unii au avansat o nouã
Lege a Învãþãmîntului. Alþii, mai
modeºti, ºi-au asumat modificãri ale
Legii Învãþãmîntului.

Toþi au modificat þinerea
Bacalaureatului.

Titlul „România educatã” lãsa
impresia unui proiect care depãºeºte
competenþa unui nou ministru al

„România educatã” - Muntele S-a scremut ºi a nãscut o mãrgicã
Învãþãmîntului. Socotind cã era
asumat de Preºedinte ºi nu de
ministrul Învãþãmîntului, Proiectul
„România educatã” a stîrnit un interes
semnificativ la nivel naþional. Se
presupunea cã era vorba de un
Proiect vizînd „Educarea României”
ºi nu doar „Educarea elevilor”.

Postdecembrismul a adus cu sine
alte voturi decît cartea, cultura, ºcoala,
educaþia. S-a cerut mult timp o amplã
acþiune la nivel naþional de educare a
tuturor românilor ºi nu doar a elevilor.
Pot fi luate mãsuri geniale în domeniul
ºcolii. Pot fi aruncate în foc milioane
de euro pentru sporirea bazei naþionale
a ºcolii. Pot fi plãtite regeºte cadrele
didactice din toatã þara, cîtã vreme s-a
dovedit cã învãþãtura „Ai carte, ai
parte”, nu mai e valabilã, idealurile
rîvnite de copii încã de mici fiind cele
ale banului, ale bogãþiei, nu putem
vorbi de o Românie educatã.

Am avut cu ani în urmã o întîlnire
cu copii la Grãdiniþa din Gãgeºti. Am
folosit prilejul oferit de dãruirea de cãtre
mine a unei imprimante moderne
pentru a sta de vorbã cu copii din sat,
rãspunzîndu-le la întrebãri ºi punîndu-
le întrebãri. La întrebarea Ce-aþi vrea
sã vã faceþi în viaþã? toþi mi-au
rãspuns cã vor sã ajungã oameni
bogaþi. Interesîndu-mã de ce fac dupã
ce se întorc acasã de la ºcoalã, mai
toþi mi-au spus cã-i ajutã pe pãrinþi la
treburile din gospodãrie ºi de la cîmp.
Nu-i exclus ca, urmare a banilor veniþi
prin PNRR, o grãdiniþã, precum cea
din Gãgeºti, sã beneficieze de o dotare
materialã de excepþie. Nu-i exclus ca

educatorilor sã li se tripleze salariul.
Schimbã asta cu ceva visul

copiilor de a ajunge oameni
bogaþi? Fireºte cã nu.

Vor putea copiii, întorºi acasã de
la ºcoalã, sã citeascã o carte?
Fireºte cã nu.

România nu poate fi educatã cîtã
vreme societãþii - copiilor,
pãrinþilor - li se oferã drept idealuri
de atins bogãtaºii, sportivii,
starletele analfabete, într-un cuvînt
cei care au bani ºi þin sã arate asta.

Sã luãm, de exemplu, o fetiþã de
la þarã. Vrea sã-ºi depãºeascã
modesta condiþie cînd va fi mare.
Ce-i spune maicã-sa cînd vine vorba
de reuºita în viaþã? Sã înveþe carte?
Sã citeascã? Sã fie conºtiincioasã la
ºcoalã? La ce i-ar ajuta sã înveþe carte?
Societatea postdecembristã i-a
demonstrat mamei cã învãþarea de
carte nu-i ajutã cu nimic fetiþei. Dacã
se face top model, starletã, politicianã,
îºi schimbã viaþa în bine. Dacã învaþã
ajunge profesoarã. Se poate compara
o profesoarã cu o starletã?

Cînd Klaus Iohannis a trecut la
explicarea conceptului am înþeles cã
titlul e o ºmecherie electoralã. Proiectul
nu viza mãsuri la nivel naþional pentru
educarea României, ci alcãtuirea unei
noi Legi a Învãþãmîntului. Dar chiar ºi
redusã la elaborarea unei Legi pentru
care era nevoie de un ministru ºi nu de
un preºedinte, Proiectul a zãcut prin
sertarele de la Cotroceni. Din cînd în
cînd cîte un consilier îi amintea lui Klaus
Iohannis de Proiect ºi atunci românii
se pomeneau cu menþionarea României

educate într-un discurs de la Cotroceni.
Ce l-a apucat pe Klaus Iohannis de

a scos de prin sertare zilele acestea
Proiectul România educatã?

Gîndul cã încheie ºi al doilea mandat
ºi n-a dus pînã la capãt nici un proiect
prezidenþial? Nici vorbã. Prin (Vax - n.r.)
P.N.R.R. România a cerut bani de la
Bruxelles ºi pentru Proiectul România
educatã. Numai cã acest Proiect era uitat
prin sertare. Ca sã ne dea banii,
Bruxellesul a cerut mai mult decît
menþionarea Proiectului în discursurile
lui Klaus Iohannis. ªi atunci, Klaus
Iohannis s-a grãbit sã arate
Bruxellesului cã se justificã banii ceruþi.
A încropit rapid consultãrile de la
Cotroceni. A impus Coaliþiei de
guvernare asumarea unui
Memorandum prin care se vor
transpune în practicã mãsurile anunþate
în cadrul proiectului. Lectura acestor
mãsuri stupefiazã. Sînt mãsuri ce þin de
o nouã Lege a Învãþãmîntului. În
discursul de miercuri, Klaus Iohannis
a anunþat cã aceste mãsuri sînt rodul
consultãrilor a nu mai puþin de 10.000
de persoane ºi a implicãrii a peste 150
de organizaþii. Dumnezeule!
- un „Proiect” la care s-a lucrat
cinci ani;
- un „« Proiect » ce se bazeazã pe
cea mai amplã consultare naþionalã
în domeniul educaþiei”;
- Un „Proiect” prin care se schimbã
iar (a suta oarã în postdecembrism)
þinerea bacalaureatului.

S-a scremut Muntele ºi a nãscut un
ºoricel? În cazul Afacerii „România
educatã” muntele n-a nãscut nici
mãcar un ºoricel. A nãscut o mãrgicã.

Ministerul Educaþiei a publicat în data de 9
iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obþinute, dupã
soluþionarea contestaþiilor, de absolvenþii studiilor
liceale care au susþinut probele examenului naþional
de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.
   Rezultatele au fost afiºate ºi în centrele de examen,
prin anonimizarea numelui ºi a prenumelui candidaþilor,
în concordanþã cu prevederile art. 5 ºi ale art. 6 din
Regulamentul UE 2016/679 privind protecþia
persoanelor fizice în ceea ce priveºte prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi privind libera circulaþie a acestor
date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecþia datelor - RGPD/GDPR).
   În judeþul Mehedinti, rata de promovare (absolvenþi
din promoþia curentã ºi din promoþiile anterioare),
înregistratã dupã soluþionarea contestaþiilor, este
57,68% (în creºtere cu 1,77%, comparativ cu afiºarea
rezultatelor iniþiale - 55,91%).
  Au promovat 976 de candidaþi, dintr-un total de 1692

Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a
examenului de Bacalaureat 2021 (dupã soluþionarea contestaþiilor)

candidaþi prezenþi. Dintre aceºtia, 843 de candidaþi
provin din promoþia curentã, iar 133 candidaþi din
promoþiile anterioare.
   Numãrul mediilor de 10 (zece) nu s-a modificat în urma
soluþionãrilor contestaþiilor (2 candidaþi au obþinut media 10).
   Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii, cumulativ:
- recunoaºterea/echivalarea/susþinerea tuturor probelor
de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale;
- susþinerea tuturor probelor scrise ºi obþinerea notei
5 (cel puþin) la fiecare dintre acestea;
- obþinerea mediei 6 (cel puþin) la probele scrise.
   A doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va
desfãºura în perioada 16 august - 3 septembrie, fiind
precedatã de etapa de înscriere (19 - 26 iulie).
Calendarul complet este disponibil aici http://
bacalaureat.edu.ro/Info/Calendar2.png

Mariana Bãloi - purtãtor de cuvânt,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi
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Suntem conduºi de politicieni.
ªtim cu toþii cã politicienii au ca
principalã preocupare inventarea
unor minciuni credibile destinate
prostirii cetãþeanului. Cu toate
acestea, o mare parte a românior are
încredere în politicieni, îi alege
încrezându-se în promisiunile
electorale ºi chiar îi susþine în efortul
lor de face credibile cele mai josnice
înºelãciuni. În mod sigur, am fi uimiþi
dacã am putea afla câþi bani ºi câtã
energie se cheltuie pentru prostirea
noastrã colectivã.
Permanenta înºelãtorie: „Ei ne

mint, noi îi alegem!”
   În afarã de cultivarea minciunii ºi
de propria îmbogãþire, nimic altceva
nu-i important pentru politician.
Consecinþa? Conduºi de politicieni,
întreaga noastrã viaþã este dirijatã de
înºelãciune ºi, în subsidiar, de lupta
durã dintre ei pentru îmbogãþire prin
furtul banului nostru. Banul acela care
niciodatã nu este suficient pentru
salarii, învãþãmânt, sãnãtate, drumuri,
agriculturã sau pensii.
   Pe seama formulei extrem de simple
a acestui mecanism lesne de priceput
pânã ºi de persoanele cele mai puþin
dotate intelectual (ei ne mint, noi îi
alegem), politicienii au construit un
eºafodaj imens de teorii „atestate”
ºtiinþific, de îmbietoare strategii ale
dezvoltãrii, de grijã pentru sãnãtatea
noastrã, de programe mãreþe destinate
creºterii nivelului de trai ºi modelãrii
unui om nou, prosper ºi fericit. Toate,
dar absolut toate fiind parte a marii ºi
permanentei înºelãtorii.

Þãrile bogate, cu minciuna
înainte!

   Mulþi dintre noi cred, privindu-le
cu admiraþie, cã þãrile bogate sunt

Teroarea minciunii - o realitate
bogate fiindcã, aºa cum ni s-a spus,
au cetãþeni mai responsabili decât
suntem noi, românii. Ori cã sunt
bogate întrucât locuitorii lor, spre
deosebire de noi, au ºtiut sã
construiascã de la temelii o societate
solidã dedicatã bunãstãrii tuturor, au
pus bazele unei comunitãþi drepte,
supusã unor reguli democratice
pline de compasiune ºi grijã pentru
cetãþean. „Sanchi!” - cum ar spune
prietenul meu Viorel, cel ceva mai
bronzat de la naturã ºi mai deºtept
ca mulþi nebronzaþi ce se dau drept
fini intelectuali.

Totul este minciunã, este
imposturã! Popoarele au fost

subjugate prin minciuna
promisiunii de prosperitate

   Bogãþia þãrilor bogate ce ne sunt
date ca exemplu în mod ostentativ
are ca izvor principal furtul, prãdarea
violentã a resurselor naturale aparþinând
altora, exploatarea nemiloasã timp de
secole a sute de milioane de locuitori
nevinovaþi ai acestei planete, jafuri de
proporþii, crime abominabile, vânzarea
milioanelor de sclavi, iar mai apoi
inventarea ºi susþinerea unui nou tip de
sclavagism: sclavagismul economic.
   Pentru bogãþiile afiºate azi, prin
minciunã au fost pornite rãzboaie
nimicitoare. Tot prin minciunã au
fost defãimaþi ºi executaþi mai apoi
conducãtori care ºi-au protejat cu
adevãrat poporul ºi s-au opus
jefuitorilor de profesie. Prin
minciunã au fost subjugate popoare,
promiþându-le prosperitate. Au fost
rupte în bucãþele state ce s-au dorit
unitare ºi puternice, dar care nu au
acceptat asuprirea. A fost împãrþitã
lumea în bogaþi ºi sãraci.

O cîrmuire samavolnicã ºi
semibarbarã

   Democraþiile fanion ale Europei,
statele etalon prin bogãþia ºi înalta lor
civilizaþie (Marea Britanie, Olanda,
Portugalia, Franþa, Spania,
Germania…) sunt exemple triste ale
modului în care a fost (ºi mai este)
practicat jaful la scarã internaþionalã.
Karl Marx, cel care redevine azi
popular prin înflorirea curentului
neomarxist, autor al „Manifestului
Comunist” dar ºi al lucrãrii de mare
rãsunet „Capitalul”, în articolul

„Stãpânirea britanicã în India” scris
la Londra în 10 iunie 1853 ºi publicat
în „New York Daily Tribune” la 25
iunie acelaºi an, nota: „Nu mã refer
aici la despotismul european, pe care
Compania britanicã a Indiilor orientale
l-a cultivat pe terenul despotismului
asiatic ceea ce constituie o îmbinare
mai monstruoasã decît oricare din
monºtrii sfinþi care te înspãimîntã în
templul din Salsette. Aceastã
îmbinare nu este o trãsãturã
caracteristicã a sistemului englez de
administraþie colonialã, ci o simplã
imitaþie a celui olandez, ºi aceasta în
aºa mãsurã, încît, pentru a caracteriza
activitatea Companiei britanice a
Indiilor orientale, este de ajuns sã
repetãm textual cele spuse de sir
Stamford Raffles, guvernatorul englez
al Javei, despre vechea Companie
olandezã a Indiilor orientale:
«Compania olandezã, care era minatã
exclusiv de setea de îmbogãþire ºi
care îºi trata supuºii mult mai rãu
decât îºi trata pe vremuri un plantator
din Indiile de vest gloata de sclavi ce
lucrau pe plantaþia sa - deoarece
acesta plãtise bani pentru oamenii pe
care îi cumpãrase ºi care deveniserã
proprietatea sa, pe când Compania
olandezã nu plãtise nimic -, a fãcut
uz de întregul aparat existent al
despotismului pentru a stoarce de la
populaþie ultimul ban sub formã de
dãri ºi pentru a o sili sã munceascã
pînã la istovire completã. În felul
acesta ea a agravat rãul pe care-l
pricinuia þãrii o cîrmuire samavolnicã
ºi semibarbarã, îmbinînd în
activitatea ei toatã iscusinþa practicã
a politicianului ºi tot egoismul
monopolizator al negustorului »”.

România a fost înecatã în
minciunã ºi prãduitã sistematic

sute de ani
   Nu este necesar sã dezvoltãm acum
ideea marilor minciuni privitoare la
sursa bogãþii statelor ce ne privesc
cu milã sãrãcia deºi, cu douã decenii
în urmã, unul dintre înalþii demnitari
indieni îmi spunea cã la apogeul
dominaþiei britanice în India, timp de
mai bine de 100 de ani, din portul
Bombay (unde se înalþã ºi astãzi
Arcul de Triumf în cinstea reginei
Victoria!) a plecat cu destinaþia Marea
Britanie, la fiecare început de lunã,
câte o navã plinã ochi cu tone de

pietre preþioase ºi aur.
   Avem la îndemânã, viu, exemplul
României. Þarã care, prin minciunã,
imposturã ºi viclenie a fost prãduitã
sistematic sute de ani. Conform
studiului profesorului Eugen
Stãnescu, între 1400 ºi 1945 din
România s-a scos echivalentul a
12.564 tone aur (circa 484 miliarde
euro). Dupã 1990, în numai 26 de
ani, s-a furat de patru ori mai mult.
Adicã 1900 miliarde euro!
   De-ar fi sã enunþãm numai minciunile
politicienilor români din ultimele decenii,
am putea scrie un roman fluviu. Revoluþia
popularã din decembrie 1989 s-a
dovedit a fi mai puþin popularã ºi
mai mult instrumentatã de forþe
opuse lui Ceauºescu situate în afara
graniþelor României.
   „Averile din bãncile strãine” ale
cuplului prezidenþial împuºcat câineºte
la Târgoviºte n-au existat niciodatã.

„Operaþiunea «Bechtel»” - un
furt la drumul mare demn de

„The Wild West”
   Ajutorul atât de mult aºteptat, oferit
de partenerul nostru startegic de mai
târziu, numai ajutor n-a fost. Între altele,
ne amintim tristul ºi costisitorul
experiment „Bechtel”, un furt la drumul
mare demn de „Vestul sãlbatic”.
Interesul american în România ºi
consecinþele ignorãrii acestuia ni le
aratã, fãrã ocoliºuri, ºi unul dintre
exponenþii politicii americane -
politologul american George
Friedman: „Americanii vin aici sã facã
bani […].  Gazele de ºist sunt o armã
care poate fi folositã pentru a evita
rãzboiul. Rusia controleazã Europa
prin gaze. Aveþi nevoie de resurse
alternative iar România e cea mai
bogatã în astfel de resurse. De aceea
americanii sunt atât de interesaþi de
resursele voastre […]. Ori lãsati
americanii sã extragã gaze de ºist
pentru a le vinde Europei dependente
de gazul rusesc, ori vã vom izola ca
pe vremea lui Ceauºescu ºi vã lãsãm
pradã razboiului”[1].

„Privatizarea” „grãmezii de fier
vechi” - demers planificat pentru
distrugerea industriei autohtone

Nici privatizãrile atât de mult
lãudate de proaspãta democraþie
româneascã nu au adus
bunãstarea promisã.[1] https://www.national.ro/news/avertisment-dur-din-partea-sua-la-adresa-romaniei-ori-gaze-

de-sist-si-rosia-montana-ori-va-izolam-si-va-paste-razboiul-
726387.html?fbclid=IwAR3QL2ubH8GAtqdjIbX9uQKs3jqHPbxhN_2bVvQDKml3jwWq_pmlSi1qh7o  continuare în pagina 10
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Liberalii nu au milã unii faþã de
alþii ºi nu mai este nevoie ca
Opoziþia ºi aºa anemicã, sã critice
principalul partid aflat în coaliþia de
guvernare ºi în majoritatea
parlamentarã. Nu mai este foarte
mult pânã la alegerile din toamnã,
când liberalii îºi vor alege
conducerea centralã. Pânã pe 25
septembrie va mai curge multã apã
pe Dâmboviþa ºi pe râurile din
principalele judeþe ale þãrii, unde,
rând pe rând, vor avea loc alegeri
interne pentru noile conduceri.

Este o luptã la baionetã între
grupul condus de fostul premier
Ludovic Orban ºi între grupul în
fruntea cãruia se aflã actualul
premier Florin Cîþu. Este o luptã
crâncenã pentru putere în interiorul
PNL ºi aceasta se va lãsa cu multe
rãni care se vor închide cu greu.
Tinerii lui Cîþu îi tot cer lui Ludovic
sã facã un pas în spate ºi sã lase
o altã generaþie de liberali în
fruntea partidului.

Ludovic Orban spune cã este
legitim sã candideze pentru un nou
mandat, având în vedere rezultatele
de pânã acum: câºtigarea alegerilor
prezidenþiale, obþinerea majoritãþii
parlamentare ºi a guvernãrii de
coaliþie. Totul pare sã fie construit
pe o pânzã de pãianjãn, mai ales
cã personajele politice sau cum s-
or numi, din cadrul USR, pot
întoarce oricând fundul Guvernãrii
ºi trece în opoziþie, chiar dacã
niciun câine nu a pãrãsit pânã
acum vreo mãcelãrie, când a fost
pus de pazã acolo. Este totuºi o

  ªtefan Bãeºiu

Liberalii se toacã reciproc pânã la alegerile din 25 septembrie
guvernare care poate sã atârne la
un moment dat de un fir de pãr, mai
ales dacã ºi partidele din Opoziþie
ar fi unele solide ºi capabile sã se
organizeze în jurul unei noi
majoritãþi parlamentare. Nu este
însã cazul ºi nu doar pentru cã USR
a spus cã nu va face niciodatã
alianþã cu PSD, ci pentru cã social-
democraþii par resemnaþi cu banca
opoziþiei, pânã în 2024. Atunci vor
spera sã intre lin ºi fãrã efort la
guvernare ºi la putere, cu gândul
cã PNL se va pulveriza.

Orice partid care se aflã la putere
se erodeazã ºi scade electoral. Este
demonstrat de sondajele din ultimii
ani. Pânã la urmã este un proces
firesc ºi normal, cel de alternanþã
la guvernare pentru ca pârghiile
puterii sã nu rãmânã prea mult în
mâna unora dintre politicieni.
Indiferent de cât de capabili se cred,
este esential în democraþie ca
alternanþa la putere sã se producã.

Proabil cã acesta este ºi
principiul pe care mizeazã ºi
liberalii din echipa lui Florin Cîþu
în plan politic. Este nevoie de o
schimbare de lider ºi de echipã în
fruntea partidului. Mai degrabã de
lider, pentru cã echipa va fi cam
aceeaºi. Sunt oamenii lui Ludovic
Orban care pânã mai ieri erau
promovaþi în funcþii ministeriale de
cãtre acesta ºi acum ºi-au ales alt
drum. Au simþit mirosul de sânge
ºi de cap tãiat ºi au decis sã se dea
cu noul val pentru a nu pierde din
privilegii sau din alte oportunitãþi.

Pe de altã parte, nu sunt puþine

voci în PNL ºi chiar în afara
partidului care spun cã liberalii nu

mai sunt atât de galbeni pe cât erau
cândva. Astfel, galbenul partidului
este acum mai portocaliu. Referirea
este la foºtii pedeliºti care par acum
grupaþi alãturi de Emil Boc, în jurul
premierului Florin Cîþu. În ce se va
transforma PNL, se întreabã Ludovic
Orban care s-ar lãuda cã ar fi ºtiut
sã conducã partidul ºi sã punã
batista pe þambal de fiecare datã
când acest lucru a fost necesar?!

Preºedintele va fi cel mai
probabil cel care va interveni la un
moment dat între cele douã grupãri
care îºi disputã puterea în partid ºi
va alege preºedintele care îi va fi
obedient ºi mai puþin va opta pentru
cel care sã reprezinte o ºansã
pentru viitorul PNL. Ce o fi

însemnând pânã la urmã ºi acest
viitor. Iohannis vrea sã arate cã încã

mai are putere în plan politic ºi cu
siguranþã cã, dacã nu va câºtiga
candidatul pe care el îl susþine
direct sau indirect, ºeful statului va
avea o problemã. Autoritatea
publicã a lui Iohannis va fi ºtirbitã.
Serviciile vor începe sã facã jocuri
pentru viitorul preºedinte ºi
actualul ºef de stat ar putea sã fie
exclus din aceste jocuri.

Au un rol ºi serviciile în
conducerea statului ºi nu a negat
nimeni niciodatã influenþa acestora.
Astfel, alegerile din PNL par mai
importante pentru stabilirea
numelui viitorului preºedinte sau
cel puþin a zonei politice de unde
acesta va proveni.
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Teroarea minciunii - o realitate

A fost, practic, un demers planificat pentru
distrugerea industriei autohtone, care
reprezenta un serios impediment în calea
neocolonizãrii aflate pe rol. Epitetul „grãmadã
de fier vechi”, atribuit industriei autohtone în
1990, trebuia sã devinã realitate. ªi, aºa s-a
întâmplat. 80% din industria autohtonã a fost
transformatã în fier vechi, vândutã ca atare,
în lumea largã ºi hapsânã, încãrcatã în
nesfârºite garnituri de trenuri sau topitã în
puþinele oþelãrii româneºti rãmase temporar,
special pentru asta, pe picioare.

Economia româneascã aparþine
companiilor strãine

   Nici companiile strãine, sosite în valuri ºi
primite cu aplauze, care ne-au promis
înflorirea þãrii nu s-au înghesuit sã ne dezvolte
economia. A fost, ºi în acest caz, o imensã
minciunã. Rezultatul? Acum, peste 50% din
economia româneascã aparþine companiilor
strãine, iar sectoarele importante sunt
acaparate de strãini în proprþie de 80%. „La
vârf, acolo unde sunt rulajele de miliarde de
lei, sectoare precum comerþul, industria auto,
industria grea sau industria alimentarã sunt
teritorii rezervate exclusiv de companii cu
capital strãin […]. Potrivit studiului „Capitalul
privat românesc”, realizat de Z.F. împreunã
cu PIAROM, Patronatul Investitorilor
Autohtoni din România, firmele strãine deþin
peste 80% din fabricarea produselor de tutun,
prelucrarea þiþeiului, fabricarea de
autovehicule ºi echipamente electrice,
telecomunicaþii, industria metalurgicã,
fabricarea bãuturilor ºi fabricarea de maºini
ºi echipamente”[2].
   Minciunã s-a dovedit a fi construcþia de
autostrãzi. Vã amintiþi? „Aici sunt banii
dumneavoastrã!”  Suntem, azi, þara cu cele
mai puþine autostrãzi din Europa dupã ce
din 1990 pânã acum s-au perindat la
Ministerul Transporturilor 27 de miniºtri,
fiecare cu suita sa de minciuni.
   Minciunã gogonatã a fost promisiunea de
dezvoltare a reþelei de cãi ferate prin
„spargerea” vechiului C.F.R., operã a
„strategului” T. Bãsescu. Azi circulãm mai
încet ºi mai nesigur pe calea feratã decât în
 secolul 19, la începuturile infrastructurii
feroviare în România.
   Minciunã a fost afirmaþia lui Isãrescu cã
dacã România nu-ºi pãstreazã rezerva de aur
la Londra (demers pentru care plãtim o taxã
importantã) îºi pierde „credibilitatea
internaþionalã”.

   Minciunã a fost ºi primirea noastrã în
Schengen. O alta, eliminarea vizei pentru America.
   Minciunã a fost cã Armata Românã va
deveni mai puternicã ºi mai bine plãtitã dupã
accederea la N.A.T.O.
   Minciunã a fost ºi cã prin intrarea în
Uniunea Europeanã economia româneascã va
ajunge la nivelul economiilor prospere din
Europa. Am ajuns deja de râsul Europei, iar
la Bruxelles, la aºa-zisa masã a bogaþilor, nu
ne bagã nimeni în seamã. Cele 86 de
miliarde, pe care „ni le dã” U.E. ca urmare a
intervenþiei providenþialului preºedinte român
Klaus, s-au dovedit a fi o minciunã imensã.
   Declaraþii le aproape zilnice ale
premierului conform cãrora am trãi mai bine
sunt minciuni.
   Minciunã pare a fi ºi „pandemia” care
ne chinuie de mai bine de un an de zile.
   Minciunã  este cu siguranþã ºi
„imunizarea” atribuitã vaccinurilor apãrute
suspect de repede dupã declanºarea
plandemiei.
   Minciunã este ºi cã recent inventatul „bilet
de voie” european ar contribui la mai uºoara
circulaþie a persoanelor, din moment ce prin
el se restricþioneazã sever circulaþia celor
nevaccinaþi. Tot „persoane europene” ºi ei.
   Ar fi uºor sã umplem câteva pagini cu
minciunile care ne inundã ºi ne dirijeazã
viaþa. Le ºtim cu toþii. Sunt atât de multe încât
înlocuiesc adevãrul ºi ajungem sã le credem.
   Cã adevãrul a dispãrut din viaþa noastrã a
descoperit ºi un fost preºedinte al televiziunii
naþionale [aceea care ne „educã” insistent
poporul, arãtându-i faþa „realã” (? - n.n. I.M.) a
României]: „Pentru noi adevãrul este un dar pe
care îl meritã puþini, eventual copiii noºtri ºi
atît. Sau oglinda, ºi mai bine! Trãim de la
jumãtatea secolului al XX-lea în minciunã ºi
nu ne-am dezbãrat de practicarea ei nici dupã
1989. Ne-am obiºnuit cu ea, ne-a intrat pe sub
piele, e aerul pe care îl respirãm”[3].

O concluzie:
Ne minþim pe noi înºine

   Concluzia acestui text, ce s-a dorit a fi sincer,
este cã ºtim cu toþii cã suntem minþiþi. Cã
acceptãm, în mod conºtient, sã trãim
scãldându-ne zilnic în minciunã. Cã, deja,
fiecare dintre noi depistãm uºor ºi recunoºtem
minciuna politicianului. Dar, întâlnind-o,
lãsãm privirea în jos ºi trecem mai departe cu
speranþa, laºã, cã celãlalt se va fi sãturat ºi,
exasperat, îi va lua el de gulerele albe pe
mincinoºi pentru a da cu ei de pãmânt.
   Marele Adevãr este cã ne minþim pe noi
înºine!

 urmare din pag. 8

[2] https://www.businessmagazin.ro/cover-story/cum-se-
imparte-economia-romaniei-intre-romani-si-straini-
17047439
[3] https://www.stelian-tanase.ro/traim-in-minciuna/

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

Euro a avut nevoie de aproape trei luni ca sã depãºeascã
maximul de 4,9279 lei.

BNR a stabilit vinerea trecutã un curs al euro de 4,9281
lei pentru ca la sfârºitul perioadei sã fie atins noul record
de 4,9281 lei, într-o ºedinþã în care transferurile se realizau
în culoarul 4,926 - 4,93 lei.

Zilele urmãtoare pot fi atinse noi maxime, pe fondul
creºterii constante a cererii de valutã din partea
importatorilor, care a adâncit deficitul contului curent al
balanþei de plãþi în primele cinci luni la 5,947 miliarde euro.

Pragul de 4,93 lei/euro este unul facil de atins însã o
creºtere la 4,94 - 4,95 lei este improbabilã în urmãtoarele
douã luni, ºtiut fiind faptul cã mulþi români se întorc acasã
în august ºi devin clienþi ai caselor de schimb.

BNR are, de asemenea, la dispoziþie o rezervã valutarã
consistentã, care a fost completatã luna aceasta cu încã
3,5 miliarde euro, sumã împrumutatã de Finanþe din pieþele
externe. La aceastã sumã urmeazã sã se adauge banii care
vor veni de la UE.

Pe de altã parte, aversiunea faþã de risc se menþine la
nivel global, în condiþiile în care investitorii se tem de efectele
unui al patrulea val al pandemiei, în timp ce inflaþia de peste
Ocean a crescut în iunie cu 0,9%, maxim lunar al ultimilor
13 ani. Comparativ cu iunie 2020 majorarea este de 5,4%.

D-na Janet Yellen, secretarul trezoreriei americane, a
afirmat recent cã Statele Unite sunt „foarte îngrijorate” de
varianta Delta a Covid-19 care ar putea „ameninþa”
redresarea economiei.

Perechea euro/dolar a scãzut la finalul perioadei pânã
la 1,1772 dolari, minimul ultimelor patru luni, astfel cã
media monedei americane a urcat la 4,1792 lei

Pentru a-ºi proteja activele, investitorii au majorat
plasamentele în moneda elveþianã, care s-a apreciat
miercuri la 1,081 - 1,085 franci/euro, iar media ei a urcat
la 4,5475 lei.

Lira sterlinã a urcat la maximul ultimelor trei luni faþã
de euro, efect al creºterii inflaþiei din Regatul Unit la 2,5%/
an, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, ceea ce ar putea
determina Banca Angliei sã decidã majorarea dobânzii sale
cheie. Ea a încheiat perioada cu o medie de 4,7874 lei, de
la un minim de 5,7364 lei.

Preþul gramului de aur a urcat miercuri la 243,7421 lei,
evoluþie la care a contribuit aprecierea monedei americane
ºi creºterea unciei la 1.811 - 1.817 dolari, minimul
perioadei fiind de 240,6878 lei.

Dupã creºterea de la finalul sãptãmânii trecute la 1,51%,
indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în lei, s-a stabilizat la 1,50%.
Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, s-a oprit la 1,65% iar cel la 12 luni la 1,76%.

Evoluþia poate fi pusã pe seama faptului cã BNR a
continuat sã sterilizeze excedentul de lei din piaþa
monetarã. Banca centralã a atras luni de la instituþiile
financiare 7,3 miliarde lei, în creºtere faþã de sãptãmâna
trecutã când suma s-a ridicat la circa 5,5 miliarde lei. De
altfel, bancherii aºteaptã semnale referitoare la intrarea
într-un nou ciclu monetar, odatã cu creºterea inflaþiei.

Bitcoin se apropie tot mai mult de pragul de 30.000
dolari, efect al mãsurilor luate de instituþiile de
reglementare în privinþa monedelor digitale.

Miercuri, bitcoin cobora la 31.600 - 32.800 dolari iar
ether aluneca la 1.850 - 1.960 dolari.

Analiza cuprinde perioada 5 - 12 iulie.

Euro a marcat deja douã
noi recorduri în iulie

 Radu Georgescu
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   În perioada 09-16.06.2021, I.T.M. Mehedinþi
a desfãºurat, sub coordonarea Inspecþiei
Muncii, Campania Naþionalã pentru identificarea
cazurilor de muncã nedeclaratã la angajatorii
care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
construcþii lor - cod CAEN 41, 42, 43.
Obiectivele campaniei au fost:
- Identificarea si combaterea muncii nedeclarate
ºi luarea mãsurilor care se impun pentru
determinarea   respectãrii   de   cãtre   angajatorii
care desfãºoarã activitãþi în domeniul construcþiilor,
a prevederilor legate în domeniul relaþiilor de
muncã;
- Identificarea angajatorilor care utilizeazã
nelegal munca copiilor ºi a tinerilor.
- Determinarea angajatorilor de a încheia
contracte individuale de muncã pentru persoanele
depistate fãrã forme legate de angajare, de a le
înregistra în REVISAL ºi de a le transmite la
inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã
teritorialã angajatorul îºi are sediul social.
- Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a angajaþilor în ceea ce priveºte
necesitatea respectãrii prevederilor legate în
domeniul relaþiilor de muncã;
- Diminuarea consecinþelor sociale ºi economice
negative care derivã din nerespectarea de cãtre
angajatorii care desfãºoarã activitate în domeniul
construcþiilor, a prevederilor legale menþionate;
- Eliminarea neconformitãþilor constatate prin
dispunerea de mãsuri obligatorii de intrare în
legalitateºi aplicarea de sancþiuni contravenþionale
corespunzãtoare.
   Astfel au fost controlaþi  un nr. de 18 agenþi
economici.
   În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
s-au constatat urmãtoarele neconformitãþi:
- locul de muncã nu este organizat
corespunzãtor;
- neasigurarea microclimatului la locul de muncã;
- neinstruirea lucrãtorilor în domeniul SSM;
- neefectuarea examenului medical;
- nepurtarea echipamentului individual de protecþie.
   Pentru neconformitãþile constatate s-au aplicat 23
sancþiuni din care un numãr de 8 amenzi
contravenþionale în valoare de 63000 lei;
   În domeniul relaþiilor de muncã, au fost
constatate urmãtoarele deficienþe:
- neîntocmirea în formã scrisã a contractului
individual de muncã;
- netransmiterea în REVISAL a elementelor
contractului individual de muncã anterior
începerii activitãþi;
- neevidenþierea timpului efectiv de muncã
prestat de cãtre salariaþi.
   Pentru deficienþele constatate s-au aplicat 7
amenzi contravenþionale în valoare de 220000lei.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

COMUNICAT DE PRESÃ

   Utilizatorii de apã pot solicita ºi obþine online
avize ºi autorizaþii de gospodãrire a apelor prin
intermediul aplicaþiei depunerea On-line - Avize
ºi Autorizaþii realizatã de cãtre Administraþia
Naþionalã “Apele Române”. Aceasta este
disponibilã pe site-ul www.rowater.ro pe prima
paginã. Accesul este gratuit ºi se face în baza unui
cont, precum ºi a unei adrese de email dedicate,
fiind funcþionalã la nivel central ºi la nivelul celor
11 Administraþii Bazinale de Apã.
   Av i zul  este emis înainte de demararea
lucrãrilor, iar autorizaþia poate fi obþinutã dupã
finalizarea execuþiei, pentru funcþionarea sau
exploatarea lucrãrilor construite pe ape sau care
au legãturã cu apele.
   Administraþia Naþionalã „Apele Române”, cele 11
Administraþii Bazinale de Apã (ABA), precum ºi
Sistemele de Gospodãrire a Apelor (SGA) din
subordinea ABA reglementeazã din punct de vedere
al gospodãririi apelor toate lucrãrile construite pe
ape sau care au legaturã cu apele, indiferent de
deþinãtor. Conform legii, oricine construieºte o astfel
de lucrare trebuie sã solicite, în condiþiile legii, aviz
sau autorizaþie de gospodãrire a apelor. Acestea
sunt acte tehnico-juridice care implicã rãspunderea
administratorului resursei de apã, atât pentru
alocarea resursei de apã cât ºi pentru primirea
apelor uzate în emisarii naturali (râuri, lacuri).
   Pentru promovarea ºi execuþia lucrãrilor pe ape
sau care au legãturã cu apele ºi pentru punerea în
funcþiune sau exploatarea acestor lucrãri, utilizatorii
sunt obligaþi sã solicite la ANAR/ABA/SGA emiterea
avizului de gospodãrire a apelor, respectiv
autorizaþiei de gospodãrire a apelor. Pentru
utilizatorii care deþin deja acte de reglementare în
domeniul gospodãririi apelor, dar le-a expirat
termenul de valabilitate, pot solicita online
reînnoirea/reactualizarea avizului/autorizaþiei.
   Beneficiile oferite de platformã sunt reducerea
timpului de aºteptare, eliminarea paºilor birocratici
ºi evitarea contactului fizic. În plus, conferã
transparenþã instituþionalã, întrucât solicitantul poate
urmãri pas cu pas fiecare etapã de avizare/autorizare.
   Pentru a obþine avizul/autorizaþia, este nevoie
sã parcurgi urmãtorii paºi:
- Accesaþi butonul de conectare ºi creaþi un cont
în platformã;
- Completaþi formularul de înscriere accesând

Utilizatorii de apã pot solicita ºi obþine avize/
autorizaþii de gospodãrire a apelor la nivel online

opþiunea din meniul vertical “Formulare” ºi
încãrcaþi documentele solicitate din secþiunea
”Încarcã documente”.
- Dupã încãrcarea tuturor documentelor
necesare, pentru a depune, se face click pe
butonul cerere depusã. Aplicaþia va af iºa
numãrul de înregistrare al cererii ºi veþi primi
un mesaj de confirmare pe email.
- Atenþie! Pentru completarea formularului ºi
transmiterea documentelor, vã rugãm sã vã asiguraþi
sã folosiþi ultima versiune a unui browser modern
(Chrome, Firefox, Microsoft Edge).
- Dacã vi se cer clarificãri, vã întoarceþi la meniul
principal ºi încãrcaþi documentele solicitate;
- Odatã depus dosarul, veþi putea verifica starea
acestuia la secþiunea “Formulare depuse”;
- Dupã emiterea avizului/autorizaþiei, plata se
efectueazã în afara platformei, dar este necesarã
încãrcarea dovezii plãþii în aplicaþie.
   De ce acte ai nevoie pentru obþinerea:
- Avizului: cerere (conform modelului din Anexa
1.b din Ordinul ministerului de resort nr.828/2019),
decizie, în copie, a etapei de evaluare iniþialã emisã
de Agenþia de Protecþia Mediului (conform Anexei
nr. 5.D din Legea nr. 292 din anul 2018), certificat
de urbanism, documente care  sã ateste faptul cã
deþinerea terenurilor aparþine domeniului public al
statului aflat în administrarea A.N. „Apele Române”
ocupate de lucrãrile propuse prin proiect,
documentaþia tehnicã de fundamentare, întocmitã
de instituþii publice sau private atestate de
Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor (conform
Anexa nr.2 din Ordinul nr. 828/2019).
- Autorizaþiei: cerere (conform modelului din Anexa
1.a la Ordinul nr.891/2019) ºi documentaþia tehnicã
de fundamentare întocmitã de instituþii publice sau
private atestate de Ministerul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor (ministerul de resort (Anexa nr. 2 din
Ordinul nr. 891/2019).
   Pentru mai multe detalii, puteþi accesa linkul
https://avize-autorizatii.rowater.ro/modules/site/
main
   Echipa noastrã de specialiºti supravegheazã
permanent funcþionalitatea platformei ºi poate
prelua sugestiile/sesizãrile, fiind pregãtitã sã
remedieze problemele care pot apãrea.
www.rowater.ro
e-mail: birou.presa@rowater.ro



opiniiOBIECTIV mehedinþean 15 - 21.07.2021pag. 12

Trãim vremuri fãrã precedent.
Niciodatã nu s-a purtat o campanie,
la nivel global, de otrãvire a
populaþiei, ca astãzi. Toþi suntem
conºtienþi de aceasta ºi totuºi..., în
mod tacit, acceptãm ºi mergem mai
departe. Cât mai mergem! Ca
niciodatã, majoritatea ne hrãnim cu
alimente luate ,,de la raft”, adicã din
magazine. Uitaþi-vã pe etichetele
produselor respective ºi veþi vedea
cã în compoziþia alimentelor acelora
intrã multe-multe substanþe chimice.
Au tot felul de denumiri, care mai de
care mai sofisticate ºi mai complicate.
Unele sunt numerotate. Vezi astfel cã
sunt sute de ,,E”-uri, care  asigurã
culoarea, gustul, rezistenþa
alimentului respectiv. Unele alimente
sunt produse în laboratore, în fabrici,
pe bazã de produse chimice, fãrã
nimic natural în ele. Auzeam cã au
reuºit chinezii sã producã pe bandã
ouã sintetice, adicã numai din
substanþe chimice. Dar câte altele nu
sunt astfel. Rafturile gem sub
greutatea bãuturilor. Unele alcoolice,
altele nealcoolice, dar toate îndopate
cu substanþe chimice. Despre unele
sucuri, foarte bune la gust,  se spune
cã sunt folosite pentru îndepãrtarea
ruginei de pe ºuruburi, la curãþirea
strãzilor  murdare de sânge, ca urmare
a accidentelor. Se spune cã dacã pui
un astfel de suc într-un pahar ºi în
pahar pui bucãþi de grãsime sau de
ficat, dupã o noapte nu mai gãseºti
decât sucul. A dizolvat totul.

Cumpãrãm din pieþe legume ºi
fructe. Au aspect frumos, au
rezistenþã, nu sunt viermãnoase, nu

Otrãvuri, otrãvitori ºi otrãviþi
sunt bolnave, dar nu au gust. Sunt
suprasaturate cu îngrãºãminte,
ierbicide, pesticide etc. Toate
acestea sunt otrãvuri puternice,
care se pãstreazã în bunã parte în
produsele respective, pe care le
consumãm noi. De la un deceniu
la altul astfel de otrãvuri devin tot
mai puternice, pentru a fi eficace.
Aºa, bunãoarã, gândacul de
colorado era combãtut cândva cu
DDT. Astãzi, dacã mai prãfuieºti
cartofii cu DDT, gândacii vor râde
de tine. Alte substanþe chimice mult
mai puternice le mai vin de hac. Mai
mult, abia de curând s-a stabilit cã
DDT-ul este substanþã cancerigenã.
Aºadar, zeci de ani am consumat
aceastã otravã ºi ne mai mirãm de
ce sunt atâtea cazuri de cancer!

Pãmântul e intoxicat de substanþe
chimice de tot felul. Din 1994 mi-
am cumpãrat o motosapã ºi am
lucrat pãmântul, dar n-am mai vãzut
o râmã. Altãdatã, pe vremea când
eram copil, când sãpa tãticu la
cazma, râmele erau ca rãdãcinile
buruienilor. Fãrã substanþe chimice,
pãmântul nu mai rodeºte. Este
secãtuit, bolnav, obosit. Apele sunt
intoxicate ºi ele. Îngrãºãmintele,
ierbicidele ºi pesticidele, cât ºi alte
substanþe chimice de tot felul se
scurg în pãmânt ºi ajung la pânza
freaticã de adâncime. Astfel, se
otrãvesc fântânele, izvoarele, râurile
ºi toate celelalte. Se evaporã apa de
pe pãmânt ºi de pe suprafaþa
fluviilor, mãrilor ºi oceanelor ºi
ridicã spre înãlþimi particule
minuscule de substanþe chimice.

Acestea se întâlnesc acolo cu alte
substanþe chimice ridicate odatã cu
fumul ºi cu praful. Revin pe pãmânt
în stropii de ploaie ºi ard vegetaþia.
Spunem cã au fost ,,ploi acide”.
Dumnezeu ºtie ce otrãvuri au fost în
acele picãturi de apã ºi de pe unde
au provenit.

Aerul pe care-l respirãm este
intoxicat  de substanþe chimice
rãspândite în vãzduh de fabrici de
tot felul, de explozii etc. Altãdatã,
topeau femeile zãpada ºi cu apa
rezultatã spãlau rufele, fiindcã era
apã curatã, purã. Astãzi nu se mai
poate face acelaºi lucru. Multã
vreme, zi  ºi noapte ieºeau pe
furnalele termocentralei de la
Halânga mii de tone de fum ºi noxe,
care se rãspândeau în aer. Zãpada
era aproape neagrã, iar când se
topea, stropii de la streaºinã erau
negri. În fiecare an trebuia sã
vãruim biserica, fiindcã apa de la
ploaie ºi zãpadã ne înnegrea
zidurile. Aerul acela noi îl respiram.

Medicamentele sunt adevãrate
grãmezi de substanþe chimice.
Cumperi medicamente cu traista sã
tratezi o boalã, fãrã sã ºtii cã de fapt
ataci alte organe, îþi provoci alte boli.
Se vorbeºte de anumite ,,toleranþe”
ale organismului, adicã de maximum
rezistenþei la un anumit produs,
dincolo de care produsul respectiv
devine periculos.

Sunt industrii ºi mari companii
producãtoare de bãuturi ºi
medicamente cu profituri imense.
Acestea au putere financiarã ca sã
dicteze politica unor state. ªtiu bine

cã un produs este otrãvitor, dar
reuºesc sã ia aprobare ca sã-l
distribuie pe pieþele dintr-o þarã sau
alta. Sunt mari  companii, care
provoacã boli, lanseazã viruºi sau
microbi ºi vin apoi cu leacuri foarte
scumpe. Aºa cum industriile de
armament produc arme ale morþii,
aºa industriile alimentare ºi de
medicamente produc tot felul de
produse, care ucid mai mulþi oameni
decât gloanþele pe front.

Cei ce otrãvesc mâncarea,
bãutura, aerul, apa ºi toate celelalte
nu au nume. Ei  se ascund în
spatele anonimatului, în spatele
reclamelor  foarte atrãgãtoare, în
spatele etichetelor frumos colorate.
Ei sunt ca un duh al rãului, care
unelteºte ceas de ceas împotriva
vieþ ii, împotriva oamenilor,
împotriva creaþiei lui Dumnezeu.
Mortalitatea creºte de la an la an,
natalitatea scade, populaþia
îmbãtrâneºte vãzând cu ochii, boli
grele afecteazã pe tot mai mulþi.
Mare minune sã gãseºti pe cineva
perfect sãnãtos!

Cei otrãviþi suntem noi, oamenii
din toate locurile ºi din toate þãrile.
Puþine zone din lume mai sunt în care
oamenii sã se hrãneascã numai cu
produse naturale, fãrã sã foloseascã
îngrãºãminte chimice, ierbicide ºi
pesticide. Poate numai triburile
sãlbatice, care se mai gãsesc ici-colo
prin pãdurile amazoniene! Trãim o
epocã în care civilizaþia a atins un
nivel fãrã precedent. Omul a ajuns sã
vagabondeze printre stele, sã
realizeze lucruri pe care nici nu le-au
visat înaintaºii. Totuºi, atâta vreme cât
nu va gãsi mijloace pentru a evita
aceste otrãvuri, pentru a proteja omul,
specia, de consecinþele dezastruoase
ale acestora, toate celelalte nu au nici
o valoare. Vom fi o civilizaþie care se
autodistruge.

Cei care mai avem câte o bucãþicã
de grãdinã, de teren, sã þinem de
ele cu dinþii ºi sã le folosim cum se
cuvine, fiindcã suntem niºte
privilegiaþi ai vremii noastre. Cei
care mai au posibilitatea sã creascã
niºte pãsãri pe lângã casã, niºte
vite în bãtãturã, sã nu pregete s-o
facã, sã nu le fie ruºine. Încã mai
avem posibilitatea sã mai obþinem
niºte produse vegetale ºi animale
mai puþin poluate ca cele de la raft.
Sã cerem mai marilor noºtri sã ne
apere, sã ne respecte dreptul cel
mai elementar: dreptul la viaþã!

Cine are urechi de auzit, sã audã!

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

Treburile de la serviciu deschid sãptãmâna pentru
tine. Relaþiile colegiale lasã mult de dorit, fiind posibile
neplãceri de tot felul. Dozeazã-þi eforturile, întrucât
organismul tãu este obosit. Evitã consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirugicale în prima parte a
sãptãmânii. Miercuri ºi joi sunt posibile dialoguri aprinse
cu partenerul de viaþã. Acesta îþi poate reproºa faptul cã
în ultima vreme eºti mai mult plecat sau cã rezolvi
treburile altora în detrimentul celor familiale. Te poþi
ocupa ºi de studii, poate chiar de unele în afara graniþelor
þãrii. Totuºi examenele, interviurile ºi capacitatea de
asimilare a cunoºtinþelor nu sunt susþinute în aceastã
perioadã. Bine este sã abordezi cu prudenþã segmentul
educaþiei ºi sã încerci sã eviþi deciziile majore. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt bune, dar existã ºi neînþelegeri,
deoarece mentalul cotidian este umbrit.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începi sãptãmâna vesel ºi bine dispus. Eºti pus
pe ºotii, însã ceilalþi nu au chef de glumele tale. În privinþa
prietenilor se vor repune în discuþie chestiuni mai vechi
ce nu au fost înþelese corect sau au rãmas nerezolvate.
De unii prieteni s-ar putea sã te îndepãrtezi ºi sã te apropii
de alþii. Dacã eºti implicat în organizaþii umanitare s-ar
putea sã descoperi lucruri neplãcute ºi sã încerci sã te
detaºezi. Sau existã ºi varianta sã aderi la alte grupuri ale
cãror mentalitãþi sau scopuri sunt mai apropiate de
sufletul tãu. Relaþiile sentimentale cunosc suiºuri ºi
coborâºuri, dar recomandabil este sã nu le dai atenþie.
Totuºi, fii prudent, întrucât dreptatea este de partea
celorlalþi. Zilele de 15 ºi 16 iulie îþi aduc multã forfotã la
serviciu. Relaþiile colegiale sunt tensioante.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc în atenþie
treburile gospodãreºti. Sunt momente bune pentru
curãþenii generale, reamenajãri interioare sau reparaþii
curente. Relaþiile cu membrii familiei sunt tensionate,
deoarece acorzi prea mult timp activitãþilor de la serviciu.
În domeniul profesional se vor repune în discuþie situaþii
ce nu au fost depãºite corect în alte etape de viaþã. Poate
interveni o restricþionare a îndatoririlor sociale sau relaþiile
cu ºefii sã intre într-un con de umbrã. Imaginea ta în
ochii celorlalþi ar trebui îmbunãtãþitã. Mentalul cotidian
este destul de confuz, aºa încât fereºte-te sã iei decizii de
orice fel. Poate exersarea lecþiei tãcerii ar fi cea mai
indicatã pentru perioada traversatã. Relaþia cu persoana
iubitã poate cunoaºte ceva fluctuaþii, dar sunt pasagere.
Spre finalul sãptamânii se întrezãresc treburi de rutinã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

   La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri.
Este posibil sã-þi planifici cãlãtorii atât în interes de
serviciu, cât ºi personale. Rãsturnãrile de situaþie pot fi
frecvente, aºa încât verificã atent toate detaliile aferente.
Relaþiile cu strãinãtatea devin ostile, putându-se reitera
situaþii trecute ce nu au fost soluþionate sau înþelese
corect. S-ar putea sã afli veºti neplãcute legate de cineva
drag, dar nu lua de bun chiar tot ce auzi. Gândirea ºi
comunicarea sunt deficitare, aºadar evitã deciziile sau
concluziile. În zilele de 15 ºi 16 iulie, cele mai indicate
activitãþi sunt cele casnice. Poþi face cu succes curãþenii
generale, reamenjãri interioare sau te poþi gândi la
achiziþionarea unei locuinþe noi. Sfãtuieºte-te cu membrii
familiei în privinþa stãrii tale de spirit. Sufletul tãu are
nevoie de introspecþie ºi multã liniºte. Creativitatea este
la cote înalte.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare. Te poþi
ocupa de cumpãrãturile cotidiene sau de verificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli. Cadourile ºi
recompensele pot fi frecvente. Se pot repune în discuþie
chestiuni financiare legate de taxe, impozite sau datorii
de orice fel. Verificã atentã documentele ce vizeazã bani ºi
bunuri, deoarece ai putea descoperi nereguli. Redefinirea
scãrii valorilor morale ºi materiale este una dintre lecþiile
actuale. Zilele de 15 ºi 16 iulie îþi aduc în atenþie rudele ºi
prietenii apropiaþi. Dialogurile cu aceºtia te pot nemulþumi,
dar sunt importante. Ai mulþi susþinãtori în toate
demersurile tale, dar existã ºi unele persoane false în jurul
tãu. Discerne pe îndelete sfaturile ºi îndemnurile primite.
Acþioneazã numai dupã ce eºti ferm convins cã te îndrepþi
în direcþia doritã. Pentru ultimele zile ale sãptãmânii, astrele
îþi recomandã treburile gospodãreºti.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

   Începutul acestei sãptãmâni te aduce în atenþia tuturor.
Eºti vesel, plin de energie ºi cu mult chef de a rezolva
totul. Recomandabil este sã-þi canalizezi eforturile cãtre
relaþiile parteneriale ºi colaborãrile în care eºti implicat
sau vrei sã te implici. Se pare cã în aceste zone se vor
repune în discuþie etape rãmase nerezolvate sau, dacã
doreai sã lucrezi la un proiect, posibil sã te rãzgândeºti.
Relaþia cu partenerul de viaþã poate cunoaºte turnuri
deosebite. Pe 15 ºi 16 iulie sunt posibile cadouri,
recompense sau cumparãturi necesare traiului zilnic. Pe
de altã parte, se apropie schimbãri importante ale
remuneraþiei primite de la un loc de muncã. În plan
profesional existã în continuare multã forfotã. Poziþia ta
socialã este controversatã, iar ceilalþi îþi urmãresc
îndeaproape fiecare pas. În a doua parte a sãptãmânii se
întrezãresc multe cãlãtorii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti retras ºi orientat doar
cãtre treburile tale. Unele probleme de sãnãtate se pot
accentua, în special cele vechi. Fii atent la toate semnalele
organismului ºi consultã medicul de specialitate. La
serviciu se pare cã unele activitãþi trebuie reluate, întrucât
nu au fost rezolvate corect. Relaþiile colegiale devin
tesionate, dar încearcã sã nu rãspunzi la provocãri. Pe
15 ºi pe 16 iulie te vei simþi bine, strãlucind în mijlocul
celorlalþi. Gândirea ºi comunicarea sunt umbrite,
recomandabil fiind sã eviþi deciziile majore sau discuþiile
în contradictoriu. Foarte interesantã este în aceastã
perioadã relaþia ta cu strãinãtatea. S-ar putea sã fii nevoit
sã cãlãtoreºti departe de þarã în scopuri turistice sau
pentru studii. În a doua parte a sãptãmânii pot apãrea
chestiuni legate de bani.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Prietenii ºi protectorii îþi sunt alãturi încã de la începutul
sãptãmânii. Sunt posibile neînþelegeri, veºti alarmante
legate de bani, dar fii prudent ºi selecteazã informaþiile
ce vin cãtre tine. Mentalul cotidian este la cote scãzute,
aºa încât vorbeºte cât mai puþin ºi strictul necesar.
Hotãrârile importante lasã-le pentru o perioadã mai bunã.
Relaþiile sentimentale pot cunoaºte turnuri deosebite.
S-ar putea ca o relaþie mai veche sã se strice definitiv.
Capitolul financiar este accentuat de cãtre astre.
Beneficiezi de noroc ºi deschidere la banii ºi bunurile
altora, însã nu forþa nota. Moºtenirile ºi partajele specifice
divorþului sunt alte subiecte ce îþi pot atrage atenþia. În
zilele de 15 ºi 16 iulie, dorinþa de retragere din forfota
vieþii este la cote înalte. Sãnãtatea devine vulnerabilã. Nu
se recomandã consultaþii, analize medicale ºi intervenþii
chirurgicale, decât în cazuri speciale.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Domeniul profesional deschide sãptãmâna pentru
tine. Sunt posibile dialoguri aprinse cu un ºef, însã sunt
momente pasagere. Se pare cã vei fi nevoit sã-þi orientezi
eforturile în sectorul casei ºi familiei. Existã chestiuni
legate de bunuri patrimoniale ce nu au fost soluþionate
corect în trecut, iar acum începe o perioadã bunã de a le
rezolva. Un membru al familiei poate avea probleme de
sãnãtate. Acordã-i ajutorul, dar ocupã-te mai întâi de
treburile tale. Relaþiile parteneriale sunt interesante ºi ai
putea primi oferte bune de colaborare. Deciziile majore
lasã-le pentru o perioadã mai bunã. Zilele de 15 ºi 16
iulie sunt potrivite pentru întâlniri ºi dialoguri cu prietenii.
Reþine sfaturile ºi îndemnurile primite, deoarece te mult.
Spre sfârºitul sãptãmânii, astrele îþi recomandã odihnã
ºi introspecþie.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile cu
strãinãtatea. Îþi poþi planifica unele cãlãtorii în þinuturi
îndepãrtate, dar se pare cã cele în apropierea casei au
mai mult succes. Alþii se pot ocupa de forme de instruire
necesare locului de muncã. Se pare cã ai ceva restanþe
la capitolul studii, aºa încât ocupã-te pe îndelete de acest
sector. La serviciu ai multe de fãcut, însã selecteazã
prioritãþile. Fii prudent în relaþiile colegiale. În zilele de
15 ºi 16 iulie pot apãrea tensiuni în relaþiile cu ºefii.
Aceºtia îþi pot face reproºuri, dar vei reuºi sã depãºeºti
totul cu bine. În a doua parte a sãptãmânii, astrele îþi
trimit în ajutor prietenii ºi protectorii. Poþi afla informaþii
interesante legate de o relaþie sentimentalã înfiripatã de
curând. Nu lua de bun chiar tot ce auzi. Organizeazã o
micã petrecere pentru cei dragi ºi lasã grijile deoparte.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

  În cazul tãu, astrele recomandã pentru începutul
sãptãmânii chestiunile financiare. Este vorba despre
achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel.
Atenþie la salariul primit de la un loc de muncã! Este
posibil ca acesta sã întârzie sau sã se diminueze.
Provocarea majorã a urmãtoarelor zile constã în gãsirea
echilibrului între valorile materiale ºi cele spirituale.
Pentru cã nivelul energie vitale fluctueazã, ocupã-te doar
de treburile uºoare. Miercuri ºi joi se va accentua dorinþa
de rafinare sufleteascã. Vizitarea galeriilor de artã, a
muzeelor, vizionarea pieselor de teatru sau participarea
la seminarii pe teme spirituale sunt cele mai potrivite. La
finalul intervalului analizat apar situaþii conflictuale în
plan profesional. Fii prudent! Cheful tãu de distracþii ºi
aventuri îi poate nemulþumi pe cei din jur.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

 În primele zile ale sãptãmânii, astrele îþi recomandã
sã te ocupi de relaþiile parteneriale ºi de colaborãrile în
care eºti implicat sau vrei sã te implici. Se pare cã eºti
nemulþumit de modul cum au evoluat lucrurile într-un
proiect comun, însã problema este doar la tine.
Intervalul 15 - 17 iulie  îþi aduce în atenþie aspectele
financiare legate de banii ºi bunurile altora. Achitã-þi
taxele, impozitele, datoriile de orice fel sau verificã, dacã
este cazul, situaþia documentelor bancare sau a celor
specifice moºtenirilor. Este nevoie de atenþie la ce se
petrece acasã ºi cu membrii familiei. Comunicarea este
deficitarã, una se gândeºte ºi alta se spune. Este posibil
ca un membru al familiei sã aibã probleme de sãnãtate
sau de altã naturã ºi sã fii nevoit sã acorzi ajutor. Pentru
ultimele zile ale intervalului analizat orienteazã-þi
eforturile cãtre activitãþi culturale.

(15 - 21 iulie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Anexa 1b)
la PROCEDURA din 27 octombrie 2005, reglementatã prin Ordinul
1044/2005, emis de Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor privind
consultarea utilizatorilor de apã, riveranilor ºi publicului la luarea deciziilor
în domeniul gospodãririi apelor.

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: INSTITUTUL NAÞIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE RARE ªI RESURSE
RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREªTI, cu sediul în Bucureºti, Bd. Carol
I nr. 70, sector 2, ce intenþioneazã sã solicite Aviz de Gospodãrire a Apelor
de la APELE ROMÂNE - ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ BANAT,
cu sediul în Timiºoara pentru desfãºurarea activitãþii la obiectivul de
investiþii “Lucrãri de închidere ºi ecologizare a minei Iliºova, jud.
Mehedinþi”. Lucrãrile sunt localizate în comuna Sviniþa, jud. Mehedinþi.
   Aceastã investiþie este nouã ºi constã în lucrãri de reabilitare ºi
ecologizare a perimetrului minier Iliºova.
   Ca rezultat al acestor activitãþi nu vor rezulta ape uzate.
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 solicitantului de aviz la adresa INCDMRR - ICPMRR
Bucureºti, Bd. Carol I nr. 70, sector 2 - persoane de contact Radu Aura
Daniela - director general (tel.021 315 23 41) ºi Becheanu Constantin -
ºef proiect (tel. 0743146126), în termen de 30 zile dupã data publicãrii
prezentei informãri.

Debitorul SC GG BEST
GRUP SRL- societate în faliment,
in bankruptcy, en faillite  cu sediul
în Drobeta Turnu Severin, str.
Aurelian nr. 46, judeþul Mehedinþi,
cod unic de înregistrare RO
1674943 ºi nr.  de ordine în
Registrul Comerþului Mehedinþi
J25/440/2004
   prin Lichidator judiciar CII
Enache Alexandru, cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, str.Kiseleff
nr. 40, judeþul Mehedinþi, cod unic
de înregistrare RO 23149525,
membru UNPIR înregistrat sub nr.1-
B-1461, reprezentat prin practician
în insolvenþã Enache Alexandru,
   scoate la vânzare, la preþurile
stabilite prin Raportul de evaluare,
conform hotãrârii Adunãrii
creditorilor din data de 17.06.2020,
urmãtoarele bunuri:

MOBILIER ªI BIROTICA, în
bloc, preþul de pornire a licitaþiei
fiind de 1.850  l e i ,  f ã rã  TVA,
respectiv:
- Calculator PC Clasic + monitor
- Imprimanta LASER JET M1132MFP
- Calculator birou - 2 buc,
- Frigider Zanussi ( mic ),
- Aragaz 2 ochiuri,
- Casa de marcat DATECS,
- Birou - 2 buc,
- Scaun - 7 buc,
- Raft lemn - 5 buc
- Raft metalic - 4 buc,
- Fiºet metalic,
- Raft expunere - 5 buc,
- Comodã cu 3 sertare (micã) - 3 buc,
- Corp bucatarie,

AUTOTURISME

- Autoturism DACIA LOGAN , MH-
03-GGB preþul de pornire a
licitaþiei fiind de 2.575 lei, fãrã TVA.
   Date informative: an fabricaþie: 2006,
culoare: albastru metalizat, cu urme de
ruginã, 1598 cmc, caroseria: AC Break,
stare funcþionare:  satisfãcãtoare, stare
tapiþerie: rea, cauciucuri: uzate, motor:
scãpãri ulei: capac superior distribuþie,
semering de distribuþie, chiulasã ºi pe
la garniturile de etanºare.
- Autoturism FORD, MH-04-GGB
preþul de pornire a licitaþiei fiind de
4.425 lei, fãrã TVA
   Date informative: an fabricaþie:
2004, culoare: gri, cu urme de ruginã,
1998 cmc, caroseria: BB FURGON
CAB.INT 3+1 UªI, stare funcþionare:
neutilizabil în circulaþie, stare tapiþerie:
rea, cauciucuri: uzate, motor: scãpãri
ulei: capac superior distribuþie,
semering de distribuþie, chiulasã ºi pe
la garniturile de etanºare.
- Autoturism OPEL , MH-05-GGB
preþul de pornire a licitaþiei fiind de
1.975 lei, fãrã TVA

Publicaþie de vânzare privind
licitaþia din data de 28.07.2021

     Nr. 2767 din 08.07.2021
   Date informative: an fabricaþie:
2004, culoare: albastru, cu urme de
ruginã, 1598 cmc, croseria:
BF1E171F11757E4, stare funcþionare:
abandonat, stare tapiþerie: rea,
cauciucuri: uzate, motor: scãpãri ulei:
capac superior distribuþie, semering
de distribuþie, chiulasã ºi pe la
garniturile de etanºare. La data
expertizei: abandonat.

Licitaþia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Drobeta
Turnu Severin, str.Kiseleff nr.40, la
data de 28.07.2021, orele 14,00.
Pentru bunurile nevândute se vor
organiza licitaþii în data de 04.08.2021,
respectiv în data de 11.08.2021, în
acelaºi loc ºi la aceeaºi orã.
   Titlul executoriu în temeiul cãruia
lichidatorul judiciar procedeazã la
vânzarea bunurilor mai sus
menþionate îl constituie Hotãrârea nr.
36/17.07.2020 prin care Tribunalul
Mehedinþi a dispus deschiderea
procedurii falimentului împotriva
debitoarei SC GG Beste Grup SRL.
   Nu existã creditori în favoarea cãrora
sã se fi constituit drepturi de impotecã
asupra bunurilor puse în vânzare.
   Toþi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor puse în vânzare
sunt somaþi sã comunice acest
lucru lichidatorului judiciar înainte
de data stabilitã pentru vânzare,
sub sancþiunea prevãzutã de lege.
   Cei interesaþi în achiziþionarea
acestor bunuri, vor face cunoscutã
aceastã intenþie pe e-mail
ciialexandruenache@g.mail.com,
pânã cel târziu la data de 22.07.2021,
orele 14,00, sub sancþiunea
excluderii de la licitaþie, solicitând
Caietul de sarcini, ºi fãcând dovada
achitãrii:
   1. în contul unic de insolvenþã
deschis la BRD, Sucursala Drobeta
Turnu Severin,  sub nr.
RO07BRDE260SV61888372600,
pe numele SC Best Grup SRL, CIF
RO 16740943, a unei garanþii de
participare de 10% din preþul de
pornire al bunului/bunurilor pentru
care intenþioneazã sã liciteze,

2. în contul deschis la BRD,
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub
nr. RO08BRDE260SV45318812600,
pe numele Enache I Alexandru -
Cabinet Individual de Insolvenþã,
RO 23149525, a  taxe i  de
participare la licitaþie în sumã de
300 lei+TVA (în care este inclusã
ºi c/val Caietului de sarcini.
   Bunurile puse în vânzare pot fi
vizionate cu o programare prealabilã
dupã achitarea taxei de participare.
   Relaþii suplimentare la telefon
074 509456 ºi e-mail
ciialexandruenache@gmail.com.

A trecut mult timp de când
ne-am permis libertatea de a ne
strânge cu mic ºi mare la o masã
câmpeneascã, la o plimbare cu
barca pe lac sau în cadrul unui atelier
cu multã lume.
   Cu ocazia unui proiect desfãºurat
cu sprijinul Grupului CEZ în
România ne face mare plãcere sã vã
invitãm pe data de 15 iulie, între
orele 10:30 - 12:00, direct în tabãrã:
pe Valea Cernei, la 15 km mai sus
(direcþia Baia de Aramã) de Bãile
Herculane. Ne propunem sã vã
povestim despre energia pentru bine
în valoare de 5 000 de euro pe care
CEZ O investeºte în Mehedinþi cu
aceastã ocazie.
   Am fi onoraþi dacã aþi gãsi timp
ºi energie sã ne vizitaþi, mai ales
pentru cã alãturi de noi vor fi
reprezentanþi CEZ ºi am trimis
invitaþia ºi cãtre reprezentanþi ai
autoritãþilor locale.
   Ce veþi regãsi acolo, împreunã cu
toate mãsurile de siguranþã
împotriva Covid:
- aproximativ 45 de tineri
mehedinþeni energici, plini de idei

Invitaþie la tabãrã cu Cercetaºi ºi CEZ
ºi veselie;
- multe corturi de toate culorile;
- oameni care gãtesc la ceaun (ºi care
vã vor invita la masã);
- canoe cu care ne putem plimba
pe lac;
- ateliere în paralel organizate de
cercetaºi;
- un râu Cerna limpede ºi rece, o
câmpie cu meri înconjuratã de munþi
pe toate pãrþile, multe trasee faine
pe care le puteþi parcurge.

Tabãra este situatã aici:
https://www.google.com/maps/
place/44°58’15.1"N+22°29’27.7"E
(sau puteþi da o cãutare dupã
Pensiunea Dumbravã - noi suntem
la 100 m înainte, chiar la drum; sigur
o sã ne reperaþi cu uºurinþã).

Daniela Borontiº
Coordonator Programe

Tel: 0730.212.770
E-mail: daniela.borontis@scout.ro

Organizaþia Naþionalã
Cercetaºii României
Centrul Local Aetos

Drobeta Turnu Severin
+40 771.433.581 aetos@scout.ro
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Etapa 1
Dinamo Bucureºti - FC Voluntari
CFR Cluj - FC U Craiova
Sepsi Sf.Gheorghe - Academica Clinceni
Rapid Bucureºti - Chindia Târgoviºte
Gaz Metan Mediaº - CS Mioveni
UTA Arad - Farul Constanþa
Universitatea Craiova - FC Argeº
FC Botoºani - FCSB
Etapa 2
FCSB - Universitatea Craiova
FC Argeº - UTA Arad
Farul Constanþa - Gaz Metan
CS Mioveni - Rapid
Chindia Târgoviºte - Sepsi
Academica Clinceni - CFR Cluj
FC U Craiova - Dinamo
FC Voluntari - FC Botoºani
Etapa 3
CFR Cluj - Chindia
Sepsi - CS Mioveni
Rapid - Farul Constanþa
Dinamo - Academica Clinceni
Gaz Metan - FC Argeº
UTA - FCSB
Universitatea Craiova - FC Botoºani
FC Voluntari - FC U Craiova
Etapa 4
Farul Constanþa - Sepsi
FC Argeº - Rapid

Start în Liga 1
Sezonul 2021-2022 din Liga 1 debuteazã la sfârºitul acestei

sãptãmâni, iar, pe parcursul campionatul, pe gazon se vor regãsi o
serie de tineri jucãtori mehedinþeni. Astfel,  Adrian Gâdea (21 ani -

CFR Cluj),  Dragoº Albu (20 ani - FC U Craiova),  Adrian Moescu (20
ani - FC Botoºani), Robert Jerdea (18 ani - Academica Clinceni),

Gabriel Fulga (17 ani - FCSB),  Eduard Radaslavescu (17 ani - Farul
Constanþa) sau Denis Benga (16 ani - Universitatea Craiova) sperã sã
joace cât mai multe minute la echipele respective. Favorite la titlul de
campioanã vor fi, ºi în acest sezon, CFR Cluj, FCSB ºi Universitatea

Craiova, dar ºi Farul Constanþa, echipã care a cesionat locul Viitorului
Constanþa, ºi-a propus o clasare în preajma podiumului.

 Mircea Oglindoiu

Programul turului din sezonul regular:
FCSB - Gaz Metan
FC Botoºani - UTA
CS Mioveni - CFR Cluj
Chindia Târgoviºte - Dinamo
Academica Clinceni - FC U Craiova
Universitatea Craiova - FC Voluntari
Etapa 5
Dinamo - CS Mioveni
CFR Cluj - Farul Constanþa
Sepsi Sf. Gheorghe - FC Argeº
Rapid Bucureºti - FCSB
Gaz Metan - Botoºani
FC U Craiova  - Chindia
UTA - Universitatea Craiova
FC Voluntari - Academica Clinceni
Etapa 6
Farul Constanþa - Dinamo
FC Argeº - CFR Cluj
FCSB – Sepsi Sfântu Gheorghe
FC Botoºani - Rapid
CS Mioveni - FC U Craiova
Universitatea Craiova - Gaz Metan
Chindia - Academica Clinceni
UTA - FC Voluntari
Etapa 7
Dinamo - FC Argeº
CFR Cluj - FCSB
Sepsi - FC Botoºani
FC U Craiova  - Farul Constanaþa
Rapid - CS Universitatea Craiova

Academica Clinceni - CS Mioveni
Gaz Metan - UTA Arad
FC Voluntari - Chindia
Etapa 8
FCSB - Dinamo
FC Botoºani - CFR Cluj
FC Argeº - FC  U Craiova
Universitatea Craiova - Sepsi
Farul - Academica Clinceni
UTA Arad - Rapid
CS Mioveni - Chindia
Gaz Metan - FC Voluntari
Etapa 9
Dinamo - FC Botoºani
FC U Craiova - FCSB
CFR Cluj - Universitatea Craiova
Academica Clinceni - FC Argeº
Sepsi Sfântu Gheorghe - UTA
Chindia - Farul Constanþa
Rapid - Gaz Metan
Voluntari - CS Mioveni
Etapa 10
Universitatea Craiova - Dinamo
FC Botoºani - FC U Craiova
FCSB - Academica Clinceni
UTA - CFR Cluj
FC Argeº - Chindia
Gaz Metan - Sepsi
Farul Constanþa - CS Mioveni
Rapid - FC Voluntari
Etapa 11
Dinamo - UTA Arad
FC U Craiova - Universitatea Craiova
Academica Clinceni – FC Botoºani
Chindia Târgoviºte - FCSB
CFR Cluj - Gaz Metan
CS Mioveni - FC Argeº
Sepsi Sfântu Gheorghe - Rapid
FC Voluntari - Farul Constanþa
Etapa 12
Gaz Metan - Dinamo
UTA - FC U Craiova
Universitatea Craiova - Clinceni
FC Botoºani - Chindia Târgoviºte
FCSB - CS Mioveni
Rapid - CFR Cluj

FC Argeº - Farul Constanþa
Sepsi - FC Voluntari
Etapa 13
Dinamo - Rapid
FC U Craiova  - Gaz Metan
Academica Clinceni - UTA
Chindia - Universitatea Craiova
CS Mioveni - FC Botoºani
Farul Constanþa - FCSB
CFR Cluj - Sepsi
FC Voluntari - FC Argeº
Etapa 14
Sepsi - Dinamo
Rapid - FC U Craiova
Gaz Metan - Academica Clinceni
UTA - Chindia
Universitatea Craiova - CS Mioveni
FC Botoºani - Farul Constanþa
FCSB - FC Argeº
CFR Cluj - FC Voluntari
Etapa 15
Dinamo - CFR Cluj
FC U Craiova  - Sepsi
Academica Clinceni - Rapid
Chindia Târgoviºte - Gaz Metan
CS Mioveni - UTA
Farul - Universitatea Craiova
FC Argeº - FC Botoºani
FC Voluntari - FCSB
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Mã mehedinþenii mei cetitori de Obiectiv,
mã nepoate, veni nea Câþu la Drobeta. Sã
îmbrãcã în negru, nu care cumva sã sã vadã pe
sub mascã zâmbetu’ ºjmecheresc din colþu gurii.
Pã da, cã de când o coti nea Virgil Popescu di
la nea Orban mai la dreapta, sã schimbã
situaþiunea, sã relaxã ºi nea Câþu pe partea cu
Mehedinþiul, sã relaxã ºi nea ministru’ cã mai
stã oleacã în foncþie, toatã lumea relaxatã, ce
mai încoace ºi încolo.

Bine cã ºi nea Virgil era numai zâmbet, mai
scrâºnea din dinþi la câte unu de prin judeþ, cã
venisã în ºlapi, mai cu cãmaºa scoasã din
pantaloni, mai cu cravata la spate. Sã votarã,
ieºi tot nea Popescu preºedinte, de parcã sã
aºteptau la suprize, da ãla micu nu fu gata cu
puciul ºi zisã cã mai aºteaptã o turã, cã e încã
mic ºi mai are de învãþat de la ãºtia mai mari.
Da ºi mai sforari, se ºtie!

Mã nepoate, atât le trebui unora, sã sã afiºeze
cu nea Câþu, cã atâta aºtepta ºi nea Rapcea. Mã,
unde nu sã pusã cu un potop de vorbe de duh pe
toþi, de ziceai cã e alinierea din curtea ºcolii, cã
nea Alin e învãþat. Mai lipsea fluieru. Mare scriitor
pe Facebook nea Alin Rapcea. Pã da, e supãrat
cã l-a sãrit rându la gradaþia de merit ºi zisã cã
potenþialul turistic al judeþului nu ieste promovat
cum trebe. La un moment dat sã îmbrãcã ºi în
tricou galben, da tot degeaba, cã n-a apucat sã
facã poze cu nea Cîþu, premierul. Probabel sã
orienteazã spre liberalism,  da nu putem lãsa
nesemnalate greºelile de gramaticã din textele
postate. Sau pe Facebook merge oriºicum!?

 nea Mãrin

Sucã ºi nea Câþu de la Severin,
zâmbetele lu nea Virgil ºi macazele drumului spre Orºova

Mã fraþilor, veni al lu’ Zbanghiu de prin oraº,
adunã toate veºtile bune, de ne binedispusã ºi
dupã aia veni cu alea mai proaste. Le lãsã la
final, sã nu ne supãrãm. Cicã pistele de biciclete
aºteaptã culoarea de sezon politic ca sã poatã fi
finalizate. Chiar, nea Romicã, nu te-ai prins
matale? Trebe sã fie galben-albastre, ca maºinile
poliþiei, sã nu le mai opreascã nimenea. Cã de
aia au culoarul lor. Da primu’ pe ele sã fie nea
Romicã, tot galben ieste, sã vedem dacã au fost
fãcute cum trebe. Dacã nu, sã sã refacã, aºa zisã
al lu Zbanghiu, cã el o sã sã plimbe pe ele.

Da fãcurã ce fãcurã drumarii, care anual
blocheazã drumul european E70, ºi terminarã

cu lucrãrile pe
ºoseaua asta
aglomeratã, da le
fãcurã de mântuialã.
Vorbim de rosturile de
la podurile, deloc
puþine, de la
Hidrocentrala Porþile
de Fier 1 pânã la
Orºova, care te fac sã
crezi cã eºti la

macazele de cale feratã. ªi ca sã sã facã de
minune ºi sã primeascã felicitãrile de rigoare,
au lãsat o GROAPÃ imediat ce ieºi din tunelul
Baba înspre Orºova. Sigur vor fi ºi neºte
procese, taman bine sã le mai subþieze bugetul
de care ºi aºa sã plâng cã nu ajunge. Pã di ce
sã facem lucrurile bine de la început, când putem
sã le continuãm prost?!

Mã nepoate, nerodu de Sucã nu mai iese din
casã. Stã pitit, din douã motive. Unu e din cauzã
de ambrozie, cã cicã e alergic, da uitã sã spunã
cã anu’ trecut sã aruncã ca tâmpitu în þãrânã ºi
crezu cã începu sã strãnute din cauzã de
ambrozie. Acuma zisã cã nu iese pãnã nu mai
vede tulpinã pin oraº, deºi e cam greu cu asta.
ªi al doilea motiv e din cauzã de trotinete
electrice, cã zisã cã degeaba s-a reglementat
situaþia la nivel naþional, cã pe local nu sã dau
nici avertismente. Aºa cã pãnã sã rezolvã
problemele astea pentru el, stã bine mersi ºi
aºteaptã iarna, sã intre în hibernare. La fel ca
unii de pin administraþie, da mai avem timp ºi
data viitoare sã vorbim despre astea.

Aºa cã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 Urmare din pag. 2

 St. JUST

Aici e de plâns, dar mai e timp, dragii mei
mehedinþeni, severineni, fie cã sunteþi, aþi fost sau veþi fi ai lui Fifty-fifty,
personajul de tristã amintire care, de bine, de rãu, a fãcut ceva dupã
greaua moºtenire lãsatã de pesediºti. Se cuvine sã amintim lucrul cel
mai important: absenþa total inacceptabilã a douã grupuri mari care
puteau înclina balanþa liberalã: familia Olteanu ºi temutul GIFA.

Trãiascã ºi înfloreascã clasa muncitoare în frunte cu cine-o mai
rãmâne prin þara asta.

Trãiascã ºi înfloreascã...


