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Editorial  de Sorin Vidan

Preºedintele Klaus Iohannis
a promulgat, luni, 18 mai 2020,
legea care prevede cã pãrinþii îºi pot
lua zile libere pentru supravegherea
copiilor ºi în perioada imediat
urmãtoare încetãrii stãrii de urgenþã,
pânã la încheierea anului ºcolar.

Legea vizeazã aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative,
precum ºi pentru stabilirea unor
mãsuri în domeniul protecþiei sociale
în contextul situaþiei epidemiologice
determinatã de rãspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit actului normativ, se acordã
zile libere unuia dintre pãrinþi pentru
supravegherea copiilor, în situaþia
suspendãrii cursurilor sau închiderii
temporare a unitãþilor de învãþãmânt
unde aceºtia sunt înscriºi, ca urmare
a condiþiilor meteorologice
nefavorabile sau a altor situaþii extreme
decretate astfel de cãtre autoritãþile
competente cu atribuþii în domeniu.
„Prin excepþie, în anul 2020,
prevederile (…) se aplicã ºi pe
perioada imediat urmãtoare încetãrii
stãrii de urgenþã, pânã la încheierea
anului ºcolar”, prevede legea.

Actul normativ mai stipuleazã cã
„prevederile prezentei ordonanþe de
urgenþã, inclusiv ale actelor normative
care o modificã ºi/sau o completeazã
ori care cuprind dispoziþii care privesc
aplicarea prevederilor sale, se aplicã
în continuare, fãrã întrerupere, de la
data încetãrii stãrii de urgenþã
instituite prin decret, potrivit art. 93
alin. (1) din Constituþia României,
republicatã, pentru toate domeniile de
activitate în care se menþin restricþii,
pânã la ridicarea acestora, dar nu mai
târziu de data de 31 decembrie 2020”.

Legea prevede cã pot beneficia de
aceste prevederi pãrinþii care au copii
cu vârsta de pânã la 12 ani, înscriºi
în cadrul unei unitãþi de învãþãmânt,
sau au copii cu dizabilitãþi cu vârsta
de pânã la 26 de ani, înscriºi în
cadrul unei unitãþi de învãþãmânt.

„Prevederile prezentei legi nu se
aplicã în cazul în care unul dintre

Legea care le permite pãrinþilor sã îºi
ia zile libere ºi dupã încetarea stãrii

de urgenþã, pânã la finalul anului
ºcolar, a fost promulgatã

pãrinþi are raportul de muncã
suspendat pentru întreruperea
temporarã a activitãþii angajatorului,
în condiþiile art. 52 alin. (1) lit.c) din
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Prevederile
prezentei legi nu se aplicã nici în cazul
în care celãlalt pãrinte nu realizeazã
venituri din salarii ºi asimilate
salariilor, venituri din activitãþi
independente, venituri din drepturi
de proprietate intelectualã, venituri
din activitãþi agricole, silviculturã ºi
pisciculturã, supuse impozitului pe
venit potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
cu excepþia situaþiei în care este
încadrat în grad de handicap grav
sau accentuat ºi astfel este scutit de
la plata impozitului pe venit”, se mai
aratã în actul normativ.

De asemenea, ºeful statului a
promulgat Legea privind aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr. 41/2020 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere
pãrinþilor pentru supravegherea
copiilor, în situaþia închiderii
temporare a unitãþilor de învãþãmânt.

„Prin excepþie prevederile (…) se
aplicã ºi pe perioada imediat
urmãtoare încetãrii stãrii de urgenþã,
pânã la finalizarea cursurilor ºcolare
aferente semestrului al II-lea”,
prevede actul normativ.

Criza aceasta nenorocitã
legatã de covid, cu izolãrile, fricile
ºi interdicþiile aferente, a fost ºi un
prilej de discuþie pe marginea
condiþiei umane, a omului ajuns
într-o asemenea situaþie limitã. ªi
a lumii de azi, în datele ei încã
tulburi. Faþã în faþã cu epidemia,
confruntându-se cu ea zi de zi ºi
ceas de ceas, societãþile au traversat
ºi traverseazã mutaþii ºi simþim cu
toþii cã lumea noastrã se schimbã,
ºi nu neapãrat în bine.
   Aº vrea sã vã supun atenþiei
opiniile unui scriitor francez renumit,
Frédéric Beigbeder, opinii preluate
de pe un blog al cãrui autor e
preocupat de marile întrebãri fãrã
rãspuns precis ale momentului. Ce
spune Frédéric Beigbeder în presa
francezã a acestei perioade: „Nu
înþeleg aceastã obedienþã a
cetãþenilor, care s-au supus atât de
docil. (…) Bun, eu cred cã am fãcut
izolarea timp de douã luni, a fost
foarte utilã, am salvat multe vieþi, ºi
mulþumim evident pentru asta
personalului medical, de acord cu
toate astea, am aplaudat în fiecare zi
la 8 seara, dar acum, s-au fãcut 2
luni, e mai mult decât în Evul mediu,
prieteni. În Evul mediu erau 40 de
zile, noi am ajuns la 50. Trebuie sã
cerem sã ne recuperãm toate
libertãþile cât mai curând posibil. Vã
spun ce se întâmplã din viaþa mea,
lucruri care nu mã privesc decât pe
mine. (…) Pentru mine, preþul de
plãtit e prea mare, pentru aceastã
maladie.(...) Iar acum vedem un
tineret care, deopotrivã cu
majoritatea francezilor, acceptã
aceastã putere medicalã. Þi se
spune sã rãmâi în casã. Foarte bine.
Am fãcut-o timp de 2 luni, am
aplaudat, okay. Acum, eu zic: stop.

Trebuie sã ieºim din
dictatura sanitarã
Trebuie sã ne cerem libertatea ºi sã
fie oameni care spun asta, fiindcã
preþul de plãtit e prea mare. E
sfârºitul culturii, al cinema-ului, al
concertelor, teatrului, fotbalului,
rugby-ului, festivalurilor, parcurilor,
barurilor, teraselor, discotecilor. Zãu,
nu credeþi cã preþul e cam mare
pentru o pneumonie? (…) Riscul de
a lua boli existã oricum, existã riscul
de a traversa strada fãrã sã te uiþi,
riscul existã totdeauna. A trãi e a
risca moartea. E aºa în fiecare zi,
trebuie sã accepþi. Eu nu spun cã nu
trebuie sã-þi pui mascã, mãnuºi, îmi
pun ºi eu, nu e nicio problemã. Dar
sã nu renunþãm la întreaga noastrã
civilizaþie pentru o pneumonie.
Trebuie sã discutãm despre asta.
Fiindcã nu discutãm decât despre
mãºti sau despre cutare
medicament. Sã punem, în balanþa
luptei cu aceastã boalã, pãstrarea
culturii noastre ºi a manierei noastre
de a trãi, a artei de a trãi care ne e
proprie. (…) Suntem într-o stare de
paranoia paternalistã, organizatã de
Putere – e la nivel mondial, nu doar
aici – ºi pare cã fiinþa umanã nu mai
acceptã nici cel mai mic risc pentru
sãnãtate. Bun, e o noutate, de acord.
(…) Sã reflectãm totuºi la ce
înseamnã sã fii o fiinþã umanã. E o
fiinþã socialã, are nevoie ºi sã se
cultive, sã iasã. (…) Sã ieºi ºi sã
regreþi cã ai ieºit – asta e o fiinþã
umanã. Ne luãm riscul de a o regreta,
dar trebuie sã ieºim”.
   Frédéric Beigbeder exprimã ceea
ce ºi mulþi dintre noi cred: e sfârºitul
culturii, artei, spectacolului, libertãþii
ºi umanismului. Ultima hotãrâre de
guvern interzice orice manifestare
culturalã sau de divertisment, în
numele unei dictaturi sanitare cãreia
nimeni nu-i mai contestã validitatea.
   Economia se duce de râpã, starea
psihicã a oamenilor e la pãmânt, nu
vedem nimic bun la orizont, doar o
depresie socialã adâncã. ªi toate în
numele unei prudenþe sanitare care
oricum nu ne garanteazã nimic. E
timpul sã ieºim, cu orice risc.
   Viaþa trebuie sã meargã mai
departe, cãci ceea ce am trãit
aceste douã luni seamãnã doar
a viaþã, dar nu prea e.

DEPUTAT, ALINA TEIª,
MEMBRU AL COMISIEI PENTRU

ÎNVÃÞÃMÂNT, ªTIINÞÃ, TINERET ªI SPORT
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

Georgescu, a mai avut o întâlnire atât
cu proiectantul, cât ºi cu

constructorul pentru a pune la punct
ultimele detalii legate de proiectul de

modernizare ºi reabilitare a
Spitalului Orãºenesc Vânju Mare.

   “Din discuþiile avute, am primit
asigurãri cã de sãptãmâna viitoare
ºantierul se va deschide oficial. Þin
la acest proiect foarte mult ºi vreau
sã mã asigur cã fiecare factor
implicat a înþeles importanþa majorã
a investiþiei, motiv pentru care voi
monitoriza îndeaproape fiecare

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a anunþat cã personalul
medical care trateazã la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Drobeta
Turnu Severin, pacienþii infectaþi cu
Coronavirus, va primi sporuri
majorate. Pentru a se aplica mãsura,
a fost nevoie de acordul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, în calitate de
ordonator de credite al Spitalului
Judeþean de Urgenþã. 
   Anunþul preºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi:
   “Criza pe care a creat-o pandemia
de Coronavirus este resimþitã de noi
toþi. Unii mai mult, alþii mai puþin!
Când spun asta mã refer pe de o parte
la oamenii simpli care ºi-au schimbat
cu totul felul de a trãi, unii au devenit
pacienþi, iar alþii au stat în prima linie
cu toate riscurile, pentru a-i trata pe
cei infectaþi. Pe lângã sprijinul,

Sãptãmâna viitoare încep lucrãrile de modernizare
a Spitalului Orãºenesc Vânju Mare
etapã a proiectului.”, a declarat
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Spaþiile vechi ale spitalului se vor
transforma într-o structurã
modernã ºi eficientã, adaptatã
numãrului de pacienþi din partea de
sud a judeþului Mehedinþi ºi în
concordanþã cu cele mai înalte
standarde din domeniul medical.
“Am convingerea cã lucrurile vor
decurge normal, cã nu vom
întâmpina probleme, iar în scurt
timp Spitalul Orãºenesc din Vânju
Mare va funcþiona din nou la
capacitatea de altãdatã.”, a adãugat preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi Aladin Georgescu. 

Sporuri majorate pentru personalul care trateazã
pacienþii de COVID 19 la Spitalul Judeþean de

Urgenþã din Drobeta Turnu Severin
respectul ºi aprecierile
pe care le-am acordat
personalului medical din
cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin,
medicii, asistentele ºi
infirmierele meritã ºi o
remuneraþie pe mãsurã!
   În acest context, în
calitate de ordonator de
credite al Spitalului
Judeþean de Urgenþã, am

dat acordul pentru ca personalul
medical de la Secþia Boli Infecþioase,
precum ºi întreg personalul detaºat
aici de la alte secþii din judeþ, în
aceastã perioadã, sã primeascã spor
de 85% din salariu, conform Legii
153/2010, pânã la sfârºitul anului.
   A fost nevoie de o astfel de mãsurã
întrucât medicii ºi asistentele de aici
aveau sporuri mult mai mici, de 15-
25% pânã acum, întrucât s-a
considerat cã riscurile la care sunt
supuºi prin specificul muncii
fiecãruia, nu erau la fel de ridicate
precum cele la care este expus
personalul de la Unitatea de Primiri
Urgenþe sau Secþia de Anestezie ºi
Terapie Intensivã care aveau deja
spor de 85%.
   Realitatea acestor vremuri pe care
le trãim ne-a arãtat cã aceºti oameni
au stat în faþa bolii în fiecare secundã
ºi unii chiar s-au infectat! Le

mulþumesc pentru eforturile pe care
le-au fãcut în aceastã perioadã ºi pe
care îl fac în continuare!
   Mã bucur cã acum lucrurile sunt
pe o linie staþionarã în privinþa
cazurilor noi de infectare cu SARS-
CoV-2 în judeþul Mehedinþi ºi
Doamne ajutã, sã scadã din ce în ce

Douã sensuri giratorii se vor construi
pe DJ 562A, la intersecþia cu DJ 606
ºi cu DC 118A, din Vânjuleþ, clasificat

recent ca ºi Drum Judeþean

 Biroul de presã

   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu a avut o întâlnire de

mai mult numãrul îmbolnãvirilor!
Pentru asta este nevoie de multã
responsabilitate din partea noastrã, a
fiecãruia, în contextul în care de mâine
intrãm în stare de alertã!
   Respect personalului medical ºi
multã sãnãtate tuturor!”

lucru cu proiectantul ºi
reprezentanþii constructorului
pentru  Continuare în pag. 4
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Zilele trecute s-a realizat
recepþia lucrãrilor de modernizare
pe care preºedintele Consiliul
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, le-a contractat în cursul
anului trecut pentru DJ 606A, între
Dumbrava ºi Albuleºti, pe o
lungime de 4,325 km.
   “Este o investiþie la care am þinut
foarte mult pentru cã locuitorii de
aici primiserã pânã acum doar
promisiuni ºi aveau nevoie de
investiþii concrete. Este o altã
promisiune pe care am reuºit sã o
onorez pentru oameni, împreunã cu
colegii din Consiliului Judeþean, la
fel ca multe altele!
   Anul trecut am semnat contractul
de execuþie, mã bucur cã firma de
construcþii s-a încadrat în termenul

Lotul 1 al proiectului care vizeazã
reabilitarea/modernizarea a 112 km
drumuri judeþene, derulat de
Consiliul Judeþean Mehedinþi, cu
fonduri europene, prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020.
   Discuþiile au avut loc pe teren, în
prezenþa primarilor din Jiana ºi
Vânjuleþ ºi au vizat construirea a
douã sensuri giratorii de-a lungul
DJ 562, la intersecþia cu DJ 606, pe
raza comunei Jiana ºi la intersecþia
cu DC 118A, în Vânjuleþ, clasificat
recent ca ºi drum judeþean.
   “Am luat decizia înfiinþãrii de
sensuri giratorii, în urma unor discuþii
cu primarii celor douã comune,
întrucât sunt intersecþii foarte
aglomerate ale drumului judeþean
562A. Totodatã, sensurile giratorii
reprezintã cea mai bunã mãsurã de a
fluidiza circulaþia rutierã pentru
siguranþa participanþilor la trafic, iar
astãzi am discutat parametrii tehnici
ai acestor investiþii, urmând sã

Douã sensuri giratorii...
actualizãm documentaþia proiectului
pentru implementarea investiþiilor.

De asemenea, împreunã cu echipa
constructorului ºi proiectantul, am
mers în comuna Pãtulele, unde am
discutat cu domnul primar detaliile
pentru o cât mai bunã implementare
a proiectului de reabilitare a celui mai
important drum judeþean din
comunã.”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Între timp, constructorul este pe
ultima sutã de metri cu asfaltarea
celor 4,2 km ai DJ 562A, de la
intrarea în localitatea Cioroboreni
dinspre Pãtulele, pânã la intersecþia
cu DJ 606, aºa cum a promis la
începutul acestei sãptãmâni.
   Lotul 1 al proiectului cuprinde DJ
562A, pe o lungime de aproape 26
kilometri ce traverseazã zona Gruia
(intersecþia cu DN 56C) - Pãtulele -
Cioroboreni -  Vânjuleþ - Rogova
(intersecþia cu DN 56A).

Locuitorii din Albuleºti au pentru prima datã un drum asfaltat.
Lucrãrile pe DJ 606A, între Dumbrava ºi Albuleºti au fost recepþionate

prevãzut, iar în urma verificãrilor
care au avut loc s-a dovedit cã ºi
lucrãrile sunt de calitate.”, a
transmis preºedintele Consiliului
Jideþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.
   Pe lângã platforma drumului care
se încadreazã în normele în
vigoare, s-au realizat podeþe
transversale, ºanþuri, s-au
amenajat 21 de intersecþii cu
drumurile laterale ºi peste 250 de
accese cãtre proprietãþile
oamenilor. Au fost montate 26 de
indicatoare de circulaþie, 5 borne
kilometrice ºi s-a realizat ºi
marcajul transversal.
   Totodatã, Aladin Georgescu le-a
transmis locuitorilor din zonã cã are
în vedere ca anul viitor sã continue

asfaltarea acestui drum în comuna
Dumbrava pânã la graniþa cu
judeþul Dolj, prin Valea Marcului,

dar ºi în cealaltã direcþie, pânã la
intersecþia cu DJ 561A care vine de
la Bâcleº ºi duce la Tâmna.

- Aproape 3000 de consumatori au
solicitat informaþii privind racordarea
la reþea, la numerele de telefon
suplimentate în perioada stãrii de
urgenþã ºi dedicate acestor situaþii,
sau la adresa de e-mail
relatiiclienti@distributieoltenia.ro
în perioada ianuarie – aprilie 2020;
- Peste 4000 de locuri de consum au
fost racordate la reþeaua de distribuþie
a energiei electrice, în perioada
ianuarie – aprilie 2020;
- Numãrul racordãrilor la reþea în
primele patru luni ale anului 2020 a
înregistrat doar o uºoarã scãdere faþã
de primele patru luni ale anului 2019
(4300 vs 4212).
   Principalele întrebãri primite de
la consumatorii care au apelat
numerele de telefon dedicate
racordãrii, pe perioada stãrii de
urgenþã, dar ºi rãspunsurile
transmise de specialiºtii Distribuþie
Oltenia au fost:
- Ce documente sunt necesare
pentru obþinerea unui aviz de
amplasament, unde le pot depune
ºi cum pot face plata?
   Pentru obþinerea avizului de
amplasament, solicitantul trebuie sã
depunã un formular denumit Cerere/
Chestionar pentru obþinerea Avizului

Procesul de racordare la reþeaua de
distribuþie a energiei electrice în aria de

activitate Distribuþie Oltenia a decurs normal
în condiþiile impuse de starea de urgenþã:

de Amplasament (formularul poate fi
descãrcat de pe website-ul
www.distributieoltenia.ro – secþiunea
Informaþii Utile), împreunã cu
documentaþia specificatã în formular.
- Ce acte sunt necesare pentru
racordarea la reþea?
   În linii mari, documentele necesare
sunt cele enumerate mai jos, însã se
recomandã verificarea situaþiilor ºi
parcurgerea, dupã caz, a paºilor
menþionaþi ºi pe website-ul
www.distributieoltenia.ro – secþiunea
Racordarea la reþea:
- Cererea de racordare, chestionarul
energetic pentru agenþii economici,
cererea de actualizare ATR casnic sau
noncasnic, dupa caz.
- certificatul de urbanism al
obiectivulului care se doreºte a fi
alimentat, în termen de valabilitate,
în copie;
- planul de situaþie la scarã;
- copia actului de identitate/
certificatului de înregistrare la
Registrul Comerþului;
- actul de proprietate;
- autorizaþia de construire pentru
obiectivul care se realizeazã pe locul
de producere sau de consum
respectiv, în termen de valabilitate, în
copie;

 Continuare în pag. 15
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Dacã dupã cel de-al Doilea
rãzboi mondial a izbucnit aºa-zisul
“rãzboi rece”, respectiv încercãrile de
a penetra sistemele de informaþii ale
duºmanului, apoi dezinformarea,
intoxicarea cu ºtiri false ºi alte
“delicatese” ale manipulãrilor mai
mari sau mai mici, astãzi, acel duel
permanent, susþinut cu sume uriaºe,
cu ofiþeri sau voluntari special
pregãtiþi, a fost înlocuit cu risipirea
în mediul mediatic virtual a aºa-
numitelor fake news, adicã ºtiri false,
intenþionat falsificate, pornind de la
adevãruri desprinse din realitatea
politicã, economicã, socialã etc sau
pur ºi simplu, rod al fanteziei.
Acestea sunt atât de bine îmbrãcate
în hainele realitãþii încât par reale,
bine intenþionate ºi focusate pe
relevarea adevãrului, încât cu greu
poþi sã le distingi de cele, într-adevãr,
corespondente adevãrului, adicã
informaþii ºi relatãri ce reflectã un
fapt sau un eveniment derulat,
întâmplat, cu martori ºi desfãºurare
cât se poate de verificabile. Internetul
este inundat de astfel de ºtiri, de
astfel de contrafaceri, de adevãruri
trucate, de construcþii argumentative
înºelãtoare.
  Internetul ºi procedeele
informatice permit, practic, orice
contrafacere, nicio realitate nu îi
poate scãpa trucãrii, nicio
posibilitate nu rezistã redirecþionãrii
intenþionale s.a.m.d. Tehnologia
naºte ºi monºtrii, iar natura umanã,
tentatã de înºelãtorie, înclinatã spre
facil ºi repede ajungere la þintã,
gustã din plin mjloacele
intermediate de sistemul

Rãzboiul rece al FAKE NEWS-urilor
informatic, de posibilitãþile super-
tehnice de manipulare a realitãþii ºi
ale minþii umane.
   Noul “rãzboi rece” este folosit cu
voluptate de marile puteri,
confruntarea diplomaticã, cea
politicã ori cea militarã sunt dublate
de luptele din... tranºeele internaute!
Aici, lucreazã mii ºi mii de
informaticieni, care confecþioneazã
ºtiri ºi site-uri, propagã cu viteza
binecunoscutã a reþelelor de
socializare falsuri peste falsuri, toate
cu chipul nevinovat al adevãrului.
   Poþi învinovãþi pe cineva? Pe
cine? Tabãra X confecþioneazã
falsuri în numele taberei Y, dar ºi
în numele propriei tabere. Tabãra
Y, la rândul ei, confecþioneazã ºi
risipeºte ºtiri în  numele taberei X,
dar ºi în al sãu propriu. Existã, însã,
de multe ori, ºi tabãra Z, care
confecþioneazã ºtiri ce le contrazic
ºi pe cele ale lui X, ºi pe cele ale lui
Y, dar ºi acestea, ale lui Z, sunt la fel
de false! Agenþiile de ºtiri
tradiþionale, credibile, sunt
devansate de clone ºi de subredacþii
la fel de false, încât întâmplãrile
lumii, cele reale, chiar dacã mai
existã, ele conteazã pentru foarte
puþini din rândul consumatorilor de
presã, iar cei din zona decidentã,
politicã ºi economicã, militarã ºi de
siguranþã naþionalã, cu deosebire,
ºi-au creat servicii speciale care sã
combatã valurile de informaþii false
care o inundã. În acelaºi timp,
aceeaºi zonã decindentã,
apãrându-se cu disperare, risipeºte
ºi ea, la fel de vârtos, ºtiri false,
destinate a-l deruta, deturna, anihila

pe adversar!
   Omul obiºnuit trãieºte între
aceste valuri de falsuri drama
surghiunuitului, un surghiun de tip
modern, virtual, informatic ºi total,
în contextul cãruia este alungat din
realitatea lui, aceea naturalã, pe care
o ºtia de la semenii sãi, moºtenitã
de la cei de dinaintea lui, dar nu
poate sã se stabileascã nici în
realitatea cealaltã, a lui X, nici în cea
a lui Y, fiecare sugerându-i cã
cealaltã este cea falsã, iar Z îl
bulverseazã definitiv. Starea de
respingere a oricãrei realitãþi
confecþionate îi epuizeazã forþele, îl
îndepãrteazã de realitatea lui
naturalã, care încet, încet se
estompeazã pânã la diluþie ºi
dispariþie, iar bietul om începe sã
accepte orice surogat prefabricat de
realitate, mintea îi este remobilatã
cu adevãruri noi, chiar dacã falsuri
ordinare la bazã, astfel nãscându-
se o nouã realitate, acceptatã ca
sigurã, adevãratã ºi neechivocã.
Noua realitate poartã nume
frumoase, atractive precum New
Age, Novum Ordum Seclorum,
Guvern Mondial, pe care

intelectualii rafinaþi le resping ca
fiind teorii nesustenabile, scorneli
ale unor minþi prea dedate fanteziei
ºi lipsei de informaþie... adevãratã,
verificatã. Adevãrul ºi realitatea nu
se mai suprapun, ele sunt separate
ºi transferabile de la o minte la alta,
modificabile ºi adaptabile
momentului, contextului, noii
realitãþii abia confecþionate, care, la
rândul ei, poate fi reajustatã,
modelatã,  reîncadratã altui context,
suprimatã ºi înlocuitã, dacã este
nevoie. Mintea umanã este
înlocuitã cu un surogat de raþiune,
care va executa doar acele funcþii
programate, inoculate de “Marele
programator”... Terifiant, nu?
   Dar, staþi liniºtiþi, ºi asta-i tot o
manipulare, vã vor spune cenzorii
din tabãra X, dacã cei din Y vã vor
spune cã este un adevãr, iar dacã cei
din Y vã vor pune cã este un fals,
cei din X vor bãga mâna în foc cã
este adevãrul-adevãrat! Noroc cu cei
din tabãra Z, care îi vor acuza de fake
news ºi pe cei din Y, ºi pe cei din X
invitându-vã sã degustaþi adevãrul
din cele ce vi le vor împãrtãºi ei,
zeciºtii!

Aceste termoscanere pentru
care se alocã sume uriaºe de la
bugetul UE dar ºi de la bugetele
statelor vor fi instalate la toate
instituþiile publice, inclusiv la bãnci.
De asemenea, toate corporaþiile se vor
dota cu aceste termoscanere, inclusiv
hypermarkets ºi farmaciile.

Treptat, „termometrizarea”
obligatorie a saloanelor de îngrijire-
înfrumuseþare ºi a stomatologiilor va
fi înlocuitã cu termoscanere ca ºi
obligaþie stabilite de guverne. La fel
se va întâmplã ºi cu magazinele de
cartier sau pieþele agro-alimentare.

În concluzie,oriunde veþi intra
pentru a va procura bunuri ºi servicii

 S. Dan

MERITÃ UN MINUT DE ATENÞIE acest text:
veþi fi obligaþi, spre„binele
umanitãþii”, sã fiþi scanaþi de aparate
dotate cu inteligenþã artificialã care
pentru început vã vor lua doar febra
ºi recunoaºterea facialã, apoi
inteligenþa artificialã va avansa pânã
la a vã prelua ºi alte informaþii cum
ar fi CNP, codul de bare prin izotopi
ºi laser sau nano-cipul pe care îl
veþi primi prin vaccinarea obligatorie.
   Veþi fi scanaþi ca niºte „vite”
oriunde veþi circula, nu veþi avea
dreptul sã munciþi, sã cumpãraþi sau
sã vindeþi, nu veþi avea dreptul de
îngrijire medicalã dacã nu treceþi
prin termoscanere.

 continuare în pag. 10
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’
JURNAL DE IZOLETÃ (IX)

11 mai - Ieri, anunþã ministresul Sãnãtãþii, cã cicã de la 01
iunie ne va vaccina pe toþi. Pe toþi, niciunul dintre noi nu va
scãpa. Vorba aia: Vrei, nu vrei, fã-þi, Grigore, vaccin!
12 mai - Lumea începe sã se... relaxeze. E sãtulã de stat în
casã ºi se gândeºte la ziua de 15 mai, când se vor înlocui
“stãrile”, aia, de urgenþã, cu aia, de alertã. Asta vine ca-n
bancul cu  evreul care nu era mulþumit de cât de mare îi era
casa, ºi rabinul îl sfãtui sã bage în casã, din zi în zi, ºi caprele,
ºi vaca, ºi oile, ºi câinele. Nemulþumit, îi spune rabinului cã e
ºi mai puþin loc în casã. Atunci, rabinul îl sfãtui sã scoatã din
casã, pe rând, zi dupã zi, ºi caprele, ºi oile, ºi vaca... Vai, câtã
casã de mare am, rabine, a exclamat el dupã ce a scos ºi
câinele din sufragerie.
   13 mai - Pe la tv ºi la radio continuã bombardamentul cu
morþii de covid, zici cã e apocalipsã, nu alta! Tot pe acolo, dar
mai mult prin presa scrisã, aia, mai nealiniatã, apar tot mai
multe dovezi cã toatã tevatura este o mare escrocherie
mondialã, cã sunt interese financiare ºi de dominaþie ce nici
cu gândul nu gândeºti! Zãpãceala generalã dupã atâtea ºtiri
difuzate ºi îngurgitate de marele public, a generat o reacþie de
greaþã ºi de f... muma-n c... cu covidu’ vostru cu tot!
   14 mai - Bietul Covid, ãsta pare mai periculos, dupã toatã
aceastã propagandã, decât toate genocidurile de pânã acum,
luate la un loc, cã þi-e ºi milã de el! ªtiþi, cum ar fi asta? Cam
aºa: eu sunt mic, ºi sunt voinic, dar nici atât de mare, cât sã
nu-mi mai încap în piele! Chestia cu greaþa ºi continuarea ei
din ziua precedentã, rãmâne valabilã ºi astãzi. Aºa spun
statisticile ad hoc!
   15 mai - Asta-i ziua cea mare! Ne relaxãm, cicã! Nu ne mai
trebuie declaraþii sã ciculãm prin oraº, prin sat, dar ne punem
mascã prin spaþii închise, magazine, transport în comun,
tren metrou... Ieºii lumea la cumpãrãturi ca la defilare, se
umplurã strãzile de maºini, parcãrile sunt tot mai pline,
ehei, ca pe vremuri! Pe unii, însã, îi doare-n cotul de la
mascã, intrã ºi ies senini din magazine, nu se ia nimeni de
ei, nici paza, nici personalul, poate covidul, dar ãla nu se
vede, deci, nu se pune!
   16 mai - Apãrurã termoscanerele la intrãrile în
supermarketuri. Îþi iau temperatura, cicã, dar nu de cãtre vreun
medic, ori vreun asistent medcial, nu, de bãieþii de la pazã ºi
ordine! Iote, dom’le, nu ºtiam cã studiile din ºcolile de agenþi
de pazã se echivaleazã cu studii medicale!  Carevasãzicã,
bastonul de cauciuc face cât un termometru, iar un pistolet
cu gaze, cât o seringã! A dracului ºtiinþã, am trãit pe sub
pãmânt pânã acu’!
    17 mai - Chestia cu termoscanerele e mai subtilã decât
un agent secret infiltrat în liniile dn spatele frontului, cã
cicã, vrei, nu vrei, tot te vei lãsa scanat, iar pe urmã, trimis
la vaccinat, cã faci temperaturã, iar de nu faci, acum, faci
data viitoare, cã termometrul are rãbdare. Iar pânã nu se
va vaccina cel puþin 50 la sutã din populaþia planetei, nu
se vor lãsa ºmecherii de la butoane! Acu, ce sã facem: sã
nu mai mergem la cumpãrãturi sau sã mergem ºi sã nu
ne lãsãm scanaþi? Suntem ca-n apropierea biliþei: foamea
ne îndeamnã la bucata de caºcaval, perspectiva arcului
ce ne va strivi gâtul, ne face sã ne mai gândim... Foamea,
vedeþi, al doilea “argument”, dupã teroarea carantinei sã
ne lãsãm vaccinaþi!  (G. News pt conf. D.D.S)

* Gata, nu mai pot cu acest
virus Corona! Sunt bolnav. Nu din cauza
propriu-zis de carcalac, cum ar zice
prietenul nostru Mircea Badea, ci din cauza
mizelor care se configureazã politic pe
seama lui. Greaþã, greaþã absolutã!
   * Mã tot întreb de ce nu se gãseºte nimeni
sã-i dea Cucului peste cioc. Fiindcã, iatã, dupã
cele trei zile fãrã legislaþie, pe care numai un
guvern tembeloid precum acesta, croit dupã
chipul ºi asemãnarea lui neica Balalaikã le-ar
fi putut permite, plãvanul indigest de la
Cotroceaua mov s-a speriat, dom’le, cã o ceatã
de zurbagii, de zãltaþi, de, cã altfel nu pot sã le
spun, s-au adunat prin faþa unor terase din
Herãstrãu ºi, cu bericile venite de acasã, au
început sã se zbânþuie pe zdrãngãneala afonã
a microcefalului Chirilã Aoleu, nenorocire,
virusul revine, ba chiar e printre noi ºi ne
face cu ochiul, dacã nu se astâmpãrã lumea,
voi decreta din nou starea de urgenþã! Taci,
mãi nene cã râde lumea! Deºi lumea este
enervatã de-a binelea. Nu cã n-ar întelege
ea niºte lucruri, niºte faze acolo, dar se mai
uitã ºi ea în dreapta ºi-n stanga ºi observã
cã unii ºi alþii au mai slãbit, vorba aia,
hãþurile, lãsând sã funcþioneze pârghiile care
mai fac, cât de cât, economia sã funcþioneze,
iar sufletele oamenilor sã mai respire libere,
dupã câteva luni de carantinã, de izolare
forþatã. Cã doar nu-i carcalacul chiar aºa de
negru! Ei, Cucul – nu ºi nu! Dumnealui a
învãþat cum se dã retoric din deºte atunci
când vorbeºti, aºa cã vrea sã exerseze faza
asta zilnic, ameninþându-i pe „români” cu
grija sa teribilã pentru sãnãtatea ºi pentru viaþa
lor. Ei, da, ce sã spun! Nu mai poþi dormi tu,

plãvane, de grija noastrã! Cât priveºte retorica
din miºcarea deºtelor, ameninþ-o pe coana mã-
ta sau, dacã-þi dã mâna, pe rãvãºitoarea
Georgeta proprietate personalã, ºi nu pe noi,
fiindcã nu te mai suportãm, nu te mai înghiþim
deloc. Dar ºtii ce? Absolut deloc. Sã stea drepþi
în faþa mãturii pe care o reprezinþi ciracii tãi,
cârpele tale de ºters pe jos oricând ai chef ºi pe
unde, nu noi.
   * Apropo de ciraci! Existã unul, Roman ºi
nu mai ºtiu cum, care, trezindu-se în mânã
cu microfonul Camerei Deputaþilor a reluat
teoriile de extracþie nazistã ale chiriaºului
cotrocean. Anume cã PSD ar trebui sã fie
ras de pe faþa pãmântului. Motivele? Aºa.
Pur ºi simplu; cã se împiedicã lumea de el
ºi, fireºte, este de vinã pentru tot ce se
întâmplã. Asemenea pusee, care întunecã
creieraºii unora, pot, o perioadã, sã
alimenteze speranþele de parvenire politicã
ale unora, dar sfârºesc lamentabil în
huiduielile galeriei, ale populaþiei înfuriate,
vreau sã zic. Unele semne, palide, ce-i drept,
ale acestei stãri de spirit au putut fi vãzute în
week-end-ul trecut, în Piaþa Universitãþii din
Bucureºti. Dar, la cât de insistent umblã acest
Iohannis la registrul umilirii acestui popor,
este mai mult decât probabil cã o sã gãseascã
exact ce a cãutat, adicã niºte sãnãtoase ºi
absolut nevirusate ciomege pe spinare.
   * Dl. Jack Cristoiu a iniþit o petiþie on- line
prin care Klaus Werner Iohannis sã fie obligat
sã nu ni se mai adreseze cu  formula „dragi
români”. Unul dintre motive - n-au pãscut
împreunã oile. Tradusã într-un alt registru,
solicitarea asta are toate datele unei injurii
groase... Tare de tot!

Cucul a vãzut carcalacul

Autor: Remus Vlad
Jurnalista Monica Ulmanu,

absolventã de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii la Universitatea din Bucureºti,
s-a aflat, alãturi de colegii sãi de la The
Washington Post, printre câºtigãtorii
categoriei jurnalism explicativ a premiilor
Pulitzer pentru anul 2020, transmite
Universitatea Bucureºti, anunþã MEDIAFAX.
   „Cel mai prestigios premiu pentru jurnalism
din lume, Premiul Pulitzer a fost acordat echipei
The Washington Post, din care face parte ºi
Monica Ulmanu, pentru o serie de articole
despre încãlzirea globalã. Echipa din care face
parte Monica Ulmanu a documentat
numeroasele locuri în care temperatura a
crescut deja cu 2 grade Celsius ca urmare a
schimbãrilor climatice, ajungând la un prag

O jurnalistã din România a luat Premiul Pulitzer

despre care specialiºtii avertizeazã cã ar putea
fi catastrofal, dacã va fi atins la nivel global”,
aratã un comunicat al Universitãþii Bucureºti.
   Motivaþia juriului pentru premiul acordat
subliniazã cã articolele realizate de echipa
The Washington Post, din care face parte ºi
Monica Ulmanu, reprezintã „o serie
extraordinarã de materiale de presã care
demonstreazã, cu precizie ºtiinþificã, efectele

 Continuare în pag. 12
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   Ca din senin, dupã declanºarea
învãþãmântului on line, au apãrut o sumedenie
de finanþatori ºi de ofertanþi de platforme
pentru “învãþãmântul la distanþã”, numit acum
mai pretenþios, „online”, cã pânã acum, acel
învãþãmânt la distanþã era cam hulit, cam luat
în derâdere, considerat superficial ºi nelalocul
lui! Nu discutãm, acum, aici, argumentele pro
sau contra ale acestui sistem, ne întrebãm
doar de unde ºi cum aºa de repede, au apãrut
aceste sume, deloc modeste, care
alimenteazã acest învãþãmânt? Alocarea lor
este bunã, da, dar, cât de bunã este din
perspectiva finanþatorului, al scopului sãu
final? Dacã luãm în considerare scopul
pandemiei, acela de a izola comunitãþile ºi
de a bloca socializarea tradiþionalã, faþã-în-
faþã, ºi înlocuirea ei cu cea virtualã, o înlocuire
care tinde sã devinã noua tradiþie, scopul nu
mai pare chiar aºa de nobil, iar finanþãrile,
perverse! Socializarea directã este parte a
fiinþei umane, omul este “fiinþã socialã”, zoon
politycon, ori suprimarea acestei coordonate
esenþiale ale devenirii omului ca om este
periculoasã. Prin tehnologizare-
informatizare excesivã, unilateralã, se tinde
spre totalitarism comunicaþional.
   Se ºtie, în acest context, cã asupra
reþelelor internet existã un control foarte
acerb, nimic nu rãmâne nestocat, nefiltrat,
neevaluat, la nevoie, folosit sau suprimat.
Controlul minþii este aproape prin
manipularea imediat asimililabilã acestui
control.
   Desigur, revenind la explozia de oferte în plan
informatic online, ea are ca scop îndepãrtat,
subsidiar ºi implicit, ºi acest deziderat, iar
argumente în acest sens existã sumedenie! Pe
lângã acest scop subliminal – dar expus în
cercurile miliardarilor ce ºi-au arogat noua
ordine mondialã, este vorba ºi de bani, de foarte
mulþi bani proveniþi din acest control,
gratuitatea multor oferte nefiind explicabilã, în
condiþiile capitalismului, de vreun acces de
generozitate, de filantropie mondialã! Nu,
scopul final este controlul absolut, afirmã surse
ce se situeazã la polul opus aceluideep state.
Supertehnologia combinatã cu “noul
marxism”, adicã un comunism de tip...
reîncãrcat, dã naºtere acestui conglomerat
ideologic tentant, în care primeºti dupã nevoi,
ºi dai dupã posibilitãþi, v-aduceþi aminte
sloganul lui Marx? Prin urmare, noua societate
previzioneazã relaþii de tipul staþi în casã, noi
vã dãm tehnologia necesarã sã comunicaþi
între voi, virtual, nu mai relaþionaþi între voi,
deci, direct, la fel, noi vã asigurãm ºi un minim
de bani necesar traiului, aºa cã puteþi fi fericiþi!

BANI PENTRU INFORMATIZARE

Alãturi de consilierii locali liberali, propunem
demararea procedurilor pentru atestarea ca staþiune
turisticã a municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Municipiul Drobeta Turnu Severin are o istorie bogatã
ºi unele dintre cele mai vechi ºi reprezentative obiective
turistice din România, printre care amintim doar câteva:
- Schela Cladovei, cea mai veche aºezare umanã cu peste
9000 de ani vechime
- Castrul roman Drobeta, cu vechime de peste 1900 de ani
- Piciorul Podului lui Apolodor, cu peste 1900 de ani vechime
- Cetatea medievalã a Severinului, construitã în anul 1247,
acum aproape 800 de ani
- Castelul Artelor, construit în 1910, cu 110 ani vechime
   Toate aceste obiective turistice, puse eficient în valoare,
ar putea face din Severin una dintre cele mai cãutate
destinaþii turistice din România.
   Atestarea ca staþiune turisticã are numeroase avantaje:
- atragerea mai uºor investiþii ºi fonduri europene speciale
pentru dezvoltarea zonei turistice
- operatorii economici privaþi, cum sunt, de pildã,
hotelurile ºi pensiunile, vor putea, la rândul lor, sã acceseze
fonduri europene rezervate exclusiv zonelor turistice pentru
construcþii, dotãri, modernizãri.
   Spre exemplu, doar pentru Programul Operaþional
Regional 2014-2020, pentru Regiunea S-V Oltenia, au fost
alocaþi 11 milioane de euro pentru staþiunile turistice, bani
europeni la care oraºul nostru nu a avut acces.
   Astfel, dacã Severinul era staþiune turisticã, ar fi putut
solicita fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii,
pentru amenajarea obiectivelor turistice naturale, pentru
construirea unor facilitãþi de agrement, de tipul zone
speciale pentru sport, locuri de joacã pentru copii,
amfiteatre in aer liber sau altele, dar ºi pentru activitãþi de
marketing sau promovare, în vederea atragerii turiºtilor.
   Ca exemplu, Oradea este primul municipiu din þarã care
a fost atestat ca staþiune turisticã prin Hotãrâre de Guvern
în anul 2020, aºa cã avem precedent în acest sens.
   Atestarea municipiului Drobeta Turnu Severin ca staþiune
turisticã presupune o procedurã deloc simplã, însã
necesarã pentru a pune în valoare ºi a promova unul dintre
punctele forte ale zonei noastre: istoria ºi turismul.

 Viceprimar Daniel Cîrjan

Severinul, proiect pentru
staþiune turisticã Ce fãcea comunismul? Te izola de restul

lumii, de capitalismul spoliator, se închideau
graniþele, iar acasã, primeai un salariu cam egal
cu al celorlalþi, aveai raþii de pâine, de ulei, de
zahãr, iar pe tv se propagau slogane ale
bunãstãrii, ale fericirii populare, ale adeziunii
la “mãreþele programe” - azi, proiecte - etc etc.
Vã sunã cunoscutã paralela?
   Comunismul nu a cãzut pentru cã a vrut
doar un popor sau altul, a cãzut pentru cã
se epuizase ca sistem politic, fiind
subminat ºi de chiar cei care fuseserã puºi
în fruntea unor state “socialiste”,
„populare”, eliminaþi, fizic, mulþi dintre ei.
   Cã mulþi dintre cei supuºi experimentului
numit comunism au realizat eºecul lui, este
adevãrat, dar ºi ei au fost ostracizaþi,
condamnaþi, executaþi, mulþi.
  Comunismul dãdea posibilitatea
controlului populaþiei la nivel totalitar, prin
forþã, fricã, sãrãcie controlatã. Ori, astãzi, ce
avem? Fricã prin boalã necunoscutã,
coronavirus, sau alte forme, dar nu la fel de
rapide ºi... eficiente ca aceastã ultimã “armã
biologicã”! Eficiente în planul nebunesc al
deep state de a reduce ºi populaþia globului,
rapid, pânã doar spre 500 milioane oameni,
în vreo 20 de ani, spre a putea fi mai uºor
controlabilã, ºi, mai spun ei, spre a menþine
echilibrul ecologic al planetei! Despre bani
încasaþi, nicio vorbã, despre veniturile uriaºe
realizate cu medicamente false, sau
ineficiente decât provizoriu sau mai deloc,
despre echipamente inutile, despre
tehnologie veche vândutã la preþuri de
noutate, la fel, nicio vorbuliþã!
    Noi murim în case de boli naturale, ºi suntem
înregistraþi la decese de Covid-19, noi stãm
izolaþi la domiciliu, iar ei bat planeta ºi încaseazã
cecurile ºi ordinele de platã! Noi stãm la cozi la
farmacie, sã cumpãrãm medicamente fabricate
de ei, care nu ne trateazã, ci doar amelioreazã
pentru scurt timp simptomele, iar ei se
imunizeazã cu tratamente ºi medicamente ce
nu apar pe nicio piaþã, pe niciun raft de farmacie.
Sunt tratamente exclusiviste, pentru ei, care vor
sã trãiascã cât lumea, ºi fac concurenþã
nemuririi, bieþii de ei!
Problema este dacã aceastã corciturã
ideologico-tehnologicã  - neocomunismul
informatizat - va reuºi? ªi ce putem face
fiecare dintre noi pentru a o contracara,
pentru a o anula? Ce ºanse avem? O
revoluþie de dimensiuni planetare?
Probabil, dar cine sã o conceapã, dacã nu
cumva ea a fost deja conceputã de acel grup
mondial anti-deep state?

Ioan N. Covidescu
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Tradiþia anticã barbarã
transcende ca structurã ºi îºi rezideºte
„templele” în România, ca pe niºte
redute infailibile, peste siturile
mustind de sîngele martirilor, eroilor
ºi sacrificaþilor întru idealuri
supreme. Sub masca mega-
ºarlataniei planetare, hibrizii-mutanþi
ai României, Kim Johannes Un ºi
guvernul Orban 3 mimeazã legea
zeilor de altãdatã. Þãcãniþii drogaþi cu
virusul puterii au atentat la siguranþa
vieþii noastre ºi te obligã cît ºi ce sã
faci, ce ºi cît sã crezi, unde ºi cît sã te
miºti, cum ºi dacã sã mai trãieºti, pe
cine sã urãºti ºi, mai ales, te obligã
sã stai în supuºenie ºi sã negi
adevãrul. Niºte idioþi, pentru care
cetãþeanul nu mai conteazã cu
adevãrat decît la urne, ca figurant.
   Agenda dictatorialã a lui Kim
Johannes Un, spiritul de clan
instituþionalizat al peneliºtilor,
ipocrizia generatã de funcþia ºi
culoarea politicã a momentului de
putere ne vor þine mult ºi bine în arest,
în acest siaj degenerant al
manipulãrii, confiscîndu-ne dreptul
asupra corpului nostru, dreptul la
pace ºi libertate individualã, dreptul
la un trai decent celor care vor sã
munceascã în propria þarã.
Manipularea Grupului de
Comunicare Strategicã (G.C.M.) prin
cifre este halucinantã, dar extrem de
eficientã pentru turmã. Poate cineva
controla sau contesta cifrele publicate
de organismul acesta S.F.? Nu, dar
puteþi consulta Anuarul Statistic pe
2019 de la I.N.S., cu privire la
numãrul deceselor ºi veþi înþelege
gogomãnia raportãrilor, dacã nu
cumva creierul spãlat al turmei
acceptã, ca pe o favoare, polologhia
cãlãilor, care au mînat turmele în
saivane, încã o lunã, ºtiind cã

Auschwitzul românesc ºi planetar
scoaterea lor pe imaº va fi fãcutã
mereu de alte oi, de mãgari, de ciobani
ºi de cîinii lor de pazã. „Poporul
trebuie sã aibã mereu mintea ocupatã
cu altceva decât cu problemele lui
adevãrate”, spunea Noam Chomsky.
   Bufonada noii ordonanþe de
urgenþã, emisã de guvernul ticãloºilor
peneliºti pentru starea de alertã,
încalcã din nou o serie de principii
de viaþã, ºi este, firesc,  ilegalã ºi
fascistã, avertizeazã pe feisbuc
avocatul Gheorghe Piperea, care ne
îndeamnã sã atacãm în contencios
administrativ mãsura aberantã a
controlului temperaturii corporale ºi
sã reclamãm la Protecþia
Consumatorilor magazinele care se
dedau la asemenea practici:
„termoscanarea sau scanarea
temperaturii corporale este ilegalã ºi
încalcã principiul informãrii
pacientului, principiul non-
discriminãrii, protecþia datelor cu
caracter personal ºi protecþia
consumatorilor. Procedura fascistã
de termoscanare, impusã de guvernul
criminal, trebuie efectuatã de cãtre
medici, nu de poliþiºti, jandarmi,
soldaþi sau paznici de magazine, ea
fiind o procedurã medicalã.
Magazinele care practicã aceasta
procedurã fascistã, în lipsa unui act
normativ, trebuie boicotate, fãcute
praf ca imagine pe net ºi pe paginile
de socializare ºi reclamate în masã
la A.N.P.C. ºi la instanþe.
Termoscanarea este ridicol de inutilã,
întrucât nu poate sã probeze nimic în
intervalul 36,5-37,6 grade. Mai mult,
creºterile bruºte de temperaturã sunt
adesea irelevante, fiind cauzate de
trecerea dintr-un mediu rece într-unul
cald, puseuri de tensiune”. Nu vã
lãsaþi corpul, sãnãtatea, libertatea ºi
viaþa la cheremul neo-marxiºtilor
naziºti, ca oile la tuns!
   Executanþii ticãloºi îºi vor scuza
fapta oprimãrii poporului, uciderii sau
agresivitãþii, prin aceea cã îºi fac
datoria, aplicînd, de fapt, o altã regulã
din decalogul lui Chomsky: „Poporul
trebuie sã perceapã conducãtorii
drept salvatori ai naþiunii”. Adevãraþii
criminali urcã pe socluri încã din viaþã
ori post-mortem, idolatrizaþi de
posteritatea habotnicã ºi fetiºizantã.
Spiritul de turmã al mulþimii a produs

aceºti tirani. Fanatismul ºi utopiile
întreþin dinamica acestei istorii
decervelate, care consacrã
barbarismul sub poleiala siguranþei
poporului. Activiºtii Diavolului sînt
recrutaþi dintre paranoicii ºi schizo-
freneticii marilor frustrãri: Kim
Johannes Un, Orban, Tãtaru,
Gorghiu, Cîþu, Turcan, Anisie, Arafat
ºi, mã uit cu groazã la Rafila, ºi la alte
instrumente umane din Sãnãtate,
unelte ale terorismului globalist
împotriva poporului român.
   Geniul rãului a îngenuncheat
naþiunea! Este extrem de fecund ºi a
strãpuns structurile fisurate sau
vulnerabile ale societãþii româneºti,
reinstaurînd conducerea barbarã ºi
violentã, în plinã epocã tehnologicã
ºi ºtiinþificã. Viitorul apropiat va
implementa în uman mecanisme
monstruoase, ce se vor reproduce pe
sine, prin programare. Bucurie
imensã! Vom dispãrea fãrã dureri, cu
un simplu „delete”! Eutanasiere
ciberneticã! Cît de futurist sunã! La
asta se lucreazã acum, concomitent
cu crearea unui Auschwitz planetar.
Abuzul capilor lumii poate fi
identificabil, încã de pe cînd, vorba
lui J.J.Rousseau, cineva a impus
sintagma „lumea este a mea”. În cazul
declaratei pandemii, care a anulat
dreptul la libertate, dreptul la pace ºi
siguranþã individualã, lucrurile sînt
extrem de complicate. Iar asupra unei
realitãþi complicate nu poþi interveni
eficient cu sabia lui Alexandru
Macedon, ca în cazul Nodului
Gordian. Sãtui de servii docili, de
duplicitarii veroºi, care susþin
ecuaþiile sado-massochiste ale
puterilor lumii, sãtui de restricþii
sentenþioase ºi irefutabile, de
discursuri de urgenþã demagogice,
pompoase ºi rãstite, de axiologia
impunitãþii ori eliminãrii opozanþei
prin orice mijloace agresive, oamenii
din întreaga lume au ieºti în stradã,
dar fãrã rezultat.
   În încercarea onestã de a separa
realitatea de ficþiune, afirm cã trebuie
sã avem înscris în legea supremã a
fiecãrui stat dreptul la pace al fiecãrui
individ, astãzi zdruncinat de
înºelãtoriile ºi mecanismele marilor
stãpîni ai lumii. Cuvîntul înºelãtorie
ascunde o tristeþe obiectivã ºi o

neputinþã declaratã. ªtiaþi cã dreptul
la pace al fiecãrui individ nu se
regãseºte între drepturile
fundamentale ale omului? În schimb,
în jurul dreptului la pace al popoarelor
graviteazã, pînã la ameþire, un
amalgam de norme ºi legi
internaþionale, încãlcate de capii
lumii, oricînd vor, ºi în funcþie de
contextul care îi avantajeazã în
aplicarea intenþiilor criminale. Mai
nou, prin aberantele mãsuri ale unei
organizaþii repudiate de tot mai multe
state ale planetei, începînd cu S.U.A.
ºi, cînd afirm asta, fac trimitere la
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(O.M.S.) - instrument al Auschwitz-
ului planetar.
   Preambulul Constituþiei
U.N.E.S.C.O. precizeazã cã, din
moment ce rãzboaiele încep în minþile
oamenilor, tot în minþile oamenilor
trebuie sã se contureze ºi apãrarea
pãcii. Asta demonstreazã cã dreptul
la pace al fiecãrui individ nu este
prevãzut în mod singular, el putînd fi
garantat numai prin acþiunea unei
întregi comunitãþi. Iatã de ce, din
vasta lume planetarã a teoreticienilor
dreptului, mã încãpãþînez a scrie
despre pacea individualã. Pacea
fiecãrui individ este o problemã
politico-juridicã, psihosocialã ºi
culturalã, exploatatã la maximum de
puterile criminale din umbrã, care, în
speþã, nu se opun între ele, ci se
potenþeazã reciproc.
   Cît priveºte morala civicã, ea a fost
întotdeauna diferenþiatã, anulatã,
uneori, între legiuitori, apologeþi ºi
ceilalþi. Ceilalþi, fiind, noi, cei fãrã
drept la pace individualã, de fapt,
aproape, fãrã nici un drept. Nu doar
ªtiinþa Dreptului e capabilã sã
limiteze fenomenul abuzului, doar sã
limiteze, fenomenul, ci ºi morala, o
anumitã moralã, în curs de deces,
intubatã, aproape peste tot, în lume.
Mã tot întreb în limitele nedumeririi
mele, potenþial idolatre, care ar fi
conþinutul cognoxiologic al
sintagmei „naþiune civilizatã”? Apoi,
tot eu reflectez deductiv asupra
raportului dintre democraþie ºi
serviciile secrete… Oare sînt agenþi
secreþi francezi, cu informatori ºi
colaboratori, în Germania?

 continuare în pagina 12
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Nu am mers chiar aºa de
rãu în prima parte a pandemiei, însã
sã nu spui hop pânã nu ai trecut
pârleazul sau pânã nu ai traversat
puntea. Românii se pare cã sunt
experþi în chestii nefinalizate. Vezi
de câþi ani tot încercãm sã avem o
autostradã care sã lege þara de la
vest la est ºi mai ales invers. De
câþi ani tot încercãm sã ne punem
la punct zona de litoral, sã putem
sã atragem turiºti din toatã Europa.
Am avea unde.

Sã ai de toate ºi sã nu te
gospodãreºti cum trebuie. România
este precum gospodina care are sau
care avea bucãtãria plinã de de toate,
adicã de materii prime pentru a face
mâncare ºi nu este în stare de ele.
Ba vin vecinele ºi îi dau ºpagã o
cafea ºi le dã toatã fãina, ba le vinde
toatã flota de oale, ba alta ajunge sã
deþinã mai mult de jumãtate din
suprafaþa bucãtãriei.

Nici mãcar ºorþul nu mai este al ei.
Este adus din import, din China, ºi
este aproape destrãmat. Trebuie sã
cumpere câte unul pe lunã.
Gospodina avea ºi câteva cãrþi de
bucate, dar acum nu îi mai aparþin,
pentru cã au fost împãrþite între
membrii casei, în cadrul unei
privatizãri de tip mebo. Tacâmurile la
fel. Cineva a venit ºi a vãzut cã erau
din argint ºi a oferit la schimb o mitã
în cafea ºi tacâmuri de unicã folosinþã.

Gospodina asta a ajuns în ultimii
30 de ani vai de mama ei. Mâncarea
pe care o gãteºte merge la export,
iar familia din care face parte
mãnâncã semipreparate din import.
Nimeni nu ºtie cât carton sau ºorici

 ªtefan Bãeºiu

Ce faci când nu îþi permiþi nici sã mori, nici sã trãieºti?
intrã în compoziþia salamului din
import. Problema este cã între
timp, gospodina a ajuns la 60 de
ani ºi îºi dã seama cã i-a cam trecut
viaþa. În plus, intrã în categoria
populaþiei de risc. Adicã este o
povarã pentru sistemul de pensii ºi
pentru sistemul de sãnãtate. De
asemenea, a descoperit sã nici
mãcar nu avea carte de muncã. A fost
vorba tot de o combinaþie fãcutã cu
o vecinã care a încasat un avans
frumuºel care sã îi înregistreze
contractual la forþele de muncã ºi sã
poatã plãti taxe ca asigurat.

Acum, în pandemie, este puþin cam
târziu pentru gospodinã. La 60 de ani
este în categoria de risc, adicã a
românilor care trebuie sã se fereascã
sã nu se infecteze cu coronavirus. Nu
are ºanse prea mari sã
supravieþuiascã ºi s-a cam îmbolnãvit
pentru cã bucãtãria a fost deconectatã
de ani de zile de la sistemul
centralizat de încãlzire ºi a trebuit sã
dea mai încet an de an la centrala pe
gaze. Acum nici mare pensie nu are:
vreo 800 de lei. Ce sã faci în vremea
pandemiei cu 800 de lei, dacã nici
cartofi nu mai existã sau dacã existã,
iar valoarea lor se mãsoarã în aur. Ar
avea o casã pe la þarã, însã
moºtenirea nu este reglementatã. A
pierdut o parte din ea când a fãcut
un împrumut când a trebuit sã îºi
cumpere o maºinã de fãcut pâine
pentru bucãtãrie. Altã þeapã luatã. A
costat o groazã de bani ºi nu a
funcþionat niciun minut. Aºa e cu
gospodina Românica.

S-a relaxat treaba dupã starea de
urgenþã ºi gospodina ar vrea sã iasã

ºi ea din casã. Nu mai poate
de foame. Nu mai este stãpânã
pe nimic. Nu mai poate sã
foloseascã de niciun fel
bucãtãria pentru cã aparþine
vecinelor sau bãncilor. Este
cam muritoare de foame ºi ar
vrea sã prindã, chiar ºi la 60
de ani, un contract de spãlat
vase pe afarã sau sã
îngrijeascã bãtrâni în Austria.
Sunt bãtrâni trecuþi de 60 de
ani, bolnavi, ca ºi ea. Leafa
care i se oferã într-o lunã nu o
câºtigã în 6 luni în þarã. A
ajuns într-o situaþie aproape
fãrã ieºire ºi, uneori, se
gândeºte cã era mai bine în
comunism pentru cã statul le oferea
tuturor serviciu ºi un venit care sã le
permitã sã nu moarã de foame.   Aºa
e cu nostalgiile, atunci când nu mai
ai nimic. În capitalism sunt mai mulþi
rechini ºi þepari. Oamenii rãi sunt
peste tot însã, rãul ºi prostia sunt
constante în lume, indiferent de erã.
La gospodina noastrã a fost o
combinaþie de de toate, de prostie
localã, de rãu autohton ºi de pricepere
a celui care profitã în capitalism de
naivitatea autohtonã.

Asta este gospodina noastrã
Românica, acum dupã 30 de ani de
comunism, 30 de ani de democraþie
ºi în plinã pandemie. De multe ori s-
a gândit cã acum ar fi ideal sã moarã,
pentru cã nu ar mai cheltui atât cu

înmormântarea. Se tot gândeºte aºa,
cu toate cã nu are cine sã mai ºi
investeascã în înmormântare, având
în vedere cã soþul i-a murit de mult ºi
singurul copil nu a mai cãutat-o de
vreo 20 de ani, de când a plecat sã îºi
caute fericirea în afara þãrii.

Gospodina Românica nici sã
moarã nu îºi permite. Aºa gândeºte
ea, deºi dupã alþii s-ar ocupa de tot,
dacã nu are pe nimeni. Sau ar rãmâne
o perioadã la frigider sau ar deveni o
pulbere într-o urnã. Pânã la urmã ar
arunca cineva pãmânt peste ea, într-
o groapã, fãrã concesiunea plãtitã. Ar
da ºi ea o þeapã de dincolo de moarte.
Aceasta este povestea pe scurt a
gospodinei noastre care nu îºi permite
nici sã trãiascã ºi nici sã moarã.
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Pandemia de coronavirus
ce s-a instalat în þarã a condus la
o situaþie nemaiîntâlnitã pentru
ºcoala româneascã ºi nu numai.
   Calitatea procesului instructiv –
educativ tinde spre zero.
   Predarea noþiunilor la toate
disciplinile în stil on-line, nu
asigurã o însuºire bunã a
cunoºtinþelor, altfel stau lucrurile
când predarea se asigurã în clasã
cu profesorul ºi elevii faþã în faþã.

Acest model poate fi folosit dupã
opinia mea, numai în situaþii deosebite
ºi pe termen scurt.
   Tehnologia IT nu poate asigura pentru toþi
copii din România participarea concretã din
varii  motive, ori lipseºte aparatura, ori nu este
curent electric, ori nu este internet peste tot.
   Guvernul la iniþiativa Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii din fonduri speciale
asigurã un numãr mare de tablete pentru
elevi cu situaþii materiale precare.
   Aceastã soluþie nu asigurã o acoperire a
tuturor posibilitãþilor de folosire, mai folositor
este telefonul, dar probabil cã undeva era un
stoc de tablete ºi trebuia lichidat.

Predarea în clasã cu tabla ºi creta cu
material didactic corespunzãtor, cu
asigurarea unei  dezbateri ºi  a
posibilitãþilor elevilor de a contribui la
lecþia nouã este soluþia care a dat
rezultate ºi România s-a remarcat prin
asigurarea unei calitãþi în învãþãmânt.

În momentul de faþã, ºcoala este în
degringoladã totalã ºi datoritã soluþiilor
date de minister, schimbãtoare ºi fãrã
viabilitate.

Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
prin colectivul de cadre didactice de care
dispune se strãduieºte mereu sã fie
aproape de elevii sãi ºi de pãrinþi pentru
a-i determina sã nu renunþe la a se
pregãti mereu, la a comunica cu ºcoala
pentru a primi toate indicaþiile.

Se aºteaptã perioada 2-12 iunie 2020
pentru clasele terminale, interval de timp
în care vom sintetiza cunoºtinþele
necesare pentru examenele de evaluare
naþionalã pentru clasa a VII I-a ºi
bacalaureat pentru clasele XII-XIII.
   Încheierea semestrului II ºi respectiv a
anului ºcolar în modul indicat de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Inspectoratele
ªcolare Judeþene asigurã rezolvarea
problemei în condiþii de avarie, dar din
punct de vedere a calitãþii însuºirii
cunoºtinþelor lasã de dorit.

Opinii ºi comunicare

Am constatat, cã se gândeºte la pregãtirea
anului ºcolar urmãtor în condiþiile apariþiei
virusului din nou, aceasta ar contribui la
distrugerea ºcolii noastre.
   Acum suntem în situaþia, în care ne
gândim la începutul anului ºcolar 2020-
2021 în condiþii normale.
   În acest caz noi colectivul de conducere
al Liceului Teoretic “ªerban Cioculescu” ne
preocupãm ca din timp sã asigurãm
igienizarea claselor, asigurarea cu
combustibilul necesar ºi repartiþia optimã
a activitãþilor astfel încât succesul
procesului instructiv – educativ  în noul
an ºcolar sã fie asigurat.
   Profesorii în parte s-au înscris la efectuarea
unor cursuri necesare predãrii-învãþãrii în
orice situaþie ºi alþii se prezintã la examenele
de obþinerea gradelor didactice.

Vreau sã asigurãm pãrinþii elevilor
noºtri, cã majoritatea cadrelor didactice
au gradul didactic I ceea ce asigurã
calitatea în învãþãmânt.

Aºteptãm evaluarea externã de cãtre
Agenþia Românã pentru Asigurarea Calitãþii
în Învãþãmântul Preuniversitar pentru liceu
care sã întãreascã convingerea tuturor
pentru acreditarea liceului.
   Îndemnãm pãrinþii  din judeþul
Mehedinþi ºi în special pe cei din Drobeta
Turnu Severin sã aducã copii la liceul
nostru unde se vor bucura de toatã grija
noastrã pentru pregãtirea lor pentru viaþã.
   Reamintim cã aºteptãm înscrieri pentru
clasa a V-a ºi VI-VIII cu profil sportiv
precum ºi pentru clasa a IX-a cursuri de zi
specializãrile matematicã – informaticã,
tehnician în activitãþi economice (finanþe
contabilitate) ºi sportiv.

Deasemeni aºteptãm înscrieri pentru
liceu învãþãmânt cu frecvenþã redusã
pentru clasele IX-XIII.

PROF. ION NÃNUÞI
DIRECTOR GENERAL FUNDAÞIA

“GHEORGHE ÞIÞEICA”
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Pericolul este cã aceste termoscanere fac parte din „noua
normalitate”, odatã instalate ele vor fi pentru totdeauna,
sigur multe „vite” nu s-au gândit la asta.

*PLANUL GLOBAL DE VACCINARE*
   Extrem de perfid cu voinþa voastrã veþi accepta vaccinarea!
ªi iatã cum vor proceda! Nu e nevoie acum de o lege a
vaccinãrilor obligatorii! Va fi regulã sau lege, cei care au
temperatura peste 37 grade vor intra în „sistemul de alertã”!
   Dacã aþi citit regulile fãcute de Iohannis ºi „guvernul
lui”, cei depistaþi cu temperaturi peste 37 grade nu au
dreptul de a munci, de a merge la frizer sau coafor sau
la stomatologie!
   Veþi fi trimiºi acasã cu recomandarea de a merge la spital
ºi a va rezolva „problema” (dacã aþi trecut prin
„termometrizare”) sau veþi fi preluaþi de un echipaj de
poliþie „sanitarã”, (dacã aþi trecut prin termoscanere) ºi
conduºi „în siguranþã ºi cu demnitate” spre unitãþi
specializate de „control epidemologic”.
   Acolo veþi intra pe protocolul COVID-19, adicã veþi fi
obligaþi sã faceþi testele. Pânã la aflarea rezultatelor testelor
veþi fi izolaþi în acele „spitale de carton” sau corturi ISU.
Dacã testele ies pozitive veþi rãmâne în carantinã sub
paza poliþiei „sanitare”, care se va prelungi pânã ce testele
vor ieºi negative.
   Dar iatã cum veþi„scapa” de aceastã corvoadã! Testele
vor ieºi „cam pozitive” de fiecare datã dacã aveþi
temperatura de peste 37 grade ºi þi se va propune
„silenþios” sã semnezi ceea ce se numeºte „planul
global de vaccinare” pentru a fi imediat eliberat! Veþi
scãpa de „cartoane” ºi „corturi”, *dar nu veþi mai scãpa
de vaccinare!*
   Peste 50% din populaþie va ieºi pozitivã datoritã
temperaturilor de peste 37 grade (acesta este planul),
chiar dacã eºþi sãnãtos la o temperatura între 37.00 ºi
37.50! *Veþi semna „planul global de vaccinare” dacã
vreþi sã va întoarceþi imediat la muncã sau acasã.*
   Dupã ce se face numãrul, peste 50% ºi populaþia
României a semnat acel „plan global de vaccinare” prin
care veþi scãpa de temperaturile „anormale” nu va mai fi
nevoie de lege pentru a fi obligaþi sã vã vaccinaþi regulat
dupã cum va stabili „comitetul de alertã naþionalã”!
   Pentru a nu vã reîntoarce în carantinã, veþi accepta planul
global de vaccinare (care va intra mai târziu în aplicare),
asta e toatã mega-înºelãtoria cu termoscanerele ºi
„spitalele de carton” ori „corturile de campanie”!
   Nu veþi putea scãpa de termoscanere care vor fi
permanente ºi peste tot, scurtul timp pe care îl mai
aveþi este sã nu mai cumpãraþi de la hypermarket ºi sã
mergeþi la magazine mici ori la pieþe pânã nu vor fi
obligate ºi acestea „sã se doteze”!
NU VÃ DAÞI SEAMA CÃ TREPTAT SAU PAS CU PAS

VÃ VEÞI PIERDE TOATE DREPTURILE PRN
ACEASTÃ MEGA-ÎNªELÃTORIE PUSÃ ÎN APLICARE

DE OCULTA MONDIALÃ NUMITÃ COVID-19!
VEÞI TRÃI PERMANENT CU „VIRUSUL” DE ACEEA

RESTRICÞIILE VOR FI PERMANENTE, VI SE VA
INOCULA CÃ ESTE „NOUÃ NORMALITATE”.

MERITÃ UN MINUT DE...
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Începând din acest an ºi fetele au
avut posibilitatea de a alege arma
POMPIERI, cinci dintre ele reuºind
sã devinã eleve ale ªcolii de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie
Civilã “Pavel Zãgãnescu” Boldeºti.
Una dintre acestea este o tânãrã
mehedinþeancã din localitatea
Mãrãºeºti, care împreunã cu alþi
ºapte tineri motivaþi ºi dornici sã
înveþe tainele meseriei de pompier
au fost repartizaþi Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã ”Drobeta”
al judeþului Mehedinþi pentru a
desfãºura stagiul de practicã.

Pentru a-ºi însuºi noi cunoºtinþe,
dar ºi pentru a-ºi forma deprinderile
necesare îndeplinirii cu succes a

8 tineri mehedinþeni au ales sã se
alãture marii familii a pompierilor

viitoarelor misiuni încredinþate,
elevii pompieri au fost repartizaþi, în
funcþie de domiciliu, subunitãþilor
inspectoratului, unde vor desfãºura
640 de ore de pregãtire, sub
îndrumarea unor tutori profesionali.

Patru dintre ei se vor pregãti în
domeniul situaþiilor de urgenþã la
subunitatea Baia de Aramã, doi la
Detaºamentul Drobeta Turnu
Severin, iar alþi doi în cadrul Staþiilor
de Pompieri Vânju Mare ºi Strehaia.

Le dorim succes în nobila meserie
de a proteja semenii ºi le mulþumim
cã au ales sã devinã salvatori în
domeniul situaþiilor de urgenþã!
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

Opt fete ºi ºaisprezece
bãieþi, elevi ai instituþiilor de profil
amintite, vor efectua stagiul de
pregãtire în perioada 18 mai -05
august a.c., la Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Mehedinþi.
   Ei au fost repartizaþi la structurile de
specialitate din cadrul inspectoratului,
iar sub supravegherea atentã a ofiþerilor
de poliþie vor dobândi cunoºtiinþe
teoretice ºi practice necesare apãrãrii,
respectãrii ºi promovãrii drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor, a proprietãþii publice ºi

Elevi ai ªcolilor de Agenþi de Poliþie “Vasile Lascãr”
ºi “Septimiu Mureºan”, în stagiu de pregãtire la

Inspectoratul de Poliþie Judeþean Mehedinþi

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

Elevii instituþiilor de învãþãmânt ai Ministerului Afacerilor Interne vor
efectua stagiul de pregatire la Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi/Viitori agenþi de poliþie vor beneficia de experienþa ºi

sprijinul colegilor pentru aprofundarea cunoºtinþelor de specialitate

private respectiv asigurarea ºi
menþinerea siguranþei publice.
   Elevii vor beneficia de sprijinul
tutorilor profesionali pânã la
terminarea stagiului ºi vor fi implicaþi
în rezolvarea problemelor comunitãþii
sub îndrumarea acestora.
   Conducerea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi le-a
dorit succes ºi putere de muncã,
asigurându-i de un sprijin real
pentru a-ºi putea îndeplini în mod
corespunzãtor atribuþiile ce le revin.

Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Mehedinþi – Serviciul
Rutier este abilitat sã facã
urmãtoarele precizãri:
Începând cu data de 21 mai a.c.,
programul de lucru cu publicul -
la Serviciul Rutier este urmãtorul:
* Compartimentul Secretariat
    - de luni pânã vineri, în intervalul
orar 10.00-12.00
* Compart imentul  Suport –
Relaþii cu Publicul
   - luni-marþi, joi-vineri, în intervalul
orar 13.00-14.00, 16.00-18.30

INFORMARE
Începând cu data de

18.05.2020 s-a stabilit un set de
mãsuri pentru reluarea activitãþilor
care au fost suspendate pe perioada
stãrii de urgenþã.
   Astfel, programul de lucru cu
publicul la ghiºeele serviciului va
fi asigurat pe douã schimburi în
intervalul orar 08.00-20.00.
   Va fi reluatã activitatea de examinare
la proba practicã, începând cu luna
iunie, în trei etape, astfel:
- în prima etapã vor fi programaþi
candidaþii ale cãror dosare au expirat
sau urmeazã sã expire pânã Ia data
de 15 iunie a acestui an. În acest sens,
candidaþii trebuie se se adreseze
ºcolilor de ºoferi absolvite, care, prin
intermediul unui reprezentant, vor
efectua programarea, cronologic,
conform datei la care valabilitatea
cursului a expirat.
- în a doua etapã vor fi examinaþi
candidaþii care au fost programaþi sã
susþinã proba practicã în perioada
în care aceastã probã a fost

COMUNICATSPCRPCÎV Mehedinþi

suspendatã. Candidaþii vor fi
reprogramaþi automat, cronologic,
conform zilei corespunzãtoare
programãrii anterioare, data
programãrii urmând a fi comunicatã
ºcolilor de conducatori auto iar
datele corespunzãtoare vor fi postate
pe site-ul instutuþiei prefectului.
- în ultima etapã se va relua
programarea candidaþilor care nu
au mai fost programaþi anterior,
dupã finalizarea activitãþilor
prevãzute în etapele anterioare.
   În vederea prevenirii apariþiei
unor cazuri de infectare cu virusul
COVID-l9 se va menþine mãsura
suspendãrii probei teoretice a
examenului pentru obþinerea
permisului de conducere pânã cel
puþin în data de 14.06.2020.
   Accesul în sediul serviciului este
restricþionat, iar activitãþile de lucru
cu publicul se vor desfãºura exclusiv
pe baza unei programãri on-line.
ªef serviciu, comisar ºef de poliþie

Florin GRIGORE

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier     Comunicat de presã
În vederea reluãrii activitãþii cu publicul, Muzeul Regiunii Porþilor

de Fier face urmãtoarele precizãri:
   Parcul Arheologic este pregãtit sã-ºi primeascã vizitatorii, dar Hotãrârea
nr. 24 din 14.05.2020 nu reglementeazã clar condiþiile de vizitare a
muzeelor  potrivit situaþiei impuse de starea de alertã. Aceste reglementãri
vor fi stabilite în ordinul comun care urmeazã sã fie dat de cãtre Ministerul
Culturii ºi Ministerul Sãnãtãþii.

În aºteptarea acestui Ordin, dar ºi a Legii votate în Parlamentul României,
privind starea de alertã, Muzeul Regiunii Porþilor de Fier considerã cã vizitarea
obiectivelor turistice va putea fi posibilã începând cu data de 19 mai a.c.

Manager, prof. Chircu Doiniþa Mariana

   Având în vedere mãsurile de prevenire
ºi control a infecþiilor, în contextul
epidemiologic actual, va fi necesar ca
persoanele sã poarte mascã de
protecþie ºi mãnuºi, urmând sã aibã
asupra lor ustensile de scris proprii.
Accesul în unitate se va realiza cu
respectarea reglementãrilor stabilite,
în conformitate cu prevederile
cadrului normativ ºi dispoziþional în
vigoare, precum ºi cele adoptate la
nivelul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Mehedinþi.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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În una din duminici am avut
rânduit sã citim pilda
Samarineanului milostiv. Cei mai
mulþi dintre Dvs. ºtiþi cã pildele sau
parabolele sunt istorioare cu tâlc, cu
înþeles, cu care Mântuitorul obiºnuia
sã-ºi împodobeascã predicile ºi
cuvântãrile Sale. Astfel le dãdea o
frumuseþe aparte, le fãcea mult mai
plãcute ºi mai accesibile
ascultãtorilor Sãi. El se adresa unei
lumi pestriþe, dominatã mai cu seamã
de analfabeþi, adicã de neºtiutori de
carte. Trebuia sã vorbeascã pe
înþelesul tuturor, ºi pentru cei învãþaþi
ºi pentru cei neînvãþaþi. Pildele au, aºa
cum am spus mai sus, un înþeles, un
tâlc anume. Aproape fiecare cuvânt
al unei pilde are un înþeles, este un
simbol. Punând cap la cap aceste
simboluri, ajungem la descifrarea
unor învãþãturi profunde ale teologiei.
Dacã Mântuitorul ar fi spus acele
învãþãturi sub formã de teorie, puþini
L-ar fi putut urmãri, mai puþini ar fi
reþinut învãþãturile respective. Pildele,
însã, au fost reþinute ºi transmise din
om în om ca pe niºte poveºti.
   În sensul celor spuse, vom analiza
în rândurile urmãtoare pilda
Samarineanului milostiv. Veþi vedea
cã în ea, dincolo de povestirea unui
fapt care se putea petrece oriunde ºi
oricând, vom gãsi condensatã sau
rezumatã întreagã istoria mântuirii
neamului omenesc, de la facerea
lumii pânã la sfârºitul ei. Vi se pare
poate afirmaþia destul de forþatã, dar
acesta este adevãrul.
   Sã ne reamintim pilda: un om
cobora de la Ierusalim la Ierihon. Pe
drum i-au ieºit înainte hoþii, l-au bãtut,
l-au rãnit, i-au luat tot ºi l-au lãsat în
agonie în marginea drumului. Au
trecut pe drum, pe lângã cel rãnit, un
preot, apoi un levit, dar nu s-au oprit
sã-i dea ajutorul de care avea nevoie.
Dupã aceºtia a trecut ºi un
samarinean. Acesta s-a oprit, i-a
curãþit rãnile celui jefuit ºi i le-a uns
cu vin ºi untdelemn. L-a pus apoi pe
asinul sãu ºi l-a dus la o casã de
oaspeþi. I-a dat stãpânului casei doi
dinari ºi i-a spus: “Ai grijã de el ºi ce
vei mai cheltui în plus îþi voi plãti,
când mã voi întoarce!”
   Aceasta este pilda. Iatã cifrul sau
înþelesul ei. Omul cãlãtor este

Istorie condensatã
neamul omenesc. Ierusalimul ºi
Ierihonul sunt douã oraºe din Israel,
numai cã deosebirea dintre ele era
mare pe vremea Mântuitorului.
Ierusalimul era oraºul socotit sfânt,
în care era templul lui Solomon, în
care era o singurã religie, cea
întemeiatã de Moise; Ierihonul era
oraºul în care trãia o populaþie
pestriþã, formatã din lume care
aparþinea multor triburi ºi popoare,
cu multe religii ºi obiceiuri strãine
religiei iudaice. Tocmai de aceea
evreii socoteau Ierihonul oraºul
pãcatului, al pãcãtoºilor. În cazul de
faþã, Ierusalimul este locul de
început în care a fost aºezat omul,
raiul sau Edenul. El a pãrãsit raiul
ºi, coborând pe scara valorilor
religios-morale, s-a apropiat tot mai
mult de locul cel mai de jos al
decãderii. I-au ieºit înainte vrãjmaºii,
adicã diavolii, care l-au jefuit.
Diavolii i-au luat puritatea
sufleteascã, sãnãtatea sufletului ºi a
trupului, i-au dat bolile, durerile,
lacrimile ºi necazurile de tot felul.
Din cauza aceasta, oamenii n-au mai
fost fraþi, ci duºmani între ei. Au
apãrut crimele, rãzboaiele ºi toatã
cohorta de nenorociri fãcute de
oameni oamenilor. Conºtiinþa
omului s-a îmbolnãvit, voinþa i-a
slãbit, sentimentele i s-au pervertit.
Interesele egoiste, meschine, legate
în special de avere, de putere, de
plãceri pãmânteºti au pus stãpânire
pe bietul om. Preotul din pildã
simbolizeazã religiile din toate
timpurile ºi toate locurile. Oriunde
a fost o comunitate omeneascã a
existat ºi o formã de religie, fiindcã
sentimentul religios este înnãscut în
om. Existând o religie, au existat ºi
slujitori ai acelei religii, indiferent
cum s-au numit ei. Ei bine, acele
religii nu au avut capacitatea sã-l
vindece pe om de bolile lui sufleteºti,
au avut mai mult aspect formal, legat
de ritual, dar nu s-au apropiat de
sufletul omului. Leviþii erau slujitori
ai templelor. Ei asigurau buna
desfãºurare a slujbelor, dar se
ocupau ºi cu învãþãtura poporului,
cu catehizarea lui. Erau socotiþi
oameni învãþaþi. În pilda
samarineanului, ei reprezintã
filozofia din toate timpurile ºi din

toate locurile. Oriunde au fost
oameni, ei ºi-au pus întrebãri
esenþiale, privind existenþa lor: cine
sunt, de unde vin, încotro se duc etc.
Acesta a fost miezul filozofiei. Ei
bine, aceste filozofii nu au reuºit sã
vindece sufletul omului, au rãmas
strãine de aspiraþiile ºi de nevoile
lãuntrice ale omului.
   Samarineanul era un locuitor al
provinciei Samaria, o provincie
socotitã spurcatã, plinã de pãcãtoºi,
de închinãtori la diferiþi zei ºi
aparþinãtori la diferite religii. Evreii
când ieºeau din hotarele Samariei
îºi scuturau praful de pe picioare,
în semn de dispreþ faþã de provincie
ºi de oamenii ei. Ei bine, tocmai un
om samarinean, dispreþuit de toþi
tocmai prin faptul cã era
samarinean, se apropie de cel cãzut
între tâlhari. În cazul nostru, el este
Mântuitorul Iisus Hristos. Îi curãþã
omului rãnile ºi i le unge cu vin ºi
untdelemn. Vinul simbolizeazã
Sfintele Taine (Botezul, Mirungerea,
Spovedania, Împãrtãºania,
Cununia, Maslu ºi Hirotonia).
Untdelemnul reprezintã ierurgiile ºi
celelalte slujbe ale cultului creºtin.
Oriunde se face o slujbã creºtinã,
se foloseºte ºi candela, în care
arde untdelemn. Altfel spus,
Hristos a tratat pe omul rãnit cu
Sfintele Taine ºi cu întreaga
comoarã a cultului creºtin. L-a dus
la o casã de oaspeþi. Atunci casa
de oaspeþi era un fel de hotel. În
pilda noastrã, ea reprezintã
Biserica. Aºadar, Mântuitorul l-a
încredinþat pe om Bisericii, ca sã-i
continue tratamentul spiritual. I-a
dat doi dinari. Dinarii erau banii
care circulau pe vremea aceea în
Imperiul Roman. În pilda noastrã,
înseamnã Sfânta Scripturã ºi Sfânta
Tradiþie, adicã izvoarele Revelaþiei
dumnezeieºti. Revenirea Samari-
neanului, înseamnã a doua venire
a Mântuitorului la sfârºitul lumii.
   Iatã cum, în numai câteva cuvinte,
Mântuitorul rezumã întreaga istorie
a mântuirii neamului omenesc de la
facerea lumii pânã la sfârºitul ei. ªi
ºtiþi de ce reuºeºte sã facã aceasta cu
atâta uºurinþã? Rãspunsul e simplu:
fiindcã era Dumnezeu adevãrat!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Auschwitzul...

Dar germani în Franþa? Dar englezi
în Franþa ºi Germania? Dar francezi
ºi germani în Marea Britanie? Dar
americani în în toate statele lumii,
inclusiv în România? Am ales aceste
þãri, deoarece par, doar, par, modele
de democraþie. Reflecþia mea e strict
livrescã ºi neproductivã. Dar,
întrebãrile nasc întotdeauna
adevãruri. Consecinþa? Într-o lume
telecomandatã de criminali
„controlori” de temperaturã, fraierii
turmelor vor dispãrea de bunã voie.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

 urmare din pagina 6

înfricoºãtoare pe care le produc
temperaturile extreme pe glob”.
Sursa citatã aratã cã Monica Ulmanu
a absolvit programul de Licenþã în
Jurnalism ºi de Master în Producþie
Multimedia ºi Audio-Video. Imediat
dupã, Monica a primit o bursã
Fulbright în Statele Unite ale
Americii, unde s-a specializat în
jurnalismul vizual. A lucrat în SUA
ºi în Marea Britanie în redacþii de
mare prestigiu, precum Thompson
Reuters, The New York Times, The
Boston Globe ºi The Guardian.
   Pagina Monicãi Ulmanu de pe
site-ul The Washington Post, cu
link-uri cãtre materialele semnate
de ea (inclusiv materialele din seria
despre încãlzirea globalã care au
fost recompensate cu premiul
Pulitzer) poate fi accesatã aici:
www.washingtonpost.com/people/
monica-ulmanu.
   Premiile Pulitzer, cele mai
prestigioase distincþii pentru
jurnalism din SUA, sunt decernate
începând din 1917, când editorul
Joseph Pulitzer le-a instituit prin
testament. În mod normal, premiile
sunt anunþate în faþa publicului în
cadrul Universitãþii Columbia din
New York. Anul acesta însã, Dana
Canedy, persoana care administreazã
evenimentul, a anunþat numele
câºtigãtorilor din livingul personal,
dupã ce deliberãrile celor 18 membri
ai juriului au stabilit câºtigãtorii în
cadrul unei „dezbateri virtuale ºi
digitale”.

O jurnalistã...
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie
ºi poþi rezolva treburile restante, atât cele din
plan personal, cât ºi cele din plan profesional.
Nu forþa nota, pentru cã energia vitalã fluctueazã
mult, mai ales luni. Apar câºtiguri din munca
desfãºuratã la un loc de muncã, dar totodatã
apare ºi ispita cheltuielilor. Poate fi vorba despre
achitarea unor datorii vechi sau despre
achiziþionarea unor bunuri dorite de mult.
Modificãri în relaþiile cu anturajul apropiat!
Gândeºte-te bine pe cine mai pãstrezi în preajma
ta de acum încolo.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Stãrile tale de spirit oscileazã mult pe tot
parcursul sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii
înþeles greºit de alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi
menþine un ritm constant în acþiuni. Sãnãtatea
este vulnerabilã, bine fiind sã te odihneºti, sã
mergi la controale de specialitate ºi sã urmezi
sfaturile specialiºtilor. Se deschide un nou
capitol financiar ºi acum vei observa discret
germenii care încep uºor sã încolþeascã. Însã,
nu este momentul sã te gândeºti la investiþii sau
la achiziþionarea unor credite. Deocamdatã,
ocupã-te de datoriile vechi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi
lãmuriri deosebite privitor la relaþiile ºi
evenimentele în care eºti implicat. Ar fi bine ca
unele amãnunte despre tine ºi intenþiile tale sã
nu le divulgi nimãnui. Sãnãtatea este precarã,
astfel cã ia în serios semnalele organismului.
Pot intra în discuþie analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale. Provocarea
perioadei analizate constã în deschiderea
mentalã ºi sufleteascã faþã de nou ºi progres.
Rezistenþa la toate acestea provoacã multe
distorsiuni în planurile existenþei tale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile ºi acþiunile socio-profesionale te
solicitã mult în aceastã sãptãmânã. Se
recomandã prudenþã în dialogurile cu ºefii sau
cu reprezentanþii instituþiilor oficiale, mai ales
pe 21 mai. Foarte uºor, pe neobservate, þi se
poate deteriora imaginea publicã ºi poziþia în
cadrul unui colectiv de muncã. Prietenii îþi sunt
alãturi cu sfaturi bune, astfel cã îi poþi asculta
cu încredere, trecând peste faptul cã unele
aspecte abordate îþi displac ºi acum le refuzi.
Undeva, cândva îþi vor fi de mare folos. Ai grijã
de sãnãtate!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

 Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa
ºi implicit filozofia de viaþã pe parcursul acestei
sãptãmâni. Gândurile, discuþiile cu ceilalþi ºi
acþiunile întreprinse au legãturã cu schimbãrile
majore care intervin încet, dar sigur în segmentul
socio-profesional. Sunt posibile discuþii cu
parteneri strãini, demersuri pentru cãlãtorii, studii
sau chiar pleci pe neaºteptate într-o cãlãtorie-
surprizã sau începi un curs planificat mai demult.
Imaginea ta în ochii celorlalþi este cotroversatã ºi
ar trebui sã iei în seamã acest lucru. Noutãþi în
relaþiile cu prietenii!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale,
trasarea unor planuri de studii ºi cercetãri
reprezintã subiectele principale ale acestei
sãptãmâni. Poþi primi bani, bunuri, cadouri
dintr-o colaborare sau din partea rudelor,
partenerului de viaþã sau a colegilor de serviciu.
Totuºi, fii prudent, pentru cã unii au interese
ascunse sub masca binevoitoare de a-þi oferi
þie ceva. Astfel cã peste o vreme, nu prea scurtã,
unele persoane îþi pot cere sprijin material,
moral sau emoþional cu dobândã. Deschiderea
unui nou capitol socio-profesional!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Dialogurile cu partenerul de viaþã ºi/sau cu
partenerii profesionali vor pune bazele unor
acþiuni ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este
bine sã þii cont ºi de sugestiile celorlalþi, dar
sã-þi susþii ºi punctele tale de vedere. Este rost
de a-þi îmbunãtãþi veniturile din colaborãri sau
din moºteniri, partaje personale ºi profesionale.
Cheltuieli pe facturi, taxe restante dar ºi pe
daune produse de cei apropiaþi. Prudenþã ºi
mãsurã în toate! Finalul sãptãmânii îþi deschide
un nou capitol de relaþionare cu strãinãtatea, dar
ºi pentru elevarea conºtiinþei.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã
la serviciu, însã va trebui sã-þi rezervi timp ºi
energiei fizicã ºi pentru treburile personale ºi
cele domestice. Programeazã totul cu mãsurã
ºi prudenþã, pentru cã sãnãtatea îþi poate crea
neplãceri serioase. Câºtigã în importanþã
segmentul financiar, în mod special veniturile
pe care le poþi obþine dintr-o colaborare,
moºtenirile ºi cheltuielile comune cu alþii.
Practic se deschide o nouã etapã în plan finaciar,
iar cele discutate ºi petrecute pe parcursul
acestei sãptãmâni vor lua amploare în lunile
urmãtoare.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Rãsturnãrile de situaþie în plan sentimental vor
atrage dupã sine altele în plan profesional.
Probabil cã în urma discuþiilor ºi evenimentelor
în care eºti implicat alãturi de persoanele dragi,
te vei hotãrî sã pui capãt acelor relaþii sau situaþii
care te solicitã prea mult sau în care ai descoperit
nereguli serioase. Ziua de luni poate fi foarte
înºelãtoare, deci evit-o pentru decizii sau
discuþii ample. Sãnãtatea este deficitarã ºi pot
intra în discuþie analize, consultaþii ºi intervenþii
chirurgicale. Încep modificãrile parteneriale!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este nevoie sã te ocupi de membrii familiei ºi
de îndatoririle gospodãreºti. Sunt posibile
discuþii aprinse, însã depinde numai tine cum
gestionezi lucrurile spre binele tuturor. Luni este
o zi deosebitã, cu o energie aparte, de aceea se
pot produce avarii în spaþiul locativ. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã! În plan sentimental apar
rãsturnãri de situaþie. Ai nevoie de mai multã
afecþiune ºi sprijin moral din partea celor dragi,
dar acestea, deocamdatã, întârzie sã aparã.
Schimbãri clare în segmentul muncii ºi al
sãnãtãþii!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti înconjurat de multã lume la
începutul sãptãmânii, însã unii te vor sâcâi
destul de mult, mai ales luni. Selecteazã-þi
anturajul ºi nu da crezare chiar oricui sau
oricãrei informaþii care se vehiculeazã în
preajma ta. În plan sentimental se întrezãresc
noutãþi. Asta înseamnã cã fie se reconfigureazã
termenii ºi condiþiile unei relaþii vechi, fie începe
una nouã, dar ceva mai târziu, peste o vreme.
Acum vei simþi clar încotro bate vântul
schimbãrii amoroase, dar încã nu este
momentul acþionezi. Ci doar sã iei aminte.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

   Îþi cresc veniturile obþinute din munca
proprie, dar apar ºi cheltuieli în faþa cãrora le
reziºti cu greu. Evitã pe cât posibil ziua de luni,
pentru cumpãrãturi sau achitarea datoriilor!
Energia astralã a acestei zile predispune la erori,
pierderi, subiectivism în aprecieri ºi lipsa
atenþiei la detaliile importante. Eºti foarte cãutat
de persoanele din anturajul apropiat, fiind
posibile multe întâlniri ºi dialoguri. Unii chiar
au nevoie de sprijinul tãu moral, dar acordã-l
cu mãsurã. Se deschide un nou capitol familial
ºi domestic.

Autor: AstroCafe.ro

(21 - 27 mai 2020)
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În perioada analizatã leul
a avut o evoluþie descendentã
faþã de euro, pe fondul creºterii
cererii comerciale.
   Cursul euro a urcat de la 4,8349
lei, la debutul perioadei, la 4,8421
lei, la sfârºitul ei, când tranzacþiile
s-au realizat în culoarul 4,841 –
4,846 lei, cu închiderea la 4,843 lei.
Un punct major pentru evoluþia
leului este data de 5 iunie, atunci
când agenþia Standard & Poor’s va
urma sã anunþe eventualele
modificãri ale ratingului de þarã.
Luna trecutã, Moody’s ºi Fitch
Ratings au menþinut notele stabilite
anterior, dar le-au trecut din
teritoriu stabil în unul negativ.
   Decizia S&P va fi influenþatã cu
siguranþã de surpriza oferitã de
economia României ,  care  a
crescut în primul trimestru cu
2,4%, comparativ cu aceeaºi
perioadã din 2019. Faþã de
ultimul trimestru al anului trecut
creºterea a fost de 0,3%.
   Media dolarului american a urcat
de la 4,4578 la 4,4783 lei, urmatã
de o cãdere la 4,4192 lei, pentru
ca miercuri cursul sã fie stabilit la
4,4218 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat
pe pieþele internaþionale de la 1,05
– 1,053 la 1,058 – 1,63 franci/euro,
iar cursul ei a scãzut de la 4,6037
lei la 4,5508 lei, pentru a închide
perioada la 4,5738 lei.
   Lipsa rezultatelor în cazul
negocierilor dintre Bruxelles ºi
Londra în privinþa acordului post-
Brexit a produs deprecierea lirei
sterline faþã de alte monede
importante. Pe acest fond cursul

Euro a revenit dupã o lunã la 4,84 lei
lirei sterline a scãzut de la 5,4873
la  5 ,4129 le i ,  pentru ca la
sfârºitul intervalului media sã fie
stabilitã la 5,4205 lei.
   Uncia de aur a crescut pe pieþele
internaþionale pânã la 1.765 dolari.
Revenirea cotaþiilor la valori care se
înregistrau în 2012, a fãcut ca preþul
gramului de aur sã urce luni la
253,7705 lei, care reprezintã un nou
maxim istoric. Miercuri, preþul a
scãzut la 248,7938 lei.
   Nivelul lichiditãþii din piaþa
monetarã continuã sã fie ridicatã,
în urma operaþiunilor realizate de
BNR, ceea ce a determinat scãderea
indicilor ROBOR.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a
scãzut de la 2,44 la 2,43%, nivel
apropiat de cea atinsã în 25 aprilie
2018 de 2,42%.
   Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a coborât de la
2,54 la 2,53%, minim al ultimilor
doi ani, iar cel la 12 luni a scãzut
de la 2,60 la 2,59%.
   Apariþia datelor preliminare
referitoare la un vaccin testat în
SUA în lupta cu Covid 19,
produs de compania Moderna, a
redus aversiunea faþã de risc, iar
euro a urcat de la 1,0785 pânã
la 1,0976 dolari.
   Bitcoin se menþinea aproape de
pragul de 10.000 dolari iar culoarul
de fluctuaþie de miercuri s-a
restrâns la 9.700 – 9.800 dolari.
Analiza cuprinde perioada 13 – 20
mai.  Radu Georgescu

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe Þiþeica”
Drobeta Turnu Severin

acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/14.11.2006 organizeazã
înscrieri pentru anul ºcolar 2020-2021 dupã cum urmeazã:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie
                   ºi recuperare      -  28 locuri - duratã 3 ani
Asistent medical generalist     - 140 locuri - duratã 3 ani
Asistent medical de farmacie  -  56 locuri - duratã 3 ani

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului:
tel./fax 0252-214164, în intervalul orar 8:00-20:00 zilnic.

Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a

acordului de mediu
SC ELMYAND SRL, anunþã publicul interesat asupra depunerii

solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Intervenþii
la imobil existent - extindere, amenajare, salã evenimente ºi spaþii
comerciale”, propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi, comuna
Broºteni, CF nr. 51427.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin,
str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ

Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
Instituþie acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5634/14.11.2006

organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020 - 2021 dupã cum
urmeazã:

Cursuri de zi:
Clasa a V-a    - 28 locuri
Clasa a IX-a  - 28 locuri matematicã-informaticã
Clasa a IX-a  - 28 locuri tehnician în activitãþi economice
                           (finanþe-contabilitate)
Clasa a IX-a  - 28 locuri profil sportiv (fotbal)

Cursuri frecvenþã redusã:
Clasa a IX-a  - 28 locuri matematicã-informaticã
LA CURSURILE DE ZI NU SE PLÃTEªTE TAXÃ DE ªCOLARIZARE

Pentru clasa a IX-a, cursuri de zi, doritorii se pot prezenta direct cu
dosarul la secretariatul instituþiei din str. Traian nr. 84, fãrã a mai trece
prin repartiþia computerizatã organizatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi.

   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului
liceului: tel./fax 0252-214164; e-mail:

fundatiagheorghetiteica@yahoo.com în intervalul orar 8:00-13:00 zilnic.
Tel. contact: 0740786113, 0723285096, 0747077551
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Pentru cei 2 jucãtori
mehedinþeni care evoluau în Liga 2,
Ionuþ Coadã - ASU Politehnica
Timiºoara ºi Robert Licã - Pandurii
Târgu Jiu, sezonul 2019-2020 s-a
încheiat. FRF a decis ca doar primele
6 clasate sã joace, play-off, pentru
stabilirea podiumului. Dintre
acestea, primele 2 clasate vor
promova direct în Liga 1, în timp ce
echipa de pe locul 3 va disputa baraj
pentru accederea pe prima scenã, cu
ocupanta locului 12 din Liga 1.
Cluburile clasate pe locul 7-18, cum
era ºi cazul celor de la ASU
Politehnica sau Pandurii, nu vor mai
juca restul etapelor rãmase de
disputat din acest sezon, astfel cã
nu va mai retrograda nicio echipã.
   Primele 6 clasate vor disputa play-

Salvatã de retrograre de
decizia Comitetului Executiv al FRF,
care a hotãrât ca, în actuala stagiune,
sã nu mai pice nicio echipã din Liga
2, Pandurii Târgu Jiu a început sã
viseze departe: vrea în Liga 1 la finele
sezonului viitor! Cel puþin asta sperã
principalul creditor al clubului
gorjean, Marin Condescu. Acesta
aºteaptã finalizarea proceselor cu
acþionarii clubului, care au fost
obligaþi, la primele termene ale
instanþelor judecãtoreºti, sã achite
cotizaþiile în valoare de 3,3 milioane
euro, pentru a putea aduce jucãtori
de valoare la Târgu Jiu. “Decizia FRF
este una justã, fiindcã era imposibil
sã se mai poatã juca toate cele 14
etape. Efectiv, nu mai era timp. E
adevãrat cã noi nu am mai fi putut
evita retrogradarea pe teren, dar nu
suntem noi singurii avantajaþi de
îngheþarea sezonului. O datã salvaþi,
acum putem pregãti noul sezon.
Aºteptãm în primul rând finalizarea

Sezon încheiat pentru mehedinþenii din Liga 2

off cu o singurã manºã, cu menþiunea
cã echipele de pe primele trei locuri
vor juca 3 din cele 5 jocuri pe teren
propriu. Practic, nu se va juca în
sistem tur-retur, ci echipele se vor

Pandurii viseazã la Liga 1

procesului, care a ajuns la Înalta Curte
de Justiþie ºi Casaþie. Am câºtigat la
Tribunalul Gorj ºi la Curtea de Apel
Craiova ºi cu siguranþã vom primii
acei bani de la acþionari”, a spus
Condescu. Totodatã, principalul
creditor de la Pandurii crede cã
echipei sale i se va ridica interdicþia
de a face transferuri, în urma

eliminãrii criteriului care specifica
lipsa datoriilor financiare cãtre
bugetul statului, din dosarul de
certificare pentru Liga 2. Pandurii are
de plãtit cãtre ANAF Gorj aproximativ
1 milion de euro. “Din cauza
problemelor financiare cauzate de
epidemia de coronavirus, FRF a
eliminat criteriul prin care un club nu
poate efectua transferuri, dacã are
datorii la ANAF. În iarnã nu am avut
voie sã aducem nici mãcar jucãtori
liberi de contract. Aºadar, dacã ne
intrã banii de la acþionari în varã,
putem face achiziþii prin care sã
atacãm promovarea în noul sezon. Eu
mereu am fost optimist! Am fost
singurul care a crezut cã acest club
nu o sã disparã ºi cred cã vom reveni
în Liga 1, chiar la finele sezonului
viitor”, a conchis Condescu.  Mircea  Oglindoiu

întâlni o singurã datã. Clasamentul
va fi actualizat cu înjumãtãþirea
punctelor acumulate pânã la data de
16 martie 2020, când s-a întrerupt

campionatul, din cauza izbucnirii
epidemiei de Covid - 19 ºi pe teritoriul
României. Jocurile din mini play-off
vor începe pe 4 iulie ºi se vor încheia
pe 1 august,  urmând ca meciul de
baraj pentru Liga 1 sã se joace pe 5
august. UTA Arad (25 puncte), CS
Mioveni (20 puncte), Turris Oltul
Turnu Mãgurele (20 puncte), FC
Argeº Piteºti (19 puncte), Petrolul
Ploieºti (19 puncte) ºi Rapid
Bucureºti (19 puncte) sunt cele 6
echipe care vor lupta pentru
promovare. Liga 1 încã nu ºi-a stabilit
data la care se va relua. Momentan,
nu se pot organiza competiþii sportive,
ci doar antrenamente în efectiv redus,
cu condiþia ca jucãtorii sã fie testaþi
medical în prealabil.

Antrenatã de Cãlin Cojocaru,
echipa gorjeanã ºi-a propus sã se
reuneascã la începutul lunii iulie.
Majoritatea jucãtorilor ºi-au încheiat
contractul cu Pandurii la 30 iunie ºi
nu-ºi vor mai prelungi înþelegerea
dacã nu-ºi vor primi, în primul rând,
restanþele salariale.

CS Pandurii Târgu Jiu a promovat
în 2005 în premierã pe prima scenã,
în 2013 a devenit vicecampioana
României, iar în 2017 a retrogradat.
Intrat ulterior în insolvenþã, clubul
gorjean se chinuie de trei sezoane în
subsolul eºalonului secund. Dacã în
2018 ºi 2019 a evitat retrogradarea
în ultima etapã, acum a fost salvatã
decizia FRF, care a îngheþat sezonul
pentru echipele aflate pe locurile 7-
18. Gorjenii acumulaserã doar 8
puncte!
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- alte documente pe care solicitantul considerã
necesar sã le depunã în sprijinul cererii sale.
- Care este stadiul procesului de racordare?
Aceastã informaþie depinde de la caz la caz, în funcþie
de data de depunere a documentelor.
Toate detaliile privind termenele etapelor de racordare,
dar ºi responsabilii pot fi regãsite pe website-ul
www.distributieoltenia.ro – secþiunea Racordarea la reþea.
- Care este modalitatea de depunere a documentaþiei
de racordare în perioada actualã?
   Având în vedere eficienþa mãsurilor luate în contextul
actual, dar ºi pentru a reduce deplasarea consumatorilor
la Centrele de Relaþii cu Utilizatorii, operatorul Distribuþie
Oltenia continuã sã primeascã documentele doar în format
e lec t ron ic , la adresa de e-mail:
relatiiclienti@distributieoltenia.ro ºi pe perioada stãrii de
alertã (15 mai – 30 iunie).

Procesul de racordare la reþeaua de distribuþie ...
   Reamintim faptul cã pentru a înregistra un deranjament,

consumatorii din aria de operare Distribuþie Oltenia: Argeº,
Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea pot utiliza
urmãtoarele canale de comunicare:
- apelând Info Tel, la numãrul unic 0800 500 000 - numãr
de telefon gratuit în orice reþea pentru semnalarea oricãrui
tip de întrerupere în alimentarea cu energie electricã,
disponibil non-stop ºi numerele de telefon 0251 408 006,
0251 408 007, 0251 408 008 - cu tarif normal în reþeaua
naþionalã, la care, în afarã de semnalarea eventualelor
deficienþe, se pot obþine informaþii comerciale de luni pânã
vineri, în intervalul orar 08:00 - 16:00);
- prin email, la adresa distributie@distributieoltenia.ro
pentru orice alte informaþii  ºi solicitãri privind
activitatea de distribuþie a energiei electrice.
- prin completarea formularului de înregistrare a sesizãrilor
https://www.distributieoltenia.ro/ro/sesizari-form.
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Mã nepoate, nici nu sã
terminã bine starea aia de urgenþã
care ne bãgã în amorþealã pe toþi,
cã toþi severinenii ieºirã în stradã,
de ziceai cã e Revelionu’ ºi altceva
nimica. Pã da, deterã buluc pi la
Finanþe, pi la CEC, coadã peste tot,
nici pãnã acuma nu sã mai întoarsã
Tanþa lu’ Pecingine, cã fu sã
depunã neºte acte, cã cicã i-au
scãzut veniturile pe pandemie. Pã
al lu’ Zbanghiu ce sã mai zicã, cã
în ultima vreme lucra cu ziua ºi,
de când a venit covidu’, a stat lipit
de televizor mai ceva ca timbru’
pe plic. Acuma abia l-am dezlipit
noi, cã sã obiºnuisã aºa, ºtia toate
buletinele de ºtiri, ziceai cã e coleg
cu nea Vela în guvern.
   Bine, acolo e nea Popescu, zis
ºi bãiatu’ lu nea Gãlãgie, cã în
perioada asta nu s-a dezminþit,
cam puþine mãsuri economice ºi
mai multã televiziune, dacã e sã
ne luãm dupã cunoscãtori. Da
poate sã autosesizszã despre
situaþia di la Mina Jegujani, unde

sunt trei angajaþ ºi trei ºefi, pe
salarii babane, ca-n minerit. Sau,  nea Mãrin

Sucã, ligheanu’ ºi gropile lu’ nea Romicã, primarii licitaþiilor cu
viruºi din Mehedinþi ºi vulpiþa lu’ Leo di la Strehaia

cine ºtie, i-o fi teamã de ºãfu’ lor
care sã pricepe la conservarea
relaþiilor din servicii ca ºi la
conservãrile din minerit. Se ºtie!

Mã fraþilor, da vã mai amintiþi de
nea Romicã Vîlcu, liberalu’
pesedizat,  care a rãmas în memoria
severinenilor cu  LIGHEANU’ lu’
nea Romicã, di la Schela,
reamenajat la Schela pe vremea
când ierea vice de muncipiu. Ce
vremuri. Acum, cicã i se va adãuga
la renume ºi GROAPA lu’nea
Romicã. Ieste vorba de groapa din
asfaltu’ turnat acum câteva luni,
di la intersecþia strãzilor
Albãstrelelor cu Roºiori. Adicã
lucrãrile de asfaltare a strãzilor
respective ºi nu numai, trebuiau
recepþionate de nea Vîlcu Romicã,
director de investiþii la primãria lu
nea Marius, ºi obligat constructoru’
sã remedieze. Da s-a preferat sã sã
punã o balizã despãrþitor peste
groapã. Spaþiul fiind mic, în zona
respectivã se poate circula doar
pe un fir de stradã. De aici, circ în

fiecare zi, pe motiv de prioritate. ªi
când te gândeºti ce uºor se putea

rezolva o problemã micã, devenitã
între timp marea problemã.

Mã nepoate, sã dusã nerodu’ de
Sucã pin centru ºi sã aºezã la o
terasã. Aºteptã fro zece minute,
vãzu cã nu vine nimenea sã îl
serveascã, sã ridicã ºi plecã. Sã
dusã la un tonomat, plãti o cafea ºi
sã întoarsã cu ea la terasã. Cât pe
acilea sã ia ºi amendã, cã neºte
domni venirã sã îl întrebe ce catã
acolo, cã terasele rãmân închise.
Degeaba le explicã Sucã, cã el
auzise cã gata, sã relaxeazã ºi la
terase treaba, cã nu fu chip, trebui
sã sã ridice iarã de la masã ºi sã o
ia uºor spre casã. Acuma zice cã
de mâine sã apucã de alergare, pin
pãdurea Crihala, mai culege
ciuperci, mai adunã melci, ca sã
iasã din rutina zilnicã, cicã.

Între timp, pi la Strehaia, nea
Leo sã plictiseºte bag samã ºi
cautã atenþie, asta când nu îl cautã
mascaþii. Mai nou vrea sã facã
echipã cu Vulpiþa ºi consortul, pe
canalul lui video, doar-doar o mai
reveni la perioada când era celebru.

Cã ºi galbenii ãia pe care-i tot
flutura pe ecrane, s-or fi terminat
ºi ei, la un moment dat, aºa cã
mintea lu’ nea Leo nu stã mult pe
gânduri ºi mai nãscoceºte câte o
bramburealã.

Mã fraþilor, doi primari, nea
Truºcã di la ªimian ºi nea Coandã,
di la Bâcleº, doi aleºi pe listele PSD
ºi trecuþi între timp la PNL, au
reuºit sã intre în gura presei centrale
cu afaceri cicã dubioase.  Probabel
ºi-au zis cã dacã tot s-au afiliat la
PNL ºi mai ieste ºi stare de urgenþã,
pot sã cumpere materiale Covid fãrã
licitatie. ªi au luat de peste 70 de
mii de euro, cumpãrate direct di
la firma unui evazionist din Gorj,
omu’ de casã al liderilor liberali
gorjeni. Mai fãcurã ºi achiziþia trasã
la indigo, semn cã sã au ca fraþii.
Acuma, când au vãzut cã s-a aflat,
au mai încercat sã mai anuleze din
ele, da cam prea târziu.

Acuma aºteaptã decontarea, aºa
cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!

sursa: libertatea.ro


