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Dacã ai mâncare ai posibilitatea de a atrage foarte mulþi turiºti, mai ales
dacã pui la punct reþeaua de drumuri ºi de servicii hoteliere. S-a mai fãcut
ceva în acest sens, dar este nevoie de investiþii majore ale statului în zona
litoralului. Pot fi atraºi foarte mulþi turiºti, dacã litoralul va fi pus la punct ºi
dacã va exista o autostradã est-vest ºi nord-sud. Adicã ar fi multe de fãcut ºi
nu trebuie cãutate cu lumânarea. ªi ar putea fi implicatã o mare parte din
populaþie în agriculturã ºi în industria turismului.

Dar cea mai importantã investiþie care trebuie fãcutã, poate prima datã,
este educaþia. Un sistem performant de educaþie ne va asigura un viitor.

Ar fi de lucru ºi în þarã

Un alt ºantier deschis în judeþ este cel din comuna Brezniþa
de Ocol. ªi aici, ca în majoritatea comunelor din Mehedinþi, se

munceºte la modernizarea uliþelor sãteºti, lucrãri finanþate
prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã. 

Continuã lucrãrile de asfaltare în
comuna Brezniþa de Ocol
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Sediului Guvernului i se potriveºte firma „Hanu’ lu’ Manuc”, fiindcã acolo se bea fãrã mascã ºi se fumeazã
la vedere, ca la o cârciumã din Ferentari, precum în poza de scandal cu premierul Ludovic Orban,

vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Transporturilor Lucian Bode, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu,
ministrul Economiei Virgil Popescu, ªeful Cancelariei Guvernului Ionel Dancã, ministrul Agriculturii Adrian

Oros, pastorul baptist, Ben Oni Ardelean ºi care-or mai fi fost la bairam. Pentru o asemenea ispravã, într-o
„þarã civilizatã”, premierul ºi miniºtrii în cauzã ar fi fost obligaþi sã-ºi prezinte imediat demisiile, dar în România

KWI-stã... „merge ºi-aºa!”. Sediului Parlamentului i s-ar potrivi firma „ªatra”, unde „eroii” alegorici din
„Þiganiada” lui Ion Budai Deleanu se bat cap în cap.

„Intelligentul” asimptomatic



social - politicOBIECTIV mehedinþean 04 - 10.06.2020pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

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

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII

PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro
Facebook: Obiectiv Mehedintean

Marþi, 2 iunie 2020, am avut la punctul
5 pe Ordinea de zi a Comisiei pentru
învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport,
Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 567/2004, privind
statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi
al parchetelor de pe lângã acestea ºi al
personalului care funcþioneazã în cadrul
Institutului Naþional de Expertize
Criminalistice. Proiectul de Lege 317/2020
a primit #AVIZ_POZITIV, cu 19 voturi
PENTRU ºi o abþinere. Sunt unul dintre
#iniþiatorii acestui proiect legislativ,
susþinând cã în România,
#profesia_de_grefier este importantã din
mai multe puncte de vedere. În înfãptuirea
actului de justiþie, munca grefierilor
constituie un real
#sprijin_pentru_magistraþi, competenþa ºi
îndeplinirea corectã a sarcinilor care le
revin jucând un rol important în buna
desfãºurare a întregii activitãþi a
#instanþelor_judecãtoreºti.

Grefierul român întocmeºte numeroase
acte procedurale, contribuind în mod
semnificativ la soluþionarea cu celeritate
a cauzelor aflate pe rolul instanþelor
judecãtoreºti, dar este ºi o persoanã cu
care publicul vine în contact direct, aspect
relevant pentru crearea imaginii justiþiei.

Pânã nu demult, profesia de grefier
cunoºtea o reglementare sumarã, care nu
era în concordanþã cu importanþa rolului
sãu în înfãptuirea justiþiei ºi care nu
constituia un statut al grefierului din
România. În contextul înfãptuirii reformei
justiþiei în România, în condiþiile
schimbãrilor care se manifestã tot mai
pregnant pe plan european în acest
domeniu, creºterea rolului grefierilor în
cadrul activitãþii instanþelor judecãtoreºti
a devenit o necesitate ºi o soluþie pentru
îmbunãtãþirea calitãþii actului judiciar ºi
evitarea supraîncãrcãrii judecãtorilor.
Astfel, s-a simþit nevoia creãrii unui

#statut_al_grefierului, prin
care sã fie reglementate toate
aspectele care þin de
exercitarea acestei profesii.

În prezent, profesia de
grefier este reglementatã prin
Legea nr. 567/2004 privind
statutul personalului auxiliar
din instanþe ºi parchete, cu
modificãrile ulterioare ºi

Crearea unui #statut_al_grefierului, prin care sã
fie reglementate toate aspectele care þin de

exercitarea acestei profesiiCele mai proaste ºtiri ale
momentului vin dinspre
Banca Naþionalã, nu
dinspre zona politicului de
unde nici nu ne aºteptam la
altceva în afarã de contre ºi
acuze. BNR e o instituþie
etalon, cu totul respec-
tabilã, aºa cã raportul
trimestrial privind inflaþia
avansat recent în mass-
media trebuie tratat cu foarte
multã atenþie. Cred cã tema

centralã a acestui document e „incertitudinea”, devenitã devizã
a vremurilor de acum ºi orizont de aºteptare. Nicio mirare,
mai ales dupã dezastrul pe care l-a lãsat în urma sa
nenorocirea numitã covid.

Ce spune amintitul raport: „Nivelul incertitudinii, care a
atins cote record în perioada recentã, este de aºteptat sã
greveze cu precãdere asupra dinamicii investiþionale, având
ca efect probabil îngheþarea pe termen scurt a finanþãrii
proiectelor, în timp ce pe termen mediu, în lipsa unor indicii
clare privind deznodãmântul crizei, nefiind exclusã
posibilitatea unor amânãri în mod repetat ale termenelor de
implementare a acestora”.

Nu cred cã avem nevoie de vreo traducere - în pofida
terminologiei- ca sã intuim cum stau lucrurile ºi la ce ne putem
aºtepta în lunile ce vin. Criza economicã bate la uºã, e limpede.
Deja ºtim date reale din piaþa muncii, cea mai afectatã de covid.
„Aceeaºi incertitudine ridicatã, suprapusã unei deteriorãri
vizibile deja în evoluþiile curente ale pieþei muncii, cu efect de
comprimare a venitului disponibil real al gospodãriilor
populaþiei, va contribui la întreruperea relativ brutalã a trendului
favorabil de evoluþie a consumului din ultimii ani”.

Vremurile roz s-au încheiat, spune, cu alte cuvinte, raportul
BNR. Trebuie sã ne aºteptãm la un ºomaj ridicat ºi la o reducere
a consumului, odatã ce vom avea mai puþini bani. A fost un
an îngrozitor, 2020, ºi-l vom þine minte toatã viaþa. Un an care
ne-a marcat ºi care continuã sã ne marcheze. Dar abia din
2021 vom simþi, se pare, consecinþele. Acum abia dacã ne
dezmeticim din izolãri ºi restricþii. Avem cu toþii un aer uºor
euforic ºi debusolat, de parcã am uitat gustul normalitãþii.

Vin ºi alegerile, ºi campaniile electorale, iar nãuceala
noastrã se va amplifica. Din pãcate, în loc sã ne concentrãm
sã vedem ce putem face pentru a redresa economia, ne
vom prinde cu toþii în hora politicii, a alegerilor. Fix cireaºa
de pe tort. Taman când criza economicã bate la uºã. Dar
cine sã fie atent ºi preocupat de aºa ceva?

Criza economicã bate la uºã

Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciarã, ale cãror dispoziþii au fost
detaliate prin regulamentele de funcþionare
ale instanþelor judecãtoreºti ºi parchetelor
de pe lângã acestea.

Astfel, potrivit proiectului de act
normativ, grefierii nu vor sã mai facã parte
din personalul “auxiliar”, deoarece munca
lor este eminamente juridicã, astfel cã o
sintagmã mai potrivitã ar fi “personal de
specialitate judiciarã”.

Ca atare, alineatul (1) din articolul 23 din
Legea nr. 567/2004, va avea urmãtorul
cuprins: “Art. 23 - Absolvenþii cu atestat ai
ªcolii Naþionale de Grefier vor fi repartizaþi,
în ordinea mediilor de absolvire, pe
posturile vacante de la judecãtorii ºi
parchetele de pe lângã acestea”. La concurs
vor avea dreptul sã candideze doar grefierii
care au studii superioare juridice, cel puþin
3 ani de activitate într-o funcþie juridicã, iar
dupã ocuparea postului, sã urmeze
obligatoriu un curs de 3 luni de formare
profesionalã. Pe durata cursurilor, cazarea
ºi diurna vor fi asigurate din bugetul ºcolii.

Art. 25 – (1) În perioada studiilor, ªcoala
Naþionalã de Grefieri acordã cursanþilor o
indemnizaþie lunarã de cursant, în cuantum
egal cu salariul de bazã brut pentru funcþia
de grefier debutant”.

De asemenea, alineatul (3) de la articolul
26, devine “perioada de ºcolarizare
prevãzutã în contractul de ºcolarizare va fi
asimilatã vechimii în specialitate”.

Modificãri sunt prevãzute ºi în cazul
formatorilor ºi profesorilor care vor preda
la ªcoala Naþionalã de Grefieri ºi care vor
avea mai multe beneficii. În acest sens,
alineatul (2) de la articolul 19 se va preciza
cã salarizarea personalului de instruire al
ªcolii Naþionale de Grefieri la plata cu ora

 continuare în pag. 10
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La invitaþia domnului primar
Cãtãlin Drãghici, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a fost în zonã
pentru a vedea stadiul lucrãrilor pe cea
mai importantã uliþã a comunei. În
acest moment se lucreazã la spargerea
betonului, urmând sã se pregãteascã
tronsonul pentru asfaltarea efectivã ºi
bineînþeles realizarea acceselor cãtre
toate proprietãþile.

Proiectul prevede totodatã ºi

Continuã lucrãrile de asfaltare în comuna Brezniþa de Ocol
Un alt ºantier deschis în judeþ este cel din comuna Brezniþa de Ocol. ªi aici, ca în majoritatea comunelor din Mehedinþi, se munceºte la

modernizarea uliþelor sãteºti, lucrãri finanþate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã. 

amenajarea unei rigole betonate
care sã preia apa atunci când e
nevoie, drumul fiind în pantã.

“Constat cu bucurie cã ºi
administraþia localã de aici a profitat
din plin de programele guvernului
PSD ºi a reuºit, de la un an la altul,
sã îmbunãtãþeascã condiþiile de trai
ale oamenilor.”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi Aladin Georgescu.

Iar veºtile bune nu se opresc aici!

Consiliul Judeþean Mehedinþi va
demara în scurt timp proiectul de
reabilitare a drumului judeþean
607B, tronsonul în lungime de 1,3
km care traverseazã satul Magheru.
“Este o doleanþã mai veche a
oamenilor din zonã, noi am înþeles
necesitatea proiectului ºi vom veni
inclusiv cu o soluþie pentru
rezolvarea preluãrii apei pluviale.

Suntem mereu preocupaþi de
cerinþele oamenilor, ºtim care sunt

problemele lor ºi mai ales de ce au
nevoie. Îl felicit pe domnul primar
Cãtãlin Drãghici pentru tot ce a
realizat, începând de la iluminat
public pe led, asfalt, canalizãri ºi
pânã la sistemul de supraveghere
video din comunã, iar astãzi putem
spune cã viaþa în comuna Brezniþa
de Ocol este similarã unui oraº
european civilizat!”, a adãugat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi Aladin Georgescu.

Recepþia Drumului Judeþean
Crivina - Vrancea

S-au asfaltat ultimii 3,2 km de drum care a
rãmas nemodernizat ºi unde structura rutierã
degradatã punea în pericol siguranþa traficului rutier.

“Consiliul Judeþean Mehedinþi a parcurs toþi
paºii necesari pentru ca proiectul sã primeascã
finanþare europeanã, iar astãzi putem spune cã încã
un obiectiv judeþean a fost finalizat cu succes.
Constat cã lucrarea este una de calitate ºi am
convingerea cã oamenii, la rândul lor, apreciazã
realizãrile pe care Consiliul Judeþean Mehedinþi
le-a fãcut în beneficiul dumnealor.”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi
Aladin Georgescu.

 Biroul de presã

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a mers în
comuna Burila Mare unde au fost recepþionate lucrãrile de modernizare a

Drumului Judeþean 565, între localitãþile Crivina ºi Vrancea.

Proiectul va creºte considerabil confortul
locuitorilor ºi va scurta timpul de deplasare al
ºoferilor, deoarece s-a intervenit nu doar la refacerea
carosabilului, ci ºi la podeþe, la ºanþuri ºi la
intersecþiile cu drumurile laterale.

“În continuare modernizarea infrastructurii
rutiere este o prioritate pentru mine ºi voi face tot
ce este nevoie pentru a le oferi mehedinþenilor
condiþii sporite de trai, prin proiecte care sã aducã
o serie de beneficii, atât pe plan social, cât ºi
economic.”, a adãugat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi Aladin Georgescu.
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În ultima zi a lunii mai, la
Veliko Gradiºte liderii UDS
Ujedinjena Demokratska Srbija
(Serbia Democratã Unitã) s-au
întâlnit cu românii din Serbia de
Rãsãrit ºi cu candidaþii pentru
deputaþi din partea Uniunii
Românilor din Serbia (URS).

Uniunea Românilor din Serbia a
încheiat o alianþã politicã cu o alianþã
politicã ce participã la alegerile
parlamentare, ce vor avea loc în Serbia,
pe data de 21 iunie 2020, numitã UDS
Ujedinjena Demokratska Srbija
(Serbia Democratã Unitã). Înþelegerea
prevede sprijin din partea românilor
din Serbia de Rãsãrit pentru UDS,

Cãderea post-pandemie
Cãdem tot mai mult în

capcana repetãrii unei minciuni care
devine - incorect, desigur - adevãr!
Este vorba despre repetarea continuã
a faptului cã se moare, se moare, se
moare de Covid! Deschizi televizorul,
se moare de Covid! Deschizi radioul,
la ºtiri, se moare de Covid!
Frunzãreºti un ziar - prima paginã e
ocupatã de morþii cei noi (!) de Covid!
Deschizi Monitorul oficial - noi
reglementãri prezidenþiale care sã
evite moartea de Covid! Citeºti sinteza
ºedinþelor de Guvern - noi alocãri de
sume pentru lupta împotriva Covid!
   Pe facebook, apar comentarii
virulente împotriva celor care îºi
manifestã sceptitudinea faþã de
amploarea acestei pandemii, faþã, mai
ales, de amplificarea ei spre profitul
unora! Aici, pe facebook, din partea
celor virulenþi, se scapã din vedere

 Romeo Crîºmaru

Românii din Serbia, angajaþi
politic pentru Parlamentul Serbiei

alianþã pe listele cãreia se vor afla
ºi candidaþi din partea URS.

„Pe lista pentru alegerile din
21 iunie 2020, Uniunea
Românilor din Serbia are 26 de
locuri pentru deputaþi, unde la
locul 17 este vicepreºedintele
URS, Ivoslav Laziæ. Este pentru
prima datã în istorie când cineva
din partidele politice din Serbia
ajunge la o astfel de înþelegere
ce pune în valoare rolul
minoritãþii româneºti din Serbia.
UDS care are un program
proeuropean ºi luptã pentru un viitor
European al Republicii Serbia”,
transmite corespondentul nostru din

Veliko Gradiºte, Jiva Momirovici.
De asemenea, UDS a apreciat, în

discuþiile bilaterale cu URS, faptul
cã românii din Serbia de Rãsãrit au
probleme ºi trebuie sprijiniþi pentru
a-ºi afirma identitatea culturalã,

lingvisticã ºi religioasã. De
asemenea, Alianþa UDS – URS
pledeazã pentru o colaborare în
domeniile economic ºi turistic cu
România, ca stat European.

faptul cã nu existenþa virusului este
contestatã, ci amploarea care i s-a dat
prin presã, dar ºi prin canalele
oficiale. De ce? Mass media care a
beneficiat de ajutorul financiar
guvernamental - acela de vreo 200
milioane lei - desigur cã propagã ceea
ce i se transmite pe “cãi oficiale”, iar
“cãile oficiale”, propagã ceea ce
trebuie pentru a se primi stipendele
internaþionale ale OMS ºi ale altor
finanþatori pentru numãrul de infectaþi
raportaþi. S-a ajuns la monstruozitãþi
de tipul plãtirii cãtre familiile celor
decedaþi, a unora dintre ei, a unor
sume pentru ca sã accepte ca
decedatul sã fie înregistrat ca infectat
cu noul coronavirus! Se pierde din
vedere de cãtre aceiaºi înregimentaþi
în chingilepericolului nemaintâlnital
Covid-ului 19 cã a te exprima liber
este o opþiune personalã, atâta vreme

cât eºti în toate facultãþile mintale, ºi
trebuie ca opinia sã circule în lume
dacã doreºti asta!
   Manipularea opiniei publice de
cãtre cei interesaþi, este un nãrav
vechi, care nu a apãrut acum, iar la el
procedeazã ºi cei din tabãra pro-
Covid ºi cei din cea anti-Covid, ba
chiar ºi alþii, aºa, ca sã încurce
lucrurile în ambele tabere, plus în cea
a nevinovatei opinii publice!
   Publicaþii considerate lideri de
opinie au semnalat încã de prin sfârºit
de aprilie a.c. cã acest Covid este doar
un virus mai puternic decât cel clasic
al gripei, dar pentru asta nu era nevoie
de atâta tevaturã mondialã, care a
blocat economiile multor state cu
adevãrat dezvoltate la nivelul sec XXI,
iar recuperarea pierderilor se face, cel
mai repede în vreo... 10 ani! Desigur,
toate statele care au intrat în Zodia
Covidului, ºi-au carantinat cetãþenii
ºi ºi-au oprit “motoarele economiei”
vor avea de suferit, mai mult sau mai
puþin. Cel mai mult, însã, va suferi,
dincolo de platforma economicã,
omul ºi natura sa. Teroarea instituitã,
demobilizarea lui de la socializare ºi
de la interacþiunea directã va marca
psihicul ºi ataºamentul sãu faþã de
valorile sociale. Se va trãi ceva vreme,
poate un deceniu sau douã - aici,
psihologii ºi psihiatrii ne vor da date
mai exacte - cu sechele post-
pandemie, care vor însemna atitudinii
anti-relaþionare, sociopatii specifice,
fobii comunicaþionale ºi cine ºtie ce

alte diformitãþi!
Viaþa se va schimba, dar, cum? În

bine sau în rãu?
   În bine, poate la capitolul
disciplinã, dar o disciplinã derivatã
din militãrie de tip nazistoid -
carantinãri generalizate, interdicþii de
circulaþie, vaccinãri obligatorii, acte
medicale chiar dacã minime,
efectuate de neprofesioniºti, în spaþii
publice, recomandãri ºi ordonanþe de
urgenþã care încalcã, pe alocuri,
Constituþia, sub pretextul “stãrii
speciale” - dar nu e nici rãzboi, nici
molimã, nici cataclisme tectonice,
nici tsunami, plus cã este o exagerare
a unui fapt firesc în ansamblul vieþii,
al biologicului uman - dar nu avea
sorþi viabili de implemetare pe termen
lung. Apoi, ar mai fi vorba de
schimbãri la nivelul necesitãþii
deprinderii mai aprofundate a
tehnologiei informaþionale, a
discernerii critice în universul
informaþiilor difuzate în sistemul
mass media, o reevaluare a actului
medical ºi a dotãrii corespunzãtoare
a reþelei sanitare, o regândire a
sistemului educaþional etc.
   Schimbarea cu forþa este o siluire,
un viol al unor drepturi. Iar negocierea
unor schimbãri care privesc natura
umanã este riscantã, ca sã nu spunem
idioatã! Dar încercarea, se pare cã
existã, chiar dacã ea este ascunsã sub
tot felul de intenþii benefice, finanþatã
masiv, iar creduli, sunt destui!

 Continuare în pag. 15
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Reporter: Domnule primar, dupã
cum aþi vãzut, a apãrut ideea unei
zone metropolitane, în jurul Orºovei,
care sã cuprindã ºi comuna Iloviþa.
Cum vi se pare aceastã idee ºi ce
credeþi cã aduce nou apartenenþa la
o astfel de zonã metropolitanã?

ªtefan Pãtãºanu: E o idee
extraordinar de bunã, pentru exerciþiul
financiar al Uniunii Europene 2021
– 2027, pentru cã fondurile europene
pot fi accesate de comunitãþi locale
mai mari, cu sume mai mari. În zona
noastrã, Iloviþa – Sviniþa, Clisura
Dunãrii de fapt, cu Orºova care e
centrul, trebuie sã se dezvolte. Am
rãmas în urmã, într-un fel. Suntem o
comunitate micã ºi practic nu putem
obþine proiecte cu valori foarte mari,
pentru cã alimentãrile cu apã sau
alimentãrile cu gaze sunt proiecte
mari, pe care o comunitate micã

precum a noastrã nu le poate suporta.
Iar pentru a dezvolta turismul, acestea
sunt vitale. Noi, comuna Iloviþa, de
exemplu, avem o problemã mare cu
alimentarea cu apã ºi canalizarea. Nu
am reuºit sã avem aºa ceva.

Reporter: Cu alte cuvinte, astfel de

PRIMAR ILOVIÞA: „Zona Metropolitanã ar putea aduce comunei gaze ºi alimentare cu apã!”
Proiectul ORªOVA METROPOLITANÃ este îmbrãþiºat ºi de primarii

celor patru comune ce se vor asocia proiectului, Sviniþa, Dubova, Eºelniþa ºi
Iloviþa. Interviu cu primarul comunei Iloviþa, ªtefan Pãtãºanu.

zone integrate pot sã câºtige
proiecte mari de la Uniunea
Europeanã!

ªtefan Pãtãºanu: Da, aºa
este, comunitãþile mari din
zonele metropolitane pot
accesa proiect cu valori mari
ºi doar aºa putem dezvolta
zona armonios ºi accelerat.

Reporter: Vorbeaþi de
alimentarea cu apã. Ce
altceva îi mai lipseºte

comunei Iloviþa, care are un peisaj
extraordinar ºi care ar fi prielnicã
pentru dezvoltarea turismului?

ªtefan Pãtãºanu: Turismul în
aceastã zonã nu este dezvoltat prea
mult din cauzã cã zona noastrã a fost
afectatã, cu ani în urmã, de drumul
judeþean 607C, care abia la ora
actualã face obiectul unui alt proiect
de dezvoltare ºi reabilitare. Consiliul
Judeþean dezvoltã acest proiect, pe
fonduri europene, este în faza
evaluãrii proiectului tehnic. Totul
trebuie bine cântãrit, deoarece avem
o distanþã destul de mare, de la DN 6
ºi pânã la Balta, de peste 37 de
kilometri ºi sunt multe lucrãri pe zona
Iloviþa – Podeni, lucrãri ce necesitã o
atenþie foarte mare în ceea ce priveste
evaluarea corectã a costurilor. Din
pãcate, avem deja o amintire tristã din
perioada 2005 – 2006, când o firmã

greceascã ce venise sã execute
lucrarea, s-a retras din motive care
þineau de incapacitatea de a finaliza
lucrarea, valorile evaluate fiind prea
mici. Tocmai din aceastã cauzã nu s-
a dezvoltat turismul, drumul fiind
inaccesibil turiºtilor.

Reporter: O altã oportunitate de
investiþii pe o zonã metropolitanã este
conferitã ºi de aducþiunea cu gaze
naturale. Credeþi cã ar fi posibilã o
asemenea investiþie aici la Iloviþa?

ªtefan Pãtãºanu: Da, m-am gândit
pentru viitor, la un proiect, pe care eu
singur nu îl pot realiza. Fiindcã a venit
aceastã idee cu zona metropolitanã, la
care ºi Consiliul Judeþean aderã ºi ne
sprijinã, existã ºanse mari. Aici trebuie
sã subliniez faptul cã, idiferent de
culoarea politicã, este nevoie de
sprijinul politicului, fãrã de care nu poþi
face nimic la nivel local. Noi suntem
o comunitate micã ºi nu avem
capacitatea necesarã. Dar cu zona
metropolitanã ºi cu sprijinul
Consiliului Judeþean, se pot accesa
fonduri pentru a aduce gazul în zonã.
Sunt diferite variante, dar specialiºtii
vor decide mai bine. Trebuie sã
recunoaºtem cã lemnul nu mai este o
variantã optimã pentru încãlzire. Chiar
dacã suntem în zona de munte, este o
mare problemã cu lemnul, atât pentru
bãtrâni, cât ºi pentru toþi ceilalþi.
Lemnul s-a scumpit, s-au cam tãiat
excesiv pãdurile, pãdurea creºte greu,
iar cu lemnul este din ce în ce mai greu.
Ideea alimentãrii cu gaze, în sistem
integrat are mai multe variante, în
condiþiile în care se pot accesa fonduri
consistente pentru asta. Ori putem
aduce gazul dinspre Caransebeº, ori
din zona Motru, prin Baia de Aramã,
coborând pe Ponoarele, Izverna, Balta,
Podeni, Cireºu, pentru cã tot este
nevoie ºi acolo de gaze. Dupã care,
din Iloviþa se poate merge ºi cãtre
Orºova ºi celelalte localitãþi ale zonei
metropolitane.

Reporter: Credeþi cã aceste utilitãþi,
dacã vor fi aduse, ºi dacã vom avea

infrastructurã, gaze ºi toate celalte
utilitãþi, se va dezvolta turismul, vor

veni oameni care sã îºi construiascã
aici pensiuni, case de vacanþã?

ªtefan Pãtãºanu: Da, cu siguranþã,
vor veni oameni care sã dezvolte
turismul în zonã. Noi suntem acum
într-o fazã în care lucrãm la planul
urbanistic, la mãrirea suprafeþei de
intravilan. Iloviþa s-a dezvoltat mai bine,
undeva pe dealurile din preajmã, cãtre
Orºova, unde oamenii au colibe ºi
unde avem drumurile asfaltate pe
fonduri europene, cu alimentare cu
energie electricã ºi iluminat public.
Din pãcate, nu avem alimentare cu apã.
Din pãcate, am încercat, prin 2008, sã
accesãm fonduri pentru aºa ceva, dar
condiþia de eligibilitate era sã avem ºi
o populaþie de minim 2.000 de
locuitori, ceea ce nu se îndeplinea.
Alimentarea cu apã în acestã comunã
nici nu e posibilã la nivelul unor
proiecte locale mici, Iloviþa nu are
pânzã freaticã, nu avem de unde sã
aducem apa, decât dacã am realiza o
aducþiune de la Topleþ, de unde se
alimenteazã ºi Orºova. De fapt, apa s-
ar putea aduce de la Orºova, din
conducta care deja vine de la Topleþ.
Conducta poate veni din dreptul Gãrii
de la Orºova, peste deal, dar pentru
asta avem nevoie de fonduri ce pot fi
atrase cu succes în contextul
apartenenþei la o zonã metropolitanã.

Reporter: Astfel de localitãþi, prin
aºezarea lor, în Europa sunt prielnice
agroturismului ºi turismului
tradiþional, turiºtii pot veni sã guste
din pãreparatele locale, sã vadã cum
trãiesc localnicii ºi ce tradiþii
pãstreazã. Este o oprtunitate de viitor?

ªtefan Pãtãºanu: Da, pentru cã în
zona noastrã de deal, localnicii au
conace ºi colibe, unde poþi consuma
produse tradiþionale, produse bio,

care pot fi puse în valoare.

 Romeo Dorian Crîºmaru
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’ Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XI)
25 mai - Lupta populaþiei care nu se
dã pe mâna sanitarilor de ocazie de la
intrarea în supermatketuri cu oficialii
Covid-19, continuã! S-au rãrit clienþii,
unii se iau la harþã cu “sanitarii”
respectivi, cu personalul magazinelor,
alþii cheamã televiziunile locale sau
centrale sã le þinã partea! Într-un astfel
de supermarket severinean, aflãm, pe
surse, cã vreo douã casieriþe au fost
infectate. Le-o fi prins covidu’, nu ºtim,
dar dacã nu s-a închis magazinul
respectiv, ca focar de infecþie, ce sã
credem: cã nu s-au infectat fetele, cã a
fost, deci, o ºtire falsã, sau cã, da, s-
au infectat, dar s-a pus batista pe
þambal, cã, oricum, totul fu un fals cu
covidu’ ãsta?
26 mai - Mãi, fraþilor, nimic nu este
perfect, mare vorbã a spus, cine a
spus-o, cã, iote, ºi covidu’ este
imperfect, cã nu reuºi sã contamineze
“toatã planeta”, mai scãparã vreo
sumedenie de state, mai ales din
Oceania (nu i-o prii apa sãratã prea
adâncã?): Insulele Solomon, Insulele
Marshall, Micronezia, Samoa, Tonga,
Vanuatu, dar ºi de pe uscat, ca
Turkmenistan ºi Coreea de Nord. Aci,
în Coreea, ori e vreo cenzurã a lui Kim
Jong-un, dictatorul, ori nu-i prieºte
nici comunismul, covidului!
27 mai - Bãi, frate, îi prinse unul cu
fotografia pe câþiva guvernanþi de
frunte la ºuetã, în sediul Guvernului,
fumând, bând, unii nepurtând mascã
sanitarã! Aoleu, ce mai tupeu, sãri
toatã presa, numai cã se pierdu din
vedere un aspect: cine naiba se
strecoarã în cuibuºoarele de nebunii
ale guvernanþilor, ºi mai face ºi foto
compromiþãtoare, sã-i dea în gât, iar
ei sã nu aibã habar? Ori sunt fraieri
de nu-i mai încape nici pielea de pe
ei, ori e vreo înscenare, aºa, ca sã aibã
motiv sã ne beleascã pe noi, pe urmã,

* A venit ºi ziua cea mare,
ziua minunatã, ziua mult doritã a
redeschiderii teraselor! Nebunie
mare, popor hãmesit de libertate ºi
de crãpelniþã, preºedinte de þarã
transformat, vorba unui ziarist
celebru, în ºef de salã, încãierãri
stradale, cronometre afiºate pe tot
felul de ecrane, prin care sã se
marcheze, la secundã, cât timp a
mai ramas pânã la...”ora Haº”, în
sfârºit, tot tacâmul obiºnuit al unei
zile cu inaugurãri, cu starturi, cu
lume multã ºi popor tembelizat la
maximum.
   * În toatã aceastã tensiune
colectivã a aºteptãrii, noi, mai curioºi
din fire despre tot felul de detalii ale
istoricului moment, despre tot ce ne
aºteaptã, de fapt, de acum încolo,
am aflat, graþie televiziunilor de ºtiri
ºi tocºoielilor gazduite acolo,  cã nu
va fi chiar atât de simplu, de la
îndemânã, ca pânã la declanºarea
pandemiei, sã mergem, într-o
companie doritã, la o terasã. Lãsãm
la o parte, deocamdatã, chestiunile
legate de metricã, de – of, Doamne!
– „distanþare socialã” ºi alte
penibilitãþi de care ar râde ºi curcile
ºi ne oprim la obligativitatea de a
prezenta ospãtarilor datele
personale, ale noastre ºi ale
invitaþilor noºtri, adrese, numere de
telefon etc.  Ce relevanþã au aceste
lucruri pentru personalul de servire
de la terase, care trebuie sã þinã
evidenþa clienþilor în niºte registre
speciale? Nimic altceva decât dorinþa
unora de a întãri bazele statului
poliþienesc în România. Nu vreau sã
intru în culisele suspecte ale
elaborãrii acestor acte normative,
pentru cã deja senzaþia enervantã de
absurd sau, dacã vreþi, de roman
orwellian ar creºte exponenþial ºi
chiar nu de aºa ceva am  (ºi avem)
nevoie acum. Acum avem nevoie de
o analizã rece, lucidã, a modului în
care societatea româneascã a fost
guvernatã în ultimele luni
izolaþioniste. Niºte luni în care în
actul guvernãrii ºi-au fãcut loc o
serie de practici nocive prin care s-
a permis încãlcarea unora dintre
drepturile fundamentale ale omului.
Bãieþii care au condus, practic, þara

Cãlcând duios pe lege la aniversarã
în aceste luni se obiºnuiserã sã-ºi
închipuie cã vor combate virisul cu
mãsuri poliþieneºti. Mai exact, sub
pretextul controlului circulaþiei
virusului, sã ºtie cu cine a ieºit cutare
sau cutãricã la terasã ºi ce posibile
raporturi interpersonale ar implica
asta. Astfel, parafrazându-l pe un
mare poet, „dosaru-i gata”. El va fi
introdus într-un fiºet sau în vreun
sertãraº, de unde va fi scos la nevoie.
Sau la ordin. Restul consecinþelor
le puteþi deduce uºor ºi
dumneavoastrã, stimaþi cititori.

* De câteva zile, circulã pe
internet o fotografie, de fapt un
instantaneu surprins în cabinetul
lui Ludovic Orban, în care
dumnealui, premierul, stã lãbãrþat
pe un scaun trãgând la piparoase
ºi  sorbind licori,  desigur
ul tradistilate,  iar alãturi de
dumnealui alþi cinci sau ºase
membri ai executivului, care se
îndeletniceau cam cu aceleaºi
treburi. Prilejul conjuncturalei
agape era ziua de naºtere a
premierului . În ceea ce mã
priveºte, eu consider instantaneul
surprins în plinã zi de lucru la
Palatul Victoria ceva care se
încadreazã în parametrii normali ai
unei lumi civilizate. Mulþi s-au
înghesuit sã-i tragã de urechi pe
împricinaþi. Nu m-aº hazarda sã
fac asta decât în mãsura în care
convivii  încãlcau legile în vigoare
pe care ni le propovãduiau cu
ardoare  în timpul carantinelor,
izolãrii, pandemiei etc. Altminteri,
cine n-a bãut un schnaps, de ziua
lui, la servici cu colegii?

cu amenzile pentru încãlcarea
ordonanþelor lui Vela!
28 mai - Lumea simte aerul de
libertate drãmuitã cu sula-n coastã de
Vela ºi Raed, de toþi aliniaþii mondiali,
ºi iese veselã la plimbãri, se circulã
fãrã inhibiþii, pe jos, cu maºinile, cu
bicicletele, cu autobuzele, tramvaiele
etc. Ba, prin Bucureºti se ºi ciocnirã
douã tramvaie! Deh, s-au dezobiºnuit
ºi vatmanii sã conducã în trafic, ºi mai
uitã sã schimbe macazul la timp!
29 mai - Pe facebook, apar noi dovezi
ale fãcãturii globale, asta, cu covidu’,
numai ai noºtri mai difuzeazã cu
sârguinþã, pe posturi radio ºi tv,
chestia cu ieºitul din casã numai în
caz de strictã necesitate! Nu-i mai prea
bagã nimeni în seamã, prin urmare,
de la intrarea în magazine au dispãrut
cerberii cu termometrele la kilogram,
iar unde mai sunt, mãsuratul
temperaturii este... opþional (!?!). Unii
poartã masca sanitarã ºi pe stradã,
chiar dacã nu le-o cere nicio
ordonanþã. S-au speriat, oamenii, iar
“experimentul” tocmai pe asta a
contat, pe teroarea care creeazã
obiºnuinþã!
30 mai - 01 iunie este aºteptat ca o
ieºire din adãposturile  antiaeriene,
cã se vor deschide terasele,
restaurantele, vor dispare
termoscanerele lu’ peºte prãjit de la
intrãrile în magazine, iar exodul
oamenilor spre punctele de petrecut
weekendurile este în explozie direct
proporþionalã cu... vorbele de dulce
la adresa celor care ne-au furat, vorba
cuiva, atâta amar de timp din viaþã!
31 mai - O statisticã verificatã,
apãrutã în mediul virtual, zice cã
România este înregistratã cu 66 de
decese la un milion de locuitori în
perioada pandemiei ãsteia, isterizante!
Doar Republica Moldova este dupã
noi, cu 73 de decese, în faþã fiind
Serbia, cu 28, Bulgaria, cu 20 (!!!) ºi
Ucraina cu 16!!!  Aºadar, se mai
concluzioneazã acolo, avem de 3,3
ori mai multe decese decât Bulgaria
la milionul de locuitori! Miºto, nu?
Ah, ºi sã nu uit, dragã jurnalule:
guvernanþii prinºi cu þigara în gurã ºi
paharele în mânã, fãrã mascã pe
figurã, în sediul Guvernului, cicã ar fi
fost fotografiaþi de unul dintre ei,
care, din naivitate (eufemism,
desigur!), a transmis poza cãtre cine
nu trebuia! Aoleu, maicãle, dar slabi
mai sunteþi la minte, ori eraþi mangã
toþi, la ora fotografierii!

(G. News pt conf. D.D.S)
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Având în vedere cã tot mai
multe persoane dezvoltã alergii la
ambrozie, am participat astãzi la o
ºedinþã de lucru având ca temã
adoptarea de mãsuri concrete
privind combaterea ambroziei la
nivelul judeþului.
   Conform legii, proprietarii sau
deþinãtorii de terenuri au obligaþia
de a lua mãsuri de prevenire,

Mãsuri pentru combaterea ambroziei Transport gratuit pentru elevi

Elevii vor beneficia de gratuitate pe
transportul public local pe tot
parcursul anului ºcolar!
   Astfel, elevii vor circula spre
ºcoalã doar pe baza carnetului de
elev, pe toate tipurile de transport,
fãrã a mai fi nevoiþi sã scoatã bani
din buzunar pentru a cumpãra bilete
sau abonamente pentru drumul de
acasã la ºcoalã ºi înapoi.
   Decontul acestor documente se
va face direct între transportatori ºi
autoritãþile statului direct

combatere ºi distrugere a
ambroziei ºi de eliminare a
acesteia de pe terenurile
intravilane ºi extravilane, în caz
contrar fiind posibile sancþiuni
din partea autoritãþilor.
   Cred cu tãrie cã proprietarii de
terenuri trebuie sã respecte prima
datã de bunã voie recomandãrile
de a-ºi curãþa terenurile de
ambrozie, fiind importantã în
primã fazã prevenþia ºi doar apoi,
la nevoie, aplicarea de sancþiuni.

   Am solicitat însã toleranþã zero cu
privire la nerespectarea
dispoziþi ilor legale de cãtre
instituþiile publice care au teren în
administrare, mergându-se inclusiv
pânã la amenzi contravenþionale
pentru acele instituþii publice care
nu se preocupã þinerea sub control
a rãspândirii ambroziei.

responsabile, conform hotãrârii
adoptate de cãtre Guvernul
României.
   Acordarea de gratuitate pentru
elevi pe transportul local permite
tuturor copiilor sã aibã acces
nediscriminatoriu la educaþie,
indiferent de categoria socialã din
care provin.
#copiii_sunt_viitorul
#educaþia_prioritateViceprimar Daniel CÎRJAN

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Avocatul Daniel Ionaºcu,
preºedintele executiv al PPU (social-
liberal), a reamintit cã termenul legal
pentru cei care vor sã conteste
amenzile primite în baza ordonanþelor
militare se apropie de sfârºit.

 Acesta a amintit cã Partidul
Puterii Umaniste (social-liberal) a
pus la dispoziþia celor interesaþi un

COMUNICAT DE PRESÃ

Avocatul Daniel Ionaºcu: Termenul pentru
contestarea amenzilor din
perioada stãrii de urgenþã se
apropie de sfârºit

formular-tip pentru a contesta
sancþiunea ºi un numãr de telefon
dedicat, unde au putut fi solicitate
lãmuriri suplimentare.

„Trimiþând formularul la instanþã,
aceasta va constata nelegalitatea
amenzii ºi va anula amenda. Cei
care au plãtit, în baza sentinþei de
la instanþã vor primi banii înapoi,
iar cei care nu au plãtit vor fi
exoneraþi. Atenþie, însã, timpul
pentru care se mai pot depune
aceste cereri, de scutire a amenzii
sau anularea procesului verbal, se
apropie de sfârºit”, a precizat
Daniel Ionaºcu.

Birou Presa PPUSL

Jandarmii, însoþiþi de voluntari
ºi preoþi, le-au distribuit pachete
cu produse de strictã necesitate
celor care se aflã într-o situaþie
dificilã din punct de vedere
financiar.

Alimente de strictã necesitate ºi
produse de igienã, achiziþionate prin
grija reprezentanþilor Patriarhiei
Române,  au fost distribuite persoa-
nelor cu posibilitãþi materiale reduse,
familiilor cu mulþi copii ºi  bãtrânilor.

Transportul  produselor a fost
asigurat de jandarmi, care au

Patriarhia Românã si Jandarmeria Mehedinþi au
ajutat  mai multe familii din localitãþile Schela Nouã ºi

Fântâna Domneascã, judeþul Mehedinþi

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

sprijinit, alãturi de voluntarii
Paraclisului Catedralei Mântuirii
Neamului, distribuirea bunurilor
achiziþionate. Beneficiarii acþiunii
umanitare au primit cu mare
bucurie sprijinul oferit, ºi, pentru
câteva minute au simþit cã nu sunt
singuri ºi cã orice vorbã bunã
conteazã.

Voluntarii ºi jandarmii au fost însoþiþi
în sânul comunitãþilor de cãtre preoþii
slujitori,  care au ajutat la selectarea
beneficiarilor ºi organizarea localã a
activitãþii umanitare.
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Whisky, bere, ºampanie,
halealã, femei ºi trabucuri. Deja o
tradiþie instituþionalã pentru Sicã
Mandolinã, „celebrul” cîntãreþ ºi
dansator prin cluburi, campion al
accidentelor de circulaþie. Cunoscut
pentru comportamentul sãu
extravagant ºi stupid, Sicã a fost prins
fãrã mascã, cu chermeza la purtãtor,
în sediul guvernului, ca pe vremea
cînd lucra la Primãria Capitalei.
Sediul Guvernului e cîrciuma lu’ Sicã!
Cine achitã nota de platã pentru
consumaþie? Cumva fondul de
protocol? N-au treabã ei cu legea, cu
starea de alertã ºi distanþarea socialã!
Nici de amendã nu-l doare pe Sicã.
Turcu’ plãteºte, adicã poporul.
Trabucul din gura lui Sicã costã cît
pensia medie pe o lunã. Guvernul
P.N.L. a împrumutat statul în trei luni
cît P.S.D. în trei ani! Cine-i de vinã
pentru cã liberalii din guvern þopãie
peste propriile ordonanþe (de urgenþã,
de alertã, de clacã), chefuiesc umãr
la umãr, fãrã mascã, fumeazã ºi beau
în spaþii închise? Pãi, dupã mintea
lui K. Johannes Un, P.S.D. e de vinã,
chinezii ºi ruºii. Orban are voie sã se
dea în continuare în tiribombã. L-aþi
vãzut la Fieni, Dâmboviþa, învîrtindu-
se în lanþuri, cînd ºi-a început
campania agresivã pentru
europarlamentare. Coºcogemitea sa,
K. Johannes Un practicã sfidãtor
alba-neagra, atacînd, cu orice prilej,
P.S.D. cu obuzele achiziþionate de
guvernul Sicã-3. Cum? Nu ºtiþi? Pe
vremea pandemiei, guvernul Sicã 3
a achiziþionat cca 8.680 de bucãþi
obuze cu bombe de iluminare, au zis
ei, sã-i ginim pe ruºi cînd ne atacã.
Tot aºteptîndu-i pe ruºi, mult ºi bine,

S-a dus pe copcã opoziþia, de vinã sînt ruºii, chinezii ºi P.S.D.
sã ne atace, obuzele ies din garanþie,
ºi e musai ca K. Johaness Un sã le
foloseascã pe spinarea duºmanului
intern P.S.D., care abia mai miºcã.
Simt peneliºtii cã le fuge preºul de
sub picioare? O, da!  Opoziþia urcã
vertiginos în sondaje! Dar, stai, care
opoziþie?  S-a dus pe copcã marea
opoziþie! Ciolacu a fãcut partidul
colac la picioarele serviciilor secrete.
Cum se umflã în pene, le scade
glicemia ºi-i apucã leºinul. Dintr-o
altfel de opoziþie adormitã un Viorel
Cataramã viseazã Elvila liberã ºi cere
demisia dictatorului Kim. Ar fi o idee!
Dar cum sã rostogoleºti un malac de
la palat cu un c(i)olac ºi-o cataramã?

În rest, trãim într-un tablou jalnic!
Propaganda ºi campaniile de
subversiune sînt armele performante
ale lui K. Johannes Un ºi peneliºtilor.
Sicã Mandolinã, tot la circul de stat
paralel, tot cu prestidigitaþiile. S-a dus
cu gaºca liberalã la vila Florica
(ªtefãneºti-Argeº), cicã sã planteze
un copac. Cînd acolo, ce sã vezi?
Copacul era deja plantat, aºa cã, a
dat ºi el, acolo, douã hîrleþe de
pãmînt, dar nu la rãdãcinã, ci peste
pantofii de lac ai aplaudacilor. Ca sã
fac o glumã nesãratã, tehnologia 5G
e extrem de periculoasã pentru liberali
ºi îi va lovi în punctul lor G. Mai exact,
în frunte, acolo unde-i place lui Arafat
sã aplice termoscanarea idioatã.
Copiindu-ºi tãtucul, liberalii ãºtia de
douã parale, de cînd sînt la guvernare,
se bat cu inamici inventaþi. ªi dã-i ºi
luptã, dã-i ºi luptã cu pesedeul, ruºii
ºi chinezii. N-avem nevoie de chinezi,
jos chinezii, chinezii sînt comuniºti,
ciumã roºie, asta ni se inoculeazã.
Dar Johannes, ce sã vezi?, îndrãgostit
lulea de chinezi, printr-un tîrg
fraudulos, ºi-a tradus mizeria lui de
abecedar în China!

La fel de bãtãioasã se dã Fundaþia
Bill&Melinda Gates. Ãºtia „luptã” cu
epidemiile de zeci de ani prin Asia ºi
Africa. Gates a trecut cu nonºalanþã
de la software la microbiologie ºi
nanobiologie. Nu-i o bãnuialã ieºitã
din fabrica de zvonuri. Pe lîngã multele
planuri diabolice, care includ
depopularea, vaccinurile ºi
pandemiile, miliardarul sãrit din
ºuruburi a pus în funcþiune, unde
credeþi, în lumea a treia (Senegal,

urmãtoarea þarã fiind India) un
experiment horror. Niºte instalaþii care
scot, zice nebunul, apã potabilã din
excremente umane. Gates afirmã cã
ar bea zilnic lichidul rezultat din
distilarea excrementelor, el fiind filmat
consumînd un pahar cu apã rezultatã
din excremente, pentru a demonstra
lumii cã tehnologia poate furniza apã
potabilã þãrilor în curs de dezvoltare.
În filmul de pe blogul sãu îl vedem pe
Gates cum priveºte un procesor
alimentat cu excremente umane, iar
apa rezultatã este pusã în paharul sãu.
Cum filmele pot fi uºor trucate, refuz
sã cred cã acest cãlãu miliardar ar fi
bãut o astfel de apã. Dar, dacã - ipotetic
- a bãut, rezultatele n-au întîrziat sã
aparã, înrãutãþindu-i starea psihicã, ºi
aºa, foarte precarã. Nebunul afirmã pe
blog: „Gustul apei e la fel de bun ca al
oricãrei ape îmbuteliate. Dupã ce am
studiat procesul prin care a fost
obþinutã, aº bea fericit aceastã apã în
fiecare zi. Atât este de sigurã”. În filmul
de pe blog, producãtorul sistemului
Omniprocessor, Peter Janicki, spune
cã excrementele umane sînt mai întîi
fierte, pentru a separa apa de materiile
solide prin evaporare, apa fiind trecutã
printr-un sistem de filtrare care
produce apã potabilã, iar materiile
solide rãmase sînt arse pentru a
produce abur care alimenteazã un
motor ce furnizeazã electricitate pentru
comunitãþile locale. Sã ne imaginãm
duhoarea care acompaniazã
prelucrarea apei excrementale a lui
Gates! Dacã e atît de bunã de bãut ºi
atît de sãnãtoasã, precum afirmã, de
ce Gates nu-ºi filtreazã la domiciliul
de lux propriile excremente pentru
a bea apã din puþul sãu?

Pentru a se justifica vaccinarea
globalã ºi ciparea, comandate de
Gates ºi locotenenþii sãi, lumea a fost
panicatã la comandã cu morþi pe bandã
rulantã. Covidul a fost anunþat de
Fundaþia Bill & Melinda Gates înainte
de apariþia primului caz de infectare
raportat în China. Documentarul
dateazã din 4 noiembrie 2019, se
gãseºte pe Youtube, iar O.M.S. ºi
locotenenþii lui Bill Gates explicau
lumii desfãºurarea programului
pandemiei: „Event 201 Pandemic
Exercise: Highlights Reel”1.

Gates „meritã” premiul Nobel

pentru medicinã, cum fals a fost
premiat cu Nobelul pentru pace
Obama, cel ce a semãnat în lume
sînge, rãzboaie, moarte, orori, teroare.
La o simplã cãutare pe Youtube,
folosind cheia „Event 201”, mai pot
fi gãsite încã cinci documentare
despre covid, ceea ce dã de înþeles
cã inexpugnabilul virus a fost
organizat la scarã mondialã. Încã din
2014, Bill Gates vorbea despre
pericolul unui virus care se va
propaga la scarã planetarã, amintind
în context exemplul epidemiei
Ebola, din zone izolate ale Africii
(2014), (de ce, acolo, v-aþi întrebat),
care a luat prin surprindere elita
medicalã din lume ºi despre care
scriam în 2014, în editorialul
„Adevãrul despre Ebola,
„Monsanto”, Bill & Melinda Gates
Foundation ºi Fundaþia Sörös”2.

Fãrã un tratament contra Ebola
(abia în 2019 a fost descoperit) s-
au înregistrat 11 mii de decese ºi
10 mii de persoane cu sechele. Aici
nu se poate vorbi despre
conspiraþie! Ci despre obiective
anunþate oficial. Documentarele
existã pe YouTube. E ca ºi cum
cineva ar spune cã K. Johannes Un
nu existã, e o conspiraþie. Cît de
uºoarã ar fi viaþa guvernelor lumii,
cît de simplu ar face din noi niºte
îngenunchiaþi, dacã ochii critici ai
celor cu mintea treazã n-ar lua la
verificat variantele lor oficiale?
Cetãþenii simpli ai planetei se
hrãnesc cu ce li se serveºte. E mai
uºor decît sã studieze ºi sã
descopere cã unii oameni de ºtiinþã
sînt cumpãraþi, vînduþi rãului. Cã
studiile lor sînt direcþionate, de mult
timp, spre apariþia de noi virusuri,
rezistenþi tratamentelor, care sã ofere
cîºtiguri financiare uriaºe
companiilor farmaceutice.

Un document al Centrului Naþional
de Supraveghere ºi Control al Bolilor
Transmisibile (C.N.S.C.B.T.) ordona ca
toþi decedaþii sã fie declaraþi morþi de
covid, chiar dacã au avut un istoric al
bolilor care ucid anual mii de oameni.
De aici, în cîteva luni, s-a întîmplat ceva
halucinant: toate decesele erau puse
în seama covidului, nu atribuite unor
boli cronice preexistente.

[1] Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel
[2] https://www.art-emis.ro/editoriale/
adevarul-despre-ebola-monsato-bil l-a-
melinda-gates-foundation-si-fundatia-soros  continuare în pagina 11
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România rãmâne una din
cele mai sãrace þãri din Europa la
capitolul venituri ale populaþiei ºi
putere de cumpãrare. Nu este printre
cele mai sãrace þãri din lume, dar
nici printre cele mai bogate.
România nu a reuºit pânã cum sã
se punã la punct cu întreaga
civilizaþie modernã. Încã mai sunt
multe de fãcut pânã sã ne numim o
þarã modernã. La acest capitol,
municipiul Bucureºti ºi câteva oraºe
mai mari din Ardeal par sã fi început
sã se schimbe ºi sã arate cã
civilizaþia a venit ºi în þara noastrã.
ªi nu este vorba de clãdiri înalte, oþel
ºi sticlã, ci de accesul la o
infrastructurã modernã: apa,
canalizare, iluminat, gaze naturale,
staþii de benzinã, asistenþã medicalã,
educaþie ºi o economie puternicã.

În perioada pandemiei s-a vãzut
cât de rãu este sã fii dependent de
alte þãri, de produsele realizate de
acestea. Mai bine de jumãtate din
ce avem nevoie în agriculturã, de
exemplu, este furnizat din import. ªi
nu este cazul agriculturii, ci ºi al
altor sectoare de activitate care nu
au materia primã sau echipamentele
sau resursa umanã pentru a
performa. Totul este adus din import
ºi dacã se importã mai mult decât
se exportã este clar un dezechilibru
major pentru economie. E ca ºi cum
ai cheltui mai mult decât þi-ai
permite. Mecanismele

 ªtefan Bãeºiu

Ar fi de lucru ºi în þarã
macroeconomice încã le sunt
strãine guvernanþilor ºi încã sunt
controverse majore cu privire la
anumite politici, fie legate ºi de
impozitare. Impozitarea este un
capitol esenþial pentru orice stat
de pe planetã.

Fãrã taxe nu existã statul care are
nevoie de fonduri pentru a exista ºi
pentru a-i plãti pe funcþionari. Statul
colecteazã taxe ºi oferã servicii ºi un
sistem de investiþii. Sunt banii care
ajung la sistemul de sãnãtate ºi la
educaþie. Acestea sunt cele mai
importante pentru un stat sau ar
trebui sã fie. Mai merg fonduri pentru
susþinerea administraþiei, pentru
construirea de ºosele ºi pentru alte
investiþii mari pe care numai statele
le pot de regulã realiza. Este vorba de
proiecte majore privind construirea
de autostrãzi, tuneluri, investiþii
majore în industria constructoare,
aeronauticã, cercetare, în zona
feroviarã, industria militarã, pharma.

Sunt însã companii majore,
corporaþii care au venituri mai mari
decât unele state ºi care pot face
anumite investiþii. Statele naþionale
rãmân în continuare cele care
gestioneazã resursele þãrilor ºi au
un cuvânt de spus în politicile
externe ºi internaþionale. Nu sunt
însã de ignorat corporaþiile care
au ajuns sã dicteze mersul
economiei mondiale, în anumite
privinþe. Este cazul industriei

militare, energie, alimentaþie.
România ar trebui sã vadã

pandemia ca pe ºansa pe care nu a
avut-o niciodatã, de a-ºi pune la
punct economia ºi a deveni pe cât
se poate independentã ºi eficientã.
Ar fi câteva domenii esenþiale pentru
orice þarã din lume. Este vorba de
agriculturã ºi de producerea de
alimente de toate tipurile. Dacã
România va deveni un lider în acest
domeniu de activitate, va avea viitor.
Cine va avea resursele de hranã ºi
de apã bine puse la punct va putea
sã aibe un cuvânt greu de spus la
nivel european ºi mondial.

România va primi peste 80 de
miliarde de euro de la Uniunea
Europeanã. Este vorba de
împrumuturi ºi fonduri
nerambursabile. O bunã parte din
bani au destinaþie clarã. Existã însã
ºansa ca România sã construiascã
infrastructura necesarã în agriculturã
pentru a avea viitor. Este vorba de o
reþea bunã de drumuri, de depozite
pentru stocarea produselor
zootehnice, a legumelor ºi fructelor.

Este nevoie de introducerea de
sisteme de irigaþii pentru cã 10%
suprafaþã irigatã din 3 milioane de
hectare este insuficient. Adicã este
o glumã. Este nevoie ºi de industria
îngrãºemintelor ºi de industria
constructoare de echipamente ºi
utilaje agricole.

Dacã ai mâncare ai posibilitatea
de a atrage foarte mulþi turiºti, mai
ales dacã pui la punct reþeaua de
drumuri ºi de servicii hoteliere. S-a
mai fãcut ceva în acest sens, dar este
nevoie de investiþii majore ale
statului în zona litoralului. Pot fi
atraºi foarte mulþi turiºti, dacã
litoralul va fi pus la punct ºi dacã va
exista o autostradã est-vest ºi nord-
sud. Adicã ar fi multe de fãcut ºi nu
trebuie cãutate cu lumânarea. ªi ar
putea fi implicatã o mare parte din
populaþie în agriculturã ºi în
industria turismului.

Dar cea mai importantã investiþie
care trebuie fãcutã, poate prima datã,
este educaþia. Un sistem performant
de educaþie ne va asigura un viitor.



opiniiOBIECTIV mehedinþean 04 - 10.06.2020pag. 10

Dacã Baronul Münchausen
s-ar preumbla astãzi prin Cetatea lui
Bucur, ar rãmâne perplex în faþa
imaginilor Capitalei ºi a celor de pe
sticla televizoarelor. Dacã ar fi dus
cu izoleta în carantinã, nu „asasinul
de serviciu” SARS CoV-2 i-ar putea
pune viaþa în pericol, ci
incompetenþa, ticãloºia ºi prostituþia
clasei politice „nedistanþate social”
care se plimbã liberã pe strãzi în loc
sã fie „carantinate” în aºezãminte de
maximã siguranþã pentru bolnavii
psihici. Ar amuþi în faþa minciunilor
ºi abuzurilor chiriaºului de la
Cotroceni, în faþa rãtãcirilor mentale
ale dirijorului orchestrei de
mandoline, care emanã aerosoli
alcoolizaþi în cabinetul de la Palatul
Victoria, în faþa fãrã-de-legilor emise
de firma clientelarã „Parlamentul
României ºi asociaþii” ºi ridicate la
rang de poruncã generalã.

Dezamãgit cã actualul ºef oficial al
statului român l-a detronat ca Rege al
Mincinoºilor, Münchausen n-ar mai

„Intelligentul” asimptomatic

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

avea de ales. Ar încãleca ghiuleaua, ar
evada din carantinã dupã care... pe-
aci þi-e drumu’, nu înainte de a propune
rebotezarea Palatului Cotroceni -
„Casa fantomei din Spessart”, dupã
titlul filmului nemþesc din anii ’60, în
ton cu originea coloniºtilor germanici
ai secolului al XII-lea, abandonaþi pe
meleagurile transilvane. Sediului
Guvernului i se potriveºte firma „Hanu’
lu’ Manuc”, fiindcã acolo se bea fãrã
mascã ºi se fumeazã la vedere, ca la o
cârciumã din Ferentari, precum în poza
de scandal cu premierul Ludovic
Orban, vicepremierul Raluca Turcan,
ministrul Transporturilor Lucian Bode,
ministrul de Externe, Bogdan Aurescu,
ministrul Economiei Virgil Popescu,
ªeful Cancelariei Guvernului Ionel
Dancã, ministrul Agriculturii Adrian
Oros, pastorul baptist, Ben Oni
Ardelean ºi care-or mai fi fost la bairam.
Pentru o asemenea ispravã, într-o „þarã
civilizatã”, premierul ºi miniºtrii în
cauzã ar fi fost obligaþi sã-ºi prezinte
imediat demisiile, dar în România
KWI-stã... „merge ºi-aºa!”. Sediului
Parlamentului i s-ar potrivi firma
„ªatra”, unde „eroii” alegorici din
„Þiganiada” lui Ion Budai Deleanu se
bat cap în cap.

Susþinut de Mutti pe ducã ºi de prea
întunecaþii „Iluminaþi”, aruncãtorul de
paltoane, robotu’-rebut al unei linii de
asamblare defecte, se autoprezintã pe
fundalul Marelui Circ Pandemic,
visând cu ochii deschiºi sã devinã
personaj principal al dictaturii

personale. Îºi doreºte cu
disperare propria-i
„reîncarnare” în fantoma
junkerului prusac Otto von
Bismark, pentru a-i bântui pe
români de-a lungul secolelor
în propria lor þarã. Spre
fericirea acestora din urmã ºi
spre ghinionul lui, dorinþa e
doar în capul posesorului.
Ridicola caricaturã a
„pumnului de fier cu mãnuºã
de catifea” se reduce la statura
unui clovn de mari
dimensiuni, ce-ºi aratã public
fasolea, numai potrivit pentru
aºezãminte speciale, cu
staþionãri alternative la Jilava
sau Rahova. Apariþiile publice, ca
personaj principal în toate
spectacolele de circotecã, puse pe
scena cotidianã din ultimii ºase ani,
au evidenþiat - pas cu pas -
sclipitoarea sa „inteligenþã”
asimptomaticã, alimentatã repetitiv ºi
diabolic cu supradoza cotidianã  de
infatuare.

Exemplul recent al
comportamentului antiromânesc al
acestui exemplar malefic, aflat pe un
loc nepotrivit, îl constituie actul de
sfidare a tuturor românilor, comis în
Ziua Învierii Domnului ºi a Zilei
Eroilor Neamului Românesc, acela
de a interzice pentru prima datã în
istorie slujba religioasã ortodoxã
întru cinstirea eroilor-martiri, cãzuþi
sub Tricolor. Gestul incalificabil îºi

gãseºte justificarea deplinã în cel
puþin douã argumente: nu aparþine
acestui neam ºi nici Creºtin Ortodox
nu e. Nimic nu i se potriveºte mai
bine acestui intelligent
asimptomatic antiromân decât
catrenul lui Radu D. Rosetti: „Toate
capetele-n lume,/ Au produs ceva în
viaþã/ Numai capul dumnitale/ N-a
produs decât mãtreaþã”.

ªi mãtreaþa nu-i atât de
dãunãtoare ca scurtcircuitarea
sinapselor (desigur, doar în cazul
în care ele existã!)... Oricum, locul
personajului nu este „acolo” unde
se aflã acum!

Aranjament grafic - I.M.

În perioada 18-23 mai 2020, I.T.M.
Mehedinþi a desfãºurat, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii, Campania Naþionalã de
control în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã ºi relaþiilor de muncã la
angajatorii care desfãºoarã activitatea în
domeniul construcþiilor - cod CAEN 41,
42, 43 ºi întreþinerea ºi repararea
autovehiculelor – cod CAEN 452, privind
obligaþiile angajatorilor de a implementa,
pe baza principiilor generale de
prevenire, mãsurile necesare pentru
asigurarea securitãþii ºi protecþia
lucrãtorilor care îºi desfãºoarã activitatea
în ºantierele temporare sau mobile.
Campania constã în acþiuni de control
privind modul în care aceºtia respectã ºi
aplicã reglementãrile în domeniul
protecþiei muncii ºi identificarea cazurilor
de muncã nedeclaratã în domeniul

 urmare din pag. 2Crearea unui #statut_al...
”se face în funcþie de numãrul de ore de activitãþi de formare

susþinute, de indemnizaþia brutã lunarã a funcþiei de judecãtor de
curte de apel ºi de norma didacticã pentru activitãþile de formare
organizate de ªcoala Naþionalã de Grefieri”.

În ceea ce priveºte norma didacticã, aceasta se va cuantifica în
ore convenþionale ºi va fi de cel mult 16 ore fizice sãptãmânal,
prin raportare la anul de formare.

În acelaºi timp, activitãþile de formare iniþialã, continuã sau de
formare a formatorilor se va cuantifica în ore convenþionale astfel:

a) în cazul activitãþilor de predare (conferinþe), orele efectuate
se înmulþesc cu coeficient de 2,5; b) în cazul activitãþilor de
seminar, precum ºi a altor activitãþi didactice sau conexe
procesului de formare, orele efectuate se înmulþesc cu un
coeficient de 1,5; c) celelalte activitãþi specifice formãrii vor fi
cuantificate pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul de
conducere al ªcolii Naþionale de Grefieri.

DEPUTAT, ALINA TEIª,
MEMBRU AL COMISIEI PENTRU  ÎNVÃÞÃMÂNT, ªTIINÞÃ, TINERET ªI SPORT

COMUNICAT DE PRESÃ relaþiilor de muncã stabilirea mãsurilor
care se impun, ca urmare a nerespectãrii
de cãtre angajatori ºi angajaþi a
prevederilor actelor normative în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã
ºi relaþiilor de muncã, diminuarea
consecinþelor sociale ºi economice
negative care derivã din nerespectarea
prevederilor legale, de cãtre angajatorii
din domeniul construcþiilor, luarea de
mãsuri specifice pentru diminuarea
rãspândirii COVID-19, creºterea gradului
de conºtientizare a angajatorilor ºi a
lucrãtorilor din domeniul construcþiilor în
ceea ce priveºte obligativitatea respectãrii
prevederilor legale referitoare la
securitatea ºi sãnãtatea în muncã, cu
precãdere în prevenirea riscului de cãdere
de la înãlþime, promovarea bunelor
practici în acest domeniu de activitate
economicã.  continuare în pag. 12
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Organizaþia „UNIREA” –
Sindicatul Portuar Român, sindicat
reprezentativ la nivelul Companiei
Naþionale Administraþia Porturilor
Dunãrii Fluviale SA Giurgiu, membru
al FEDERAÞIEI SINDICATELOR
TRANSCONEX, îngrijoratã de situaþia
în care se aflã compania, de când la
conducerea acesteia a fost numit,
provizoriu, în funcþia de Director
General un om politic. Nu cã ar fi
primul din aceastã categorie, dar este
unul din cei mai puþini pregãtiþi ºi
singurul, dintre toþi directorii care
are tendinþe clare autocrate.
   Dupã cãderea guvernului Dãncilã ºi
instaurarea guvernului condus de
Ludovic Orban, pe funcþia de Director
General al Companiei Naþionale
Administraþia Porturilor Dunãrii
Fluviale SA Giurgiu a fost „înscãunat”,
la sfârºitul lunii ianuarie 2020,
Secretarul General al organizaþiei PNL
Giurgiu, Velicu Florian,
nerespectându-se prevederile
Ordonanþei de urgenþã nr. 109/2011
privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice.
   Am sperat cã dupã plecarea
ministrului Rãzvan Cuc compania
va avea liniºte ºi se va putea axa
pe rezolvarea problemelor inerente,
unei astfel de societãþi.
   Odatã cu numirea lui Velicu
Florian, adversarul existenþei
companiei s-a mutat în interior.
   Nu ºtim dacã conducerea PNL
Giurgiu are cunoºtinþã despre ce se
întâmplã la CN APDF SA GIURGIU,
dar dacã nu vor fi atenþi singura
companie naþionalã cu sediul
central în Giurgiu va dispare. ªi
domnul Petcu Toma, fost angajat al
acesteia, ºtie ce presiuni se exercitã
asupra companiei.
    Nu cunoaºtem calitãþile care l-au
recomandat sã ocupe acest post,
deoarece de la instalarea în fotoliul
de director sloganul cu care
conduce este „aºa vreau eu” sau
„faceþi aºa cum vã spun eu”.
   ªi pe aceste principii a centralizat
toatã decizia în mâna lui, eliminând
pe toþi ceilalþi din structura
decizionalã, declarând cã nimeni în
afarã de dumnealui nu doreºte binele
acestei companii ºi toþi ceilalþi care
au fost înaintea lui directori nu au
realizat nimic. Domnul Director
General se contrazice singur. Pe

COMUNICAT DE PRESÃ
site-ul oficial al CN APDF SA
GIURGIU este publicat „RAPORTUL
DIRECTORULUI GENERAL AL
COMPANIEI NAÞIONALE
ADMINISTRAÞIA PORTURILOR
DUNÃRII FLUVIALE SA GIURGIU în
perioada 29.01.2020 –
30.04.2020”, prezintã o situaþie care
nu poate fi realizatã în 3 luni de cãtre
o singurã persoanã, ci este
realizarea mai multor directori ºi
efortul majoritãþii salariaþilor.
   Tendinþele autocrate s-au
materializat prin întocmirea unei
organigrame ºi a unui ºtat de funcþii
unde, la conducerea companiei s-a
instaurat ca ºi „conducãtor unic”.
   „UNIREA” – Sindicatul Portuar
Român, nu se opune unei
reorganizãri eficiente a activitãþii
companiei, se opune destructurãrii
prin eliminarea unor angajaþi cu
foarte multã experinþã, care îºi pot
aduce aportul la dezvoltarea acesteia.
   De asemenea a creat o presiune
negativã asupra salariaþilor, pe unii
dintre ei chiar obligându-i, sub
ameninþarea concedierii sã
întocmeascã sau sã semneze
documente care veneau în conflict
flagrant cu legea.
   Relaþia cu organizaþia „UNIREA” –
Sindicatul Portuar Român, sindicat
reprezentativ la nivelul Companiei
Naþionale Administraþia Porturilor
Dunãrii Fluviale SA Giurgiu, a fost
inexistentã, neacceptând calitatea
acestuia de partener de dialog social
ºi considerând cã acest sindicat este
un instrument de care se poate folosi
oricând doreºte. Inclusiv Consiliul de
Administraþie l-a avertizat despre
rolul sindicatului, dar se pare cã nu
þine cont nici de aceste recomandãri.
Sindicatul acesta pe care-l ignorã, l-
a oprit de la încãlcarea legii la
începutul lunii aprilie 2020, când a
dorit sã trimitã salariaþii în ºomaj
tehnic, în situaþia în care compania
avea rezultate mai mari decât în
perioada similarã a anului 2019.
   Organizaþia „UNIREA” – Sindicatul
Portuar Român, solicitã Consiliului
de Administraþie, Adunãrii Generale
a Acþionarilor ºi conducerii
Ministerului Transporturilor sã ia în
serios acest semnal de alarmã pentru
a preveni eventualele frãmântãri
sociale, dacã lucrurile vor continua
astfel.

„UNIREA” – SINDICATUL PORTUAR ROMÂN
PREªEDINTE – STANCIU SILVIU IONEL 0726217751

SECRETAR GENERAL – ZANFIRACHE MIHAI 0723380893

Într-un cadru restrâns, impus
de condiþiile referitoare la distanþarea
socialã, cei 13 elevi jandarmi au depus
vineri, 29 mai 2020, jurãmântul militar
faþã de þarã ºi popor. Aºa cum prevãd
regulamentele militare, viitorii
subofiþeri jandarmi ºi-au rostit numele
cu voce tare ºi au rostit legãmântul
sacru faþã de þarã: “Jur credinþã patriei
mele, România. Jur sã-mi apãr þara,
chiar cu preþul vieþii. Jur sã respect
Constituþia, legile þãrii ºi regulamentele
militare. Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!”
   Inspectorul ºef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi, colonel
Daniel MANOLEA, a transmis tinerilor
elevi jandarmi un scurt mesaj:
   “Deºi traversãm o perioadã dificilã
cu mãsuri speciale, pentru voi astãzi

13  elevi jandarmi de la ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi “Grigore Alexandru

Ghica” au depus jurãmântul militar

13 elevi jandarmi de la ªcoala Militarã de Subofiþeri Jandarmi “Grigore
Alexandru Ghica” Drãgãºani, care se aflã în stagiul de practicã la

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi,au depus jurãmântul militar.
este un moment emoþionant:
depunerea jurãmântului militar.
Odatã cu rostirea acestuia, veþi adera
la valorile ºi tradiþiile Jandarmeriei
Române, instituþie cu rol deosebit de
important în asigurarea  legalitãþii,
ordinii ºi liniºtii publice, în
combaterea infracþionalitãþii, cerinþe
necesare dezvoltãrii statului de drept.
Este un act individual, un act de
conºtiinþã cu înalte semnificaþii
patriotice ºi civice prin care veþi
dobândi pe deplin statutul de militar,
de apãrãtor al þãrii ºi valorilor acesteia,
al instituþiei Jandarmeriei…”.
INSPECTORATUL DE JANDARMI

JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii

Publice ºi cu Publicul

 urmare din pagina 8S-a dus pe copcã opoziþia...
Aºa s-a ajuns la numãrul de decese raportat de autoritãþi, mult mai mic

decît numãrul morþilor din anii precedenþi, dacã ne raportãm la Institutul
Naþional de Statisticã pe 2018 sau 2019. Odatã frica intratã în oase, Legea
vaccinãrii obligatorii, ilegalã ºi neconstituþionalã, va face carierã, oile vor da
buluc la tuns, vaccinat ºi cipat. Din pãcate, situaþia e realã ºi sinistrã!

Trãim într-o lume condusã de niºte demenþi, unde eºti constrîns sã-þi pui
natura biologicã la cheremul lor. Omul nu mai are voie sã decidã dacã refuzã
sau nu arestul de urgenþã la domiciliu, dacã refuzã sau nu vaccinul noii „religii
mondiale”. În fond, omul nu mai este liber nici sã-ºi aleagã modul de a pleca
la ceruri. Dacã O.M.S. (organizaþie aservitã unor interese oculte, care n-are
cu sãnãtatea omenirii decît o legãturã maleficã de cauzalitate) decide pentru
tine, dacã guvernul þãrii tale îi dã O.K.-iul, eºti vaccinat obligatoriu, pe baza
unei hotãrîri de guvern. Un guvern imbecil, fãrã nicio conexiune cu binele
românilor ºi al þãrii, o gaºcã de iresponsabili, care trebuie sã pãrãseascã cît
mai grabnic corabia. Cu K. Johannes Un pe puntea de comandã ºi Mandolinã
la timonã, România ia tot mai multã apã la bord ºi va avea foarte curînd soarta
Titanicului, lovitã de icebergul sabordãrii criminale comandate.

Maria Diana Popescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale
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Cununa  veacurilor (2) IMPORTANT!!! Înscrierea la
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ
    DROBETA TURNU SEVERIN

se poate face ºi de cãtre absolvenþii cu sau fãrã
DIPLOMÃ DE BACALAUREAT!
Noi pregãtim asistenþii care vã vor oferi o mânã de ajutor.
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERIN
Oferta Educaþionalã pentru anul ºcolar 2020 - 2021

Specializarea asistent medical generalist:
Pentru specializarea de asistent medical generalist,
noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 168 de locuri,
fãrã taxã ºcolarã.

Specializarea asistent medical de farmacie:
Pentru specializarea de asistent medical de farmacie,
noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 84 de locuri,
fãrã taxã ºcolarã.

Acte necesare la dosarul de înscriere:
* Diplomã de Bacalaureat sau adeverinþã de absolvire a liceului;
* Foaie matricolã;
* Certificat de naºtere (copie xerox);
* B.I. sau C.I. (copie xerox);
* Certificat cãsãtorie, dacã este cazul (copie xerox);
* Adeverinþã medicalã (medic de familie);
* 1 dosar plic, o folie plastic, 20 coli A4.

Perioada de înscriere:
Înscrierea la cele douã specializãri va fi în perioada 13 - 24 iulie
2020, la sediul unitãþii ºcolare din Str. DOROBANÞI, nr. 30
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINÞI
Tel./fax: 0252314338 www. sanitar-severin.ro

VÃ AºTEPTÃM!

PROFIL/DOMENIU; SPECIALIZAREA; NR. LOCURI
     LICEU ZI CLASA A IX-A
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;
     ªCOALA PROFESIONALÃ LA ZI CU DURATA DE 3 ANI
DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: MECANICÃ
- MECANIC AGRICOL - 28 de locuri;
DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: TURISM ªI ALIMENTAÞIE
- OSPÃTAR (CHELNER), VÂNZÃTOR ÎN UNITÃÞI DE
ALIMENTAÞIE - 28 de locuri;
     LICEU SERAL CLASA A IX-A
PROFIL: TEHNIC
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII - 28 de locuri;
     LICEU SERAL CLASA A XI-A
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ECOLOG ªI PROTECÞIA CALITÃÞII MEDIULUI - 28 de locuri;
     ªCOALA POSTLICEALÃ 1,5 ANI
DOMENIUL: MECANICÃ
- TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC - 28 de locuri;
DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARÃ
- TEHNICIAN PENTRU PANIFICAÞIE ªI PRODUSE FÃINOASE - 28
de locuri;
     ªCOALA DE MAIªTRI 1,5 ANI
DOMENIUL: MECANIC
- MAISTRU MECANIC - 28 de locuri.

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

Intrarea României în Rãzboiul Balcanic
ºi apoi în Primul Rãzboi Mondial nu a
însemnat alinierea la o situaþie de
conjuncturã. România îºi cunoºtea bine
interesele, care, la acea vreme îi erau
ameninþate ºi a intrat în luptã pentru
împlinirea lor. Avea de apãrat, în primul
rând, independenþa, suveranitatea,
integritatea teritorialã ºi însãºi fiinþa
neamului românesc; avea de câºtigat, în
al doilea rând, unitatea teritorialã ºi
spiritualã cu toþi românii din provinciile
româneºti rupte din trupul Patriei - mamã
de-a lungul vremii, avea de realizat
România Mare în hotarele vechii Dacii.
Episcopul Râmnicului de atunci spunea:
“Suferinþele românilor de veacuri,
suspinul lor dupã libertate, nãzuinþele lor
de a-ºi vedea  visurile împlinite, dorinþa
de demult a strãbunilor noºtri de a vedea
uniþi laolaltã pe toþi ci ce vorbesc ºi simt
româneºte va duce la realizarea idealului
nostru naþional”. Responsabilitatea,
costurile ºi riscurile erau imense, aºa
cum s-a vãzut, dar idealul era suprem.
Atunci, ori niciodatã!

La 4/16 august 1916 România a
semnat Tratatul de alianþã cu þãrile
Antantei. Încã din ziua de 15 august,
ziua Sfintei Marii Mari se sunase
mobilizarea. Din toate satele ºi oraºele
româneºti curgeau râuri de tineri, dar
ºi râuri de lacrimi ºi de rugãciuni.
Veneau din Transilvania, din Bucovina
ºi din Basarabia tineri ºi vârstnici ºi se
înrolau voluntari, cauza pentru care
luptau fiind comunã. Cei ce plecau,
aveau sã lupte pe un front cumplit de
greu ºi de sângeros; cei ce rãmâneau
acasã duceau pe umeri al doilea front.
Fiecare palmã de pãmânt românesc a

fost apãratã cu disperare ºi udatã cu
sânge românesc. Am pierdut atunci
floarea tinerimii româneºti, ofiþeri ºi
soldaþi. Valea Jiului, Valea Oltului,
Turtucaia, Mãrãºeºti, Mãrãºti, Oituz ºi
locuri sfinte de aducere aminte au
însemnat repere ale istoriei româneºti.
În rãzboi au mers ºi preoþi ºi sute de
cãlugãri ºi cãlugãriþe. Aveau experienþa
Rãzboiului de Independenþã. Asigurau
nu numai asistenþa religioasã, ci erau
folosiþi ca brancardieri ºi personal
medical inferior. Cei rãmaºi acasã,
organizaþi de preoþi, fãceau rugãciuni
pentru izbânda armatei româneºti, lucrau
voluntar pãmântul celor plecaþi pe front,
le ajutau acestora familiile, strângeau
ajutoare în bani, în haine ºi alimente
pentru front, fãceau scamã ºi bandaje
pentru pansament, ciorapi ºi mânuºi
pentru soldaþi. Toatã Þara a fost în rãzboi
în anii aceia. Zeci ºi zeci de tineri din
fiecare sat au cãzut pe câmpul de luptã.
Nu a fost localitate româneascã fãrã eroi.
Nu putem aici sã prezentãm tot cursul
evenimentelor, dar ele au fost de un
dramatism fãrã seamãn.

Parcã Dumnezeu Însuºi S-a îndurat de
aceastã sforþare fãrã seamãn a neamului
românesc ºi l-a rãsplãtit pe mãsurã. În
primãvara lui 1918 s-au creat condiþiile
prielnice ºi Basarabia s-a unit cu
România. Câteva luni mai târziu, în
octombrie, s-a unit Bucovina cu Patria –
Mamã, iar la 1 Decembrie însãºi “perla”
coroanei, Transilvania, prin Adunarea
Popularã de la Alba Iulia a hotãrât unirea
cu Þara. De pe vremea dacilor România
nu mai fusese atât de mare, atât de
rotundã ºi completã. Era un act  pecetluit
cu mii de jertfe presãrate pe câmpurile de
luptã, cu mii de eroi aflaþi pânã astãzi în
morminte ºtiute sau neºtiute. La aceste
jertfe de viaþã ºi de sânge se adãuga
lucrarea mare a neamului românesc de
pretutindeni. Am putea numi aici pe cei
risipiþi prin þãrile europene ºi chiar pe cei
de peste ocean. Poporul român îºi
dovedea în faþa lumii maturitatea, forþa ºi
voinþa de a fi el însuºi, de a lupta pânã la
jertfa supremã pentru înfãptuirea marilor
sale idealuri.

Unirea de la 1918 a fost o etapã din
istoria atât de zbuciumatã a neamului
românesc. Ea a dovedit cã împlinirea
este posibilã. Aceasta ne dã speranþe
pentru prezent ºi pentru viitor.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 urmare din pagina 10
Astfel au fost controlaþi  un nr. de 14 agenþi
economici constatându-se urmãtoarele:
În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã s-au constatat 20 deficienþe,
pentru care s-au dispus 20 mãsuri ºi
s-au acordat 20 sancþiuni din care un
numãr de 7 amenzi contravenþionale în
valoare de 57000 lei;
În domeniul relaþiilor de muncã, au fost
constatate 7 deficienþe, pentru care s-
au aplicat 5 amenzi contravenþionale în
valoare de 180000 lei.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P.

Aurora Mãdãlina Gîrlea

COMUNICAT DE PRESÃ
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Se contureazã un spectacol în relaþiile
parteneriale, astfel cã este bine sã fii pregãtit pentru
discuþii lungi ºi turnuri a unor înþelegeri considerate
pânã nu demult sigure ºi confortabile. Intervalul 4 –
6 iunie îþi poate oferi surprize de proporþii atât în
relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile
profesionale. Ia aminte la ce se discutã ºi petrece în
segmentul partenerial, deoarece se anunþã fie sfârºitul
unor parteneriate, fie debultul altora. Pe 6 ºi pe 7
iunie apar aspecte financiare comune cu alþii, de genul
achitarea taxelor, serviciilor, discuþii legate de
moºteniri, partaje personale ºi profesionale. Fii
prudent cu fiecare cheltuialã ºi pãstreazã în siguranþã
documentele financiare. La finalul sãptãmânii sunt
potrivite activitãþile culturale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Primele zile ale sãptãmânii evidenþieazã probleme de
sãnãtate sau la locul de muncã. Existã ceva ascuns sau
neºtiut în aceaste zone, astrele trimiþându-þi impulsuri
pentru a fi atent. Oboseala este accentuatã, iar
consultaþiile ºi analizele medicale pot fi la ordinea zilei.
Fii prudent ºi îngrijeºte-te serios, pentru cã afecþiunile
actuale se pot desfãºura pe termen lung, într-un mod
foarte surprinzãtor. La serviciu apar disonanþe între tine
ºi colegi, astfel cã este bine sã te bazezi mai mult pe
forþele proprii. Rãsturnãrile de situaþie în plan profesional
pândesc în umbrã ºi oricând îºi pot face apariþia. Pe 6 ºi
7 iunie, atenþia îþi va fi atrasã de segmentul partenerial,
unde ai câte ceva de lãmurit. Weekend-ul aduce
cheltuieli ºi un final de câºtig.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã mult
ºi bine în intervalul 4 - 7 iunie, astfel cã vei fi nevoit sã
te ocupi pe îndelete de cei dragi. Sunt posibile discuþii
aprinse, rãsturnãri de situaþie vizavi de planurile comune,
dar ºi lãmurirea unor conflicte mai vechi. Cu totul altfel
se vor desfãºura aceste relaþii de acum încolo.
Canalizeazã-þi energia spre un hobby ºi relaxeazã-te
alãturi de oamenii cu care eºti pe aceeaºi lungime de
undã. La serviciu se contureazã mult de muncã în zilele
de 4 ºi 5 Iunie, dar vei reuºi sã duci totul la bun sfârºit.
Pe de altã parte, ai grijã ºi de sãnãtate, care va da semne
de ºubrezire. În weekend se vor accentua relaþiile
parteneriale, dialogurile cu ceilalþi ºi chiar niscai acþiuni
comune. Este vorba despre un final partenerial clar.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Chiar dacã ai de rezolvat multe ºi mãrunte în afara
casei, sufletul tãu va dori mai mult compania
membrilor familiei ºi ambianþa domesticã. Treburile
gospodãreºti le poþi rezolva mai uºor, însã ar fi bine
sã ceri sprijinul sau mãcar sfaturile celorlalþi. Verificã
atent sursele de foc ºi de aer din spaþiul locativ,
deoarece sunt posibile avarii deosebite. Zilele de 4
ºi de 5 iunie aduc în prim-plan relaþiile sentimentale
ºi cheful de distracþii. Ai dori ca ºi cei dragi sã se
implice alãturi de tine în aventuri ºi situaþii amuzante,
însã vei întâmpina oprobiul lor. Nu forþa nota ºi
respectã dorinþele celorlalþi. Sfârºitul sãptãmânii
aduce atât treburi profesionale, cât ºi neplãceri legate
de sãnãtate. Se finalizeazã o etapã la locul de muncã,
însã în umbrã aºteaptã alta sã debuteze în forþã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti înconjurat de multã lume în primele zile
ale sãptãmânii, astfel cã surprizele se vor þine lanþ. Pe
de o parte, este posibil sã cãlãtoreºti frecvent pe distanþe
scurte, pentru a rezolva diverse chestiuni personale ºi
profesionale ivite, aparent, din senin. Iar pe de altã
parte, vei fi nevoit sã participi la cursuri, seminarii,
dezbateri profesionale. Mentalul este foarte agitat, de
aceea fii prudent ºi relacxeazã-te din când în când.
Controleazã-þi discursurile ºi vorbeºte strictul necesar,
fãrã a-þi scoate în evidenþã slãbiciunile. Zilele de 4 ºi
de 5 iunie sunt potrivite dialogurilor cu membrii
familiei, treburilor gospodãreºti, dar ºi pentru a plãnui
vizite la rude sau în locurile dragi ale copilãriei.
Weekend-ul aduce distracþii, dar ºi controverse în
relaþiile sentimentale. Se prefigureazã un final clar în
tot ce þine de iubire ºi de implicaþiile ei.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Primele zile ale sãptãmânii anunþã câºtiguri
surprinzãtoare. Sunt posibile cadouri, recompense sau
rezolvãri financiare mult aºteptate. De asemenea, creºte
riscul de a cheltui mult ºi pe te miri ce. Pe 4 ºi pe 5
iunie, stãrile tale interioare sunt excelente. Ai preocupãri
intelectuale, te gândeºti la mici excursii sau cãlãtorii
în strãinãtate, dorind sã-þi plimbi sufletul pe tãrâmuri
de vis. Vei fi susþinut în demersurile tale de cãtre
persoanele din anturajul apropiat, astfel cã ar fi bine
sã te sfãtuieºti cu cei pe care-i întâlneºti în cale. Totuºi
vorbeºte strictul necesar ºi nu te hazarda în discuþii
filozofice. Sfârºitul sãptãmânii aduce forfotã în plan
domestic ºi familial. Rezolvã treburile gospodãreºti ºi
stai mai mult de vorbã cu membrii familiei.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti plin de viaþã ºi
încrezãtor în forþele tale. Controleazã-þi stãrile ºi reacþiile,
pentru cã existã riscul sã strici situaþii ºi relaþii bune. Pe
4 ºi pe 5 iunie apar chestiuni legate de bani sau
moºteniri. Sunt posibile cadouri sau veºti legate de
capitolul financiar, dar deocamdatã sunt doar idei sau
planuri. Lucrurile în acest sens se vor concretiza mai
târziu. Pe de altã parte, continuã apariþia cheltuielilor
comune cu alþii, fie pe daune, fie pentru a rezolva diverse
litigii. Fii prudent ºi nu te avânta în orice investiþie care
aparent promite câºtiguri fabuloase. La finalul sãptãmânii
eºti comunicativ, te simþi bine ºi entuziasmat de planurile
tale. Mulþi dintre apropiaþi te vor admira sincer. Însã,
unii se vor îndepãrta de tine definitiv.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii ai stãri confuze, eºti
mai reticent la ambient, nefiind dornic de socializare.
Este posibil ca ºi sãnãtatea sã ridice ceva probleme,
fapt pentru care semnalele organismului ar trebui luate
în seamã. La serviciu ai multe de fãcut, astfel cã ar fi
bine sã apelezi la sprijinul colegilor. Ia aminte la
zvonurile aruncate, chipurile, în grabã, de unii ºi alþii
din segmentul profesional. Pe 4 ºi pe 5 iunie, te vei
simþi mult mai bine, dar nu forþa nota. Începi sã ai
încredere în forþele proprii ºi sã te bucuri de tot ce este
în jurul tãu. La sfârºitul sãptãmânii sunt posibile
cadouri, recompense materiale sau chiar veºti legate
de o noua grilã de salarizare. Reþine ce se petrece în
plan financiar, deoarece este un preambul la ce va urma.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna, poate chiar implicându-
te în situaþii inedite sau propunându-þi proiecte comune.
Totul este însoþit de note amuzante, aventuri, fiind posibilã
chiar ºi o idilã. Fii prudent ºi nu te baza prea mult pe unii
ºi pe alþii. Aceºtia au scopuri foarte diferite faþã de ceea ce
îþi prezintã þie. În intervalul 4 - 5 iunie, oboseala îºi va
spune cuvântul, fiind nevoie sã te retragi din forfota
cotidianã. Ocupã-te numai de treburi uºoare ºi ascultã-þi
organismul. Evitã consultaþiile ºi analizele medicale,
întrucât sunt posibile erori deosebite, greu de ameliorat.
Se deschide o nouã etapã de viaþã, astfel cã este bine sã
celebrezi acest moment. La finalul sãptãmânii te vei simþi
mai bine, revenindu-þi pofta de viaþã ºi de distracþie. Vei
face impresie bunã tuturor.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Primele zile ale sãptãmânii vor evidenþia aspecte
profesionale. ªefii te cheamã la raport, eºti susþinut
de aceºtia, iar unii chiar îþi vor propune, fie sarcini de
lucru noi, de anvergurã, fie un post de conducere pe
termen lung. Fii prudent ºi nu te hazarda în acþiuni
mai mult decât poþi duce la bun sfârºit. În relaþiile
colegiale sunt posibile situaþii conflictuale, dar primeºti
suficientã susþinere astralã pentru a le depãºi. Prietenii
îºi amintesc de tine în perioada 4-5 iunie, astfel cã fie
te vor cãuta direct, fie unii vor încerca sã te abordeze
discret, prin alþii. Ar fi bine sã pãstrezi o distanþã faþã
de toatã lumea, care, sub diverse motive, apar în
preajma ta, când te aºtepþi mai puþin. Finalul
sãptãmânii petrece-l în liniºte ºi meditaþie interioarã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Domeniile spirituale, filozofia, religia, studiile pe termen
lung sau cãlãtorii în strãinãtate sunt aspectele care te
preocupã în mod special la începutul acestei sãptãmâni.
Rãsturnãrile de situaþie, mai ales în planurile de studii ºi
de cãlãtorii pot fi frecvente, de aceea lasã loc ºi factorului
neprevãzut. Cineva aflat în strãinãtate îþi oferã informaþii
deosebite, la care ar fi bine sã iei aminte. Pe 4 ºi pe 5
iunie sunt momente favorabile pentru a rezolva diverse
aspecte profesionale. Dialogurile cu ºefii sau cu
reprezentanþi ai unor instituþii sunt binevenite ºi cu efecte
pe termen lung. Zilele de weekend aduc posibile situaþii
dinamice în relaþiile cu prietenii sau protectorii. Totul
trebuie abordat cu prudenþã ºi discernãmânt, deoarece
unele dintre aceste relaþii se for finaliza fãrã echivoc.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de bani,
bunuri, cheltuieli comune cu alþii. Ai ºanse sã primeºti
bani fie dintr-o colaborare, fie cineva se gândeºte sã-
ºi ofere un cadou deosebit. De asemenea, pot intra în
discuþie planurile de afaceri, care deocamdatã este
bine sã rãmânã la stadiul de planuri. Achitã-þi
datoriile la timp ºi evitã acumularea altora noi.
Intervalul 4-5 iunie se asociazã cu gânduri, idei,
planuri legate de studii sau cãlãtorii. Eºti comunicativ,
practic devenind, pentru câteva momente, filozoful
Zodiacului. Însã, totodatã eºti ºi un bun ascultãtor.
Sfârºitul sãptãmânii evidenþiazã aspecte profesionale.
Vei fi nevoit sã faci faþã atât problemelor familiale, cât
ºi celor sociale. Se pare cã se va încheia o etapã
profesionalã ºi astfel te vei ocupa mai mult ºi mai bine,
de casã, familie ºi cei dragi. Autor: AstroCafe.ro

(4 - 10 iunie 2020)
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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.

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

   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) reaminteºte tuturor
beneficiarilor cã data limitã de
depunere, fãrã penalitãþi, a cererilor
unice de platã aferente Campanie
2020 este 15 iunie 2020.
   Începând cu data de 06 aprilie
2020, primirea cererilor unice de
platã aferente Campaniei 2020 se
realizeazã prin mijloace electronice
(telecomunicaþii), în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr.
89/03.04.2020, iar pânã la acest
moment au fost depuse 746.625
cereri, pentru o suprafaþã de
7.277.670,64 ha.
   Completarea Cererilor unice de
platã se realizeazã pe site-ul APIA
www.apia.org.ro, accesând link-ul
aplicaþiei IPA-Online http://
lpis.apia.org.ro, iar descrierea
amãnunþitã a utilizãrii aplicaþiei se
gãseºte în ghidul de utilizare al
acesteia care poate fi accesat la
butonul Asistenþã.

Documentele care se ataºeazã la
dosarul Cererii unice de platã sau la

 Responsabil comunicare
APIA Mehedinþi

Depune online cererea la APIA,
nu rata subvenþia!În perioada analizatã, euro

ºi-a consolidat în piaþã poziþia de
la 4,84 lei, pe fondul scãderii
aversiunii faþã de risc

Cursul euro a urcat de la 4,8396 la
4,8432 lei, pentru ca la finalul lunii
trecute sã fie stabilitã la 4,8426 lei.

Miercuri, media monedei unice a
scãzut de la 4,8415 la 4,8398 lei, într-
o ºedinþã în care tranzacþiile se realizau
în culoarul 4,833 – 4,843 lei, dupã ce
în cursul dimineþii pe pieþele asiatice
a fost atins un minim de 4,827 lei.

Evoluþia leului din perioada
urmãtoare va fi marcatã de decizia
din 29 mai a BNR de a reduce
dobânda sa de politicã monetarã de
la 2 la 1,75%, mai jos cu 0,75
puncte procentuale faþã de
începutul lui martie, înainte de criza
sanitarã. Valori asemãnãtoare s-au
mai înregistrat în perioada mai
2015 – ianuarie 2018.

Decizia de vineri ºi injecþiile de
lichiditate realizate de BNR vor
împinge, în continuare, în jos
indicii ROBOR.

Miercuri, indicele ROBOR la trei
luni, în funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a coborât de la 2,29% la 2,27%,
o valoare mai micã, de 2,22%, fiind
înregistratã în 24 aprilie 2018.

La rândul sãu, indicele ROBOR la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, a scãzut de la
2,39% la 2,37%, nivel comparabil cu  Radu Georgescu

Dobânzile vor continua sã scadã
cel de la sfârºitul lui martie 2018. ªi
indicele la 12 luni a cunoscut scãderi,
el coborând de la 2,46 la 2,42%

Cursul monedei americane a
scãzut de la 4,4053 la 4,3112 lei,
mai jos cu circa patru bani faþã de
sfârºitul lunii trecute.

Moneda elveþianã s-a depreciat
de la 1,058 – 1,06 la 1,074 – 1,08
franci/euro, media ei coborând de
la 4,5436 la 4,4819 lei, scãderea
faþã de finalul lui mai fiind de
aproape 4,5 bani.

Lipsa unor semnale pozitive de
la negociatorii acordului post-
Brexit au fãcut ca media lirei sterline
sã scadã de la 5,4302 la 5,3509 lei,
pentru ca la sfârºitul perioadei sã
urce 5,4325 lei.

Euro a crescut de la 1,0893 –
1,0980 la 1,1167 – 1,1228 dolari.

Deprecierea dolarului a fost
provocatã de creºterea tensiunilor
dintre Washington ºi Beijing ca
rãspuns la planul Chinei de a impune
o nouã legislaþie în privinþa securitãþii
interne din Hong Kong. La aceasta
s-au adãugat violenþele rasiale care
au cuprins multe din marile oraºe ale
Statelor Unite.

Bitcoin a crescut de la 9.100
dolari, la începutul intervalului, la
10.400 dolari, la jumãtatea lui,
pentru ca miercuri sã coboare la
9.400 – 9.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada 27 mai
– 3 iunie.

modificãrile aduse acesteia (copie CI/
BI/paºaport/certificatul de înregistrare
la ONRC/certificatul de înregistrare
fiscalã, dovadã cont bancar activ) se
transmit de cãtre fermieri, prin
mijloace electronice, cãtre Centrele
judeþene/locale APIA de care aparþin.
   Asigurãm fermierii de întregul
nostru sprijin în parcurgerea acestei
etape ºi îi îndemnãm sã colaboreze
cu responsabilii de dosar de la
nivelul Centrelor judeþene, respectiv
ai Centrelor locale, pentru
c l a r i f i c a r e a / s o l u þ i o n a r e a
eventualelor probleme pe care le
întâmpinã, astfel încât sã reuºeascã
sã depunã cererea în termen ºi sã
evite aplicarea de penalitãþi.
   La CJ APIA Mehedinþi, pânã la
aceastã datã au fost contactaþi ºi au
depus Cererea Unicã un numãr de
19.057 fermieri pentru suprafaþa de
103.172,15 ha, reprezentând, prin
raportare la anul 2019,
aproximativ 90% dintre fermierii
ce trebuiau sã depunã cerere.
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În conferinþa de presã din
aceastã sãptãmânã, Ministrul
Tineretului ºi Sportului, Ionuþ Stroe,
a venit cu noi precizãri referitoare la
reluarea meciurilor de fotbal din ligile
naþionale. Reprezentantul guvernului
a exclus posibilitatea ca publicul sã
poatã lua loc în tribune, dar ºi accesul
persoanelor indispensabile unui joc
e limitat. ”La un meci de fotbal, dupã
reluarea competiþiilor întrerupte de
pandemia de coronavirus, nu pot
participa mai mult de 225 de persoane
în total, incluzând, fotbaliºti,
antrenori, arbitrii, jurnaliºti, personal
administrativ, cu acces împãrþit în trei
zone ale stadionului. Nu vorbim aici
despre spectatori, care nu au voie”, a
spus Stroe. Ministrul a mai precizat
cã testãrile COVID-19 vor fi efectuate
ºi pe perioada desfãºurãrii
competiþiilor: “Testarea înainte de
competiþie se face cu douã, trei zile
înainte de primul meci, nu numai
pentru fotbaliºti, ci ºi pentru arbitri,
pentru delegaþi, pentru oficialii
antidoping care vor veni sã testeze
jucãtorii. În plus faþã de aceastã
testare, din 14 în 14 zile, testarea va
fi repetatã. Vor fi stabilite mai multe
zone de acces în stadioane, pentru
cã trebuie sã protejãm categoriile de
participanþi. Zona 1 va fi zona
interioarã stadionului, terenul de joc
ºi vestiarele, unde sunt fotbaliºtii,
unde sunt 4-5 fotoreporteri, unde sunt
cei din staff-ul tehnic, unde sunt cei
care participã direct la evenimentul
sportiv. Zona 2, zona tribunelor, va
cuprinde sectoarele ºi scãrile de
acces, spaþiile administrative, zona
mass-media ºi va mai fi o zonã
exterioarã, unde vor sta cei care vor
fi în afara stadionului, carele de
reportaj, zona administrativã,
autocare, pazã. În zona 1 vor fi 80 de
persoane, zona 2, 85 de persoane,
zona 3, maximum 60 de persoane”.

Ministrul Tineretului ºi Sportului
a adus lãmuriri ºi în privinþa
ºedinþelor tehnice de dinaintea

 Mircea  Oglindoiu

Acces limitat la jocurile de fotbal
partidelor, dar ºi despre modul în care
vor avea loc conferinþele de presã de
la finalul jocurilor: “Nu sunt
recomandate acele ºedinþe tehnic-
tactice în vestiar, care practic adunã
foarte mulþi participanþi, este de
preferat ca acestea sã se desfãºoare
în spaþii deschise. Pentru presã,
declaraþiile dupã meciuri vor fi oferite
în special deþinãtorilor de drepturi,
flash-interviuri, ºi celelalte în regim
individual”. Stroe a mai precizat cã a
fost acordatã permisiunea cluburilor
de fotbal sã renunþe la cantonamente,
dar pe rãspunderea lor.
“Antrenamentele în grup la sporturile
de echipã precum fotbalul…
Recomandarea nostrã a fost sã se
facã în regim de cantonament, în
regim de izolare, cu testare, cu un
calendar bine descris acolo, în ordinul
anterior. În acest ordin am specificat
foarte clar faptul cã, în condiþiile în
care cluburile decid sã renunþe la
acest regim de cantonament, atunci
o vor face asumându-ºi rãspunderea,
o vor face sub semnãturã, în condiþiile
legii, pentru cã existã o lege care
reglementeazã foarte bine acest lucru
ºi asumând cã sãnãtatea sportivilor,
a fotbaliºtilor este protejatã. Practic
ei îºi asumã responsabilitatea pentru
sãnãtatea sportivilor, pot elabora un
regulament intern apropo de modul
cum vor ieºi, cum se vor comporta,
cum se vor izola la domiciliu, pentru
cã înþeleg cã îºi doresc vizite la familii,
cum vor controla toate activitãþile
fotbaliºtilor, astfel încât sãnãtatea lor
sã fie protejatã, inclusiv testarea.
Dacã cineva dã drumul acestor
sportivi acasã ºi apoi revin la
antrenament, evident cã riscul de
infectare creºte semnificativ. Nu
trebuie sã o spun eu, au spus-o
medicii ºi am lãmurit acest lucru”,
a spus Stroe.

Dacã Liga 1 îºi va relua activitatea
pe 13 iunie, campionatele din ligile
inferioare s-ar putea relua în luna
iulie. În Liga 2, se juca play-off doar

între primele ºase clasate, restul
echipelor intrând deja în vacanþã. În
urma acestor jocuri, într-o singurã
manºã ºi dupã înjumãtãþirea
punctelor obþinute în momentul
întreruperii campionatului, se vor
decide cele 2 echipe promovate ºi
formaþia care merge la baraj, unde
va întâlni ocupanta locului 12 din
Liga 1. În Liga 3 sezonul a fost
“îngheþat”, iar echipele aflate pe
primul loc în cele cinci serii
promoveazã direct în Liga 2, dacã
au un avans mai mare de trei puncte
faþã de locul secund.

 În caz contrar, va juca un baraj în
dublã manºã cu clasata pe locul 2,
pentru stabilirea echipei care va urca
un eºalon. Situaþia este diferitã la Liga
4. FRF a decis ca AJF-urile sã
stabileascã modul dupã care îºi vor
desemna campioanele de judeþ, care
vor merge la barajul de promovare
pentru Liga 3. Momentan, nicio
Asociaþie Judeþeanã de Fotbal din þarã
nu a putut gãsi o formulã de reluare
a campionatului, þinând cont de faptul
cã echipele judeþene nu au bugete ºi
condiþii prin care sã respecte
protocolul impus de minister.

În acelaºi timp, Ionuþ Stroe a mai
spus cã spectacolele în aer liber pot
fi organizate cu maximum 500 de
persoane. Stadioanele de fotbal
beneficiazã însã de spaþii mult mai

întinse pentru a gãzdui public.
Ministrul a gãsit ºi scuza perfectã:
publicul de la spectacole este diferit
de cel de la fotbal. “Eu îmi doresc
ca sportul sã aibã spectatori. În
propunerile iniþiale, Federaþia
Românã de Fotbal ºi-a asumat
reluarea campionatului fãrã
spectatori. Gândind comparativ, s-
ar putea sã simþim o nedreptate, noi,
cei din zona sportului. Dar sã fim
sinceri, publicul din cele douã zone
e uºor diferit. Cel din sport e mult
mai numeros, e mai pãtimaº,
interacþioneazã diferit faþã de publicul
prezent la un spectacol. În plus, e
foarte dificil ca organizatorul
meciului sã facã o selecþie ºi sã
permitã accesul a doar 400-500 de
spectatori. Vã dau un exemplu: la
Universitatea Craiova sunt 7.000 de
abonaþi. Cum ai putea ca ºi club sã
selectezi doar 4-500 dintre ei? Ca la
loto? Organizatorul meciului ar fi
direct responsabil de distanþarea
între spectatori, de o eventualã
infectare, de eventuale victime care
pot rezulta de acolo. Eu nu cred cã e
foarte confortabil sã îþi asumi aºa
ceva într-o asemenea fazã. De asta
spun sã avem puþinã rãbdare. Iar
pentru faza incipientã am
concluzionat; toþi sã pornim fãrã
spectatori”, a conchis ministrul
Stroe.

 Urmare din pag. 4Cãderea post-pandemie
 Efectul, din pãcate, va fi un fel de cãdere post-pandemie globalã.
   Covid-19, da, existã, dar este un virus a cãrui prezenþã în lume a fost
amplificatã, iar efectele lui au fost fãcute cunoscute ca ºi când omul nu
ar mai muri ºi din alte cauze, ca ºi când Omul va sfârºi din cauza lui,
total ºi iremediabil! S. Dan
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- Nea Mãrine, vãzuºi matale cum
sã respectã legea la Guvern? -
Cum, mã nepoate? – Pã ete aºa,
cu paharu de whiskey în dreapta ºi
cu trabucu în stânga, fãrã mascã de
protecþie în interior ºi picior peste
picior. Ca la americani, ce mai!

Mã fraþilor, pãnã sã-mi zicã
nerodu de Sucã asta, nu vãzusãm,
da ºi dupe aia, mã crucii: adicã noi
suntem tâmpiþii ãia cu faþa
acoperitã, care nu avem voie mai
mult de trei laolaltã, care nu avem
voie sã fumãm în spaþii închise ºi
dacã cãlcãm pe alãturi ne trezim cu
o amendã de toatã frumuºaþa. Da
sã vezi matale cum stetea nea Virgil
Daniel Popescu, di la Mehedinþi,
picior peste picior, cu paharu de
visichi, savurând Lagavulin cu 3
milioane sticluþa, la masa bogaþilor
di la guvern, de ne amintea de de
BURJII din vremea capitaliºtilor,
adicã de îmbuibaþii din acea vreme.
Pe lângã pericolul pandemiei, cum
rãmâne cu Decretul 400 de pe
vremea comuniºtilor,  nea
ministrule?! Faceþi parte dintre
persoanele de companie ale lu nea

Sicã Mandolinã, ca ºi tanti Þurcau?
Desigur, dacã v-aþi ºi autoamendat
alãturi de ceilalþi guvernanþi din  nea Mãrin

Sucã, nea Popescu ºi paharu de visichi, nea Sibinescu salvatoru
ºi cãruþaºii de pe Walter

încãpere.Pãi, nu!
Între timp, la noi la

Severin, fu supãrare
mare pe Walter
Mãrãcineanu, unde
neºte familii au rãmas
fãrã animale, dupã o
acþiune de verificare din
partea autoritãþilor, în
urma reclamaþiilor celor
din zonã, care nu mai
suportau ideea cã strada lor, proaspãt
asfaltatã de nea primaru Screciu, s-a
transformat în uliþã de þarã, cu cai ºi
cãruþe. Acuma, ºi oamenii ãºtia trebe

sã aleagã, ori la sat, ori la oraº, cã la
ambele nu prea sã poate. Chiar dacã-

i la marginea  Severinului.
Bin, acuma ºi la satele din

Mehedinþi sã circulã anapoda, cã

merge cãruþa legatã de maºinã, nu
sã mai poartã caii. Bine cã ierea ziua
ºi încã nu luase ºi la ocazie.

Mã fraþilor, da cicã sensu

giratoriu provizoriu  di la ªimian
va deveni PERMANENT, cel puþin
aºa se justificã coloanele de
kilometri din zona respectivã.
Conducerea DRDP Craiova, da ºi
nea prefectu’ Pavel, promite cã
lucrãrile se vor finaliza în douã
sãptãmâni. Pãi,  dupã cum aratã
stadiu lucrãrilor, dupã deja neºte
multe zile, s-ar putea sã ne enervãm
cam TOATÃ vara, stând la coadã
mai bine de juma de orã. Cã  aºa
ieste pi la noi. Se ºtie!

Mã nepoate, sã vezi minune, cã
nea Sibinescu sã vrea unu din
salvatorii Orºovei.... cicã  va face
demersuri sã fie redeschis Spitalul

municipal, care stã închis de când
cu virusu, doar pentru un caz. Cu
pumnu în chiept sã bate ºi primaru’
Stoica, da ar fi interesant la ce
partid va deconta victoria nea
senatoru Sibinescu?! Da ºi nea
Stoica. Om vedea!

Pãnã atuncea, sã vezi altã
dandana, cã am lãudat construirea
unui spital privat chiar în curtea
spitalului de stat, modern, cu
aspect ca în þãrile bogate,  da am
pus ºi neºte întrebãri. Sã pare cã
întrebãrile au pus pe gânduri  neºte
autoritãþi ºi... s-au oprit lucrãrile.
Chiar, de ce?!

Mã fraþilor, degeaba sã face
curãþenie pe strãzi, pin cartiere, cã
dacã omu nu a fost educat în ºcoala
vieþii cum trebuie, degeaba. Sã vezi
seminþie de dovleci, de floarea-
soarelui, de te miri ce, pi la bãnci, pi
la locurile de joacã, de împrãºtierea
gunoaielor pi la tomberoane nici nu
mai zice al lu Zbanghiu, cã s-a sãturat
sãracu sã strige la ei sã nu mai arunce
pe lângã. Aºa exemplu de nebunã
practicã, mai rar sã vezi.

Da, aºa-i la noi, la teorie ºi
filosofie nu ne întrece nimenea, mai
greu cu practica. Aºa cã, pãnã data
viitoare, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


