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Din anul 2012 , de când m-am înscris într-o
miºcare de centru-stânga, mi-am asumat, respectat ºi
promovat principiile social-democrate.
   Cu #SINCERITATE ºi #FIDELITATE. 
   Îmi continui drumul alãturi de oamenii în care cred ºi
mã regãsesc, luptând pentru #adevãr ºi #dreptate,
pentru judeþul Mehedinþi, pentru #mehedinþeni. Nu am
pãrãsit #social-#democraþia.
   Am pãrãsit numai o #conducere_LOCALÃ fãþarnicã,
mincinoasã ºi laºã, care hotãrãºte unilateral în numele
unor mehedinþeni, care au crezut sau încã mai cred cã
#totul_va_fi_bine.
   Nu este deloc uºor s-o iau de la capãt, dar nu mã feresc de
muncã. Mã delimitez de #conducerea_PSD_MEHEDINÞI,
dar nu ºi de membrii acesteia, oamenii simpli, cinstiþi ºi de
bunã-credinþã, nemulþumiþi, trãdaþi ºi minþiþi ºi ei. Voi fi alãturi
primarilor oneºti ºi muncitori, care nu au nicio legãturã cu
spaimele, frustrãrile ºi minciunile conducãtorilor vremelnici
ai judeþului Mehedinþi. Mã voi întâlni în continuare cu
dumneavoastrã, pentru ca ÎMPREUNÃ sã construim un
proiect politic ºi administrativ CU ºi PENTRU mehedinþeni,
punând în luminã o #social-#democraþie adevãratã,
modernã, europeanã. Avem #curajul de-a spune lucrurilor
pe nume, avem soluþii ºi mai ales avem #determinarea de
a demonstra TUTUROR cã se poate ºi altfel, #MUNCIND.
     DESPRE PSD MEHEDINÞI... NUMAI DE BINE!
  Voi vorbi POATE altã datã despre amãrãciunea unui
eveniment când am fost umilitã prin minciunã, hoþie, laºitate,
fricã ºi lipsã de caracter, în faþa a sute de mehedinþeni,
când dosarul meu de candidaturã a fost uitat la sediul PSD.
#Datoriile LOR au rãmas ºi ele tot acolo.
   Am puterea sã vã privesc mereu în ochi, pentru cã
nu am fãcut niciodatã rãu nimãnui, doar am ajutat cât
am fost capabilã sau... cât am fost lãsatã.
   Cu sinceritate ºi la fel ca ºi dumneavoastrã, SUNTEM
AICI, PENTRU ROMÂNI, PENTRU ROMÂNIA,
#PENTRU #MEHEDINÞENI, PENTRU UN JUDEÞ
PUTERNIC!
   Doamne ajutã!

DEPUTAT, JUDEÞUL MEHEDINÞI
ALINA TEIª

Mereu alãturi de mehedinþeniDoina Dobre a fost investitã în funcþia
de subprefect al judeþului Mehedinþi

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu,

lãmureºte cum s-a conturat ideea
de a construi 30 de locuinþe ANL

pentru personalul medical!

amãnunte în pag.3

Marþi, 16 iunie a.c., la sediul Instituþiei Prefectului Judeþul
Mehedinþi, a avut loc ceremonialul de învestire în funcþia
de subprefect al judeþului Mehedinþi a doamnei Doina
Dobre. La eveniment a fost prezent domnul Gheorghe
Sorescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

“Aº dori sã mulþumesc Guvernului României pentru
încrederea acordatã pentru a ocupa aceastã funcþie.
Mulþumesc, de asemenea, colegilor mei, domnului prefect
ºi domnului subprefect, cu care sunt convinsã cã voi face
echipã foarte bunã. Eu îmi doresc sã facem performanþã în
aceastã instituþie”, a spus doamna subprefect Doina Dobre.
   “Mã bucur cã se întregeºte echipa la dumneavoastrã.

Ceea ce vreau sã precizez este cã vã rog sã primiþi
mulþumirile domnului ministru, ale mele ca secretar de stat
care coordonez activitatea instituþiilor prefectului pentru
gestionarea pandemiei în judeþul dumneavoastrã. Sunteþi
unul din judeþele unde numãrul persoanelor infectate este
mic în raport cu ceea ce se întâmplã la nivel naþional. Vã
recomand sã pãstraþi acelaºi mod de acþiune ºi aceeaºi
implicare pentru cã starea de alertã cu siguranþã va fi
prelungitã ºi trebuie sã fim în continuare foarte atenþi pentru
cã este o problemã de sãnãtate publicã. Vin provocãri în
continuare la Instituþia Prefectului ºi ele se vor referi la ceea
ce înseamnã programul POAD de ajutorare a persoanelor
defavorizate, în toamnã vom avea alegerile locale, iar în
iarnã cu siguranþã avem alegerile generale. Deci iatã cã
anul acesta este un an cu provocãri, unde Instituþia
Prefectului este direct implicatã ºi chematã sã facã faþã”, a
declarat domnul secretar de stat Gheorghe Sorescu.
   “Am traversat o perioadã grea, cu multe provocãri,
activitatea instituþiei fiind concentratã pe gestionarea
situaþiei cauzate de pandemia de coronavirus ºi sigur ne
aºteaptã o perioadã la fel de aglomeratã cu organizarea
a douã rânduri de alegeri. O felicit pe doamna Doina
Dobre pentru numirea în funcþia de subprefect al judeþului
Mehedinþi ºi îi urez succes în activitate. Sunt bucuros cã
de astãzi voi face echipã ºi cu o primã doamnã care ocupã
funcþia de subprefect în judeþul Mehedinþi”, a spus domnul
prefect Cristinel Pavel.

Acþiune de ecologizare a malului
severinean al Dunãrii
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pag.



social - politicOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.06.2020pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

Cu 140 de ani în urmã, la 14 iunie 1880,
Statele Unite ale Americii ºi România stabileau relaþii
diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic
american în România în persoana renumitului savant
ºi explorator Eugene Schuyler.

În mod simbolic, unul dintre primele mesaje
transmise în acest nou cadru a fost
recunoaºterea oficialã, la 20 noiembrie 1880, a
Independenþei României. Pentru o þarã care, la
fel ca Statele Unite un secol înainte, ºi-a câºtigat
independenþa pe câmpul de luptã, aceastã
recunoaºtere avea o deosebitã importanþã ºi
reprezenta o mare speranþã pentru viitor.

În urmãtorii 140 de ani, relaþia dintre SUA ºi
România a depãºit provocãrile istorice ºi
geopolitice formidabile ale Secolului XX,
devenind una de parteneriat strategic strâns ºi
prietenie autenticã. Ea avea sã joace un rol vital
în momente istorice cheie, precum Marea Unire
de la 1918, care a fost posibilã prin susþinerea
de cãtre SUA a principiilor libertãþii, democraþiei
ºi autodeterminãrii popoarelor.

Dinamica naturalã a relaþiilor dintre SUA ºi
România, cea a prieteniei ºi cooperãrii, a încercat sã
se reafirme chiar ºi în perioada impusã artificial a
“îngheþului geopolitic” din timpul Rãzboiului Rece.

În 1964 relaþiile diplomatice dintre cele douã þãri
au fost ridicate la nivel de ambasadã, iar în anii care
au urmat, doi preºedinþi ai SUA aveau sã viziteze
România, în timp ce legãturile comerciale ºi
economice bilaterale continuau sã se dezvolte.

În 1989, când poporul român s-a ridicat
împotriva regimului comunist opresiv,
recâºtigându-ºi libertatea cu mari sacrificii ºi curaj,
România a gãsit încã o datã un prieten ºi aliat în
Statele Unite. SUA au
sprijinit pe deplin eforturile
României de a reintra în
comunitatea democraticã,
iar Parteneriatul Strategic
SUA-România avea sã fie
lansat oficial în 1997.

Astãzi, cele douã þãri se
aflã împreunã, în calitate de
aliaþi, în NATO ºi
împãrtãºesc un parteneriat
bilateral de o profunzime ºi
vitalitate extraordinare.
Militarii români ºi americani
au luptat umãr la umãr în
Irak, Afganistan ºi în alte
teatre de operaþii pentru
aproape 20 de ani. România
rãmâne angajatã în lupta
împotriva terorismului,
inclusiv ca membru al
Coaliþiei globale împotriva
ISIS. România ºi-a
demonstrat angajamentul
faþã de NATO prin
respectarea îndatoririlor ce
îi revin ca aliat, alocând 2 la
sutã din PIB pentru sectorul

Mesajul ambasadorului României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior,
cu ocazia aniversãrii a 140 de ani de relaþii diplomatice între România ºi SUA

România – SUA, 140 de ani de relaþii diplomatice

Am aºteptat cu emoþie hotãrârea de
guvern privitoare la prelungirea stãrii de alertã.
Din pãcate a fost, din start, o nouã sursã de
dezamãgire, una care a sporit confuzia în care
trãim de luni bune.

Faptul cã s-au deschis „pãcãnelele„ mi se pare
siderant comparativ cu blocarea pe mai departe
a teatrelor în aceiaºi zonã gri de stagnare. Oricum
ideea prelungirii stãrii de alertã nu cred cã face
altceva decât sã irite ºi mai mult o populaþie
exasperatã deja de izolare ºi confuzie.

Pânã la ora de faþã nu ºtim dacã respectiva
hotãrâre va trece sau nu de parlament (sperãm
sã nu treacã!) dar e încã unul dintre gesturile în
gol ale unui guvern depãºit copios de situaþie.

Pe cine ar mai convinge ? Oamenii deja nu
mai prea þin cont nici de distanþarea socialã,
nici de mãºti, sunt obosiþi ºi sictiriþi de situaþie.
Din pãcate e clar cã nu s-a stopat niciun covid,
dimpotrivã, cresc alarmant numãrul celor
infectaþi. Din pãcate spitalele continuã sã fie
blocate de covid, iar oamenilor continuã sã le
fie fricã sã meargã sã se consulte în spitale.

Ce s-a reuºit dupã impunerea stãrii de urgenþã
ºi a stãrii de alertã? Mai nimic. Doar un blocaj
imens ºi o regresie importantã a economiei ºi pieþei
forþei de muncã. De aceea o hotãrãre de prelungire
cu încã 30 de zile a stãrii de alertã nu mai poate
impresiona pe nimeni. Mai bine era ca oamenii sã
nu fie duºi cu zãhãrelul, cu mici „eliberãri„ de 1
iunie, ºi abia dupã ce situaþia contaminãrii sã fi
cunoscut un real regres sã se purceadã la dat
drumul la pacãnele, mall-uri, ºtranduri etc.

Ce a reuºit guvernul e doar un imens ºi
pernicios bâlci. E clar cã urmeazã cele mai
complicate ºi stresante luni pentru noi toþi.

Din toamnã avem (dacã ne lasã pandemia)
alegeri locale ºi parlamentare. O atmosferã
electoralã obositoare peste care va pluti stafia
fricii de covid, iminenþa unui nou val de
îmbolnãviri odatã cu sezonul rece. În locul
guvernanþilor aº da cea mai mare importanþã,
de pe acum, spitalelor, ºi nu belicoaselor
declaraþii politice inutile.

Un imens bâlci

apãrãrii ºi modernizarea forþelor armate ºi asumându-
ºi un rol proeminent în iniþiativele Alianþei din
regiunea Mãrii Negre.

În acelaºi timp, Statele Unite ºi România ºi-
au crescut exponenþial cooperarea în domeniile
comerþului, investiþiilor ºi tehnologiei. Lucrãm
împreunã în domenii  strategice, precum
securitatea, securitatea ciberneticã ºi
implementarea reþelelor 5G sau a infrastructurii
de interconectare în Europa Centralã ºi de Est,
în cadrul Iniþiativei celor Trei Mãri.

Cooperarea noastrã bilateralã ºi-a dovedit
puterea ºi în contextul actual al provocãrii fãrã
precedent cauzate de criza pandemicã Covid-19.
Statele Unite ºi România ºi-au unit eforturile pentru
a-ºi îmbunãtãþi capacitãþile de protejare a sãnãtãþii
ºi vieþii oamenilor. De asemenea, în cadrul acestui
parteneriat strâns, sunt sprijinite ºi stimulate
redresarea ºi creºterea economicã.

Comunitatea româno-americanã reprezintã unul
dintre cei mai puternici piloni ai relaþiei bilaterale,
ea aducându-ºi, de-a lungul a peste un secol,
contribuþia de talent, muncã asiduã ºi ingeniozitate
la prosperitatea Statelor Unite.

La 140 de ani dupã stabilirea formalã a relaþiilor
diplomatice, parteneriatul dintre România ºi SUA
este ancorat ferm într-o viziune strategicã comunã
pe termen lung, în valori democratice comune ºi
în afinitatea autenticã dintre cele douã popoare.
Le mulþumim partenerilor noºtri americani pentru
prietenia ºi sprijinul constant arãtat, având
încredere cã în viitor cooperarea noastrã va deveni
tot mai strânsã.

George Cristian Maior,
Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii
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În urmã cu zece zile,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
anunþat cã s-au fãcut ultimele
demersuri pentru ca Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe sã
construiascã un bloc de locuinþe de
serviciu compus din 30 de
apartamente cu 2 camere pe un teren
viran din vecinãtatea Ambulanþei în
care ar urma sã locuiascã medici ºi
asistente medicale care îºi desfãºoarã
activitatea în sistemul medical din
judeþul Mehedinþi (Spitalul Judeþean
de urgenþã, Spitalul CFR, inclusiv la
Serviciul Judeþean de Ambulanþã).
   Imediat dupã ce aceastã informare
a ajuns în spaþiul public, au apãrut ºi
primele reacþii negative din partea
managerului ºi a preºedintelui
Sindicatului de la Serviciul Judeþean
de Ambulanþã Mehedinþi.
   În acest sens, preºedintele Aladin
Georgescu a dorit sã clarifice
situaþia ºi a ieºit public cu
urmãtoarea declaraþie:
   “Încep prin a vã spune cã dezaprob
în totalitate modul în care cei doi au
ales sã semnaleze aceste nemulþumiri
pe care le au ºi care, prin aceastã
manierã în care mi-a fost aduse la
cunoºtinþã sau mai bine zis NU mi-au
fost aduse la cunoºtinþã, denotã clar
alte interese decât cele de bunã-
credinþã. Dincolo de acest lucru, nu
vreau sã mã justific prin aceastã
declaraþie, ci vreau sã spun clar cum
au stat lucrurile ºi cum s-a ajuns ca
pe acest teren, aflat în administrarea
exclusivã a Consiliului Judeþean, sã
facem demersurile pentru construirea
unor locuinþe ANL pentru personalul
medical.
    Nu vorbim despre vreo piscinã
sau despre vreun parc de distracþii,
vorbim despre LOCUINÞE
PENTRU MEDICI ,  PENTRU
PERSONALUL MEDICAL!
   Aºa cum ºtiþi, în domeniul sãnãtãþii,
am avut o preocupare deosebitã în
ultimii ani ºi la Consiliul Judeþean am
gândit o întreagã strategie pentru
modernizarea ºi reabilitarea
infrastructurii de sãnãtate din Mehedinþi.
   Avem 6 proiecte derulate cu
fonduri europene ºi de la Consiliul
Judeþean, cu o valoare de aproape  Biroul de presã

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, lãmureºte cum
s-a conturat ideea de a construi 30 de locuinþe ANL pentru personalul medical!

150 de milioane de lei, prin carevom
moderniza toatã clãdirea Spitalului
Judeþean, vom construi corpuri noi
pentru Ambulatoriu ºi Urgenþe ºi
vom moderniza secþiile exterioare
de la Psihiatrie, TBC ºi Infecþioase.
   Aºa cum era normal, am mers mai
departe ºi am cãutat sã atragem
personal medical, cunoscut fiind cã
este nevoie de medici.
   Ca autoritate judeþeanã, ne-am
gândit ce facilitãþi putem crea
tinerilor medici pentru a-i motiva
sã înceapã o carierã la Spitalul
Judeþean din Drobeta Turnu Severin,
Spitalul CFR ºi de ce nu, la Serviciul
Judeþean de Ambulanþã.
    Pornind de la aceste aspecte, s-a
conturat ideea construirii unui bloc
cu locuinþe de serviciu prin Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe, pentru
început în municipiul Drobeta Turnu
Severin ºi, funcþie de rezultat, se va
evalua necesitatea implementãrii
unor proiecte similare ºi în celelalte
oraºe din judeþ.
   Propunerea a fost îmbrãþiºatã de
personalul medical ºi acum
aproximativ 2 ani aveam peste 30 de
persoane angajate în Spital care ºi-au
manifestat, în scris, intenþia de a
beneficia de o locuinþã ANL. Ne dorim
ca aceºti medici ºi asistenþi sã rãmânã
în sistemul medical din Mehedinþi, aºa
cã a fost un motiv bun sã demarãm
procedurile ºi sã cãutãm spaþiu.
   Repet, vreau sã ajut! Mã preocupã
sãnãtatea mehedinþenilor ºi trebuie
creat cadrul de normalitate din toate
punctele de vedere pentru ca
personalul medical sã aibã condiþii
bune de lucru în Spitale ºi la
Ambulanþã ºi confortul necesar
acasã!
   Aºa oferim sprijin cadrelor
medicale, mai ales celor aflate la
început de drum!
   Dacã ne raportãm la pandemia pe
care o traversãm, trebuie spus cã dacã
aveam acest imobil construit, el putea
fi folosit pentru ca personalul medical
sã fie cazat acolo în aceastã perioadã,
fãrã sã fie nevoie sã cheltuim din
bugetul Consiliului Judeþean sute de
mii de lei cu cazarea, aºa cum s-a
întâmplat.
   Odatã stabilitã necesitatea

construirii unor astfel
de locuinþe, am cãutat,
cu sprijinul angajaþilor
Consiliului Judeþean,
dar ºi al unor cadre
medicale cu care m-am
consultat, sã identificãm
pe raza municipiului un
teren pe cât posibil în
apropierea spitalului.
Primul instinct a fost
zona Aeroport întrucât
zona este în dezvoltare,
dar mi s-a semnalat
terenul viran din spatele Serviciului
Judeþean de Ambulanþã Mehedinþi,
teren ce este în domeniul public al
Judeþului Mehedinþi ºi  în
administrarea Consiliului Judeþean
ºi care este liber de sarcini.
   Am încercat sã aflãm dacã existã
proiecte de dezvoltare/extindere,
amenajãri sau intenþii de viitor care
includ zona în cauzã ºi nu ni s-a
comunicat acest lucru, mai ales cã din
1995 Ministerul Sãnãtãþii nu a investit
nimic în construcþiile existente pentru
Serviciul de Ambulanþã.
   Membri i  Sindicatului
Serviciului Judeþean de Ambulanþã
Mehedinþi pot fi beneficiari ai
locuinþelor, astfel cã nu mi-am
pus problema cã ar putea fi
împotriva acestui proiect!
   În ºedinþa de consiliu, proiectul
pentru construirea unui bloc de
locuinþe de serviciu ANL, s-a votat
în unanimitate în anul 2019, astfel
cã demersurile au început!
   Trebuie spus foarte clar cã nu s-a
intervenit pe proprietatea Serviciului
Judeþean de Ambulanþã Mehedinþi
sub nicio formã! Terenul de acolo în
suprafaþã de 9500 mp este domeniul
public al judeþului Mehedinþi aflat în
administrarea Consiliului Judeþean
conform Hotãrârii de Guvern 963/
2002 ºi a Cãrþii Funciare.
   Nu existã niciun document care sã
ateste mãcar darea în folosinþã a
acestui teren! Nici mãcar nu ni s-a
solicitat acest lucru, nu ni s-a adus
la cunoºtinþã nicio intenþie de a folosi
acest teren.
   Din aceastã suprafaþã de 9500 mp,
noi am dezmembrat 2364 mp ºi s-a
fãcut documentaþia pentru ca el sã fie

predat cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe pe perioada construirii
blocului de locuinþe de serviciu.
   Nu va locui Aladin Georgescu
acolo, vor locui medici care sã vã
trateze ºi pe dumneavoastrã,
domnilor ºi familiile dumneavoastrã,
atunci când veþi avea nevoie!
   Locuinþele vor fi atribuite de o
comisie de specialitate din care vor
face parte reprezentanþi ai instituþiilor
în care lucreazã solicitanþii, ai
Sindicatelor, deci nu existã niciun
motiv prin care lucrurile sã nu fie
transparente, cum nu existã niciun
motiv al scandalului pe care l-aþi
provocat ºi în care aþi implicat un
Serviciu în care oamenii au încredere!
   Dacã aþi fi avut interese de bunã-
credinþã aþi fi urmat calea normalã
pentru rezolvarea lor!
   Aþi fi înaintat o solicitare cãtre
Consiliul Judeþean, aþi fi încercat sã
luaþi legãtura cu mine, personal ºi am
fi cãutat soluþii la ceea ce declaraþi
acum cã este mobilul revendicãrilor
dumneavoastrã! 

Nu aþi fãcut-o, ci aþi preferat
scandalul! 
   Dezaprob acþiunile pe care le-
aþi iniþiat ºi le consider total
neîntemeiate! 
   Nu este acesta modul meu de lucru!
În locul vrajbei pe care aþi creat-o, vã
propun calea dialogului care ar trebui
sã fie ºi metoda dumneavoastrã de
lucru, ca ºi sindicat! Asta dacã nu
cumva în spatele întregii acþiuni nu se
aflã interese politice pe care nu vreau
sã le expun în aceastã declaraþie!” este
mesajul preºedintelui CJ Mehedinþi,
Aladin Georgescu.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.06.2020pag. 4

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a semnat contractul
pentru proiectarea ºi execuþia lucrãrilor în cadrul
proiectului “Reabilitare/modernizare pentru
creºterea eficienþei energetice la Pavilionul
Psihiatrie I ºi II”, care este implementat de Consiliul
Judeþean Mehedinþi la Secþia Psihiatrie a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin.

Valoarea contractului este de 2,4 milioane lei,
sumã acoperitã în majoritate din fonduri europene
în cadrul Programului Operaþional Regional
2014-2020, dar ºi prin contribuþia Consiliului
Judeþean Mehedinþi.

În prima fazã se va realiza proiectul, iar apoi
se vor executa lucrãrile, ambele etape urmând
sã fie realizate într-o perioadã de 11 luni.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrãri de
izolare termicã a pereþilor exteriori, se vor înlocui
tâmplãria exterioarã, instalaþiile de iluminat ºi
încãlzire, se vor monta pompe de cãldurã/aer ºi
panouri solare în scopul scãderii consumului de

Începe proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de reabilitare/modernizare a
Secþiei Psihiatrie a Spitalului Judeþean de Urgenþã din Drobeta Turnu Severin

energie ºi eficientizãrii energetice a construcþiei.
Totodatã, se vor reabilita acoperiºurile ºi sistemele
de evacuare a apelor.
   “Prin implementarea acestui proiect, mi-am
propus sã creºtem gradul de confort al
pacienþilor internaþi pentru tratament dar ºi al
personalului medical, la locul de muncã.
Totodatã, investiþia este parte a strategiei pe care
am coordonat-o în ultimii ani pentru
modernizarea întregii infrastructuri de sãnãtate
din judeþul Mehedinþi. Acest obiectiv cuprinde
ºase proiecte de reabilitare/modernizare a
clãdirii Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin ºi a secþiilor exterioare”,
a transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

În fazã de proiectare se aflã în prezent, proiectul
Ambulatoriului de Specialitate, urmând sã
înceapã lucrãrile de execuþie.

În cazul proiectului care vizeazã Secþia
Pneumologie se evalueazã ofertele depuse în urma

licitaþiilor, în timp ce proiectele de la Boli Infecþioase
ºi clãdirea principalã a Spitalului Judeþean de
Urgenþã sunt în diverse faze premergãtoare lansãrii
licitaþiilor pentru proiectare ºi execuþie.

Pentru Unitatea de Primiri Urgenþe se va relansa,
în curând, o nouã procedurã de licitaþie, întrucât la
procedurile precedente nu s-a prezentat nicio ofertã.

Comuna Malovãþ devine una dintre cele
mai moderne comune din judeþ, prin intermediul
investiþiilor care s-au fãcut aici în ultimii ani în
utilitãþi ºi modernizarea infrastructurii rutiere.
   Proiectele au ajutat comuna aflatã în imediata
apropiere a municipiului Drobeta Turnu Severin sã
aibã reþea de apã în localitatea Negreºti, staþie de
epurare ºi canalizare în satul Malovãþ, pod peste
pârâul Matca Viºenilor, o ºcoalã reabilitatã, extinsã
ºi dotatã, dar ºi drumuri de interes local modernizate.
Pe de altã parte, iluminatul public a fost modernizat
cu fonduri europene atrase de Primãria Malovãþ.
   La toate acestea se adaugã eforturile

Se asfalteazã uliþele în Bobaiþa. Comuna Malovãþ
poate fi una dintre cele mai moderne din judeþ

Consiliului Judeþean de a atrage fonduri
pentru reabilitarea DJ 670 care strãbate
comuna Malovãþ ºi unde lucrãrile vor
începe în perioada urmãtoare.
   “Am mers în localitatea Bobaiþa
împreunã cu primarul Ion Michescu,
unde sunt în plinã derulare lucrãrile de
asfaltare a uliþelor satului. Am un
sentiment de împlinire când stau de vorbã
cu oamenii ºi îi vãd mulþumiþi de ceea ce s-a
fãcut în satele lor în ultimii ani! La fel a fost ºi la
Bobaiþa, unde localnicii nu mai credeau cã
vor trãi în condiþii europene! Iatã cã se poate,

cu multã muncã, implicare ºi interes pentru
nevoile locuitorilor judeþului!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Unul dintre marile proiecte coordonate în ultimii ani de preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, ºi care a presupus o
muncã susþinutã în toatã aceastã perioadã, fiind o investiþie complexã, are
deja primele rezultate concrete! Au fost asfaltaþi primii kilometri pe DJ 607A,
CENTURA SEVERIN - CERNEÞI - VALEA COPCII - DEDOVIÞA -
MARMANU-HUSNICIOARA - PERI - PRUNIªOR (DN 6).

A început asfaltarea pe DJ 607A,
prãbuºit în urma alunecãrilor de

teren din 2016

 Biroul de presã

   “S-au asfaltat aproape doi kilometri pânã în prezent.
   Lucrãrile se vor aborda pe douã tronsoane. Pe de o parte, de la
intersecþia cu drumul care duce la Marmanu ºi pânã la intersecþia cu
DN 6, la Pruniºor, iar pe de altã parte, pe varianta ocolitoare drumului
surpat în urmã cu patru ani, Valea Copcii - Cerneþi - Centura municipiului
Drobeta Turnu Severin.
  Se lucreazã în continuare la terasament, podeþe ºi se toarnã asfalt,
proiectul derulându-se pe o distanþã de 28 km.
   Este o investiþie foarte importantã a Consiliului Judeþean, mai ales cã
drumul face legãtura între satele din comunele Husnicioara, ªimian ºi
Pruniºor cu municipiul Drobeta Turnu Severin, pe de o parte ºi cu Drumul
European 70, cel mai important drum naþional (DN6), din vestul þãrii, pe
de altã parte!”, a transmis preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, prezent sãptãmâna trecutã la faþa locului.
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În perioada urmãtoare se
va închide definitiv accesul prin
mijlocul intersecþiei de pe bld.
Nicolae Iorga ºi se vor desfiinþa
semafoarele, aceastã intersecþie
urmând sã funcþioneze doar în
regim de sens giratoriu.
   Intersecþia dintre bld. Nicolae
Iorga, bld. Splai Mihai Viteazu,
Calea Cerneþiului ºi Aleea
Sumitomo este extrem de
importantã pentru traficul din  Viceprimar Daniel Cîrjan

Reamenajare sens giratoriu Nicolae Iorga
municipiul Drobeta Turnu Severin,
aici având loc numeroase accidente
uºoare între participanþii la trafic.
   Finalizarea reabilitãrii bld.
Nicolae Iorga ºi transformarea
intersecþiei într-un sens giratoriu
va duce cu siguranþã la fluidizarea
traficului în aceastã zonã din
Drobeta Turnu Severin.
#fluidizare_trafic
#fãrã_accidente.

S-a fãcut recepþia lucrãrilor de reabilitare a Drumului
Judeþean 607B, între localitãþile Bunoaica ºi Cireºu, în cadrul
proiectului “Reabilitare/Modernizare DJ607B, Sector Bunoaica
- Cireºu, Km 22+507 - Km 27+900”, finanþat prin Programului
INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalierã România - Serbia,
dar ºi cu fonduri ale Consiliului Judeþean Mehedinþi.
   Este vorba despre traseul pe care îl parcurg turiºtii care
vor sã ajungã la Complexul Carstic Topolniþa - Epuran, la
Peºtera Topolniþa.
   “Tocmai importanþa economicã a drumului, dar ºi nevoia
locuitorilor din zonã, m-au determinat sã implementãm
acest proiect ºi deºi nu a fost uºor, mã bucur cã am ajuns
la bun sfârºit, iar lucrarea completeazã portofoliul
promisiunilor îndeplinite.
   De 30 de ani, locuitorii din comuna Cireºu, dar ºi
autoritãþile locale îºi doreau ca drumul acesta sã fie
modernizat. Noi am reuºit, iar acum, drumul oferã condiþii
foarte bune de trafic, este marcat corespunzãtor ºi în plus,
completeazã armonios peisajul oferit de natura generoasã!
Mulþumesc pentru sprijin, echipei din cadrul Biroului
Regional de Cooperare Transfrontalierã Timiºoara ºi
doamnei director executiv, Anca Lolescu, dar ºi colegilor
din Consiliul Judeþean Mehedinþi!”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   În cadrul proiectului, pe lângã platforma drumului pe o
distanþã de 5,4 km, s-au realizat douã poduri, s-au reparat
podeþele existente, s-au fãcut racorduri cu 28 drumuri
laterale ºi accese la 122 proprietãþi din localitãþile
Bunoaica ºi Cireºu. De asemenea, s-au realizat
dispozitive de scurgere a apelor.

Consiliul Judeþean Mehedinþi a
câºtigat definitiv procesul intentat de
prefectul judeþului, Cristinel Pavel, în luna
februarie, prin care atacã în contencios
administrativ Hotãrârea de repartizare a cotei
de 6% din impozitul pe venitul estimat cãtre
unitãþile administrativ teritoriale.
   Hotãrârea datã de Tribunalul Mehedinþi
a rãmas definitivã, dupã ce nici una
dintre pãrþile implicate nu s-a simþit
nedreptãþitã de prima instanþã astfel încât
sã formuleze recurs.
   ”Este dovada asumatã acum ºi de
prefectul judeþului cã banii au fost

Consiliul Judeþean Mehedinþi, câºtigãtor definitiv
în procesul intentat de prefectul judeþului

Lucrãrile pe drumul judeþean
dintre Bunoaica ºi Cireºu

au fost recepþionate repartizaþi cu respectarea legii de cãtre
mine ºi Consiliul Judeþean Mehedinþi.
Acesta este ºi momentul în care primãriile
pot uza de banii distribuiþi prin hotãrârea
atacatã de prefectul judeþului ºi de care
au atâta nevoie mai ales în contextul
pandemiei care a sãrãcit bugetele! Din
pãcate, acest lucru se face cu o întârziere
de cinci luni, din cauza unei decizii
iresponsabile de a-ºi satisface mofturile
politice reprezentantul Guvernului PNL în
teritoriu!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu”.

 Biroul de presã

 Biroul de presã

Aceastã zi are un tragism
incomensurabil în destinul ziaristicii
româneºti, aceastã zi a însemnat sfârºitul
celui mai mare ziarist român, Mihai
Eminescu, scoaterea sa forþatã de la
ziarul Timpul, decredibilizarea prin
diagnostice false, contestate ºi
denunþate ulterior de savanþi în
medicinã. Aºadar, declararea acestei zile,
Ziua Ziaristului Român.... ar fi reabilitarea
civicã ºi moralã a Voievodului Limbii ºi
Culturii Române, Mihai Eminescu.
Cultura ziaristicii româneºti, modelul
eminescian de ziarist... au nevoie de
aceastã zi în Calendarul laic românesc,
avem nevoie de aceastã aureolã... de
aceastã identitate cu virtutea moralã a
celui sacrificat pe Golgota ziaristicii...!
   Mihai Eminescu este Voievodul
Ziaristicii Româneºti, redaþi domnilor
parlamentari ºi oficiali români... aceastã
zi patrimoniului spiritual naþional ,
refaceþi corola sfãrâmatã a acestui tragic
român.... nãscut pentru a da plenitudine

28 Iunie, Ziua Ziaristului Român!
Apel public adresat Preºedintelui Klaus Iohannis,

Premierului Ludovic Orban, Parlamentului României...!

ºi cardinalitate spiritului uman...! Mihai
Eminescu a sanctificat modelul ziaristului
absolut, preþul a fost însãºi viaþa sa...!
   Domnilor parlamentari ºi oficiali ai
politicii prezente, arãtaþi sentimentele
domniilor voastre în faþa acestui sacrificiu
de naturã biblicã, redaþi liniºtea unui
suflet care a murit cu sufletul rãnit de
semenii ºi fraþii sãi...! Nu-i sângeraþi ºi
moartea...! Aveþi datoria ºi misiunea de a
înfãptui sacralitatea acestei zile ºi de a
îndepãrta de pe memoria postumã a lui
Mihai Eminescu... negrul abis al
nedreptãþii, greu de dus chiar ºi de un
spirit fãrã viaþã...!
   Laurian Stãnchescu,

scriitor ºi jurnalist!
Preºedinte, “Asociaþia Culturalã

Carpaþii” Mihai Eminescu...!
   N.B. Acest MEMORANDUM a fost depus
la Parlamentul României, Camera
Deputaþilor, Registratura Generalã ºi
înregistrat cu numãrul de intrare 1004 din
12.06.2020.
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’ Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XIII)

08 iunie - Coronavirus, coronavirus, dar mai
rãu ca el, în America, sunt luptele de stradã,
pornite de la moartea nefericitului Georgicã
Floyd, bãrbat de culoare, sub, cicã, piciorul
pus pe grumazu-i de un poliþist. Bãtãi ºi
vandalisme în toatã regula, cã se strigã, jos
rasismul, jos Trump, jos cu discriminarea,
ce mai, revoluþiune ca la Ploieºti, de nu mai
pridideºte conu’ Leonida în varianta
americãneascã, sã povesteascã coanei
Eufimica... descrierea bãtãliilor! Jos
rasismul, da, jos discriminarea, da, dar ca
sã eradichezi aºa ceva cu pistolul, spartul
de vitrine ºi dãrâmatul de statui, seamãnã a
încercare de loviturã de stat! Ca la noi, la
revoluþie, în 1989, cãreia mai târziu, unii i-
au spus “loviluþie”, o corciturã de cuvânt, se
ºtie, între „loviturã de stat” ºi „revoluþie”!
Acum, întrebãm, cã tot veni vorba de culori:
formaþia rock PYNK FLOYD, trebuie sã-ºi
schimbe au ba, numele? ªi-ncã una, ºi mã
duc: dacã îl daþi jos pe Trump, fraþi
americani, aveþi un Iliescu la-ndemânã, sau
vi-l împrumutãm pe-al nostru?
09 iunie - Cu cât lumea este mai relaxatã pe
la noi ºi pe la alþii, cu atât ºtirile de pe
posturile naþionale sunt mai alarmiste, mai
pline de covizi mai tembeli ca la-nceput!
Dom’ preºedinte nu ne slãbeºte, vrea sã
jucãm în prelungiri cu Covid-19, ºi tot acasã
la noi! Bine cã nu iar în case, cu toþii, la
recluziune, dar nu poþi sã ºtii niciodatã cum
îi sfârâie “dujmanu” nevãzut pe la urechi ori
îi planeazã pe deasupra Cotrocenilor! Bãi,
frate, dar cum naiba de nu s-a-mbolnãvit
niciun politician de parazitul ãsta vagabond?
Are alergie la politicieni, sau ãºtia i-au cerut
parandãrãt de l-au cocoºat, ºi se rãzbunã pe
biata populaþie, care cum pe unde-o prinde,
crunt, conform ºtirilor de la fix, de la ºi
jumate, de la fãrã un sfert, de la ºi un sfert,
de la ºi zece, ºi de la fãrã zece?
10 iunie – Nu auzi pânã azi de alte amenzi -
slavã, Domnului, sper nici sã nu fi fost! -
pentru încãlcarea consemnelor stãrii de
alertã! Acum, poate fi una din douã: ori poliþia
nu se mai dã, tacit, la cetãþean, cã înþelege
exagerarea pandemiei, ori chiar aºa este
ordinul de sus de tot, s-o mai slãbeascã, ºi
doar sã se accentueze mai mult de paradã
pericolul, în felul acesta încasându-se
sumele din tot felul de fonduri de ajutor din
strãinãtate! Pandemia joacã ºah cu România!
11 iunie - Apropo de fonduri: se asfalteazã
ºi se sapã canale, rigole ºi se amenajeazã
parcuri ºi parcãri, prin tot judeþul, prin toatã
þara, ca-n “vremurile bune”, alea ceauºiste,
de parcã vor sã asfalteze în patru luni ºi
jumate cât n-au asfaltat în cinci mandate!

*Am ºi uitat mersul timpului! Mergem aºa, cu capul în
pãmânt, cãtre miezul unei veri strãine parcã de noi, dintr-un an
de mult trecut ºi de care nu mai vrem sã ne amintim. Dar nu
avem cum sã nu ne amintim dacã în acel an, în vara acelui an,
2015, am pierdut-o pe femeia care mi-a dat viaþã. Acea durere
nu are cum sã ne treacã nici acum, nici în veacul în care ne-a fost
dat sã trãim. Vara acelui an, 2015, a fost una absolut blestematã,
pe lângã iubita mea mamã, aveam sã pierd, la doar câteva
sãptãmâni distanþã, pe socrul meu, un om cu suflet mare, ºi în
aceeaºi varã, mai mulþi prieteni dragi, rude apropiate, personalitãþi
îndrãgite ale vieþii publice. Se poate spune cã Doamna cu Coasa,
fie-i numele uitat, ºi-a fãcut atunci cu prisosinþã datoria... În
septembrie, trecea în eternitate celebrul meu coleg de generaþie,
liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, la 66 de
ani neîmpliniþi, scriitorul, gazetarul, sociologul, istoricul, omul
de aleasã culturã umanistã a cãrui absenþã din viaþa politicã
româneascã se resimte atât de dureros, la doar 5 ani de la
neaºteptata sa dispariþie. Nefericitã coincidenþã, în chiar ziua când
sufletul pur al mamei mele se ridica la ceruri,  absolvenþii ultimei
mele serii de la Facultatea de Litere din Drobeta Turnu Severin
aveau cursul festiv de încheiere a cursurilor. Cu trei luni înainte
de asta, fusesem obligat sã mã pensionez pentru limitã de vârstã.
În câteva cuvinte, un an imposibil de uitat. Un an groaznic, aºa
cum nu ai parte, din fericire, de prea multe ori în viaþã.
   * Din pãcate, ºi aceastã varã pare a fi blestematã. Mai ales din
cauza aºa numitei pandemii. Care creazã mii de drame, pe bandã
rulantã, pe care niciun fel de memorie nu le poate reþine, înregistra.
Nu doar eu am ajuns sã mã tem de reeditarea unei veri asemãnãtoare
aceleia de acum cinci ani. Din pãcate, ceea ce se petrece în prezent
în viaþa publicã româneasacã nu mã îndreptãþeºte sã sper cã ar
putea fi altfel. Calitatea oamenilor politici ºi a disputelor acestora a
cãzut, cum se spune, sub genunchiul broaºtei.
   * ªi, evident, în toate aceste chestiuni, cineva trebuie sã dea
tonul. De curând, cazul Mugur Isãrescu, mult prea longevivul
guvernator al Bãncii Naþionale a României, a revenit în atenþia
opiniei publice prin ºtirea cã împricinatul ar fi fost colaborator al
fostei Securitãþi. A fost sau nu a fost? Gâlceavã naþionalã în toatã
regula. Îl schimbãm sau nu  îl schimbãm din funcþie? Gâlceava
de care vorbim, mie cel puþin, îmi provoacã un râs îngãduitor.
Legea bunului simþ te îndeamnã sã te întrebi dacã acest lucru nu
a fost cunoscut pânã acum, datã fiind longevitatea lui Mugur
Isãrescu în aceastã importantã funcþie. La mintea cocoºului este
ºi faptul cã respectivul demnitar s-a bucurat de sprijinul serviciilor,
cu care, de-a lungul vremii aproape sigur cã a ºi colaborat. Ce i-
a apucat atunci pe bãieþi? S-or face cãrþile pentru altcineva în
fruntea BNR? Cine ºtie?! Premierul Ludovic Orban a dorit sã punã
repede lucrurile la punct ºi s-a simþit dator sã declare ritos cã nu
este obligatoriu ca omul din fruntea BNR sã fie schimbat doar
pentru cã a fost colaborator al fostei securitãþi. Ce spui, Franþ?
Cine fãcea paradã mai zgomotoasã de anticomunism ºi
antisecurism  pânã acum? Nu cumva voi, dreptacii lui peºte prãjit?
Ce v-a determinat sã vã întoarceþi cu 180 de grade aºa, pe
neaºteptate? Realimentarea unor rezerve ? Sau?
   * Parlamentul a decis impozitarea pensiilor speciale, printr-un
consens cam ciudat între forþele politice, dacã avem în vedere
disputele de pânã acum. Pãrerea noastrã? Scandalul este departe
de a se fi încheiat. Bibicul (p.cf. Eugen Mãicãneanu)

Încã o varã de coºmar? Moare covidul de ciudã cã pentru el nu se
mai gãsesc fonduri la fel de frenetice! Pune-þi
pofta-n cui, covide, cã ºi tu ai pãpat sume pe
aparaturã, care stã ºi acum nefolositã prin
spitale, cã nu existã personal specializat s-o
punã-n funcþiune! Ciocu’ mic!
12 iunie - Domn ministru al Sãnãtãtþii, acest
Peter Pan de Mya, zice într-o declaraþie cã aceia
care nu cred în existenþa coronavirusului au
probleme de “naturã psihicã”. Cu alte cuvinte,
gãsite în dicþionarul psihiatriei, aceºti oameni
sunt “bolnavi psihic”, situaþie care, în aceastã
specializare medicalã, este caracterizatã aºa:
“Un individ devine bolnav psihic atunci când
nu se mai acceptã pe sine însuºi sau pe alþii,
când are o preocupare excesivã pentru propriul
corp ºi propria persoanã, când pierde contactul
cu realitatea retrãgându-se în propria lume ºi
nu se mai poate adapta normelor sociale,
ocupaþionale ºi culturale.” ªi mulþi cei care, sub
dictatura stalinistã, au crezut în valorile
democraþiei ºi au dezavuat comunismul ºi
dictatura au fost declaraþi “nebuni”, ºi au fost
internaþi în spitale adecvate. Acum, domn
ministru pare a vrea sã reediteze trecutul nefericit,
cu aluziile la “nebunie” ale unor cetãþeni. Peter,
vezi cã faci confuzie între a crede sau nu în
ceva care existã ºi a fi sigur cã se exagereazã...
nebuneºte cu acea existenþã!
13 iunie – Spre deosebire de Peter, care este
unde nu ar trebui mai deloc, un om care este
unde trebuie, anume, în vârful ierarhiei
Academiei Române, dl. prof. dr. acad. Ioan
Augustin Pop, zice cã închiderea bisericilor
ca mãsurã de protecþie anticoronavirus, este
una zadarnicã, întrucât în felul acesta nu se
rezolvã dispariþia virusului, dimpotrivã,
tensioneazã ºi mai mult populaþia creºtinã sau
de orice altã credinþã religioasã. Exact asta
ºi vrem, îºi zice, probabil, în sinea lui, Peter
Pan de Mya, sã-i înnebunim de tot, pe toþi
credincioºii, sã le scoatem religia din cap,
trãiascã neomarxismul ºi conducãtorii lui
iubiþi! Ah, sunt nebun de fericire!
14 iunie - În România erau azi, 1394 de cazuri
de morþi diagnosticaþi cu coronavirusul cel
zurbagiu. 1394 la 20 milioane - sã zicem –
de locuitori, revine 0,0000697 la sutã! Sau
0,001394 la 1 milion de locuitori! Excelente
procente, dincolo de tragismul oricãrei morþi!
Dacã am mai scade ºi cazurile de decese
arondate Covid-19, aºa, de dragul raportãrilor
care sã justifice fondurile primite ºi decontate,
el ar mai scade! O “nebunie” întreagã, ce mai,
vorba lui Peter Pan de Mya! (https://
www.mediafax.ro/coronavirus/coronavirus-
in-romania-live-update-14-iunie-275-noi-
cazuri-si-14-decese-confirmate-in-tara-
19283423) (G News pt conf DDS)
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Importanþa Tratatului de la Trianon (2)
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Române, 07 Iunie 2020

Care este realitatea? Mulþi spun
astãzi, în plin relativism, cã adevãrul
este aºa cum îl vede fiecare („adevãrul
semnificaþie”), ceea ce este, însã,
evident, lipsit de consistenþã logicã.
Când vorbim despre noua arhitecturã
a Europei Centrale ºi de Sud-Est de
dupã Primul Rãzboi Mondial, este
obligatoriu sã facem distincþie între
realitãþile de fapt ºi cele de drept. De
fapt, toatã ordinea veche a regiunii s-
a prãbuºit în anul 1918, când au cãzut
patru imperii ºi s-au format noi state
ori s-au întregit altele, dupã criterii
etnice ºi naþionale. Cauza acestei
imense schimbãri a fost, fãrã îndoialã,
lupta de emancipare naþionalã a
popoarelor, declanºatã în secolul al
XVIII-lea ºi ajunsã la apogeu în
„secolul naþionalitãþilor” ºi la anii
1900. Ocazia schimbãrii iminente a
fost, fãrã îndoialã, rãzboiul mondial,
„marele rãzboi”, care a favorizat
împlinirea voinþei popoarelor, pe
fondul înfrângerii Puterilor Centrale.
De drept, noua ordine a fost
acceptatã în anii 1919-1920, prin
pomenitele tratate de pace.

Pentru români, cehi, slovaci,
croaþi etc., momentul culminant al
schimbãrilor a fost toamna anului
1918. Tratatul de la Trianon
înseamnã pentru aceste popoare
doar desãvârºirea procesului, prin
consfinþirea internaþionalã a unei
realitãþi preexistente. În viziunea
acestor popoare, nu marile puteri au
creat România Întregitã, Slovacia (în
cadrul Cehoslovaciei) ºiCroaþia (în
cadrul Regatului Sârbilor, Croaþilor
ºi Slovenilor), ci chiar popoarele

respective, prin elitele lor, în urma
miºcãrilor de emancipare naþionalã.
Este clar pentru oricine cã nu
Trianonul a hotãrât destrãmarea
Imperiului Austro-Ungar, ci chiar
naþiunile care nu au mai vrut sã
trãiascã în „închisoarea popoarelor”.
Pentru români, Tratatul de la Trianon
nu are cum sã fie considerat drept
înfãptuitor al unirii Transilvaniei cu
România, din moment ce acest
document a oficializat doar, în plan
internaþional, o realitate mai veche.

Tratatul de la Trianon nu a hotãrât
unirea Transilvaniei cu România,
ci doar a consfinþi t  în plan
internaþional actul înfãptuit de
români în 1918.

Unirea provinciilor româneºti,
inclusiv a Transilvaniei, cu România
nu s-a fãcut în urma tratatelor încheiate
de învingãtori cu statele învinse (prin
urmare, nici în urma Trianonului), ci
datoritã miºcãrii de emancipare
naþionalã, culminate cu deciziile luate
la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia.
Tratatul de la Trianon nu a hotãrât
unirea Transilvaniei cu România, ci
doar a consfinþit în plan internaþional
actul înfãptuit de români în 1918.
Frontierele României Întregite nu au
fost recunoscute doar la Trianon, ci ºi
la Saint-Germain (graniþa de nord-est
a României, cu Polonia), Neuilly-sur-
Seine (graniþa de sud-est, cu Bulgaria;
astfel, pentru români, Trianonul este
doar un episod juridic, legat de graniþa
de vest a României (este drept, extrem
de importantã), din epopeea Marii
Uniri. În consecinþã, acþiunile
organizate de România la cei o sutã

de ani trecuþi de la semnarea
Tratatului de la Trianonse
coreleazã, în general, cu
acelea ale þãrilor ºi
popoarelor eliberate la 1918
de sub dominaþia austro-
ungarã. Este bine ca aceste
acþiuni sã se refere la
recunoaºterea internaþionalã
ale deciziilor popoarelor, la noua
arhitecturã europeanã de dupã Marele
Rãzboi, care nu este decizia Marilor
Puteri; acestea din urmã nu au fãcut
decât sã recunoascã actele popoarelor
eliberate. Aceste popoare din
vecinãtatea României au învãþat sã nu
fie la remorca ofensivei ungare, sã nu
rãspundã mereu ºi punctual
provocãrilor venite de la Budapesta.
Argumentele principale ale Ungariei
împotriva Trianonului erau bazate, la
1920, pe dreptul istoric, pe dreptul
sabiei, pe „misiunea civilizatoare a
maghiarilor în Bazinul Carpatic”.
Dealtminteri, în anumite documente
orchestrate de cercuri oficioase ale
Budapestei, se itereazã ºi astãzi ideea
rasistã cã, la 1920, marile puteri
occidentale au dat Transilvania, „perla
Regatului Ungariei” pe mâna
„necivilizatei Românii balcanice”.
Argumentele României, Slovaciei,
Croaþiei etc. se centreazã pe etnia
majoritãþii populaþiei, pe decizia
majoritãþii populaþiei, pe dreptul
popoarelor de a-ºi hotãrî singure
soarta (principiul autodeterminãrii
popoarelor, susþinut ºi impus de
S.U.A. prin preºedintele Woodrow
Wilson).

Dupã cum se vede, este vorba
despre douã viziuni complet diferite.
În dreptul internaþional, nici la 1919-
1920 ºi nici acum, argumentele
Ungariei nu au validitate, nu fac parte
din arsenalul democraþiei ºi nu au fost
recunoscute de cãtre comunitatea
internaþionalã. Poziþia Ungariei este
singularã, izolatã, pe când poziþia
României este împãrtãºitã de mai
mulþi actori în cadrul configuraþiei
internaþionale. Deciziile de
recunoaºtere a noilor state ºi a celor
întregite la 1918 au fost revalidate (în
mare mãsurã) dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial, apoi la Conferinþa de la
Helsinki (1975) ºi apoi dupã cãderea
Cortinei de Fier. Pentru noi, pentru

români, este dureros cã au rãmas
în vigoare urmãrile Pactului
Ribbentrop-Molotov (încheiat la 23
august 1939), care, deºi a fost
denunþat, produce, în continuare,
efecte. Dar acest fapt grav nu are
legãturã cu Trianonul. Graniþa de vest
a României cu Ungaria, cu excepþia
episodului din 1940-1944 (petrecutã
în timpul unui regim totalitar fascist,
condamnat de toate instanþele
internaþionale), a rãmas de un secol
neschimbatã, fiind consideratã
expresia relaþiilor democratice ºi a
principiilor internaþionale de
convieþuire paºnicã. Unirea
Transilvaniei cu România nu a fost
actul unei elite (deºi elita l-a votat),
ci un act democratic cu caracter
plebiscitar: 1228 de delegaþi, aleºi ºi
numiþi din partea unitãþilor
administrativ-teritoriale, partidelor
politice, bisericilor, asociaþiilor
profesionale, femeilor, studenþilor
etc., au votat la 1 Decembrie 1918
nu doar în numele lor individual, ci
ºi al milioanelor de români care le-
au delegat dreptul de vot, prin
documente de încredinþare, numite
„credenþionale” (publicate recent, în
cele opt volume ale lucrãrii
monumentale numite „Construind
Unirea cea Mare”, elaborate de
Universitatea „Babeº-Bolyai”). Prin
urmare, un vot exprimat la Alba Iulia
este votul a zeci ºi sute de români,
iar toate cele 1228 de voturi
reprezintã, de fapt, poziþia tuturor
românilor transilvani. Conform
recensãmintelor austro-ungare,
românii reprezentau majoritatea
absolutã a Transilvaniei (cu Banatul,
Criºana ºi Maramureºul).

Dupã orice rãzboi, oriunde ºi
oricând în lume, au fost învinºi
ºi  învingãtori .  Întotdeauna,
învinºii au fost pedepsiþi, iar
învingãtori i au decis soarta
þãrilor din zona lor de acþiune.

Continuare în numãrul urmãtor
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Dupã ce Parlamentul României a
refuzat sã voteze prelungirea stãrii de
alertã, au explodat brusc, din condei,
cazurile Covid. Dacã a vãzut cã-i þin
fentele ºi impresia artisticã în rîndul
turmei, dupã ce a lansat ºopîrla cu
Ardealul ºi a dat un ºut zdravãn
Trianonului, repetentul în materie de
limbã românã, istorie, legislaþie ºi
constituþionalitate, K. Johannes Un
scoate din nou pe gaura cheii limbajul
tembelist de dupã blocuri: „în faþa
unei boli, ori eºti pre cáut ori eºti
prost”. Dupã atîtea pre cãutãri de
declaraþii tîmpe ºi pentru un astfel de
comportament ilicit în formã
continuatã, în alte state, un preºedinte
ar fi fost arestat imediat. În ce-l
priveºte pe dictator, ar fi potrivitã
demararea procedurii de suspendare.
Dar cine sã facã acest lucru? „Abuzele”
lui Ciolacu? Dacã P.S.D.-ul n-ar fi
pãstorit de oamenii noii securitãþi,
Ciolacu, Stãnescu, dacã ar mai fi fost
un Dragnea, demult era demaratã
procedura de suspendare ºi demitere
a acestui trãdãtor al României! Tot
timpul m-am întrebat cine sînt ºi cît
de îndobitociþi au fost cei 50% care
au votat la prezidenþiale niºte infecþi
precum Bãse ºi K. Johannes Un, doi
antiromâni care au batjocorit la propriu
naþiunea! ªi batjocura nu se opreºte
aici. Cînd România este învîrtitã pe
degete de niºte peneliºti dezaxaþi, care
au mãtrãºit banii pensionarilor ºi
copiilor, în frunte cu K. Johannes Un,
din opoziþie se ridicã pupãtorul în dos
al americanilor ºi al L.G.B.T.-iºtilor,
Dan Barna. Alþi actori, alte roluri tragi-
comice! Acesta a cerut public sã-i
ajutãm mai mult pe americani în criza
prin care trec. În mod voalat, sugereazã
cã România trebuie sã cumpere mai
vîrtos fiare casate ruginite din America
ºi sã livreze prospãturi la Deveselu.

Casele regale trebuie judecate pentru comerþul cu sclavi
negri, iar dictatorul K.Johannes Un pentru trãdare de þarã
În America e un spectacol de

(e)stradã, cu ºi pentru neo-marxiºtii ºi
idioþii globalizaþi de pe planetã, care
încurajeazã dispreþul faþã de majoritate,
un dispreþ care continuã sã se umfle.
Vinovaþi sînt cei care au dus la
exacerbarea rasismului ºi cei care au
promovat teorii aberante ale privilegiilor
excesive ºi discriminarea pozitivã. O
reprezentaþie similarã am avut noi pe
10 august, 2018, francezii au avut ºi ei
revolta vestelor galbene, cu participarea
„defavorizaþilor” din St. Denis. Usereul
lui Barna este parte a neomarxismului
vesel, de (e)stradã. Pentru asta au fost
creaþi, ca partid suport al
internaþionaliºtilor, iar acum încearcã cu
disperare sã menþinã vie mumia unui
parteneriat strategic inexistent. Sã nu fie
Barna informat cã dictatorul nostru are
mai multe caschete pe cap? Cã dictatorul
nostru primeºte befehl-uri de la
bundeskanzlerin, cocheteazã cu
chiriaºul de la Élysée ºi îi sprijinã demult
pe americani? Pãi, Trump i-a dat
degeaba ºapca de cinci lei?

Apelînd la logica desfãºurãrii
falselor prioritãþi ale guvernului Orban,
sã ne amintim cã imediat dupã
investire, au lucrat numai în favoarea
aºa-zisei „relaþii strategice” dintre
Bucureºti-Washington-Berlin. O relaþie
umflatã mediatic, bazatã pe
interconectarea secretã între influentele
agenþii guvernamentale americane ºi
liderii serviciilor secrete româneºti,
prin care Washingtonul lui Trump,
ajutat de dictatorul K. Johannes Un,
stoarce vîrtos din bugetul þãrii noastre.
În noiembrie 2019, Guvernul Orban a
achiziþionat cinci avioane americane
care au costat România 300 de
milioane de euro, de trei ori mai mult
decît preþul pieþii. Tot în noiembrie
2019, Guvernul Orban a achitat în
avans douã miliarde lei pentru
contractul cu rachete Patriot. Pe vremea
pandemiei, guvernul Sicã 3 a
achiziþionat cca 8.680 de bucãþi obuze
cu bombe de iluminare, tot de la
americani. Conform specialiºtilor în
domeniu, bombele de iluminare au
fost utilizate în Primul Rãzboi Mondial.
În conflictele militare actuale au fost
înlocuite cu dispozitive de vedere pe
timp de noapte, drone cu camere de
luat vederi, senzori... Deci, K.

Johannes cumpãrã „antichitãþi” -
gunoaie de la cei ce vor sã se
debaraseze de ele -, la preþuri de
noutãþi. Mai-marii S.R.I. ºi S.I.E. ºtiu
cã acest „parteneriat” nu-i decît o
balivernã prin care americanii cer tot
ce vor pentru ºepcuþa de cinci lei pe
care Trump i-a pus-o pe tãrtãcuþa
dictatorului, dar se prefac în continuare
în faþa noastrã! Ce pedeapsã ar trebui
sã primeascã dictatorul ºi locotenenþii
sãi, ale cãror „succesuri” se mãsoarã
în devalizarea bugetului de stat,
corupþie, complicitate ºi trãdare? Cînd
îi vom vedea cu urechile prinse în
achiziþiile aberante, în împrumuturile
uriaºe, în modul penal în care s-au
purtat cu þara ºi cu românii?

Dacã a venit iar vorba despre
americani, sã aruncãm o privire la
gunoaiele lor, care au început sã putã
de la o poºtã a manipulare. Pînã va
veni ºi la noi Elon Musk sã ne
conecteze la conºtiinþa cosmicã, ar fi
cazul sã ne folosim neuronii daþi de
Dumnezeu ºi sã observãm cã butaforia
Covidului s-a cam destrãmat din
cauza numeroaselor procese la nivel
de state, pentru informaþii cu caracter
fals care au panicat oamenii planetei,
pentru abuzuri ºi încãlcãri de drepturi
ºi libertãþi individuale. ªi în S.U.A.
Covidul s-a cam lãsat pãgubaº, iar
furia ºi forþa strãzii a întors foaia în
încercarea de a rescrie istoria
manipulatorilor. Rasismul ºi drepturile
negrilor au fost readuse forþat în prima
linie, concomitent cu jaful ºi
devastarea! Cei de culoare se rãfuiesc
cu reperele ºi monumentele istorice.
Sînt doborîte ºi vandalizate statui,
oamenii îngenuncheazã în faþa celor
de culoare, iar alþii le spalã picioarele
în public. Circul devine credibil ºi
capãtã adepþi. Dacã ceva ar trebui
dãrîmat în lume, casele regale ar trebui
anihilate ºi interzise, aceºti regi leneºi
cu toatã camarila lor, care au exploatat
ºi vîndut sclavii negri din colonii, care
ºi astãzi trãiesc ºi lenevesc pe banii
publici. Aºadar, în S.U.A., cei care pînã
mai ieri impuneau mãsuri drastice de
izolare ºi distanþare, azi susþin
aglomerarea manifestaþiilor anti
Trump. Nu e circul nostru, nici
maimuþele noastre, însã sceleraþii
planetei se joacã cu viitorul omenirii!

Dacã injecþia pandemiei n-a dat
roade în discreditarea lui Trump, dacã
nici cu Micheal Flynn n-a mers cum
socotiserã, cobrele întunericului au
trecut la „planul B”. ªi ce sã vezi, în
America a început nebunia rasismului
ºi se extinde precum pandemia,
întreruptã subit din lucru, de crima
oribilã. Dacã nici asta n-o sã
funcþioneze, se vor folosi alte miºcãri
de trupe, ca sã-l treacã pe Trump pe
linia moartã. Bush jr. a dãrîmat
„gemenele” pentru un rãzboi! Mai sînt
cîteva luni pînã la alegerile
prezidenþiale din S.U.A., iar teroriºtii
care au asasinat pacea planetei, ºi aici
am în vedere pe Obama, Clinton,
Biden, sînt disperaþi. Covidul a fost
paravanul dupã care s-a preparat reþeta
panicii globale, o strategie criminalã,
menitã sã declanºeze o crizã
economicã mondialã, o crizã
financiarã, crize sociale, digitalizarea
banilor, falimentarea afacerilor mici,
acapararea de fonduri de investiþii
strãine, care sã elimine concurenþa,
adicã sã stopeze afacerea dupã
achiziþie, implementarea vaccinului
obligatoriu, rãspîndirea de virusuri,
isterie ºi haos social, sinucideri, crime,
implicit reducerea populaþiei globului.

Pandemia a avut, iniþial, scopul
de a stopa economia în creºtere a
Chinei ºi dependenþa mai multor
state de China, dar ºi susþinerea
intereselor globale ale industriei
farmaceutice. În concluzie,
industria farmaceuticã, mãºtile,
dezinfectanþii ºi lanþurile globale
alimentare ºi-au vîndut stocurile ºi
au realizat încasãri uriaºe. China a
fost avertizatã de mai multe ori de
S.U.A. ºi lovitã în avîntul
economic, iar dacã nu rãmîne în
pãtrãþica locului doi mondial, data
viitoare se va confrunta cu un atac
mult mai dramatic. Am vãzut cu toþii
ce înseamnã un rãzboi biologic ºi
cum acesta pune rapid pe butuci
toate statele lumii. Ar fi fost o
minune dacã acest Covid ar fi ucis
structurile de criminalitate
organizatã la nivel de stat,
economie, justiþie, de pe vremea
dictaturii bãsiste ºi din actuala
dictaturã iohannistã.

 continuare în pagina 9



opiniiOBIECTIV mehedinþean 18 - 24.06.2020 pag. 9

   Cine nu a fãcut treabã la primãrii
pânã acum, nici cã mai are timp. Mai
sunt trei luni pânã la alegerile locale.
Primarii nu mai pot îngrãºa porcul
înainte de Crãciun, ar spune unii. Dar
nu este adevãrat. Este posibil un tur
de forþã de trei luni care sã
suplineascã lipsa de activitate ºi de
realizãri din ultimii 4 ani de mandat.
Nu este niciun secret cã edilii încep
tare ºi se sting în urmãtorii 2 ani,
dupã care, în ultimul an încep sã îºi
lanseze mai multe proiecte pe care le
aveau ca rezervã pentru campania
electoralã. Unii le aveau salvate, alþii
nu au niciun proiect, nici în mandat,
nici pentru ultimele luni de mandat.
Pur ºi simplu nu le-a ieºit nimic.
Adicã nu au fost în stare sã punã în
aplicare programul în baza cãruia le-
au luat voturile alegãtorilor.
   ªi mai sunt primari care au rãmas
cu un singur mandat, deºi se spune
cã primarul în exerciþiu are prima
ºansã ºi este foarte greu de bãtut.
Poate doar dacã îl prind vreo doi

 ªtefan Bãeºiu

Hai cu asfaltul, cã vin localele!
sãteni supãraþi, prin comunã, ºi îi
aplicã o corecþie. Dincolo de glumã,
chiar se poate sã salvezi un mandat
de 4 ani, dacã dai drumul la asfaltãri
masive în ultimele 3 luni. Pe toate
uliþele ºi mai ales acolo unde nu ai
ajuns niciodatã cu asfaltul sau cu alte
lucrãri de infrastructurã.
   Impactul este foarte mare când
cetãþenii se trezesc dupã 20 sau 30 de
ani de promisiuni cu asfalt la poartã.
Acolo sunt voturi certe, pe care nu le
mai pun la socotealã adversarii politici.
Toatã lumea le trece în dreptul
primarului. Este foarte dificil sã mai
prinzi vreun vot dacã ai o lucrare de
care tragi de 4 ani ºi nu se mai terminã.
De exemplu, o reþea de alimentare cu
apã, un asfalt care nu mai ajunge unde
trebuie. Sau o canalizare care nu este
conectatã ºi care nu va funcþiona
niciodatã. Dar asfaltul este primul care
se vede. Într-un final de mandat plin
de lacune, de odihnã, de eºecuri ºi de
nerealizãri, asfaltul proaspãt e ca un
glonþ magic. El fascineazã ºi produce

impactul scontat.
   Alegãtorul simte mirosul de asfalt
încins: plus cã pe final de mandat
primarul e mai aproape de oameni ºi
mai deschis. Vine la om, alegãtorul
vine cãtre el. Se bat pe umãr reciproc
ºi el gratuleazã. Primarul chiar stã
lângã constructor ºi se consultã. Chiar
îi dã indicaþii ºi explicã tehnologia ºi
procesul tehnologic sãtenilor care se
adunã. Astfaltul e practic de la
Dumnezeu. Chiar Maica Domnului
vegheazã asupra lucrãrilor ºi asupra
termenului de execuþie. Nu încape
vorba cã aºa se întâmplã. Sãteanul
poate sã cearã sã i se toarne asfalt ºi
în faþa porþii ºi sã fie aranjat în aºa fel
încã sã fie o rampã mai uºor de urcat.
Chiar ºi un pic mai în curte poate fi
pus asflatul. Nu e niciun fel de
problemã, cã tot din buzunarul
primãriei, adicã al omului se
deconteazã o suplimentare de lucrãri.
Tot omul îºi plãteºte asfaltul de la poartã
sau din curtea casei, pentru cã din banii
lui se executã cam toate, inclusiv unele
vile ale edililor. Alegãtorul ºtie treaba
asta, dar zice cã e ok, dacã edilul mai
face treabã în comunã. Primar

„destoinic” este cel care îºi creºte vila
ºi în acelaºi timp creºte ºi investiþiile
în localitate. Omul nu se supãrã cã furã
primarul, dacã are asfalt la poartã. Aºa
este românul. Nici DNA-ul nu se
supãrã. Mai ales în ultimii doi ani.
Procurorii par cã au fost ºi ei mulþumiþi
ºi i-au lãsat în pace pe primari. Poate
acum, în ultimele luni o sã mai vedem
ceva anchete apãrute peste noapte ºi
lucrãri, inclusiv de asfaltare, luate la
verificat.
   Se practicã în campaniile electorale
anchetele ºi nimeni nu comenteazã
pentru cã justiþia „lucreazã” tot timpul,
dar mai ales în apropierea alegerilor.
Unele anchete chiar influenþeazã
alegerile ºi edilul îºi pierde scaunul.
În multe situaþii, anchetele au efect
invers ºi sunt destule exemple în care
primarii au fost realeºi, fiind dupã
gratii. Lumea a considerat cã a fost
vorba de o anchetã pentru campania
electoralã, mai ales dacã este vorba
de fapte mai vechi.
   Una peste alta, alegãtorul are ºi el
mulþumirea cã mãcar o datã la patru
ani vine ºi asfaltul la el la poartã. E
bun, e sfânt.

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

Acoliþilor din conducerea statului
român le vine ca o mãnuºã orice
tip de apocalipsã.

Lui K. Johannes i-a priit de
minune Covidul care s-a plimbat
printre noi, umflat mediatic, prin
isteria televiziunilor ºi foamea lor de
audienþã. Îi prieºte cã s-a ales praful
de economia þãrii, de cultura ºi
regulile de convieþuire normale.
Haosul este alchimia din care un
dictator se hrãneºte. Dictatorul K.
Johannes Un este preocupat
exclusiv de deþinerea controlului ºi
rejectarea, instinctivã, a oricãrei
tentative de a fi controlat, iar calculul

Casele regale trebuie... urmare din pagina 8

sãu aratã cã prelungirea stãrii de
alertã îl avantajeazã, anticipatele
fiind varianta favorabilã jocurilor
sale, indiferent de costurile
implicate. Pesedistul Ciolacu, care
se miºcã precum vorbeºte, adicã, în
reluare, aºteaptã cu o pasivitate
agresivã, învierea morþilor ºi viaþa
veacului ce va sã vinã! Partea lui de
competenþã se rezumã la executarea
dispoziþiile primite de la serviciile cu
care conlucreazã în vederea þinerii
P.S.D. în lesã.
   În istoria noastrã puþini politicieni
au fost originali, cei mai mulþi, niºte
copii vulgare, murdare ºi penale.
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Începând de miercuri, 17.06.2020, în
conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr. 476/2020
privind prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul
României ºi mãsurile care se aplicã pe durata acesteia
pentru prevenirea ºi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, s-a reluat traficul internaþional de
persoane ºi mãrfuri prin mai multe puncte de trecere
a frontierei deschise la graniþa cu Bulgaria, R.
Moldova, Ucraina ºi Serbia, dupã cum urmeazã:
- P.T.F. Negru Vodã rutier ºi feroviar (judeþul
Constanþa)
- P.T.F. Turnu Mãgurele rutier (bac) ºi portuar
(judeþul Teleorman)
- P.T.F. Porþile de Fier II rutier (judeþul Mehedinþi)
- P.T.F. Jimbolia feroviar (judeþul Timiº).
-P.T.F. Sighetu Marmaþiei rutier (judeþul Maramureº)
   Mãsura va contribui la fluidizarea traficului prin
punctele de trecere, în contextul mãsurilor de
relaxare pentru efectuarea cãlãtoriilor internaþionale
si a creºterii valorilor de trafic la frontierã.
   Reamintim faptul cã, la graniþa cu Ungaria, încã
de la mijlocului lunii mai, traficul a fost reluat
gradual, în prezent fiind operaþionale 11 puncte de
trecere a frontierei (10 în regim internaþional pentru
persoane, autoturisme ºi camioane ºi 1 pentru
lucrãtorii transfrontalieri), sens în care
recomandãm participanþilor la trafic tranzitarea
tuturor acestora, astfel încât sã evitãm apariþia
suprasolicitãrilor în unele dintre acestea.
În continuare rãmâne suspendatã temporar, total sau
parþial, activitatea prin urmãtoarele puncte de trecere
a frontierei de stat, astfel:
La frontiera româno-ungarã:

- P.T.F. Carei - feroviar,
judeþul Satu Mare.
- P.T.F. Sãcuieni, judeþul
Satu Mare (cu excepþia
lucrãtorilor transfrontalieri)
La frontiera româno-
bulgarã:
- P.T.F. Lipniþa, judeþul

Constanþa
- P.T.F. Dobromir, judeþul Constanþa
- P.T.F. Bechet (cu excepþia traficului de marfa)
La frontiera româno-ucraineanã:
- P.T.F. Isaccea, judeþul Tulcea
La frontiera româno-moldoveanã:
- P.T.F. Rãdãuþi Prut, judeþul Botoºani
- P.T.F. Oancea, judeþul Galaþi
La frontiera româno-sârbã:
- P.T.F. Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi
(cu excepþia traficului de marfã)
- P.T.F. Orºova, judeþul Mehedinþi
- P.T.F. Moldova Noua, judeþul Caraº-Severin
- P.T.F. Naidãº, judeþul Caraº-Severin
- P.T.F. Vãlcani, judeþul Timiº
- P.T.F. Stamora Moraviþa, judeþul Timiº -
feroviar (cu excepþia traficului de marfã)
- P.T.F. Lunga, judeþul Timiº
- P.T.F. Foeni, judeþul Timiº
   Mai multe informaþii privind situaþia punctelor
de frontierã se regãsesc pe aplicaþia Trafic on-line
care poate fi accesatã la adresa http://
www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.

În continuare, se interzice intrarea pe
teritoriul României, prin punctele de trecere a
frontierei de stat, a cetãþenilor strãini din state
Non-UE, respectiv care nu aparþin spaþiului
Economic European ºi Confederaþiei Elveþiene,
precum ºi apatrizilor. Sunt exceptaþi de la aceste
prevederi urmãtorii cetãþeni strãini:
* membri de familie ai cetãþenilor români;
* membri de familie ai cetãþenilor altor state membre
ale U.E. sau ale Spaþiului Economic European ori ai

Trafic reluat prin unele puncte de frontierã
Confederaþiei Elveþiene, cu rezidenþã în România;
* persoane care posedã o vizã de lungã ºedere, un
permis de ºedere sau un document echivalent
permisului de ºedere eliberat de autoritãþile, ori un
document echivalent acestora emis de autoritãþile
altor state, potrivit dreptului U.E.;
* persoane care se deplaseazã în interes profesional,
dovedit prin vizã, permis de ºedere sau un alt
document echivalent, respectiv cadre medicale,
cercetãtori în domeniul medical, cadre medicale pentru
îngrijire geriatricã, precum ºi transportatorii ºi alte
categorii de personal implicat în transportul de bunuri
care asigurã astfel de transporturi necesare;
* personal diplomatic sau consular, personal al
organizaþiilor internaþionale, personal militar sau
personal care poate asigura ajutor umanitar;
* persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaþi ca
urmare a acordãrii protecþiei consulare;
* pasageri care cãlãtoresc din motive imperative;
* persoane care au nevoie de protecþie
internaþionalã sau din alte motive umanitare.
   În continuarea mãsurilor dispuse de cãtre oficialii
ministerelor afacerilor interne din România ºi
Ungaria pentru fluidizarea traficului la graniþa
comunã, autoritãþile maghiare au comunicat faptul
cã începând cu data de 17.06.2020, ora 00:00
(ora Ungariei), cetãþenii români pot tranzita
teritoriul Ungariei fãrã restricþii. Aceastã mãsura
se aplicã deopotrivã cetãþenilor proprii.
   Reamintim faptul cã, începând cu data de 15.06.2020,
ora 00.00, sunt exceptate de la mãsura de carantinare/
izolare la locuinþã persoanele care sosesc din þãrile
stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul Naþional
de Sãnãtate Publicã, aprobate prin hotãrâre a Comitetului
Naþional pentru Situaþii de Urgenþã: Austria, Bulgaria,
Cehia, Cipru, Croaþia, Confederaþia Elveþianã, Germania,
Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta,
Norvegia, Slovacia, Slovenia ºi Ungaria (https://
www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/
1798-lista-zonelor-afectate-valabila-de-la-15-06-
2020). Totodatã, persoanele care vin în România din
þãrile care fac obiectul excepþiei de la carantinare/izolare,
dar care, înaintea plecãrii din þara respectivã, nu au stat
cel puþin 14 zile pe teritoriul acesteia intrã în carantinã/
izolare la locuinþa/ locaþia declaratã, împreunã cu
colocatarii, inclusiv familia/aparþinãtorii, dupã caz.
   Revenim cu precizarea cã, la intrarea în þarã, pe
lângã controlul specific, persoanele sunt preluate
de cãtre reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
pentru completarea declaraþiei pe proprie
rãspundere ºi efectuarea triajului epidemiologic.
 Modelul de declaraþie se regãseºte ºi poate fi
descãrcat de pe site-ul poliþiei de frontierã, de la
urmãtorul link:  https://www.politiadefrontiera.ro/ro/
main/i-model-declaratie-de-completat-la-intrarea-
in-tara-pentru-participantii-la-trafic-20303.html.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
 Agent ºef de poliþie CORINA MORARU

Personalul Sistemului de Gospodãrire a
Apelor Mehedinþi, împreunã cu instituþiile
partenere, Agenþia pentru Protecþia Mediului,
Direcþia Silvica Mehedinþi, Viceprimarul
municipiului Drobeta Turnu Severin, domnul
Daniel Cîrjan ºi Prefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Cristinel Pavel, au participat vineri, 12
iunie, la o acþiune de ecologizare a malului
severinean al Dunãrii. Considerãm cã autoritãþile
au oferit un exemplu cetãþenilor din zonã ºi îi
îndemnãm la un comportament responsabil, astfel
încât menþinerea curãþeniei sã fie o prioritate pentru
cei care locuiesc în zonã, iar deºeurile sã nu îºi
mai facã apariþia în preajma celei mai importante
ape curgãtoare din þara noastrã.

Acþiune de ecologizare a malului severinean al Dunãrii
   Zona, deºi împânzitã de deºeuri menajere ºi
asimilabile, lãsate în urmã de persoane care nu au o
conduitã prietenoasã cu mediul, a fost curãþatã în
decurs de câteva ore, de cãtre angajaþii instituþiilor
anterior menþionate, sperând ca demersul lor sã fie
un semnal pozitiv, care sã îi determine pe severineni
sã nu mai arunce gunoaiele la întâmplare.
   “Starea mediului depinde de fiecare dintre noi,
fiind o responsabilitate care ne aparþine, în
vederea menþinerii unei vieþi sãnãtoase, într-un
cadru natural ºi salubru. Mulþumesc pe aceastã
cale tuturor celor implicaþi în acest eveniment!
#fapteBunePentruMediu “, a declarat Cosmina
Neamþu, director al Sistemului de Gospodãrire
a Apelor Mehedinþi, pe pagina sa de socializare.
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   De trei luni suntem bombardaþi zi
de zi cu informaþii apocaliptice
privind numãrul de infectaþi de
Covidus - 19 ºi de morþi. Zeci de mii
de infectaþi la nivel naþional, milioane
la nivel mondial. Sute de morþi în
fiecare zi în þarã, sute de mii de morþi
în lume. Numai la un rãzboi se mai
înregistreazã asemenea dezastre
umane. Pe lângã cei morþi de
pandemia datoratã coronavirusului,
alþi mulþi, ºtiuþi sau neºtiuþi, mor din
cauza altor boli, fiindcã nu au acces
în spitale, fiindcã nu pot sã se
deplaseze la spitale mai bune ºi
medici mai pregãtiþi. Zi de zi suntem
bombardaþi cu informaþii privind
amenzile enorme, ce se dau celor ce
încalcã dispoziþiile ordonanþelor
militare de urgenþã sau de alertã…!

Bucuria ieºirii din iarnã nu am
simþit-o! Bucuria Sfintelor Sãrbãtori
ale Paºtelui nu am trãit-o! Cei ce au
avut copii, sau pãrinþi, sau fraþi în
strãinãtate le-au dus dorul ºi le-au
împãrtãºit suferinþa ºi lacrimile la
telefon. O prãpastie de netrecut s-a
adâncit între oameni de aproape ºi
de departe. Nu mai ai voie sã dai mâna
cu prietenii ºi cunoscuþii, sã te sãruþi
cu cei dragi. Umblãm cu mãºti pe faþã,
de nu ne mai cunoaºtem unii cu alþii.
Ne ferim unii de alþii, ca niºte ciumaþi.
Pãstrãm distanþa de doi metri unul
de altul, acolo unde ne mai întâlnim,
unde ne mai grupãm pe la magazine,
prin pieþe, pe aiurea. Copiii de trei
luni nu se mai duc la ºcoalã, sunt
þinuþi în casã sub teroarea lui bau-
bau de afarã. Unii sunt la izolare, alþii
la carantinã,  aºteptând cu înfrigurare
ziua când vor fi dirijaþi spre spitale,
ori spre casã. Cei trecuþi de 65 de ani
sunt avertizaþi de trei luni sã nu iasã
din casã…, parcã n-ar mai avea
nevoi, necazuri, viaþã cu toate
hãþiºurile ºi greutãþile ei. Stai în
casã…!

Temeri erau multe ºi înainte de
aceastã pandemie. O minimã culturã
sã fi avut ºi tot erai conºtient cã roiesc
în jurul nostru milioane ºi milioane
de microbi, care de care mai
periculoºi. Toþi ne asediazã sãrmana
noastrã fiinþã ºi încearcã sã dea
nãvalã înãuntru prin gurã, prin nas,
prin piele. Îþi era teamã de chimicalele
de tot felul, ce þi se dau prin alimente,
prin bãuturi, prin aer, prin apã; îþi era

Pandemia fricii
teamã de ziua de azi, dar mai ales de
ziua de mâine, de lipsuri, de boli, de
greutãþi de tot felul. Mai presus de
toate acestea, îþi era fricã de
singurãtate.

Bãtrâneþea se apropie grãbitã de
fiecare dintre noi ºi ne gãseºte mai
mult sau mai puþin pregãtiþi. Dacã n-
am avut copii, singurãtatea ne-a
însoþit toatã viaþa; dacã avem, ne
uitãm cu durere cum îºi iau lumea în
cap ºi pleacã în cele patru vânturi
dupã o viaþã mai bunã, dupã un
câºtig mai consistent. Ei pleacã,
pãrinþii rãmân, le duc dorul, le simt
lipsa ºi se gândesc cu groazã la
vremea când nu va avea cine sã le
dea un pahar cu apã sau o coajã de
pâine! Sunt pãrinþi care au fost gãsiþi
morþi în casã, dupã multe zile de la
deces, cu televizorul aprins ºi
telefonul în mânã. Încã mai aºteptau
copiii sã le vinã de departe!

Þi-e teamã cã te vei infecta ºi tu cu
boala nenorocitã ce ne bântuie, vei
muri ºi vei fi bãgat în sac sigilat, în
sicriu zlãpãtuit ºi dus direct la cimitir,
fãrã slujbã creºtineascã. Þi-e teamã
cã vei muri chiar ºi de moarte
obiºnuitã, dar la înmormântarea ta nu
vor putea sã vinã decât câþiva
cunoscuþi, nu vor putea sã-þi facã
pomanã creºtineascã, nu vei putea sã
fii nici în moarte în rând cu lumea…!

Þi-a teamã ca om de propria ta
securitate, când auzi cã adevãrate
haite de bandiþi, fie proaspãt eliberaþi
din puºcãrii, fie întorºi din strãinãtate,
bântuie oraºele ºi satele, fãcând
spargeri, jafuri, omoruri, violãri ºi
incendieri. Eºti bãtrân, eºti singur, eºti
slãbit de boalã sau de foame. Mai
trebuie sã-þi intre un bandit în casã
ca sã-þi ia ºi bruma de economie
adunatã cu greu pentru cruce ºi
pomanã, sã te sugrume, sã te violeze,
ori sã te ciopârþeascã miºeleºte…!

Þi-e teamã sã nu-þi fie rãpiþi copiii
ºi nepoþii de bandiþi de drumul mare,
traficanþi de carne vie ºi vânduþi ca
sclavi sau animale pe cine ºtie ce pieþe
ale lumii.

 Þi-e fricã simþind în nãri miros de
praf de puºcã, auzind cum marile
puteri îºi încordeazã muºchii ca sã
se impresioneze reciproc, gata sã se
ia la trântã.

continuare în numãrul urmãtor

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Când te bagi ca musca-n
lapte, riºti s-o iei peste bot! Este un
lucru bine ºtiut, dar uitat de politicienii
care îºi imagineazã cã funcþia politicã
le aduce acel plus de cunoaºtere strict
ºi înalt necesar într-un domeniu în care
este numit ca responsabil. De când cu
acest coronavirus, astfel de derapaje
de bun-simþ s-au înregistrat
sumedenie în politica româneascã, ºi
mai cu seamã în combaterea Covid-
19. Porf. univ. dr. Vasile Astãrãstoaie,
ex-preºedintele Colegiului Medicilor
din România, din care funcþie a
demisionat din motive de
neconcordanþã cu “directivele” ºi
„indicaþiile” centrale, a ripostat, de
curând, la noile directive generate de
“noua normalitate” din România, de
dupã declararea stãrii de alertã. ªi o
face la modul foarte elocvent, chiar
dacã ironic ºi caustic, adicã cu unelte
proprii unui om inteligent, care se
adreseazã ºi poporanului de rând, ºi
celui din elitã, dar amândoi ºi cu simþul
umorului, ºi cu  cel al bunului-simþ.
 Astfel, zice dl doctor:<„Secretarul de
stat Raed Arafat, într-o intervenþie
publicã, ne spune cã existã “aginturi”
(troli, servicii secrete strãine,
organizaþii oculte, nu ºtiu dacã nu a
pomenit ºi de extratereºtri), care, prin
ºtiri false ºi comentarii, iau în derâdere
eforturile conducãtorilor iubiþi,
interpreteazã în mod intenþionat
negativ mãsurile luate, lanseazã
zvonuri, care creeazã o stare de
neîncredere în populaþie, solicitã
controale privind achiziþiile publice
fãcute fãrã licitaþie etc. Sintetizat spus:
care saboteazã. De aceea au fost
sesizate serviciile secrete pentru a-i
identifica. Urmeazã, cred eu, ºi sã-i
elimine /neutralizeze. Raed Arafat are
dreptate. Iatã un exemplu de
interpretare rãuvoitoare”>
   Din panoplia celor luaþi în tãrbaca
ironiilor nu putea lipsi dl ministru Nelu
Tãtaru, de la Sãnãtate, cel care <ne
explicã cu subiect ºi predicat cã
aceastã mãsurã este absolut necesarã
pentru triajul epidemiologic, ºi cã
persoanele cu febra nu vor avea acces
în acele locuri, ºi vor fi identificate ºi
testate. În acest mod simplu, sunt
protejate atât persoanele bolnave, cât
ºi cele sãnãtoase.>
   Desigur, îºi consolideazã dl doctor
poziþia, <Secretarul de stat Raed Arafat

Ca musca-n lapte
ne spune cã este un lucru normal ºi
cã limita de admisibilitate s-a stabilit
la 37,3 grade Celsius. Imediat apar
rãuvoitorii cu ºtiri false. Trolii þipã cã
se încalcã demnitatea, libertatea ºi
intimitatea persoanei, cã nu se respectã
autonomia persoanei, cã se încalcã
legea drepturilor pacienþilor ºi legea
privind protecþia datelor personale, cã
în nicio þarã europeanã nu existã
asemenea reglementãri. Nu conteazã
dacã aceste afirmaþii sunt adevãrate
sau nu. Ele contrazic poziþia oficialã,
obiectivul real este sã împiedice
implementarea mãsurii ºi, în
consecinþã, sunt false de drept” a
continuat Astãrãstoae.>
   Cum sunt eventualele contra-
argumente? <„Serviciile secrete strãine
(cel mai probabil ruseºti, chinezeºti
sau maghiare) lanseazã teoria cã
mãsura este neºtiinþificã ºi ineficentã.
Dacã peste 90% dintre infectaþi sunt
asimptomatici, ei nu vor fi depistaþi ºi
vor transmite (clandestin, prin
contrabandã) virusul în comunitate. Nu
conteazã dacã aceste afirmaþii sunt
adevãrate sau nu. Ele contrazic poziþia
oficialã, obiectivul real este sã
împiedice implementarea mãsurii ºi,
în consecinþã, sunt false de drept.>>
   Faptul cã termoscanarea este un fel
de frecþie la un picior de lemn, nu
scapã aceleiaºi analize sarcastice, dar
obiectiv ºtiinþificã: <<Organizaþiile
oculte supraliciteazã: personalul care
efectueazã manopera nu e calificat
pentru o asemenea manevrã,
termoscanarea nu are nicio relevanþã
medicalã, acurateþea aparatelor lasã
mult de dorit (existând erori de 3 grade
Celsius), sunt numeroase situaþiile în
care o persoanã perfect sãnãtoasã
poate prezenta o temperaturã mai mare
de 37,3 deoarece temperatura
tegumentarã este influenþatã de mai
mulþi factori: vârsta, particularitãþi
individuale, stãri fiziologice, activitãþi
fizice intense, momentul zilei,
anotimpul, temperatura mediului
ambiant etc. Nu conteazã dacã aceste
afirmaþii sunt adevãrate sau nu. Ele
contrazic poziþia oficialã, obiectivul real
este sã împiedice implementarea
mãsurii ºi, în consecinþã, sunt false
de drept.>>
   Afirmând - la aceeaºi cotã a ironiei
- nevoia eventualã a intervenþiei

 continuare în pag. 12
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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.

Sâmbãtã 20 Iunie 2020 va avea
loc, pe dealul lui Sân Petru, excursie cu
pelerinaj pentru comemorarea eroilor
români ce s-au jertfit pentru patrie.
Reluarea obiceiului, a Moºilor de varã,
dorim a rãmâne o tradiþie localã pentru
toþi locuitorii zonei Gura-Vãii ºi
împrejurimi.

INVITAÞIE !!!
Persoanele care vor sã participe, sunt

aºteptate la intrarea parcãrii de la
Hidrocentrala Porþile de Fier I (Gura-
Vãii), D.E. 70 Km 350+200m.

Pornirea spre platoul celor 3 cruci
va fi la ora 9,45.

Traseul va fi de dificultate  sub medie,
pe  lungime de cca. 2.000 m, fiind
parcurs în cca. 45 de minute.

Vã aºteptãm cu drag sã continuãm
împreunã o tradiþie localã de sute de ani.

Veþi avea parte ºi de un eveniment de
neuitat încadrat de peisaje minunate
asupra Dunãrii de la cota 303. Telefon
contact: 0743174477

Delegaþiile de europarlamentari
din Germania, Olanda, dar ºi din alte þãri
au confirmat, prin semnarea Rezoluþiei
ºi acceptarea amendamentelor noastre,
cã lucrãtorilor sezonieri din România,
plecaþi la muncã în Germania ºi Olanda,
li s-au încãlcat mai multe drepturi. Mai
mult decât atât, plecarea lor a fost
organizatã în condiþii precare, care chiar
le-au pus vieþile în pericol. Astfel,
Guvernul României a încãlcat vãdit ºi cu
premeditare cerinþele europene ºi
normele OMS stabilite pentru pandemie.
   Europarlamentarul umanist Maria
Grapini ºi-a exprimat mulþumirea faþã de
succesul acestei rezoluþii, care confirmã
abuzurile sãvârºite asupra lucrãtorilor:
„Semnarea acestei Rezoluþii reprezintã
un prim pas cãtre normalitate ºi un mare
câºtig pentru drepturile omului! Am

Parlamentul European confirmã ceea
Guvernul României neagã!

propus ca legislaþia Europeanã sã fie
unitarã ºi sã prevadã obligaþia prin
contracte de muncã pentru lucrãtorii
sezonieri, sã se asigure condiþii de lucru
corecte, asigurãri de sãnãtate, platã egalã
pentru muncã egalã ºi condiþii de cazare
corespunzãtoare. Mã bucur pentru cã am
putut sã sprijin lucrãtorii sezonieri prin
semnarea Rezoluþiei ºi prin propunerile
concrete pe care le-am fãcut în
Parlamentul European!”, a concluzionat
europarlamentarul umanist, Maria
Grapini.

În cadrul rezoluþiei menþionate,
Parlamentul European solicitã Comisiei
Europene ºi statelor membre ale Uniunii
Europene sã punã în aplicare mãsuri care
sã protejeze viaþa ºi sãnãtatea lucrãtorilor
sezonieri ºi transfrontalieri.

Biroul de presã

 Urmare din pag.11

extratereºtrilor în aceastã chestiune, dl
doctor concluzioneazã repetitiv ca la
finalul fiecãrui argument din demonstraþia
domniei-sale: “Nu conteazã dacã aceste
afirmaþii sunt adevãrate sau nu. Ele
contrazic poziþia oficialã, obiectivul real
este sã împiedice implementarea mãsurii
ºi, în consecinþã, sunt false de drept”.
   Autoironia este, la fel, folositã în
aceeaºi direcþie, în speranþa acelui
“Ridendo castigat mores”: <Recunosc cã
ºi eu, în nemernicia mea, am lansat ºtiri
false. Am scris cã masca pe care o
purtãm (acum, obligatoriu) trebuie sã fie
omologatã, adecvatã unei infecþii virale
ºi fiecare lot controlat în ceea ce priveºte
calitatea. Am scris cã dimensiunea

Ca musca-n lapte
virusului e de ordinul nanometrilor în
timp ce dimensiunea porilor unei mãºti
chirurgicale e de ordinul micrometrilor
(micronilor). Ele sunt o barierã pentru
microbi, pentru picaturile de salivã, dar
nu ºi pentru viruºi. Am scris cã un ºal,
batic, fular, nu poate înlocui o mascã cu
filtru. Am scris cã mãºtile neadecvate ºi
improvizaþiile pot face mai mult rãu
decât bine, inclusiv prin sentimentul
de siguranþã pe care îl induc.>

S. Dan
Sursa - https://lumeapolitica.ro/
actualitate/fostul-presedinte-al-
colegiului-medicilor-din-romania-ironii-
pentru-arafat/?fbclid=IwAR123SRh
NszZx7TG2fi9QgmcXKrzNNB_h08AMlaJ3-
3mzLEBZbgJh9gADnk
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Personalitatea ta se va face remarcatã în
primele zile ale sãptãmânii, astfel cã farmecul tãu
va atrage în preajma ta admiratori ºi susþinãtori
importanþi. Intervalul 18 – 19 iunie aduce
preocupãri financiare serioase. Sunt posibile
cheltuieli mari, neplãnuite, fie pentru a rezolva
chestiuni profesionale urgente, fie pentru a ajuta
pe cineva drag. Fii prudent, pentru cã este rost
de pierderi, fraudã, minciuni. Rezumã-te la
cheltuieli strict necesare ºi evitã investiþiile pe
termen lung. Veniturile tale sunt fluctuante ºi în
orice moment te poþi trezi cu pierderi iremediabile.
La sfârºitul sãptãmânii se întrezãresc întâlniri ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii îþi aduce stãri interioare
confuze, dar în acelaºi timp, o descãtuºare de
energii, ce stagnau de mult timp în sufletul tãu. Te
vei simþi mai uºurat, ca ºi cum ai scãpat de o mare
povarã. Perioada cuprinsã între 18 ºi 19 iunie te
predispune la implicare în diverse activitãþi mai mult
sau mai folositoare þie. Selecteazã atent prioritãþile
ºi lasã-i pe ceilalþi sã-ºi rezolve singuri problemele.
Sãnãtatea este vulnerabilã în continuare, astfel cã
odihna, relaxarea pe malul apelor, compania
oamenilor dragi ºi de încredere sunt binevenite. În
weekend apar cheltuieli, dar vin ºi câºtiguri,
favoruri sau cadouri de bunã calitate.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã alãturi de prieteni. În
acest sector se pot petrece lucruri deosebite, ale
cãror ecouri se vor resimþi mult timp.
Recomandabil este sã profiþi de aceste momente
ºi sã adopþi o atitudine faþã de aceste persoane,
total diferitã de pânã acum. Oricum, schimbarea
în acest sens se va produce. În zilele de 18 ºi 19
iunie sunt posibile stãri interioare confuze,
îngrijorãtoare. Sunt fondate, deoarece la locul de
muncã existã conflicte nerezolvate, iar sãnãtatea
ridicã ºi ea probleme de ceva timp. Însã, astrele
îþi vor trimite raze minunate, în a doua parte a zilei
de 19 iunie ºi te vei liniºti. În weekend, ocupã-te
de tine ºi de activitãþi recreative.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Cariera ºi imaginea în societate vor fi rãscolite
în primele zile ale sãptãmânii. Sunt posibile
discuþii aprinse cu ºefii ºi autoritãþile, dar le vei
depãºi cu prudenþã ºi discernãmânt. Intervalul
18 – 19 iunie îþi aduce în preajmã prieteni, care
îþi vor oferi sfaturi de excepþie, ce te vor cãlãuzi
spre noi orizonturi. Totuºi, unii te-ar putea necãji
prin remarcile sau gesturile lor, astfel cã vei
decide sã renunþi rapid la cei care depãºesc o
anumitã limitã personalã. Evitã sã discuþi cu alþii
despre slãbiciunile sau planurile tale de viitor.
Weekend-ul aduce dorinþã de interiorizare, stãri
sufleteºti confuze ºi gânduri neliniºtitoare vizavi
de cele petrecute în ultimele zile.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Unii te-ar putea considera o adevãratã
cãlãuzã spiritualã la începutul sãptãmânii, astfel
cã ar fi bine sã oferi o impresie bunã ºi sfaturi
pertinente. Cãlãtoriile în strãinãtate ºi studiile
pe termen lung reprezintã subiecte importante,
la care ar fi bine sã te gândeºti pe îndelete.
Intervalul 18 – 19 iunie aduce rãsturnãri de
situaþie în domeniul profesional. Relaþiile cu ºefii
ºi autoritãþile devin foarte tensionate, iar
reproºurile vor fi frecvente. Totuºi, þine cont de
cele aflate de la alþii, pentru cã orice informaþie,
aparent banalã conþine un sâmbure de adevãr
folositor þie în aceastã perioadã. Weekend-ul îþi
aduce în preajmã prieteni.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Subiectele tabu, latura ocultã a vieþii ºi
transformarea personalã sunt accentele majore
în primele zile ale sãptãmânii. Chestiunile legate
de moºteniri, banii altora sau informaþiile secrete
vor fi frecvente. Ceva în atitudinea ta faþã de
aceste sectoare ale vieþii se va modifica definitiv
ºi în chip remarcabil. Pe 18 ºi pe 19 iunie,
dorinþa de rafinare sufleteascã este la cote înalte,
iar vizitarea locurilor sfinte, lecturarea unei cãrþi
sau vizionarea unui film cu subiecte spirituale
sunt cele mai indicate. Se recomandã prudenþã
dacã eºti nevoit sã cãlãtoreºti, pentru cã sunt
posibile neplãceri serioase. La finalul sãptãmânii
vei fi înconjurat de multã lume.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Relaþiile parteneriale ºi parteneriatele în
general sunt foarte dinamice în primele zile ale
sãptãmânii. Cu toatã bunãvoinþa ºi sacrificul
impus, aspecte de luat în calcul în aceastã
sãptãmânã, nu vei putea rãmâne indiferent la ce
se petrece în aceastã zonã. Zilele de 18 ºi 19 iunie
îþi aduc oportunitatea de a analiza în tainã, tot ce
se petrece în jurul tãu, obþinând informaþii secrete,
de mare folos. De asemenea, ar fi bine sã te ocupi
ºi de chestiunile financiare privitoare la achitarea
facturilor sau datoriilor de orice fel. Evitã sã oferi
bani, bunuri sau cadouri persoanelor care doar
profitã de pe urma ta. Sfârºitul sãptãmânii aduce
chef de plimbãri în locuri îndepãrtate.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã în plan personal. Sunt
posibile situaþii spectaculoase, încheieri de conturi
ºi deschiderea altora noi, mult mai potrivite ºi
profitabile. Sãnãtatea primeºte sprijin astral, însã
problemele de fond capãtã o turnurã aparte. Pe 18
ºi pe 19 iunie, relaþiile parteneriale sunt foarte
tensionate, existând riscul unor destrãmãri ale
colaborãrilor vechi sau a unei cãsnicii. Fii prudent
ºi þine cont de spusele celorlalþi, evitând totodatã
sã forþezi nota de a þine lângã tine oameni ºi situaþii
care nu-þi mai sunt de folos ºi pe deasupra te
necãjesc. Finalul sãptãmânii contureazã cheltuieli,
discuþii despre bani ºi bunuri.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Încã de la începutul sãptãmânii eºti
preocupat de relaþiile sentimentale, pentru cã
vor apãrea turnuri, în care factorul neprevãzut
îºi va face de cap. În zilele de 18 ºi 19 iunie,
activitãþile din sfera muncii se înteþesc ºi
probabil cã vei fi nevoit sã te descurci mai mult
singur. Evitã discuþiile contradictorii cu ºefii
ºi colegii de muncã! Sunt relaþii tensionate ºi
fragile deocamdatã. Sãnãtatea este vulnerabilã
pe segmentele gâtului ºi aparatului urogenital,
însã nu sunt recomandate analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în zilele
menþionate. Finalul sãptãmânii aduce activitãþi
comune cu alþii ºi dialoguri parteneriale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Diverse rãsturnãri de situaþie se pot petrece în
segmentul domestic. Posibil sã fii nevoit sã te
ocupi urgent de treburi gospodãreºti restante,
reparaþii sau de nevoile unui membru al familiei.
Este bine sã þii cont ce de cele sugerate de sufletul
tãu ºi sã ai încredere în intuiþia ta. În zilele de 18 ºi
19 iunie îþi vine cheful de distracþii ºi amor. Prietenii
îþi pot pune beþe în roate, dar dorinþa este atât de
mare ºi totul în jur atât de fascinant, cã vor depãºi
orice obstacol fãrã probleme. Totuºi, fii prudent ºi
evitã excesele sau aventurile frivole. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce în atenþie sarcinile de lucru de
la serviciu, dar ºi niscai probleme de sãnãtate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Comunicarea, relaþiile cu neamurile, drumurile
ºi studiile pe termen scurt vor fi abordate într-o
nouã manierã, începând din aceastã sãptãmânã.
Ai forþã ºi strãlucire în cuvinte, astfel cã vei fi
urmãrit ºi ascultat cu interes. Pe 18 ºi pe 19
iunie vei fi nevoit sã te ocupi de treburile
gospodãreºti ºi de relaþiile cu membrii familiei.
Ar fi bine sã-þi îmbunãtãþeºti condiþiile de locuit,
sã repari ce este necesar ºi totodatã sã stai de
vorbã cu cei dragi pentru a le afla problemele.
Ai ºanse sã-i sprijini, iar ei la rândul lor te vor
aprecia pentru asta. Finalul sãptãmânii este
potrivit activitãþilor recreative alãturi de cei dragi.
Un adevãrat carusel de stãri ºi evenimente!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Chestiunile financiare, bunurile materiale ºi tot ce
þine de moravuri, vor suferi o realã transformare, încã
din primele zile. Oricum turnurile fericite vor fi frecvente.
Existã ºi ceva umbre, însã deocamdatã sunt la distanþã.
Pe 18 ºi 19 iunie sunt posibile drumuri scurte, discuþii
aprinse cu persoanele din anturajul apropiat,
impunându-se multã prudenþã ºi discernãmânt.Evitã
escaladarea conflictelor ºi vorbele sterile mai ales
pe 18 iunie. Weekend-ul aduce treburi
gospodãreºti ºi întâlniri cu membrii familiei. În
mod special persoanele vârstnice au nevoie de
sprijinul tãu moral ºi material.

Autor: AstroCafe.ro

(18 - 24 iunie 2020)
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Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
aduce la cunoºtinþa opiniei publice
faptul cã la data de 15 iunie 2020 s-
a încheiat Campania de depunere
fãrã penalitãþi a cererilor unice de
platã aferentã anului 2020.

Astfel, în perioada 2 martie  - 15 iunie
2020 au fost depuse un numãr de
826.964 cereri unice de platã pentru o
suprafaþã de 9.814.937,86 hectare.

La o analizã comparativã a
datelor, se observã cã faþã de anul
anterior numãrul cererilor a scãzut
cu 17.307 cereri, în timp ce
suprafaþa agricolã a crescut cu
170.206 ha, ceea ce demonstreazã
cã fermierii sunt tot mai conºtienþi
de importanþa comasãrii terenurilor
pentru a creºte productivitatea ºi
competitivitatea pe piaþã.

Derulatã în condiþiile atipice impuse
de rãspândirea pe teritoriul României
a epidemiei de Coronavirus,
Campania 2020 de primire a cererilor
unice de platã a debutat la data de 2
martie, iar în intervalul 6 aprilie 2020
- 15 iunie 2020 aceasta s-a desfãºurat
exclusiv în mediul online, pentru a

 Responsabil comunicare
APIA Mehedinþi

Final Campanie depunere cereri de platã 2020!
proteja sãnãtatea salariaþilor APIA ºi a
beneficiarilor deopotrivã.

Încã o datã APIA a demonstrat cã este
o instituþie modernã, adaptatã noilor
tehnologii ºi cã profesionalismul, forþa
ºi unitatea echipei sunt cheia
succesului, chiar ºi în circumstanþe fãrã
precedent, fiind capabilã sã se adapteze
unor dificultãþi administrative
excepþionale, iar fermierii români au
demonstrat cã sunt conectaþi la
tehnologia actualã, care reprezintã
viitorul unei agriculturi moderne.

Precizãm cã, în conformitate cu
prevederile comunitare ºi naþionale
în vigoare, Campania de primire a
cererilor unice de platã continuã timp
de 25 de zile, dupã data de 15 iunie
2020, cu aplicarea de penalitãþi de
1% pentru fiecare zi de întârziere.

CJ Mehedinþi a finalizat Campania
de depunere a Cererii Unice pentru
anul 2020 pe locul 6 la nivel de þarã
cu un numãr de 21.193 fermieri ce au
depus cereri pentru suprafaþa de
138.954,49 ha, fiind realizat un
procent de 104,58% fata de anul 2019.

Pot veni vremuri grele pentru leu
În ultima lunã ºi jumãtate,

cursul euro s-a cantonat în jurul
pragului de 4,84 lei, chiar dacã
volatilitatea celorlalte monede
importante a fost ridicatã.

Perioada analizatã a debutat cu un
curs de 4,8377 lei, pentru ca luni sã
coboare la 4,8337 lei, minimul ultimei
luni. Tranzacþiile de marþi s-au realizat
în culoarul 4,832 – 4,839 lei, iar media
a fost stabilitã la 4,8360 lei.

Evoluþia leului este incertã, în
condiþiile în care efectele crizei
sanitare ºi a celei economice rãmân
o necunoscutã.

„O înrãutãþire suplimentarã a
percepþiei asupra riscului asociat
economiei ºi pieþei financiare locale,
antrenatã de o potenþialã deteriorare
mai severã a poziþiei fiscale ºi a
perspectivei acesteia, ar fi de naturã
sã reamplifice presiunile asupra ratei
de schimb a leului, au atenþionat mai
mulþi membri ai Consiliului, cu
implicaþii adverse inclusiv asupra
încrederii în moneda naþionalã, a
indicatorilor de vulnerabilitate externã,
ºi în final asupra costurilor de finanþare
ºi ritmului redresãrii economiei
ulterior fazei de contracþie”, se
precizeazã în minuta ultimei ºedinþe de
politicã a BNR din 29 mai, care a fost
publicatã vinerea trecutã.

Cursul dolarului american a scãzut
de la 4,2935 la 4,2488 lei ºi a încheiat
perioada la 4,2689 lei.

Posibilitatea ca economia elveþianã
sã cunoascã cea mai mare contracþie
începând cu 1975, a fãcut ca moneda
helvetã sã se deprecieze la sfârºitul
perioadei la 1,071 – 1,077 franci/euro,
iar media ei a scãzut la 4,5059 lei.

Lipsa progreselor în cazul
negocierilor post-Brexit, dintre UE ºi

Marea Britanie dar ºi anunþul cã
economia britanicã s-a contractat,
conform Biroului Naþional de
Statisticã, în aprilie cu 20,4%, cel mai
mare declin lunar din istorie, au fãcut
ca media lirei sterline sã scadã de la
5,4253 la 5,3857 lei, pentru ca la finalul
intervalului sã urce la 5,4006 lei.

Preþul gramului de aur stabilit de
BNR a urcat marþi de la 236,8566 la
237,3394 lei, în condiþiile în care
uncia a urcat pe pieþele specializate
la 1.723 – 1.732 dolari.

Politica monetarã relaxatã a BNR,
care a redus dobânda sa cheie ºi
menþine un volum ridicat al injecþiilor
de lichiditate, au impus o scãdere
constantã a indicilor ROBOR.

La finalul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,15%, o
valoare mai micã de 2,13% fiind
înregistratã în 20 aprilie 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a coborât de la 2,26 la
2,25%, nivel comparabil cu cel de la
începutul lui februarie 2018. Indicele
la 12 luni s-a oprit la 2,35%.

Apetitul pentru risc a crescut marþi
pe pieþele externe, dupã ce Rezerva
Federalã americanã a anunþat cã va
începe sã cumpere obligaþiuni
corporative în valoare de pânã la 750
de miliarde de dolari.

Aceasta a fãcut ca euro sã fluctueze
în culoarul 1,1295 – 1,1353 dolari.

Bitcoin a crescut la începutul
perioadei la aproape 10.000 dolari,
pentru ca la sfârºitul intervalului sã
coboare la 9.400 – 9.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada 9 –
16 iunie.

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.

 Radu Georgescu
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În ultimul deceniu, dintr-un
total de 26 de echipe care au
retrogradat din Liga 1, trei nu s-au mai
înscris în ediþia urmãtoare a eºalonului
secund, fiindcã s-au desfiinþat. Printre

Comitetul de Urgenþã al Federaþiei Române
de Fotbal a aprobat documentul care reglementeazã
desfãºurarea competiþiilor de fotbal, dupã ce douã
persoane din staff-ul echipelor de Liga 1 au fost
depistate cu noul coronavirus. Este vorba de
magazionerul clubului Dinamo ºi de medicul
echipei FC Botoºani. Amenzile pot ajunge pânã la
100.000 de lei. Cea mai micã este de 5.000 de lei
ºi este acordatã dacã sunt încãlcate anumite puncte
ale documentului, cum ar fi: nerespectarea
prevederii privind interdicþia de înlocuire a
membrilor staffului pe durata perioadei
competiþionale, cu excepþia cazurilor prevãzute de
Protocol, nedezinfectarea mingilor folosite de
jucãtori la încãlzirea premergãtoare jocului sau
nedezinfectarea mingii de joc, nerespectarea
obligaþiei de a expune planul de igienã pentru

Gane: “La Severin a fost management defectuos”
ele se regãseºte ºi CS Turnu Severin.
Prima în statistica realizatã de FRF a
fost Unirea Urziceni, în 2011. A urmat
CS Turnu Severin, în 2013, ºi Corova
Braºov, anul urmãtor. Antrenor la
ultimele 2 cluburi desfiinþate imediat
dupã retrogradare a fost craioveanul
Ionel “Jerry” Gane. Acesta a explicat
calvarul prin care a trecut, atât el, cât
ºi jucãtorii, la echipele respective, care
se confruntau cu grave probleme
financiare încã din primele etape de
Liga 1. Jucãtorii erau neplãtiþi, iar
înaintea fiecãrei etape ameninþau cã nu
intrã pe teren, dacã nu-ºi primesc o
parte din restanþe.
   “E foarte greu sã gestionezi un grup
de jucãtori în acest context, la orice
nivel. Ai jucãtori neplãtiþi cu lunile,
discuþii permanente cu conducerea.
Eram prins la mijloc. În astfel de situaþii
doar adevãrul îþi salveazã relaþia cu
jucãtorii. Încercam sã îi motivez pentru
a se concentra la activitatea de pe
teren, le spuneam cã de prestaþia lor

 Mircea  Oglindoiu

Amenzi record pentru nerespectarea protocolului medical

depinde viitorul lor. Cu evoluþii bune
puteau obþine un contract bun sezonul
viitor, la alt club. Managementul a fost
principalul motiv care a dus la colapsul
clubului. Au existat multe schimbãri,
probleme financiare. Bugetarea nu era
fãcutã corect, aºa cã au existat
cheltuieli care depãºeau posibilitãþile
financiare. Drept consecinþã au apãrut
probleme legate de plata jucãtorilor,
de obþinerea licenþei, în cazul
Severinului. Cât timp nu exista un
finanþator, iar bugetul era asigurat de
administraþia localã, discuþiile se
rezumau la aceastã finanþare. La
Severin am fi putut scãpa  de
retrogradare pe teren, dar au apãrut
probleme legate de obþinerea licenþei
pentru Liga 1. ªtiu cã la momentul
respectiv existau discuþii ca echipa sã
continue în Liga 2, dar nu s-a mai
întâmplat acest lucru ºi clubul s-a
desfiinþat la scurt timp. La Corona au
existat discuþii încã de la promovare
pe ideea cã va fi greu de susþinut

financiar o echipã în Liga 1. Parcã abia
se aºtepta finalul campionatului”, a
declarat Gane. CS Turnu Severin a
promovat în vara anului 2012, dar n-a
rezistat decât un sezon pe prima scenã
fotbalisticã a þãrii. Echipa a fost
antrenatã în aceastã perioadã de
Marian Bondrea, Nicolo Napoli ºi, în
retur, de Ionel “Jerry” Gane.
   Situaþia cu desfiinþarea imediat
dupã retrogradare nu s-a mai repetat
în sezoanele umãtoare, însã au mai
existat echipe care au dispãrut.
Sãgeata Nãvodari (2015), Ceahlãul
Piatra Neamþ (2016) ºi ASA Târgu
Mureº (2017) au continuat sã
activeze dupã retrogradare, însã n-au
rezistat decât un sezon în eºalonul
secund, dupã care s-au dizolvat. N-a
fost cazul ºi ultimelor douã
retrogradate: Concordia Chiajna ºi
Dunãrea Cãlãraºi. Ambele au dat
dovadã de stabilitate financiarã în
eºalonul secund, deºi nu au mai avut
puterea sã lupte pentru promovare.

reprezentanþii mass-media în zonele relevante
ale stadionului sau nerespectarea obligaþiei
clubului organizator de organizare a mesei
presei cu respectarea distanþierii sociale.
   “Comitetul de Urgenþã FRF a decis aprobarea
documentului care reglementeazã desfãºurarea
competiþiilor fotbalistice în contextul pandemiei
COVID-19. Decizia Comitetului de Urgenþã
FRF a fost luatã având în vedere
Ordinul nr. 601/971/2020 emis de
Ministerul Tineretului ºi Sportului
ºi Ministerul Sãnãtãþii pentru
aprobarea regulamentelor privind
competiþiile necesar a fi respectate
pentru reluarea competiþiilor

sportive organizate în aer liber sau în
bazine acoperite sau aflate în aer liber,
precum ºi a activitãþilor de pregãtire
sportivã în spaþii închise, în bazine
acoperite sau aflate în aer liber de cãtre
sportivii profesioniºti, sportivii de
performanþã ºi/sau legitimaþi. Totodatã,
decizia a fost aprobatã luând în
considerare testarea pozitivã a unor
persoane din cadrul unor cluburi
participante la competiþiile organizate
de FRF ºi constatând necesitatea
creºterii gradului de conºtientizare, cu
privire la riscurile existente ºi mãsurile
necesar a fi adoptate pentru prevenirea
acestor riscuri, atât al reprezentanþilor
cluburilor cât ºi al jucãtorilor, staff-ului

tehnic ºi al celorlalþi oficiali.
   Astfel, s-a decis aprobarea Protocolului
medical necesar a fi respectat pe durata
desfãºurãrii competiþiilor aferente sezonului
2019/2020, astfel cum a fost modificat, ºi a
sancþiunilor aferente încãlcãrii acestuia”, se
precizeazã în comunicatul emis de Federaþia
Românã de Fotbal.

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”

Instituþie acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5634/
14.11.2006 organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020

- 2021 dupã cum urmeazã:
Cursuri de zi:

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

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

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

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

fundatiagheorghetiteica@yahoo.com
în intervalul orar 8:00-13:00 zilnic.

Tel. contact: 0740786113, 0723285096, 0747077551
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Muicã, suntem judeþ
important, avem mai nou doi
subprefecþi, cã probabel unu singur
nu fãcea faþã, ori nu avea serviciu ºi
trebuia sã i sã gãseascã de lucru.
Pã da, mai ales cã vine di la
organizaþia de femei liberale, ceea
ce explicã situaþiunea. Oricum,
situaþia asta sã generalizeazã în toatã
þara, o sã fie câte doi subprefecþi la
un prefect, de nu mai ºtii la cine e
rãspunderea ºi ce face fiecare. Cam
mulþi în capul trebii ºi cam puþini la
muncã, vorba lu’ al lu’ Zbanghiu.

Unde mai pui cã nea prefectu’
Cristinel Pavel mai ºi cherdu
procesu’ cu nea Aladin, di la
Consiliul Judeþean, aºa cã prima
înfrângere sã produsã. Acuma, ori
o fi fost vorba de orgolii pe banii
statului, ori lipsa de carte te face
sã faci greºeli administrative. Da
în viaþã ce nu învaþã omu. Acuma,
nea Aladin îi cere demisia lu’ nea
Pavel, cã aºa-i roata, rotundã. Ca-
n viaþã, ce mai!
   ªi apropo de legalitate ºi

 nea Mãrin

Sucã ºi dublurile prefectului, arteziana de la spital, bãncuþele
electorale ºi Orºova de sub ape

moralitate în curtea lu’ nea prefectu’,
cum fu nene cu ºtirea exclusivã, cu
scandalu’ criminalului ieºit din
penitenciar?! Cum scapã aºa
informaþiile din curtea prefecturii,
taman pentru cei angajaþi pe mai
multe ºtate publice ºi jurnaliºti sub
acoperire, simultan? Curat-murdar,
în curtea prefecturii, coane Fãnicã,
vorba ºtiþi cui.
   Mã nepoate, cum îl lãuda Sucã
pe nea Stoica di la Orºova, cã
începu sã mai miºte câte ceva,
cum sã aleasã prafu de toate cele.
Veni viitura, inundã toate strãzile,
adusã toate gunoaiele ºi arãta
oraºu’ ca dupã apocalipsã. ªi aºa
îþi dai seama cam ce lucrãri s-au
fãcut în oraº, cum au fost gândite
ºi ce speranþe bune sunt pe mai
departe. Puþine, adicã.
   Bine, sã vezi daravelã ºi la Severin,
unde un Dorel dete cu târnãcopu’
cam tare ºi sparsã o conductã de apã,
pe lângã spitalu’ judeþean. Mã
nepoate, þâºnea fântâna artezianã de
o întrecea pe aia din centru, ziceai cã e Las Vegas, ce mai încoace ºi

încolo. Bun ºi Dorel ãsta la ceva, mai
zâmbesc oamenii.
   Pãi, de zâmbit, zâmbesc ºi
severinenii care trec pe lângã
bãncuþele care au început sã
aparã pin municipiu, ca ciupercile
dupã ploaie. Nu-i rãu cã sã pun
bãncuþe pentru locatari, cã sã mai
hodinã un picuþ cu gându’ la
restricþii, la alegeri, da de ce au
fost scoase cele puse de vechea
administraþie?! Apoi, dacã tot le-
au pus, de ce le-au montat cap la
cap ca sã fie doar o cale de acces?!
Sigur o fi vorba de vreo strategie,
mai ºtii! Cum strategie sã pare a fi

ºi nepãsarea edililor Severinului de
a trece pin gropilor din oraº, tot mai
multe în ultimul timp, fãrã sã dea
dispoziþie sã fie astupate. Aºa este
când nu merg cu maºinile
personale, sau lasã sã sã mai
adune cã sã apropie alegerile!?
   Între timp, vru al lu’ Zbanghiu sã
sã ducã pãnã la Negotin, da sã
întoarsã, cã cicã e vama închisã.
Cum nu ºtie sã înoate, zisã cã mai
rabdã, cã ar fi vrut neºte alcool
pentru viºinatã ºi neºte pleºcaviþã,
da stã sã-i mai creascã pofta ºi sã
duce data viitoare.
   Aºa cã, pãnã atuncea, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


