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 Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” a organizat la Cetatea
Medievalã a Severinului un regal folcloric de Ziua Universalã a IEI
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„Se va termina cu poveºtile
din patru în patru ani…”
27 iunie 2020, zi istoricã pentru Mehedinþi. Speranþa

a fãcut ochi ºi era sã leºine de emoþie la auzul veºtii cã (iar) vin
gazele în judeþ. De fapt, ele au venit în august 2007, aduse de
fostul consilier al fostului ºi actualului prefect, preºedintele de
Consiliu Judeþean Constantin Sîrbulescu. Speranþa nu avea
cum sã ºtie acest lucru, era micã pe atunci, ºi visa la gaze. A,
am uitat, Speranþa Protejata e colega noastrã de presã, un fel
de „sursã” fãrã pseudonime sau conturi false, ca sã se ºtie.

În fine, revenim la gaze. Sâmbãtã, 27 iunie a.c., la o salã micã
a Prefecturii a avut loc o conferinþã de presã la care au participat
Cristinel Pavel (fost ºi actual prefect), Virgil Popescu
(ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri) ºi Ion
STERIAN (director TRANSGAZ), dupã ce, în prealabil, în sala
mare au participat la discuþii mai mulþi primari din judeþ care
s-ar putea sã beneficieze de gaze. Apropo, în cazul comunelor
unde nu existã minim 1.000 de gospodãrii care pot fi
racordate la reþeaua de distribuþie, acestea trebuie sã se
organizeze în asociaþii de dezvoltare intracomunitarã.

“La sfârºitul lunii iulie vom lansa un apel de proiecte
pentru a finanþa studii de fezabilitate, proiecte ºi construcþia
reþelelor de distribuþie a gazelor naturale. Vreau ca ºi U.A.T-
urile din judeþul Mehedinþi, alãturi de alte U.A.T.-uri judeþe
din þarã sã beneficieze de aceastã deschidere de proiecte de
finanþare. Începând cu anul viitor avem un buget de 1 miliard
de euro pentru extinderea reþelei distribuþie a gazelor
naturale”, explica ministrul Virgil POPESCU.

Maºinile abandonate,
noi reguli

Maºinile fãrã stãpân ºi cele
abandonate pe domeniul public vor putea
fi mai uºor identificate, ridicate ºi
valorificate de cãtre Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin.
   Vehiculele abandonate ºi fãrã stãpân
reprezintã de ani de zile o problemã majorã
deoarece #ocupã locurile de #parcare ºi aºa
insuficiente în municipiul Drobeta Turnu
Severin.  Continuare în pag. 4

 Continuare în pag. 11

Google a lansat la data de 15 martie
2020 un fond global de urgenþã

dedicat sãlii de ºtiri mici ºi mijlocii care
serveºte audienþei locale, România

aflându-se pe lista þãrilor eligibile.
Scopul programului este de a sprijini

financiar ºi de a încuraja jurnalismul de
calitate în timpul crizei cauzate de

virusul COVID-19.
Conducerea ziarului “Obiectiv

mehedinþean” a aplicat pentru proiectul
“Fondul de Ajutor pentru Situaþii de

Urgenþã în Jurnalism” ºi, dupã o
pertinentã verificare a solicitãrii

noastre, Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de eligibilitate.
Astfel am putut beneficia de oferta

programului lansat de Google.

   Mulþumim Google!

amãnunte în pag.3

ALADIN GEORGESCU:
“Dezinformãri denigratoare,
marca PNL!”

Vaccin periculos împotriva
fiinþei naþionale

pag. 8
Investiþiile abandonate ale
României pag. 9



social - politicOBIECTIV mehedinþean 02 - 08.07.2020pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU
PERIOADA 1 - 15 iulie 2020

1. Dezbateri politice, cu
participarea prim-ministrului,
domnul Ludovic Orban, la
solicitarea Grupului parlamentar
PSD, cu tema: “Jaful Unifarm sub
masca pandemiei! Schimbarea
managerilor de spitale de cãtre
Guvernul PNL cu scopul de a se
face achiziþii directe de mãºti de la
Unifarm la preþuri astronomice
- Luni, 6 iulie 2020, ora 16,00
2. Continuarea dezbaterilor asupra
moþiunii simple intitulate “Guvernul
PNL dupã Grindã se cunoaºte!”,
iniþiatã de 77 de deputaþi.
- Marþi, 7 iulie 2020, ora 14,00
3. Propunere legislativã privind
iniþiativa cetãþeneascã de revizuire a
Constituþiei României (PL-x 237/2019).
4. Proiect de Lege privind
completarea art. 45 din Legea minelor
nr. 85/2003 (PL-x 546/2017).
5. Proiect de Lege pentru modificarea
Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sãnãtãþii
- REPUBLICARE (PL-x 558/2019).
6. Proiect de Lege pentru
modificarea art. 6 alin. (4) din Legea
nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaþii a cetãþenilor români în
strãinãtate (PL-x 312/2020).
7. Proiect de Lege pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul ºi indemnizaþia lunarã pentru
creºterea copiilor (PL-x 47/2020).
8. Proiect de Lege pentru modificarea
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea
ºi combaterea violenþei domestice
(PL-x395/2020).
9. Propunere legislativã pentru

SESIUNEA
EXTRAORDINARÃ

A CAMEREI
DEPUTAÞILOR
1 - 15 iulie 2020

modificarea ºi completarea Ordonanþei
de Guvern nr. 137/2000 privind
prevenirea ºi sancþionarea tuturor
formelor de discriminare ºi a Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de ºanse
între femei ºi bãrbaþi (Pl-x 356/2018).
10. Proiect de Lege pentru modificarea
ºi completarea Legii energiei electrice
ºi a gazelor naturale nr. 123/2012 ºi
privind modificarea ºi completarea
altor acte normative (PL-x 513/2019).
11. Propunere legislativã pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr. 53/2003 privind Codul muncii
(Pl-x 718/2018).
12. Proiect de Lege privind
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 63/2020 pentru
organizarea ºi desfãºurarea unor
campanii de informare publicã în
contextul situaþiei epidemiologice
determinate de rãspândirea COVID-
19 (PL-x 328/2020).
13. Proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 86/2020 privind modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 63/2020 pentru
organizarea ºi desfãºurarea unor
campanii de informare publicã în
contextul situaþiei epidemiologice
determinate de rãspândirea COVID-
19 (PL-x 406/2020).
14. Proiect de Lege pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în
construcþii (PL-x 485/2019).
15. Proiect de Lege pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 78/2000 privind omologarea,
eliberarea cãrþii de identitate ºi
certificarea autenticitãþii vehiculelor
rutiere în vederea comercializãrii,
înmatriculãrii sau înregistrãrii acestora
în România (PL- x 622/2019).

Cea mai gravã consecinþã a
pandemiei la noi – urmare a proastei
gestionãri a situaþiilor curente ºi a
celor potenþiale – o vedem la nivelul
spitalelor ºi, din pãcate la nivelul celor
bolnavi, cei mai vulnerabili dintre noi.

În spitale, de când cu covid,
lucrurile sunt în ceaþã. În primul rând
cã ne confruntã, cã ne place sã auzim
sau nu, cu o teamã perpetuã în rândul
corpului medical. Sã lucrezi zi de zi,
ture dupã ture, cu teama cã poþi fi infectat
ºi duci virusul acasã nu e deloc un lucru
obiºnuit ºi uºor de suportat luni la rând.
Avem cadre medicale asimptomatice
þinute în izolare – unde nu o duc deloc
pe roze – de multã vreme. Mi se pare
abuziv ºi absurd (cãci nu am auzit de
dovezi ºtiinþifice imbatabile cã
asimtomaticii pot transmite virusul) sã
þii în izolare oameni care nu au
simptome, altfel sãnãtoºi.

Oricum ai privi lucrurile în sistemul
medical e o situaþie explozivã, fãrã
precedent. Nu e deloc ok sã închizi
spitale întregi pentru o boalã
infecþioasã foarte gravã, e drept, dar
la fel de gravã ca multe altele. Cât eºti
sãnãtos ºi nu ai de a face cu spitalele
e bine, dar Doamne fereºte, ce faci
dacã ai probleme? Te duci spre clinici
private, dai o groazã de bani, te agiþi
sã vezi ce pile ºi relaþii ai ca sã capeþi
atenþia unor medici panicaþi la rândul
lor de iminenþa infectãrii cu covid.

Nu e loc de ironii ºi nici de gesturi
stupide cum am vãzut sãptãmâna
trecutã un mare ºtab care-ºi serba
ziua fiicei cu peste o sutã de invitaþi,
când noi, restul, trebuie sã purtãm
mãºti ºi sã respectãm niºte legi pe
care cei din fruntea þãrii se pare
cã nu dau doi bani. Pentru ei e
simplu: pot sã fumeze ºi sã bea
în birouri guvernamentale, cãci
au bani, au de toate, pot uºor sã-

Dezastru
ºi rezolve problemele.

Dacã e solidaritate nu e pentru toþi?
Dacã e vorba sã fim responsabili ºi
sã dãm un bun exemplu, nu e în
primul rând valabil pentru miniºtri?
Acum degeaba vor unii sã continuãm
starea de alertã. Degeaba trag
semnale de alertã. Nimeni nu o sã-i
mai asculte. Vor rãmâne vorbe pe
hârtie. Pentru cã nu mai au nicio
credibilitate. Nu mai au niciun credit
în faþa unor oameni care au suportat
cu asumare ºi seriozitate restricþiile
ºi toatã gravitatea unei situaþii pe
care ei au scãpat-o de sub control.
Din pãcate situaþia rãmâne proastã,
ºi aºa va fi multã vreme.

Citeam ieri declaraþiile unui fost
ministru (nu-i dau numele cã nu vãd
ce importanþã are) ºi mi s-au pãrut
spuse foarte corecte: „E o chestiune
foarte gravã cu care ne vom confrunta
pe termen lung: toate aceste boli
negestionate, cu tratamente întrerupte
sau mai puþin monitorizate, operaþii
amânate, vor avea niºte consecinþe
pe termen mediu ºi lung. Ca ºi
situaþie sanitarã va fi groaznic, pentru
cã vor fi decese mai multe, vor fi
oameni care vor avea afecþiuni
agravante, greu de intervenit, de
gestionat ulterior ºi costuri cãtre
bugetul de asigurãri de sãnãtate care
vor fi mult mai mari. Este evident. De
aceea noi încercãm sã-l convingem
pe domnul Tãtaru cã trebuie sã aibã
o gestiune separatã ºi pentru cazurile
cronice. Nu existã în România doar
pacienþi cu Covid. În oncologie, e
dezastrul cel mai mare. Aici vom avea
problemele cele mai mari”.

Da, corect ºi în acelaºi timp
dureros. Este cea mai gravã crizã a
întregului sistem de la Revoluþie
încoace ºi nu vãd pe nimeni sã
miºte un deget, sã îndrepte
lucrurile. Probabil pentru cã
bolnavii nu pot ieºi în stradã.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat protocolul
pentru predarea cãtre Compania
Naþionalã de Investiþii a
amplasamentului în vederea demarãrii
investiþiei care vizeazã reabilitarea/
modernizarea/extinderea Bazinului de
înot din Drobeta Turnu Severin.
   “Încã o investiþie demaratã cu
sprijinul Guvernului PSD se
concretizeazã. Vorbim despre Bazinul
de înot din Drobeta Turnu Severin,
obiectiv aprobat pentru finanþare de
cãtre Compania Naþionalã de
Investiþii, prin Hotãrârea de Guvern
nr. 663/12.09.2019. Aºa cum am
spus încã de la demararea discuþiilor
ºi procedurilor pentru reabilitarea,
modernizarea ºi extinderea acestui
obiectiv, Bazinul de înot este deosebit
de important pentru întreg judeþul, nu

Încep lucrãrile la Bazinul de Înot din Drobeta Turnu Severin
doar pentru municipiul Drobeta
Turnu Severin, unde am
convingerea cã se va face
performanþã!
   În acest moment sunt în mãsurã
sã vã informez cã s-a încheiat
licitaþia pentru proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor, aºa cum am fost
informaþi de cãtre Compania
Naþionalã de Investiþii, iar astãzi
am semnat protocolul pentru
predarea amplasamentului în
vederea implementãrii investiþiei.
   Valoarea totalã a investiþiei este
de 58.165.534,29 lei, iar conceptul
pe care l-am gândit este unul
modern. Am speranþa cã lucrurile vor
evolua conform graficului de finanþare
a obiectivului! Este încã o dovadã cã
ne-am þinut promisiunea ºi am fãcut
tot ce a þinut de noi pentru a reda
mehedinþenilor acest bazin!

   Mulþumesc membrilor Guvernului
Partidului Social Democrat care în
cursul anului trecut au înþeles
importanþa acestui obiectiv ºi l-au
finanþat! Mulþumesc ministrului
Dezvoltãrii din Guvernul PSD, Daniel
Suciu, secretarului de stat din cadrul
Ministerului Dezvoltãrii condus de

PSD, Alin Chirilã ºi tuturor celor care
au avut încredere în acest proiect!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
   Realizarea proiectului tehnic ºi
execuþia lucrãrilor ar urma sã se
finalizeze în 23 de luni.

Într-o postare publicã pe
pagina personalã, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, susþine cã din
partea PNL s-a pornit o campanie de
denigrare a sa ºi a eforturilor ultimilor
ani de a atrage fonduri europene
pentru investiþii în judeþ.

DECLARAÞIA PREªEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEÞEAN

MEHEDINÞI:
   “Asistãm în ultimele sãptãmâni la
o campanie de denigrare ºi care mã
aºtept sã se înteþeascã pe mãsurã ce
ne apropiem de alegerile locale!
   Vã asigur cã nu voi ceda presiunilor,
cu atât mai mult cu cât în activitatea
pe care am desfãºurat-o la Consiliul
Judeþean am toatã responsabilitatea ºi
argumentele deciziilor de bunã-
credinþã pe care le-am luat. În urma
acestor decizii s-au atras fonduri
europene în valoare de peste 100

milioane euro ºi s-au fãcut investiþii
mai mari decât în oricare dintre
mandatele preºedinþilor Consiliului
Judeþean Mehedinþi din ultimii 30
de ani!
   Sigur cã mai sunt multe de fãcut ºi
se vor gãsi mulþi dintre cei care stau
pe margine sã comenteze. E la
îndemâna oricui ºi dupã cum vedem,
vorbesc tocmai cei care nu au habar
despre atragerea banilor europeni sau
derularea investiþiilor, cei care au fugit
de muncã în locuri cãlduþe fãrã prea
multã responsabilitate în faþa
dumneavoastrã, a mehedinþenilor!
   Nu voi pierde timpul nici mãcar
pentru a le pronunþa numele întrucât
le-aº face beneficii pe care nu le meritã!
   În faþa dumneavoastrã, vin sã
clarific anumite situaþii pentru a nu
pica în plasa minciunilor ºi
dezinformãrilor cu care defileazã pe
reþelele de socializare!

   Astãzi, despre proiectele
retrospective accesate de
Consiliul Judeþean la sfârºitul
anului 2018.
   Aºa cum v-am anunþat public,
am depus atunci cinci cereri de
finanþare în vederea accesãrii de
fonduri europene prin Programul
Operaþional Regional, Axa
Prioritarã 6.1, Proiecte
retrospective pe drumuri judeþene.
Cele cinci cereri vizau finanþarea unor
lucrãri pe drumuri judeþene care, fie
s-au modernizat în ultimii patru ani cu
fonduri de la bugetul judeþului, fie au
fost prinse pentru modernizare cu
fonduri proprii sau guvernamentale.
Nu am fãcut altceva decât sã profitãm
de oportunitatea oferitã la momentul
respectiv, de Comisia Europeanã de a
recupera din fonduri europene, banii
pentru investiþii fãcute sau aflate în curs
de implementare. De altfel, Comisia
Europeanã a lansat acest apel pentru
a creºte gradul de absorbþie a fondurilor
europene ºi a permite autoritãþilor
locale sã atragã altele. Aceste proiecte
au fost depuse cu toate documentaþiile
necesare care atestau stadiul real al
investiþiilor. Nu a fost nicio încercare
de a induce în eroare finanþatorul, de
altfel, nu se putea face acest lucru!
   Mai mult decât atât, documentaþia
a fost verificatã atât de reprezentanþii
POR (Programul Operaþional

Regional), cât ºi de cei ai Autoritãþii
de Management din cadrul
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice care sunt de
fapt iniþiatorii contractului de finanþare
semnat. Fondurile europene nu se
puteau atrage fãrã acceptul acestor
organisme, iar cine insinueazã cã se
putea face acest lucru, manipuleazã
în cel mai josnic mod!
   În acest moment nu se pune
problema returnãrii nici unui euro atras
de Consiliul Judeþean Mehedinþi. Noi
am depus o contestaþie în urma
auditului realizat de Serviciul aflat în
subordinea Ministerului Lucrãrilor
Publice, Dezvoltãrii ºi Administraþiei
ºi existã argumentele pentru a avea o
decizie favorabilã sau pentru a folosi
alte cãi de atac, în mãsura în care este
nevoie!”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

 Biroul de presã

ALADIN GEORGESCU: “Dezinformãri denigratoare, marca PNL!”

Drumul Judeþean 671E,
între localitãþile Dâlbociþa (com.
Ilovãþ) ºi intersecþia cu DJ 670
(com. Isverna) are asfalt pe toatã
lungimea de 18,5 km. Zilele trecute
s-a încheiat procesul se turnare a
primului strat de asfalt, astfel cã
acum, zona poate fi descoperitã cu
toate frumuseþile pe care le oferã,

Drumul Judeþean 671E, de-a lungul
Cheilor Coºuºtei, în totalitate asfaltat

în condiþii foarte bune de trafic.
”Natura a fost darnicã de-a lungul
Cheilor Coºuºtei, iar mâna omului
a completat din toate punctele de
vedere peisajul minunat. Dacã vreþi
sã vã bucuraþi zilele acestea de o
oazã de verdeaþã, de liniºte ºi
totodatã, sã vã încãrcaþi de energie,

 Continuare în pag. 7
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COMUNICAT DE PRESÃ
- 26 IUNIE 2020 - Pentru marcarea, la nivel naþional, a
„Zilei Internaþionale împotriva Consumului ºi Traficului
Ilicit de Droguri - 26 iunie 2020", Agenþia Naþionalã
Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Mehedinþi (CPECA Mehedinþi)
lanseazã, anul acesta, un concurs de fotografie tematicã,
subsumat campaniei naþionale media de prevenire a
consumului noi substanþe psihoactive “FII LIBER!”.
   În acest sens, în contextul pandemiei COVID-19, pentru

a preveni rãspândirea virusului
ºi pentru a respecta mãsurile
de asigurare a distanþãrii
sociale, concursul se va derula
în mediul online, respectiv pe
reþelele de socializare Facebook
ºi Instagram, dupã cum
urmeazã:

Fotografiile vor conþine imagini de promovare a
alternativelor de viaþã sãnãtoasã, sport, naturã, activitãþi
alãturi de prieteni ºi familie, etc. Imaginile vor transmite
mesaje pozitive ºi vor fi realizate special pentru acest
eveniment, având ca element de individualizare, în
conþinutul lor, ca text scris, mesajul „Fii liber”.

Concursul se va desfãºura la nivel naþional, exclusiv pe
pagina de Facebook a ANA, cu promovare ºi pe pagina
oficialã de Instagram, începând din data de 26 iunie 2020,
pânã la data de 27 iulie 2020, ora 10.00, iar jurizarea va
avea loc în perioada 28 - 31 iulie 2020.

În data de 3 august 2020, lista câºtigãtorilor va fi postatã
pe site-ul ANA (www.ana.gov.ro) ºi pe paginile de
Facebook ºi Instagram, urmând ca în perioada imediat
urmãtoare sã se organizeze evenimentul de premiere. Vor
fi premiate cele mai reprezentative trei fotografii, respectiv:
premiul I - bicicletã, premiul al II-lea – trotinetã ºi premiul
al III-lea – cãºti wireless, fiind acordate, totodatã, ºi
materiale promoþionale ale campaniei.

La finalul concursului se va realiza un colaj cu lucrãrile
reprezentative, care va fi promovat pe paginile de Facebook
ale Agenþiei Naþionale Antidrog, respectiv, ale Centrelor
de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog judeþene,
dupã obþinerea acordului de utilizare a fotografiilor.

***
   Prin derularea campaniei „FII LIBER!”, Agenþia Naþionalã
Antidrog, prin CPECA Mehedinþi îºi propune informarea,
educarea ºi conºtientizarea elevilor ºi studenþilor în legãturã
cu efectele ºi riscurile consumului de substanþe noi
psihoactive, în vederea neînceperii ºi/sau evitãrii trecerii de
la consumul ocazional sau recreaþional, la consumul regulat
la nivelul populaþiei generale, precum ºi crearea unei reþele
de suport comunitar, formate din cadre didactice, voluntari
ANA, pãrinþi ºi specialiºti din cadrul instituþiilor publice sau
organizaþiilor neguvernamentale partenere.

Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi

Ziua internaþionalã
împotriva consumului ºi
traficului ilicit de droguri    PNDL s-a dovedit a fi cel mai amplu

program de dezvoltare localã iniþiat ºi finanþat
de Guvernul PSD care a asigurat condiþii mai
bune de viaþã pentru cetãþenii României, în
special celor din zona ruralã. Prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã, etapele 1 ºi 2,
nu doar cã au fost create noi locuri de muncã,
dar s-a finanþat cel puþin un obiectiv de
investiþii în fiecare localitate din þarã.
   În Mehedinþi programul PNDL a adus
administraþia mai aproape de cetãþeni, astfel
încât toate comunitãþile locale, indiferent de
culoarea politicã, au beneficiat de proiecte
de apã, canalizare, ºcoli, dispensare.
   Cu sprijinul programelor implementate de
Guvernul PSD, investiþiile pe PNDL sunt în plinã
desfãºurare în judeþul Mehedinþi ºi în mai toate
comunele se lucreazã la asfaltarea uliþelor. În
acest context, preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a transmis un
mesaj pe pagina personalã de facebook.
   “Au fost ani plini de neliniºte, muncã,
frãmântare, momente limitã în care am cãutat
ºi am gãsit cele mai bune soluþii pentru a
continua ºi a duce la bun sfârºit ceea ce am
început în materie de proiecte ºi îmbunãtãþirea
condiþiilor de trai pentru mehedinþeni!
   Nu a fost uºor!
   Nu am fost singur!
  Împreunã cu echipa Partidului Social Democrat,
la nivel central ºi la nivel local, împreunã cu
domnii primari, am pus în aplicare proiecte
pentru toþi cetãþenii judeþului! Am rezolvat
problema drumurilor în aproape toate comunele
judeþului, alimentãri cu apã, canalizare, iluminat
public, ºcoli, spitale ºi multe alte necesitãþi pe
care dumneavoastrã le-aþi avut!
   Ceea ce alþii promit acum, noi am fãcut deja!
Am arãtat cã se poate ºi am fost receptiv la
orice problemã mi-a fost sesizatã din judeþ!
   Când alþii ponegreau ºi aruncau cu pietre în
Programul Naþional de Dezvoltare Localã, noi
l-am exploatat cât s-a putut ºi am adus în judeþ
1,3 miliarde lei care s-au concretizat în peste
300 de proiecte în comunitãþile din judeþ,
majoritatea implementate deja! Acum ei merg
sã se pozeze cu aceste obiective de investiþii!
Ei au dormit liniºtiþi în posturi calde ºi bine
plãtite atunci când noi munceam ºi cãutam ca
încã un proiect ºi încã unul... sã primeascã
acceptul pentru a fi finanþat!
   Peste 100 milioane de euro au fost atraºi
pentru asfaltarea drumurilor judeþene, pentru
reabilitarea ºi modernizarea Spitalului
Judeþean de Urgenþã ºi a secþiilor exterioare!
   Nu este un sfârºit de drum, este capãtul

Aladin Georgescu, preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi:

“Ceea ce alþii promit acum, noi am fãcut deja!”

unui mandat pe care mi l-aþi încredinþat mie
ºi echipei Partidului Social Democrat!
   Mai sunt multe proiecte începute ºi care
vor continua!
   În urma fondurilor atrase în judeþ acum încep
sã se vadã rezultatele! Circulãm în siguranþã pe
drumuri reabilitate ºi modernizate ºi am rezolvat
astfel de probleme acolo unde mulþi dintre
dumneavoastrã nu mai aveau nicio speranþã!
   Mandatul 2016 - 2020 la Consiliul
Judeþean Mehedinþi este dovada faptului cã
PUTEM! Au fost ºi greºeli pe care mi le-am
asumat! Doar cine nu munceºte, nu greºeºte!
Am conºtiinþa împãcatã cã atunci când am
greºit, am fãcut tot ce s-a putut pentru ca
oamenii sã nu aibã de suferit ºi dupã acest
principiu mã ghidez în continuare!
   Mulþumesc tuturor celor care au fost
alãturi de mine ºi Partidul Social Democrat
în toþi aceºti ani, domnilor parlamentari,
domnilor primari, domnilor consilieri!
   Înainte de toate, vã mulþumesc
dumneavoastrã pentru încredere!” a
transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Biroul de presã

   Noile modificãri legislative, pe lângã alte
prevederi, obligã proprietarii maºinilor
presupuse a fi abandonate sã prezinte, pe
lângã dovada achitãrii impozitelor, ºi dovada
deþinerii #inspecþiei_tehnice periodice
valabile pentru maºina respectivã.
   Aceste modificãri legislative vor duce la
o mai mare #eficienþã în a identifica, ridica
si valorifica maºinile fãrã stãpân ºi a celor
abandonate iar pentru severineni înseamnã
# m a i _ m u l t e _ l o c u r i _ d e _p a r ca r e
disponibile.

Maºinile abandonate, noi reguli
 Urmare din pag. 1

 Viceprimar Daniel Cîrjan
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   Dupã ce în anul 2000, a apãrut la
Editura Sedona Timiºoara volumul
monografic TEATRUL SEVERINEAN. O
ISTORIE SENTIMENTALÃ (1957-
1994), semnat de Dan ªalapa, iatã,
curând va vedea lumina tiparului partea
a doua a monografiei dedicate miºcãrii
teatrale din vatra Severinului modern,
intitulatã TEATRUL SEVERINEAN. O
ISTORIE SENTIMENTALÃ (partea a II,
1995-2020).
   Prima parte acoperã, cronologic, 37
de ani, mai exact din momentul
înfiinþãrii Casei raionale de culturã –
1 mai 1957 – care a preluat
organizatoric miºcarea teatralã
existentã în Severin pânã la acea datã,
iar a doua parte a monografiei, acoperã
35 de ani, aºadar o perioadã totalã de
92 de ani, dar având trimiteri ºi la
perioada de dinaintea lui 1957, pentru
a se înþelege cât mai bine fenomenul
teatral la care se face referire.
   Practic, aceastã formã de artã cultã

- Teatrul - îºi are
originea documentarã
într-o cerere a actorului
Costache Serghie, cãtre
Consiliul local Turnu
Severin, datatã 12
aprilie 1867, prin care
cerea un loc - teren -
pentru ridicarea unei
arene noi de teatru “în
locu unde s-a aflatu ºi
cea din trecut, lângã
grãdina publicã”.
Povestea miºcãrii
teatrale, a scenelor ei, a stagiunilor,
actorilor, regizorilor, premiilor ºi
festivalurilor, a împlinirilor ºi
neîmplinirilor, a speranþelor ºi
iluziilor, a certitudinilor ºi proiectelor
ei, pe parcursul atâtor ani, fac din
lucrarea în douã volume a
autorului, un reper important, unic
ºi original, în ansamblul monografic
ce reflectã cultura ºi civilizaþia

severineanã, de la 1867 pânã în 2020.
   Partea a doua a monografiei ce va
apare curând la Editura Profin,
sintetizeazã activitatea atât de la
nivelul Casei municipale de culturã,
devenitã Palatul Cultural “Teodor
Costescu”, dar ºi de la Studioul de
teatru Casa tineretului, apoi de la cel
al unor trupe particulare, iniþiative ale
unor grupãri culturale, festivaluri,

premii, portrete ale unor oameni
care s-au implicat major în aceastã
activitate, statistici, multe fotografii,
majoritatea color.
   Editarea ºi tipãrirea cãrþii se face
în regim privat, prin contribuþia
unor persoane fizice sau juridice.
Pentru orice contribuþie în acest
sens, doritorii pot contacta editura
sau autorul.  D. Tãbãcaru

TEATRUL SEVERINEAN –
O MONOGRAFIE UNICÃ, ORIGINALÃ!

 Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” a organizat la Cetatea Medievalã a
Severinului un regal folcloric de Ziua Universalã a IEI

Ziua Universalã a Iei este sãrbãtoritã,
în fiecare an, pe 24 iunie.

Sãrbãtoarea Iei promoveazã cãmaºa
din pânzã cusutã cu simboluri
impresionante, pãstrate de lada cu
zestre a bunicilor ºi strãbunicilor.

Bluza tradiþionalã româneascã este
celebratã de români odatã cu Sânzienele
ºi cu Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul.

Cu siguranþã, dacã Ia româneascã
ar prinde viaþã ºi glas sã
povesteascã, am afla din spusele ei
povestea fascinantã a unui neam ºi
a unui pãmânt aflate într-o legãturã
foarte strânsã, o conexiune

inseparabilã, statornicã, un singur
destin, un pãmânt, un popor.

Pe IA româneascã gãsim istoria
noastrã þesutã ºi cusutã în simboluri.

 Descifrãm hora, ca joc al celor ce
sunt fraþi, descifrãm momente ale vieþii,
dar ºi trecerea spre lumea de dincolo,
descifrãm anotimpurile  ºi cum trebuie
sã ne raportãm la pãmânt ºi la cer.

 Consiliul Judeþean Mehedinþi
prin Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu,  în parteneriat cu
Primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin,  prin  Direcþia de Patrimoniu

ºi Turism Istoric au organizat ample
manifestãri artistice, la Cetatea
Medievalã a Severinului.

 O sãrbãtoare încãrcatã de atâtea
simboluri, precum Ziua Universalã a
IEI dar ºi a Sânzienelor, un alt simbol
puternic al folclorului românesc nu
poate trece neobservatã, chiar dacã
trãim vremuri cu  libertatea limitatã,
destul de tulburi.

Ansamblul “Cetiniþa”, condus
de maestrul dirijor Marian
Magheru,  a încântat publicul venit
la Cetatea Severinului.

Orchestra “Cetiniþa” este un ansamblul

tânãr la care ºi media de vârstã a celor
care îl  formeazã este foarte tânãrã.

 În timp scurt de la înfiinþare aceasta
a cãpãtat notorietate  ºi respect, a
cucerit premii dar ºi inimile publicului.

Meritul pentru acest succes revine
fiecãrui membru, fie cã vorbim de soliºti
vocali sau instrumentiºti, dar mai ales
profesoruluiMarian Magheru, maestrul
dirijor. Sub bagheta lui Marian Magheru,
cu sufletul adãugat acestui proiect
minunat care poartã numele “Cetiniþa”
de Marin Magheru, de Angela ºi Ion
Magheru,  creºte frumos, adunã premii
peste premii ºi a devenit o pepinierã
pentru Anamblul  Profesionist
“Danubius” al Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”.

Ansamblul Profesionist “Danubius”
a oferit severinenilor, de Ziua Universalã
a Iei, un spectacol extraordinar, un
adevãrat regal folcloric. Alãturi de soliºtii
vocali ºi instrumentiºti consacraþi ai
Anamblului Profesionist “Danubius”
au fost invitate în spectacol douã voci
minunate, douã tinere extreme de
talentate, respectiv Luiza Maria Isuf
ºi Nicoleta Iancu.

 continuare în pag. 14
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’ Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XV)

22 iunie - Începu Bac-ul! Covid-ul,
prezent ºi el în jurul subiectului.
Mãcar aci, la intrare, îþi iau temperatura
ºi te dau cu dezinfectanþi, cadre
sanitare, cu medic în frunte, mã rog, e
mai în regulã decât la intrarea în
supermarket-uri, cu paznici ºi tipi
îmbrãcaþi a la legere, cu tricou ºi
blugi, fie în vreo uniformã boþitã!
23 iunie - Ploile fac ravagii, guvernul,
în sfârºit, vede prãpãdul ºi încearcã
mãsuri. Preºedintele iese din blocajul
comunicaþional COVID+antiPSD ºi
vorbeºte despre necesitatea protejãrii
mediului ºi de cea a împãduririlor! Oho,
iatã, descoperã apa caldã ºi mersul pe
jos, uitând, se pare, faptul cã s-a tot
tras alarma privind jaful din pãduri, ºi
pericolul defriºãrilor masive pentru un
export continuu, reflectat nefast în
inundaþii ºi viituri catastrofice!
24 iunie - Temperatura mãsuratã la
intrarea în magazine sau pieþe este o
mãsurã singularã, doar în România
practicatã, nicãieri în Europa nefiind
aplicatã! Baza legalã a acestei mãsuri?
Nu prea existã, este doar o decizie a
guvernului, iar dacã mai socotim ºi
efectuarea termometrizãrii de cãtre
personal necalificat pentru aºa ceva,
penalul se îngroaºã rãu de tot! Avocatul
poporului, nimic, nimic?
25 iunie - Un val de cãldurã de origine
africanã se abãtu asupra sudului ºi
sud-estului european, la noi, sesizabil
mai mult în sudul þãrii, pe când în nord,
plouã din nori dinspre Atlantic! Iar
Covid-ul, nu ºi nu, parcã-i zãltat, dupã
cum sunã comunicatele Grupului
strategic, intrã în sufletele oamenilor ºi
pe gurã ºi pe fereastrã, ºi din spital, ºi
din autobuz, zici cã-i Michiduþã

* Se terminã ºi comedia
bacalaureatului, dacã ºi ãsta mai
poate fi numit bacalaureat. Nu mai
încerc sã demonstrez ce susþin, pur
ºi simplu, totul a devenit enervant
la culme. Nu prea s-a mai pus
accentul pe clasamentul pe judeþe
ca în alþi ani, ci pe un soi de
propagandã individualã, cu care cei
interesaþi au dorit sã arate naþiei cât
de destoinici ºi de înzestraþi sunt
ei. La un moment dat, aveam
impresia cã anul acesta, cu toþi
coronaviruºii sãi, avem de-a face cu
un bacalaureat al excelenþelor, al
eltelor, într-atât pe reþelele de
socializare se întrecea alde
mam’mare, mamiþica ºi tanti Miþa
sã-ºi laude odraslele ºi nepoþii,
pozându-i din toate poziþiile cu
puzderia de note de zece ºi cu
tabelele aferente de la afiºiere, ca sã
fie, n’aºa, cât mai convingãtoare, ºi
sã vorbeascã dupã aceea tot blocul,
cartierul, judeþul…
   * În realitate, cred cã a fost un fel
de modã, lansatã dinspre cercurile
politice aflate la putere, interesate
sã impunã imaginea unei guvernãri
eficiente, capabile sã ducã, în
condiþii de crizã la bun sfârºit un
fenomen atât de complex ºi de
serios cum este bacalaureatul.
Fiindcã, dupã ce s-a tras linia, s-a
putut observa cã rezultatele
obþinute de absolvenþii acestei serii
nu sunt cu nimic mai breze decât
cele ale altor promoþii. Mehedinþiul
- locul al doilea din coadã, alãturi
de alte douã judeþe “roºii”, Gorj ºi
Giurgiu.  Spre deosebire de judeþe
precum Sibiu (se putea?) sau Cluj,
unde se zice cã inteligenþa ºi
creativitatea dau pe de lãturi…
   * Se zicea cã, de ieri, 1 iulie, ar
fi fost vorba de adoptarea unor
noi mãsuri de relaxare. Dar,
fiindcã ritmul infectãrilor cu
corona virusul a crescut,
deoarece unii dintre dragii noºtri
compatrioti nu respectã regulile
de igienã ºi de distanþare,
pardon, socialã, fiindcã, pe
scurt, românii nu au fost cuminþi
ºi s-au dedat la tot felul de
destrãbãlãri de sfârºit de
sãptãmânã,  în frunte cu bravii

Hai la Cucul cu gargarã!
lideri liberali, Orban, Rareº
Bogdan, Virgil Popescu, Raluca
Turcan º. a.., astfel de mãsuri au
fost amânate sine die. Ba chiar se
vorbeºte din ce în ce mai insistent
de revenirea la starea de urgenþã.
Pofta ce-o poftesc ei pentru a mai
cãlãri aceastã þarã, prãbuºind-o
definitiv. Asta ne-ar mai lipsi. Cât
priveºte programul de relansare
economicã a þãrii, asta mai poate
astepta. Sã vedem ce reuºesc unii
sau alþii sã bage în urne...

* Alegerile pentru Primãria
Severinului vor fi serios bulversate
prin intrarea în cursã, din partea PRO
România,  a primarului de… veselã
amintire  (cunoscãtorii ºtiu de ce!)
Gherghe Constantin. Dacã pânã
acum se prevedea doar un turnir…
cavaleresc în doi, Marius Screciu -
Daniel Cârjan, intrarea în competiþie
a lui Gherghe va provoca, în mod
sigur, o serie de modificãri în
dinamca electoratului. “Mi-ajung
douã mandate”, declara ritos acum
patru ani, dupã o ciudatã  demisie
pe final de mandate, numitul
Gherghe Constantin, cunoscut
pentru “fermitatea” opþiunilor sale.
Nu ºtiu cum va explica dumnealui
aceastã... verticalitate opþionalã, dar
noi, cunoscându-i gãunoasa
retoricã, am avea niºte bãnuieli. Dar
sã mai aºteptãm.
   * A crãpat ceasul, prieteni!
Iohannis ºi compania liberalã de
zgomote au lansat, ieri dupã amiazã,
la un fel de pãºune diplomaticã,
programul de relansare economicã
a României. Apã de ploaie! Gargarã
politicianistã! Mai multe, cu alt prilej.

reloued! Face concurenþã ºi cãldurii
africane ºi ploilor atlantice. Diferenþa între
ele, este cã ploaia se vede, inundaþia te
seacã la linguricã, zãpucul scoate apa
din tine ºi minþile din þeastã, pe când
Covid-ul este invizibil ºi înregistrat doar
numeric în statistici oficiale, strict secret,
în rest! Nici James Bond, Maigret ºi
Hercule Poirot, la un loc, nu-i aflã
componenþa ºi metodele de lucru ale
acestui Grup strategic, care-i bugetar, ºi,
deci, supus, legii transparenþei!
26 iunie - Lumea îºi vede de treabã, ºi
lasã Covid-ul sã se lãfãie prin statisticile
oficiale, ºi iese la plimbare, pe ºtranduri,
la iarbã verde, pe mal de ape curgãtoare!
Pãcatele ante-pandemie se pãstreazã,
însã: mizerie lãsatã în urmã, resturi
menajere, pet-uri, mormane de gunoaie
de toate felurile, risipite prin liziere de
pãdure, pe maluri, prin parcuri... Apropo,
acest peisaj sordid îl completeazã pe cel
al viiturilor unor ape curgãtoare care au
“cules” în drumul lor tone de deºeuri,
plastice, în majoritate, blocând gurile de
vãrsare, pe alocuri, sistemele
hidroenergetice. Astea toate nu au
legãturã cu Covid-ul, poate doar cu un
“virus” tradiþional românesc, acela al
educaþiei precare ºi al bunului simþ uitat
prin cotloanele comunei primitive.
27 iunie - Oamenii, pe stradã, unii, poartã
mãºti, situaþie în care nu-i obligã nimic
sã facã acest lucru. Probabil, sunt
convinºi de pericolul Covid-19, ºi
încearcã sã se protejeze cât mai mult!
Bravo, lor, dar le mai spunem cã dl
ministru Tãtaru, al Sãnãtãþii, a recunoscut
public cã unele mãºti puse la dispoziþia
românilor pentru care obiecte s-au plãtit
bani grei, prin licitaþii prin atribuire directã
- deh, caz de forþã majorã, cicã! - au fost
defecte, deci, nu aveau eficienþa garantatã
prin certificatele de calitate! Adicã, cu alte
cuvinte, au fost/sunt purtate degeaba! Greu
de dovedit “prinderea” Covid-ului cu ele,
ºi darea în judecatã a Guvernului pentru
favorizarea îmbolnãvirii prin neglijenþã
sau, cine, ºtie, complicitate! Avocatul
poporului, nimic, nimic?
28 iunie - E duminicã, soare, caniculã...
Maichea, Covidul ãsta n-are ºi el, poftã
sã se relaxeze la o bere rece, un grãtar, o
alunã, o mãslinã, vorba aia, ºi s-o lase
mai moale cu rãspândirile? Mare
capsoman! Iar statisticile oficiale îi þin
hangul! Mare învârtealã!

(G News pt conf DDS)
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a efectuat o vizitã de lucru
pe drumul judeþean 671A, unde se
lucreazã la modernizarea a 12
kilometri, între localitãþile Crãguieºti
- Ilovãþ - ªovarna - Bala.
   “La faþa locului am avut o întâlnire
cu reprezentanþii constructorului,
dirigintele de ºantier ºi colegii din
Consiliul Judeþean Mehedinþi, pentru
a vedea stadiul exact al proiectului ºi
care sunt urmãtoarele etape care vor
fi implementate.
   Lucrãrile sunt împãrþite pe trei
sectoare. În acest moment se aºterne
stratul de piatrã spartã pe ultimii doi
kilometri, între localitãþile ªovarna ºi
Rudina ºi se lucreazã la gabioanele
pentru susþinerea terasamentului.
Tronsoanele Crãguieºti - Ilovãþ ºi

Drumul Judeþean 671A, Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna
- Bala, se va asfalta în a doua jumãtate a lunii iulie

Ilovãþ Studina sunt deja pregãtite
pentru asfaltare, iar constructorul m-
a asigurat cã în a doua jumãtate a lunii
iulie se va începe turnarea primului
strat de asfalt.
   Podul de la Rudina, un obiectiv
foarte important al investiþiei, a fost
finalizat în structurã, urmând sã
continue lucrãrile care þin de
ansamblul proiectului”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Beneficiarii lucrãrilor de aici sunt
în mod direct locuitorii din ªiºeºti,
Ilovãþ, ªovarna ºi Bala, dar ºi cei care
tranziteazã zona pentru a ajunge în
nordul judeþului Mehedinþi. Cu toþii
vor circula pe un drum complet
modernizat începând cu toamna
acestui an, când investiþia va fi
finalizatã.

Drumul Judeþean 671E...

puteþi alege acest traseu de-a
lungul cãruia se aflã Mãnãstirea
Coºuºtea-Crivelnic, Podul lui
Dumnezeu ºi Peºtera Isverna.
Mã bucur cã s-a încheiat aceastã
etapã în aceastã perioadã în care
ne putem bucura de beneficiile

 urmare din pag. 3

 Biroul de presã

Datare: Epoca romanã, sec. al
IV-lea – sec.al V-lea
Descoperire: piesa a fost
descoperitã în Castrul roman
Hinova în anul 1979

În epoca romanã, pieptenii
erau confecþionaþi ºi din corn de
cerb tãiat, fragmentele mai mari
sau mai mici fiind introduse în
apã clocotitã sau leºie caldã
pentru atenuarea duritãþii.
Bucãþile desprinse cu ajutorul
toporului erau apoi netezite prin
frecarea cu nisip ud sau pe piatrã,
pentru îndepãrtarea urmelor de la
cioplire. Urma tehnica de lucru prin
lustruire, cel mai probabil cu o bucatã
din piele. Dinþii erau tãiaþi dupã
prinderea în nituri a plãcii mediane
între cele laterale. Apoi erau ºlefuiþi
ºi subþiaþi.
   Încã din antichitate, pieptenele era
folosit nu numai pentru descurcatul,
netezitul sau aranjatul pãrului, ci ºi
pentru îndepãrtarea paraziþilor
externi (pãduchii).

Pe lângã utilitatea practicã a
pieptenului, de-a lungul timpului, i-
au fost atribuite ºi conotaþii

Piesa lunii PIEPTEN DIN OS

simbolistice, posibil diverse
simboluri ale feminitãþii: ciclicitatea,
sângele sau apa curgãtoare, ce era
simbol al succesului ºi abundenþei.
   Acest piepten din os este cu
mâner înalt, în formã de clopot, ºi
cu umãr drept. Cele trei rânduri de
plãcuþe suprapuse, din care este
executat, sunt prinse cu 13 nituri
de bronz dispuse în mod regulat/
decorativ. Plãcuþa medianã este mai
groasã în partea unde a fost prinsã
între plãcile exterioare. Plãcuþele
subþiri sunt ornamentate la baza lor
cu câte o incizie orizontalã.

 Biroul de presã

acestui proiect.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
Drumul traverseazã teritoriul
administrativ al comunelor Ilovãþ,
ªiºeºti ºi Isverna.
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În timp ce Vladimir Putin
uimeºte din nou lumea, anunþînd cã îl
va menþiona pe Dumnezeu în
Constituþia Rusiei, alãturi de decizia cã
doar un bãrbat ºi o femeie pot întemeia
cãsãtoria, interzicînd relaþiile între
acelaºi sex pe pãmînt rusesc, deviaþii-
sexual au obrãznicia ca România
noastrã, creºtinatã acum 2000 de ani
de cãtre Sf. Apostol Andrei, sã fie
supusã unor mizerii pãgîne fãrã
precedent! Un grav atentat la morala
creºtinã, la pudoare ºi bun simþ!

Cine a dat tonul mizeriilor în numele
multiculturalismului deformator ºi a
aºa-zisei discriminãri a deviaþilor-
sexual? Cine îi încurajeazã pe
„curlangii”, cum îi numea Panait Istrati
în povestirea „Stavru”? Chiar Iohannis,
autodeclaratul tolerant, care a adus
injurii creºtinilor ortodocºi, useriºtii,
cioloºiºtii ºi soroºiºtii oengeurilor. Sã-
i ceri individului Iohannis (sau
miniºtrilor guvernului sãu) sã
gîndeascã prin prisma spiritualitãþii
neamului românesc, cînd acesta pune
în aplicare Befehl-urile primite dinspre
Poarta Brandemburg ºi Muntele
Rushmore, e prea mult! Prin
intermediul unor astfel de antiromâni,
„specialiºtii” haosului globalist
administreazã periodic cîte un vaccin
periculos credinþei noastre creºtine ºi
fiinþei naþionale.

Acele panouri publicitare stradale,
apãrute în capitalã ºi în marile oraºe
ale þãrii, copiate din S.U.A., în care
bãtrîne ºi bãtrâni de 80 de ani sînt
înfãþiºaþi drept homosexuali sau
transsexuali, sugerînd ca fiind normalã
deviaþia sexualã, chiar ºi la vîrste
înaintate, au fost amplasate în locuri
strategice, agresînd ochiul privitorului
creºtin, de la copii, adolescenþi ºi

Vaccin periculos împotriva fiinþei naþionale
maturi. Atunci, hai sã judecaþi
limpede, dragi români. Rãul vine de
la ruºi sau de la americani? Dacã am
fi beneficiat de un climat de moralitate
strictã, astfel de nenorociri nu ar avea
loc. Deviaþii-sexual n-ar fi ieºit din
bîrlog pe strãzi. S.U.A. ºi-a permis
sã sfideze România creºtinã,
trimiþîndu-ne un ambasador gay,
împreunã cu mizeriile aferente, care
s-au înmulþit necontrolat, precum
aceºti dereglaþi. De fapt cum se
înmulþesc ei, cînd sînt anormali?
Ãºtia trebuie trataþi ºi reeducaþi. Au
nevoie de un preot sã le scoatã
diavolul din ei. Dacã îi duci la un
psiholog, îi dã ºi psihologul cu
libertãþile lor false, produs al unei
imaginaþii bolnave. O bunã parte a
presei suflã ºi ea în dosul acestor
posedaþi care maculeazã societatea
umanã.

Pînã în anii ’70, tratatele de
psihiatrie ºi codificarea internaþionalã
a bolilor (I.C.D.) conþineau
diagnosticul de boalã numit
„homosexualitate”, fiind trecut la
capitolul „deviaþii sexuale”.
Homosexualii americani, extrem de
numeroºi, pentru cã din America au
plecat astfel de nenorociri în toatã
lumea, prin lobby politic ºi presiuni
non-ºtiinþifice, au determinat Asociaþia
Psihiatrilor din S.U.A. sã elimine
diagnosticul „homosexualitate” din
tratatele de psihiatrie. Ca ºi cum, la
presiunea strãzii, am decide acum cã
nu mai existã diabet sau tuberculozã.
Odatã cu eliminarea politicã a
diagnosticului de „homosexualitate” a
dispãrut ºi tratamentul. Nu existã
orientarea sexualã, ci o propagandã
pseudo-ºtiinþificã machiavelicã. Cu ce
se ocupã deviaþii sub plapumã e
anormalitatea lor, sînt liberi s-o
acceseze cum vor, dar la ei acasã, nu
în demonstraþii publice, într-o
comunitate normalã, într-o þarã
eminamente creºtinã. Din partea
Guvernului Orban de douã parale
cerem mãsuri drastice de stopare a
infestãrii populaþiei creºtine cu
microbii Lesbian, Gay, Bisexual ºi
Transgender, Queer+... (L.G.B.T.Q.+).,
la fel ca în Rusia creºtinã ºi în Israel.
Recent, autoritãþile de la Ierusalim au

dat jos de pe clãdirea Ambasadei
S.U.A. un banner uriaº prin care se
celebra luna iunie ca luna Gay Pride,
prilej cu care vice-primarul oraºului,
Arieh King, a declarat: „Oricine
încearcã sã pângãreascã Oraºul
Sfânt Ierusalim trebuie oprit. Fie cã
vorbim de un israelian ºi cu atât mai
mult de un oaspete la noi în oraº.
[…] municipalitatea sã se miºte
rapid ºi eficient pentru a curãþa
aceastã mizerie din oraºul
nostru”[1]. Deci, dacã oamenii întregi
la minte vor, pot! Legalizarea
cãsãtoriei între „bipezi” de acelaºi sex,
e o sinucidere a rasei umane, iar
adopþia de copii de cãtre asemenea
cupluri de rãtãciþi este un act criminal
asupra viitorului acestor copii!

Toate manifestãrile ºi manifestaþiile
publice ale rãtãciþilor cu duhul,
susþinute de Iohannis ºi chiar de
I.C.R. sînt o mizerie! În curînd
pedofilii ºi zoofilii vor cere ºi ei
dreptul pentru un marº al lor. Bestiile
cu chip de om doresc degenerarea
naþiei creºtine ºi transformarea ei într-
o cireadã uºor de dus la abator. Ura
aceasta visceralã faþã de normalitate,
ura faþã de Sf. Bisericã Ortodoxã se
ascunde în sloganuri înºelãtoare
precum: democraþie, toleranþã, valori
occidentale, libertate. Preºedintele
Academiei Române Ioan-Aurel Pop,
spunea: „… la români, credinþa ºi
biserica fac parte cumva din esenþa
vieþii… în acest loc al Domnului în
care românul s-a simþit întotdeauna
apãrat, s-a simþit mai sigur, ºi a fãcut
din bisericã un fel de altar al vieþii”.

Cuvîntul homofob a fost special
inventat, odatã cu falsele studii
„ºtiinþifice” care þin de speþã, pentru
cã se vor gãsi mereu fraieri care sã
înghitã spurcãciunile occidentale,
fãrã sã punã întrebãri. Dacã America
ºi alte puteri ale lumii se luptau pînã
acum pentru supremaþie economicã,
acum îºi imbecilizeazã populaþia cu
homosexuali ºi lesbiene, cu droguri
ºi drogaþi. ªi ãºtia sînt o marfã pentru
economia lor. O marfã macabrã, care
a ajuns ºi la noi în sicriul integrãrii
europene ºi ne înghionteºte cu
demonismul ei. O marfã otrãvitoare
care ne ucide spiritual tinerii, ne
aruncã peste bord credinþa
strãmoºeascã ºi demnitatea, iar noi

mergem ºchiopãtînd la noi, acasã,
subjugaþi de globalismul agresiv ºi
controlaþi total de Big Brother!
Deviaþia-sexualã e o boalã! Un
dezmãþ macabru, instalat la noi prin
comandamente de marcheting ºi
publicitate, de cãtre strategii
hedoniºti ai globalizãrii ºi slugile lor
obediente de la Cotroceni ºi Victoria,
care ne vor dezbinaþi ºi suspuºi.
Turmele existã din cele mai vechi
timpuri. Destrãbãlarea de afarã ne-a
adus grotesca circotecã stradalã Gay
Pride, o maimuþãrealã scîrboasã de
consum. Maimuþele imitã oamenii,
dar tot maimuþe rãmîn. „Civilizatorii”
occidentali au declanºat operaþiunea
de falsificare a identitãþii româneºti,
de distrugere a statului naþional,
religios, istoric, economic ºi
tradiþional.

Cum sã înveþe generaþiile tinere
bunul simþ, morala creºtinã, dacã
mass-media ºi Ministerul Educaþiei
le servesc educaþie sexualã pe pîine?
Dacã refuzi acest lucru ºi te declari
pentru perpetuarea filonului sãnãtos
al naþiei române creºtine, eºti
transformat în duºmanul
multiculturalismului nefast, un ãla
care nu înþelege faptul cã am fost
bãgaþi în Europa, deºi sîntem acolo
de cînd lumea, iar capetele noastre
luminate au civilizat cultura Europei.
Dacã s-a legalizat cãsãtoria între doi
indivizi de acelaºi sex în Franþa,
S.U.A. ºi alte þãri cu legislaþii
potrivnice firii dumnezeieºti, ne
aºteptãm ca într-un viitor nu prea
îndepãrtat, violul, pedofilia, incestul,
crima ºi tîlhãria sã iasã de sub
incidenþa legilor. Conform logicii
anormalitãþii pe care o practicã adepþii
L.G.B.T.Q.+, nu va dura mult ºi se vor
oficializa cãsãtoriile între oameni ºi
animale, între cei vii ºi cei care ºi-au
dat duhul, între bipezii L.G.B.T.Q.+ ºi
extratereºtri. Pînã mai ieri, la condiþiile
de angajare se adãuga: permisul de
conducere categoria B constituie un
avantaj! Mîine, poimîine vom auzi cã
homosexualitatea constituie
obligativitate eliminatorie!

În Rusia creºtinã s-a aprobat o
lege cu amenzi uriaºe pentru cei care
fac propagandã homosexualã printre
minori. Conform Reuters,

[1] „Jerusalem Post” - https://www.jpost.com/israel-news/lgbtq-banner-removed-from-us-embassy-building-by-
jerusalem-municipality-632523?fbclid=IwAR3FV9fhK5I0nyej-wl2BJYVkHrvYoFSut2TS5km_LaRiJQ4K-ptiA-mifw  continuare în pagina 9
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România a avut o serie de investiþii
pe care nu le-a mai finalizat pânã în
zilele noastre. România are o serie de
investiþii, în general este vorba de
drumurile naþionale ºi de autostrãzi
pe care nu le-a mai finalizat. De
regulã, autostrãzile pe care România
ºi le-a propus sã le construiascã erau
trasate de pe vremea comuniºtilor. Nu
fac apologia comunismului, dar toate
marile proiecte au început în urmã cu
50 – 60 de ani. Încã mai existã
aspecte de Ev Mediu în þara noastrã
ºi ele nu au legãturã nici cu
socialismul ºi nici cu democraþia
sau capitalismul.

România a fost o þarã înapoiatã la
1918 când s-a format pentru prima
datã. Este un stat relativ tânãr, cu toate
cã locuitorii sunt de mii de ani pe
aceste meleaguri. Este ºi despãrþitã
de Carpaþi pe la mijloc. Este greu de
strãpuns munþii cu autostrãzi, mai ales
dacã este vorba de þara noastrã. Aici
totul este posibil ºi în sensul de a se
face ºi în sensul de a nu se face.

De exemplu, au trecut 30 de ani de
democraþie de când ne chinuim sã
avem ºi noi o autostradã care sã lege

 ªtefan Bãeºiu

Investiþiile abandonate ale României
vestul de est. Nu mai vorbesc de
faptul cã vor mai trece zeci de ani
poate când vom avea o autostradã
care sã lege nordul de sud. Sunt
investiþii pe care þara noastrã ºi le tot
propune de zeci de ani ºi pe care
nimeni nu mai reuºeºte sã le
concretizeze. Drumuri, locuinþe, gaze,
canalizare, apã, veceul mutat din curte
în casã, zone industriale, litoral
modernizat, agriculturã, irigaþii,
turism generalizat, metrou ºi altele.

Sunt investiþii de care orice þarã are
nevoie pentru a progresa. Nu doar
pentru a progresa, ci pentru a trãi
normal. Pentru cã este vorba de
investiþii minime pe care un stat trebuie
sã le realizeze pentru ca locuitorii sã
poatã sã trãiascã cât de cât în
modernitate. Canalizarea este un
element al omului modern, precum ºi
toaleta în casã ºi nu în curte sau la
margine de gard sau în pãdure. Apa
curentã este tot un element specific
unei societãþi evoluate. La fel ºi
drumul. De altfel, încã de pe vremea
Imperiului Roman drumurile erau
principalele semne cã este vorba de o
societate care progreseazã. Ele

reprezentau legãtura între comunitãþi,
între societãþi, favorizau schimburile
comerciale sau rãzboaiele. Dezvoltau
economic diferite zone. ªi acum existã
drumuri construite pe vremea
romanilor. Au venit cu o tehnologie
care a fost durabilã ºi care dovedeºte
cã specialiºtii trebuie sã aibã întâietate.

România este unul dintre
paradoxurile planetei. Nimeni nu
înþelege cum de o þarã cu aproape toate
resursele posibile, inclusiv cea umanã
nu reuºeºte sã performeze. Este o þarã
care ar avea toate premisele sã facã
treabã ºi sã devinã bogatã ºi sã fie în
elita globalã. Cu toate acestea, este un
element care lipseºte. Este un
ingredient care nu existã ºi care face
ca totul sã nu funcþioneze sau sã
funcþioneze greºit sau sã dureze foarte
mult pânã când sã fie finalizat. Mulþi
spun cã ar fi vorba de mentalitate, de
felul de a fi al românului, defetist ºi
fatalist. Alþii pun vina pe corupþie ºi cã
undeva lanþul se rupe, acolo unde nu
funcþioneazã. Este ceva defect la minte

pentru cã trupul este bun. Þine de
puterea de a face un lucru, de a duce
pânã la capãt o treabã ºi de a nu te
lãsa purtat de vânt ca o frunzã. Este în
firea românului sã nu ducã lucrurile
pânã la capãt în þara sa ºi sã facã lucruri
uimitoare când pleacã de acasã. Unii
fac lucruri uimitoare, alþii mai dau cu
bâta în baltã. Nici cu domn strãin nu
am reuºit prea multe, deºi mai multe
decât cu domn autohton. Pânã la urmã,
România Mare este realizarea unui
domn strãin, chiar dacã vorbim de
clasa politicã autohtonã, dar ºcolitã pe
afarã. „Ai noºtri tineri”, vorba poetului,
chiar au fãcut treabã, deºi erau
huliþi de Eminescu.

Va mai dura ceva vreme, poate o
sutã de ani pânã când þara noastrã va
arãta aºa cum trebuie. Adicã va bãga
veceul în casã din curte. Unde vor fi
în acest timp celelalte state? Nici nu
mai conteazã. Important este sã avem
ºi noi peste o sutã de ani buda în
casã, lângã dormitor. Va fi bine.

 urmare din pagina 8

 Legile Rusiei prevãd amenzi de
1.300 de euro pentru persoanele
fizice care transmit mesaje
propagandistice în favoarea
minoritãþilor sexuale ºi pînã la
13.000 de euro pentru organizaþiile
care desfãºoarã acþiuni de acest tip,
motivînd cã prin efectul acestora,

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

Vaccin periculos...
sãnãtatea, dezvoltarea moralã ºi
spiritualã a minorilor sînt periclitate.
Ca ºi Israelul, Rusia a dat semnalul
corect cã nu va tolera anomaliile ºi
perversiunile sexuale occidentale, iar
asta înseamnã sãnãtate mintalã,
înseamnã normalitate, înseamnã a
rãmâne OM!
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În cea mai mare parte a perioadei analizate, leul
a avut o evoluþie stabilã faþã de euro, comparativ cu
alte monede din regiune care s-au depreciat. Cea mai
mare scãdere de peste 2,5% a avut-o forintul maghiar.

Timp de opt ºedinþe consecutive cursul euro s-a
stabilizat peste pragul de 4,84 lei. În dimineaþa zilei
de luni, pe pieþele asiatice cotaþia euro a atins un
maxim de 4,859 lei. BNR a demonstrat cã
monitorizeazã cu foarte mare atenþie evoluþia leului
ºi a împins tranzacþiile spre pragul de 4,84 lei.

Eforturile BNR au fãcut ca miercuri media sã
scadã de la 4,8421 la 4,8372 lei, cu tranzacþii
realizate între 4,834 ºi 4,841 lei. Evoluþia a venit
într-un context regional, unde ºi celelalte monede
se apreciau faþã de euro.

Cursul dolarului american s-a miºcat între 4,2860
ºi 4,3141 lei, cea de miercuri fiind stabilitã la 4,3114
lei. Volatilitatea se datoreazã nivelului de aversiune
faþã de risc, influenþatã de temerile legate de apariþia
unui al doilea val al pandemiei, care va încetini ºi
mai mult economia mondialã.

„Marea Închidere”, cum a fost numitã de FMI criza
sanitarã ºi economicã provocatã de pandemie, va
aduce la nivel mondial o contracþie a PIB de 4,9%,
conform ultimului raport al instituþiei financiare, o
valoare mai ridicatã decât cea anticipatã în aprilie
de 3%. Prognoza PIB pentru 2021 a fost redusã de
la 5,8% în aprilie la 5,4%.

Moneda elveþianã a fluctuat în culoarul 1,061 – 1,07
franci/euro, iar cursul s-a miºcat între 4,5355 ºi 4,5515
lei, cel de la finalul perioadei fiind stabilit la 4,5490 lei.

Cursul lirei sterline a scãzut marþi la 5,3026 lei,
minim al ultimelor douã luni, pentru ca la finalul
intervalului sã urce la 5,3459 lei.

Miercuri, preþul gramului de aur stabilit de BNR a
urcat de la 246,0742 la 247,9207 lei, creºterea fiind
datoratã faptului cã uncia a urcat pe pieþele
specializate la 1.778 – 1.789 dolari.

Începând cu 29 mai, imediat dupã decizia BNR de
scãdere a dobânzii sale cheie de la 2 la 1,75%,
indicii ROBOR au avut o evoluþie descendentã care
s-a încheiat sãptãmâna trecutã.

Astfel, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, s-a oprit la 2,20%.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 2,25% iar
cel la 12 luni s-a menþinut la 2,35% nivel stabilit la
începutul sãptãmânii.

Perechea euro/dolar a fluctuat între 1,1150 ºi
1,1350 dolari. La finalul perioadei, tranzacþiile se
realizau în culoarul 1,1193 – 1,1245 dolari.

Bitcoin a început perioada cu o creºtere la aproape
9.800 dolari, dupã care a trecut pe scãdere, pânã la
un minim de circa 8.900 dolari, pentru ca miercuri
sã fluctueze între 9.100 ºi 9.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada 24 iunie – 1 iulie.

 Radu Georgescu

Euro a scãzut miercuri sub 4,84 lei
16. Proiect de Lege pentru modificarea art. 16
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiei de avocat  (PL-x 241/2018).
17. Proiect de Lege pentru recunoaºterea
meritelor personalului din cadrul sistemului
naþional de apãrare, ordine publicã ºi
securitate naþionalã, participant la misiuni ºi
acþiuni militare sau la alte operaþii pe teritoriul
sau în afara teritoriului statului român, precum
ºi acordarea unor drepturi acestuia ºi
urmaºilor celui decedat (PL-x 264/2019).
18. Proiect de Lege pentru recunoaºterea
meritelor personalului din cadrul Sistemului
Naþional de Apãrare, Ordine Publicã ºi
Securitate Naþionalã, participant la misiuni ºi
operaþii în afara teritoriului statului român sau
la pregãtirea pentru apãrarea þãrii, precum ºi
pentru acordarea unor drepturi acestuia ºi
urmaºilor celui decedat (PL-x 494/2019).
19. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor mãsuri, începând cu data de
15 mai 2020, în contextul situaþiei epidemiologice
determinate de rãspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene,
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaþiei
naþionale nr. 1/2011, precum ºi a altor acte
normative (PL-x 352/2020).
20. Proiect de Lege privind exercitarea
profesiei de psiholog, reorganizarea ºi
funcþionarea Colegiului Psihologilor din
România (PL-x 431/2019).
21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 75/2020 pentru
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor mãsuri în
domeniul investiþiilor publice ºi a unor mãsuri
fiscal-bugetare, modificarea ºi completarea unor
acte normative ºi prorogarea unor termene ºi alte

SESIUNEA EXTRAORDINARÃ...
modificãri fiscal- bugetare (PL-x 379/2020).
22. Propunere legislativã pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã nr. 194/
2002 privind regimul strãinilor din România
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi a Ordonanþei nr. 25/2014 privind
încadrarea în muncã ºi detaºarea strãinilor pe
teritoriul României ºi pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative privind
regimul strãinilor în România, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare (PL-x 324/2018).
23. Proiect de Lege pentru modificarea,
completarea ºi abrogarea unor acte normative,
precum ºi pentru stabilirea unor mãsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/
2402 al Parlamentului European ºi al Consiliului
din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru
general privind securitizarea ºi de creare a unui
cadru specific pentru o securitizare simplã,
transparentã ºi standardizatã ºi de modificare a
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE ºi 2011/
61/UE, precum ºi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/
2009 ºi (UE) nr. 648/2012 (PL-x 345/2020).
24. Iniþiative legislative aflate pe ordinea de zi
a Camerei Deputaþilor.
25. Iniþiative legislative aflate în dezbatere la
Camera Deputaþilor.
26. Iniþiative legislative adoptate de Senat în
calitate de primã Camerã sesizatã.
27. Iniþiative legislative înregistrate la Biroul
Permanent al Camerei Deputaþilor.
28. Informare cu privire la proiectele de legi
privind aprobarea unor ordonanþe de urgenþã
ale Guvernului, precum ºi a altor iniþiative
legislative înregistrate la Biroul permanent al
Camerei Deputaþilor, care urmeazã sã fie avizate
de comisiile parlamentare în termenele stabilite.
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Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

Membru al Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã,
Tineret ºi Sport

Având în vedere cã în sezonul estival cele mai
multe persoane preferã sã petreacã timpul în naturã,
desfãºurând diverse activitãþi recreative, care
implicã ºi scãldatul în ape curgãtoare sau lacuri,
ISU MEHEDINÞI recomandã cetãþenilor sã respecte
câteva mãsuri, în scopul preîntâmpinãrii unor
evenimente nefericite, care se pot solda cu pierderi
de vieþi omeneºti, ca urmare a riscului de înec.

FACEM APEL LA CETÃÞENI sã frecventeze
numai locurile special amenajate pentru înot ºi
sã respecte avertizãrile privind interzicerea
scãldatului în alte zone decât cele autorizate. O
atenþie deosebitã trebuie acordatã copiilor, care
nu trebuie lãsaþi nesupravegheaþi, mai ales în
locuri unde existã posibilitatea cãderii lor în apã.

Recomandãm EVITAREA SCÃLDATULUI în
râuri, lacuri, canale de irigaþii sau alte cursuri
de apã unde malurile sunt abrupte, curenþii
foarte puternici, albiile nãmoloase sau pline de

Vacanþã în siguranþã

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII
DE URGENÞÃ „DROBETA” AL JUDEÞULUI MEHEDINÞI

plante, pietre, crengi ºi trunchiuri de copaci.
Astfel, cetãþenii, indiferent cã sunt buni înotãtori

sau nu, atunci când se aventureazã cu
ambarcaþiunea sau la scãldat în locurile neamenajate,
trebuie sã conºtientizeze riscurile la care se expun
ºi sã se protejeze purtând echipamente adecvate.

De asemenea, pentru evitarea ºocului
hipotermic, cetãþenii trebuie sã nu intre, imediat,
în apa rece dupã ce au stat mult la soare.

Totodatã, pentru prevenirea unor situaþii de
urgenþã, cetãþenii nu trebuie sã se aventureze
în apã când sunt în stare de ebrietate, seara
târziu sau pe timp de noapte. În timpul unor
vijelii sau furtuni, scãldatul este interzis!

În speranþa cã, cetãþenii vor conºtientiza
pericolul ºi nu se vor aventura în acte de teribilism,
care îi pot costa viaþa, ne dorim ca scafandrii
mehedinþeni sã desfãºoare doar misiuni de
antrenament, ci nu de cãutare a persoanelor.
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Ajunsesem în anul trei la seminar.
Cu toþi profesorii mã înþelegeam
foarte bine. Îmi apreciau eforturile
la învãþãturã, comportamentul
ireproºabil. Numai Pãrintelui Ganea
nu-i intram în graþii! Nu ºtiam sã mã
fac plãcut ºi util. Dacã mã vedea prin
curte ºi mã trimitea în grãdinã sã-i
aduc “o frunzã” de ceapã sau de
pãtrunjel, eu îi aduceam câte 3-4,
cã, de, ce sã faci cu o frunzã. Asta îl
scotea din sãrite, fiindcã nu
învãþasem ce-i ascultarea. Nu eram
bun nici la mãturat prin bibliotecã
sau prin chilia sfinþiei-sale, nu-mi
plãceau nici mâþele ºi le goneam
întotdeauna, când, ducându-mã în
sala de lecturã, le prindeau
istericalele ºi începeau câte un
concert sau câte o goniþã pe sub
mese, iar uneori ºi pe mese. Îl enerva
la culme, când mã vedea cu nasul în
cãrþi pe la bibliotecã sau cu manualul
sub braþ prin curte, cãutând vreun
cotlon mai ferit. Îmi pusese eticheta
din primul an: “Vânãtorul de note”.
Era convins cã eu învãþ numai ca sã
iau note mari, numai de dragul notelor.

În anul trei fãceam cu dânsul, la
fel ca-n anii precedenþi, limba
românã. Venea cu niºte foi
îngãlbenite de vreme, de pe care ne
dicta cuvânt cu cuvânt. Se întâmpla
destul de des ca unele cuvinte sã fie
ºterse sau unele foi rãtãcite de la
locul lor ºi lecþiile aveau niºte
ºtirbituri care se observau de la o
poºtã. Dânsul punea accent mult pe
memorare. Era lege ca sã ºtim toate
poeziile din manual ºi cât mai multe
de la fiecare autor studiat. Trebuia
sã ºtim prefeþele cãrþilor  din
literatura românã veche, anumite

Rãzboiul Pãrintelui Ganea
pasaje din romane, nuvele, texte
critice etc. Prima probã, la ascultare,
erau textele memorate. De la
începutul pânã la sfârºitul anului
trebuia sã le þinem minte pe toate,
ca niºte benzi de magnetofon. Nu
ºtiai bine textele, treceai la loc,
fiindcã nu-l mai interesa dacã mai
ºtiai sau nu ºi altceva.

La teza de la limba românã mi-a
cãzut un subiect cu sintaxa frazei, mai
bine-zis, împãrþirea propoziþiilor. Cu
câteva sãptãmâni înainte gãsisem în
oraº un compendiu de gramaticã a
limbii române semnat de ªtefania
Popescu, publicat de Editura
Didacticã ºi Pedagogicã. Era foarte
bine organizat materialul. Definiþii
clare, explicaþii convingãtoare,
exemple ilustrative bine alese.
Învãþasem toate capitolele de
gramaticã din trimestrul acela dupã
noua gramaticã ºi neglijasem notiþele
Pãrintelui Ganea. Am fãcut o tezã
foarte bine documentatã. Definiþii,
explicaþii, exemple ilustrative, totul
“ca la carte”. Eram sigur cã-mi va da
nota zece. Când ne-a adus lucrãrile,
îmi dãduse ºase. Am protestat. A
replicat brusc: “- Uite vânãtorul de
note! Eram sigur cã o sã fie
nemulþumit! I-am dat ºase, fiindcã nu
a folosit exemplele pe care vi le-am
dat eu. Nu ºtiu dupã ce-a învãþat, dar
sã zicã mersi cã nu i-am dat patru!”
Am vãzut stele verzi în faþa ochilor.

Am luat caietul de tezã,
compendiul de gramaticã ºi caietul
cu notiþele date de dumnealui ºi am
ieºit din clasã. “-Unde te duci, mã,
bãiatule?” “- Mã duc la director!”
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“Am reuºit ºi am gãsit soluþia

împreunã cu domnul director general
de la Transgaz, în aºa fel încât sã
ducem gazul în municipiul Orºova.
Practic, folosim vechiul traseu al
gazoductului Nabucco un gazoduct
care din pãcate nu s-a mai finalizat în
România, ºi folosind acest traseu
ducem gazele în municipiul Orºova,
ºi de acolo în Clisura Dunãrii. Practic,
astãzi, afirm aici, cã am început
procesul ca orºovenii sã aibã în cel
mai scurt timp gaze naturale. Mi-aº
dori ca judeþul Mehedinþi sã ajungã
cât mai repede din urmã alte judeþe
din þarã. Nu este posibil ca în
Mehedinþi doar o micã parte din
severineni sã aibã acces la gaze”,
sublinia ministrul Virgil POPESCU.

“Printr-o hotãrâre de guvern,
aceastã conductã va fi una de
interes naþional, vor beneficia de
gaze naturale locuitorii comunelor
aflate pe traseul Pruniºor – Orºova,
ºi amintim aici: Pruniºor,
Husnicioara, Cãzãneºti, ªiºeºti,
Ilovãþ, Iloviþa, Bala, ªovarna, Cireºu,
Podeni, Bâlvãneºti, dar va exista un
proiect ºi pe zona de sud ºi sud-
vest al Mehedinþiului, astfel încât la
finele lucrãrilor aproximativ 70-80
la sutã din locuitorii judeþului sã
poatã avea acces la gaze naturale”.

Din alocuþiunea domnului Sterian
am reþinut cã: „Nu e prima deplasare
a echipei tehnice a Transgaz în
teritoriu, de peste 3 ani am avut
întâlniri cu oficialitãþile locale ºi cu
primarii din UAT-urile din judeþe. Cu
planul de dezvoltare al Transgaz pe
10 ani Transgaz a bugetat sume
foarte importante de bani, anul acesta
350 milioane (?!), de anul viitor câte
400 de milioane lei pentru extinderea
sistemului naþional în vederea
racordãrii localitãþilor la gaze.
Deplasarea în fiecare judeþ, sã
explicãm primarilor cã nu sunt cu
caracter politic, privesc dezvoltarea
reþelei de transport cu realitãþile
fiecãrui judeþ în parte, pentru a explica
primarilor care au pregãtiri diferite cã
este o activitate nouã, un avantaj

„Se va termina cu poveºtile din patru în patru ani…”

extraordinar de mare pentru
Mehedinþi e Nabuco, vom folosi
proiectul tehnic care se va adapta la
necesarul de consum. Tot ce s-a
fãcut cadastral, identificare de
proprietate, studii de medii,
implementarea, m-am bucurat cã am
întâlnit toþi primarii care au participat
la aceastã întâlnire foarte interesantã,
foarte activã, trebuie sã creãm un
parteneriat cu ei, conducerea
administrativã a judeþului aici la
Mehedinþi. (…) În unele judeþe e mai
nimic, peste 70 la sutã din proprietari
practic nu sunt proprietari, sunt
moºtenitori unde succesiunile nu s-
au dezbãtut.  Trebuie ca primarii sã
ºtie ce au de fãcut ca sã urgentãm
implementarea ºi va fi cum a
menþionat domnul ministru, o
hotãrâre de guvern. Vreau sã ne fiþi
ºi dv., presa, parteneri ºi sã ne
sesizaþi unde nu sunt în regulã, contez
mult pe sprijinul dv. cãci trebuie sã
ne dezvoltãm þara. Le-am spus la
primari în salã cã au un mare avantaj,
ministrul e de la dv. de la Mehedinþi,
o informaþie cu ce se întâmplã sau
nu sã ajungã la dumnealui, acum
existã un program guvernamental
cum a spus domn ministru, se va
termina cu poveºtile din 4 în 4 ani,
sã tragem gaze ºi nu s-a întâmplat
niciodatã nimic. Cu racordarea la
gaze, aici aveþi o zonã minunatã,
inclusiv folosind traseul Nabuco ne
mai recuperãm ºi noi din pierderi
Transgazul,  (…) proiectul de þarã
care a venit, primarii i-am vãzut destul
de interesaþi,  influenþa climei se vede
aici, aveþi plante mediteraneene, e
pãcat sã nu faceþi front comun, noi
suntem alãturi aici de dv., nu numai
în judeþ ci ºi în toatã þara, voinþã sã
fie, trebuie sã fie primari destoinici
care sã implementeze, aici nu e vorba
de politicã de partid, e vorba de þarã,
de dezvoltarea economicã a þãrii, sã
ne aducem colegii, colegii ºi colegele
care au plecat din þarã ºi sã se apuce
de treabã, cã þara are tot ce-i trebuie,
România are toate resursele, aproape
toate, ºi e pãcat sã nu fim ºi noi
mândri de þarã…”

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 St. Just

continuare în numãrul urmãtor
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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.

organizeazã concursuri de admitere la ciclurile de
licenþã ºi master la urmãtoarele programe de studii:

1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:

Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie: 29 locuri la buget ºi 21 locuri la taxã
Inginerie Economicã Industrialã:         40 locuri la buget ºi 10 locuri la taxã
Navigaþie ºi Transport Maritim ºi Fluvial:  28 locuri la buget ºi 2 locuri la taxã
Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi (4 ani = 8 semestre, 240 credite)

Calendar admitere:
  Înscrierea candidaþilor: 06 - 18.07.2020; (L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
  Afiºare rezultate parþiale: 18.07.2020
  Confirmare locuri pentru candidaþii admiºi:   20-23.07.2020
  Redistribuirea locurilor neconfirmate:            24.07.2020
  Confirmarea locurilor dupã redistribuire:       24-28.07.2020
Media la concursul de admitere este data de media generalã de la
examenul de bacalaureat (100%)
2.  CICLUL MASTERAT

Programe de studii de master:
Ingineria ºi Managementul Calitãþii: 22 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
Managementul Sistemelor Logistice: 22 locuri la buget ºi 28 locuri la taxã
Managementul Mediului ºi Energie Durabilã:20 locuri la buget si 30 locuri la taxã
Studiile se deruleazã în regim de cursuri de zi (2 ani = 4 semestre, 120 credite)

Calendar admitere:
 Înscrierea candidaþilor:         6-14.07.2020; (L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
 Desfãºurare proba concurs: 15.07.2020
 Afiºare rezultate parþiale:      16.07.2020
 Confirmarea locurilor pentru candidaþii admiºi:    17-21.07.2020
 Redistribuirea locurilor neconfirmate:                    21.07.2020
 Confirmarea locurilor ocupate dupã redistribuire:  22-24.07.2020

Concursul de admitere la Master va conþine douã probe:
1. Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/ RESPINS
2. Media concursului de admitere la master este media de la examenul
de licenþã pentru candidaþii care au obþinut calificativul admis la proba 1
3.  Acte necesare pentru înscriere la concursul de admitere:
 diplomã de bacalaureat / adeverinþã pentru absolvenþii de liceu promoþia
2020 (original);
 foaia matricolã (original);
 certificat de naºtere, original + copie;
 carte de identitate, original + copie;
 adeverinþã medicalã tip M.S.;
 2 fotografii tip buletin de identitate;
 chitanþa doveditoare a plãþii taxei de înscriere la concursul de admitere/acte
doveditoare pentru cei care solicitã scutirea de platã a taxei de înscriere ºi
îndeplinesc condiþiile impuse de Senatul Universitãþii
 dosar tip mapã
4. Universitatea din Craiova oferã posibilitatea de preînscriere online:

Aplicaþia EvStud - Preînscriere Online oferã informaþii cu privire la sesiunile de
admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum ºi oferta educaþionalã.adresându-
se potenþialilor candidaþi cetãþeni români sau posesori ai unui CNP valid de ºedere în
România.
   Adresa web la care se gãseºte aplicaþia este: https://evstud.ucv.ro, iar tot aici
veþi gãsi ºi ghidul video pentru utilizarea aplicaþiei EvStud - Preînscriere Online.

Informaþii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail a Departamentului
de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin:
imst.ucv@gmail.com

Telefoane de contact secretariat: 0252.333.431,  0352.401.026.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Mantia divinã te înconjoarã, oferindu-þi o aurã
misterioasã ºi farmecãtoare în acelaºi timp. Însã, se
prefigureazã o perioadã în care vei fi foarte combativ,
ripostând la tot ce vine din partea celorlalþi. Fii
prudent ºi tolerant, atât cu tine, cât ºi cu ceilalþi!
Capitolul financiar începe sã se îmbunãtãþeascã, atât
cât sã-þi dea încredere în viitor. Se vor ivi binevoitori
care sã te sprijine în a-þi mãri bugetul de venituri.
Apar ceva cheltuieli, dar rezonabile. În zilele de 2 ºi
3 iulie eºti preocupat de filozofie, domenii spirituale
sau de cãlãtorii, studii ºi cercetãri. Plimbãrile în locuri
deosebite, meditaþia în locuri sfinte sau lecturarea
unei cãrþi deosebite ar fi cele mai indicate. Weekend-
ul te invitã la activitãþi sociale. Se contureazã un final
de etapã socio-profesionalã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile parteneriale, domeniile oculte, moºtenirile,
elevarea spiritualã, un adevãrat amalgam de stãri ºi
evenimente, caracterizeazã aceastã sãptãmâna. Dorinþa
de a-þi înfrumuseþa ºi rafina trupul ºi sufletul, devine
o preocupare majorã. În zilele de 2 ºi 3 iulie sunt
posibile activitãþi legate de chestiuni financiare, cu
accent pe banii proveniþi de la alþii. Cheltuieli diverse,
dar ai suficienþi bani pentru toate. Însã, vor exista
momente în care te vei desprinde, aparent, de planul
fizic, orientându-te cãtre orizonturi spirituale.
Oboseala ºi unele afecþiuni se vor evidenþia mult, de
aceea fii prudent ºi dozeazã-þi eforturile. Weekend-ul
este potrivit activitãþilor recreative. Schimbarea
filozofiei de viaþã este necesarã acum.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la serviciu,
dar ºi acasã în plan personal ai treburi restante ce nu
trebuie neglijate. Organizeazã-þi timpul ºi resursele,
astfel încât sã rezolvi totul cu bine. Fii prudent ºi în
privinþa sãnãtãþii, pentru cã se vor evidenþia afecþiuni
mai vechi sau mai noi. Pe 2 ºi pe 3 iulie intervin
aspecte parteneriale. Sunt posibile discuþii aprinse
cu partenerul de viaþã sau colaboratorii. Evitã
provocãrile celorlalþi! Sunt momente importante al
cãror ecou îl vei simþi multã vreme de acum încolo.
Finalul sãptãmânii aduce cheltuieli comune cu alþii,
fie pe facturi, taxe, moºteniri, fie pe activitãþi
distractive. Se încheie o etapã financiarã, iar asta îþi
poate da de gândit.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Se pare cã orice altceva apare în jurul tãu, gândurile
îþi vor fi îndreptate cãtre aventuri, distracþii ºi iubiri
în primele zile ale sãptãmânii. Tipic naturii tale
schimbãtoare te plictiseºti repede de tot ºi treci la
un alt subiect. Noroc cã astrele vegheazã atent asupra
ta ºi îþi mai tempereazã elanul, chiar dacã nu-þi prea
convine acest lucru. Pe 2 ºi pe 3 iulie, stãrile sufleteºti
fluctueazã destul de mult, însã ºi sãnãtatea este
vulnerabilã. Recomandabil este sã te odihneºti
conºtient ºi sã-þi rezervi momente de retragerea din
cotidian. Analizeazã, pe îndelete situaþiile ºi relaþiile
în care eºti implicat. La sfârºitul sãptãmânii se vor
evidenþia relaþiile parteneriale. Se contureazã un final
de etapã, atât în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi
în relaþiile de colaborare profesionalã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat cu
treburile casnice. De asemenea, este rost ºi de
dialoguri cu membrii familiei ºi cu neamurile.
Predominã aspectele legate de patrimoniu, moºteniri,
problemele celor dragi. Fii alãturi de cei dragi, pentru
cã ºi ei te vor sprijini în tot ce doreºti sã faci ºi din
perspectiva personalã, ºi din cea profesionalã! Pe 2
ºi pe 3 iulie ai chef de distracþii, aventuri sau te
gândeºti la persoana iubitã ºi la copii. Rãsturnãri de
situaþie în plan afectiv. Sfârºitul sãptãmânii aduce
provocãri la locul de muncã. Este posibil sã lucrezi
mult, suplimentar, ba chiar sã participi la reuniuni
profesionale de anvergurã. Fii prudent ºi dozeazã-þi
eforturile, deoarece sãnãtatea este vulnerabilã! Final
de etapã în câmpul muncii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt frecvente în primele zile ale
sãptãmânii. Este bine sã-þi selectezi informaþiile
aflate ºi unele întâlniri, pentru cã te vor obosi mult
ºi pe deasupra sunt inutile. Ar fi bine sã te desprinzi
de cei care doar profitã de pe urma ta. Zilele de 2 ºi
3 iulie aduc treburi gospodãreºti ºi dialoguri
importante cu membrii familiei. Se pot lãmuri aspecte
patrimoniale, care implicã cheltuieli comune.
Sfârºitul sãptãmânii este favorabil distracþiilor,
aventurilor împreunã cu persoana iubitã ºi copiii.
Însã, se prefigureazã un final de capitol vizavi de
persoana iubitã ºi de copii. Un hobby este binevenit
în contextul evenimentelor bulversante din planul
personal. Ai încredere cã totul se desfãºoarã spre
binele tãu suprem.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu preocupãri legate de bani.
Capitolul financiar începe sã primeascã raze astrale
deosebite, dar discrete. O mânã nevãzutã te ajutã,
liniºtindu-þi sufletul ºi ameliorându-þi puþin situaþia
financiarã. Sunt posibile moºteniri sau veºti legate
de acestea. Pe 2 ºi pe 3 iulie ar fi nevoie sã faci
drumuri scurte sau sã te întâlneºti cu persoanele din
anturajul apropiat. Vorbeºte puþin despre tine ºi
slãbiciunile tale. Unii te pot înþelege greºit. Sfârºitul
sãptãmânii ar fi bine sã-l petreci acasã, alãturi de
membrii familiei. Treburile gospodãreºti le poþi
desfãºura uºor ºi cu spor. Însã, vizavi de casã, familie,
relaþii cu neamurile se încheie o etapã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începi sãptãmâna cu chef de viaþã, dornic de
a rezolva treburile restante ºi de a fi în mijlocul
celorlalþi. Relaþiile primesc raze astrale minunate,
astfel cã teatrul va fi la el acasã. Pe 2 ºi pe 3 iulie
sunt posibile cadouri sau recompense bãneºti. Oricum
chestiunile financiare vor fi la ordinea zilei. Fii
prudent la cheltuieli! Finalul sãptãmânii îþi aduce
întâlniri, dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat, dar ºi excursii sau mici cãlãtorii pentru a
rezolva diverse. Þine cont de conflictele mocnite din
mediul profesional: îþi pot submina atât sãnãtatea
cât ºi imaginea socialã! Este vremea sã închei unele
relaþii cu persoanele din mediul apropiat, care s-au
dovedit pãguboase din toate punctele de vedere.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Stãrile sufleteºti tensionate persistã în primele zile
ale sãptãmânii. Sunt fondate, dar totul se poate depãºi
cu rãbdare ºi discernãmânt. Fiind foarte sensibil la
mediul înconjurãtor, binevenite ar fi plimbãrile în aer
liber sau meditaþia în locuri sfinte. Pe 2 ºi pe 3 iulie
te vei simþi mai bine, revenind la starea ta
caracteristicã de vivacitate ºi dorinþã de aventurã. În
urmãtoarele zile, chestiunile financiare predominã.
Poþi primi cadouri, recompense bãneºti, oricum
lucruri care te bucurã mult. La locul de muncã apar
ceva modificãri benefice, atât cât sã-þi dea curaj sã
mergi mai departe. Însã, referitor la salarizarea locului
de muncã se va finaliza o etapã, fie prin schimbarea
grilei de salarizare, fie prin primirea unor sume de
bani restante.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Prietenii ºi prietenia capãtã noi valenþe pentru tine,
începând cu aceastã sãptãmânã. Cu toate cã astrele
nu-þi dau încã frâu liber la acest capitol, raze minunate
ºi binevenite îmbunãtãþesc puþin situaþia. Ar fi bine,
totuºi, sã te desprinzi de persoanele care te necãjesc
prea mult. Pe 2 ºi pe 3 iulie se pot ivi situaþii dinamice
la locul de muncã. ªi sãnãtatea este vizatã în aceste
zile, dar sunt momente trecãtoare. Spre sfârºitul
sãptãmânii te vei simþi mai bine, vei dori compania
celorlalþi, dar ºi activitãþi antrenante. Odihneºte-te
ºi evitã stresul ºi spaþiile aglomerate! Este vremea
marilor schimbãri pentru tine, astfel cã remodelarea
personalitãþii ºi revizuirea planurilor personale sunt
bine susþinute.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primul rând, cariera profesionalã ºi imaginea
ta în societate sunt temele principale din primele
zile ale sãptãmânii. Este bine sã observi punctele
tari ºi pe cele slabe ale acestor sectoare de viaþã ºi
sã trasezi un plan de îmbunãtãþire. Numai tu eºti
artizanul vieþii tale, astfel cã acum este momentul
sã preiei frâiele a tot ce doreºti sã schimbi. Zilele
de 2 ºi de 3 iulie îþi aduc în preajmã prieteni, dar
ºi susþinãtorii din segmentul profesional.
Schimbul de amabilitãþi ºi informaþii este binevenit
pentru toatã lumea. Finalul sãptãmânii este potrivit
odihnei ºi plimbãrilor uºoare în aer liber. Sunt
posibile stãri de spirit neliniºtitoare ºi evidenþierea
unor probleme de sãnãtate. La nivelul mentalului
profund se produc schimbãri ireversibile.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Recomandabil este sã-þi faci planuri pentru cãlãtorii
ºi excursii la începutul sãptãmânii. Personalitatea ta
sclipeºte, astfel cã vei fi o micã vedetã în mediul
socio-profesional în care activezi. A viziona o piesã
de teatru, un film bun sau a studia o temã utilã la
locul de muncã, ar fi activitãþi potrivite. Pe 2 ºi pe 3
iulie eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi. Câteva neplãceri, dar
sunt trecãtoare. Weekend-ul îþi aduce discuþii ºi întâlniri
interesante cu prietenii, în care factorul sufletesc este
accentuat. Se contureazã un final de etapã în relaþiile
cu prietenii ºi colegii din mediul profesional.
Odihneºte-te ºi nu pleca urechea la toate informaþiile
vehiculate în preajma ta! Autor: AstroCafe.ro

(2 - 8 iulie 2020)
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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

I N FO R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de MICA CLEAN AND SHINE

SRL cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Criºan, nr. 58,
bl. C7, sc. 1, et. 1, ap. 31, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite
la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului Construire platformã betonatã pentru amenajare spãlãtorie
auto în comuna Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi.

Aceasta este o investiþie nouã.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere ºi tehnologice
care vor fi colectate în bazine etanº vidanjabile.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 29.06.2020.

Semnãtura

   Maestrul dirijor al Ansamblului Profesionist
“Danubius” a fost profesorul Marian Magheru, iar pe scenã au urcat artiºti
vocali consacraþi iubiþi ºi apreciaþi, atât în judeþul Mehedinþi cât ºi în þarã: Gheorghe
Vulcãnescu, Claudia Catanã, Angela Magheru, Luciana Vãduva,  Anica Ganþu.

Dansatorii Ansamblului Profesionist “Danubius” au întreþinut atmosfera de
sãrbãtoare ºi voie bunã cu dansuri din toate zonele etno-folclorice ale þãrii.

A fost o atmosferã de mare sãrbãtoare, artiºti minunaþi au oferit cadouri de
suflet publicului ºi au fost rãsplãtiþi cu aplauze ºi flori.

Încã o datã Consiliul Judeþean Mehedinþi,  Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
instituþie de culturã condus de managerul Emilia Mihãilescu, a reuºit o manifestare
extraordinarã,  de bun gust ºi calitate în care au fost promovate tradiþiile, folclorul
tot ceea ce înseamnã zestrea strãmoºeascã a poporului român.  G. Pogaci

 Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” ...
 urmare din pag. 5

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de: SPEEH HIDROELECTRICA
S.A. - SH Porþile de Fier, str. I. Ghe. Bibicescu, nr. 2, mun. Dr. Tr.
Severin, jud. Mehedinþi, Telefon 0252308601, ce intenþioneazã sã
solicite de la Administraþia Naþionalã Apele Române – A.B.A. Jiu aviz
de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrii “Mãsurãtori de
protecþie suplimentarã a disipatorului barajului deversor Porþile
de Fier l”, din bazinul hidrografic Dunãrea, pe fluviu Dunãrea, km
D943, lucrare amplasatã pe terenul intravilanul municipiului Drobeta
Turnu Severin, în judeþul Mehedinþi.
   Precizãm cã, solicitarea este pentru extinderea/modernizarea folosinþei de
apã existente care este în funcþiune din mai 1972 ºi a fost reglementatã anterior
prin Autorizaþia de Gospodãrire a Apelor nr. 250/05.10.2018 (valabilã pânã la
31 octombrie 2023) emisã de cãtre Administraþia Naþionalã “Apele Române”.
   Ca rezultat al procesului de producþie vor rezulta temporar/permanent
urmãtoarele ape uzate: NU ESTE CAZUL, ce se vor evacua în… -... (denumirea
emisarului)...-..... dupã ce au fost epurate prin ...-...(metoda de epurare)…-...
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului sau la adresa SH Porþile de Fier, str. I. Ghe.
Bibicescu, nr. 2, mun. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinþi, d.nei Camelia
ILIE, telefon 0752837454 dupã data de 25.06.2020.

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.
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Gabriel Boºtinã (43 ani) s-a
alãturat proiectului CSA Steaua
Bucureºti ºi a devenit noul antrenor-
secund al clubului din Ghencea.
Antrenor-principal este, de vara
trecutã, reºiþeanul Daniel Opriþa (38
ani), iar echipa Armatei, aflatã pe
primul loc în Liga 4 Bucureºti, va
întâlni, în perioada 1 - 9 august,
reprezentantele judeþelor Giurgiu ºi
Ialomiþa, în barajul pentru

Severineanul Boºtinã, “secund” la CSA Steaua

Cojocaru, reconfirmat la Pandurii

   Conducerea clubului Pandurii
Târgu Jiu l-a reconfirmat pe Cãlin
Cojocaru în funcþia de antrenor-
principal. Tehnicianul originar din
Timiºoara va continua la echipa
olteanã ºi în sezonul 2020-2021,
deºi n-a obþinut nicio victorie în
postura de antrenor al fostei
vicecampioane a României din 2013,
care de 2 ani se zbate în subsolul
eºalonului secund. Cãlin Cojocaru
a preluat Pandurii spre finalul anului
2019, dupã ce echipa gorjeanã
fusese pregãtitã pe Adrian Bogoi
între etapele 1-13 ºi pe Tiberiu Bãlan
în etapele 14 -16. La debutul sãu pe
banca gorjenilor, Pandurii a fost

promovarea în Liga 3.
   “Iniþiativa de a lucra la CSA
Steaua a venit de la fostul meu
coleg de camerã, din perioada în
care jucam în Liga 1 la Fotbal
Club Steaua Bucureºti, Daniel
Opriþa. Au mai fost tentative de a
lucra împreunã ºi la Juventus
Bucureºti ºi la CSM Reºiþa. De
data aceasta mã bucur cã s-a
concretizat. Suntem prieteni de
foarte mult timp. Am pãstrat
legãtura ºi dupã ce ne-am lãsat
de fotbal. Eu zic cã o sã realizãm
multe lucruri împreunã. Mã
bucur cã sunt aici. Poziþia mea o

sã fie de antrenor secund, o sã pun
ºi eu umãrul la promovarea în Liga
3, iar apoi sper sã ajungem în Liga 1
cât mai repede”, a declarat Boºtinã.
   Severineanul a fost încântat de
noul stadion din Ghencea, care va
avea o capacitate de 31.000 de
locuri ºi care a costat aproape 100
de milioane de euro, dar ºi de lotul
pe care Daniel Opriþa îl are la
dispoziþie. La CSA Steaua evolueazã,

din iarnã, ºi mijlocaºul severinean
Mãdãlin Mihãescu.
   “Am vizitat stadionul, e incredibil.
Regret cã nu am ajuns sã joc ºi eu pe
un astfel de stadion, dar ºi cel pe care
am jucat era unul dintre cele mai
frumoase la acel moment, din þarã.
Sunt mulþumit cã mãcar voi fi acolo,
lângã teren, la inaugurare. Sunt
impresionat de tot ce s-a construit în
Ghencea. Sunt puþine echipe din Liga
1 care au astfel de condiþii. Asemenea
infrastructurã e beneficã pentru
echipã ºi va ajuta jucãtorii sã
îndeplineascã obiectivele, mai ales cã
avem un lot foarte valoros, cu mulþi
jucãtori care au activat în Liga 1, mã
refer la Liviu Bãjenaru, Robert Elek,
Rareº Enceanu, Vali Bãrbulescu sau
Mãdãlin Mihãescu. Pentru mine, cel
mai frumos moment din Ghencea a
fost primul campionat, câºtigat în
ultima etapã, în 2005. Cred cã a fost

cu Poli Timiºoara, dar îmi aduc
aminte cu plãcere ºi de jocurile din
Liga Campionilor, cu Real Madrid,
Sevilla, Lyon... Sper sã ajungã ºi
jucãtorii de acum sã joace astfel de
meciuri”, a precizat Boºtinã.
   Nãscut pe 25 mai 1977, la Gura
Vãii, Gabriel Boºtinã a evoluat pentru
CS Severnav, Cimentul Fieni, Oþelul
Galaþi, FC Steaua Bucureºti, Dinamo
Bucureºti ºi Universitatea Cluj, de la
care s-a retras din activitatea de
fotbalist, în 2012. A bifat ºi 4 selecþii
la echipa naþionalã a României.
   În urmã cu 2 ani, Boºtinã se
alãturase, în calitate de manager,
proiectului de la Viitorul ªimian, dar
a renunþat imediat dupã ce echipa
mehedinþeanã a clacat lamentabil la
barajul pentru promovarea în Liga 3,
unde a fost învinsã cu scorul general
de 11-0, de reprezentanta judeþului
Timiº, CS Dumbrãviþa.

 Mircea  Oglindoiu

învinsã cu 4-0 în deplasarea de la
Rapid, din 16.11.2019. A urmat
remiza albã, de pe teren propriu, cu
Concordia Chiajna, dupã care
Pandurii a pierdut, pe rând, meciurile
cu Turris Oltul Turnu Mãgurele (0-
1), ASU Politehnica Timiºoara (0-
1), CSM Reºiþa  (1-4), Viitorul
Pandurii (0-4) ºi FC Argeº (0-4),
ultimele trei jocuri fiind disputate în
2020. La echipa gorjeanã este
legitimat ºi mijlocaºul severinean
Robert Licã.
   „Cãlin Cojocaru rãmâne la Pandurii.
E mai prezent decât noi toþi la
Pandurii. Pe toatã aceastã perioadã
s-a deplasat la Târgu Jiu, a sprijinit

la rezolvarea problemelor de
dezinfecþie ºi igienizare de la
cantonament. Cojocaru va rãmâne în
continuare, face parte din proiectul
PanduriiTârgu Jiu ºi vom continua ºi
în noul sezon cu el ca antrenor pe
banca tehnicã a echipei”, a afirmat
directorul sportiv al clubului Pandurii,
Camilian Floroiu. Avându-l pe
Cojocaru la timonã, Pandurii a
înregistrat o remizã ºi 6 înfrângeri.
Ulterior, campionatul s-a întrerupt din
cauza izbucnirii pandemiei de Covid
19, iar Pandurii, aflatã pe ultima
poziþie, cu doar 8 puncte, a rãmas în
eºalonul secund dupã ce FRF a decis
îngheþarea sezonului, pentru echipele
de pe locurile 1-18.
   Dacã antrenorul Cãlin Cojocaru va

continua la Pandurii, mijlocaºul
ofensiv Bogdan Dãnãricu a preferat
sã meargã în Liga 3, la Gilortul
Târgu Cãrbuneºti, cealãlaltã echipã
gorjeanã prezentã în ligile naþionale.
Vãzut drept o mare speranþã a
fotbalului gorjean, Dãnãricu a fost
mai mult accidentat în ultimii 2 ani,
motiv pentru care în actualul sezon
n-a putut evolua în niciun joc. În
sezonul 2017-2018, Bogdan
Dãnãricu a marcat 7 goluri pentru
Pandurii. Acesta a suferit o rupturã
de ligamente în meciul câºtigat cu
CS Mioveni, scor 2-1, din
10.03.2018. Ulterior, a fost supus
mai multor intervenþii chirurgicale,
care l-au þinut în afara gazonului.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, data trecutã vã
spuneam cã sã dusã Sache al lu
Zãpãcitu sã dea bacu la  bulgari, cã-
i spusasã lui nerodu de Sucã, cã la
bulgari e mai ieftin. Doar 15 lei cursa
de dus cu bacu. Aºteptarãm sã revinã
pãnã ieri ºi mâine plecãm dupã
zbanghiu, cã n-avem nicio veste, nici
dacã l-a dat, nici dacã l-a picat, nici
dacã sã mai întoarce. S-o fi luat
covidu dupe el ºi ãsta e fricos, nu sã
întoarce cu una, cu douã.

   Între timp, trãirãm sã o vedem ºi
pe asta. Guvernanþii noºtri aleasãrã
sã pupe TRICOLORUL  cu masca în
bot. Cât de greu le-ar fi fost sã o dea
jos, le-a fost teamã cã  sã covideazã?!
Mai trebuia sã ºi punã ºi mãnuºi ºi
circãraia iera de falã... Ce mai!

Da apropos de pandemie, cum sã
blochezi prin sigilare uºa di la Sala
de Dialog Social di la Prefectura
Mehedinti?! Aia în care-ºi mutase nea
Mâþu birou de prefect. Pã da, s-a
baricadat uºa cu un birou, iar orificiul
cheii a fost astupat cu gumã de
mestecat, ca sã nu tragã  cineva cu
ochiu... Cine oare, cine?!

Mã nepoate, da a venit ºi nea Virgil
Popescu, ministru economiei, se ºtie,
cu directoru’ de la Transgaz, ca sã

 nea Mãrin

Sucã ºi circãraia mãºtilor, nea Popescu ºi gazu pentru primari,
nea Gherghe filozofu ºi Sache bulgaru

promitã gaze primarilor, mai ales
probabel care vor trece la PNL. Ãia
di la PMP, cicã, dupã cum sã
smiorcãie neºte lideri ce vor sã-ºi
pãstreze anonimatu’. ªi când te
gândeºti cã, cu ani în urmã, ºi el ºi
nea Duicu se opuneau ºi fãceau lobby
buteliilor de aragaz.  Atunci erau
directori la PETROM. Ce vremuri, ce
oameni, cum le uitã unii ºi alþii...

Mã nepoateee, la câte interese sunt
la Orºova, vã spunea Sucã mai acu
ceva vreme cã o sã fie miza mai mare
ca la Severin, bãtãlie mare, ce mai.
Al mic al lu nea Popescu fu nevoit
între timp sã-ºi ia tãlpãºiþa di la
Protecþia Copilului, spre disperarea
unora de împart mâncarea pe acolo,
cã ºtiþi cum e când sã schimbã
conducerea, pãnã-i înveþi pe ãºtia noi
cu regulile casei mai trece timp.

Între timp, ca sã nu stea degeaba,
nea Stoica anunþã un proiect cu
blocu’ California, cã ºtiþi, de câte ori
vine Campania, blocu ãsta e mai
renumit ca Statuia Libertãþii. Sã
reface în fiecare campanie ºi sã
desface dupã, ca ºampania.

Bine cã nu cãzu la cutremur, cã sã
zgudui niþel Orºova, ba cam toatã
clisura, sã speriarã ºi contrabandiºtii,
nu ºtiau dacã sã trage sau le fuge

pãmântul de sub picioare. Bine, fãrã
legãturã cu tremuratu’ pãmîntului,
mai deraie un tren, în apropiere de
halta Balota, cã nu mai sãrise de
ceva timp de pe ºine. Pã da, cã la
ce linii ºi trenuri avem, te ºi miri
cum mai ajungi dintr-un oraº în
altul, mai degrabã ajungi dintr-o
parte în alta a lumii. ªi, ca sã fie
treaba treabã, sã prãbuºi unu di la
etaj, cãzu cu balcon cu tot, de
ºubred ce era. Balconu, bine toatã
casa, stã sã cadã de atâta vreme,
da nici nu sã implicã cineva sã
grãbeascã renovarea. Pãnã la o
tragedie, doamne-fereºte, ºi
atuncea sã vezi ce sã mobilizeazã.

Cam aºa  cum începu sã sã
mobilizeazã nea Gherghe, de fu
primar la Severin. Sã-l vezi cum
face pe fi lozofu, cum n-a
mâncat ‘mnealui ustuori, cum
face pe analistu’ de peste
drum, de zici cã e profesor la
ºtiinþele matematice. Alea cu
împãrþirea, fifty-fifty.

Mã fraþilor, sã anunþã o varã mai
fierbinte ca toate celelalte, asta e
clar. O sã vedeþi cã nu sã
aseamãnã arºiþa de o sã vinã cu

altele, de anii trecuþi. Aºa cã luaþi o
gurã tare de aer, fugiþi pin vacanþã
cât mai puteþi ºi între timp poate

dãm ºi noi de Sache al lu Zãpãcitu.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã

fiþi iubiþi ºi optimiºti!


