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DJ 561A, între Bãlãciþa ºi
Opriºor a fost asfaltat
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S-a încheiat perioada de înscrieri la ediþia a XVII-
a a Festivalului Internaþional al Televiziunilor ºi
Producãtorilor Independenþi de Film SIMFEST.

A fost înregistrat un record de participare:
1.243 de producþii din 92 de þãri. În TOP-3 se
situeazã, în ordine, Iran, India ºi Statele Unite,
dar au sosit înscrieri ºi din þãri mai puþin
cunoscute în lumea cinematograficã precum,
spre exemplu, Malawi sau Capul Verde.

Participarea este nu doar numeroasã, ci ºi

Festivalul SIMFEST – într-o nouã etapã

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!

pag. 2

Iar stare de
urgenþã?

deosebit de valoroasã. Printre
concurenþi se numãrã cineaºti ºi
realizatori de televiziune laureaþi,
de-a lungul vremii, ai premiilor
OSCAR, BAFTA, EMI sau URSUL
DE ARGINT (BERLIN). Au fost
înscrise, de asemenea, în competiþie,
producþii desemnate sã reprezinte
þãrile respective în selecþia pentru
OSCAR 2020 ºi 2021.

Acum începe munca labori-
oasã a juriului de preselecþie. 12
profesioniºti  în media vor

desemna, pânã în 10 august, producþi i le
calificate în selecþia finalã.

Ediþia a XVII-a a Festivalului SIMFEST va
avea loc la Tîrgu Mureº în perioada 14 – 20
septembrie. Organizatorii se strãduiesc sã
gãseascã cele mai bune soluþ i i  pentru
desfãºurarea lui în condiþii de deplinã siguranþã
sanitarã. Cei care doresc sã participe la festival,
fie ca spectatori, concurenþi sau voluntari sunt
rugaþi sã trimitã un e-mail organizatorilor.

Educaþia patrioticã în familie ºi ºcoalã - temei
al iubirii universale  CITIÞI ÎN PAGINA 8
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Editorial  de Sorin Vidan

Legea prin care Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va asigura „la cerere” fiecãrui elev ºi
profesor câte un laptop sau câte o tabletã pentru
educaþia online, a intrat în vigoare prin publicare în
Monitorul Oficial. Actul normativ adaugã douã articole
actualei Legi a Educaþiei.
   Legea 109/2020 modificã ºi completeazã douã
articole din Legea nr 1/2011 ºi prevede urmãtoarele:
   “Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii asigurã elevilor ºi
profesorilor infrastructura necesarã, constând în
dispozitive ºi acces la internet, pentru accesarea
Bibliotecii ªcolare Virtuale, Platformei ºcolare de
eleaning ºi a altor platforme educaþionale agreate.”
   „Asigurã, la cerere, fiecãrui cadru didactic ºi
fiecãrui elev un dispozitiv – laptop sau tableta –
conectat la internet, pentru a putea participa la
activitaþiile de e-learning.”
   „Iniþiativa legislativã are un impact semnificativ
asupra bugetului general consolidat, iar în expunerea
de motive nu este indicatã nici o sumã de bani care
ar intra în mod suplimentar la buget, în situaþia în
care noile reglementãri adoptate”, scria Executivul
în punctul sãu de vedere prin care respingea
adoptarea unei astfel de legi.
   Acum acelaºi Executiv este obligat sã punã legea în vigoare.
   Reamintim cã publicarea actului normativ vine dupã
ce Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a anunþat cã va f i
lansatã încã din luna mai, prin Oficiul Naþional de
Achiziþii Centralizate, de la Ministerul Finanþelor, licitaþia
de echipamente pentru ºcoala online. Dar nici pânã
acum nu existã aceastã licitaþie pe SEAP pentru
tabletele care ar trebui sã ajungã la cei 250 de mii de
elevi ºi profesori fãrã dispozitive, identificaþi de
inspectorate. Dispozitivele vor intra în baza materialã a
ºcolilor ºi vor fi predate de elevi sau profesori la
terminarea perioadei de folosire.

Legea prin care Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii va asigura

„la cerere” fiecãrui elev ºi
profesor câte un laptop sau câte
o tabletã pentru educaþia online,

a intrat în vigoare

Alina Teiº, Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi
Membru al Comisiei pentru

Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport

La ora când scriu aceste rânduri aºtept
declaraþiile premierului Ludovic Orban
referitoare la situaþia epidemiologicã actualã.
Dupã ce preºedintele Iohannis tocmai a ieºit
public ºi a spus cã nu exclude declararea stãrii
de urgenþã, din nou, totul e posibil.

Ce zice Iohannis: „Eu m-am bazat în aceastã
perioadã pe ceea ce recomandã specialiºtii.
Existã Comisii ale specialiºtilor. Ei trebuie sã
analizeze evoluþia pandemiei ºi ei trebuie sã vinã
la politicieni pentru anumite mãsuri care se
impun de la caz la caz. Este foarte clar cã situaþia
în care ne aflãm acum e foarte îngrijorãtoare.
Sunt în contact cu guvernanþii ºi cu specialiºtii.
Deocamdatã, credem cã, împreunã cu românii,
avem puterea sã respectãm normele ºi sã nu
trecem în faze mai complicate, cum ar fi starea
de urgenþã. Dar, sigur, dacã situaþia se
înrãutãþeºte ºi nu gãsim altã cale, atunci putem
sã revenim la mãsuri mai restrictive. Eu nu îmi
doresc acest lucru. Cred cã nici românii. Haideþi
sã respectãm normele în vigoare”.
    Ce ar putea sã spunã Orban, altceva decât sã

Iar stare de urgenþã?

În ultima perioadã, tot mai mulþi
români ºi-au cumpãrat animale de companie
ºi câini pentru pazã. Însã, pentru a putea
comunica mai bine cu aceºtia, ei apeleazã la
specialiºti, pentru dresaj.
   ªcoala de dresaj canin Nikarad este cunoscutã
în toatã România. Proprietarul acesteia

Puterea A Patra: ºcoalã de dresaj canin
vestitã în toatã România

recunoaºte cã totul a început din pasiunea sa pentru
câini. Aºa cã, de-a lungul anilor, sute de câini au
fost dresaþi de ªcoala de dresaj canin Nikarad.
Unele exemplare canine au devenit campioane la
concursuri naþionale ºi internaþionale.
   Site-ul de ºtiri regional puterea a patra a
prezentat ce înseamnã dresajul canin ºi cum
un câine poate fi transformat în cel mai bun
prieten al omului, prin tehnici speciale, într-
un câine de pazã sau unul de companie.

Puterea a patra este un site regional de ºtiri,
menit sã oglindeascã online imaginea vieþii
sociale, politice, culturale, administrative,
economice ºi nu numai la nivel regional.

Puterea a patra vã prezintã ºtiri din vestul
României. Site-ul regional de ºtiri nu este aliniat
politic, nu face jocuri de nici un fel, fiind dedicat
exclusiv informãrii cititorilor, fãrã a suferi vreo
influenþã din partea niciunei sfere de interes.

îngâne ce deja a vociferat omul de la Cotroceni?
Imaginaþi-vã ce ar însemna reintroducerea stãrii

de urgenþã, acum, vara. Imaginaþi-vã ce impact
nefericit ar avea asupra vieþii tuturor, dar mai cu
seamã al bãtrânilor ºi copiilor. Cum i-am putea
þine în case pe copii pe cãldura aceasta? O luãm
de la capãt cu declaraþii pe propria rãspundere ºi
cu amenzi? O luãm de la capãt cu ore speciale de
cumpãrãturi pentru persoanele în vârstã? Cine ar
mai asculta de interdicþii ºi cine i-ar mai lua în
serios? Sunt cumva spitalele bine puse la punct
dupã experienþa din aceastã primãvarã ºi nu ºtim
noi? Sigur cã situaþia infectãrii cu covid e
îngrijorãtoare, alarmantã chiar. Înþeleg panica abia
mascatã a preºedintelui Iohannis. Dar nu tot
dumnealui a ieºit înainte de 1 iunie sã relaxeze
mãsurile? Nu dupã aceea a ieºit, repetitiv, ºi
Orban? Ar fi trebuit sã-ºi înfrâneze pornirile
populiste ieftine ºi sã se gândeascã de cinci ori
înainte. Poate cã acum situaþia nu ar fi fost atât de
îngrijorãtoare dacã nu ar fi venit cu acest moment
patetic al relaxãrii de 1 iunie. Am fi rezistat fãrã
terase ºi pãcãnele deschise încã o lunã, dacã
trebuia. Acum ce am mai putea face?
   Iohannis ºi-a asumat un rol, de tãtuc al naþiei,
care nici nu-i vine bine, nici nu ne convinge. Acum
pare doar un biet ins încurcat în propriile demagogii
ºi lentori mentale. Mai bine ar fi lãsat de la început
lucrurile pe mâna specialiºtilor de care tot face
acum atâta caz ca sã-ºi justifice declaraþiile lãlâi.

România nu mai e pregãtitã de încã o stare de
urgenþã, din simplul motiv cã am ratat datoritã
guvernanþilor de azi, gravitatea poziþionãrii faþã
restricþiile impuse de starea de urgenþã ºi de alertã.
Am dat responsabilitatea pe populisme ieftine ºi
pe o bere la terasã.
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Lotul 1, care cuprinde DJ 562A este
cel mai avansat din punctul de vedere
al stadiului lucrãrilor în cadrul
proiectului de reabilitare/modernizare
a 112 kilometri drumuri judeþene pe
care Consiliul Judeþean Mehedinþi îl
implementeazã în aceastã perioadã.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
purtat discuþii cu echipa de
implementare, primarii localitãþilor
Rogova ºi Vânjuleþ, traversate de DJ
562A, pentru a vedea stadiul
lucrãrilor ºi cu ce putem interveni
pentru bunul mers al investiþiei.

“La Vânju Mare, alãturi de
conducerea Spitalului Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin,
personalul medical ºi domnul
viceprimar, Alexandru Mijaiche, am
purtat discuþii despre perspectiva de
a reporni activitatea medicalã în
cadrul Centrului multifuncþional care
a fost redusã la minimum în perioada
stãrii de urgenþã ºi a stãrii de alertã.
Astfel de discuþii am purtat în cursul
zilei de ieri, la Strehaia, împreunã cu
personalul medical de acolo ºi
domnul primar, Ioan Giura. Întâlnirile
la faþa locului au fost necesare pentru
stabilirea unor circuite ºi reguli ce
trebuie respectate pentru ca pacienþii
sã poatã fi primiþi în condiþii de
siguranþã ºi cu limitarea la minimum
a riscurilor rãspândirii virusului
SARS-CoV-2. Decizia luatã este ca
în perioada urmãtoare, la mijlocul
lunii iulie, sã se reporneascã
activitatea în sistem ambulatoriu, în
sensul cã pacienþii cronici se vor
putea prezenta la consultaþii cu
programare prealabilã, se va face un
triaj epidemiologic riguros,

Sistemul medical trebuie redat mehedinþenilor din zonele Strehaia ºi Vânju Mare

personalul medical va purta
echipament de protecþie, iar dupã
fiecare pacient se va realiza
dezinfecþia. Pacienþii cu boli cronice
au nevoie de asistenþã medicalã, iar
aceste consultaþii nu mai pot fi
amânate. Este nevoie de aceste mãsuri
ºi pentru a evita aglomeraþia în
Unitatea de Primiri Urgenþe a
Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Totodatã, la Strehaia au început de
curând lucrãrile în cadrul proiectului
“Reabilitare ºi dotare Spitalul
Orãºenesc Strehaia, judeþul
Mehedinþi”, investiþie demaratã cu
sprijinul Guvernului PSD, ce
depãºeºte 14 milioane lei. Contractul
de finanþare a fost semnat în luna
martie a anului trecut. Se lucreazã, de
asemenea, cu sprijinul Consiliului
Judeþean, la reabilitarea Policlinicii
din Strehaia.

ªi la Vânju Mare, lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare a Spitalului
Orãºenesc sunt în plinã desfãºurare,

iar preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
purtat noi discuþii cu proiectantul ºi
constructorul despre stadiul lucrãrilor.

“Am convingerea cã dacã lucrurile
merg aºa cum evolueazã în aceastã

perioadã, la sfârºitul anului viitor vom
avea unitãþi medicale moderne atât la
Strehaia, cât ºi la Vânju Mare!”, a mai
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
efectuat vizite de lucru la Spitalul Orãºenesc Vânju Mare ºi la Spitalul

Orãºenesc Strehaia pentru a stabili detaliile necesare repornirii
activitãþii medicale în cele douã unitãþi medicale, acest lucru urmând

sã se petreacã la mijlocul lunii iulie. Totodatã, s-a verificat stadiul
investiþiilor care se deruleazã la cele douã unitãþi medicale.

Lucrãrile avanseazã la Rogova ºi Vâmjuleþ

“La Rogova s-a asfaltat pe raza
comunei, iar constructorul continuã
aºternerea primului strat cãtre
Vânjuleþ. Pe de altã parte, la Vânjuleþ
se lucreazã la trotuare ºi urmeazã sã
se asfalteze platforma drumului.
Facem apel la conducãtorii auto, sã
circule cu atenþie în aceste zone în
care se lucreazã, sã aibã rãbdare!
Chiar dacã acum se creeazã
disconfort în trafic, la finalul lucrãrilor,
condiþiile de circulaþie vor fi foarte
bune!”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Pe lotul 2: DJ 563 - Intersecþia
cu DN 56A - Punghina - Opriºor
(Intersecþia cu DJ 561 A), în lungime
de 16 km, s-a realizat placa
suprabetonatã la podul de la kilometrul
10+247, în dreptul Cramei Opriºor, ºi
s-a finalizat procesul de lãrgire a
platformei prin realizarea casetelor. Se
lucreazã totodatã la accese la proprietãþi
ºi rigole în localitatea Opriºor.
   Pe DJ 561 A, între Opriºor
(intersecþia cu DJ563) ºi Bãlãciþa
(intersecþia cu DJ 606) sunt în lucru
11,8 km, iar stadiul investiþiei este
unul destul de bun în sensul cã s-
a finalizat asfaltarea platformei
rutiere (binder +uzurã), iar acum se
lucreazã la rigole, trotuare ºi accese
la proprietãþi în localitatea Bãlãciþa.
   “Mã bucur cã acum oamenii pot

DJ 561A, între Bãlãciþa ºi Opriºor a fost asfaltat

circula în condiþii foarte bune ºi în
siguranþã pe acest tronson grav
afectat de trafic de-a lungul timpului,
fapt care m-a ºi determinat sã îl
introduc în cadrul acestui proiect
amplu care vizeazã infrastructura
rutierã din Mehedinþi. Pe de altã parte,
4 - DJ 561 A: Gvardiniþa - Bîcleº -
Vlãdica - Tâmna (intersecþia cu DN6)
are o distanþã de peste 32 km. În acest
moment se lucreazã intens în
Gvardeniþa. Pe mai multe tronsoane
se realizeazã sãpãtura în corpul
drumului, execuþia stratului de formã,
aºternere geotextil ºi strat de balast
urmând sã se punã ºi stratul de
piatrã”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, la finalul vizitei.

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a efectuat o nouã vizitã
de lucru pe loturile 2, 3 ºi 4 ale proiectului prin care se reabiliteazã/modernizeazã
112 km drumuri judeþene, proiect derulat de Consiliul Judeþean Mehedinþi.

 Biroul de presã
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Oamenii muntelui,
îmbrãcaþi în straie populare de
sãrbãtoare, au sosit cu mic, cu mare
la vechea ctitorie a pãrinþilor ºi
strãbunilor lor pentru a fi în duh de
rugãciune cu distinºii oaspeþi ºi
cu Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.

A devenit deja o tradiþie ca în prima
duminicã din luna iulie sã fie pomeniþi
cei trei tineri care au fost uciºi în Munþii

Eroii anticomuniºti din nordul judeþului Mehedinþi au fost comemoraþi la Isverna
În comuna Isverna, judeþul Mehedinþi, au avut loc duminicã, 5 iulie 2020, manifestãri

comemorative dedicate memoriei luptãtorilor anticomuniºti.

Isvernei de cãtre organele
politice ale regimului
comunist. Cuvântul de
învãþãturã a fost rostit de
cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei,
care a subliniat importanþa
acestui eveniment din
viaþa comunitãþii, precum
ºi obligaþia noastrã, aceea

de a cinsti memoria înaintaºilor ºi a
tâlcuit pericopa evanghelicã din
aceastã zi.

Dupã Sfânta Liturghie, în curtea
locaºului de cult, a fost sãvârºitã
slujba Parastasului, prin purtarea
de grijã a reprezentanþilor
Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici,
filiala Mehedinþi, ºi a avut loc un
scurt moment artistic susþinut de
Grupul „Moºtenitorii” al ªcolii

Gimnaziale Isverna, prin osteneala
autoritãþilor locale ºi prin atenta
coordonare a profesorului Ana
Buzatu.

În continuare, au fost evidenþiate
suferinþele ce au fost pricinuite de
regimul totalitar poporului român,
atrãgând atenþia ºi asupra direcþiei
în care se îndreaptã societatea de
azi. În scurte cuvinte a fost
prezentatã ºi viaþa celor trei martiri
care ºi-au lãsat trupul în acest
pãmânt secular: Eugen Bocârnea
(student în anul III la Medicinã în
Bucureºti), Ion Bocârnea ºi
Gheorghe Eftimiu (elevi în clasa a
VIII-a la Liceul Traian). Toþi trei,
originari din Turnu Severin, vãzând
asupririle comuniºtilor asupra
poporului, au hotãrât sã se alãture
grupului de partizani ce se aflau în
Munþii Mehedinþiului. Însoþiþi de

un alt tânãr, cãruia i s-a pierdut
urma, au ajuns în Prejna, unde au
fost informaþi cã sunt urmãriþi,
ulterior dorind sã se întâlneascã
cu aceastã grupare la Bãi le
Herculane. Greºind drumurile
abrupte ale munþilor, au ieºit la
Isverna, unde au ºi fost prinºi de
autoritãþile locale ºi împuºcaþi
miºeleºte la 31 martie 1949, fãrã
nicio condamnare.

Tot cu acest prilej au fost
pomeniþi ºi eroii care s-au jertfit
pe câmpul de luptã pentru
întregirea României, precum ºi
preoþi i Victor Doman de la
Parohia Isverna ºi Ilie Isverceanu
de la Parohia Buseºti, care au
suferit în temniþele comuniste.

Marian Gherghinescu,
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

A vorbi despre plastica lui
Costin Brãteanu este ca ºi cum te-ai
angaja în explicarea unei poezii
postmoderniste. Ticluirea cuvântului

este o explozie internã de sentimente
ce intrã în rezonanþã cu frazarea.
Metafora e doar un boboc în
desfacere pentru a zidi imaginea

Plastica luminii metaforice

creaþiei. Fiecare cuvânt se aliniazã
sprijinindu-se reciproc pentru o
construcþie sublimã. Expresiile
sunt rezultatele, dar ºi ele devin

doar o verigã într-un
lanþ de nestemate.
   Vizual, creaþiile lui
Costin Brãteanu sunt
metafore. A le înþelege
pe deplin e o muncã
sisificã, pentru cã
rezultatul nu poate fi
obþinut decât prin
alegerea unui versant
ce corespunde unei

trãiri de moment. Nu pot fi
niciodatã identice. E o picturã a
momentului pentru cã surprinde
clipa interioarã a artistului desprins

din cotidian ºi transpus în
metafizica creaþiei.
   Subiectele sunt diverse. Peisajul
poate fi o sursã de inspiraþie, iar
cutreierarea naturii este un exerciþiu
sãnãtos cu multiple valenþe: clãdeºte
atât în structurã fizicã cât ºi spiritualã.
Rusticul este rãdãcina ancestralului
cãruia artisul îi oferã o nouã strãlucire.
Nu reprezintã nicidecum un sacrilegiu
pentru cã îi pãstreazã aura divinitãþii
nãscute din creaþia primordialã. Nu
trece nici pragul unei joncþiuni mult
prea agresive, din contrã, creazã un
echilibru ce lasã spaþiu pentru
meditaþie. Spaþiile albe sunt locurile
prin care lumina pãtrunde în
compoziþie pentru a deschide canalele
energetice cãtre libertatea gândului.
Un vãzduh poposit între vibraþiile
pânzei, aspirã spre pacea interioarã. E
imaginea de dinaintea visãrii precum
o pleoapã strãvezie ce permite
gândului sã treacã dincolo de fizic.
   Recunoaºterea motivelor
tradiþionale îi este permisã celui
ce a cunoscut taina satului. Puþini
mai sunt cei ce au avut parte de
aceastã trãire. Costin se poate
considera un privilegiat. În orice
caz, este unul dintre aceia care au
putut deveni mesageri ai tainelor
trecutului . Pânzele sale

restrãlucesc nestematele
ancestrale dospite de timp. Are
mãestria de a le modela pentru a
cãpãta un parfum în rezonanþã cu
prezentul ori viitorul imediat.
   Se poate pretinde o alunecare
spre abstract, dar cred cã e mai
degrabã un mix de tehnici
rãspândite pe straturi ce autorul le
conjugã în mod armonios pentru a
zãmisli un poem, o poartã cãtre
expansiunea sufleteascã a
privitorului. Se creazã o punte pe
care nu oricine o poate gãsi. Ca
orice creaþie, existã o rugãciune ce
trebuie rostitã pentru a o pãtrunde.
Ea se manifestã prin contemplare.
Privitorul intrã în rezonanþã cu
creatorul privind prin metaforã,
deschizându-i limitele trãirii fizice.
   Cãutând explicaþii pentru metafora
vizualã este ca ºi cum ai încerca sã-þi
impui vibraþiile peste trãirile
privitorului. E ca ºi cum ai intra încãlþat
pe un pãmânt sacru. Poþi sta la limita
hotarului ca sã oferi câteva sugestii,
dar rãmâne în sarcina privitorului de
a pãtrunde desculþ pe tãrâmul creaþiei.
El ºi cu sinele sãu pot desluºi porþi
pe care numai aºa le pot trãi în cel
mai profund sentiment divin. Creaþiile
lui Costin Brãteanu poartã aceastã
pecete.    Gabriel Todicã
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   #Apropierea_alegerilor locale aduce
#promisiuni de campanie din partea primarului
#Screciu ºi a reprezentanþilor PSD cu privire la
reabilitarea Bazinului Olimpic, uitând cã au avut
responsabilitãþi directe cu privire la administrarea
acestuia încã din 2001.
   Între 2001-2008, Domnul Marius Screciu a fost
#director al Direcþiei de Sport Mehedinþi ºi al
Clubului Sportiv Municipal, funcþii prin
intermediul cãrora #a_administrat în mod direct
#Bazinul_Olimpic. În acestã perioadã nu s-au
fãcut investiþii în reabilitarea construcþiei, motiv
pentru care în 2009 s-a prãbuºit tavanul iar
Bazinul Olimpic s-a închis!
   În #anul_2012, în campania electoralã pentru
alegerile locale, candidatul la primãrie Marius
Screciu promite în programul sãu renovarea
imediatã a Bazinului Olimpic.
   În 15 #Noiembrie_2016, în campania electoralã
pentru alegerile parlamentare, primarul Marius
Screciu promite cã în 2 ani de zile Bazinul Olimpic
va reprezenta o emblema aºa cum a fost odatã.
   În 10 #septembrie_2019, în precampania
electoralã pentru alegerile prezidenþiale, primarul
Marius Screciu promite cã în primãvara anului
2020 vor putea începe lucrãrile pentru reabilitarea
Bazinului Olimpic.
   În 30 #Iunie_2020, în apropierea campaniei
electorale pentru alegerile locale, primarul
Marius Screciu face noi promisiuni ºi declarã cã
Bazinul Olimpic a fost “predat la CNI pentru
lucrãrile de proiectare ºi execuþie”.
   Cum se face cã liderii PSD, în frunte cu primarul
Screciu, apar #de_8_ani de zile în fiecare
campanie electoralã cu #promisiuni cã
reabiliteazã Bazinul Olimpic? 
   Cum se face cã timp de #8_ani de zile, pe baza
unor #minciuni_de_campanie, au obþinut votul
severinenilor la alegerile locale ºi parlamentare
din 2012, la alegerile locale ºi parlamentare din
2016, la alegerile prezidenþiale din 2019?
   Domnilor, #gata_cu_minciuna!

#BAZINUL_OLIMPIC_ELECTORAL
Cozi kilometrice, circulaþie barã la barã,

blocaje, turiºti nervoºi, ºi lucrãri care se desfãºoarã
în ritm de melc. Se întâmplã pe cel mai important
drum din Mehedinþi, European 70, între
Drobeta Turnu Severin ºi Orºova, în zona
viaductului Slãtinicul Mare. Nu este ceva nou.
Se întâmplã de cel puþin 5 ani, anual, ca un
fãcut în perioada vacanþelor ºi concediilor de
odihnã ale românilor. Mai mult, totul se
întâmplã în timp ce guvernanþii transmit apeluri
cu iz patriotic românilor sã-ºi petreacã
vacanþele în þarã.
   Cozile infernale se formeazã la semafoarele
instalate de drumarii care lucreazã la rosturile
de dilataþie ale podului de pe viaductul
Slãtinicul Mare, în special la fiecare sfârºit
de sãptãmânã. Administratorul acestei
porþiuni de drum naþional care traverseazã
judeþul prin defileul Dunãrii este Compania
Naþionalã de Administrare a Infrastructurii
Rutiere prin Direcþia Regionalã de Drumuri ºi
Poduri Craiova, subordonatã Guvernului
României. Companii care primesc bani mulþi de
la noi, umilii plãtitori de taxe.
   Dacã te întrebi uneori cum gândesc cei
responsabili de efectuarea acestor lucrãri ºi cât le
pasã lor de cei care stau cu orele în trafic pe
cheltuiala ºi nervii lor, rãspunsul este unul simplu.
Nepãsare, dispreþ ºi aroganþã. Pentru cã dacã din
martie pânã în mai, pe o perioadã de 60 de zile de

Guvern nou, metehne vechi!
restricþii, când circulaþia a fost aproape inexistentã,
tu CNAIR ºi DRDP Craiova nu ai fost în stare sã
faci aceste reparaþii, realizezi cã degeaba s-a

schimbat o guvernare cu alta pentru cã metehnele
au rãmas aceleaºi ºi nimic nu se va schimba nici
în viitor. Iar dacã vã aºteptaþi la o reacþie, la o
soluþie sau la puþinã compasiune socialã din
partea autoritãþilor locale, rãmâneþi doar cu
speranþa. Pentru cã ei, politicienii sunt la fel cum
sunt ºi drumurile noastre. Pentru cã guvernanþii
prin cozile lor de topor ºtiu doar sã perceapã taxe.
Taxe pentru orice. Din buzunarul contribuabilului.
   ªi ce oferã? Accidente, timp pierdut, nervi ºi
un comportament fanariot. Valeriu Pera

Incredibil, dar adevãrat! Canalizarea
comunei Salcia este deversatã chiar în curtea

creºei ºi grãdiniþei din localitate.
Un localnic a filmat momentul ºi l-a

imortalizat pe contul sãu de socializare. Mai
grav este faptul cã acest lucru treneazã de ani

de zile, dupã cum povestesc sãtenii.
   „Aici este ºi centrul de zi pentru copii ºi
refuleazã canalizarea. Eu nu am vãzut aºa ceva.
Canalizarea este fãcutã degeaba, pentru cã nu
funcþioneazã. Nu este posibil aºa ceva: sã intre
mizeria peste noi în case? Dau drumul la mizerii
în curtea grãdinþiei. Este un focar de infecþie.
Aºa ceva nu se poate. Eu am vãzut situaþia asta
de atâtea ori”, spune o mamã.

 Autoritãþile locale au cheltuit 2 milioane

Dejecþii deversate în curtea Grãdiniþei din Salcia
de euro din bani europeni pe acest proiect
prost întocmit ºi eºuat.
   „Proiectul este întocmit de mine pe mandatul
2004-2008. Cu toate greutãþile, am întocmit un
proiect bun la nivel de comunã. Când sã îl aplic,
am plecat din primãrie ºi l-am lãsat pe actualul
primar cu cozonacul în braþe ºi vedeþi ºi
dumneavoastrã ce a fãcut. L-a întocmit cu o firmã
pe care o cunoaºte ºi a fãcut o lucrare de proastã
calitate. Problema asta este de 4 - 5 ani de zile, nu
a apãrut aºa, peste noapte”, povesteºte NICOLAE
ILIESCU, fost primar al comunei Salcia.
   „Nu refuleazã doar aici, peste tot refuleazã. În satul
nostru, în câþiva ani, vom muri de miros ºi microbi.
Nu este posibil ca dejecþiile sã fie aruncate chiar în
curteaCreºei. Practic, canalizarea nu funcþioneazã.

Toatã mizeria iese în afarã. Staþia de
epurare nu este funcþionalã”, ne spune
Marcel Sava, localnic al comunei.
   „Oamenii aruncã dejecþii pe þevi.
Aruncã pufoiace, este fãcut cu rea
intenþie. Noi, când am fãcut staþia de
epuarare ºi sistemul de canalizare,
noi am fost verificaþi, pentru cã este
un proiect pe fonduri europene.

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

29 iunie - Cine n-are Covid, sã-ºi
cumpere! Pãi, da, cã uite cum aratã
un decont de cheltuieli din spital
românesc, datat 16 iunie 2020, al unui
pacient cu nouã zile de internare pe
motiv de Covid: total cheltuieli
spitalizare - 45.882,00 (reþinem,
patruzeci ºi cinci de mii opt sute
optzeci ºi opt!) lei, la care se mai
adaugã cheltuieli hrana (pentru 9 zile,
cum am mai spus) - 70 lei (deci, 7,77
lei/zi), cheltuieli pentru medicamente
– 14, 85 lei (deci, 1,65 lei/zi
spitalizare!), cheltuieli cu materiale
sanitare – 133,999 lei (deci, 14,888
lei/zi) ºi, în sfârºit, analize de laborator
– 106,15 lei. Un total general de
46.206,15 lei, adicã 9626,2812 euro,
la paritatea 1 euro=4,8 lei. Concluzie
scurtã: un spital primeºte/cheltuieºte
9626 euro pentru tratamentul unui
asimptomatic, din care alocã pentru
medicamente anticovid 14,85 lei,
adicã 3,0937 euro! Pãi, sã nu vrei sã
tot ai Covid, ca spital, la banii ãºtia?
30 iunie - Se fãcu un film românesc,
pe vremea când nu era Covid în þarã,
iar filme se fãceau ºi pe Litoralul
românesc, Eu, tu ºi Ovidiu. Acum,
pe acelaºi Litoral, s-ar putea turna
(tunãtorie, la greu!) filmul, în regie...
guvernamentalã, Eu, tu ºi Covidu’.
01 iulie - Apropo de Litoral, cicã,
spun ºtirile procovidiste, o româncã
a fost depistatã cu Covid prin Insula
Creta, vai, vai, iar românii infesteazã
lumea, vai, vai, Covidul românesc
face ravagii etc. etc. ªtire la
plesnealã, manipulatorie, adicã
evenimentul este povestit pe
jumãtate, în sensul cã femeia era
româncã, într-adevãr, dar nu dusese
Covidul în Creta venind din
România, ci de undeva din Europa,
pe unde lucra! Vai, vai, ruºinicã,
mãi, procovidiºtilor, tromboniºtilor!
01 iulie - Cehii ieºirã-n stradã de
parcã ar fi câºtigat Campionatul
mondial la fotbal, rãzvrãtindu-se
împotriva tuturor restricþiilor
pandemistice, se luarã-n braþe, se
puparã, bãurã bere, veselie mare!
Iar Covidu, ce-mi fãcea? Se blegea,
frate, blegea, ºi pleca din Cehia!
02 iulie - Frate, CCR-ul le plesni
guvernanþilor chestia cu carantinarea
obligatorie peste meclã, cã spuse cã e
neconstituþionalã aceastã mãsurã a

celebrului Grup de Comunicare
Strategicã! Iar oamenii, fãcurã pe loc,
mulþi, cereri sã plece din spitale, unde
erau þinuþi cam cu anasâna, sã fie trataþi
de boala lui Calache, presupusã ºi aia!
03 iulie - Frate, pãi, se supãrã domnul
Orban pe CCR, ºi, mai pe faþã, mai pe
dos, zice cã nu trebuie sã se respecte
decizia CCR, cã nu e chiar de glumã cu
Covidul, cã boul bãlþii, cã una, cã alta!
Judecãtorul Dan M. îi dãdu scurt peste
declamaþie, cã recomandarea CCR
privind neconstituþionalitatea este
obligatorie pentru instituþii, deci ºi pentru
Guvern, nu pentru persoane fizice!
04 iulie - Ziua Americii! Sãrbãtoare,
fiav giulai, gad bles america, iar
covidu’ moaie ciocu’, cã americanii
ieºirã-n uliþele lor largi cât trei
builevarde de-ale noastre ºi ziserã,
mister Covid, marº la jail, cã te papã
gaia cât ai fi tu de mondialist! ªi-
ncepurã sã-i ia la bani mãrunþi, dar
mãrunþi de tot, pe ãia cu ºmenul la
pandemie! Fuck, Covid!
05 iulie - Statisticã româneascã: 591
cazuri noi de Covid, 19 decese, dintre
care 11 bãrbaþi ºi 8 femei (Nu ni se
spune de unde sunt, nici mãcar pe
regiuni, baºca, pe oraºe!), dintre care
avem: 6 între 60-69 de ani, 5 între 70-
79 ani ºi 8 peste 80 de ani (Remarcãm
apetitul Covidului pentru bãtrâni, aºa,
doar de dragul coincidenþei, of course,
cu declaraþia aceea a Cristinei Lagard,
ºefa FMI, în 2018, “Bãtrânii trãiesc prea
mult ºi este un risc pentru economia
globalã, trebuie fãcut ceva”!) Total teste
la data în curs, în România? 766.868.
Mai interesant este dacã socotim cei
215 pacienþi existenþi în aceastã zi,
trataþi în sistem ATI, la acel cost de
9625 euro/zi, rezultã 2.069.375 euro.
Altã socotealã la fel de simplã, ar fi
dacã înmulþim cifra de 21.132 pacienþi
confirmaþi oficial, pozitiv, la nivel total
de când la noi cu pandemia, dar care
au fost externaþi, cu acea sumã de
tratament, de 9625 euro/9 zile
tratament, ar rezulta, 2.033.955.000
euro. Acum, calculaþi dvs în lei, la
cursul de 4.8 lei/euro, cã noi nu mai
avem spaþiu tipografic pentru aºa cifrã!
Dacã socotim treburile astea la nivel
mondial, nici cu teoria conspiraþiei nu
ne mai facem bine de scrântealã
aritmeticã!

(G.News pt conf DDS)

* Demenþa lui Ludovic
Orban se pare cã nu mai cunoaºte
limite. Dupã recenta decizie a Curþii
Constituþionale a României, prin
care se pune capãt unor grosolane
abuzuri în zona respectãrii
drepturilor omului de cãtre meºterii
care gestioneazã, nu-i aºa, criza
pandemiei, microcefalul tembel din
fruntea guvernului ºi-a scos
cãpãþâna ca o þãcãlie pe o sticlã
securisticã ºi a început sã instige
explicit populaþia sã nu respecte
decizia Curþii Constituþionale! Ba
chiar sã-i roage, sã-i implore pe
„români”  sã nu o respecte. Noi
ºtim cã alcoolul face ravagii prin
creierele înfierbântate ale unora,
mai ales al celui despre care
vorbim, dar acum avem impresia
cã e vorba de o atitudine dictatã de
niºte interese politice mai adânci,
deci cu atât mai obscure. Ca
dovadã, imediat dupã decizia Curþii
Constituþionale, au început sã
creascã, subit, atât numãrul
infectaþilor si al morþilor de, sigur
cã da, coronavirus, plus
meninþãrile cã va reveni starea de
urgenþã... Siktir, boieri, cã ne-am
cam plictisit! ªi dup’aia tot voi cereþi
mãsuri mai severe, fi indcã
populaþiunea nu vã mai bagã în
seamã! Omul cu scaun la cap ºi
conºtient de pericolele reale care-l
pândesc ºtie sã se pãzeascã ºi
singur de viruºi ºi de alte alea, nu
de frica mãsurilor ºi amenzilor
voastre, nu sub spectrul puºcãriilor
inventate de voi spre a ne þine sub
ascultare, ci pentru cã aºa îi
dicteazã interesele vieþii de zi cu zi.
Zãltaþii care se expun inconºtienþi
la zbenguieli periculoase, bazându-
se pe gãunoºenia tembelã cã sunt
eterni ºi cã lor nu li se poate
întâmpla nimic, au în faþã ºi în minte
exemplul luminos al aceluiaºi
Orban ºi al echipei lui de golani
nesimþiþi care sfidau, chiar în
hogeacul... oficial de la Palatul
Victoria, legile chiar de ei impuse
ºi cu care ne ameninþau la orice orã
din zi ºi din noapte, sub ochii unui
popor prostit  de tupeul lor
nemãrginit de neamuri proaste. Mã
cuprinde o silã imensã, cãreia, sã
fiu iertat ºi, poate înþeles, îmi e din

ce în ce mai greu a-i face faþã.
   * Pentru o asemnea atitudine, în
orice þarã democraticã personajul
în cauzã era demis de urgenþã din
funcþia deþinutã, dacã nu cumva ºi
trimis dupã gratii sã mediteze în
liniºte la ceea ce a fãcut. Tãriceanu
vorbea si de o rãspundere penalã,
dar manipulatorului de balalaikã
nici cã-i pasã! El e crescut la înalta
ºcoalã a lui Iohannis, cel care a
ridicat dispreþul faþã de lege la rang
de politicã de stat, ºi sfidarea
sistematicã a Constituþiei la nivel
de înaltã artã diplomaticã. De
undeva din… culise, PSD
ameninþã cu o moþiune de cenzurã,
dar, dupã ce le-a tot fãcut jocurile
liberalilor, ca aceºtia sã-ºi facã
mendrele cum vor, nu-l mai ia
nimeni în serios. Acum, cel mai
infect guvern din cele pe care le-a
avut vreodatã România, se laudã cu
marele program de relansare
economicã a þãrii, prezentat în urmã
cu o sãptãmânã.Un fel de gogoaºã
umflatã cu aer comprimat, fãrã
termene, soluþii ºi responsabilitãþi.
   * Sãtui de prostiile ãstora, în
fiecare week-end, românaºii noºtri
mai scapã hãþurile ºi îi trag câte o
învârtitã, câte un cadril sau vreun
brâu  pe ºase, la munte, la mare,
pe unde apucã, hãlãiºa, hãlãiºa, sã
mai scuture puricii, ce mama mã-
sii. Manã cereascã pentru tãietorii
de amenzi, care, profitând de
haosul decizional, îºi fac plinul.
Nici nu se mai ºtie cu precizie ce
este deschis – terasa, restaurantul,
clubul de noapte - ºi atunci fiecare
face exact ce îl taie capul.
Stabilimentul ãla mizer de pe
Clisurã, unde ºi face veacul toatã
golãnimea Severinului ºi unde se
petrec – zic cunoscãtorii - tot felul
de lucruri necurate, de nelegiuiri,
asupra cãrora am atras ºi noi
atenþia în mai multe rânduri, a fost
gazda unei destrãbãlãri de zile mari
sãptãmâna trecutã. Poliþia a fost
nevoitã sã intervinã. A dat ºi ea o
amendã ºefului speluncii
respective – 2000 de lei. Ce sã zic,
vorba unui mucalit. “i-a omorât, le-
a dat cu sacul de paie-n cap!”.
Acolo face curat doar ceva asimilat
bombei cu neutroni…

Cu sacul de paie în cap
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Cu o tradiþie de peste 5 decenii, acvariul Muzeului
Regiunii Porþilor de Fier a gãzduit o diversitate bogatã
de vieþuitoare dunãrene. Modernizat la standarde
europene, acvariul muzeului nostru vã invitã sã pãtrundeþi
în misterioasa lume a peºtilor exotici ºi dunãreni, unde
veþi descoperi un microunivers al liniºtii, inspirat de
imaginea sugestivã a acestor vieþuitoare.

Varietatea speciilor de peºti tropicali ºi subtropicali
oferã acvariului nostru un ton cromatic exotic.

Incursiunea subacvaticã este dominatã de o
impresionantã colecþie de sturioni, “cel mai valoros dar
al Dunãrii”, specii rare ºi vulnerabile, pe cale de dispariþie.

Morunul, nisetrul ºi pãstruga sunt sturioni care trãiesc
în apa sãratã a Mãrii Negre ºi care migreazã în apa dulce
a Dunãrii pentru reproducere. Relieful stâncos subacvatic
din zona Cazanelor Dunãrii reprezintã habitatul favorabil
pentru reproducerea sturionilor. Din cauza celor douã
baraje de la Porþile de fier I ºi porþile de Fier II, sturionii
nu mai ajung în zona lor preferatã pentru reproducere.
Populaþiile acestor sturioni sunt în declin.

Legislaþia privind pescuitul în apele româneºti
interzice pânã în 2021 pescuitul sturionilor. Astfel, prin
Ordinul nr. 330 din 2006 privind conservarea
populaþiilor de sturioni din apele naturale ºi dezvoltarea
acvaculturii de sturioni din România, s-a interzis, pe
o perioadã de 10 ani, pescuitul, în scop comercial, al
sturionilor, morunul, nisetru, pãstruga fiind considerate
specii periclitate, iar cega, specie vulnerabilã. Apoi,
prin Ordinul 545/715 din 2016 privind mãsurile de
refacere ºi conservare a populaþiilor de sturioni din
habitatele piscicole naturale, s-a interzis, pe o perioadã
de 5 ani, pescuitul, în scop comercial, al sturionilor
din habitatele piscicole naturale din România.
Obiectivul acestui ordin îl constituie asigurarea
conservãrii populaþiilor de sturioni sãlbatici din
România, aflate în diferite grade de periclitare. Astfel,
morunul, nistrul ºi pãstruga sunt specii critic periclitate,
iar cega rãmâne în continuare o specie vulnerabilã.

Sturionii acvariului nostru sunt exemplare provenite
de la o fermã piscicolã din judeþul Tulcea.

Morunul (Huso huso) este cel mai mare peºte de
apã dulce din lume. Cel mai mare morun prins vreodatã
cântãrea 1571 kg ºi atingea 7,2 metri lungime. Morunul
trãieºte foarte mult, iar femelele ajung la maturitate
abia la împlinirea vârstei de 15 ani. Indivizii pot trãi
pânã la o vârstã de peste 100 de ani. Morunii sunt
incluºi pe lista speciilor aflate în pericol critic de
dispariþie. Deºi este un peºte, în principal, rãpitor,
indivizii mai mari se pot hrãni chiar ºi cu pãsãri de
apã. Morunii sunt singurii prãdãtori autentici dintre
sturionii de Dunãre. Dintre sturioni, morunul migreazã
cel mai departe în amonte pentru a se reproduce. Dar
aceastã migraþie a fost întreruptã, ca ºi pentru alte specii
de sturioni, de apariþia barajului Porþile de Fier.

Nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii) a fost
odatã cea mai rãspânditã specie de sturioni
de Dunãre. Acesta migra în mod regulat chiar
ºi pânã la Bratislava. Unii indivizi au fost
observaþi ºi în Viena (km 1925) ºi Regensburg
(km 2381). Astãzi, nisetrul se aflã pe lista
speciilor aflate în pericol critic de dispariþie.

Pãstruga (Acipenser stellatus) a fost
întotdeauna rarã pe Dunãrea Mijlocie ºi
Superioarã, dar a ajuns ºi în câþiva afluenþi
precum râurile Prut, Tisa, Drava, Sava ºi
Morava. Migreazã primãvara ºi toamna. Masculii
rãmân în locurile de reproducere pânã la ºase
sãptãmâni, iar femelele doar 10-12 zile. Pãstruga este
consideratã în pericol critic de dispariþie.

Cega (Acipenser ruthenus) este un sturion adaptat
exclusiv vieþii de apã dulce. Trãieºte în fluvii adânci, bine
aerisite, pe un substrat pietros sau argilos. Cega se
întâlneºte în Dunãre, dar ºi în fluviile din nordul Mãrii
Negre ºi Mãrii Caspice. Se hrãneºte cu larve, crustacei,
moluºte. Devin apþi pentru reproducere la vârsta de 4-5
ani. Ierneazã în gropi adânci, în grupuri.

Modificãrile survenite pe fluviul Dunãrea au influenþat
direct ihtiofauna din fluviu. Astfel, zona dunãreanã
cuprinsã între Porþile de Fier I ºi Porþile de Fier II este
caracterizatã prin condiþii de lac. Speciile stagnofile
ºi-au gãsit condiþii prielnice de reproducere, iar
componenþa de bazã a a1cestui lac de acumulare este
alcãtuitã din specii ale familiei Cyprinidae (babuºcã,
lin, avat, oblete, plãticã, morunaº, sabiþã, crap, caras).
Peºtii indiferenþi (ºtiuca) ºi generativ-reofili (somnul)
populeazã aceastã zonã. Reprezentanþii familiei Percidae
(biban, ºalãu), fiind specii de apã stãtãtoare ºi lin
curgãtoare ºi-au gãsit aici condiþii prielnice de trai ºi
reproducere. Densitatea crescutã a peºtilor paºnici de
talie micã a determinat o creºtere a numãrului
rãpitorilor, cum sunt ºtiuca, ºalãul, somnul, avatul.

Acvariul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
prezintã, sezonier, ihtiofauna dunãreanã, astfel încât,
vizitatorii pot admira, de câte ori revin, exemplare
noi de peºti din specii diferite.

Fiind cel mai mare peºte de apã dulce de la noi,
somnului (Silurus glanis) i se mai spune „crocodilul”
apelor noastre. Înfãþiºarea pe care o are somnul este
tipicã unui rãpitor de temut. Somnul, cu gura lui cea
mare, este un vânãtor recunoscut, mai ales noaptea.
Gropile adânci de sub maluri sunt locurile lui obiºnuite.
Ca adult, atacã peºti, broaºte, ºoareci de apã.

ªtiuca (Esox lucius) este o specie comunã în ape
lent curgãtoare ºi stãtãtoare. Exemplarele tinere trãiesc
în grup, adulþii solitari. Ziua stã ascunsã în vegetaþie
pândind prada, noaptea devine activã. Datoritã
voracitãþii sale, ºtiuca este supranumitã „rechinul apelor
dulci” sau ”tâlharul” bãlþilor. Se hrãneºte exclusiv cu

peºte, foarte rar cu alte nevertebrate acvatice. Trãieºte
mult, chiar 100 de ani.

Bun înotãtor, avatul (Aspius aspius) este unicul rãpitor
din familia crapului. Se întâlneºte în zona de ºes ºi colinarã
a râurilor, precum ºi în bãlþile mai mari. Adulþii se hrãnesc
cu peºtiºori, îndeosebi obleþi. Avatul este peºtele despre
care se spune cã preferã obleþii aºa cum preferã lupul oile.

ªalãul (Stizostedion lucioperca) este un peºte rãpitor,
cãruia îi plac apele bine aerisite cu fund pietros sau
nisipos. Consumã peºti, raci, broaºte. Este valoros prin
carnea sa albã, dieteticã.

Bibanul (Perca fluviatilis) trãieºte în ape de ºes, bãlþi
ºi lacuri. Se hrãneºte cu nevertebrate acvatice ºi puiet de
peºte. Ca juvenil, este un peºte paºnic, iar la maturitate,
devine rãpitor. Are un dimorfism sexual evident în epoca
de reproducere. Este un spectacol natural atunci când
bibanii îºi depun icrele. O spumã albã, formatã din benzi

lungi de 1-2 metri ºi late de 2-3 centimetri, pluteºte în
locurile de baºtinã ale bibanilor.

Crapul (Cyprinus carpio) trãieºte în râuri de ºes, în
bãlþi ºi lacuri. Se hrãneºte atât cu plante acvatice, cât
ºi cu nevertebrate, larve, crustacei. Locurile preferate
pentru reproducere sunt terenurile proaspãt inundate,
cu puþinã apã adâncã. Are o longevitate mare, de 50
chiar 100 de ani. Existã mai multe rase de culturã,
precum rasa Lausitz, cu corpul acoperit cu solzi, rasa
galiþianã, având înveliºul solzos incomplet, dar ºi rasa
Aischgrund, caracterizatã prin lipsa totalã a solzilor.

Plãtica (Abramis brama) este o specie de apã dulce,
stãtãtoare sau încet curgãtoare. Primãvara pãtrunde în
bãlþi pentru reproducere. Locurile de depunere a icrelor
sunt situate la marginea bãlþilor unde apa este puþin
adâncã ºi vegetaþia e bogatã. Dimorfismul sexual este,
în cursul anului, slab dezvoltat. În perioada de
reproducere, pe partea superioarã a corpului masculilor,
apare o erupþie de tuberculi nupþiali cornoºi, de culoare
albã, numiþi “butonii dragostei”.

Carasul (Carassius gibelio) trãieºte în ape stãtãtoare
ºi în râurile de ºes, în porþiuni cu apã liniºtitã. Suportã
cu uºurinþã scãderea oxigenului ºi temperaturii din apã.
Se hrãneºte cu zooplancton ºi alge. În iazuri, heleºtee,
consumã ºi hranã artificialã.

Acvariul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier

 continuare în pag. 11
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Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

25 Iunie 2020
Nu am sã înþeleg niciodatã de

ce „Patria” a ajuns sã fie un subiect
de persiflare ºi chiar de dispreþ ºi de
ce „patrioþii” sunt repudiaþi astãzi, în
anumite medii, ca fiind „naþionaliºti”.
Veþi spune cã ºi pe vremea lui
Caragiale era aºa, numai cã atunci,
gluma era glumã, iar þara era þarã.
Generaþia lui Caragiale - incluzându-
l aici pe dramaturgul însuºi - a
construit România Întregitã.

Îmi vin în minte mereu, de câte ori
aud astfel de remarci fãrã noimã,
cuvintele lui Ion Creangã, din
„Amintiri”: „Nu ºtiu alþii cum sunt, dar
eu, când mã gândesc la locul naºterii
mele, la casa pãrinteascã din
Humuleºti, la stâlpul hornului unde
lega mama o ºfarã cu motocei la
capãt, de crãpau mâþele jucându-se
cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit,
de care mã þineam când începusem
a merge copãcel, la cuptiorul pe care
mã ascundeam, când ne jucam noi,
bãieþii, de-a mijoarca, ºi la alte jocuri
ºi jucãrii pline de hazul ºi farmecul
copilãresc, parcã-mi saltã ºi acum
inima de bucurie!”. Nu numai cã le-
am citit ºi recitit mereu, dar le-am
auzit ºi rostite de Mihail Sadoveanu,
cu vocea sa inconfundabilã, pãstratã
în Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii
Române. De curând, mi-a fost dat
sã aud - pe fondul crizei provocate
de un act violent ºi tragic, de rasism,
din Statele Unite - cã nici Creangã
ºi nici Sadoveanu, neaplicând
principiile „corectitudinii politice”,
nu mai sunt actuali ºi cã ar trebui
ocoliþi. Bine cã, deocamdatã, nu-i
condamnãm post mortem!

Creangã vorbeºte despre bucuria
copilãriei petrecute în familie ºi cu

Educaþia patrioticã în familie ºi ºcoalã - temei al iubirii universale
familia: „ªi, Doamne, frumos era pe
atunci, cãci ºi pãrinþii, ºi fraþii ºi
surorile îmi erau sãnãtoºi, ºi casa ne
era îndestulatã, ºi copiii ºi copilele
megieºilor erau de-a pururea în
petrecere cu noi, ºi toate îmi mergeau
dupã plac, fãrã leac de supãrare, de
parcã era toatã lumea a mea! ªi eu
eram vesel ca vremea cea bunã ºi
sturlubatic ºi copilãros ca vântul în
tulburarea sa. ªi mama, care era
vestitã pentru nãzdrãvãniile sale, îmi
zicea cu zâmbet uneori, când începea
a se ivi soarele dintre nori dupã o
ploaie îndelungatã: Ieºi, copile cu
pãrul bãlan, afarã ºi râde la soare,
doar s-a îndrepta vremea ºi vremea
se îndrepta dupã râsul meu...”.

Universul familiei era dublat de
universul satului, patria cea micã, iar
temeiurile educaþiei se puneau în
aceste universuri. În familie, se
învãþau primele noþiuni despre viaþã,
credinþa ºi cuviinþa, dar, mai presus
de toate, cum sã deosebeºti binele
de rãu, cum sã ocoleºti rãul, ca sã
faci binele. Natural, copiii nu reuºeau
de la început sã facã asta, dar atâta
repetau pânã când reuºeau. În familie
învãþau limba, obârºia moºilor,
cutuma, tradiþia, rânduiala locului ºi
multe altele. Veþi spune cã lucrurile
s-au schimbat mult azi, în era
digitalizãrii, cã familia ºi satul nu mai
au aceeaºi coeziune, dar ce bine este
pentru suflet sã ºtim cum a fost odatã!
Poate descoperim în acea atmosferã
- care le poate pãrea unora idilicã -
anumite constante, potrivite sã fie
activate astãzi.

ªcoala adâncea aceastã educaþie
începutã în familie, prin inocularea în
minþile tinere a cunoºtinþelor
sistematice despre þarã ºi despre lume.
Între aceste cunoºtinþe, un loc
important era rezervat datelor despre
România ºi despre poporul român.
ªcoala, mai ales prin disciplinele
numite identitare - limba ºi literatura
românã, istoria, latina, geografia,
religia etc. - construia ºi înnobila
conºtiinþe. ªi ce oameni au ieºit din
aceste ºcoli, din moment ce au onorat
catedre universitare de pe toate
meridianele lumii, ducând cu ei
mesajul acestui popor de la Dunãre,
de la Carpaþi, de la Criºuri ºi de la
Nistru! Ceva s-a rupt între timp din

coarda sensibilã a naþiunii române, iar
pierderea aceasta s-a produs, în parte
mãcar, prin pervertirea educaþiei.

Ruºinea pe care o resimt mulþi
intelectuali subþiri ºi rafinaþi, când vine
vorba de România, de identitatea
româneascã, de unitatea noastrã
politicã, de ideea conservãrii valorilor
naþionale, de Eminescu ºi de Creangã
(unul ajuns „cadavru în debara”, iar
celãlalt prea „þãrãnos, regional ºi
arhaic”), de „calofilul” Coºbuc ºi de
„naþionalistul” Goga etc., ne plaseazã
ca entitate etnicã, ca naþiune ºi ca þarã
într-un loc obscur, demn de
compãtimire ºi de dispreþ. De
altminteri, strãinii veniþi în ospeþie pe
la noi ne confirmã mereu rãul pe care
ni-l facem singuri noi, românii. Rãul
acesta nu poate fi egalat de denigrãrile
niciunui strãin, de nicio altã cârtire,
de niciun denunþ fãcut de inamicii
externi pe la înaltele curþi europene
ºi euro-atlantice (cum li se zice
acum). Nu este vorba aici de critica
criticii! Cã ne criticãm singuri este
foarte bine, numai cã ne criticãm fãrã
sã punem nimic în locul relelor (reale
ori imaginare) constatate ºi o facem
cu o patimã demnã de o cauzã mai
bunã. Ne autoflagelãm cu sete, cu
înverºunare ºi cu urã faþã de þara
aceasta, faþã de poporul acesta, faþã
de tot ºi de toate de pe la noi. Se
contureazã astfel o hidoasã auto-
lehamite generalã faþã de lumea
noastrã româneascã.
   Ceea ce este mai trist este cã nu a
fost aºa mereu! Nici pe vremea când
s-a fãcut aceastã þarã, liderii nu se
purtau cu mãnuºi, ci se veºtejeau
reciproc, se pârau, se înjoseau în
limbaj colorat (la asta suntem
campioni ºi astãzi!). Dar, dincolo de
orice orientare politicã ºi chiar grad
de culturã, au pus împreunã umãrul
pentru þarã, aproape la unison, ca într-
o simfonie. Exista parcã atunci un
cuvânt de ordine subînþeles: „sã nu
hulim cele sfinte”, iar între acestea se
aflau ºi Þara ºi Naþiunea. Nu dau decât
un exemplu ºi nu unul din lumea laicã
- care se inflameazã mult mai acut ºi
se repede uºor la invective - ci din
viaþa noastrã bisericeascã, greu
încercatã ºi ea astãzi. De la 1744
(când Ioan Inochentie Micu Klein a
convocat la Blaj un Sinod General (un

fel de congres naþional românesc,
dincolo de orice diferenþã
confesionalã), trecând prin actul
fundamental al naþiunii numit
Supplex Libellus Valachorum (1791-
1792) ºi semnat de Gherasim
Adamovici (ortodox) ºi Ioan Bob
(greco-catolic), prin Revoluþia de la
1848-1849 (Marea Adunare
Naþionalã de la Blaj, prezidatã de
episcopii Andrei ªaguna, ortodox ºi
Ioan Lemeni, greco-catolic), prin
Miºcarea Memorandistã (1881-
1894) ºi ajungând la 1918 (greco-
catolicul Iuliu Hossu, viitor cardinal
ºi ortodoxul Miron Cristea, viitor
patriarh), ierarhii celor douã biserici
româneºti din Ardeal ºi liderii laici de
ambele confesiuni - deºi nu se
iubeau deloc, ba, dimpotrivã, aveau
dese momente încordate ºi chiar
conflicte - au fost împreunã, uniþi în
asumarea rolurilor de lideri ai naþiunii,
nelãsând sã rãzbatã nicio fisurã în
exterior. Diferendele erau normale,
dar pânã la þarã ºi la naþiune.
   Azi ne prezentãm, din pãcate, lumii,
drept epigoni jalnici, antagonici, gata
de bârfe mãrunte ºi de delaþiuni, de
minciuni ºi de teribilisme, de
contrafaceri ºi de ºmecherii. Mai mult,
ne mândrim cu rãul fãcut semenilor,
ca indivizi ºi colectivitãþi, ne exhibãm
- sub masca dreptãþii ºi sub pretextul
onestitãþii - veninul, scoatem mereu
la luminã urdori ºi întunecimi,
combatem orice iniþiativã de bine,
tocãm mãrunt pânã ºi ultimele
instituþii în care dezorientaþii români
mai au o brumã de încredere. „Iarna
vrajbei noastre” se prelungeºte - prin
ingeniozitate româneascã - sine die,
încât nu mai vedem nicio salvare.

În aceastã atmosferã încãrcatã de
nemernicie, vin sã vorbesc eu, cel
din urmã menit, despre nevoia
educaþiei chibzuite, din nou. Dar
nu cred cã se poate altminteri,
fiindcã prea multe auzim ºi vedem
despre hãul þãrii, ca sã nu ne pese.

Notã: Conferinþa þinutã în parohia Tãuþi
(preot paroh Florin Parasca), comuna
Floreºti (jud. Cluj), în aer liber, în 19
iunie 2020, cu respectarea regulilor de
distanþare fizicã ºi cu o tendinþã de mare
apropiere spiritualã. A fost de faþã
I.P.S. Andrei, mitropolitul Clujului,
Maramureºului ºi Sãlajului”.
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PNL a pregãtit þara pentru
urmãtoarele douã cincinale. Este
vorba de Planul de relansare sau
revenire, sau resuscitare economicã
anunþat recent. Sunt tot felul de
obiective înºirate pe 160 de pagini.
ªi comuniºtii ºi pesediºtii au tot
înºirat la obiective pe pagini ºi nu le-
au mai realizat. Cele mai importante
ar fi irigarea terenurilor agricole sau
construirea de spitale sau drumuri
moderne. În România se tot
construiesc drumuri de 30 de ani
încoace. Nu se mai pune perioada
comunistã pentru cã acele drumuri
s-au tot asfaltat ºi reasfaltat. Puþine
drumuri noi avem în plus faþã de
1990. La autostrãzi suntem pe
ultimele locuri nu din Europa, ci din
lume. Suntem þara în care se
construieºte cel mai mult pe hârtie
ºi cel mai puþin în realitate. Avem
foarte multe proiecte de autostrãzi
ºi drumuri expres pe harta
infrastructurii rutiere, dar pe foarte
puþine se poate ºi circula.

Ne chinuim de 30 de ani sã
terminãm o autostradã de la vest la

 ªtefan Bãeºiu

Douã cincinale de la PNL
est ºi nu mai este gata. Calitatea
drumurilor locale, naþionale ºi a
autostrãzilor lasã de dorit.
Infrastructura feroviarã lasã de dorit.
Suntem tot pe ultimele locuri în lume
în privinþa vitezei de deplasare a
trenurilor. Mergem cu trenul mai prost
ºi mai încet decât se întâmpla acest
lucru pe vremea lui Ceauºescu. Am
ajuns de râsul lumii la capitolul
infrastructurã de transporturi.

Avem la dispoziþie poduri care ºi-
au terminat de mult durata de viaþã.
Unul este amplasat în Defileul Jiului
ºi a fost construit de trupele germane
în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial
sau chiar în Primul Rãzboi Mondial.
Suntem de râsul lumii ºi la alte
capitole. Avem pe litoral hoteluri în
care se filma „BD la munte ºi la
mare”. Pânã ºi mobilierul ºi
cearºafurile se mai pãstreazã din
perioada în care BD filma pe Litoral.
Acum nu mai existã nici BD. ªi-a dat
seama Vela cã BD este în aer ºi a cerut
suplimentarea numãrului de agenþi
care merg pe litoral sã verifice care
poartã sau nu mascã atunci când

mãnâncã îngheþatã.
Este ºi normal sã

verifice astfel de
chestiuni ºi nu
magazine întregi în
care nici personalul
nu poartã mascã. În
mediul rural este
dezastru. Poate cã
ordinul pe unitate a
fost sã se termine cu
amenzile în
precampanie. A
explodat ºi numãrul
de cazuri de
coronavirus ºi nimeni
nu pare cã are soluþii
pentru sãptãmânile
urmãtoare. Chiar se
vorbeºte de noi
mãsuri de relaxare.

Mai este puþin ºi spitalele vor
umple secþiile ATI ºi atunci o sã o luãm
de la capãt. Românii au luat-o razna
ºi poate vor ajunge în situaþia Italiei,
sã îºi þinã morþii pe stadioane.
Sistemul românesc de sãnãtate este
mai rãu decât era înainte de 1989,
raportat la evoluþia domeniului ºi a
tehnologiei. Cu toate acestea, medicii
au mai puþini pacienþi de tratat.
Anumite spitale ºi dispensare aratã
ca în anii ‘80 ºi vor rãmâne astfel,
încremenite în timp.

PNL a anunþat douã cincinale de
investiþii majore. Nici nu este de
mirare cã majoritatea nu a tratat cu
seriozitate înºiruirea de proiecte pe
care le-a mai vãzut ºi în alte
perioade, de la alþi politicieni.
Fiecare promite, dar nu mai este
crezut. Aºa este ºi în povestea cu
bãieþelul care striga Lupul!

Cine sã mai creadã pe cine dupã
30 de ani de promisiuni electorale
sau de care o fi fost. Nimeni nu mai
crede pe nimeni. Nici liberalii nu cred
în ce au scris acolo, dar aºa a cerut
lumea. Nici nu prea avem cum sã
procedãm sã vedem dacã spun sau
nu adevãrul, ci trebuie sã aºteptãm

cele douã cincinale pentru a vedea
dacã aºa este. Sau poate chiar mai
puþin, un an sau doi, dat fiind faptul
cã se mai schimbã ºi puterea, ºi
partidele alterneazã la guvernare. ªi
fiecare vine cu propriul cincinal ºi
ºterge cu buretele mãsurile anunþate
de adversarii politici, atunci când au
fost la putere.

Se vede cã nu avem un plan de þarã,
chiar ºi pe cinci ani, aprobat de toate
partidele în parlament ºi de la care sã
nu se abatã prea mult guvernanþii.
Fiecare cu cincinalul lui de promisiuni,
cã de împliniri nu se poate pune
problema. Ei ne mint, noi ne prefacem
cã îi credem pentru cã trebuie sã mai
vinã ºi alþii sã mai fure, pentru cã cei
de la putere au furat destul - ºi tot aºa.
Se repetã acest ciclu al democraþiei în
România. Nici mãcar alternanþa la
guvernare nu mai aratã cã este
democraþie în România. Suntem
probabil democraþie pentru cã aºa s-a
decis în altã parte, în afara þãrii. Tot nu
jucãm pe mâna noastrã. Încã nu ne
decidem singuri soarta pentru cã
suntem prea proºti. Democraþie cu
forþa sau prostie permanentizatã?
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Revitalizãm obiceiurile gastronomice culturale,
pr in  impl icarea t ineri lor  în procesul de
culegere a unor reþete locale, tradiþionale ºi
organizarea lor într-o carte de reþete.
   România a pierdut foarte mulþi locuitori în ultimii
ani, fiind printre þãrile de top ca numãr de imigranþi.
Acest fapt se datoreazã unui cumul de factori, printre
care regãsim ºi pierderea legãturii cu tradiþiile,
slãbirea conexiunii cu rãdãcinile privite ca
patrimoniu imaterial. Tot mai mult, tinerii se aratã
interesaþi de studii ºi angajare în afara graniþelor
þãrii, fãrã însã a lua în considerare pierderea
spiritualã la care se expun. Acest proiect îºi propune
reconectarea cu moºtenirea strãbunilor ºi
redescoperirea frumuseþii gastronomiei pentru 45

de copii ºi tineri cu vârstele cuprinse între 10-25 de
ani din Drobeta Turnu Severin, care sã se transforme
în agenþi ai schimbãrii prin responsabilizare ºi
contactul direct cu gastronomia localã, ca parte din
patrimoniul imaterial al judeþului Mehedinþi.
   Cei care vor sã participe, vor trebui sã completeze
un formular de aplicare, în care îºi vor explica
motivaþia ºi interesul pentru acest proiect. Ulterior,
la mijlocul lunii iulie, vom organiza o întâlnire cu
persoanele înscrise pentru a le cunoaºte ºi stabili
paºii urmãtori. Astfel, echipe de 2-3 persoane vor
merge câte o zi în vizitã la bãtrâni despre care aflã
cã au reþete de împãrtãºit. O datã ajunºi la seniori,
ei documenteazã întreg procesul pregãtirii mâncãrii
ºi îi invitã pe bucãtari sã îºi spunã o poveste de
viaþã pe care o asociazã cu felul de mâncare.
Coordonatorul acþiunilor culturale strânge toate
documentele, pe mãsurã ce acestea se întâmplã.
Aºadar, tinerii vor învãþa despre frumuseþea reþetelor
de mâncare locale, tradiþionale, iar bãtrânii vor
aprecia simþul de iniþiativã al tinerilor, dorinþa lor
de dezvoltare, dar ºi cunoºtinþele tehnice.
   “Ne dorim sã îi conectãm pe tineri cu moºtenirea
lor culturalã, pe care adesea nu o conºtientizeazã.
Reþetele din zona noastrã nu sunt ‘diferite’ pentru
noi, dar devin speciale atunci când ajungem în alte
pãrþi - sau când timpul trece ºi uitãm cum fãcea
bunica cartofii la þãst. Cãutãm astfel de reþete, care
sunt create cu ingrediente de pe-aici ºi care vin la
pachet cu o povestioarã interesantã”, spune Daniela
Borontiº, managerul proiectului.
Cartea de bucate ce va fi creatã nu va conþine doar
reþete tradiþionale ale oamenilor din zonã, ci le
cupleazã cu poveºti de viaþã ale acestora, rezultând
o lucrare atât literarã, cât ºi gastronomicã. Pentru
promovarea patrimoniului cultural imaterial, se va
organiza o tabãrã în naturã, ce va folosi metodele

Raportul euro/leu a avut o evoluþie stabilã în
iunie, la care a contribuit monitorizarea atentã a BNR,
care a rãspuns rapid la încercãrile de depreciere ale leului.

În ultima sa declaraþie de presã, din 18 iunie,
guvernatorul Mugur Isãrescu explica „vom continua sã
monitorizãm ºi sã actualizãm evaluãrile noastre ºi vom
canaliza mãsurile în direcþia furnizãrii de lichiditate
necesarã concomitent cu menþinerea stabilitãþii financiare,
precum ºi cu continuarea unei tendinþe sustenabile de
scãdere treptatã a ratelor de dobândã; mãsurile vor fi atent
calibrate astfel încât sã nu descurajeze economisirea
internã, care reprezintã principala sursã de finanþare a
economiei reale ºi a sectorului bugetar”.

„Stabilitatea”, noul cuvânt-cheie folosit de oficialii
BNR, va fi susþinutã ºi de linia repo agreatã cu BCE, în
valoare de 4,5 miliarde euro.

Euro a încheiat luna trecutã cu o medie de 4,8428
lei. Joia trecutã, media a scãzut la 4,8319 lei, un curs
mai mic fiind înregistrat în 12 martie.

Luni dimineaþã pe pieþele asiatice s-a încercat o
creºtere a cotaþiilor euro, care a urcat la 4,852 lei, care
a fost stopatã imediat pe piaþa localã. Trendul de
depreciere a fost însã indus, astfel cã miercuri,
tranzacþiile s-au realizat în culoarul 4,837 – 4,843 lei,
media fiind stabilitã la 4,8406 lei.

Dolarul a încheiat în iunie cu o medie de 4,3233 lei,
în scãdere cu circa 3 bani faþã de finalul lui mai.
Începutul lui iulie a adus un curs de 4,2813 lei, minim
al ultimelor douã sãptãmâni, pentru ca la sfârºitul
perioadei acesta sã fie stabilit la 4,2942  lei.

Media francului elveþian a fost stabilitã la finalul lunii
trecute la 4,5393 lei, mai jos cu 1,2 bani comparativ cu
sfârºitul lui mai. Începutul acestei sãptãmâni a adus un
curs de 4,5467 lei, pentru ca miercuri sã urce la 4,5591
lei, în timp ce moneda elveþianã se aprecia la 1,061 –
1,064 franci/euro.

Lira sterlinã a încheiat în iunie la 5,3020 lei, în scãdere
cu circa 5 bani faþã de sfârºitul lui mai, pentru ca la
sfârºitul intervalului cursul sã fie stabilit la 5,3770 lei.

Evoluþia lirei va fi una mai agitatã. Dacã oficialii UE
au afirmat cã existã divergenþe puternice în calea unui
acord post-Brexit, în schimb premierul britanic Boris
Johnson a declarat cã este optimist, dar a anunþat cã
existã posibilitatea sã nu existe un acord global.

Uncia a depãºit la sfârºitul perioadei pragul de 1.800
dolari, ea fiind tranzacþionatã pe pieþele specializate în
culoarul 1.793 – 1.804 dolari. Aceasta a fãcut ca preþul
gramului de aur sã urce de la 245,3126 la 248,8638 lei.

Injecþiile repetate de lichiditate în piaþa monetarã, la
care a recurs BNR de la începutul pandemiei, au avut ca
efect scãderea dobânzilor interbancare. Indicii ROBOR
au coborât astfel spre niveluri care se mai întâlneau în
aprilie 2018.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, se situa
la 2,15%. Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, se plasa la 2,23%,
o valoare apropiatã înregistrându-se la jumãtatea lui
ianuarie 2018, iar cel la 12 luni s-a menþinut la 2,35%.

Perechea euro/dolar a crescut la începutul sãptãmânii
la 1,1346 dolari, dar a încheiat intervalul la 1,1263 –
1,1293 dolari.

Bitcoin a fluctuat pe platformele specializate, în cursul
perioadei analizate, în culoarul 8.900 – 9.400 dolari.

Analiza cuprinde perioada 1 – 8 iulie.

Euro s-a stabilizat la 4,84 lei

 Radu Georgescu

Gastronom în Naturã
educaþiei non-formale, unde tinerii vor dormi la cort
ºi li se va oferi ºansa de a pune în practicã ceea ce
au învãþat de la bãtrâni, gãtind la foc ºi/sau aragaz.
În fiecare zi vor fi prezentate ºi experimentate 1-2
dintre reþetele culese de ei. Tinerii vor fi încurajaþi
sã le aducã îmbunãtãþiri, dar sã respecte tradiþia ºi
valoarea culturalã pe care aceste reþete le poartã.
Finanþator: Administraþia Fondului Cultural
Naþional
Parteneri: Primãria Municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi Palatul Culturii Teodor Costescu
Despre Administraþia Fondului Cultural Material
(AFCN)
   Aceasta este o instituþie publicã autonomã, aflatã

în subordinea Ministerului Culturii, care
opereazã la nivel naþional de peste 10 ani.
Înfiinþatã în 2005 AFCN este principalul
finanþator public al ofertei culturale din
România care aplicã un proces transparent
de evaluare ºi selecþie.
   Misiunea ei este sã finanþeze proiecte
ce susþin creaþia contemporanã
româneascã ºi valorizarea patrimoniului,
ce contribuie la buna înþelegere a
fenomenelor artistice precum ºi la accesul
cât mai larg al publicului la culturã.
Despre Gastronom în Naturã

   Gastronom în naturã îºi propune sã îi implice pe
tinerii severineni în culegerea reþetelor tradiþionale
din regiune, ca mijloc de conservare a patrimoniului
imaterial local (cu specific gastronomic). Dupã ce
tinerii culeg aceste reþete de la bunici, rude sau
vârstnici pasionaþi de bucãtãrie, ei vor organiza o
tabãrã de o sãptãmânã, timp în care vor exersa aceste
reþete, gãtind la foc. La final, tinerii vor crea o carte
cu poze ºi reþete cu specific local, pe care o vor
pune la dispoziþie tuturor celor interesaþi.
Despre Organizaþ ia Naþ ionalã “Cercetaºi i
României”
   Organizaþia Naþionalã „Cercetaºii României”
(www.scout.ro) este cea mai veche miºcare
educaþionalã de tineret din România, membrã
fondatoare a Organizaþiei Mondiale a Miºcãrii Scout
(WOSM). Cercetãºia este un model educaþional, de
formare continuã, având ca scop dezvoltarea de
indivizi responsabili ºi implicaþi în comunitãþile din
care fac parte.
   De peste 100 de ani, modelul educaþional bazat
pe pedagogie cercetãºeascã contribuie la crearea unei
lumi mai bune prin implicarea personalã a sute de
milioane de oameni care cred ºi respectã valorile
ercetãºeºti.
   În România, organizaþia serveºte aproximativ
5.000 membri prin 80 de filiale ºi sucursale active
în comunitãþi din toatã þara, iar la nivel mondial,
organizaþia numãrã 40 milioane de membri în 224
de þãri ºi teritorii. Dupã informaþiile WOSM, în lume
existã doar 6 þãri fãrã cercetaºi, în unele dintre ele
deoarece nu este permis (spre exemplu, Cuba, Coreea
de Nord, Republica Popularã Democratã Lao,
Myanmar) www.scout.ro
Pentru informaþii:
Daniela Borontiº - Manager Proiect
Tel: 0755.017.016; Email: daniela.borontis@scout.ro
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Rãzboiul Pãrintelui Ganea (2)
 urmare din numãrul trecut

Nu i se mai întâmplase aºa ceva. Sã-l
raporteze un elev la director, cã nu i-a dat
nota care i se cuvenea era peste poate! A
venit dupã mine. Pe coridor a încercat de
mai multe ori sã mã opreascã. Ba chiar mi-
a promis cã va reveni asupra notei. Þi-ai
gãsit! Am intrat în cancelarie. Acolo era
directorul, Pãrintele Prof. Petre
Constantinescu. “- Ce e, mãi,
Stãnciulescule?” I-am explicat ce mã aducea
la dânsul ºi i-am pus pe masã teza, cartea
ºi caietul de notiþe. Pãrintele Ganea aºtepta
în pragul uºii. Nu ºtia cum sã intre în vorbã.
Directorul, calm ºi tacticos, s-a uitat peste
tezã, a deschis cartea unde pusesem semn,
a analizat cu atenþie, s-a uitat ºi peste
notiþele Pãrintelui Ganea. Acesta n-a mai
putut rãbda ºi a izbucnit: “- E un vânãtor de
note! Nu-i convine cã i-am dat ºase!”
Directorul s-a uitat la mine ºi parcã aºtepta
sã zic ceva. N-am întârziat: “- Pãrinte
Director, de trei ani sunt în ºcoala
dumneavoastrã ºi pãrintele Ganea nu m-a
scos din “vânãtor de note”! Nu învãþ de
dragul notelor. Învãþ, în primul rând, fiindcã
pentru asta am venit în aceastã ºcoalã, iar
în al doilea rând învãþ, ca sã scot medie de
bursã. Pãrinþii mei sunt colectiviºti ºi iau
trei lei pe zi. Taxa este de 2.500 lei pe an,
plus alimentele pe care trebuie sã le dãm,
plus cãrþile, caietele, îmbrãcãmintea, banii
de drum ºi multe alte cheltuieli care trebuie
sã le fac. Pot sã-mi ajut ºi eu pãrinþii
învãþând ºi luând bursã! Consider cã teza
mea nu este de nota ºase. Vreau sã mi se
facã dreptate, chiar dacã va fi nevoie sã mã
duc în audienþã la mitropolit!”

Directorul s-a uitat mai atent la mine, s-a Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 urmare din pagina 7

Obleþul (Alburnus alburnus) se întâlneºte în majoritatea
apelor dulci ale Europei. Din solzi se extrage o soluþie
de sidef, cunoscutã în trecut sub denumirea de „essence
d’Orient”, care serveºte la prepararea perlelor artificiale.
Se hrãneºte cu zooplancton ºi larve de insecte sau cu
insecte mici, vânate de pe suprafaþa apei.

Babuºca (Rutilus rutilus) este o specie comunã pentru
bãlþi ºi râuri liniºtite, bogate în vegetaþie. În bãlþile luncii
inundabile a Dunãrii e o specie sedentarã. Dupã
reproducere, se împrãºtie în tot cuprinsul bãlþii. La
scãderea apelor, se retrage în locuri adânci. În Dunãre nu
se retrage decât în caz de secare totalã a bãlþii. Ierneazã
în locurile cele mai adânci. Se hrãneºte cu viermi, larve,
insecte ºi în special cu alge filamentoase.

Linul (Tinca tinca) trãieºte aproape exclusiv în apele
stãtãtoare, preferând pe cele bogate în vegetaþie ºi cu
fund mâlos. În bãlþile luncii inundabile a Dunãrii este
specie sedentarã, nepãrãsind bãlþile decât la retragerea
totalã a apei, la nevoie înfundându-se în nãmol.
Dimorfismul sexual este evident tot timpul: masculii
au înotãtoarele perechi evident mai lungi, depãºind, de
obicei, anusul, iar radia simplã a ventralelor este puternic
îngroºatã, fãrã a fi osificatã. Epoca de reproducere este
relativ tardivã: a doua jumãtate a lunii mai ºi luna iunie,

   Acvariul Muzeului...
la o temperaturã de 19-200C. Este o specie rãspânditã în
Dunãre ºi toate bãlþile luncii inundabile.

Anghila (Anguilla anguilla) îºi petrece cea mai mare
parte a vieþii în apele dulci din Europa. Duce o viaþã
mai mult nocturnã. Se hrãneºte cu nevertebrate, peºti.
Cunoaºterea vieþii anghilelor nu poate fi despãrþitã de
numele lui Johannes Schmidt, biolog danez, care ºi-a
dedicat întreaga lui muncã, ºi se poate spune chiar
viaþa, pentru a dezlega enigmatica lor
existenþã. Anghilele trãiesc pentru a face
2 mari cãlãtorii: cãlãtoria nunþii ºi
cãlãtoria vieþii.

Cãlãtoria nunþii începe când deja sunt
mature, iar dorinþa de a avea urmaºi le
îndeamnã sã se adune la gurile fluviilor, în
bancuri mari, pentru ca apoi sã porneascã
spre Oceanul Atlantic. Acolo, în mijlocul
oceanului, se aflã o aglomerare de alge
roºii, pe nume Sargassum, care formeazã
Marea Sargasselor. Drumul pânã acolo este
anevoios ºi lung, uneori dureazã 4-5 ani.
Cele care reuºesc sã ajungã în Marea
Sargasselor, descompuse organic, depun
icrele ºi mor.

Cãlãtoria vieþii începe acolo, în Marea Sargasselor,
când puii de anghilã, sub formã de frunze de salcie
(leptocefali), pornesc înapoi, pe drumul parcurs de
pãrinþii lor, spre fluviile bãtrânului continent Europa.
ªi aceastã cãlãtorie dureazã mult, aproape 3 ani.

Se spune cã Marea Sargasselor este ”cimitirul”
anghilelor adulte, dar în acelaºi timp este ”leagãnul”
anghilelor tinere.  Biroul de presã

Continuare în numãrul urmãtor

uitat  la Pãrintele Ganea ºi i-a zis: “- Pãrinte
Ganea, te rog sã reexaminezi aceastã tezã. Atâta
vreme cât nu a copiat, iar cartea dupã care a
învãþat este editatã de Ministerul
Învãþãmântului, nu consider cã a greºit, chiar
dacã nu a învãþat dupã notiþele dumneata.
Dacã mai existã vreo nemulþumire dupã aceea,
voi convoca consiliul profesoral ºi vom analiza
teza în consiliu, dar asta se va lãsa ºi cu
urmãri! Am încheiat!”

Pãrintele Ganea a luat materialele de la
director ºi a doua zi mi le-a adus. Îmi dãduse
nota nouã. Din acel moment nu-mi amintesc
sã mai mã fi scos la lecþie, aºa cum era
rânduiala. Nu-mi amintesc, însã, cã a fost
vreo orã a dumnealui, în care sã nu-mi punã
întrebãri. Dacã se întâmpla sã nu ºtie ceva
vreun coleg, pe mine mã întreba. Eu trebuia
sã ºtiu toate textele, toate poeziile, sã ºtiu
despre ce e vorba în cutare sau cutare piesã
literarã, sã fac analize gramaticale. Toate,
însã, numai din bancã. Abia la sfârºitul
trimestrului, când toþi aveau note, îmi dãdea
ºi mie un nouã sau un zece. În anul cinci a
fost foarte greu, fiindcã mai aveam, pe lângã
Limba Românã ºi Istoria literaturii universale.
Era enorm de mult de citit. Mi-a fost greu,
dar, de voie, de nevoie, am învãþat la românã
mai mult decât la oricare alt obiect.
“Rãzboiul” cu Pãrintele Ganea a fost lung,
obositor, dur, dar folositor.

Mai târziu, când am ajuns la redacþia
revistei “Mitropolia Olteniei”, Pãrintele
Ganea trimitea predici sã i le publicãm.
Multe mi-au fost repartizate mie sã le
corectez. Era trudã de rob, ca sã-i faci un
text publicabil.

Ce mai note i-aº fi dat eu Pãrintelui Ganea!
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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!

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.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

R.E.U. SERVICE S.R.L.  anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE AUTO”, propus a fi amplasat în
judeþul Mehedinþi, comuna Gogoºu, sat Burila Micã.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr.
3, municipiul Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, în zilele de
luni - joi, între orele 8:00 -16:30 ºi vineri, între orele 8:00 -14:00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

13 elevi de la ªcoala Militarã de Subofiþeri “Grigore Alexandru
Ghica” Drãgãºani au efectuat primul modul al stagiului de practicã pe
segmentul de ordine ºi siguranþã publicã ºi vor parcurge cel de-al dolilea
modul, în domeniul pazei si protecþiei instituþionale.
   În perioada 18.05 - 03.07.2020, elevii jandarmi au fost repartizaþi în
cadrul structurilor  de ordine ºi siguranþã publicã, participând la misiunile
specifice sub coordonarea tutorilor profesionali. Din data de 6 iulie  ºi
pânã pe 31 iulie  a.c., ei vor fi repartizaþi la detaºamentele de pazã ºi
protecþie instituþionalã  ale inspectoratului. La finalul stagiului de practicã
urmeazã evaluarea din cele douã specializãri parcurse, iar media notelor
reprezintã calificativul general obþinut. Aceastã apreciere are o pondere
semnificativã în stabilirea mediei finale de absolvire, pe baza cãreia viitorii
jandarmi  vor fi departajaþi ºi repartizaþi în unitãþile Jandarmeriei Române.

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAÞII PUBLICE si cu PUBLICUL
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN  MEHEDINÞI

Elevii aflaþi în practicã la Jandarmeria Mehedinþi
au terminat  primul modul al stagiului
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã interesantã, cu multe
evenimente, mai ales în sfera socio-profesionalã.
Se contureazã dialoguri cu ºefi, cu autoritãþi ºi
reuniuni oficiale deosebite. Este nevoie sã pui la
punct documente, acte, contracte vechi care îºi
aºteaptã rândul demult, iar acum a sosit termenul
limitã. Fii prudent ºi concentreazã-te pe ceea ce
ai de fãcut! Totul are importanþã ºi trebuie rezolvat
corespunzãtor la momentul potrivit. Vor apãrea
în preajma ta oameni care te vor sfãturi de bine.
Ia aminte la cele aflate! Odihneºte-te ºi ai
încredere cã totul va fi bine.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii
îndepãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi
deosebite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc
o clipã vei fi nevoit sã revii în acum ºi aici. Totuºi
sunt ºanse sã te ocupi de organizarea unei
cãlãtorii de agrement, pentru studii sau pentru
a lucra în alte þãri. La serviciu eºti în vizorul
ºefilor, iar colegii îþi lasã numai þie rolurile
principale. Prudenþã, rãbdare ºi încredere cã te
vei descurca foarte bine. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce prieteni ºi odihnã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor sau
amenzilor dupã caz. Prin intermediul colaborãrilor
sau datoritã partenerului de viaþã este posibil sã
plãteºti daune serioase. Cei dragi vor veni în
preajma ta cu multã afecþiune, pentru a le oferi
bani sau bunuri valoroase. Prudenþã ºi nu te lãsa
ademenit de vorbele ºi gesturile mieroase! Pe de
altã parte, vei avea timp ºi oportunitãþi de a te
ocupa de organizarea unei cãlãtorii, de a studia,
de a viziona filme, piese de teatru celebre sau
de a filozofa cu oameni erudiþi.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Socializarea este activitatea de bazã din aceastã
sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi termenii unei
colaborãri, sã te orientezi spre alte contracte
sau pur ºi simplu sã te angrenezi în activitãþi
comune cu partenerul de viaþã. Sunt posibile
discuþii aprinse, dar pânã la urmã lucrurile se
vor rezolva favorabil. Apar cheltuieli destul de
mari, fie pe taxe, facturi, servicii, fie datoritã
moºtenirilor sau partajelor. Rezervã momente
ºi pentru odihnã, deoarece organismul este
destul de solicitat. Finalul sãptãmânii îþi aduce
rolul principal într-o reuniune oficialã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã cu multã forfotã în sfera muncii.
Sunt ºanse sã finalizezi sarcini de lucru vechi,
dar poþi primi altele noi, la fel de importante. Pentru
cã oboseala îºi va spune cuvântul, plus
accentuarea unor afecþiuni vechi, ar fi bine sã
apelezi la colegii de încredere, pentru a te sprijini.
Existã conflicte în culisele profesionale ce trebuie
luate în seamã. Poziþia ta în cadrul unui colectiv
de lucru este uºor de subminat, de aceea ar fi
bine sã-þi aduni forþele ºi sã-þi îndeplineºti
responsabilitãþile corect ºi la timp. Relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi colaboratorii se vor evidenþia
prin dialoguri constructive ºi acþiuni importante.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi
copiii, persoana iubitã, în general prietenii dragi
ºi de încredere. Cu toate cã aparent este armonie
ºi antren în relaþiile sentimentale, în umbrã existã
interese meschine din partea multora. Fii prudent
ºi evitã sã ai încredere în vorbele dulci ºi gesturile
afectuoase, indiferent din partea cui vin. Acordã
atenþie sporitã ambianþei de la locul de muncã.
Unii colegi ticluiesc obstacole serioase în calea
ascensiunii tale sociale. Partenerul de viaþã te
solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã stabileºti niºte
reguli ºi niºte limite clare.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
desfãºurãrii treburilor gospodãreºti ºi relaþionãrii
cu membrii familiei. Aparent este în regulã în
segmentul domestic, dar conflictele mocnesc în
umbrã. Fii alãturi de cei dragi ºi cautã sã-i înþelegi
pe fiecare. Cumva se simte în aer, cã lucrurile nu
mai merg ca înainte. Schimbarea este greu de
produs, mai ales cã eºti deja foarte obiºnuit cu
situaþia familialã actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru
orice! Este nevoie sã acorzi timp ºi atenþie copiilor
sau persoanei iubite. Ai încredere cã te vei
descurca foarte bine cu toatã lumea.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie
sã rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau
rezolvarea unor situaþii ale membrilor familiei.
Discuþii aprinse de la bani ºi bunuri
patrimoniale. Se contureazã implicaþii financiare
mari în tot ce þine de casã ºi familie. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi persoanele
dragi ºi oportunitatea de a te ocupa de un hobby.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este vorba despre bani în primele trei zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile
din activitatea profesionalã desfãºuratã la un loc
de muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli pe nevoi
personale. ªi cei dragi îþi vor da târcoale, pentru
a le îndeplini niscai mofturi. Prudenþã ºi
discernãmânt, pentru cã sunt posibile pierderi,
furturi sau cheltuieli nefolositoare. În zilele de
joi ºi vineri vei fi înconjurat de multã lume, în
mod special de cãtre prieteni apropiaþi ºi rude.
Dialoguri aprinse pe temele cotidiene de larg
interes. Ocupã-te ºi de treburile gospodãreºti!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie ºi
determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi bine
sã te gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã te ocupi
mai mult de nevoile tale personale ºi mai puþin
de ale altora. Relaþiile cu ceilalþi, mai ales relaþia
cu partenerul de viaþã, colaboratorii, asociaþii sunt
contradictorii. Sunt posibile neplãceri de la ºi prin
aceste persoane, de aceea fii prudent. Unele relaþii
se vor finaliza, iar unele colaborãri îºi modificã
rapid termenii ºi condiþiile de desfãºurare. Revin
în atenþie cheltuielile comune cu alþii, însã vei
reuºi sã te descurci foarte bine.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai mult
la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie de
liniºte, meditaþii în locuri sfinte, plimbãri uºoare
în aer liber ºi mult somn. Prioritãþile momentului
sunt relaþiile parteneriale. Existã neplãceri
serioase, dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni
vremuri bune. Deocamdatã este bine sã te relaxezi
ºi sã-þi îndeplineºti sarcinile cotidiene cât poþi tu
de bine. A doua parte a sãptãmânii aduce
cheltuieli, dar îþi cresc ºi veniturile. Evitã
extravaganþele ºi exagerãrile de orice fel!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În prima parte a sãptãmânii se evidenþiazã
relaþiile cu prietenii. Dialogurile cu unele
persoane din viaþa ta îþi vor lãmuri multe ºi
mãrunte, mai ales în ceea ce priveºte cariera
profesionalã ºi imaginea publicã. Þine cont de
cele aflate ºi depune eforturi serioase, pentru
a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor interveni momente de
relaxare ºi disconfort sufletesc. Le vei putea
depãºi cu bine dacã îþi vei organiza treburile în
mod eficient. Sunt posibile neplãceri legate de
afecþiunile vechi, deja cunoscute. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi excelent.
Cheltuieli majore.   Autor: AstroCafe.ro

(9 - 15 iulie 2020)
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Urmare avertizãrilor meteo emise de
Administraþia Naþionalã de Meteorologie privind
temperaturile extreme din aceastã perioadã, Inspecþia
Muncii a demarat o campanie la nivel naþional care constã
în verificarea de cãtre inspectorii de muncã din cadrul
ITM Mehedinþi, prin controale tematice, a condiþiilor
de muncã ºi a modului în care sunt respectate prevederile
legale de securitate ºi sãnãtate în muncã aplicabile pe
perioadele cu temperaturi extreme – temperaturi exterioare
ale aerului care depãºesc +37o C sau când indicele
temperatura-umiditate depãºeºte pragul valoric de 80.
Obiectivele acestor acþiuni constau în verificarea
respectãrii de cãtre angajatori a prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2000 privind mãsurile
ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme:
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de
repaus în locuri umbrite, cu curenþi de aer;
- reducerea intensitãþii ºi ritmului activitãþilor fizice;
- asigurarea ventilaþiei la locurile de muncã;
- asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 l /
persoanã/schimb;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- asigurarea de duºuri;
În cazul când nu se pot asigura cele de mai sus, de
comun acord cu reprezentanþii sindicatelor sau cu

COMUNICAT DE PRESÃ
reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, se vor lua mãsurile
dispuse de OUG nr. 99/2000 (reducerea programului de
lucru, eºalonarea pe douã perioade a zilei de lucru etc.)
Pentru prevenirea unor îmbolnãviri profesionale
determinate de lucrul în condiþii de temperaturi
extreme angajatorul trebuie sã ia urmãtoarele mãsuri:
- asigurarea de cãtre angajator a examenului medical
la angajare ºi a controlului medical periodic, urmãrind
depistarea precoce a contraindicaþiilor pentru muncã
la temperaturi crescute;
- asigurarea primului ajutor ºi a transportului la cea
mai apropiatã unitate sanitarã a persoanelor afectate;
- trecerea dupã posibilitãþi în alte locuri de muncã
sau reducerea programului de muncã pentru persoanele
cu afecþiuni, care au contraindicaþii privind munca la
temperaturi extreme.
În contextul actualei pandemii ºi a stãrii de alertã
reamintim cã nu trebuie neglijate mãsurile pe care
angajatorii cât ºi lucrãtorii au obligaþia sã le ia pentru
prevenirea infectãrii cu virusul SARS-COV-2:
- spãlarea mâinilor cât mai des posibil cu apã ºi sãpun
sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe
bazã de alcool;
- triajul epidemiologic la intrarea în societate:
- utilizarea mãºtilor de protecþie;

- evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de
infecþii respiratorii acute:
- evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile
nedezinfectate;
- acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strãnut;
- dezinfectarea periodicã a suprafeþelor de contact cu
soluþii pe bazã de clor sau alcool.
Inspector ºef  Nicea Mergeani
Compartiment CRP Mãdãlina Aurora Gîrlea

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.

 Urmare din pag. 5

 Romeo Crîºmaru

 Pompele astea au 11 ani de când funcþioneazã.
Într-adevãr: am aruncat, în comunã, niºte apã
uzatã, pentru a putea sã refacem restul
sistemului de canalizare. Dar ce se întâmpla
dacã era o ploaie torenþialã, la fel se întâmpla.
400 de familii din 1.200 sunt racordate la
sistemul de apã-canal”, declarã actualul primar
al comunei Salcia, GELU PANTELIMON.

Garda de Mediu va aplica
sancþiuni în aceastã situaþie.

   „În urma unei sesizãri, ne-am deplasat la faþa
locului, în comuna Salcia, pentru a vedea dacã
se confirmã aceastã reclamaþie. Urmeazã, dupã
ce terminã constatarea pe teren, sã luãm
mãsurile impuse de legislaþia în vigoare.
Primãria riscã amendã. La prima vedere, am
constatat cã nu funcþioneazã staþia de epurare”,
declarã MIRELA FLOROIU, comisar al Gãrzii de
Mediu Mehedinþi.
   Deºi situaþia treneazã de ani de zile, autoritãþile
spun cã vor lua mãsuri de acum înainte. În loc
sã fie colectate dejecþiile ºi direcþionate cãtre o
staþie de epurare, acestea sunt deversate, pe
ascuns, în curtea unde se aflã o creºã ºi o
grãdiniþã pentru cei mai mici locuitori ai
comunei Salcia.

Dejecþii deversate în curtea
Grãdiniþei din Salcia
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Ministrul Tineretului ºi
Sportului, Ionuþ Stroe, a prezentat
mai multe proiecte pentru sprijinirea
sportului juvenil românesc, în
viitorul apropiat. Cluburile ºi
federaþiile de specialitate vor
beneficia de sume importante,
pentru a dezvolta infrastructura la
nivel de copii ºi juniori. Valoarea
totalã a proiectului va fi de
180 milioane euro, iar suma
maximã pe care o va primi
un club/federaþie este de
200.000 euro.
   “Una dintre mãsuri este
legatã de sprijin acordat
cluburilor. Granturi de sprijin
pentru structurile sportive din
România. De aceste granturi
vor beneficia în egalã mãsurã
cluburile private, cele de stat ºi
bineînþeles federaþiile. Valoarea totalã
a proiectului se va situa în jurul a
180 de milioane de euro din fonduri
europene. Finanþarea asigurã sprijin
prin aceste granturi de maxim
200.000 de euro ºi se va acorda o
singurã datã. Vorbim despre investiþii
în terenuri de antrenament, de
pregãtire, de iniþiere pentru tineri.
Vorbim de cabinete medicale, de

Sprijin pentru
sportul juvenil

Pentru prima datã de la
promovarea din 2014, CS
Universitatea Craiova a ajuns pe
primul loc în Liga 1. Cu 4 etape
înainte de încheierea sezonului,
clubul din Bãnie are un punct avans

mici centre de recuperare, dotãri
aferente pentru specializãri în zona
medicinei sportive. Noi tehnologii
pentru monitorizarea performanþei

sportive. Echipamente de nivel
performant ºi semiperformant.
Aproximativ 1500 de structuri
sportive vor beneficia de acest grant.
Va intra în vigoare printr-o schemã
de ajutor care va fi aprobatã de
comisia europeanã. Se adreseazã
federaþiilor, cluburilor sportive ºi prin
aceastã mãsurã ne dorim sã sprijinim
cluburile pentru consolidarea
investiþiilor în infrastructura sportivã
pentru zona de antrenamente, de

iniþiere”, a spus Ionuþ Stroe (foto),
ministrul Tineretului ºi Sportului, într-
o conferinþã de presã susþinutã marþi.
MTS vrea sã atragã copiii cãtre sport,
iar în acest sens le va oferi vouchere.
Statisticile sunt îngrijorãtoare: în
România sunt legitimaþi mai mulþi
seniori, decât juniori!
   „Acordarea de vouchere pentru
copii care se legitimeazã la un club
sportiv pentru practicarea unui
sport de performanþã. Este o
mãsurã bugetarã cu 30 de milioane
de lei, iar numãrul beneficiarilor

direcþi se situeazã la aproximativ
100.000 de copii. Astãzi în România
avem legitimaþi puþin peste 80.000
de copii, dintre care activi, cu vizã
anualã pe carnetul de legitimare pe
anul în curs, aproximativ 55.000.
La nivel de seniori sunt aproximativ
75.000 activi, e o mare diferenþã ºi
o situaþie paradoxalã. În România
avem mai mulþi seniori decât copii
care practicã sportul într-o formã
legitimatã. Este îngrijorãtor cã în
aceastã þarã numãrul copiilor care
fac sport este mult subdimensionat.
Riscãm ca pe viitor, dacã nu
acþionãm urgent, sã sufocãm
sportul românesc. Din pãcate,
suntem pe locul 2 la obezitate
infantilã în Europa. Cred cã acest
program al voucherelor pentru
sport va aduce acel plus prin care
statul poate sã încurajeze copiii sã
practice sportul într-o formã
organizatã. Dorim sã îi îndreptãm
pe toþi copiii cãtre o formã

organizatã. Voucherul va fi acordat
beneficiarului direct, prin tutorele
legal. Condiþia e ca acel copil sã
rãmânã cel puþin 1 an legitimat.
Clubul trebuie sã dovedeascã cã are
activitate sportivã relevantã.
Cuantumul voucherului va fi de 300
de lei per copil. Va susþine
cheltuielile legate de echipamentul
sportiv ºi alte lucruri necesare.
Programul va începe din toamnã”,
a mai adãugat Ionuþ Stroe.
   Ministrul a vorbit ºi despre prezenþa
spectatorilor la meciuri. Publicul nu
va reveni însã în tribune prea curând.
“Am reuºit sã facem un cadru de
redeschidere a sportului. Am fãcut
mari eforturi. Din pãcate, situaþia
actualã, reflectatã de cifre, ne impune
menþinerea restricþiilor legate de
participarea suporterilor. Nu e doar
în România. Competiþiile sportive
sunt incomplete fãrã spectatori, dar
protejeazã sãnãtatea sportivilor. Ar fi
hazardat sã ofer o perspectivã de
timp, în condiþiile care MAI ºi
Ministerul Sãnãtãþii fac noi reguli
pentru a proteja sãnãtatea. Ne
pregãtim pentru vremuri nu prea
bune. Probabil cã vom permite
prezenþa fanilor când cifrele vor
merge cãtre 0. Suntem pregãtiþi sã
publicãm normele de pãstrarea a
distanþãrii pe stadioane, dar doar în
condiþiile în care cifrele scad. Mi-ar
plãcea ca în toamnã sã revenim la
normalitate, nu doar în sport”, a
conchismn Ionuþ Stroe.

CSU Craiova, pe primul loc
faþã de contracandidata
CFR Cluj. Duminicã, de
la ora 21:00, echipa
antrenatã de italianul
Cristiano Bergodi
joacã, pe teren propriu,
cu FCSB, în timp ce
clujenii primesc, luni,
vizita echipei Gaz Metan
Mediaº. “Declaram în
urmã cu câteva luni cã

CFR ºi Craiova vor fi echipele care
se vor bate pentru titlu, iar FCSB
va ajunge sã arbitreze lupta.
   Anul acesta e sortit sã fie anul
Craiovei. Ar fi ceva incredibil.
Suporterii nu vor mai putea fi opriþi

dacã echipa ia
campionatul”, a declarat
fostul mare portar al
Universitãþii, Silviu
Lung. Craiova a cucerit
ultima datã titlul de
campioanã în 1991.

Clasament
1. Univ. Craiova 6   5 0   1  12-10  38
2. CFR Cluj 6   3 1   1   9-6     37
3. Astra Giurgiu 6   2 2   2   8-8     29
4. FCSB 6   1 3   2  11-10  28
5. FC Botoºani 6   1 2   3   6-8     28
6. Gaz Metan Mediaº 6   0 3   3   4-8     25

 Mircea  Oglindoiu

ANUNÞ PUBLIC

Denumire titular EPURE MARIA, BALACI VASILE-VALENTIN,
SCHERMER RUDOLPH-GABRIEL, BALACI ANA, localitatea com. Izvorul
Bîrzii, sat Puþinei, anunþã elaborarea primei versiuni a planului/
programului elaborare PUZ pentru parcelare ºi construire locuinþe ºi
declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
   Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza
la Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr.
3, zilnic între orele 8.00-16.00.
   Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM MH
în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.
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Mã nepoate,
nervozitate mare vara asta pe
plaiurile noastre, pe mãsurã ce
sã anunþã ºi data alegerilor,
bag samã de asta mai mult.
Bãtãlie mare pe cine sã
conducã spitalu’ judeþean, ba
e nea Iman, ba e nea
Maliborschi, nu sã mai ºtie
care e în capu trebii.
   Acuma, Tanþa lu’ Pecingine
zice cã ea dacã ar fi în locul
unuia dintre cei doi, ar renunþa
singurã, cã altfel tot bolnavii au
de suferit. Pã da, cã dupã ce cã
lucrurile merg de mai mult stau pin
unitatea medicalã, scandalu ãsta e tot
ce lipsea. Poate le vine mintea de pe
urmã, asta dacã renunþã ºi nea
prefectu Pavel la ambiþiile de doi lei,
la adresa preºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi, pe care le tot
publica în piaþa publicã, în media
centralã de casã, de zici cã s-au
schimbat baronii cu prefecþii, atâtea
interese par cã sunt la mijloc. Pãnã
la urmã, cã aºa ieste când doi sã
ceartã, câºtigã nea Pãsãrin.

Mã fraþilor, da bãtãlie mare de idei
ºi cu Portu’, cã sã trezirã mai nou ºi
ãi di la Miºcarea Popularã, de care
nu mai ºtia nimeni ce mai face, cã ce
bine ar fi dacã obiectivul ar reveni
Severinului, cã mulþi bani ar putea fi

 nea Mãrin

Sucã, nervii di la spitalu judeþean Mehedinþi, mizeria di la Salcia,
lighioanele din Cartieru Tineretului ºi aburelile marca Virgilicã

atraºi în zonã ºi sã vezi ce dezvoltare
economicã ne paºte. Ei aº, inventarã
ºi ei apa caldã, cã altfel nu sã explicã
cum de nu ºtiau în ce stadiu sã aflã
problema, ce s-a fãcut pãnã acuma
ºi care sunt ºansele de reuºitã. Da
aºa te mai faci cã faci câte ceva, mai
furi o idee, îþi mai vine alta între timp
ºi poate scoþi ºi neºte voturi, de un
consilier, maxim doi. Chiar, nea Cupã
pe une te-ai preumblat pãnã acuma?

Mã nepoate, ajunsã Salcia în presa
centralã, ca fiind locul unde s-au
investit milioane de euro pentru
canalizare si apã,  dar toatã mizeria
ajunge în gospodãriile cetãþenilor.
Parcã-l ºtiam bun gospodar pe
primaru’ Pantelimon (foto)! Cum s-o
fi fãcut recepþia, dacã s-o fi realizat
de cãtre reprezentanþii primãriei,  doar

dacã se vor implica organele abilitate
o sã aflãm probabel. Sã apropie
campania electoralã ºi cine ºtie ce
enterese sunt ºi pi la Salcia? O ºti
nea Gelu ceva, pãi nu!?

Mã fraþilor, cã tot amintirãm de
campanie, mai la început, colcãie
politica localã... aleargã foºti ºi
actuali politicieni ca nebunii dupã
adepþi, fac promisiuni, unii chiar
uitând în ce an electoral suntem.
Sã unesc unii, alþii sã despart, alþii
sã regãsesc... nebunie politicã
totalã. Mare mirare dacã nu
reapare ºi nea Morþun, ba poate ºi
nea Nelu Sârbulescu, de nea
Palaºcã nici nu mai zicem, da vã
povestim probabel data viitoare.

Pã da. Cã ete, nea Virgilicã ieºi iar
pe TV-urile centrale, ca sã ne

abureascã cu promisiuni, de cât
de bine o sã duduie economia,
cât de bine o sã ne fie, câte
milioane de euro o sã cadã pe
umerii noºtri... de vom merge
cocoºaþi cu oichii în soare... Chiar
aºa de proºti ne credeþi, dle
ministru al economiei ºi a altor
domenii la care vã pricepeþi?! A
fost tare orientat premierul Orban,
pe cine a ales sã punã batista pe

þambal.
Mã nepoate, norocu nostru e

cã avem copii deºtepþi, încã
avem, pãnã nu or pleca ºi ãºtia
unde or vedea cu ochii. Pã da,
ne clasarãm iarãºi pe loc fruntaº
la examenele naþionale, cu medii
de zece, semn cã mai sunt ºanse
sã ne revenim, dar sã facem ºi
noi ceva sã-i încurajãm pe ãºtia
mici sã mai rãmânã. Cã altfel, nu
o mai scoatem la capãt, facem
ca la fabrica de cablaje, unde cad
unu dupã altu cei infectaþi, poate

dã vreo reacþie în lanþ, sã vezi atuncea
pe unde scoatem cãmaºa. Aia pe care

o mai avem.
Da pãnã atuncea, reamintim

edililor muni-cipiului Drobeta
Turnu Severin cã pe strãzile din
Cartierul Tinerilor, pe lângã gardul
fostei unitãþi militare, în special,
lighioanele sunt ca la ele acas, sã
plimbã pe une vor, chiar ºi în zona
locurilor de joacã pentru copii. Mai
ales ºerpii, asta pãnã s-o întâmpla
o nenorocire ºi judeþu’ va apãrea
iar în media naþionalã, ca pãduchii
în frunte.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


