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SESIUNEA EXTRAORDINARÃ A
CAMEREI DEPUTAÞILOR

ORDINEA DE ZI PENTRU PERIOADA 16 - 31 IULIE 2020
1. Reexaminarea, la cererea Preºedintelui
României, a Legii pentru completarea Legii nr.
53/2003 – Codul muncii ºi pentru reglementarea
unor mãsuri de protecþie socialã (PL-x 131/2020/
2020) – lege organicã–Reexaminatã de Senat;
2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (PL-x 260/2020) – lege organicã –
Adoptat  de Senat;
3. Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 17
noiembrie ca “Ziua naþionalã a copilului prematur
din România” (PL-x 211/2020) – lege ordinarã -
Adoptat de Senat în condiþiile art.75 alin. (2) teza
a III-a din Constituþia României, republicatã
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.
230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat
public (PL-x 56/2020) – lege ordinarã - Adoptat
de Senat în condiþiile art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituþia României, republicatã;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul
armelor ºi al muniþiilor (PL-x 410/2020) – lege
ordinarã – Respins de Senat
6. Proiectul de Lege privind utilizarea voluntarã a
logotipului „rasã autohtonã 100%” pentru
produsele de origine animalã din România (PL-x
507/2019) – lege ordinarã - Adoptat de Senat în
condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.
24/2007 privind reglementarea ºi administrarea
spaþiilor verzi din intravilanul localitãþilor (PL-x
668/2018) – lege ordinarã – Adoptat de Senat;
8. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-
x 356/2020) – lege organicã – Adoptat de Senat;
9. Proiectul de Lege privind gestionarea deºeurilor
nepericuloase compostabile (PL-x 41/2020) –
lege ordinarã - Adoptat de Senat în condiþiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituþia României,
republicatã;
10. Reexaminarea, la cererea Preºedintelui
României, a Legii pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Consiliului Naþional
al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018/2019)
– lege ordinarã – Reexaminatã de Senat;
11. Proiectul de Lege privind unele mãsuri pentru
deblocarea procesului de restituire a terenurilor
cãtre foºtii proprietari (PL-x 188/2020) – lege
organicã - Adoptat de Senat în condiþiile art. 75
alin.(2) teza a III-a din Constituþia României;
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 22/2020
privind recensãmântul general agricol din
România runda 2020 (PL-x 96/2020) – lege

ordinarã – Adoptat de Senat;
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
19/2020 privind organizarea ºi
desfãºurarea recensãmântului
populaþiei ºi locuinþelor din România în
anul 2021 (PL-x 110/2020) – lege
ordinarã – Adoptat de Senat;
14. Proiectul de Lege pentru
modificarea art.199 alin.(2) din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-

Când Nelu Tãtaru a declarat
cã mai bine mai stãteam douã
sãptãmâni în stare de urgenþã
ºi nu ne grãbeam, m-am simþit
ºi eu ºi alþii care gândesc la fel
- cum cã prea repede ºi
hiperpopulist a ieºit Iohannis sã
ne dea „drumul” la libertãþi fãrã
ca problema covid sã fie cu
adevãrat adusã la limita de jos
- rãzbunat, cu ghilimelele de
rigoare. O „rãzbunare” care nu
ne foloseºte la nimic, odatã ce
situaþia e în continuare criticã,
dovada cea mai elocventã e
faptul cã acelaºi preºedinte
implicat ºi monoton vine acum
ºi ne spune: “Nu doar cã nu
scade numãrul bolnavilor, ci
creºte, este evident cã starea de
alertã va fi prelungitã cu 30 de
zile. Se vor pãstra doar
restricþiile care sunt acum în
vigoare. Nu se prevede acum
introducerea de noi restricþii
cum, din pãcate, având aceastã
evoluþie, nu poate fi vorba de a
introduce noi relaxãri”.

Mersi de anunþ. Despre ce noi
relaxãri ar mai putea fi vorba când
mai toate sunt relaxate de la 1
iunie? Era chiar aºa greu de
prevãzut cã vom ajunge aici?
Mare e prostia populismului de
moment. Avem însã, prin vocea
preºedintelui, ºi veºti bune. Iar
ar trebui sã punem ghilimele:
„Nu vor fi luate mãsuri care
inhibã economia. Guvernul are
în pregãtire ºi o sã prezinte la
momentul oportun noi acte
normative ºi hotãrâri care pun în

O lume
nevroticã,
speriatã ºi
confuzã

practicã programul de revigorare
economicã prezentat”.

Adicã? Lãsând la o parte cã e
ºi puþin ilogic - nu vom lua
mãsuri care inhibã economia, ar
fi culmea sã se ia astfel de
mãsuri, nu?

Dar care sunt actele normative
cu pricina ºi care e momentul
oprtun? Nu ºtim. Ceaþã la mal.
Nu era mai decent sã iese
domnul preºedinte ºi sã
recunoascã cu sinceritate, chiar
ºi minimo-silabic, cã a feºtelit-
o, cã situaþia e gravã, cã guvernul
pe care-l þine în braþe a pierdut
de mult, de mult-mult timp,
controlul asupra situaþiei?

Vine toamna. ªtim dacã încep
ºcolile? Nu ºtim. Are sistemul
sanitar resurse sã stãvileascã
noul val de infectãri? E dezastru
în lumea medicalã de când cu
covid. Mãrturiile medicilor sunt
cutremurãtoare. Apelul lor la
respectarea exigenþelor sanitare
sunt disperate.

Lumea în care trãim, azi, e una
întoarsã cu susul în jos. O lume
nevroticã, speriatã ºi confuzã.
Ne-ar trebui oameni de stat care
sã înþeleagã, înainte de orice,
acest lucru. Altfel ne agitãm
degeaba în vorbe ºi vorbe.

Doamne ajutã pe fiecare dintre
noi, ºi pe noi toþi!

x 103/2018) – lege organicã - Adoptat de Senat
în condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
15. Proiectul de Lege privind modificarea ºi
completarea Legii cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 630/2019) – lege
ordinarã - Adoptat de Senat în condiþiile art. 75
alin.(2) teza a III-a din Constituþia României;
16. Propunerea legislativã privind completarea
Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile
umane ºi serviciile funerare (Pl-x 320/2020) – lege
ordinarã –Respinsã de Senat;
17. Proiectul de Hotãrâre privind modificarea ºi
completarea Regulamentului Camerei Deputaþilor
(BPI 528/2020; PHCD 25/2020);
18. Proiectul de Lege privind statutul poliþistului
local (PL-x 226/2019) – lege organicã - Adoptat
de Senat în condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din
Constituþia României, republicatã;
19. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative în domeniul
educaþiei (Pl-x 398/2020) – lege organicã;
20. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011 (Pl-
x 399/2020) – lege organicã;
21. Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011
(Pl-x 400/2020) – lege organicã;
22. Proiectul de Lege privind completarea Legii
448/2006 privind protecþia ºi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/
2020) – lege organicã - Adoptat de Senat în
condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
23. Proiectul de Lege pentru stabilirea
conþinutului de acizi graºi trans în produsele
alimentare destinate consumului uman (PL-x
359/2017) – lege ordinarã – Adoptat de Senat;
24. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 196/2018 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari ºi administrarea
condominiilor (PL-x 53/2020) – lege ordinarã
- Adoptat de Senat în condiþiile art. 75 alin.(2)
teza a III-a din Constituþia României, republicatã;
25. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul
stãrii de asediu ºi regimul stãrii de urgenþã (PL-x
373/2020) – lege organicã –Respins de Senat;

 continuare în pag. 12
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, declarat cã a primit tot
mai multe semnale din partea
primarilor din judeþ cã nu mai au
bani pentru plata indemnizaþiilor
persoanelor cu handicap ºi ale
însoþitorilor. Asta pentru cã
fondurile pentru acest capitol au
fost insuficiente încã de la
începutul anului, iar Guvernul nu
a alocat suplimentãrile necesare. 50

A început asfaltarea pe DJ 607,
între Strehaia (intersecþie cu DN 67A)
- Grozeºti - limita judeþ Gorj. Este
lotul 5 al proiectului prin care se
modernizeazã/reabiliteazã 112 km
drumuri judeþene în Mehedinþi. Aici
sunt 26,018 km, iar turnarea asfaltului
a început de la limita cu judeþul Gorj,
primii beneficiari fiind locuitorii din
satul Pãsãrani, apoi cei din localitãþile
ªuºiþa, Grozeºti ºi Cârceni.

Podul de la Rudina, cea mai
importantã ºi amplã componentã a
drumul judeþean 671 A, unde se
lucreazã la modernizarea a 12
kilometri, între localitãþile Crãguieºti -
Ilovãþ - ªovarna - Bala, a fost asfaltat.
În momentul în care se va finaliza
întregul obiectiv ºi se va reda circulaþiei
rutiere, traficul se va desfãºura în cele
mai bune condiþii de siguranþã.

“Investiþia implementatã de
Consiliul Judeþean Mehedinþi pentru
modernizarea drumului a presupus
demolarea vechiului pod de la

Primãriile din Mehedinþi nu mai au bani pentru plata indemnizaþiilor
persoanelor cu handicap ºi a însoþitorilor.

Preºedintele Consiliului Judeþean îi cere prefectului sã rezolve problema!

milioane lei ar fi suma care ar
acoperi aceste drepturi financiare
pânã la sfârºitul anului.

“E trist pentru aceste persoane,
aflate ºi aºa în suferinþã, cã sunt
nevoite sã suporte alte neajunsuri
din cauza incompetenþei
Guvernului! Am trecut de jumãtatea
anului, iar Primãriile au primit
alocãri pentru aceste persoane
pentru cinci din cele 12 luni ale
anului. Sunt primãrii care nu mai

au de luni bune bani pentru
acordarea acestor drepturi pentru
cã alocarea a fost fãcutã în funcþie
de mofturile guvernanþilor. Unele
administraþii locale au primit pentru
primele douã luni ale anului, dupã
care, nu li s-au mai alocat pentru
urmãtoarele, astfel încât primarii au
plãtit indemnizaþiile din bugetele
locale. În condiþiile în care în
aceastã perioadã s-au fãcut
cheltuieli ºi în contextul situaþiei
generate de Coronavirus, bugetele

sunt grav afectate ºi nu mai pot
suporta aceste cheltuieli. Îl somez
pe prefectul judeþului, sã lase
ºedinþele foto la o parte, sã afle
unde este sediul Guvernului ºi sã
facã demersuri pentru ca primãriile
din Mehedinþi sã primeascã
fondurile necesare plãþii
indemnizaþiilor persoanelor cu
handicap ºi ale însoþitorilor!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

A fost asfaltat podul de la Rudina

Rudina a cãrui duratã de exploatare
era depãºitã ºi construirea unuia
nou. Pe DJ 671A, în zilele urmãtoare
se va asfalta platforma drumului pe
toatã distanþa cuprinsã în proiect.
Beneficiarii lucrãrilor de aici sunt în
mod direct locuitorii din ªiºeºti,
Ilovãþ, ªovarna ºi Bala, dar ºi cei care
tranziteazã zona pentru a ajunge în
nordul judeþului Mehedinþi.”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Pe drumul de la Grozeºti se
toarnã pentru prima datã asfalt

 Biroul de presã

”Cu aceastã ocazie, oamenii din
comuna Grozeºti vor circula
pentru prima datã pe asfalt!

 Ducem asfaltul unde nu a fost
niciodatã! Am sentimentul misiunii
împlinite în faþa acestor oameni
care pânã acum au primit doar
promisiuni! Mulþumesc pentru
încredere!”, transmite preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.



actualitateOBIECTIV mehedinþean 16 - 22.07.2020pag. 4

Simpozionul numit aºa de
frumos „Varã cu scriitori” a avut loc
sâmbãtã 11 iulie , a.c. începând cu
ora 10,00 la Cetatea  Severinului.

Organizatorul acestei manifestãri
a fost Consiliul Judeþean
Mehedinþi, prin Centrul Cultural

“Varã cu scriitori” la Cetatea Severinului

“Nichita Stãnescu”, în parteneriat
cu Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin - Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural ºi Societatea Scriitorilor
Danubieni.

Simpozionul a fost moderat  de

Emilia Mihãilescu, managerul
Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”
ºi distinsa scriitoare Ileana Roman.

La manifestãri au participat
scriitori, poeþi, oameni de culturã
din Mehedinþi ºi din þarã. Cu
aceastã ocazie au fost lansate
cãrþile a mai multor autori, printre
care: “Aisberg”, poezii de Nicolae
Jinga, volum prezentat de Stela
Popescu; “Marin Sorescu”, eseuri
ºi memorialisticã, autor Tudor
Nedelcea, prezentat de Ileana
Roman; “Domniþa valahã”, roman,
autor Viorica Bãlteanu, prezentare
Nina Ceranu; “Piersica romanã”,
poezii autor Mihai Ioana, prezentat
de Viorica Gligor; “Cãlãrind pe
tsunami”, eseuri, autor Alexandru
Amoq; “Trista libertate a cãrþilor”,
recenzii, autor Florian Copcea,

prezentare Victor Rusu, revista
“Amfitrion”, nr 1-2/2020 prezentatã
de Ileana Roman.

A urmat un “Podium Poetic”
versuri din creaþia proprie a
poeþilor prezenþi: Viorica Bãlteanu,
Nina Ceranu, Nicolae Jinga, Ana
Albert, Emilian Mirea, Nicolae
Caliþoiu, Ileana Roman, Mihai
Ioana, Victor Rusu.

Simpozionul a fost un eveniment
extrem de reuºit, meritul pentru
acest lucru revenind organizatorilor
ºi invitaþilor, poeþi ºi scriitori
cunoscuþi, a numeroºilor partici-
panþi care au ales sã vinã pe aleea
din Cetatea Severinului pentru  “ Varã
cu scriitori”...  poveºti,  slove
meºteºugite ºi versuri  mãiestre,
oameni frumoºi cu poezie în suflet.

 Gabriela  Pogaci

Doru Dinu Glãvan, reales preºedinte al UZPR
   Doru Dinu Glãvan a fost reales preºedinte al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (UZPR)
La Adunarea Generalã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, sesiunea a II-a, care
a avut loc la Grãdina de varã a Teatrului
“Constantin Tãnase” din Bucureºti, au fost alese
ºi celelalte organisme de conducere ale
organizaþiei - Consiliul Director, Comisia de
atestare profesionalã, Comisia de cenzori.
   Membrii noului Consiliu Director sunt Nicolae
Bãciuþ, Mãdãlina Corina Diaconu, Claudius
Dociu, Daniela Gîfu, Iuliana Gorea Costin, Roxana
Istudor, Miron Manega, Rãzvan Onesa, Sorin
Stanciu, Gheorghe Vãduva, Cornel Cepariu,
Mihai Milca, Mircea Pospai.
   Componenþa celorlalte organisme de
conducere a UZPR a rãmas neschimbatã, cu
excepþia trecerii la conducerea Comisiei de
atestare profesionalã a jurnalistului Dan
Constantin, odatã cu numirea ca vicepreºedinte  Departamentul comunicare

a lui Sorin Stanciu, alãturi de Roxana Istudor.
   Adunarea Generalã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România a aprobat în unanimitate
ca filialele sã þinã alegeri pentru conducere la
fiecare patru ani, continuarea eforturilor pentru
legiferarea zilei de 28 iunie ca Zi a Ziaristului
Român, iniþierea unor site-uri de profil, sub egida
UZPR, care sã conecteze organizaþia cu presa din
America latinã ºi respectiv Orientul îndepãrtat.
   Adunarea Generalã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, statutarã, derulatã în
numele jurnaliºtilor care fac parte din cea mai mare
organizaþie de breaslã din România, a aprobat în
totalitate programul pentru viitorii patru ani al
preºedintelui Doru Dinu Glãvan, care, alãturi de
noua sa echipã, ºi-a propus ºi a prezentat
colegilor din toatã þara un program ambiþios, care
continuã realizãri remarcabile ºi care a fost votat
de reprezentanþii tuturor membrilor UZPR din þarã.
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Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural
Drobeta Turnu Severin îºi
propune pentru anul
2020 implementarea altor
douã proiecte co-
finanþate de cãtre
Administraþia Fondului
Cultural Naþional, pentru
punerea în valoare a
Castelului Artelor ºi a
Cetãþii Medievale a
Severinului.

Unul dintre acestea,
proiectul “ORAªUL ªI APA”
continuã acþiunea de
refuncþionalizare a fostului Castel de
Apã din Drobeta Turnu-Severin
(actual Castel al Artelor), monument
istoric aflat în patrimoniul Direcþiei
de Patrimoniu Istoric ºi Turism
Cultural. Ca ºi în cazul proiectului
anterior - “Fotokaleh” - ºi acesta va
aduce în faþa severinenilor ºi nu
numai, o expoziþie ineditã, expoziþie
care va porni ºi se va învârti în jurul
aflãrii rãspunsului la întrebarea:
”Vrei sã ºtii care este drumul pe care-
l parcurgea apa de la Dunãre spre
casa ta?” De aceastã datã se doreºte
reactivarea memoriei istorice a
monumentului prin reconstituirea
imersivã (aplicaþie cu interfaþã
prietenoasã ºi intuitivã pentru
utilizator) a vechilor tehnologii de
filtrare ºi de distribuire a apei pentru
consumul curent al întregului oraº
(funcþia iniþialã a castelului). O parte
dintre aceste mecanisme va fi
reconstituitã ºi sub forma unor
diorame explicative (un tablou de
mari dimensiuni alcãtuit din mai multe
planuri, care, sub efectul unui joc de
lumini, va da impresia realitãþii).

Expoziþia va cuprinde ºi o
colecþie de articole de ºtiinþã
populare, adaptate pentru
înþelegerea de cãtre orice tip de
vizitator, sintetizate ºi prezentate pe
un ecran tactil, ce va fi componentã
de interacþiune ºi parte integrantã
a ineditei expoziþii. Create de
specialiºti în domeniile lor ºi de
oameni pasionaþi de ºtiinþa apei ºi
a furnizãrii ei publice, articolele cu
fotografii ºi videoclipuri vor explica
ºi vor extinde subiectul expoziþiei
într-un mod angajant.

Tema “Oraºul ºi Apa” din
expoziþie va reprezenta procesul de
transportare ºi de furnizare a apei,

”Vrei sã ºtii care este drumul pe care-l
parcurgea apa de la Dunãre spre casa ta?”

tratamentul apei (fil trare/
ozonificare) ºi al instalaþiilor
(instrumente ºi maºini hidraulice).
Va fi vorba inclusiv despre rolul
apei în cultura localã, ca preambul
al unei viitoare expoziþii legate de
Dunãre ºi ca element de relaþionare
cu cea iniþialã, legatã de memoria
istoricã a Insulei Ada-Kaleh. ”Apa”
devine practic elementul comun
care va lega în timp inelele
castelului, sub forma unor expoziþii
de bazã, mereu actualizate, vãzute
ca niºte spaþii de expunere creativã
a patrimoniului hidraulic. Vom crea
astfel pentru vizitatori noi naraþiuni
ca forme de angajare totalã, pentru
acest fost Castel de Apã, devenit un
veritabil Castel al Artelor ºi
transformat pas cu pas într-un
inedit ºi unic Muzeu pe verticalã din
aceastã zonã. Expoziþia va ocupa
rotonda superioarã a castelului,
spaþiul podului eliberat de
planºeele de beton, unde se
prezintã o arhitecturã interioarã
spectaculoasã ºi unde în 1964 a
fost plasat al treilea bazin. Dacã
toate lucrurile vor decurge într-o
arie de minimã normalitate, spre
finalul acestui an expoziþia ar putea
fi inauguratã.

Toate aceste interesante proiecte
culturale, sunt posibile ºi datoritã
strategiei de dezvoltare turisticã
localã a Primãriei Municipiului
Drobeta Turnu Severin, prin
implicarea directã a primarului
Marius Screciu. Scopul proiectului
cultural este dezvoltarea interesului
comunitãþilor locale din Mehedinþi
ºi al oraºului Drobeta Turnu-
Severin pentru pãstrarea ºi
valorificarea patrimoniului cultural
imaterial al regiunii.

Ioan N. TÃTUCU
Responsabil comunicare proiect

Primãria Drobeta Turnu Severin
a încheiat un contract de parteneriat
pentru formarea profesionalã a
elevilor prin învãþãmântul dual
cu Liceul Tehnologic Domnul
Tudor ºi cu Hidroelectrica S.A. în
anul ºcolar 2020-2021.

Perioada acestui parteneriat cuprinde
admiterea elevilor, perioada de formare
profesionalã prin învãþãmântul dual,
inclusiv susþinerea examenului final de
certificare a calificãrii.

Prin intermediul acestui parteneriat,
se vor califica profesional un numãr
de 30 de elevi în specializãrile:

- electrician aparate ºi echipamente
electrice ºi energetice – 15 elevi;

- electromecanic utilaje ºi
instalaþii industriale – 15 elevi.

Mai mult, SC Hidroelectrica SA va
asigura pentru cei 30 de elevi selectaþi

Contract de parteneriat pentru
formarea profesionalã a elevilor

o bursã lunarã de 500 de lei pe timp
de 10 luni ºi va asigura ºi stagiile de
practicã ale elevilor în cadrul instituþiei.

Primãria va asigura unitãþii de
învãþãmânt cheltuielile materiale
necesare pentru punerea în aplicare
a acestui parteneriat, ºi anume
cheltuieli de investiþii, reparaþii
capitale, cofinanþãri pentriu
proiecte europene, etc.

Învãþãmântul dual, foarte rãspândit în
Europa de vest, reprezintã modalitatea
cea mai eficientã de a pregãti
profesional tinerii ºi de a-i sprijini în
tranziþia de la ºcoalã la un loc de muncã.

În acest moment este mare nevoie
de tineri calificaþi în meserii tehnice,
motiv pentru care acest proiect este
unul extrem de important pentru piaþa
muncii din Drobeta Turnu Severin.
 Viceprimar Daniel Cîrjan

Dezbatem Covidul de parcã
nu ar mai exista alte preocupãri ale
politicii româneºti! Nimic nu mai
conteazã, nimic nu mai prezintã vreun
interes pentru politicienii noºtri, iar
presa oficialã se aliniazã ºi
informeazã majoritar, zdrobitor de
majoritar, despre infectãri, decese,
spitale pentru asimptomatici, statistici
alarmante despre rãspâmdirea
nemernicului virus... Nu mai conteazã
cã oamenii nu se pot interna sã se
treateze, nu mai conteazã cã
economia trãieºte din importuri, din
împrumuturi, nu mai are importanþã
cã tinerii pleacã masiv din þarã, ºi, din
nou, vom constata deficit de personal
pe piaþa muncii - apropo, proaspeþii
absolvenþi de liceu, covârºitor, vor sã
plece din þarã, fie la studii - puþini, e
adevãrat - dar cei mai mulþi doar
pentru perspectiva unui salariu mult
mai bun, afarã! - nu mai are nicio
relevanþã faptul cã nu avem
autostrãzi, ºi cã nu se mai lucreazã
pe ºantierul niciuneia, nu este de

Educaþia de la PIB se împute!

 continuare în pag. 7

interes dezastrul sãnãtãþii publice
generale, Covidul, sã trãiascã, el
aduce fonduri europene pentru orice
asimptomatic sau preasimptomatic
(!!), infectat sau decedat din acest
motiv (sau declarat din acest motiv,
chiar dacã altele ar fi fost cauzele
directe ale decesului, zice gura lumii
ºi cea a unor unor cadre medicale care
nu au mai suportat ipocrizia!), nu
mai avem nicio grijã naþionalã sau
localã, totul se rezumã la
combaterea Covidului!
   Am cãzut ca þarã într-o isterie
justificatã de pandemia asta, care parcã
numai pe noi ne-a urgistit cel mai tare!
Privite, însã, statisticile oficiale, cu
ochi detaºaþi de groaza indusã de ele,
situaþia nu este atât de gravã raportând
cazurile la numãrul de teste ºi la
numãrul populaþiei, dar guvernul
“trage” tare spuza pe turta aceasta, cã
acolo-i banul gros, stipendiile
europene ºi de altã provenienþã, ºi se
umplu puºculiþe de toate felurile!
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06 iulie - Dacã ar fi sã te iei la modul
cel mai serios dupã comunicatele
oficiale privind ritmul de îmbolnãviri
ºi de decese din cauzã de Covid, în
România, dupã cum, din orã-n orã,
transmite media oficialã, ori îþi iei
catrafusele ºi emigrezi pe o alã
planetã, ori îþi schimbi obiceiurile
alimentate ºi înghiþi tot ce prinzi:
radiouri, televizoare, laptopuri,
monitoare ºi computere conectate la
site-uri procovidiste! E o sarabandã
nãucitoare de ºtiri alarmiste,
apocaliptice, de care lumea s-a
sãturat ca de mere pãdureþe!
07 iulie - Cicã iar se pune de o lege
prin Parlament, cã zice ºi Johannis,
domn preºedinte, imparþial ca tot
românul-neamþ, care lege ar
reevalua situaþia Covidului
românesc, ºi ar mai strânge un pic
ºurubul restricþiilor, cã îºi face de
cap Covidul, asta pe când prin alte
pãrþi de lume, el s-a cam potolit, fi-
i-ar starea lui tehnicã afurisitã!
Nasol, moment, vorba cuiva!
08 iulie - Nea Trump of America
se supãrã tare pe OMS ºi-i tãie
subvenþiile, cã cicã le foloseºte
naºpa, în contra sãnãtãþii mondiale,
adicã! Se þine tare, mister prezident,
dar nici Deep Estate nu se lasã, cã
bagã groaza pe unde poate, cu
Covidul lui cu tot - sau al cui o fi!
Iar la români, se poate, se poate cu
P mare, de la PARTIDUL MEU... a,
pardon... de la GUWERNUL MEU!
09 iulie - Niºte medici deºtepþi, de
la niºte institute de cercetare
serioase, zic prin presa mondialã
cum cã pe baza datelor colectate “se
confirmã faptul cã este foarte rar ca
o persoanã asimptomaticã sã
transmitã virusul la o altã persoanã”.
ªi mai zice altul cã, prin urmare,
asimptomatici nu sunt contagioºi! Iar
un altul, zice cã mãsura purtãrii
obligatorii a mãºtilor faciale de cãtre
toate persoanele, nu doar cei
simptomatici, cum fu la început
recomandarea OMS, nu este cea
mai bunã soluþie, cã nu s-a dovedit
vreun beneficiu direct al lor.
10 iulie - Camera Deputaþilor a
adoptat, joi searã, proiectul de lege
prin care este instituitã carantina ºi
izolarea. “În situaþia în care, într-
un caz individual, un medic

* Explodeazã din nou
„mãmãliga”? Timp de trei zile, Piaþa
Victoriei din Bucureºti a fost teatrul
unor demonstraþii de protest
împotriva  legii pe care Parlamentul
se pregãteºte sã o adopte în
legãturã cu internarea, carantinarea
etc. Problema corona virusului
rãmâne, cu toate acestea, în afara
sferei de înþelegere a majoritãþii
cetãþenilor. Care nu mai ºtiu ce sã
facã, sã dea curs impulsului interior
de a-ºi bãga picioruºele în el de
virus folosit pe post de sperietoare
sau sã se lase pradã pridenþei
creºtineºti, ca sã nu aparã drept
proºti în ochii cotroceanului mov
ºi adepþilor sãi ultradeºtepþi.
   * Demonstraþiile despre care
vorbeam cã s-au desfãºurat, timp de
trei zile, în Piaþa Victoriei nu au avut
amploarea altor manifestãri de
aceeaºi facturã, dacã e sã ne amintim
doar de evenimentele de la 10
august de acum doi ani. Faþã de
zecile de mii de zavragii de atunci,
acum nu au fost decât câteva sute
de speriaþi dintre care un procent
semnificativ de diversioniºti ºi
provocatori din eºantioanele de
mitingiºti de la 10 august 2018. Pe
lângã ei, un numãr disproporþionat
de mare de jandarmi. Care, ca sã
încãtuºeze doi amãrâþi ce au refuzat
sã se legitimeze, a fost nevoie sã se
mobilizeze vreo douã plutoane
dintre ei ca sã le punã cãtuºele. La
10 august 2018, manifestanþii
„paºnici” aruncau în „bleu
gendarme” cu punguþe umplute cu
rahat deloc turcesc sau cu piºulicã,
iar albaºtrii cu pricina se fãceau cã-
i stropesc cu apã sau cu gaze
lacrimogene. Le dãdeau, vorba aia,
cu sacul de paie în cap! Aºa, ca sã

Cretinisme pandemice
constatã riscul de transmitere a
unei boli infectocontagioase cu risc
iminent de transmitere comunitarã,
acesta poate decide carantinarea
persoanei în unitatea sanitarã ºi
informeazã direcþia de sãnãtate
publicã judeþeanã sau a
municipiului Bucureºti, pentru
maxim 24 de ore”. Plus, auzi,
iciºea, confiscarea: „Bunurile
suspecte de a fi contaminate, sunt
carantinate pânã la decontaminare
sau distrugere, dupã caz, conform
prevederilor legale în vigoare”. Îþi
ia calul, puºca ºi nevasta cât ai zice
Arafat! Asta cicã-i dictaturã
sanitarã, sadea! Dezbaterea legii,
continuã! Diii, mããã!
11 iulie - Serbia a ieºit în stradã sã
protesteze împotriva mãsurilor de
restricþie impuse de protecþia la
infecþiile cu “noul coronavirus”, lupte
de stradã, incendieri, arestãri,
preºedintele sârb, bãgat oarecum în
corzi... La noi, e liniºte ºi pace, doar
pe televizoare ºi radiouri oficiale e
ceva zbucium, dar pe stradã oamenii
îºi vãd de treabã cu mascã, unii, fãrã
mascã, cei mai mulþi. Dar ºi
Guvernul îºi vede de-ale lui, ºi bate
la poarta Parlamentului cu
promulgarea legii ãleia, care sã ne
“aresteze” la cel mai mic semn cã
am fi asimptomatici, ºi sã ne vâre la
“mititica” lui Arafat&Comp.
12 iulie - Duminicã, mai scãzu
numãrul de infestaþi, conform
media oficialã, care numãr crescu
toatã sãptãmâna de credeai cã s-
au rupt zãgazurile Covidului ca
barajul de la Assuan! Cine ºtie,
Covidului i-o fi cãzut rânza, cã s-a
opintit sã ni se vâre pe gât ca ºi
bunica, odinioarã, degetul cu
catran, când ne apuca fierbinþeala
ºi fãceam... roºu-n gât! ªi ce
repede ne trecea! Doamne, mã
gândesc, dacã ar fi existat OMS pe
vremea aia, ºi un Arafat, ce
sechestru ar fi dictat ei pe rezervele
internaþionale de catran! Dar ºi ce
trafic “la negru” ar fi înflorit cu
izbãvitorul leac bãbesc! ªi, ah, da,
în Piaþa Victoriei, în Bucureºti, ieºi
lumea-n stradã, la protest! Ziveli,
priatelji! Axa Beograd-Bucureºti?
Sau #Axa Beograd-Bucureºti?
                  (GNews pt conf. DDS)

nu se spunã cã au aplicat, în
îndeplinirea misiunii, politica dublei
mãsuri, a dublului standard.
   * ªi pentru cã i se pãrea a fi stat
cam multiºor în espectativã (doar
trei-patru zile), ºi-a fãcut, la un
moment dat, apariþia ºi Cucul,
despre care mã iluzionasem recent
cã s-a lepãdat de penibilul tic anti-
PSD. Aº, de unde! Acum, pentru cã
parlamentarii PSD se strãduiau sã
repare prevederile cretine ºi
nazistoide ale legii croite de
guvernul lui, s-a lansat în niºte
afirmaþii demente, cum cã PSD
blocheazã, întârzie finalizarea acestei
legi ºi cã va fi moralmente
responsabil de moartea a zeci „poate
chiar sute de români”! Hai sictir, bãi
acesta! Nu þi-e ruºine obrazului?!
Mai acum o sãptãmânã, mai cã nu
le lustruiai ciubotele pesediºtilor în
speranþa cã nu îþi vor bãga prea
multe beþe în roate, acum, când
aproape te vãzuºi cu sacii în cãruþã,
începuºi sã pui din nou artileria pe
ei! Proºti or fi de nu te vor suspenda
cu proxima ocazie.
   * Dupã toate aparenþele, dupã ce
toatã aceastã agitaþie din jurul legii
internãrii ºi carantinãrii se va domoli
într-un fel, dupã ce manipularea
aceasta a cifrelor se va stabiliza la
niºte niveluri cât de cât rezonabile,
lumea politicã va face, cum s-ar
spune, stânga’mprejur ºi se va apleca
prioritar asupra alegerilor locale, care
se vor desfãºura, dupã toate
probabilitãþile, la 27 septembrie 2020.
Deºi timp nu prea ar mai fi pânã
atunci, nu este exclus ca unele dintre
mutaþiile ce pãreau, dupã criza
pandemiei, bãtute în cuie sã
cunoascã evoluþii ce, pânã nu demult,
pãreau improbabile...
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Acvariul Muzeului Regiunii Porþilor de Fier (2)

Istoricul pescuitului la Porþile de Fier
Rezultatele sãpãturilor arheologice, mãrturiile

cronicarilor ºi documentele atestã cã pescuitul
a fost o îndeletnicire foarte veche în þinutul
Carpato-Danubian ºi a continuat neîntrerupt.
Pescuitul a jucat un rol de seamã mai întâi în
economia casnicã, apoi în cea statalã. Bogãþia
în peºte a Dunãrii n-a rãmas fãrã influenþã nici
asupra ocupaþiei locuitorilor din zona Porþilor
de Fier. Locuitorii primitivi ai malurilor Dunãrii
de la Porþile de Fier îºi asigurau hrana în
principal din pescuit, vânãtoare ºi cules.

Astfel, au fost expuse piese scheletice, resturi
de alimentaþie din epipaleoliticul Vãii Dunãrii
de la Cazane, resturi de bucãtãrie gãsite în
sãpãturile arheologice de la Schela Cladovei,
care atestã prezenþa peºtelui în alimentaþia
omului primitiv, greutãþi de plase, undiþe de os
din neoliticul timpuriu, dar ºi cârlige forjate de
fierar folosite la pescuit pe Dunãre la Sviniþa în
secolul al XIX-lea.

Pescuitul cunoaºte în Clisura Dunãrii multe unelte
vechi ºi procedee ingenioase de prindere a peºtelui.

Începând cu undiþa de os, continuând cu
harponul de os, apoi cu ostia de fier, gama
uneltelor s-a dezvoltat ºi perfecþionat cu timpul.

În ultimele decenii ale secolului XX, inventarul
uneltelor de pescuit din Clisura Dunãrii
cuprindea: vârºele din plasã (vintirele), vârºele
din nuiele ºi sârmã, karmacele (cârlige) pentru
cegã ºi somn, sacoviºtea, nãpasta (plasã conicã),
chipcelul (plasã pãtratã), setca ºi oria (plase
dreptunghiulare), lãptaºul ºi alovul (plase mari).

 Biroul de presã

Folosirea lor preferenþialã de la o localitate la alta se
datora debitului de apã, vitezei de curgere a fluviului,
tipului de peºte urmãrit, îndemânãrii pescarului.

În Clisura Dunãrii s-au dezvoltat unele forme ºi
mijloace de transport fluviale, devenite tradiþionale.
Particularitãþile fluviului Dunãrea în zona de defileu
(neregularitatea albiei, viteza sporitã a curentului
pe mari porþiuni, pragurile transversale care
formau sectoarele de cataracte) au determinat
apariþia ºi dezvoltarea unor forme speciale de
transport, astãzi în mare parte dispãrute.

Modalitatea de transport în defileu, adecvatã
acestor condiþii, a constituit-o trasul la edec
(transportul pe apã al diferitelor ambarcaþiuni
cu ajutorul unei forþe de tracþiune de pe mal).

Trasul la edec a constituit multã vreme singura
posibilitate de înaintare a vaselor în amonte, prin
defileu. Transporturile curente de aprovizionare
a satelor din Clisurã, schimburile comerciale,
precum ºi transportul mãrfurilor de pe vasele
cu propulsie proprie, pentru care înaintarea în
defileu era greu accesibilã, se fãceau pe ceamuri
ºi pletine, ambarcaþiuni trase la edec de pe mal.

Înainte de 1837, data construirii ºoselei de
pe marginea Dunãrii, trasul la edec se fãcea încã
în condiþii deosebit de grele, din cauza stâncilor
care coborau pe alocuri pânã în albia Dunãrii.

Dupã 1898, lucrãrile de amenajare a
cataractelor ºi a canalului Porþile de Fier au
deschis calea vaselor mari, acþionate cu aburi,
care au înlocuit treptat vasele trase la edec.

În zona Defileului Porþile de Fier au circulat
intens ºi luntrele monoxile, vase de mici

dimensiuni, confecþionate dintr-un singur trunchi
de copac, acþionate cu vâsle. Luntrea monoxilã
se folosea încã din antichitate. Unitare ca formã,
tehnicã de confecþionare ºi funcþionalitate în
întreaga zonã, luntrele monoxile prezintã
diferenþieri de terminologie. Astfel, acest tip de
luntre, ieºit azi cu totul din uz, era cunoscut fie
sub denumirea de ciun, fie orãniþã sau luntre.

Luntrele monoxile erau confecþionate dintr-
un trunchi de copac scobit cu tesla. ªlefuite bine
în interior ºi în exterior pentru a nu prezenta
asperitãþi, înainte de a fi folosite, luntrele erau,
în trecut, bine unse cu grãsime animalã (seu),
iar în timpurile mai noi, cu smoalã, prin aceasta
realizându-se o creºtere a rezistenþei lor.

Permanenþa îndeletnicirilor de transport se
poate explica þinând seama cã Dunãrea, chiar în
zona cataractelor, nu a constituit o piedicã de
netrecut în transport.  Folosite frecvent de
locuitorii satelor riverane, luntrele monoxile au
servit secole de-a rândul la trecerile de pe un
mal pe altul sau în ostroave, la transportul
mãrfurilor, precum ºi la pescuit.

Pãstrarea continuã a acestor piese strãvechi de
transport, menþinerea vechilor forme ale luntrelor
monoxile, dupã cum reiese din compararea
însemnãrilor mai vechi cu ambarcaþiunea aflatã la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier, se poate explica
prin permanenþa în timp a îndeletnicirilor, prin
adaptarea acestor ambarcaþiuni la condiþiile oferite
de albia Dunãrii, dar mai ales prin transmiterea
neîntreruptã a meºteºugului confecþionãrii lor.

O datã cu începutul secolului XX, când se
remarcã, în Defileul Porþile de Fier, o dezvoltare
a industriei prelucrãrii lemnului,  luntrele
monoxile încep sã fie înlocuite treptat cu bãrcile
de scândurã, folosite, în special, la pescuit.

Dunãrea nu este doar o sursã de existenþã din
cele mai vechi timpuri ºi pânã astãzi sau doar o
cale de navigaþie, Dunãrea a fost dintotdeauna
o muzã pentru scriitori, sculpturi, pictori, dar ºi
pentru cãlãtorii de oriunde.

Frontierã naturalã, obstacol în strategiile
militare ale imperiilor antice ºi medievale, cale
europeanã de navigaþie ºi comerþ, Dunãrea îºi
adaugã în primul sfert al secolului al XIX-lea o
nouã valoare, de peisaj cultural, conferitã de
numeroasele albume ºi memoriale de cãlãtorie
aparþinând autorilor occidentali.

Astfel, periplul în acvariul nostru se încheie
cu o suitã de stampe de epocã de secol XIX, în
reproducere, semnate de Jacob Alt, peisagist,
acuarelist ºi litograf austriac, Auguste Raffet,
desenator ºi litograf francez, Wiliam Henry
Bartlett, cunoscut desenator englez, austriacul
Karl Begenau, desenatorul ºi documentaristul
francez Auguste Dieudonné Lancelot. În faþa
acestor stampe, care au ca subiect Dunãrea,
descoperim dincolo de imagine, emoþia în faþa
peisajului spectaculos, rigoarea în reprezentarea
alteritãþii culturale, interesul pentru valorificarea
imediatã, precisã, a celor vãzute.

 urmare din numãrul trecut

   Revenim la problema migraþiei celor tineri,
acum, o nouã generaþie de absolvenþi de liceu
pregãtindu-se de “întâlnirea cu viaþa”. Excedaþi
de criticile aduse sistemului de învãþãmânt, reale
sau inventate în virtutea unei adevãrate “mode”,
zdrobiþi de sãrãcia ascunsã savant în clipuri
publicitare ºi produse second hand - de la haine
la autoturisme, de la hranã la bãuturi
contrafãcute etc - ademeniþi de reþele de racolare
brain, care oferã servicii ºi facilitãþi imposibil
de concurat de sistemul nostru intern social ºi
cultural, nemaivorbind economic, ei aleg sã
plece din þarã sporind mâna de lucru ieftinã,
acolo, prin Occident, ºi dezechilibrând ºi mai
mult piaþa naþionalã a muncii. Nici nu poþi sã-i
condamni, desigur, dar nici nu poþi sã nu
sesizezi ipocrizia guvernului, ºi acesta, ºi pe cea
a anterioarelor, privind acest aspect.
   În preajma bacalaureatului, guvernul vorbeºte
despre reforma învãþãmântului, despre alocãri
de fonduri, despre echiparea ºi digitalizarea
acestuia etc etc. Se disimuleazã astfel,
incompetenþa de a fi luat aceste mãsuri mai
devreme, de a fi stimulat piaþa muncii prin crearea
de lucuri de muncã pentru cei tineri, pentru
meseriile noi de pe piaþã, prin stimularea
sectorului particular, adevãratul “motor” al
economiei. Se abate în acest fel, atenþia generalã,
ajutatã ºi de pandemia asta nenorocitã, fãcând

sã parã cã nimeni, dar mai ales el, guvernul, nu
este vinovat de prãbuºirea învãþãmântului - cu
toate creºterile salariale ºi alte facilitãþi acordate
cadrelor didactice - se abate atenþia de la esenþa
problemei, anume alocarea acelui procent de 6%
din PIB, domeniului, care ar stimula educaþia,
cercetarea, competenþele teoretice ºi practice ale
absolvenþilor de liceu ºi de facultate! Ascundem,
din nou, gunoiul sub preº, ºi ne vom trezi, a nu
ºtiu câta oarã, în situaþia de a ne plânge de milã,
ºi de a nu ºti de unde ni se trage rãul esenþial,
destabilizarea generalã, prãbuºirea economiei,
culturii, moralei ºi credinþei!
   Alocarea procentului adecvat cãtre educaþie
ºi învãþãmânt este una din condiþiile nu moderne,
ci normale - apropo de normalitate, domnule
preºedinte Johannis! - în toate epocile, pentru
dezvoltarea ºi prosperitatea, durabilitatea ºi
perpetuarea unei naþii. Dacã ne gândim doar la
Laurenzio de Medici, în principatul Florenþei, ºi
la Constantin Brâncoveanu, la noi, în Muntenia,
avem mãsura investiþiei ºi importanþei ei în
educaþie ºi culturã! ªi, fãrã supãrare, inclusiv
domnii de la sindicatele din învãþãmânt, ºi
Ceauºescu a investit mai mult în educaþie, prin
comparaþie a PIB-urilor de atunci ºi de acum,
ale României, socialiste, atunci, ºi atât de
democratice, acum!

(D. Tãbãcaru)

 urmare din pag. 5Educaþia de la PIB se împute!
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Deºi poate apãrea la toate vârstele,
sindromul Münchausen este frecvent
întâlnit mai mult la adulþi ºi mai cu
seamã la bãrbaþi. Dezvoltarea
insuficientã a creierului ºi unele
afecþiuni ale tiroidei pot genera
tulburãri în creºtere ºi tulburãri
mentale materializate uneori prin
dificultãþi emoþionale severe.
Subiectul practicã în mod curent
inducerea în eroare a celor cãrora se
adreseazã prin prezentarea de date ºi
fapte eronate, simuleazã realitate „ca
la carte”, deºi intenþiile sale sunt
inconºtiente, confuze ºi total
neortodoxe. Are tulburãri de identitate
(unele reale, altele mimate) ºi de
hiperagresivitate împotriva unui
anumit partid politic parlamentar. Nu
este pre cáut, pretinde atenþie ºi
îngrijiri exagerate, manifestã
suspiciuni materializate vehement faþã
de poporul român pe care tinde sã-l
manipuleze sã-l deruteze continuu,
stârneºte discordie ºi întreþine starea
de haos.

Consecinþã a tulburãrilor de tip
„Fata Morgana”, subiectul inventeazã
motive ºi declanºeazã conflicte pe
care le întreþine prin încãlcãri
grosolane ale actului fundamental al
þãrii, imaginându-ºi cã el o conduce.
Suspectat de bãnuite origini
germanice asemãnarea comporta-
mentului subiectului prezentat cu cel
al ofiþerului german Karl Friedrich
Hieronymus cunoscut sub numele
Baron Münchausen (1720-1797) nu
este întâmplãtoare ºi impune un
aprofundat studiu de caz de patologie
psihiatricã... Subiectul mimeazã
exteriorizãri imaginare, mincinoase ºi
exagereazã o simptomatologie realã,

„Inteligentul” asimptomatic
jigneºte specia umanã prin însãºi existenþa sa

adesea autoprovocatã fãrã a ezita sã
alterezã realitatea. Exteriorizãrile din
ce în ce mai nocive ale subiectului
se încadreazã în categoria afecþiunilor
simulativ-disociative cu semne
predominant psihologice, caz în care
aplicarea oricãrui tratament are
ºanse aproape nule de ameliorare
pentru un „inteligent” asimptomatic
cu tulburãri Borderline.

Dupã o lunã de la ultima declaraþie
(Dã, Doamne sã fi fost asta ultima !),
joi 9 iulie 2020, personajul în cauzã
a încercat sã silabiseascã mesajul
scris de alþii pe prompter, declarând
cum cã România ar fi înregistrat un
numãr record de îmbolnãviri cu
Covid-19, raportat la ultima perioadã
ºi cã vina pentru noile cazuri depistate
ar aparþine atât autoritãþilor, cât ºi
cetãþenilor. A mai declarat cã situaþia
din „starea de urgenþã” ar fi fost mai
bunã decât cea din „starea de alertã”,
a inserat în text formula mincinoasã
„dragi români”, ca ºi pe cea de la
debutul spectacolului… aia cu
spãlatul mâinilor: „Astãzi este o zi
tristã, avem un numãr record de
persoane (gãsite) pozitive (exprimare
de ºef de stat „pre cáut sau prost, una
din douã”! - s.a.). […]dragi români,
suntem, din martie, în plinã
pandemie (despre care se ºtia din
ianuarie, dar peneleii erau cuplaþi
numai cu anticipatele - n.a.), ºi, pânã
acum câteva sãptãmâni, lucrurile au
mers destul de bine (pentru el ºi
guvernul lui, nu pentru popor - n.a.).
În « starea de urgenþã » am reuºit sã
þinem evoluþia sub control. În « starea
de alertã », lucrurile nu au evoluat
aºa cum ne-am fi dorit cu toþii. […]
A fost o perioada dificilã ºi ar fi pãcat
sã dãm cu piciorul la rezultatele de
pânã acum”.

Adicãtelea, care rezultate? Dupã ce,
ca de obicei, s-a auto-lãudat pentru
nu se ºtie ce merite, dar n-a emis
decât prãpãstii, „inteligentul”
asimptomatic cu apucãturi de „ciumã
brunã” regretã ºi ne spune în argou
„Mucles !” cã nu trebuie sã dãm cu
piciorul la: autocarele nocturne cu

sclavi trimiºi pentru cules de
sparanghel nemþesc, la convoaiele
secrete pe care nimeni nu avea voie
sã le opreascã ºi cu atât mai puþin sã
le identifice, la spitalele goale în care
bolnavii nu au acces la tratament -
dacã sunt internaþi - decât dupã trei
zile, timp în care bolnavii cu afecþiuni
cronice grave care au comis
imprudenþa sã se prezinte la „urgenþe”
mor netrataþi fiind înregistraþi ca
decese cauzate de Covid-19? „Dragi
români” - vorba prostului - umblã
prea mult vorba prin târg cã
certificatele de deces eliberate ar fi
rãs-plãtite gras - inclusiv sicriul
gratuit - rudelor aparþinãtorilor dacã
acestea semneazã cã cei plecaþi
dincolo ºi-au dat duhul din cauza
virusului încriminat. Dacã aºa o fi,
cum sã nu se înmulþeascã (pe hârtie,
nu real) numãrul „covizilor” ºi
amenzile neconstituþionale apãrute ca
ciupercile în starea „de urgenþã” ºi
continuate în cea „de alertã” - scuze,
am vrut sã scriu dupã ploaie -? O fi ºi
asta una dintre recomandãrile O.M.S.
cu care S.U.A. a rupt definitiv ºi total
relaþiile? Or fi ºtiind americanii de ce.

Ca ºi toate celelalte emisii toxice
ale „inteligentului” asimptomatic,
palavrele fãrã formã ºi fãrã fond
incluse în recentul discurs nu au
spus nimic, iar nimicul evacuat
printre maxilare pute de la o poºtã a
sindrom Münchausen ºi tulburãri
Borderline. Pentru a fi mai bine
înþeles asupra celor relatate, dar ºi
referindu-mã la docilitatea de sclavi
supuºi a românilor, redau spusele
din anul 2013 ale unui sârb, în
trecere prin þara noastrã: „Mã
numesc Miodrag Stanojevic, sunt
sârb din Vojvodina ºi profesor de
istorie în Novi Sad. Vã propun un
exerciþiu de imaginaþie: Ce s-ar fi
întâmplat dacã:

- un român ar fi dat foc la
Budapesta unei pãpuºi
reprezentându-l pe Kosuth Lajos?

- un turist german ar fi incendiat la
Tel Aviv o pãpuºã reprezentându-l pe
David Ben Gurion (primul premier al
Israelului - n.a.) sau pe Golda Meir (de
asemenea premier al Israelului - n.a.)?

- un ungur din Vojvodina ar fi

incendiat la Novi Sad o pãpuºã
reprezentându-l pe Milos Obilic,
eroul naþional al sârbilor de la
Kosovopolje?

Dacã ar fi fost atât de tâmpiþi sã
o facã, în aceeaºi searã ar fi cinat
în Infern.[…] Afirm cu tãrie cã nu
existã nicãieri în lumea civilizatã o
þarã care sã acorde atâtea drepturi
unei minoritãþi alogene cum acordã
România. De ce îºi permit asta în
România? […] Simplu, pentru cã
românii sunt […] « un popor
imbecil de tolerant »”[1].

Deºi se referea la toleranþa
românilor faþã de alte etnii
minoritare (în cazul de faþã cea
purtãtoare a culorilor roº-alb-verde
pe orizontalã), profesorul sârb avea
multã dreptate. Afirmaþia lui este la
fel de valabilã astãzi pentru toate
domeniile vieþii naþiilor în stãrile de
nestare prin care trece. Actuala
revoltã a oamenilor din Serbia este
o ripostã faþã de intenþia impunerii
criminalã a vaccinãrii obligatorii ºi
a modului în care conducerea
actualã a Serbiei gestioneazã
situaþia în condiþii de pandemie.
Furia protestatarilor a fost
amplificatã radical de ultimul bilanþ
mincinos ºi „umflat” artificial -
apreciazã ei - publicat de autoritãþile
sârbe privind situaþia deceselor ºi a
contaminaþilor cu SARS COV-2.
Deosebirea? La citire comunicatele
Guvernului României difuzate prin
Raed Arafat (membrul activ al
„Frãþiei Musulmane” ºi, sine die,
adversar declarat al manifestãrilor
religioase ortodoxe) filtrate ºi
cosmetizate dupã „indicaþiile
preþioase” ale Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii care ºi-a pierdut orice
credibilitate - românii tac, sârbii
reacþioneazã. #rezist - nici urmã de
protest, „opoziþia” ciolacistã - slugã
prea plecatã, doar dezaxaþii de la Antifa
au scos timid capul în Bucureºti, dar
pentru alte interese. În ceea ce-l
priveºte pe Arafat, românii vor
sãrbãtori în stradã dispariþia lui din
garnitura decizionalã.

[1]Revista ART-EMIS,  https://www.art-emis.ro/jurnalistica/
transilvania-nu-a-fcut-parte-din-regatul-ungar - 10 aprilie 2013

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

 continuare în numãrul urmãtor
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   Politicienii care sunt acum la
guvernare se laudã de 3 luni de zile
cum au reuºit sã punã cãpãstru
coronavirusului ºi România sã fie una
din þãrile care au reuºit lucruri bune în
domeniul pandemiei de coronavirus.
De o lunã de zile a dispãrut starea de
urgenþã, a fost introdusã starea de
relaxare ºi s-a cam ales praful de
reuºitele cu care se lãuda Guvernul
Orban ºi subalternii sanitari ai acestuia.
Nici Tãtaru nu mai poate face minuni,
indiferent de câte televiziuni îl sunã ºi
la câte întrebãri ar rãspunde.
Fenomenul este clar scãpat de sub
control ºi politicienii care ne conduc
nu mai au suflul de altã datã. Nu mai
sunt aºa de îmbãrbãtaþi, nu mai
zãmbesc aºa de mult. Sigur cã
zâmbetele puteau avea legãturã cu
licitaþiile organizate în pandemie ºi mai
ales cu cine le-a câºtigat.
   Acum pare cã se alege praful de tot
ºi cazurile de coronavirus apar de
peste tot. Nimeni nu are soluþii ºi,
dupã o lunã de odihnã a organelor
de lege ºi ordine, acestea sunt scoase
în stradã. Este un pic târziu pentru
lege. Una peste alta a apãrut ºi

 ªtefan Bãeºiu

Pe cine trage în jos COVID 19?
pleaºca de la Curtea Constituþionalã
cu izolarea ºi carantina ºi foarte multe
persoane au ieºit libere din spitale ºi
pot sã dea ºi la alþii Coronavirus. Este
o amplã rãspândire comunitarã a
virusului ºi tot ce s-a fãcut pânã acum
devine absolut egal cu zero.
   Miliarde ºi miliarde de euro
aruncate în gaura fãrã fund numitã
pandemia de COVID 19. Dacã înainte
guvernanþii ieºeau ºi se lãudau cu
cifrele, acum încep sã poarte mascã
ºi sã scoatã poliþia în stradã.
Degeaba. Rãul a fost fãcut. Acum se
contabilizeazã efectele dezastrului.
   Este clar cã poliþia nu a mai vrut sã
îi deranjeze pe cei care au fost liberi
timp de o lunã ºi jumãtate ºi au
beneficiat de pe urma relaxãrilor
aprobate în starea de alertã. Guvernul
a dat chix cu gestionarea situaþiei ºi
este clar cã asistãm la o creºtere
alarmantã a numãrului de infectãri.
Testãm mult, avem multe cazuri.
Testãm puþin, avem puþine cazuri.
   A mai venit ºi pleaºca de la CCR.
Adicã toþi covizii au liber la plimbare.
Uite cã pleaºca s-a mãrit ºi nimeni
nu o mai poate controla. Dacã la

finalul stãrii de urgenþã premierul
Orban se lauda cu succesele din
pandemie, acum fuge de toatã
lumea ºi nu mai ºtie cum sã
reacþioneze.
   Este cert cã prioritatea zero a
guvernãrii nu este coronavirusul ºi
stãpânirea acestuia, ci organizarea
alegerilor locale. PNL ºtie cã se strânge
laþul ºi cã orice necaz legat de
gestionarea pandemiei de coronavirus
se va reflecta în sondaje. Mai este ºi
problema majorãrii alocaþiilor ºi mai
ales a pensiilor. Treaba este cã
pensionarii încã fac parte din
electoratul tradiþional al PSD. Prin
urmare, social-democraþii vor exploata
la maximum un eºec al PNL în ceea
ce priveºte majorarea pensiilor.
Liberalii nu au cum sã nu majoreze
mãcar cu 1% pensiile, pentru cã ºtiu
cã PSD va face o temã de campanie
din acest lucru. Cu siguranþã cã nici
nu vor trebui sã facã mare lucru, pentru
cã existã deja o aºteptare mare în
rândul pensionarilor legat de creºterea
pensiilor. Guvernanþii pot sã tragã de
timp ºi sã amâne din vorbe majorarea

pensiilor pânã dupã alegerile locale.
Astfel, se mai poate spera la un scor
bun la locale. Nu mai este însã soluþie
din octombrie încolo ºi PNL trebuie
sã punã ceva la pensii, dacã vrea sã
mai aibe vreo ºansã pentru alegerile
parlamentare de la finalul anului, mai
ales dacã vor avea loc. Depinde ºi ce
mãsuri vor fi luate în funcþie de
pandemia de coronavirus ºi dacã se
va ajunge pânã în punctul în care se
va decide amânarea alegerilor
parlamentare. În mod cert guvernanþii
vor face totul pentru a avea alegeri
locale, fiind conºtienþi cã orice lunã le
este fatalã în privinþa imaginii. Aºadar,
prioritate vor avea alegerile locale ºi
vom mai vedea politici de îmbunare a
electoratului în lunile iulie sau august.
Un mare rol va avea pânã la alegeri
coronavirusul pentru cã populaþia va
fi din ce în ce mai nemulþumitã, dacã
evoluþia nu va exista ºi nu se va
produce o scãdere a cazurilor de
COVID.   Pentru populaþie, prioritatea
o reprezintã gestionarea pandemiei ºi
veniturile, iar pentru Guvern alegerile
locale.
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Educaþia patrioticã în familie ºi ºcoalã - temei al iubirii universale (2)

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”.

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

25 Iunie 2020

   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. Aflãm în
fiecare zi lucruri nãucitoare, de
genul: trecutul ne este maculat ºi
mincinos redat; provinciile istorice
ne despart ºi nu ne unesc; diferenþele
regionale dintre români sunt ºi
genetice (bazate pe A.D.N.!);
prezentul este catastrofic; tinerii nu
pot studia ºi nu se pot realiza decât
afarã; a te pune în serviciul acestei
þãri este o crimã; în România, doar
hoþii prosperã; imnul naþional este
prost; ziua naþionalã este nepotrivitã;
limba românã este bunã numai
pentru înjurãturi; viitorul devine pe
zi ce trece tot mai sumbru etc. În
acest cadru, a îndemna la luciditate
ºi la schimbãri în bine apare, pentru
unii falºi profeþi, drept dovadã de
ramolisment ºi de sechele
comuniste. Din toate acestea,
spectatorii atenþi, subiecþii, adicã
românii de rând, nu pot înþelege
decât un singur lucru: cã vine
apocalipsa ºi nu avem altceva mai
bun de fãcut decât sã lãsãm totul
baltã, sã ne luãm lumea în cap, „sã
ne mutãm în altã þarã” (ca-n „Oltul”,
de Octavian Goga). Cu alte cuvinte,
lumea noastrã româneascã este
iremediabil rea, atât de rea încât -
vorba unei femei simple, de la þarã,
evocate de un mare actor - „mã mir
cã dimineaþa se mai face ziuã”!
Poate nu suntem demni decât de
veºnicul întuneric care va sã ne

loveascã nu peste mult.
   Cu toate acestea, dacã mai existã
educaþie (educaþie vie ºi nu fãcutã
prin aparate) pe lumea aceasta,
popoarele ºi patriile trebuie sã fie
cunoscute ºi preþuite. Aceasta
înseamnã cã „treaba” patrioþilor este
încã de mare actualitate. Ce poate
sã însemne concret aceasta?
Înseamnã cã, în ºcoalã, cunoºtinþele
generale nu se pot opune spiritului
naþional ºi cã cele douã principii se
completeazã ºi se armonizeazã. De
unde vine atunci marea adversitate
ºi chiar urã a unora faþã de naþiune
ºi faþã de spiritul naþional? Cred cã
vine, dincolo de anumite interese
apãrate deloc dezinteresat, din cel
puþin douã confuzii, pe care mulþi le
promoveazã din ignoranþã ºi
inconsistenþã logicã.
   Prima confuzie se leagã de
considerarea naþiunilor drept cauze
ale conflictelor sângeroase care au
brãzdat omenirea. Or, cauzele acestor
rãzboaie sunt interesele unor elite
restrânse care au ajuns sã domine
scena mondialã. Nu naþiunile au
declanºat rãzboaiele, ci ele au fost
folosite drept pretexte ºi apoi drept
„carne de tun”. ªi chiar dacã anumite
naþiuni ar fi fost convinse cã rãzboiul
este absolut necesar ºi ar fi agreat
declanºarea acestuia, naþiunea, ca
entitate, nu este blamabilã. Rãzboaie
s-au purtat pe lumea asta ºi în numele
dragostei, al familiei, al credinþei
religioase, al libertãþii, al democraþiei
etc. Oare se cuvine ca, pentru asta,
sã blamãm dragostea, familia,
credinþa, libertatea sau democraþia?
   A doua confuzie se referã la
suprapunerea voitã dintre
naþionalism (ca sentiment de
dragoste faþã de propria naþiune) ºi
xenofobie (ideologie axatã pe ura faþã
de strãini), pe de o parte ºi la
congruenþa dintre naþionalism ºi
ºovinism (ideologie care cultivã ura
ºi duºmãnia între popoare ºi naþiuni,
precum ºi ideea superioritãþii unei
naþiuni în raport cu altele), pe de altã
parte. Din aceastã pricinã, noþiunea
de naþionalism, care era foarte
onorabilã pânã în prima parte a
secolului al XX-lea, a ajuns sã aibã
azi sens negativ. Un naþionalist nu
mai este (pentru unii) un iubitor de

naþiune ºi de naþiuni, ci un egoist
mânat de urã faþã de alþii. Cum
naþionalismul a devenit ciumat, nici
naþiunile nu au avut, în ochii multor
formatori de opinie, o soartã mai
bunã. Asta pânã de curând, când
valorile unor naþiuni - valori intrate
în cotidian ºi considerate eterne -
au fost periclitate, atacate, diminuate
ºi chiar distruse.
   Azi, globalismul artificial ºi gândit
ca armã împotriva naþiunilor este pus
tot mai serios la îndoialã, iar spiritul
naþional - considerat de cãtre mulþi
învechit sau relicvã a istoriei - a
reînviat în locuri unde pãrea
inexistent, adicã în Occident, în
Anglia, Franþa, Olanda, Spania, Italia
sau, mai aproape de noi, în Polonia,
Ungaria, Cehia etc. Eu nu laud
neapãrat aceste „reînvieri”, pentru cã
ele, dacã nu existã vigilenþa
instituþiilor democraþiei, pot deveni
primejdioase. Dar sunt dator sã
constat cã naþiunile nu sunt (ca ºi
popoarele care le stau la bazã)
realitãþi temporare, create prin decizia
omului sau a unor instituþii omeneºti,
ci sunt comunitãþi organice, create de
Dumnezeu, de istorie, de cutumã, de
acumulãri îndelungate. Dar nici ideea
globalã nu este strãinã spiritului
omenesc, pentru cã oamenii au visat
mereu sã frângã barierele ºi graniþele,
sã comunice liber ºi continuu, sã se
simtã egali ºi cetãþeni ai universului.
Cea mai mare eroare este
contrapunerea celor douã principii,
naþional ºi universal. Ele nu pot exista
unul fãrã altul.
   În consecinþã, suntem obligaþi sã
reþinem un lucru tulburãtor: ºcoala
cea bunã uneºte ºi armonizeazã cele
douã principii - universal ºi naþional
-, ferindu-le de exagerãri, de confuzii
ºi de contradicþii artificiale. ªcoala cea
bunã ºi autenticã este a universului
ºi a naþiunii (naþiunilor) în mijlocul
cãreia funcþioneazã. Apãrarea
spiritului românesc în ºcolile
româneºti este o garanþie a înþelegerii,
acceptãrii ºi preþuirii tuturor celorlalte
naþiuni în cadrul concertului - destul
de distonant în acest moment - al
Europei ºi al lumii. Servind naþiunea
românã ºi limba românã, liceul are
privilegiul de a sluji ºi alte naþiuni,
grupuri etnice mai mari ori mai mici,

limbi ºi dialecte, de circulaþie mai
largã ori mai restrânsã, într-o armonie
universalã ºi într-o comuniune
globalã.
   Sunt oameni care se feresc sã
recunoascã rolul fundamental al
educaþiei ºi care cred cã prin
matematicã, fizicã ºi chimie,
biologie, muzicã ºi astronomie nu
se face educaþie, ci cã se transmit
doar cunoºtinþe. Fals! Orice profesor,
prin orice disciplinã ºcolarã, face
educaþie, chiar dacã nu ºtie sau nu
vrea asta. Dacã este aºa - ºi aºa este
- oare nu ar fi mai bine sã fim
conºtienþi de acest lucru ºi sã facem
educaþie bunã, responsabilã, utilã
pentru þarã ºi pentru lume? Din
pãcate, mesajele proaste se
recepteazã mai repede ºi mai uºor
decât cele bune.
   Disciplinele ºcolare clasice sunt
valabile, pentru cã sunt verificate de
experienþa istoricã. Nu este nevoie
de discipline noi, din cel puþin
câteva motive: vechile materii
ºcolare acoperã cam toatã paleta
cunoaºterii; introducerea de noi
discipline presupune eliminarea
unora dintre cele vechi sau trecerea,
mai peste tot, la câte o orã pe
sãptãmânã, ceea ce ar fi catastrofal;
noile cunoºtinþe sau domenii
necesare (educaþia igienicã,
economicã, bancarã, de nutriþie
sãnãtoasã, ecologia, protecþia
mediului, politeþea etc.) nu au cum
sã devinã materii ºcolare ºi nu este
nevoie de acest lucru; este de ajuns
sã fie conþinuturi în materiile
existente. De când este lumea,
educatorii i-au învãþat pe elevi cum
sã se poarte în viaþã, cum sã circule,
cum sã vorbeascã, cum sã se
primeneascã, cum sã respecte
natura ºi pe aproapele lor, ce sã
mãnânce ºi cum sã mãnânce etc.,
fãrã ca pentru aceasta elevii sã aibã
nevoie de note, de teze ºi de alte
discipline decât cele consacrate.
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Dupã 1989 a luat naºtere un
curent puternic în istoriografia
româneascã, menit sã revizuiascã
tezele oficiale privitoare la originile
poporului român.

Când eram în ºcoalã, învãþam cã
poporul român “s-a nãscut din
simbioza daco-romanã, trecutã prin
filierã slavã”, iar limba românã este
fiica legitimã a limbii latine, alãturi
de francezã, italianã, spaniolã,
portughezã, albanezã, catalanã ºi
alte câteva grupuleþe lingvistice din
Europa. Unii lingviºti de marcã, în
frunte cu Iorgu Iordan, fãceau limba
românã tributarã în totalitate
limbilor slave din jurul României.
Majoritatea cuvintelor noastre îºi
aveau originea în cuvinte slave,
ruseºti, bulgãreºti ºi sârbeºti, iar
câteva în cuvinte latineºti, franceze,
germane, maghiare. Doar ºapte-opt
cuvinte erau dacice. Când
“prietenia” româno-rusã s-a alterat,
filiera s-a defectat ºi atunci poporul
român a descoperit cã s-a nãscut,
de fapt, numai din “simbioza daco-
romanã”. Noul curent, post-
decembrist, susþine cã poporul
român este urmaºul poporului dac
ºi cã influenþa romanã nu a fost
decisivã în formarea poporului ºi
limbii române.

“Daciºtii” post-decembriºti au
publicaþii proprii, au þinut numeroase
congrese internaþionale ºi
simpozioane în þarã ºi-n strãinãtate.
Au fost publicate cãrþi cu documente
de o valoare inestimabilã, studii
solide, în care s-a susþinut cu
argumentaþie convingãtoare, cã
“simbioza” daco-romanã a fost doar
o tezã de partid. Reprezentanþii ªcolii
Ardelene din secolul al XVIII-lea au
susþinut teza originii noastre romane,
pentru a dovedi europenilor în
general ºi imperialilor austrieci în
special, cã ºi românii au origini
nobile, imperiale ºi, deci, trebuie
trataþi ca atare, pe picior de egalitate
cu celelalte naþionalitãþi din
Transilvania. Istoricii din Þara
Româneascã ºi Moldova, respectiv
din România de mai târziu, au avut o
poziþie mai moderatã, ba unii dintre
ei au susþinut cã numai dacii sunt
strãmoºii noºtri. Au existat multe
încercãri de a denumi poporul român
drept poporul dac ºi România Dacia.

Noua grupare a istoricilor susþine
un lucru interesant: limba dacilor
nu era deosebitã de limba
romanilor. Era una ºi aceeaºi limbã,
o latinã popularã, care, de fapt,
descindea din limba vechilor traci,
cei mai numeroºi ºi mai viteji

În cãutarea strãmoºilor
Facultatea de Mecanicã

din cadrul Universitãþii din Craiova prin
Departamentul de Ingineria ºi Managementul

Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin
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:
 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.   Continuare studii
      Absolvenþii facultãþilor care doresc sã urmeze Facultatea de
Mecanicã, participã la concursul de admitere urmând ca ulterior sã li
se aplice sistemul de credite transferabile.
5. 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.

ADMITERE IULIE 2020
locuitori ai Europei, cum avea sã-i
numeascã Herodot, pãrintele
Istoriei. Limba latinã care se
folosea în cancelarii, în literaturã,
filozofie, ºtiinþã, era limba latinã
savantã, selectã, pe care poporul de
rând n-o înþelegea. Istoricii susþin
cã romanizarea dacilor nu ar fi fost
posibilã în timpul ºi spaþiul în care
romanii au stãpânit Dacia. Ei au
stãpânit o micã parte din Dacia în
perioada 106 – 273. În acest timp,
triburile de daci liberi erau mult mai
numeroase decât cele subjugate de
romani. Dacii liberi atacau cu vitejie
graniþele Daciei ocupate, respectiv
noile graniþe ale imperiului roman,
iar dacii ocupaþi protestau prin
rãscoale ºi tot felul de acte de
nesupunere faþã de noii stãpâni. Nu
era posibil ca un popor atât de
mândru ºi viteaz ca dacii sã-ºi
abandoneze propria limbã ºi sã o
înveþe pe-a ocupantului în doar  167
ani. Ungurii au stãpânit
Transilvania mult mai mult ºi au
desfãºurat o politicã de
maghiarizare foarte sofisticatã, dar
limba românã cea mai curatã o
gãsim tot acolo. La fel în Basarabia
ºi Bucovina, unde ruºii ºi austriecii
au vrut cu orice preþ sã schimbe
limba localnicilor, dar n-au reuºit.
Chiar dacã femeile dacice au rãmas
vãduve în urma rãzboaielor, iar
soldaþii romani se cãsãtoreau cu
ele, nu trebuie uitat, cã nici soldaþii
romani nu ºtiau latina, majoritatea
lor provenind din diferite þãri ºi
zone subjugate de imperiu, dar
neromanizate suficient. Mai mult,
mamele învaþã pe copii sã
vorbeascã, iar limba mamelor era
cea dacã. Limba latinã este o limbã
grea ºi ea se învaþã în mulþi ani de
trudã. O spune unul care a studiat
în ºcoalã, sistematic, opt ani limba
latinã ºi nu s-a ales cu nimic.
Despre aceste aspecte vom mai
vorbi în viitor.

Poziþia noilor eºantioane de
istorici a avut ecou în lumea
ºtiinþificã internaþionalã. Mulþi
istorici de renume mondial au
îmbrãþiºat aceastã idee. Mai mult,
un cercetãtor al arhivelor
Vaticanului a ajuns la concluzia cã
nu limba românã se trage din cea
latinã, ci cea romanã se trage din
limba traco-dacã, mama limbii
române. Romanii, în frunte cu
Traian, au cucerit o parte din þarã
ºi i-au smuls bogãþiile, dar n-au
putut sã supunã ºi sufletul dacilor.
Apa a trecut, pietrele au rãmas!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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26. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 95
din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii
– REPUBLICARE (PL-x 558/2019) – lege ordinarã -
Adoptat de Senat în condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a
din Constituþia României, republicatã;
27. Proiectul de Lege privind completarea art. 45 din
Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 546/2017) – lege
ordinarã - Adoptat de Senat în condiþiile art. 75 alin.(2)
teza a III-a din Constituþia României, republicatã;
28. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.111/2010 privind
concediul ºi indemnizaþia lunarã pentru creºterea
copiilor (PL-x 47/2020) – lege organicã - Adoptat de
Senat în condiþiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 217/
2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei
domestice (PL-x 395/2020) – lege organicã – Adoptat
de Senat;
30. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcþii (PL-x
485/2019) – lege ordinarã - Adoptat de Senat în
condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
31. Proiectul de Lege pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea,
eliberarea cãrþii de identitate ºi certificarea autenticitãþii
vehiculelor rutiere în vederea comercializãrii,
înmatriculãrii sau înregistrãrii acestora în România (PL-
x 622/2019) – lege ordinarã - Adoptat de Senat în
condiþiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
32. Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat (PL-x 241/2018)– lege ordinarã –
Adoptat de Senat;
33. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor mãsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaþiei epidemiologice determinate de
rãspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a

SESIUNEA EXTRAORDINARÃ A... Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011,
precum ºi a altor acte normative (PL-x 352/
2020) – lege organicã – Adoptat de Senat;
34. Proiectul de Lege privind exercitarea
profesiei de psiholog, reorganizarea ºi
funcþionarea Colegiului Psihologilor din
România (PL-x 431/2019) – lege organicã
- Adoptat de Senat  în condiþiile art.75
alin.(2) teza a III-a din Constituþia României,
republicatã;
35. Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/
2020 pentru completarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor mãsuri în domeniul
investiþiilor publice ºi a unor mãsuri fiscal-
bugetare, modificarea ºi completarea unor
acte normative ºi prorogarea unor termene
ºi alte modificãri fiscal-bugetare (PL-x 379/
2020) – lege ordinarã – Adoptat de Senat
- 16.06.2020; Raport comun - Comisia
pentru muncã ºi Comisia pentru buget;
Procedurã de urgenþã; Camerã decizionalã;
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
comun.
36. Proiectul de Lege pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul
silvic (PL-x 356/2020) – lege organicã –
Adoptat de Senat - 3.06.2020;
37. Propunerea legislativã privind munca
în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 291/
2020) – lege ordinarã –Respinsã de Senat
- 12.05.2020;
38. Proiectul de Lege pentru modificarea
ºi completarea Legii nr.16/2017 privind
detaºarea salariaþilor în cadrul prestãrii de
servicii transnaþionale (PL-x 285/2020) –
lege organicã – Adoptat de Senat;
39. Propunerea legislativã pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de
Urgenþã nr. 194/2002 privind regimul
strãinilor din România republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi a Ordonanþei nr. 25/2014
privind încadrarea în muncã ºi detaºarea strãinilor pe
teritoriul României ºi pentru modificarea ºi completarea
unor acte normative privind regimul strãinilor în

România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (Pl-x
324/2018) – lege ordinarã - Respinsã de Senat -
16.05.2018;
40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea ºi
completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (PL-x 163/
2020) – lege ordinarã – Adoptat de Senat în condiþiile
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituþia
României, republicatã;
41. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinþarea Companiei
Naþionale de Investiþii “C.N.I.” - S.A. (PL-x 409/2020) – lege
ordinarã – Adoptat de Senat - 23.06.2020;
42. Iniþiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei
Deputaþilor;
43. Iniþiative legislative aflate în dezbatere la Camera
Deputaþilor;
44. Iniþiative legislative adoptate de Senat în calitate de
primã Camerã sesizatã;
45. Iniþiative legislative înregistrate la Biroul Permanent
al Camerei Deputaþilor;
46. Informare cu privire la proiectele de legi privind
aprobarea unor ordonanþe de urgenþã ale Guvernului,
precum ºi a altor iniþiative legislative înregistrate la Biroul
permanent al Camerei Deputaþilor, care urmeazã sã fie
avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.

Alina Teiº, Deputat PRO România
Judeþul Mehedinþi

Membru al Comisiei pentru Învãþãmânt,
ªtiinþã, Tineret ºi Sport

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!
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi oferã energie
beneficã pentru a-þi reorganiza planurile de viitor, pentru
a-þi stabili prioritãþile ºi pentru a-þi face ordine în relaþii.
Chiar dacã, stãrile tale de spirit fluctueazã, cu puþin efort
ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. Între 16 ºi 18 iulie
se contureazã veºti importante legate de veniturile tale
obþinute din munca desfãºuratã la un serviciu. Pot apãrea
oferte noi de colaborare sau la actualul loc de muncã se
poate diversifica activitatea ºi de aici tu sã ai posibilitatea
de a câºtiga bani mai mulþi. Este adevãrat cã ºi eforturile
vor fi pe mãsurã, dar te vei descurca excelent. Spre finalul
intervalului analizat se animã relaþiile cu anturajul
apropiat. Unii prieteni sau unele rude se vor autoinvita la
tine sau îþi vor propune o excursie.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Discreþia care te învãluie în primele zile ale sãptãmânii
te fereºte de provocãrile celorlalþi. Sunt momente bune
pentru a-þi regândi personalitatea, modul de relaþionare
cu cei din jur, dar ºi pentru a te rãsfãþa cu plimbãri în aer
liber, cu o dietã de sezon ºi cu ceva mai mult somn. La
mijlocul sãptãmânii, energia vitalã se amplificã ºi vei reuºi
sã-þi rezolvi atât chestiunile profesionale rãmase restante,
cât ºi treburile personale de acasã. Important este sã te
ocupi doar de ale tale ºi sã eviþi implicarea de orice fel în
treburile altora. Se pot accentua unele afecþiuni ale
capului sau ale sistemului renal. La finalul sãptãmânii
primeºti bani din munca desfãºuratã la serviciu.
Cheltuielile vor fi ºi ele prezente. Dialoguri interesante ºi
importante cu cei apropiaþi 

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti cu
prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte de anvergurã
alãturi de oameni care au aceleaºi vise ºi idealuri ca tine îþi
oferã posibilitãþi deosebite de dezvoltare personalã, dar ºi
satisfacþia lucrului bine fãcut ºi de folos ºi altora. Dozeazã-
þi eforturile ºi elanul deoarece riºti sã-þi neglijezi relaþiile cu
cei apropiaþi. Între 16 ºi 18 iulie este nevoie sã te odihneºti
mai mult. Sunt posibile neplãceri legate de segmentele
gâtului ºi de cele ale sistemul renal. Regândeºte-þi
programul zilnic ºi relaþiile socio-profesionale. Pe de altã
parte, ar fi bine sã cauþi sensurile spirituale ale
evenimentelor din preajma ta. Stai de vorbã cu persoane
cu experienþã spiritualã ºi relaþionalã ºi urmeazã-le sfaturile
ºi soluþiile oferite. În weekend îþi va reveni cheful de viaþã.
Primeºti bani, dar ºi cheltuieºti.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sfera profesionalã este animatã din plin. Se întrezãresc
ºedinþe cu ºefii, dialoguri importante, chiar decizii majore
pe care vei fi nevoit sã le iei în ceea ce priveºte activitatea
ta din cadrul unui loc de muncã. Zilele de 16 ºi 17 iulie
sunt definitorii în acest sens, de aceea fii prudent.
Traversãm o perioadã în care þi se deschid noi culoare
profesionale, existând posibilitatea sã-þi schimbi total
profesia ºi condiþiile de muncã. Totuºi, analizeazã pe
îndelete ce se petrece în acest sector ºi nu da cioara din
mânã pe vrabia de pe gard. Pe de altã parte, imaginea în
ochii lumii, statutul social þi le poþi schimba în sens pozitiv,
dar pentru asta trebuie sã depui eforturi serioase ºi pe
termen lung. În weekend, bucurã-te de prieteni. Stai de
vorbã cu aceºtia ºi cere-le sfaturile vizavi de situaþiile de
viaþã în care eºti implicat. Oboseala ºi afecþiunile vechi
îºi vor spune cuvântul.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Dacã la începutul sãptãmânii eºti preocupat de
aspectele materiale ale vieþii, rapid sufletul tãu va cãuta
oameni rafinaþi, cu o pregãtire specialã în domeniile
spirituale. Sunt momente bune pentru a-þi schimba viziunea
asupra vieþii ºi pentru a-þi crea noi legãturi cu ierarhiile divine.
Minunat este cã suportul astral de care beneficiezi îþi oferã
suficiente resurse, atât pentru a-þi modela personalitatea,
gândirea, cât ºi pentru a te ocupa de treburile cotidiene. Pe
de altã parte, dacã eºti implicat într-un program de instruire
sunt posibile altercaþii cu profesorii, mentorii sau colegii de
studiu. Fii prudent ºi deschis pentru ideile altora. Legãturile
cu strãinãtatea sunt o altã temã interesantã ºi demnã de luat
în calcul. Demersurile pentru cãlãtorii, dar ºi pentru studii
pe termen lung au succes. În weekend este loc de
evenimente cu multã lume. Rezervã moment ºi pentru
odihnã, deoarece oboseala va fi accentuatã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Pornind de la banii ºi bunurile administrate în comun
cu alþii, toate relaþiile tale vor fi supuse unei revigorãri
importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona
sã-þi foloseºti mai eficient talentele, dar ºi veniturile. Tentaþia
de a face investiþii, credite sau alte tipuri de planuri financiare
este foarte mare ºi riscantã. Bine ar fi sã stabileºti prioritãþile
financiare, în funcþie atât de nevoile tale personale, cât ºi de
cele ale celor dragi. Pe de altã parte, se vor ivi situaþii
interesante legate de cãlãtorii sau studii pe termen lung,
departe de locurile natale. A doua jumãtate a sãptãmânii
este animatã de întâlniri ºi dialoguri cu multã lume. Se
contureazã noutãþi socio-profesionale de anvergurã.
Importante, utile, amuzante vor fi ºi dialogurile cu prietenii ºi
cu persoanele din mediul profesional.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna începe cu aspecte parteneriale foarte
dinamice. Sunt posibile dialoguri interesante, alcãtuirea
unor planuri mãreþe, dar ºi desfãºurarea unor acþiuni de
anvergurã împreunã cu partenerul de viaþã sau cu cei de
afaceri. Însã, este bine sã vorbeºti puþin despre tine ºi deloc
despre intenþiile tale personale. Discordia este prezentã în
relaþiile parteneriale ºi în orice moment îþi poate rãsturna
planurile. Apar cheltuieli pe facturi, taxe, diferite tipuri de
datorii, dar este posibil sã fii nevoit sã iei legãtura ºi cu
diverse instituþii financiare. Prudenþã la tot ce þine de acte,
documente, înscrisuri sau înþelegeri cu alþii! La finalul
intervalului analizat se recomandã studii ºi cercetãri legate
de teme spirituale, istorice sau profesionale. ªi cãlãtoriile
sau dialogurile cu persoanele aflate în strãinãtate reprezintã
subiecte de luat în seamã. Reuniuni cu multã lume, atât în
mediul profesional, cât ºi acasã în mediul familial.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Joi ºi vineri este multã agitaþie la serviciu. Apar
responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii ceva mai
târziu. Un prieten îþi poate da sfaturi bune vizavi de locul
tãu de muncã sau de domeniul profesional în care lucrezi.
Þine cont de informaþiile colaterale ºi îndeplineºte-þi
sarcinile de lucru cât mai bine ºi la timp. Sãnãtatea este
vulnerabilã. Dozeazã-þi eforturile, adoptã o dietã potrivitã
ºi odihneºte-te regulat. Relaþiile parteneriale sunt rãscolite
la mijlocul sãptãmânii. Prudenþã ºi discernãmântul te vor
feri de neplãcerile existente în fundal. Conflictele pornesc
de la bani ºi bunuri comune, moºteniri, partaje, venituri
colaterale. Spre sfârºitul intervalului analizat revin în atenþie
achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii. Pentru
echilibrul interior îþi sunt de folos activitãþile culturale ºi
dialogurile cu prietenii dragi ºi de încredere 

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Frumoase ºi interesante sunt relaþiile sentimentale în primele
zile ale sãptãmânii. Distracþii, dialoguri plãcute, abordarea unor
hobby-uri, acþiuni comune cu cei dragi. Sunt posibile ºi
neplãceri, însã cu puþin efort ºi bunãvoinþã le vei putea depãºi
cu bine. La serviciu este de lucru pe la mijlocul sãptãmânii ºi
ar fi bine sã-þi canalizezi eforturile cãtre îndatoririle profesionale.
Relatiile colegiale sunt tensionate ºi foarte uºor se pot deteriora
iremediabil. Selecteazã-þi prioritãþile profesionale ºi evitã
provocãrile celorlalþi. Sãnãtatea poate avea de suferit de pe
urma tumultului din sfera socio-profesionalã. Odihneºte-te ºi
plimbã-te mai mult în aer liber. Spre finele sãptãmânii,
partenerul de viaþã te solicitã mult ºi bine. Discuþii aprinse pe
tema banilor ºi bunurilor comune, pe aspecte patrimoniale,
moºteniri sau partaje.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna îþi poate aduce evenimente interesante în
relaþiile familiale. Ar fi bine sã stabileºti anumite limite vizavi
de cerinþele pe care þi le adreseazã cei dragi, altfel riºti sã
rãmâi atât fãrã energie vitalã, cât ºi fãrã resurse materiale. Pe
de altã parte, nevoile tale sentimentale sunt mari ºi în continuã
schimbare. Ceea ce îþi oferã persoanele existente acum în
preajma ta este departe de ceea ce îþi doreºti tu. Pe de altã
parte, sunt ºi zile bune pentru a te ocupa de un hobby sau
pentru a ieºi în lume cu prietenii. Copiii sunt o altã temã
importantã a acestor zile, datorita situaþiilor în care aceºtia te
implicã vrei nu vrei. Zilele weekend-ului anunþã treburi de
rutinã fie acasã, fie la serviciu. Ai grijã ºi de sãnãtatea ta. Este
vremea sã renunþi la colaborãrile care nu te mai reprezintã.
Cu sprijinul celorlalþi poþi rezolva tot ce îþi propui.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Debutul sãptãmânii îþi aduce multe dialoguri cu cei
apropiaþi, fie pe teme de larg interes, fie pe teme profesionale
la serviciu. Într-un anume fel, gândirea ta este focalizatã
deocamdatã pe aspectele profesionale, sarcinile tale de lucru,
dar ºi pe a cultiva relaþiile cu persoanele din anturajul
apropiat. De aici ºi felul în care vorbeºti are legãturã cu
aspectele materiale ale vieþii cotidiene. De asemenea, se pot
ivi pe neaºteptate cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a rezolva
diverse chestiuni profesionale, dar ºi pentru ale tale
personale. Între 16 ºi 18 iulie îþi sunt favorizate activitãþile
gospodãreºti ºi dialogurile importante cu cei dragi. Fii
prudent ºi þine cont ºi de nevoile sau doleanþele membrilor
familiei. La finalul rãstimpului analizat se contureazã petreceri,
ieºiri în lume cu persoana iubitã, dar ºi momente de rãsfãþ
cu un hobby. Rezervã momente ºi pentru odihnã, deoarece
oboseala ºi afecþiunile vechi vor fi accentuate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Aspectele financiare care te preocupã la începutul
sãptãmânii au legãturã cu nevoile tale personale imediate.
În funcþie de felul în care îþi gestionezi tu bugetul ºi în
funcþie de cum îþi educi poftele depinde foarte mult viitorul
agoniselii tale. Joi ºi vineri se întrezãresc dialoguri ºi
întâlniri importante cu persoanele din anturajul apropiat.
Gândirea ºi comunicarea sunt rãscolite, de aceea fii
prudent ºi ascultã mai mult, dar vorbeºte direct ºi la
obiect. Chiar dacã ideile tale sunt geniale în aceste zile,
evitã deciziile majore, declaraþiile de orice fel ºi implicarea
în activitãþi profesionale care presupun mult efort
intelectual. Spre finalul sãptãmânii este bine sã te retragi
în liniºtea ºi siguranþa casei. Sunt momente excelente
de a alcãtui planuri gospodãreºti ºi de a sta de vorbã cu
cei dragi. Foarte bine susþinut eºti de cãtre persoana
iubitã ºi de cãtre copii. Autor: AstroCafe.ro

(16 - 22 iulie 2020)
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La jumãtatea lui iunie se contura o
evoluþie apreciativã a leului, media euro
coborând pânã la 4,8319 lei, minim al
ultimelor patru luni.

În perioada analizatã, trendul s-a inversat
iar cursul monedei unice a crescut de la
4,8397, la începutul perioadei, la 4,8433 lei,
la finalul ei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
se realizau în culoarul 4,841 – 4,846 lei,
valori asemãnãtoare cu cele de marþi.

Semnalele externe nu sunt încurajatoare.
Luni dimineaþã, euro a urcat pe pieþele asiatice
4,855 lei, doar monitorizarea atentã din partea
BNR readucând cotaþiile aproape de 4,84 lei..

Cotaþiile euro stabilite de Banca Centralã
Europeanã au urcat de la 4,8397 la 4,8443 lei.

Ultimul sondaj CFA România, anticipa în

luna mai o apreciere a euro în urmãtoarele
ºase luni la 4,8989 lei, respectiv la 4,9424
lei pentru orizontul de 12 luni.

Volatilitatea mediei dolarului american
a fost mai mare, care a coborât la finalul
intervalului la 4,2377 lei. Un curs mai
scãzut de 4,2182 lei a fost atins în 9 martie.

Moneda elveþianã s-a miºcat în culoarul
1,061 - 1,075 franci/euro iar cursul a scãzut de
la 4,5591 lei la 4,5111 lei, minim al ultimei luni.

Lira sterlinã a recuperat din pierderile
suferite în ultimele luni, iar media ei a urcat
de la 5,3531 la 5,4099 lei, dar a scãzut la
finalul perioadei la 5,3361 lei. Evoluþia s-
a datorat scãderii PIB-ului Marii Britanii
cu 19,1%, din martie pânã în mai,
comparativ cu perioada decembrie –
februarie, din cauza pandemiei.

Uncia îºi consolida miercuri poziþia de la
pragul de 1.800 dolari, maxim al ultimilor
nouã ani, ºi fluctua pe pieþele specializate în
culoarul 1.806 – 1.814 dolari. Deprecierea
monedei americane a produs însã scãderea
preþului gramului de aur stabilit de BNR de
la 246,6921 la 246,3827 lei. Reamintim cã
maximul istoric al gramului de 253,7705 lei
a fost atins în 18 mai.

BNR þine euro sub maximul istoric

A plecat la ceruri printre ceilalþi artiºti ai scenei una
dintre fondatoarele Teatrului popular severinean,
continuatoare ferventã a nobilei arte dramatice, lãsatã nouã
moºtenire de înaintaºii secolului al XIX-lra din Vatra
Severinului modern. 

Dumnezeu s-o aºeze printre îngeri,
în luminã sacrã ºi pace fãrã de sfârºit!

Scãderea, la începutul lunii iunie, de cãtre
BNR a dobânzii de politicã monetarã la
minimul istoric de 1,75% cât ºi injecþiile dese
de lei în piaþa monetarã au asigurat echilibru
în ceea ce priveºte valoarea indicilor ROBOR.
Scopul acestei evoluþii este de a reduce ratele
la creditele contractate de populaþie sau
companii dar ºi stimularea creditãrii în
perioada de crizã sanitarã ºi economicã.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 2,15%,
nivel asemãnãtor cu cel din aprilie 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a
oprit 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
urcat de la
1,1259 la
1,1391 –
1,1445 dolari,
pieþele
arãtându-se la
finalul
perioadei mai

încrezãtoare în revenirea economicã a zonei
euro în comparaþie cu situaþia tot mai gravã
în care se aflã Statele Unite, unde circa 1%
din populaþie s-a infectat deja cu Covid 19.

La aceasta s-a adãugat starea de încordarea
din relaþiile americano-chineze. Luni, secretarul
de stat Mike Pompeo s-a arãtat îngrijorat de
revendicãrile teritoriale ale Beijingului în Marea
Chinei de Sud, pe care le considera ilegale.

Bitcoin a fluctuat pe platformele specializate
în culoarul 9.100 - 9.500 dolari, cele de miercuri
miºcându-se între 9.150 ºi 9.300 dolari.

Analiza cuprinde perioada 8 – 15 iulie.
 Radu Georgescu

ÎN MEMORIAM
EUGENIA CONDEESCU (1935-2020) 

Actriþã a Teatrului popular ºi a Studioului de teatru
pentru tineret Drobeta Turnu Severin 

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

ªcoala Postlicealã Sanitarã
“Gheorghe Þiþeica”

Drobeta Turnu Severin
acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/14.11.2006
organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020-2021

dupã cum urmeazã:
* Asistent medical de balneofiziokinetoterapie
ºi recuperare -  28 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical generalist - 140 locuri - duratã 3 ani
* Asistent medical de farmacie - 56 locuri - duratã 3 ani
   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
secretariatului: tel./fax 0252-214164, în intervalul orar
8:00-20:00 zilnic.
Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.

ANUNÞ PUBLIC

Denumire titular EPURE MARIA, BALACI
VASILE-VALENTIN, SCHERMER RUDOLPH-GABRIEL,
BALACI ANA, localitatea com. Izvoru 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 15 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii

de emitere a acordului de mediu

MICA CLEAN AND SHINE SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Construire platformã betonatã
pentru amenajare spãlãtorie auto în comuna Cãzãneºti”,
propus a fi amplasat în  comuna Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului
APM Mehedinþi ºi la sediul titularului în zilele de luni
pânã vineri între orele 800 -1600.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului APM Mehedinþi.
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Comitetul de Urgenþã al Federaþiei
Române de Fotbal a decis, în ºedinþa
din 14 iulie 2020, aprobarea
protocolului medical pentru reluarea
competiþiilor de fotbal-amator (Liga
a 4-a). Rãzvan Burleanu,
preºedintele FRF, Gino Iorgulescu,
prim-vicepreºedinte FRF, ºi Octavian
Goga, vicepreºedinte FRF, membrii
comitetului, s-au vãzut nevoiþi sã
þinã cont de ordinul comun emis în
data de 7 iulie de Ministerul
Tineretului ºi Sportului ºi al
Ministerului Sãnãtãþii. Mãsurile sunt
oarecum similare cu cele care
trebuie respectate de fotbalul
profesionist (Liga 1/Liga 2) ºi fac
referire, în principal, la testatea
jucãtorilor înaintea meciurilor.
Deoarece costurile sunt foarte mari,
iar cluburile de Liga 4 nu-ºi permit
aceste cheltuieli, fotbalul judeþean se
vede în imposibilitatea de a-ºi relua
activitatea. În aceste condiþii,
meciurile de baraj pentru
promovarea în Liga 3, programate în
intervalul 1-9 august, sunt în pericol
sã nu se poatã disputa.

“Reluarea competiþiei în cazul
sporturilor de echipã practicate în
aer liber se poate face numai dupã
ce sportivii trec prin perioada de
antrenament necesarã pentru

Dupã mai bine de 4 luni de pauzã,
cauzatã de izbucnirea epidemiei de
Covid 19, Pandurii Târgu Jiu a
revenit în iarbã. Luni seara, pe
terenul 3 din incinta Complexului
Sportiv din Târgu Jiu, antrenorul
Cãlin Cojocaru a dat startul
pregãtirilor. Deoarece jucãtorii nu
au efectuat testele pentru
depistarea virusului,
antrenamentele s-au þinut în grupuri
de câte 10 jucãtori.  Acestora li s-a
luat în schimb temperatura, la
intrarea pe teren. Era singura
variantã pentru ca Pandurii sã nu
încalce  protocolul medical, care
prevede cã antrenamentele se vor
efectua doar  în grup restrâns, dacã
nu sunt efectuate testele Covid-19.
Pentru a putea disputa însã
amicale, jucãtorii trebuie sã fie

Protocol aspru pentru fotbalul amator
acomodarea sportivilor la regimul de
efort ºi pentru prevenirea
accidentãrilor grave în timpul
competiþiei. Testarea RT-PCR a
echipelor (jucãtori, staff tehnic,
medical ºi de suport) se va face
înainte de începerea antrenamentelor
în grup lãrgit (sau cu toatã echipa),
dar nu mai târziu de 10 zile înainte
de primul meci, ºi cu 3 zile înainte
de primul meci. În situaþia în care
competiþia se va întinde pe o
perioadã mai lungã, testãrile
acestora se vor repeta la fiecare 14
zile. Pentru echipele unde au existat
cazuri pozitive, repetarea testãrii RT-
PCR se va face la un interval de 7
zile (pânã la finalizarea competiþiei/
sezonului actual). Arbitrii ºi
observatorii de joc vor fi testaþi cu
2-3 zile înainte de meci, dar nu mai
frecvent de 7 zile. Orice persoanã din
cadrul cluburilor ce va dezvolta
simptome specific COVID-19 va fi
izolatã ºi retestatã RT-PCR (valabil
ºi pentru arbitri, observatori ºi ofiþeri
de control doping). Echipele vor
trimite la AJF ºi FRF (în cazul în care
meciul ce urmeazã a fi disputat face
parte din barajul pentru promovarea
în Liga 3), în preziua meciului, un
tabel cu componenþii clubului care
au fost testaþi RT-PCR pentru

CS Pandurii s-a reunit fãrã teste Covid-19 efectuate!

testaþi în prealabil.
“Jucãtorii echipei Pandurii

Târgu Jiu au fost convocaþi luni,
13 iulie, în vederea începerii
pregãtirii pentru noul sezon. Toþi
jucãtorii sosiþi la reunirea lotului
au purtat mãºti la prezenþa pe
stadion ºi li s-a luat temperatura
înainte de antrenament. Pandurii
Târgu Jiu a luat toate mãsurile
necesare pentru a proteja jucãtorii
conform protocolului medical
recomandat de FRF ºi va efectua
ºi teste pentru coronavirus. Toþi
jucãtorii sunt cantonaþi la baza de
antrenament a clubului de la
Centrul de Copii ºi Juniori ºi
primesc echipamentul de
antrenament în camere, de unde
coboarã direct pe terenul de
antrenament. Clãdirea a fost  Mircea  Oglindoiu

COVID-19 (jucãtori, antrenori etc.),
data testãrii, rezultatul testãrii, tabel
asumat de conducerea clubului.
Pentru jocurile contând pentru faza
judeþeanã a Cupei României sau
pentru desemnarea echipei care
participã la baraj, rezultatele testelor
trebuie sã fie trimise la AJF. La
solicitarea FRF, AJF le va pune la
dispoziþia FRF. Acest lucru este însã
obligatoriu în cazul în care existã un
caz pozitiv. Dacã pentru a trimite
acest tabel în preziua meciului sunt
necesare mai mult de 3 zile, echipele
pot face testarea mai devreme, dar
nu cu mai mult de 4-5 zile înainte de
data meciului. Urmare a restricþiilor
impuse pentru evitarea rãspândirii
virusului COVID-19 pe teritoriul þãrii
noastre se impun a fi avute în vedere
urmãtoarele reguli/mãsuri/
recomandãri în desfãºurarea
jocurilor de fotbal: înainte ca

delegaþiile echipelor sã ajungã la
stadion va fi fãcutã dezinfectarea
încãperilor ºi spaþiilor comune. De
asemenea, se va asigura de cãtre
organizator ventilarea zonelor
închise, fãrã recircularea aerului,  vor
fi instalate aparate cu soluþie
dezinfectantã pentru mâini în
autocarele echipelor, vestiare ºi pe
tunelul de acces cãtre terenul de joc,
în zona vestiarelor va fi desemnatã
o persoanã care se va ocupa de
dezinfectarea spaþiilor comune atinse
cu mâinile”, se precizeazã în
comunicatul FRF.

Acest document a fost elaborat de
Comisia Medicalã a Federaþiei
Române de Fotbal ºi are la bazã
“Regulamentul privind condiþiile
necesare a fi respectate pentru
practicarea sporturilor de echipã în
aer liber” din data de 7 iulie 2020,
publicat în Monitorul Oficial.

dezinfectatã ºi dotatã cu dozatoare
pentru dezinfectarea mâinilor la
intrare, fiind stabilite trasee pe care
jucãtorii trebuie sã le urmeze în
interiorul centrului ºi reguli
speciale de servire a meselor în
camere. În urmãtoarele zile
jucãtorii vor efectua ºi vizita
medicalã ºi vor efectua ºi testele
pentru coronavirus”, s-a precizat
în comunicatul postat pe site-ul
oficial al clubului.

Dintre jucãtorii din vechea gardã,
doar 8 jucãtori au fost prezenþi la
reunirea lotului. Este vorba despre
Alexandru Opriþa, Alexandru
Krupenschi, Andrei ªendroiu,
Adrian Tãnãsoiu, Alexandru
Cuþitoiu, Horaþiu Peia, Albert
Cornicioiu ºi Leonard Gheorghe. În
urmãtoarele zile se vor mai alãtura
lotului ºi Cãtãlin Cotolan ºi
Alexandru Vasilescu, învoiþi de club
pentru câteva zile. La reunire au fost
prezenþi ºi 5 dintre jucãtorii care s-
au pregãtit cu Pandurii în iarnã, dar
care nu au putut fi legitimaþi,
deoarece clubul gorjean a avut
interdicþie la transferuri. Astfel,
Cãtãlin Iovicin, Cristian ªtefan,
Steven Goma, Emanuel Okeke ºi
Borislav Zlataric au revenit la Târgu
Jiu ºi sperã sã semneze cu
Pandurii. Alãturi de aceºtia s-au

prezentat ºi o serie de jucãtori aflaþi
în probe, majoritatea fiind strãini.
Este vorba de fundaºii Alex
Castanque ºi George Alfieri,
mijlocaºii Andrei Pleºa (ex Dacia
Unirea Brãila), Andrei Dobre (ex
CSU II  Craiova),  Martin Remacle,
Prince Bouaben ºi Rafael
Zaborovski ºi atacanþii Sebastian
Velcotã (ex Cetate Deva, Tian
Luvuezo ºi Ronaldo Lima. În teste
se mai aflã ºi juniorii piteºteni
Eduard Simionescu, Marius
Iordache ºi Marius Albescu.

Oficial, Pandurii s-a despãrþit de
atacantul Bogdan Dãnãricu, care a
preferat sã plece în Liga 3, la
Gilortul Târgu Cãrbuneºti.
Mijlocaºul japonez Kazuki
Takahashi ºi fundaºul francez
Ludovic Erhard, cãrora le-a expirat
contractul, nu vor mai reveni la
Târgu Jiu. Fundaºul Daniel
Ciobanu, atacantul Patrick Popescu
ºi mijlocaºul severinean Robert
Licã se aflã ºi ei în aceeaºi situaþie.

Cu doar 8 puncte acumulate în
stagiunea 2019-2020, Pandurii a
reuºit sã rãmânã în Liga 2 dupã ce
FRF a decis sã îngheþe
campionatul pentru echipele aflate
pe locurile 7-18 ºi astfel sã nu mai
retrogradeze nimeni.
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Mã nepoate, sã miºcã lucrurile în direcþii, în
perioada asta, pin Mehedinþi. ªi zisã al lu’ Zbanghiu
cã unii trag cu dinþii de posturi, iar alþii abia aºteaptã
sã le ia ºi ei în primire. Aºa sã face cã nea Gherghe
plecã aºa, în pelerinaj, de atâta plictisealã ºi nici
nu-i fu greu sã o convingã pe nevasta lu’ nea
Rafael, sã candideze la primãria Baia de Aramã.
Candidata avu ceva probleme cu neºte fraude cu
fonduri europene ºi pin 2016 fu condamnatã de
Tribunalul Mehedinþi la o pedeapsã de un an ºi
jumãtate cu suspendare, un motiv prea mic pentru
nea Gherghe sã o susþinã pentru funcþia de edil-
ºef al oraºului. Unde mai pui cã între timp fostul
primar, nea Rafael, soþul ‘mneaei, fu condamnat în
2019 la trei ani ºi patru luni cu executare pentru
alte fapte. Dar nea Gherghe mizeazã pe flerul sãu
inconfundabil de politician ºi advocat ºi se declarã
un frecvent susþinãtor al Mihaelei, la alegerile din
aceastã toamnã, aºa cã-i urãm succes, da s-ar
putea ca locuitorii din Baia de Aramã sã vrea altceva.

Între timp, mã fraþilor, sã complicã lucrurile
pentru nea Palaºcã, secretar de stat din cadrul
Ministerului Economiei în perioada 2007 –
decembrie 2008, dupã ce
instanþa supremã a dispus
începerea judecãrii pe fond
în dosarul în care este
acuzat, alãturi de omul de
afaceri Ioan Niculae ºi fostul
ministru al Economiei
Adriean Videanu, de
delapidarea Romgaz. Spun
anchetatorii cã nea Palaºcã
se afla pe palierul de
execuþie în grupul
infracþional organizat format în jurul patronului
Interagro. Nea Palaºcã rãsuflã oarecum uºurat
cã instanþa a scos din dosar toate interceptãrile
ºi convorbirile înregistrate cu mandate de
siguranþã naþionalã, cã cine ºtie ce o fi spus pe
acolo. Acuzaþiile sunt de constituire a unui grup
infracþional organizat, delapidare cu consecinþe
deosebit de grave în formã continuatã ºi  nea Mãrin

Sucã, urmaºa lu’ nea Dunãrinþu la primãrie,
complicaþiile lu’ nea Palaºcã ºi factura micã a lu’ nea Virgilicã

complicitate la delapidare cu consecinþe
deosebit de grave în formã continuatã, iar
prejudiciul adus se ridicã la 282.630.330
lei. Ca o rememorare, nea Palaºcã a fost
liberalul mehedinþean cu cele mai multe
funcþii alese sau numite ºi cel mai tânãr
prefect al Mehedinþiului.

Mã nepoate, ca sã fie treaba treabã, doi
angajaþi, unu de pi la prefecturã ºi altu de pi
la primãrie furã prinºi cu flagrantu în mânã,
când îºi împãrþeau neºte marafeþi, vreo 30000
de euroi luaþi de pi la o femeie îndreptãþitã
sã-ºi ia terenurile înapoi. Bine, femeia vru sã
le ia, da sã trezi cã ia terenul aproape la
jumate, cã jumate trebuia împãrþit. Numai cã
femeia fãcu reclamaþie ºi nu mai împãrþi decât
douã dosare, câte unul pentru fiecare
funcþionar. ªi, uite aºa, revine judeþul în atenþia
naþionalã, da la alte capitole.

Mã fraþilor, ghiduºii pe bani mulþi la ferma
de porci di la Ostrov... acolo unde, cu ceva timp
în urmã, fuse declaratã pesta porcinã. O fi fost,
nu negãm cã avem încrdere în spusele lu nea

prefectu Cristi, dar sã fi fost
sacrificaþi doar porci între 200
ºi 400 de kilograme, parcã iasã
cu rest prea mare. Conducerea
DSVSA Mehedinþi, mai ales cei
ce se ocupã de sãnãtatea
animalelor,  ºtie ce specialist le
bagã la semnat asemenea
documente?! Poate domn
prefect Pavel  sau organele
abilitate sã autosesizeazã, cã sã
pare cã veterinarii s-au

reorientat, acu,  dacã nu mai merge cu blatu’
adunatu’ câinilor bagabonzi... Pãi nu?!

Pi la Malovãþ, primaru’ Michescu a stat de ºase,
zilele trecute, când unii au luat gardu’ di la drum al
proprietãþii unei bãtrâne din satul Colibaºi ºi a fost
de acord nea primaru ca gardu’ sã fie pitulat în
ograda instituþiei. Cãt poþi fi de curajos sã faci
asemenea gesturi sau o avea susþinerea conducerii

PSD Mehedinþi?! Deja sunt plângeri ºi dosare
penale la adresa primarului, a unor poliþiºti ºi a
altor organe din comunã. Poate cã ar trebui ca
pesedeii sã-ºi caute un alt candidat, mai ºtii?!

Mã fraþilor, nea Virgilicã,  ministru priceput la
toate, ne lãmuri cum ieste cu cererea ºi oferta în
turism, pe sticla TV-urilor naþionale.Da sã vedem
cum o sã fie la toamnã, în timpul alegerilor, cã
între timp, lu’ nea Virgilicã îi veni factura mai micã
la gaze, cicã dupã liberalizarea pieþei, probabel
mai micã din pix, cã dacã te uiþi pe cifre o iei
matale la sãnãtoasa. Atâta sunt de mari.

Mã fraþilor, fu incendiu la fosta Maternitate
din Severin, cladirea aceea abandonatã de atâtea
promisiuni din partea celor ce au  abeneficiat
de pe urma aburerilor, mai mult sau mai puþin
politicianiste. Cicã di la un foc deschis, lãsat
nesupravegheat la subsolul clãdirii. O fi ºi aºa,
deºi cunoscãtorii vorbesc de o asigurare ce ar
putea fi recuperatã de... proprietar. Ãla care ºede
sub acoperire, deocamdatã. Se ºtie!

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!


