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A început asfaltarea drumului judeþean
671A, Crãguieºti - Ilovãþ - ªovarna - Bala
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Biserica din satul Schitul de Sus
ºi-a serbat Hramul

Luni 20 iulie 2020 de sãrbãtoarea Sfântului Ilie Tesviteanul, biserica din
satul Schitul de Sus ºi-a serbat hramul, primind vizita pastoralã a
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, care a
slujit aici Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie.

Viitorii jandarmi au donat sânge

Un nou stagiu de practicã
la ISU Mehedinþi pentru
patru studenþi pompieri
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Google a lansat la
data de 15 martie 2020

un fond global de
urgenþã dedicat sãlii de
ºtiri mici ºi mijlocii care

serveºte audienþei
locale, România aflându-
se pe lista þãrilor eligibile.

Scopul programului
este de a sprijini

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

virusul COVID-19.
Conducerea ziarului

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

Situaþii de Urgenþã în
Jurnalism” ºi, dupã o

pertinentã verificare a
solicitãrii noastre,

Google a considerat cã
îndeplinim condiþiile de

eligibilitate. Astfel am
putut beneficia de oferta

programului lansat de
Google.

Mulþumim Google!11
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Moartea românilor, subiect de troc politic
Trãim un vis urât, unul dintre coºmarurile oricãrei naþiuni adâncite

în somnul profund al nepãsãrii imbecile.

Nepãsare taxatã
scump, pe banii

orºovenilor!

Primãria Orºova,
condusã de primarul
Stoica, amendatã cu

80.000 de lei
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Începând cu 20 iulie,
partidele ºi candidaþii independenþi
pot începe sã completeze listele de
susþinãtori ai candidaturilor pentru
consilii locale, consilii judeþene,
primari, preºedinþi ai consiliilor
judeþene, Consiliul General al
Municipiului Bucureºti ºi primarul
general al municipiului Bucureºti.
   Perioada de înregistrare a
alianþelor electorale este 7 – 11
august, iar depunerea candidaturilor
se va putea face între 7 ºi 18 august.
   Campania electoralã va începe în
data de 28 august ºi se va încheia

Autoritatea Electoralã Permanentã a
anunþat calendarul pentru alegerile locale

programate pentru 27 septembrie

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

ªtiinþã, Tineret ºi Sport

MULT SUCCES TUTUROR
CANDIDAÞILOR

#PRO_ROMÂNIA_MEHEDINÞI
ªI DIN ÎNTREAGA ÞARÃ!

Se discutã de ceva vreme despre
alegerile locale.  S-a stabilit ºi data:
27 septembrie. Dacã te gândeºti bine,
mai avem fix douã luni pânã atunci.
August vine ca mâine, cãldurã mare,
monºer, nici nu-þi dai seama ºi ar
trebui sã ne prezentãm la urne. Dar
nimeni nu ne spune ºi cum vom
putea sã ne prezentãm la urne, pe 27
septembrie, în condiþiile date, când
suflul pandemiei e departe de a fi
trecut. E una sã stabileºti o datã
anume, ºi cu totul alta sã definitivezi
detaliile tehnice ºi organizatorice, mai
ales în condiþiile sanitare stricte pe
care le ºtim.

Despre aceste detalii guvernanþii
nu spun nimic. Nu ºtim, stãm la
cozi din 2 în 2 metri? Ne ia cineva
temperatura la intrarea în secþia de
vot, ca la magazine? Sigur, vom
purta mãºti, dar de unde ºtiu cei
din comisia electoralã cã suntem
chiar noi cei de pe buletin sau alþii?
Ne vom demasca, probabil, în faþa
comisiei, ca sã se convingã cã noi
suntem. Dar e igienic? E sigur?
Dacã strãnutãm? Apoi, sincer, ce
facem, folosim fiecare propria
ºtampilã (e o imposibilitate) sau o
folosim pe cea datã de comisie? O
clãtim dupã folosire, o ºtergem,
cum procedãm?

În era aceasta de paranoie e
posibil sã fie unii care nu vor vrea
sã punã mâna pe o ºtampilã pe care
deja au pus alþi câteva sute de
cetãþeni, ºi nici pe pixul aferent
buletinului de vot. Venim obligatoriu
cu pixul de acasã? Cum vor sta cei
din comisia de votare, la 2 m unii

Grele timpuri

de alþii ºi cu mascã? Nu se vor
sastisi de stat cu masca pe faþã ore
ºi ore în ºir? ªi când vor numãra
buletinele de vot atinse de mii de
oameni feluriþi, cum vor proceda?

Dincolo de ironii, o sã vedeþi cã
nu va fi deloc un proces electoral
simplu ºi obositor cum îl ºtiam, cã
vor fi destule temeri în spaþiul
social, destule rigori sanitare care
vor complica mult formula efectivã
a procesului electoral. Era o soluþie
votul electronic, dar ce, e cumva
pus la punct? ªtim ce înseamnã?
Nu ºtim. Aºa cã vom vota tot cum
ºtim. Asta dacã vom vota. Cãci dacã
valul de infectãri va creºte, în
septembrie parcã vãd o amânare
sine die a alegerilor locale. Apoi,
în lanþ, a alegerilor parlamentare.

De fapt de ce ne mirãm cã nu
ºtim procedural cum se va vota,
când nu ºtim cu claritate nici când,
nici cum va începe ºcoala. E absurd
sã se continuie ºcoala online.
România nu e pregãtitã pentru aºa
ceva. Merge, o lunã, douã. Dar nu
un an ºcolar, nu un întreg sistem.
Nici pãrinþii, nici copiii, nici cadrele
didactice nu-s pregãtite pentru
online. Grele timpuri.

pe 26 septembrie, la ora 7.00.

Viitorii pompieri îºi vor desfãºura
activitatea sub îndrumarea unui
ofiþer cu o înaltã pregãtire
profesionalã, dar ºi o vastã
experienþã în domeniul situaþiilor
de urgenþã din cadrul
Detaºamentului de Pompieri
Drobeta Turnu Severin, desemnat
tutore profesional.

Timp de patru sãptãmâni, prin
parcurgerea orelor de practicã,
studenþii îºi vor îmbunãtãþi
cunoºtinþele ºi abilitãþile, urmând
a desfãºura misiuni alãturi de
pompierii profesioniºti ºi de a
participa la intervenþii, sub stricta
ºi directa coordonare a tutorelui,
pentru a veni în sprijinul cetãþenilor
aflaþi în pericol.

Cei patru tineri vor desfãºura un

Un nou stagiu de practicã la ISU
Mehedinþi pentru patru studenþi pompieri

În aceastã sãptãmânã, la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi, patru mehedinþeni, studenþi ai Facultãþii

de Pompieri din cadrul Academiei de Poliþie ”Alexandru Ioan Cuza”, au
început un nou stagiu de pregãtire în domeniul situaþiilor de urgenþã.

stagiu de practicã operativã în
cadrul Detaºamentului Drobeta
Turnu Severin, unde doi dintre
aceºtia, aflaþi în primul an, vor
încadra funcþia de servant, iar alþi
doi, studenþi în anii II ºi III, vor
dubla persoanele aflate pe funcþiile
de comandant de echipaj, respectiv
ºef gardã de intervenþie,
sprijinindu-le în îndeplinirea
atribuþiilor.

Studenþii vor fi implicaþi în
activitãþile desfãºurate de efectivele
subunitãþii, astfel încât sã-ºi
dezvolte cunoºtinþele ºi
deprinderile necesare îndeplinirii
cu succes a acþiunilor de
intervenþie ºi misiunilor specifice.

  COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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“În plinã ascendenþã a
cazurilor de Coronavirus în þarã ºi
implicit în judeþul Mehedinþi unde
la momentul actual avem 356
cazuri confirmate, prefectul
judeþului îºi bate joc de sistemul
care se luptã cu epidemia!
   Asistãm la un nou atac al
prefectului de Mehedinþi la adresa
sistemului medical mehedinþean
prin contestarea managerului
Constantin Pãsãrin.
   În timp ce noi, la Consiliul
Judeþean am atras fonduri pentru
modernizarea infrastructurii de
sãnãtate, am avut grijã ca în timpul
crizei generate de COVID 19,
personalul medical sã aibã

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi:

“Spitalul Judeþean este mãcinat de interesele PNL”
Declaraþia preºedintelui Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, dupã ce dispoziþia de

numire a doctorului Constantin Pãsãrin în funcþia de manager al Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin a fost atacatã în contencios administrativ de prefectul judeþului:

echipamente de protecþie ºi
echipamente medicale pentru
tratarea pacienþilor, am achiziþionat
aparaturã de specialitate, prefectul
de Mehedinþi ºi Ministerul Sãnãtãþii
au generat o crizã fãrã precedent la
vârful instituþiei! Contestã pe bandã
rulantã manageri puºi în funcþie în
mod absolut legal de cãtre
subsemnatul, în persoanele unor
medici care au fãcut carierã în judeþul
Mehedinþi atât din punct de vedere
medical, cât ºi managerial, prin
activitatea pe care au desfãºurat-o.
Pânã acum, dispoziþiile de numire a
domnilor doctori Radu Iman ºi
Constantin Pãsãrin au fost atacate
în contencios administrativ doar din

dorinþa prefectului de a-
ºi pune în aplicare în
mod abuziv ordinele de
partid!
   Nu face însã decât sã îºi
batã joc de întreg
personalul medical din
Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Drobeta
Turnu Severin cãruia în loc
de stabilitate, siguranþã ºi susþinere în
activitate, i se serveºte clientelism
politic de cea mai joasã speþã!
   Într-o nouã încercare de a aduce
lucrurile pe fãgaºul normal, voi
numi un nou manager pentru
Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin, atribut

conferit preºedintelui Consiliului
Judeþean de legislaþia dupã care se
ghideazã activitatea medicalã în
aceastã perioadã!
   Aveþi grijã de sãnãtatea
dumneavoastrã!
   Prefectul ºi PNL sunt ocupaþi cu
împãrþirea funcþiilor în judeþ!”

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers într-o vizitã de
lucru pe ºantierul de la Strehaia,
acolo unde lucrãrile de reabilitare
a clãdirii fostului spital, dar ºi a
policlinicii sunt în plinã
desfãºurare.
   “Acestea, ca ºi multe alte
investiþii din judeþ sunt dovada
bunei colaborãri pe care am avut-
o de-a lungul timpului cu domnii
primari din judeþ, colaborare care
s-a concretizat în investiþii pentru
mehedinþeni.
   La Strehaia lucrurile sunt cu totul
speciale, în sensul cã rezultatele se
vãd deja, cu atât mai mult cu cât
primarul Ioan Giura este un om al
faptelor bune pentru locuitorii

Spitalul Orãºenesc din Strehaia, mai aproape de nevoile mehedinþenilor

oraºului ºi cei ai comunelor
arondate. Aici, Guvernul PSD a
aprobat pentru finanþare proiectul
pentru reabilitarea ºi dotarea
Spitalului Orãºenesc, iar noi, de la
Consiliul Judeþean, sprijinim
reabilitarea Policlinicii. Lucrãrile
decurg conform graficului, iar dupã
ce vor fi finalizate, unitãþile vor da
ºansa celor 45.000 de mehedinþeni
beneficiari, la un sistem de sãnãtate
eficient ºi performant.
Pentru Spitalul din Strehaia,
Ministerul Sãnãtãþii condus de PSD
a aprobat deja, funcþionarea unei
unitãþi de spitalizare zi cu 20 de
paturi pentru specializãrile chirurgie,
pediatrie, ginecologie ºi interne, iar
pentru spitalizare continuã au fost
arobate 45 paturi (25 paturi - boli

Este vorba despre
modernizarea a 12 kilometri, între
localitãþile Crãguieºti - Ilovãþ -
ªovarna - Bala, proiect al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, care a ajuns
într-o stare avansatã, astfel încât de
acum începe sã se toarne primul
strat de asfalt. Asfaltarea a început
cu tronsonul ªovarna - Rudina, care
se va finaliza pe ambele sensuri în
aproximativ 4 zile, urmând ca apoi
sã se continue cu porþiunea Studina
- Ilovãþ, iar apoi tronsonul Ilovãþ -
Crãguieºti.
   “Am fost la faþa locului, am vãzut
cum stau lucrurile ºi am estimat
împreunã cu constructorul ca cei
12 kilometri prinºi în proiect sã se
finalizeze de asfaltat la mijlocul

cronice; 20 paturi - pediatrie).
Totodatã, Spitalul din Strehaia va
avea laborator de analize medicale,
laborator de radiologie ºi imagisticã
medicalã, unitate de sterilizare ºi o
subunitate de primiri urgenþe dotatã
cu aparaturã la cele mai înalte
standarde.

   Tratarea pacienþilor în condiþii
optime a fost ºi obiectivul meu când
am decis sã sprijinim reabilitarea
Policlinicii din Strehaia ºi mã bucur
sã vãd cã lucrurile se îndreaptã în
direcþia aceasta!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a mers DJ 671A
unde a început asfaltarea drumului care duce în zona de nord a judeþului Mehedinþi.

 Biroul de presã

A început asfaltarea drumului
judeþean 671A, Crãguieºti -

Ilovãþ - ªovarna - Bala

lunii august. Asta, sigur, dacã ºi
vremea permite asfaltarea. Mã
bucur cã putem veni cu veºti bune
pentru mehedinþeni! Noi venim cu
faptele, cu drumuri modernizate, cu
beneficii pentru locuitorii judeþului,
în timp ce alþii cautã sã blameze
aceste lucruri! Oricâte gogomãnii
vor scormoni, nu pot minimaliza
investiþiile pe care le implementãm!
Mehedinþenii vãd faptele, nu se mai
lasã duºi cu vorbele! Nici
ameninþãrile pe care le prolifereazã
PNL, prin organele de control pe
care le au la dispoziþie, nu mai au
nicio valoare!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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Duminicã 19 iulie 2020, când
Biserica Ortodoxã Românã face
pomenirea Sfinþilor Pãrinþi de la
Sinodul al IV-lea Ecumenic, biserica
severineanã din Cartierul Crihala,
aºezatã sub purtarea de grijã a
Sfântului Ilie Tesviteanul, ºi-a serbat
cu anticipaþie hramul.

Din soborul preoþilor
slujitori a fãcut parte pãrintele
Arhimandrit Gherasim Armulescu,
stareþul Mãnãstirii Topolniþa ºi fiu al
satului Schitul de Sus, pãrintele
Cãtãlin Þãruº de la Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu
Severin, pãrintele Sorin Iliescu de
la parohia Izvorul Bârzii, parohie
învecinatã cu parohia Baloteºti de
care aparþine biserica din Schitul de
Sus, pãrintele paroh Petru Trotea
care pãstoreºte aceastã comunitate
din satul Schitul de Sus ºi pãrintele
arhidiacon Bogdan Chirea de la
Catedrala din Drobeta Turnu
Severin. Rãspunsurile liturgice au
fost date de membri ai grupurilor
psaltice de la Catedrala severineanã.
   La finalul Sfintei Liturghii
Preasfinþia Sa le-a vorbit
credincioºilor prezenþi despre
marele Proroc Ilie Tesviteanul ºi
despre minunile sãvârºite de el
minuni istorisite în Cartea a III-a a
Regilor din Vechiul Testament.
   De asemenea pãrintele paroh Petru
Trotea le-a vorbit celor prezenþi despre
provenienþa cuvântului hram ºi ceea
ce înseamnã hramul bisericii

Biserica Sfântul Ilie din Drobeta Turnu Severin ºi-a serbat cu anticipaþie Hramul

   A devenit deja tradiþie ca în
duminica premergãtoare sãrbãtorii
Sfântului Ilie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim sã fie prezent în aceastã
bisericã ºi sã slujeascã aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie.
   Din soborul slujitor la Sfânta
Liturghie, condus de Preasfinþitul

Pãrinte Nicodim, a fãcut parte
pãrintele Cãtãlin Þãruº de la Catedrala
Episcopalã din Drobeta Turnu
Severin, pãrintele Ionuþ Semenescu,
protopopul locului, pãrintele Vasile
Ghinea, preot pensionar, tatãl
pãrintelui paroh Gheorghe Ghinea, al
acestei biserici ºi desigur ºi slujitorii
acestei sfinte biserici.
   Rãspunsurile liturgice au fost
date de protopsal þ i  de la
Catedrala Episcopalã din Drobeta
Turnu Severin.
   În cuvântul de învãþãturã de la
finalul Sfintei Liturghii, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a pus la sufletele
celor prezenþi cuvânt de învãþãturã,
vorbind despre Sfinþii Pãrinþi de la
Sinodul IV Ecumenic ºi despre
Sfântul Serafim de Sarov, sfinþi
pomeniþi în aceastã zi. La finalul
cuvântului Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim a tâlcuit pericopa din
epistola cãtre romani cititã la

Apostolul din aceastã zi îndemnând
la stãruinþã în rugãciune mai ales
acum în aceastã perioadã de molimã.
   La final, Pãrintele paroh Ghinea
Gheorghe a mulþumit, în numele
enoriaºilor acestei parohii,
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim pentru
cuvintele de întãrire duhovniceascã
în credinþã, iar în finalul cuvântului a
reamintit importanþa cunoaºterii
învãþãturii Sfintelor Sinoade
Ecumenice:
   ”Dupã cum fiecare dintre noi ºtim
ºi rostim la fiecare Sfântã Liturghie
Crezul, care conþine învãþãturile
primelor douã Sinoade Ecumenice,
aºa ar trebui sã rãmânem în minte cu
cele patru cuvinte stabilite la cel de-
al patrulea Sinod Ecumenic ºi anume
Neamestecat ºi Neschimbat,
Neîmpãrþit ºi Nedespãrþit însuºiri ce
definesc unirea Firilor în Persoana
Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Pr. Marian-Alin Giginã

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers zilele trecute pe
DJ607, acolo unde se asfalteazã
lotul 5 al proiectului prin care se
modernizeazã/reabiliteazã 112 km
drumuri judeþene în Mehedinþi.
Este tronsonul cuprins între
Strehaia (intersecþie cu DN 67A) -
Grozeºti - limita judeþ Gorj.
   “Am stat de vorbã cu reprezentanþii
constructorului ºi mã bucur sã
constat cã fac toate eforturile pentru
ca oamenii sã aibã un drum civilizat,
astfel încât lucreazã zi ºi noapte.
Muncitorii au fost organizaþi pe echipe
ºi ture ºi se asfalteazã 24/24 de ore.
Mã bucur cã oamenii de aici au

Biserica din satul Schitul de Sus
ºi-a serbat Hramul

 Biroul de presã

Pe DJ 607, la Grozeºti, se lucreazã
zi ºi noapte la asfaltarea drumului

pentru prima datã ºansa de a circula
în condiþii bune cãtre casele lor! Am
stat de vorbã cu ei ºi sunt mulþumiþi
de ceea ce se face acum, ceea ce nu
s-a fãcut de 30 de ani!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Pânã acum s-a lucrat la
infrastructura drumului, s-au fãcut
rigolele ºi podeþele. Asfaltarea a
început de ieri, s-a turnat primul
strat în satul Pãsãrani, iar în
maximum 3 sãptãmâni va fi asfalt
pe 16 kilometri din lungimea
tronsonului, cei care traverseazã
intravilanul localitãþilor Pãsãrani,
ªuºiþa, Grozeºti ºi Cârceni.

pentru viaþa duhovniceascã a
credincioºilor unei parohii.
   Pânã în anul 2019, biserica din
satul Schitul de Sus precum ºi
biserica din Baloteºti au fost
pãstorite de obºtea monahalã de la
Mãnãstirea Topolniþa.
   Piatra de temelie a bisericii cu
hramul “Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul” a fost pusã în anul 1994,
cu binecuvântarea Î.P.S. Acad. Dr.
Nestor Vornicescu, Mitropolitul
Olteniei, de cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Dr. Damaschin Severineanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei.
   Lucrãrile de construcþie s-au
realizat între anii 1994-2004 cu
sprijinul Preacuviosului Pãrinte
Arhimandrit Pavel Nicolãescu,
stareþul mãnãstirii Topolniþa, cu
ajutorul enoriaºilor ºi al altor
donatori.
   Pictura sfântului locaº de
închinare s-a realizat între anii 2004-
2012 de cãtre familia pictorilor
Lãcrãmioara ºi Liviu Anton din
Bucureºti, în tehnica „fresco”, cu
sprijinul Primãriei Izvoru Bârzii ºi al
Secretariatului de Stat pentru Culte.

 Continuare în pag. 5
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În timp ce primarul  Orºovei,
Marius Simion Stoica, este ori

audiat pe la Judecãtorie, ori la taifas
cu Duicu, ori în campanie electoralã,
nepãsarea uºureazã bugetul local al

municipiului de 80.000 de lei. Deºi a
fost atenþionat sã ia mãsuri pentru

eliminarea poluãrii Dunãrii cu
deºeuri, primarul  a întors spatele

autoritãþilor ºi i-a tratat cu flit.
Deºi a fost notificat ºi avertizat de

Administraþia Bazinalã de Apã Banat
(ABA Banat) sã ia mãsuri cu privire la
poluarea cu deºeuri a apelor situate în
spaþiul hidrografic Banat, primarul
Orºovei a dat dovadã de o nepãsare
crasã. ªi pentru cã nepãsarea se
sancþioneazã, Unitatea Administrativ
Teritorialã (UAT) Orºova a primit o
amendã de 80.000 de lei.

Mai exact, în urma creºterilor de
debite ºi niveluri pe cusururile de apã
din arealul Banatului în ultimele
sãptãmâni, apa a antrenat ºi deºeurile

Nepãsare taxatã scump, pe banii orºovenilor!

Primãria Orºova, condusã de primarul Stoica, amendatã cu 80.000 de lei
provenite din depozite neautorizate. O
echipã de inspectori ABA Banat, din
cadrul Serviciului de Inspecþie Bazinalã
a Apei, s-a deplasat în control în
municipiul Orºova, în urma unei
sesizãri. Aici inspectorii au constatat
cã ambele maluri ale râului Cerna,
intravilan municipiul Orºova, erau
acoperite cu deºeuri diverse aduse de
apele mari (PET-uri, materiale plastice,
deºeuri vegetale).

„De asemenea, tot aici pe  malul stâng
al fluviului Dunãrea, intravilan municipiul
Orºova cât ºi pe luciul apei, existau PET-
uri, inspectorii au gãsit diferite materiale
plastice, deºeuri vegetale. Pentru
nesalubrizarea cursurilor de apã Cerna
ºi Dunãre, UAT Orºova a fost sancþionatã
contravenþional cu amendã de 80.000 lei,
conform Legii Apelor ºi i s-a impus ca
mãsurã salubrizarea malurilor ºi albiilor
celor douã cursuri de apã de pe raza
localitãþii Orºova pânã la data de 15 iulie
2020", scrie Ziua de Vest.

„Serviciul de Inspecþie Bazinalã a
Apei Banat va mai efectua în aceastã
perioadã ºi în urmãtoarele luni
controale pentru verificarea salubrizãrii
cursurilor de apã. Atenþionãm toate
UAT-urile sã ia mãsuri, sã verifice ºi
sã intervinã pentru îndepãrtarea
depozitelor necontrolate de deºeuri
aflate pe maluri, pentru a evita
antrenarea acestora în cursul de apã
ºi obturarea secþiunilor de scurgere.
În caz contrar, UAT-urile care vor
încãlca legislaþia vor fi amendate. ABA
Banat nu are ca obiect de activitate
colectarea deºeurilor de pe maluri ºi
din cursurile de apã, ci întreþinerea
albiilor ºi a malurilor acestora. Conform
legislaþiei în vigoare (Ordonanþa nr. 21/
2002 ºi Legea nr. 515/2002, art. 8)

aceastã obligaþie revine autoritãþilor
publice locale, care sunt direct
responsabile cu gestionarea regimului
deºeurilor în arealul administrat”, a
explicat Sorina Neaga, purtãtor de
cuvânt ABAB Timiºoara, pentru
ziuadevest.ro.

ªi pentru cã nepãsarea primarului
Stoica costã 80.000 de lei
municipalitatea, iar banii care se vor
plãti sunt bani publici, rezultaþi din
taxele ºi impozitele orºovenilor, facem
un apel cãtre Camera de Conturi
Mehedinþi sã efectueze un control la
UAT Orºova ºi sã impute  aceastã sumã
persoanei vinovate. Nu sunt obligaþi
orºovenii sã plãteascã nepãsarea ºi
grandomania unui primar!

Romeo Crîºmaru

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat contractul
pentru proiectarea ºi execuþia
lucrãrilor de modernizare, reabilitare
ºi dotare a Ambulatoriului Secþiilor

S-a semnat contractul pentru proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de modernizare a
Ambulatoriului Pneumologie I ºi II din cadrul Spitalului Judeþean Drobeta Turnu Severin

 Biroul de presã

Pneumologie I ºi II din cadrul
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin.
   “Mã bucur cã am ajuns în aceastã
fazã cu investiþia pe care noi am
proiectat-o cu ceva timp în urmã

pentru Secþiile Pneumologie I ºi II,
cu atât mai mult cu cât unitatea este
esenþialã în tratarea persoanelor
infectate cu Covid 19 care dezvoltã
probleme pulmonare. La semnarea
contractului, am stat de vorbã cu
reprezentanþii asocierii de firme care
a câºtigat licitaþia ºi am primit
asigurãri cã proiectul tehnic va fi
elaborat în scurt timp, pentru ca în
luna septembrie sã demareze efectiv
lucrãrile. Voi monitoriza cu atenþie
fiecare fazã a proiectului pentru a mã
asigura cã pacienþii mehedinþeni vor
avea condiþii bune de tratament,
dincolo de durerea provocatã de
boala de care suferã”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   La Secþiile Pneumologie I ºi II este
vorba despre consolidarea ºi

eficientizarea energeticã a clãdirilor
c1 + c2, dar ºi dotarea cu
echipamente medicale. Spaþiile
existente se vor recompartimenta,
spaþiul initial se va suplimenta cu alte
trei corpuri, astfel încât sã se asigure
circuitele medicale conform
standardelor în vigoare. La finalul
investiþiei, unitatea va fi autorizatã sã
funcþioneze cu 69 de paturi, iar timpul
de reacþie pentru cazurile grave va
scãdea. Totodatã, rata internãrilor
acute în spital se va micºora.
   Durata contractului de proiectare
ºi execuþie este de 16 luni, valoarea
fiind de 15.045.182 lei, fãrã TVA.
Suma este acoperitã din fonduri
europene pe Programul Operaþional
Regional ºi din bugetul propriu al
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

 urmare din pag. 4

Slujba de târnosire a bisericii din
satul Schitul de Sus a avut loc în data
de 26 august 2012, la slujbã
participând trei ierarhi membri ai
Sfântului Sinod ºi anume
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Academician

Biserica din satul Schitul...
Dr. Irineu Mitropolitul Olteniei,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi
Preasfinþitul Pãrinte Emilian
Loviºteanul, pe atunci episcop vicar
al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Pr. Marian Alin Giginã
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’ Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (XVIII)
13 iulie - Lucru’ naibii cu testele
astea! Iote ce zice dom’ doctor
Ciuhodaru, cum cã testul PCR - uau,
ce acronim sinistru pentru unii, ºi
nostalgic pentru alþii! - “dã foarte
multe erori”. Vestitul europarlamentar
ºi medic UPU Iaºi, dupã ce vine pe
contrasens cu decizia CCR care
susþine cã izolarea ºi carantinarea cã
ar fi o lipsire de libertate - adicã, vrea
dom’ doctor sã înþelegem cã izolarea
ºi carantinarea sunt binevenite -
susþine cã “pacienþi despre care s-a
crezut cã sunt pozitivi, deºi nu erau,
au fost internaþi alãturi de bolnavi
Covid-19”! Cât priveºte internarea cu
anasâna prin spitalele dedicate
exclusiv Covid-19, zice cã “noi
(doctorii - n.n.) nu putem fi
transformaþi în miliþie, ºi existã o lege
a drepturilor pacienþilor, care spune
pacientul are dreptul sã refuze
internarea”. Mai mult, faptul cã
persoane suspectate cã ar avea
Covid-19 au fost internate lângã altele
care aveau deja “este un malpraxis
evident, iar cei care au greºit, trebuie
sã plãteascã” Asta, cu “sã plãteascã”,
e simpaticã, foc!
14 iulie - Presa procovidianã titreazã
ºocant, terifiant, fulminant,
catastrofic, apocaliptic la maximum
cam aºa: “Focar de coronavirus la o
mãnãstire. 12 cãlugãriþe au murit într-
o lunã!”; “Aproape 700 de cazuri în
ultimele 24 de ore! Peste 2.000 de
persoane au decedat”; “Explozie de
infectãri! Situaþie criticã la Terapie
intensivã. Câþi români sunt internaþi
acum la ATI”  Hoo, cã se dãrâmã cerul,
fraþilor, lapãdã scoafele ºi intrã
Pluriversul în grevã!
15 iulie - Apropo de testele PCR, iote
ce zice cineva despre o prietenã
asistentã medicalã, care fãcea ºi teste
Covid, ºi cum a observat cã orice test
trimis se întorcea pozitiv, adicã
persoana testatã era infectatã. Aºa cã,
ºi contrariatã, ºi curioasã, a trimis
douã teste nefolosite, care, i-auzi,
colea, s-au întors tot pozitive! Pe
urmã, împreunã cu alte colege, au
continuat “testul” sinceritãþii testelor
Covid-19, ºi au trimis 10 teste
nefolosite. Rezultatele, bãnuiþi, nu?
Pozitive!
16 iulie - Pe la magazinele de cartier,
tip market, de când cu asaltul mediatic
plin de decese ºi infectãri pe bandã
rulandã, iar au apãrut termoscanerele
ºi termoscanatorii în uniforme ale
serviciilor de pazã! Unii dintre ei, mai
subtili, dar la precizãrile ºefilor, nu

   * Cu ceva timp în urmã, fãcea vâlvã
mare, totuºi nici acum stinsã, o
declaraþie a unei cucoane, mare ºefã
pe la finanþele mondiale, care se
tânguia cã bãtrãnii trãiesc prea mult
ºi cã au devenit o mare problemã
pentru economia mondialã. Nu vreau
sã-i amintesc numele, fiindcã la câte
vorbe dulci a primit, sunt convins cã
„andrisanþii” – pensionarii, de! – o
vor pomeni în vecii vecilor amin. Nu
ne-ar fi deranjat cã respectiva
cucoanã este... belã precum doamna
cu coasa în vacanþã, suntem fiecare
cu muianul dãruit de bunul
Dumnezeu, ci ne-a pus pe gânduri
doar faptul cã ºi dumneaei a intrat
cam de multiºor în structurile de
rezistenþã ale vârstei a treia, dacã nu
cumva chiar bate la uºa vârstei a patra.
Care o fi, pe la aceºti înalþi funcþionari
mondiali, vârsta de pensionare? Sau
ºi dumnealor sunt numiþi politic?
   * Numai cã aceastã bãbãtie
mondialistã a început sã facã prozeliþi
ºi pe malurile Dâmboviþei. Iatã, spre
exemplu, o duduie, pre numele ei
Mihaela Bãlãnoiu, ºefã adjunctã
peste farmaciºtii din România, a
postat pe reþelele de socializare, cu
câteva zile în urmã, un comentariu
absolut jignitor, la adresa
pensionarilor ºi persoanelor
defavorizate, care nu au posibilitãþi sã
îºi procure un anumit medicament,
pe care  dumneaei vrea sã le livreze
în exterior, la un preþ, aici, prohibitiv.
Nu ne intereseazã acum detaliile
manageriale ale afacerii, ci termenii,
limbajul în care este tratatã.
„Imaginaþi-vã, ei doresc acuma sã
vindem medicamentul pe care-l
trimitem acum în strãinãtate, la un preþ
de doar 159 RON. Avem lume gata
sã-ºi cumpere la orice preþ, cel puþin

Obiceiuri de slugã

10.000 RON per ambalaj (...). Iar ei îl
vor pentru 159 de lei. ªi pentru cine?
Cerºetorilor nenorociþi care sunt
inutili. Muncitorilor, care nu vor crea
niciodatã nimic util. ªi pensionarilor.
Pentru ce? Sunt bãtrâni. Lasã-i sã
moarã!. Dacã nu presiunea sau
inima, atunci altceva îi va ucide. Ca
ºi cum statul ar fi profitabil sã-i
întreþinã pe pensionari ºi aceºtia sã
trãiascã mult timp”. Fraze ºi idei de
necomentat, dincolo de care abia
dacã era suficient de acoperitã
frazeologia de extracþie nazistã. Aºa
este perceputã filosofia socialã în
România anului 2020. Se pare, totuºi,
cã Guvernul nu a rãmas inert ºi,
potrivit unor ºtiri recente, aceastã
Mihaela Bãlãnoiu ºi întregul
departament pe care-l conduce au
fost demiºi, iar acum s-ar face
cercetãri. Dar, dupã experienþa acestor
ani de confuzie, delãsare ºi aplicare
a mentalitãþii minimei rezistenþe,
putem paria cã respectivii vor fi repuºi
în funcþii în cel mai scurt timp cu
putinþã. Pensionarii vor simþi pe pielea
lor tãbãcitã de muncã ºi de boli toate
acestea. Cât îi priveºte pe guvernanþi,
ei îºi vãd liniºtiþi de ale lor, într-o
deplinã confrerie cu trupa de
specialiºti, care manipuleazã datele
evoluþiei coronavirusului dupã bunul
lor plac.
   * La recentele reuniuni europene de
la vârf, aºa zisul preºedinte al
României, purtând în mânã o servietã
de fost contabil de CAP, s-a þinut de
fustele – pardon, pantalonii! –
Angelei Merkel, fãrã a fi bãgat în
seamã de ceilalþi lideri europeni. El a
fost, de altfel, ºi singurul care a fãcut
notã discordantã, renunþând la
purtarea mãºtii. Obiceiuri din
mãrginimea Mãrginimii.

mai preiau temperatura clienþilor ce
vor sã intre, din frunte, ci de pe braþ!
Unii clienþi, scârbiþi, fac stânga-
mprejur, ºi nu mai intrã, alþii, nici nu
mai parcheazã, vireazã ºi pleacã la fel
cum au venit!
17 iulie - Preºedintele ghanez, Nana
Akufo-Addo, a citat un document al
Fundaþiei Rockeffeler din 2010,
preluat de pe website-ul acesteia, în
care se face rezumatul unei simulãrii
a unei “pandemii globale, paºii ce
trebuiau fãcuþi, diferitele ei faze,
diagrama generalã ºi rezultatele
prevãzute”, intitulat “Rockeffeler-
Lockstep 2010”. El s-a adresat
poporului sãu în acel discurs,
preluând citate ºi comentându-le din
acel document, care se referea, cu
subiect ºi predicat, la ceea ce s-a
întâmplat ºi se întâmplã în acest an,
pe planetã!
La câteva zile, cicã, domnul
preºedinte a murit!
18 iulie - Apropo de documentul
rockeffelerian, “lupta cea mare” se dã
între globaliºti, reprezentaþi de cei
care susþin Noua Ordine Mondialã, cu
instituþii precum NATO, UE, OMS,
BM, FMI etc ºi suveraniºti, cei care
susþin libertãþile fundamentale ºi
neimplicarea niciunei entitãþi supra-
naþionale în politicile interne ale
þãrilor. Covid-19 ar fi una dintre
armele scoase la bãtaie în urma unei
prãbuºiri evidente a conclavului
globalist! Aºa cã, lupta continuã,
Trump ºi Putin fãcând, cicã, echipã
contra globaliºtilor, care pierd teren
tot mai mult. În context, ieºirea Italiei
din UE, variantã tot mai credibilã, zice
gura lumii bune, ar arunca în aer toate
strategiile “noii ordini”, planeta
revenindu-ºi, încet, încet la o
normalitate cunoscutã. România este
de partea globaliºtilor, of course!
Bine, ea nici nu prea conteazã în
bãtãlia acestor titani ai politicilor
mondiale! E un fel de ºoricel care
râvneºte la postura de elefant!
19 iulie – O prietenã ºi-a fãcut, din
proprie iniþiativã, testul Covid-19.
Povestea cã i s-a bãgat o tijã pe una
din nãri, de a simþit cã i s-a atins
creierul, ºi cã a avut clar senzaþia
pierderii cunoºtinþei, câteva minute...
Eu nu ºtiu, zic doar ce a povestit ea,
dar cred cã voi afla/VOM AFLA
curând, cu toþii, cã aºa prevede
partea a doua a documentului
rockeffelerian, vaccinarea obligatorie!
Nici dracu’ nu scapã!

(GNews pt conf. DDS)
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Alãturi de consilierii liberali
voi propune un proiect de hotãrâre
de Consiliu Local care sã asigure o
transparenþã totalã în activitatea
Primãriei Drobeta Turnu Severin ºi
a instituþiilor subordonate.
   Proiectul presupune realizarea pe
website-ul Primãriei Drobeta Turnu
Severin a secþiunilor Contracte,
Registrul Lunar de Plãþi ºi Acte de
Control unde se vor publica
contractele încheiate de instituþie,
plãþile efectuate în baza
contractelor, precum ºi actele de
control încheiate cu privire la
activitatea instituþiei.
   Astfel, pe website-ul Primãriei
Drobeta Turnu Severin se vor
publica :
- Toate contractele încheiate de
primãria municipiului Drobeta Turnu
Severin. Contractele scanate, cu
semnãtura pãrþilor, vor fi publicate
în termen de 10 zile de la data
semnãrii acestora de cãtre pãrþi.
- Toate plãþile efectuate de primãria
municipiului Drobeta Turnu
Severin în luna precedentã, cu

Transparenþã totalã
în administraþie

 Viceprimar Daniel Cîrjan

precizarea titlului în baza
cãruia se realizeazã plata, cãtre
cine a fost realizatã plata,
precum ºi cuantumul sumei
plãtite. Data limitã pentru
publicarea datelor menþionate
este 15 a lunii curente pentru
plãþile efectuate de primãria
municipiului Drobeta Turnu
Severin în luna precedentã
- Toate actele/rapoartele de
control efectuate de cãtre toate
instituþiile publice abilitate sã

efectueze controale la Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin,
în termen de 5 zile de la
comunicarea oficialã cãtre Primãria
municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Asigurarea unei transparenþe
totale în activitatea administraþiei
publice locale este foarte
importantã deoarece asigurã
cetãþenilor acces nelimitat la
deciziile luate de autoritãþi ºi
reprezintã ºi un mijloc de a controla
civic activitatea aleºilor locali.
   Mai mult, transparenþa în
activitatea administraþiei publice
este importantã ºi pentru a înlãtura
percepþia general rãspânditã cu
privire la existenþa corupþiei în
sistemul public. Este nedrept ca
anumite cazuri de corupþie sã
afecteze toþi angajaþii din sistemul
public care îºi fac treaba cu
onestitate ºi corectitudine.

Severinenii meritã sã ºtie cum
le sunt cheltuiþi banii publici ºi
mã voi  asigura cã vor fi  în
permanenþã informaþi!

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.
   Vom vorbi acum despre un proiect
cultural inedit, ce a fost câºtigat de
Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural ºi este cofinanþat de
Administraþia Fondului Cultural
Naþional, administraþie ce
funcþioneazã în cadrul Ministerului
Culturii. Este vorba de un proiect nou:
“Octogon. 8 colþuri cu poveºti
digitale despre Cetatea Severinului”,
proiect ce aplicã pentru prima oarã
în peisajul cultural din regiunea de
sud-vest a României conceptul de
”digital storytelling” în
valorificarea ºi prezentarea unui
obiectiv de patrimoniu (Cetatea
Medievalã din Drobeta Turnu
Severin), pe coordonatele care
presupun antrenarea totalã ºi
exclusivã a publicului, în
dezvoltarea de conþinut (poveste).
   Despre ce este vorba, pe scurt: un
grup de liceeni vor învãþa ºi vor
construi poveºti digitale scurte ºi
extrem de personalizate, de maxim 5-
6 minute, despre evenimente din viaþa
Cetãþii Severinului. Aceºtia vor fi
pregãtiþi, ghidaþi ºi asistaþi în procesele
creative de 2 specialiºti italieni de la
MeltingPro, una dintre cele mai
apreciate organizaþii din Europa în
dezvoltarea de conþinut digital pentru
muzee ºi obiective de patrimoniu,
implicatã într-un proiect european de
referinþã în acest sens – ”Mu.Sa -
MUseum Sector Alliance”; http://
www.project-musa.eu/.

“Octogon. 8 colþuri cu poveºti
digitale despre Cetatea Severinului”

   Astfel, cetatea se transformã într-un
spaþiu public plin de pagini ale istoriei
unde se spun aceste poveºti digitale
surprinzãtoare, unele fantastice, altele
despre întâmplãri reale ale locului.
Poveºtile proiectate în diferite spaþii ale
cetãþii vor beneficia în timpul
proiecþiilor ºi de un strat de accesorii
ºi de completãri narative aduse, pentru
fiecare poveste în parte, de tineri actori
în devenire, colaboratori ai Palatului
Culturii Teodor Costescu din Drobeta
Turnu Severin. Astfel, turiºtii vor avea
parte de o un itinerar inedit în care pot
interfera cu “Poveºtile Cetãþii”, prin
implicarea directã în ...poveste.
   Despre paºii ºi modul efectiv în
care va fi implementat proiectul, vom
reveni cu informãri ºi reportaje în
mass-media, în social-media online
dar ºi pe reþelele de socializare, acolo
unde direcþia noastrã a dezvoltat în
doar doi ani o interesantã ºi
diversificatã reþea de pagini ºi web-
siteuri unde sunt puse în valoare
obiectivele noastre turistice ºi unde
pot fi accesate informaþii diversificate
despre toate activitãþile întreprinse
dar ºi despre modul de implementare
al proiectelor culturale.
   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 com0unicare proiect
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Trãim un vis urât, unul dintre
coºmarurile oricãrei naþiuni adâncite

în somnul profund al nepãsãrii
imbecile. Politicienii români, ajunºi

la putere dupã ce au trecut prin
filtrele nenumãrate ale excluderii

celor meritoºi din poziþiile de decizie
ale statului, au epuizat subiectele

fireºti ale dezbaterilor preelectorale
(ele dovedindu-se de fiecare datã
minciuni sfruntate) ºi au trecut la

stadiul negocierilor cu monedã forte:
libertatea ºi moartea cetãþeanului.
Iohannis - bocitorul de la

Cotroceni
   Cel care ar trebui sã menþinã la cote
rezonabile moralul naþiunii, aºa-
numitul factor de stabilitate al þãrii,
omul cu cele mai mari sinecuri din
România, pare a se fi transformat în
cioclu-ºef. Cineva (noi-plebea
amorþitã, cei din adunãtura care îl
susþine sau vreunul mai breaz din
molatica opoziþie) ar fi trebuit sã-l
trezeascã din visurile în care se
închipuie pãrintele drastic al unei
naþiuni prea proaste pentru a-l merita.
Mai nou, atâta face: cobeºte! N-a fost
în stare nici sã copieze
comportamentul marelui licurici care
(conform news.ro., citat de bursa.ro)

Moartea românilor, subiect de troc politic

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

simþind corect pulsul þãrii, procedeazã
inteligent: „Preºedintele republican,
care doreºte sã fie reales în
noiembrie, este tot mai critic faþã de
oficialii din domeniul sãnãtãþii din
guvern ºi recomandãrile lor, pe fondul
creºterii numãrului cazurilor de
infectãri care pune în pericol relaxarea
restricþiilor la nivel naþional”.
    La noi, invariabil, fiecare nouã
ieºire la rampã a preºedintelui
marcheazã o nouã ameninþare la
adresa cetãþeanului. Cetãþean
devenit, conform viziunii klausiste,
în modul cel mai stupid posibil,
pericolul public numãrul unu al
cetãþeanului însuºi. Jongleriile cu
moartea românilor nu sunt noi în
discursul politic al preºedintelui
Iohannis. Ne amintim, cu nepãsarea
specificã locuitorilor acestui spaþiu
mioritic, despre zâmbetul satisfãcut
al preºedintelui tuturor peneliºtilor
atunci când, la instalarea
„Guvernului meu” în palatul din
Piaþã, rostea celebra propoziþie: „A
trebuit sã moarã oameni…”.
   Întrucât pentru acea declaraþie cu iz
de ameninþare nimeni nu l-a dat de-a
berbeleacul din Deal, întrucât mai apoi
i s-a dat apã la moarã pentru a se
considera un adevãrat monarh, acum
este firesc sã i se parã cã viaþa ºi
moartea românilor se aflã la discreþia
toanelor sale politice. Prin urmare, sã
nu ne mirãm cã recidiveazã! Ieºit
pentru scurt timp din înalta sferã a
preocupãrilor sale princiare, cu numai
câteva zile în urmã, stãpân absolut pe
destinele noastre, inflexibil ca un cub
de beton, excelenþa sa ne anunþa încã
treizeci de zile de privaþiuni. Ele urmau
altor peste o sutã ºi însemnau
prelungirea timpului cât nu vom fi

liberi, a perioadei când vom
putea fi hãrþuiþi de oricare
poliþist supãrat pe nevasta lui
prea jucãuºã, amendaþi, bãtuþi
ºi încãtuºaþi pentru cã ne-a
cãzut masca sub nas, internaþi
cu forþa într-un spital-puºcãrie
de orice medic chinuit de
constipaþie, sau consideraþi
umanoizi inconºtienþi pentru cã
la un moment dat nu am
apreciat corect cei 1,5 metri
care ar despãrþi (dupã pãrerea
unora) viaþa de moarte.
Complet neindicat pentru un
politician adevãrat (ºi nu pentru
un politruc, cum singur se
caracterizase), exact atunci, în
momentul funestului anunþ,
domnul WKI se dezlãnþuie plin
de furie, ameninþându-ne cu moartea:
„P.S.D. tergiverseazã ºi pe mine mã
surprinde acest cinism exagerat de
care dã dovadã P.S.D., tergiversând
aceastã lege. P.S.D. priveazã guvernul
de instrumente de luptã cu pandemia.
Aceastã tergiversare prin care P.S.D.
vrea sã parã interesat poate sã coste
viaþa a zeci sau sute de români (sn).
Reiau apelul cãtre Parlament. Aprobaþi
o formã bunã a legii! Astfel, veþi fi
moralmente rãspunzãtori de moartea
poate a zeci sau chiar a sute de
români! (sn). Acest comportament,
aceastã tergiversare este intolerabilã!”.
Repetarea obsesivã a aceloraºi cuvinte,
semnul distinctiv al unui intelect sãrac,
aparþine rostitorului de la Cotroceni
(parcã mai ieri, în discursul din 9 iulie,
cu ipocrizia-i caracteristicã a fãcut apel
la „unire”, dar nu l-a þinut prea mult;
acum a revenit la starea sa de
(a)normalitate ºi la încãlcarea
obligaþiilor constituþionale prin re-

agitarea bãþului prin
gard - n.r.).

Ludovic Orban
nu se lasã mai

prejos
   Miºcându-se ca un
peºte ventuzã în siajul
p r e º e d i n t e l u i ,
autocarantinat ºi
autoamendat dupã ce
a comis o bãutã
zdravãnã în cabinetul
sãu de ºef al
miniºtrilor, domnul

prim-ministru prooroceºte nenorociri
peste nenorociri. Pentru ele, dã vina
pe popor, pe Curtea Constituþionalã,
pe P.S.D. (vinovaþii de serviciu - n.r.),
pe oricare alt oponent. „C.C.R. a decis
cã nu existã o bazã legalã pentru ca
cetãþenii diagnosticaþi ca fiind bolnavi
sã fie trataþi în spital ºi cã orice
pacient infectat cu COVID care nu
vrea sã stea în spital poate sã plece
din spital. De asemenea, Curtea ne-a
lãsat fãrã instrumentele de carantinã,
posibilitatea de a carantina localitãþi,
cartiere, zone. […] Noi am avut soluþii
ºi de data asta iarãºi venim cu soluþii.
Vreau sã reamintesc cã în urma unei
decizii C.C.R., toate amenzile date de
instituþiile cu drept de control au fost
anulate printr-o decizie a C.C.R., ca
ºi filialã a P.S.D.. Vã reamintesc cã
de la trecerea de la starea de urgenþã
la stare de alertã ne-am trezit cu o
altã decizie a C.C.R. pe care am
putut sã o rezolvãm printr-un proiect
de lege adoptat de urgenþã în
Parlament, dar adoptat cu multe
modificãri” ne spune, senin, cel care
trebuie sã vegheze la respectarea
legii în România ºi care îndemna
populaþia la nerespectarea Deciziei
C.C.R.! „Dacã nu luam mãsura
izolãrii ºi carantinã, România era
Italia la pãtrat” a mai declarat el
mândru de sine la unul dintre
posturie de televiziune…

 continuare în numãrul urmãtor
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Politicienii insistã cã vor
avea loc alegeri locale. Acestea
sunt programate la finalul lunii
septembrie. Ceea ce pãrea doar un
film cu final prost la început de an
se confirmã acum. Finalul de an ar
putea fi mai rãu decât debutul
pandemiei. Nu sunt semne cã noul
coronavirus slãbeºte ºi cã statele
reuºesc sã îl controleze ºi sã îl
anihileze. Se vehiculeazã cã oricine
ar putea contacta coronavirusul ºi
ar putea sã se infecteze chiar dacã
a fost deja pacient COVID 19.

În mod clar cã aºteptãm degeaba
dupã un vaccin ºi, dacã va apãrea,
va fi probabil prea târziu. Este un
virus foarte puternic ºi care nu iartã
pe nimeni. Mai ales pe cei bãtrâni ºi
bolnavi. Cei care sunt deja bolnavi
ºi bãtrânii sunt bolnavi, dat fiind
faptul cã trupul uman are o duratã
de viaþã limitatã ºi în partea a doua
a vieþii începe sã cedeze. Faptul cã
cei bãtrâni dispar mai devreme ar
putea sã bucure statele pentru cã nu
vor mai avea grija sistemului de
pensii. Cu toate acestea, sistemele
de pensii ar trebui sã fie

 ªtefan Bãeºiu

10 zile decisive pentru pandemie ºi alegeri
independente de voinþa statului.

Statul consumã toþi banii din
pensii, cu toate cã dupã 40 de ani de
muncã, omul ar trebui sã ºtie exact
unde sunt banii sãi, câþi sunt acolo,
cât este dobânda ºi sã poatã dispune
de aceºtia chiar ºi integral, nu lunar.

Este aiuritor ca statul sã le spunã
oamenilor cã nu mai poate sã
plãteascã pensii. Este aberant chiar,
dat fiind faptul cã lucrãtorii cotizeazã
la sistemul de pensii ºi la cel de
sãnãtate ºi banii sãi se duc într-un
buget fãrã fund din care se
consumã, fãrã sã se ºtie exact cum.
Este adevãrat cã anumite operaþii sau
medicamente sunt foarte scumpe, iar
în sistemul actual bolnavul este
tratat, indiferent de costuri.

Nu i se poate spune însã cã nu i
se poate achita pensia, pentru cã
omul a cotizat. În funcþie de cât a
cotizat sã fie ºi beneficiar de pensie.
Numai în sistemul acesta. Nu este
normal ºi legal sã existe pensii
speciale, în afara sistemului de
cotizare. Pensia se calculeazã în
funcþie de cât a cotizat fiecare. Nu
este nimeni deasupra sau nu ar

trebui sã fie. De ce existã categorii
speciale de pensionari? Pânã la
urmã sunt foarte mulþi români care
ar avea dreptul la pensii speciale.
Sã zicem profesorii, medicii,
minerii, siderurgiºtii . De ce
parlamentarii sau judecãtorii
trebuie sã aibe pensii speciale? De
ce pompierii sã nu fie beneficiari
de pensii speciale?

Cert este cã suntem într-o
perioadã extraordinarã. Trãim
vremuri extraordinare ºi este nevoie
de politici ºi decizii extraordinare.
Statul, controlat de partidele aflate
la guvernare, trebuie sã ia decizii în
interesul cetãþenilor. Pe de o parte
este nevoie de venituri mai bune
pentru cetãþeni (pensii, salarii sau
alocaþii) ºi de mãsuri medicale care
sã stopeze pandemia de coronavirus
(spitale dotate, medicamente,
tratamente), iar pe de altã parte sunt
interesele puterii ºi a partidelor care
se aflã la conducere. Politicienii de
la Guvern sunt interesaþi sã îºi
conserve puterea, sã rãmânã la
butoane, sã poatã sã numeascã în
funcþii, sã poatã organiza licitaþii,
sã controleze bugetul ºi banii pe
care îi repartizeazã. Este uneori
uºor sã câºtigi puterea, dar mai
greu este sã o pãstrezi.

Este clar cã liberalii vor sã
organizeze cât mai repede alegeri
pentru cã ºtiu cã vor pica în
sondaje, dacã nu vor veni cu

beneficii rapide pentru populaþie.
Adicã majorãri de pensii ºi de
salarii. Pe de altã parte, pandemia
de coronavirus loveºte cu putere în
imaginea guvernului.

Acest guvern se lãuda cu modul
în care a stãpânit pandemia în
starea de urgenþã. Acum asistãm la
o explozie de cazuri ºi la o poveste
nedoritã: sistemul de sãnãtate ar
putea sã cedeze. Urmãtoarele 10
zile ar putea fi decisive, dacã nu
vom asista la o scãdere a numãrului
de cazuri. ªi se pare cã nu. Se
estimeazã cã vom asista la o
creºtere a cazurilor de COVID în
luna august. Ce se va întâmpla cu
alegerile din septembrie? Vom
pune mascã ºi vom merge la vot?
Este greu de crezut. Dacã ar fi vorba
de terase, de magazine, de
restaurante, de concediu, de mare,
lumea mai merge cu mascã sau fãrã
mascã. Va fi greu de pus masca ºi
de mers la vot pentru cã omul în
aparenþã ºtie cã sunt tot ãia ºi nu
are un câºtig direct ºi imediat. Ce
campanie va fi fãrã contactul cu
cetãþeanul? ªi aºa se minte mult.
Acum se va minþi ºi mai mult. Cert
este cã pentru românul de rând
pandemia de coronavirus s-a
încheiat pentru mulþi români când
au vãzut fotografia din sediul
Guvernului de la petrecerea cu
trabuce ºi esenþe tari în pahare.
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Educaþia patrioticã în familie ºi ºcoalã - temei
al iubirii universale (3)

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”.

Disciplinele de ºtiinþe exacte, naturale ºi tehnice
rãmân esenþiale. Fãrã ele nu se poate face ºcoalã,
adicã pregãtire pentru viaþã. Dar haideþi sã nu
renunþãm la umanioare ºi sã nu acuzãm ºtiinþele
sociale de toate relele de pe lume, sã nu reducem
orele de românã, de istorie, de latinã, de geografie,
de filosofie etc.! Pe lângã alternativa ºi pe lângã
exerciþiul minþii pe care ni le oferã, disciplinele
acestea ne ajutã sã nu devenim pietre peste pietre.
Limba românã este cea mai frumoasã creaþie
spiritualã a poporului român, este o construcþie
pe care numai noi, oamenii, o putem distruge, nu
timpul, nu vântul, nu intemperiile ºi nici catastrofele
naturale. Iar istoria este viaþa noastrã, fiindcã în
viaþa noastrã se cuprinde tot prezentul celor care
au trãit în trecut. Ca sãmânþa plantei, viaþa noastrã
are în ea toatã zestrea lãsatã de înaintaºi. De ce s-
o acoperim de ignoranþã? Azi, când ne ducem la
Roma, la Paris ºi la Londra ºi vedem un capitel
corintic, o ogivã goticã ori o statuie de rege,
împãrat, politician sau om de litere ori de ºtiinþã,
avem ºansa sã nu ne simþim ca viþelul la poarta
nouã, ci sã recunoaºtem, sã preþuim, sã ºtim. Cum
sã conºtientizãm ceea ce avem ºansa sã vedem,
dacã nu facem ºcoalã serioasã? Omenirea are o
experienþã în privinþa educaþiei, iar aceasta trebuie
continuatã ºi valorificatã.

Sã-i preþuim mai întâi pe elevi, pentru cã fãrã ei
profesorii ar fi de prisos ºi pentru cã ei sunt
profesorii de mâine. O sã ziceþi cã nu toþi elevii se
fac profesori! E drept ºi nici nu trebuie, dar cei mai
buni absolvenþi trebuie sã fie, mãcar pentru o
vreme, ºi profesori, fiindcã numai din profesori buni
ies elevi buni. Elevul este o mlãdiþã, iar mlãdiþele
trebuie ocrotite. Cel mai uºor lucru pentru un ºef
(iar profesorul este un fel de ºef, fiindcã dirijeazã
un grup) este ispita de a fi ironic, orgolios, rãu,
vindicativ. Evident, la ºcoalã, neºtiinþa ori alte
abateri se cuvin sancþionate, dar cu generozitate,
seninãtate ºi blândeþe. Elevul este maturul in nuce
ºi de el trebuie sã avem grijã. Jignirea unui elev de
cãtre un profesor poate sã aibã urmãri psihice pentru
întreaga viaþã a celui aflat în formare în momentul
agresiunii verbale. Trebuie, fireºte, sã-i cinstim ºi
pe pãrinþii elevilor, deoarece ei le-au dat naºtere
elevilor noºtri, ei sunt foºti elevi ºi ei vegheazã ca
rãsadul sã devinã fiinþã maturã în întreagã.
   Sã avem grijã ºi de profesori, care nu au nevoie de
mare lucru, nu cer pensii speciale (cine le-ar da?) ºi
nici averi materiale. Unde aþi vãzut profesor bogat,
bogat în sens propriu, nu cu niºte bani puºi deoparte
pentru bãtrâneþe? Profesorii nu pot deranja pe nimeni
pe lumea asta, din moment ce se mulþumesc cu un
„Bunã ziua!”, cu bineþea fireascã. Iar dacã cel care
dã bineþe mai adaugã ºi vorba magicã „Mi-aþi fost

profesoarã!” ori „Mi-aþi fost profesor!”, atunci omul
de la catedrã nu mai are nevoie de nimic. Îºi opreºte
un nod în gât ºi merge mai departe, poate adus uºor
de spate, dar cu o luminã în ochi care face sã fie
înnobilat ca de o aurã cereascã.
   Dascãlii ºi elevii sunt ecuaþia ºcolii, iar aceia care
au fost ºi sunt la ºcoli de mare tradiþie pot spune Et
in Arcadia ego!, pentru cã sunt privilegiaþii sorþii.
Clãdirile au rostul lor, au valoarea ºi au farmecul
lor, dar sufletele conteazã cel mai mult. Sã le
spunem tinerilor cã locul românilor este în
România, cã avem ºi noi ºcoli bune, în care trebuie
sã înveþe. Corifeii generaþiei Marii Uniri aveau locuri
de muncã extraordinare (plãtite regeºte) la Paris
sau în alte centre din Occident ºi, totuºi, au venit la
Cluj, ori la Bucureºti, ori la Iaºi, ca sã construiascã
pe solul pãrinþilor ºi bunicilor lor. Ei ne-au învãþat
- cum ar fi spus Vasile Pârvan - „datoria vieþii
noastre”. ªcoala transmite virtuþi ºi valori - dincolo
de cunoºtinþe - dar transmite mai ales încredere ºi
speranþã. Un dascãl nu are voie sã ucidã speranþa
ºi sã zdruncine încrederea. Iar cei care, acum un
secol, au fãcut România Întregitã au avut, se pare,
mai multe cunoºtinþe decât noi, dar au avut, cu
siguranþã, ºi mai multã speranþã ºi mai mare
încredere, chiar ºi atunci când totul pãrea pierdut.
Secretul reuºitei lor a fost munca, în acord cu
vechiul adagiu latin, uitat astãzi: „Natura nu dã
nimic omului fãrã mare stãruinþã” (Nihil homini
natura, sine magno labore, dat).
   Ar fi bine sã le urmãm pilda întru toate cele de
bine, sã ne învãluim de setea cunoaºterii ºi sã
construim, nu sã dãrâmãm. Construcþia înseamnã
a-i învãþa pe copii ºi pe tineri cã educaþia, ºcoala,
cultura, credinþa sunt cheia succesului, nu averea,
învârteala, ºmecheria ºi minciuna. Înaintea plãcerii
ºi a confortului trebuie puse munca ºi stãruinþa, iar
înaintea egoismului trebuie sã stea dãruirea pentru
aproapele nostru. Numai cã, din aceastã dãruire
generalã, nu ne putem exclude valorile noastre de
români, fiindcã, dacã nu mai suntem români, nu vom
fi nimic decât frunze în bãtaia vântului. Pãrinþii ºi
dascãlii trebuie sã-i înveþe pe copii enorm de multe
lucruri care þin de esenþa noastrã umanã, dar unul
nu poate lipsi dintre ele: iubirea de neam, de strãmoºi
de valori, fãrã de care nu avem cum sã înþelegem ºi
sã iubim alte neamuri ºi alte valori ºi nici omenirea
în ansamblul ei. Orice pãdure trãieºte prin arborii ei,
aºa cum lumea globalã existã prin concertul naþiunilor
sale. Sã facem ca „muzica” acestui concert sã aibã
acorduri divine, capabile sã exprime „Oda bucuriei”!

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

„Inteligentul” asimptomatic
jigneºte specia umanã

prin însãºi existenþa sa (2)
 urmare din numãrul trecut

Neconformându-se recomandãrilor ipocrite
recente ale „inteligentului” asimptomatic (scãparea
atacului devenit tradiþional ºi obligatoriu la adresa
„ciumei roºii”), Sic-Mandolina naþionalã de la
„ciuma galbenã” ºi-a exprimat indignarea bahicã
faþã de amânarea votului Senatului României
privind aºa-numita lege a carantinãrii.

Supãrare fireascã, pentru cã fãrã-de-legea
respectivã îi va permite Lucovidului sã aresteze la
„domiciliu” sau la alte „domicilii” gen Jilava,
Rahova sau Bãlãceanca, oricând, pe oricine nu este
de acord cu emanaþiile „inteligentului”
asimptomatic ºi/sau emisiile etilice
guvernamentale, sub pretextul contaminãrii cu
SARS COV 2, sã-i confiºte arestatului de la lenjeria
de corp ºi masca de protecþie a individului vizat, la
maºinã, casã ºi ce-or mai vrea muºchii ºi penele
lor. „Proiectul legii privind carantinarea stupefiazã
prin gravele încãlcãri ale drepturilor omului ºi prin
mãsuri incredibile chiar ºi în dictaturi. […] Legea
nu reglementeazã doar mãsurile în cazul Covid-
19, ci orice situaþii de risc […] de acum, pânã la
Apocalipsã!”[2]. Prin parafrazare, putem spune cã
ºi drepturile ºi libertãþile prevãzute în Carta
Internaþionalã a Drepturilor Omului ºi Constituþia
României se împuºcã, nu-i aºa ?! Curat murdar!

Sârbii sunt un popor demn, noi, românii avem
alte ocupaþii ºi vom pieri din pricina neputinþei
noastre de a fi Oameni! Suntem o þarã bolnavã, dar
nu de virus, ci de prostie, ticãloºie ºi hoþie,
acceptând docili dictatura unui bolnav mental ºi a
guvernelor sale de incompetenþi nemernici ºi
corupþi, „penali” cu dosare penale, telecomandaþi
de la Bruxelles, Berlin, Washington ºi dracu’ mai
ºtie de unde! Soluþia: sã procedãm asemenea
sârbilor care refuzã mãsurile cretinoide impuse de
conducãtorii lor vremelnici, refuzã vaccinarea
obligatorie, îºi impun voinþa… ºi, sper cã vor avea
câºtig de cauzã.

Revenind la „inteligentul” asimptomatic, pentru
a proteja populaþia României împotriva urmãrilor
contaminãrii cu o maladie mult mai agresivã ºi
periculoasã decât Covid-19, dar ºi pentru a proteja
sinistrul personaj de consecinþele propriilor acþiuni
nefaste viitoare, se impune internarea sa urgentã
într-un aºezãmânt de profil, de maximã siguranþã,
pentru cã, aºa cum declara un „clasic în viaþã”,
„Acest humanoid jigneºte specia umanã prin
simpla lui existenþã”. Treziþi-vã români, luaþi-vã
soarta în propriile mâini, altfel suntem condamnaþi
la moarte sigurã!

Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele
Academiei Române ; 25 Iunie 2020

[2] Ion Cristoiu -  https://www.mediafax.ro/editorialistii/
ion-cristoiu-mai-ceva-ca-intilnirea-lui-moise-cu-dumnezeu-
de-pe-muntele-sinai-19420047 - 12 iulie 2020
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Pânã pe 27 iulie 2020, persoanele
interesate sã devinã ofiþeri în domeniul
situaþiilor de urgenþã, se pot înscrie pentru
participarea la concursurile de admitere
organizate în cadrul Academiei de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”, respectiv
Facultatea de Pompieri ºi Facultatea de
ªtiinþe Juridice ºi Administrative.
   În cadrul Facultãþii de Pompieri, programul
de studii “Instalaþii pentru construcþii –
pompieri”, au fost scoase la concurs 40 de
locuri, dintre care un loc pentru romi ºi 2
locuri pentru candidaþii proveniþi din sistemul
de protecþie socialã, iar în cadrul Facultãþii
de ªtiinþe Juridice ºi Administrative sunt
disponibile 13 locuri, alocate IGSU,
programul de studii ”Drept”.
   Cererea-tip de înscriere se completeazã în
mod lizibil, se semneazã ºi se depune la
sediul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului Mehedinþi, de
cãtre candidaþii cu domiciliul sau reºedinþa
înscrisã în cartea de identitate în judeþul
Mehedinþi, pânã la data de 27 iulie 2020, de
luni pânã vineri, în intervalul orar 09.00-
15.00, iar în zilele de sâmbãtã ºi duminicã în
intervalul orar 08.00-15.00.
   Pentru a participa la concursul de admitere,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii legale ºi criterii specifice:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi domiciliul
în România;
b) sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
d) sã fie apþi din punct de vedere medical,
fizic ºi psihologic;
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniþi
sau sã îi împlineascã în cursul anului în care
participã la concursul de admitere;
f) sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã de
bacalaureat;
g) sã aibã un comportament corespunzãtor
principiilor ºi cerinþelor de conduitã admise
ºi practicate în societate;
h) sã nu aibã antecedente penale, cu excepþia
situaþiei când a intervenit reabilitarea;
i) sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de
judecatã pentru sãvârºirea de infracþiuni;
j) sã nu fi fost destituiþi dintr-o funcþie
publicã sau sã nu le fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
k) sã nu fi desfãºurat activitãþi de poliþie
politicã, astfel cum sunt definite prin lege;
l) sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani împliniþi
în anul participãrii la concursul de admitere;

ISU Mehedinþi recruteazã candidaþi
pentru Facultatea de Pompieri ºi Facultatea de

ªtiinþe Juridice ºi Administrative
În ultima perioadã, în spaþiul public s-au

înmulþit apelurile de implicare voluntarã ºi ajutorarea
semenilor aflaþi în suferinþã, pentru care un strop de
sânge înseamnã salvarea vieþii.
   Jandarmii mehedinþeni sunt parte a comunitãþii ºi
participã constant la campaniile sociale iniþiate de diferiþi
reprezentanþi ai societãþii civile, iar de aceastã datã s-au
alãturat Patriarhiei Române, în efortul comun de a aduce
speranþã ºi încredere celor a cãror viaþã depinde de un
gest atât de simplu: acela de a dona sânge. Astfel,  nouã
elevi au donat sânge în cadrul acestei campanii, iar doi
studenþi de la Academia de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”
Bucureºti au donat pentru a ajuta familia unui coleg, care
are nevoie urgentã de transfuzii sanguine. Gestul viitorilor
jandarmi poate fi un exemplu ºi pentru ceilalþi cetãþeni,
care pot dona sânge ºi pot ajuta astfel semenii aflaþi
în dificultate.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Viitorii jandarmi
au donat sânge

ªapte studenþi ai Academiei de Politie “Alexandru
Ioan Cuza” desfãºoarã pânã pe data de 14 august a.c., stagiul
de practicã prevãzut în programa de învãþãmânt, în cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi.
    În primele douã zile ale stagiului de practicã, studenþii
vor urma un program de acomodare cu specificul unitãþii,
le vor fi prezentate instructaje, programul ºi misiunile unitãþii.
Ulterior, ei vor fi repartizaþi în structurile de ordine  ºi
siguranþã publicã, fiind coordonaþi de jandarmi cu experienþã
care au calitatea de tutori profesionali.
   Stagiul de practicã are un caracter practic-aplicativ, iar
principalele modalitãþi de pregãtire  sunt: însuºirea modului
de acþiune în cadrul elementelor de dispozitiv, studiul
individual, participarea la misiunile planificate, activitãþile
având drept scop, aprofundarea ºi consolidarea
cunoºtinþelor asimilate, formarea, dezvoltarea ºi
perfecþionarea deprinderilor practice.
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul

Studenþi ai Academiei de
Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”

Bucureºti, în practicã la
Jandarmeria Mehedinþi

m) sã nu aibã tatuaje ori elemente
ornamentale, de orice naturã, aplicate,
inserate sau implantate, pe/ în corp,
neacoperite de vestimentaþie, în þinuta de
varã; - verificarea cerinþei se realizeazã cu
ocazia examinãrii medicale, criteriul
specific nu se aplicã pentru candidaþii de
la Facultatea de Pompieri;
n) sã fi obþinut la purtare, în perioada studiilor
liceale, media de cel puþin 9.00, cu excepþia
candidaþilor care au absolvit instituþii de
învãþãmânt de nivel liceal în state membre ale
Uniunii Europene în care nu se evalueazã prin
notã/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) sã nu fi fost exmatriculaþi pentru abateri
disciplinare dintr-o instituþie de învãþãmânt.
În vederea constituirii dosarului de recrutare,
candidaþii depun documentele solicitate
pânã la data de 04 august 2020. Tot pânã la
aceeaºi datã, se va realiza evaluarea
psihologicã a candidaþilor la unitatea de
recrutare, conform planificãrii.
   Proba eliminatorie de evaluare a
performanþei fizice va avea loc în perioada 24
- 29 august 2020, iar proba de evaluare a
cunoºtinþelor între 01 - 02 septembrie a.c.
Probele de concurs se susþin potrivit arondãrii
în urmãtoarele centre de selecþie:
a) în cadrul ªcolii de Subofiþeri de
Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti pentru candidaþii
înscriºi la Facultatea de Pompieri;
b) în cadrul ªcolii Militare de Subofiþeri
Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica”
Drãgãºani pentru candidaþii înscriºi la
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative
(programul de studii „Drept”) din judeþele:
Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea.
   Repartizarea ºi planificarea pentru evaluarea
performanþei fizice ºi de evaluare a
cunoºtinþelor se realizeazã de cãtre Academia
de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” ºi sunt aduse
la cunoºtinþa candidaþilor, în timp util, prin
postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei
de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”, precum ºi al
celorlalte centre zonale de selecþie.
   Informaþiile complete privind admiterea
sunt postate la sediul inspectoratului, dar ºi
pe site-ul instituþiei la adresa
www.isumehedinti.ro, secþiunea Despre
instituþie – Organizare - Carierã. Cei interesaþi
pot obþine detalii suplimentare ºi la Serviciul
Resurse Umane din cadrul ISU “Drobeta”,
telefon 0252/311212.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE



informaþiiOBIECTIV mehedinþean 23 - 29.07.2020pag. 12

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc în atenþie
treburile gospodãreºti. Sunt momente bune pentru
curãþenii generale, reamenajãri interioare sau reparaþii
curente. Relaþiile cu membrii familiei sunt tensionate,
deoarece acorzi prea mult timp activitãþilor de la
serviciu. Se deschide o nouã etapã familialã ºi
domesticã, astfel cã depinde numai de tine sã aranjezi,
din start, ambientul familial ºi domestic. În domeniul
profesional se vor repune în discuþie situaþii ce nu au
fost depãºite corect în alte etape de viaþã. Poate
interveni o restricþionare a îndatoririlor sociale sau
relaþiile cu ºefii sã intre într-un con de umbrã. Mentalul
cotidian este destul de confuz, aºa încât fereºte-te sã
iei decizii de orice fel. Poate exersarea lecþiei tãcerii ar
fi cea mai indicatã pentru perioada traversatã. Relaþia
cu persoana iubitã poate cunoaºte ceva fluctuaþii, dar
sunt pasagere. Spre finalul sãptamânii se întrezãresc
treburi de rutinã plus provocãri parteneriale. Îngrijeºte-
þi sãnãtatea!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii eºti mai mult pe drumuri.
Este posibil sã-þi planifici cãlãtorii atât în interes de
serviciu, cât ºi personale. Totuºi, rãsturnãrile de
situaþie pot fi frecvente, aºa încât verificã atent toate
detaliile aferente. Se deschide un capitol relaþional
nou, în ceea ce priveºte relaþiile cu persoanele din
anturajul apropiat. Relaþiile cu strãinãtatea sunt ostile,
putându-se reitera situaþii trecute ce nu au fost
soluþionate sau înþelese corect. S-ar putea sã afli veºti
neplãcute legate de cineva drag, dar nu lua de bun
chiar tot ce auzi. Gândirea ºi comunicarea sunt
deficitare, aºadar evitã deciziile sau concluziile. În zilele
de 23 ºi 24 iulie, cele mai indicate activitãþi sunt cele
casnice. Poþi face cu succes curãþenii generale,
reamenjãri interioare sau te poþi gândi la achiziþionarea
unei locuinþe noi. Sfãtuieºte-te cu membrii familiei în
privinþa stãrii tale de spirit. Sufletul tãu are nevoie de
introspecþie ºi multã liniºte. Creativitatea este la cote
înalte, iar arta ºi personajele ei te pot destinde foarte
mult. Sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

 Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare. Te poþi
ocupa de cumpãrãturile cotidiene sau de verificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli. Cadourile ºi
recompensele pot fi frecvente. Se pot repune în
discuþie chestiuni financiare legate de taxe, impozite
sau datorii de orice fel. Verificã atentã documente ce
vizeazã bani ºi bunuri, deoarece ai putea descoperi
nereguli. Se deschide o etapã financiarã în ceea ce
priveºte veniturile obþinute dintr-un loc de muncã.
Redefinirea scãrii valorilor morale ºi materiale este
una dintre lecþiile actuale. Zilele de 23 ºi 24 iulie îþi
aduc în atenþie rudele ºi prietenii apropiaþi. Dialogurile
cu aceºtia te pot nemulþumi, dar sunt importante. Ai
mulþi susþinãtori în toate demersurile tale, dar existã ºi
unele persoane false. Discerne pe îndelete, sfaturile
ºi îndemnurile primite. Acþioneazã numai dupã ce eºti
ferm convins cã te îndrepþi în direcþia doritã. Pentru
ultimele zile ale sãptãmânii, astrele îþi recomandã
treburile gospodãreºti ºi compania celor dragi. O
reuniune de familie sau rãsfoitul unui album cu poze
îþi poate aduce multã liniºte ºi voie bunã.

(23 - 29 iulie 2020)

 Continuare în pag. 13

Horoscop

Au trecut câþiva ani de când ne-a pãrãsit (18 ian.
2015).  Îl cunosc zeci de generaþii de elevi ºi de
studenþi olteni, fie cã le-a fost profesor la liceu, fie
la seminar, fie la facultate. Gorjean cãlit de necazuri,
a venit de timpuriu în Craiova ºi ºi-a croit cu greu
un drum prin tot felul de hãþiºuri ºi hãrþuieli. Nu e
uºor sã te duci în Craiova ºi sã ajungi Cineva. Mereu
craiovenii te socotesc un intrus ºi cautã sã te
marginalizeze. Ei se ajutã între ei, sunt legaþi prin
tot felul de fire nevãzute; tu, veneticul, te simþi mereu
singur în mijlocul lor. Aºa a fost ºi Pãrintele Buzera.
Dar nu s-a lãsat învins.ªi-a valorificat la maximum
talanþii cu care l-a înzestrat Dumnezeu, a muncit
pe brânci, a sacrificat multe din cele personale,
dar a reuºit sã fie Cineva în Craiova, în Oltenia,
în România. Profesor de elitã, absolvent de
Teologie ºi Conservator, doctor în muzicologie,
a predat muzica la mii de copii ºi tineri de-a lungul
vieþii, încercând sã-i facã sã le vibreze sufletele
la frumuseþea artei.

Nu s-a mãrginit la atât. A colindat satele, arhivele
ºi bibliotecile, a cules nenumãrate cântece populare,
le-a stabilit notaþia muzicalã, pe multe le-a
transformat în coruri armonizate pe douã, trei ºi patru
voci. A publicat multe cãrþi ºi nenumãrate articole
ºi studii în revistele bisericeºti ºi cele laice. Am
realizat bibliografia revistei “Mitropolia Olteniei” din

In memoriam: Pr. Prof. Alexie Buzera

La sfârºitul perioadei analizate, se manifesta o
creºtere a optimismului pe pieþele financiare
internaþionale, dupã ce liderii europeni au
transmis un mesaj puternic prin semnarea
planului de relansare a economiei din UE, în
valoare de 750 miliarde euro.

Creºterea apetitului pentru risc a asigurat un
culoar favorabil euro, care a crescut la 1,1507 –
1,1584 dolari, valori care se mai întâlneau la
începutul lui 2019.

Criza sanitarã ºi economicã confirmã proiecþiile
din ultima perioadã în ceea ce priveºte moneda
americanã, care îºi vede tot mai erodatã poziþia,
odatã cu scãderea ponderii  sale în cadrul
rezervelor de care dispun bãncile centrale

Aceastã evoluþie a fãcut ca media dolarului sã
coboare de la 4,2317 la 4,1942 lei, o valoare
asemãnãtoare fiind atinsã în urmã cu un an.
Reamintim cã la începutul pandemiei, în martie,
dolarul a atins maximul istoric de 4,5316 lei.

Deprecierea monedei americane este însoþitã,
în mod tradiþional, de creºterea preþului metalului
galben, ca o formã de protecþie a investiþiilor.

Preþul gramului de aur stabilit de BNR a urcat
miercuri de la 248,0953 la 250,2612 lei, ca o
consecinþã a exploziei a preþurilor de pe pieþele
specializate, unde uncia a sãrit la 1.848 – 1.861 dolari,
valori care se mai înregistrau în urmã cu nouã ani.

Începând cu 8 iulie cursul euro s-a menþinut
constant peste pragul de 4,84 lei iar culoarul de
tranzacþionare din piaþa localã s-a redus la 4,84
– 4,846 lei.

Aceasta în contextul în care, guvernatorul
Mugur Isãrescu amintea  recent „stabilitatea
relativã a cursului de schimb al leului”, în cadrul

„Stabilitatea relativã” a leului s-a stabilizat
declaraþiei sale de presã, drept una dintre cauzele
reglajelor fine realizate în piaþa monetarã.

În acest sens atrage atenþia faptul cã începând
cu 8 iulie cursul euro s-a menþinut constant peste
pragul de 4,84 lei iar culoarul de tranzacþionare
din piaþa localã s-a redus la 4,84 – 4,846 lei, iar
media a fost stabilitã miercuri la 4,8401 lei.

Criza sanitarã urmatã de cea economicã a impus
bãncii centrale scãderea dobânzii sale cheie, care
a fost adusã în iunie la 1,75%, dar ºi de injecþii
masive de lichiditate prin operaþiuni de tip repo,
mãsuri care au fãcut ca ratele la credite sã se
reducã.

Conform ultimei declaraþii de presã a
guvernatorului Mugur Isãrescu media zilnicã a
operaþiunilor de tip repo s-a situat în perioada
15 iunie – 15 iulie la circa 3,7 miliarde lei.

La finalul perioadei, 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, a stagnat la 2,24%, o
valoare apropiatã înregistrându-se la jumãtatea
lui ianuarie 2018, iar cel la 12 luni s-a menþinut
la 2,35%.

Moneda elveþianã s-a depreciat pânã la 1,074
– 1,08 franci/euro, ceea ce a fãcut ca media ei sã
alunece de la 4,5370 la 4,4909 lei.

Cursul lirei sterline a scãzut la finalul perioadei
de la 5,3686 la 5,3141 lei,

Bitcoin creºtea miercuri pe platformele
specializate la 9.300 – 9.400 dolari.

Analiza cuprinde perioada 14 – 22 iulie.

anii 1948 – 2008 ºi am fost uimit descoperind
numãrul mare de materiale publicate acolo de
Pãrintele Buzera. Nu m-a impresionat numai
numãrul lor, ci ºi migala cu care au fost alcãtuite.
Punea suflet în tot ºi în toate, era în stare sã se
documenteze pânã în pânzele albe înainte de a
încredinþa hârtiei câteva rânduri. ªtia sã se apropie
de oameni, de copii ºi de tineri, sã-i încurajeze, sã
le îndrume paºi, preocupãrile, sã le modeleze
idealurile. ªtia sã-ºi facã prieteni ºi prietenii, care
sã dureze o viaþã ºi chiar mai mult. Întreþinea o
vastã corespondenþã cu personalitãþi de elitã ale
culturii româneºti, se îngrijea cu un devotament
rar întâlnit de familie, de biserica la care era preot
paroh, de tot ºi de toate.

Pãrintele Buzera trãia viaþa cu o intensitate greu
de întâlnit în vremea noastrã. Era conºtient de
importanþa fiecãrei clipe ce-i era datã de Ziditor ºi
voia cu orice preþ sã lase ceva în urma sa. ªi a lãsat!
Opera sa va vorbi despre autorul ei multã vreme de
aici înainte, fiindcã nu se va putea scrie o istorie
adevãratã a învãþãmântului muzical în Oltenia, fãrã
a se aminti ºi de contribuþia sa.

Este în categoria oamenilor la mormântul cãrora
nu poþi vorbi decât de viaþã.

Dumnezeu sã te ierte, Pãrinte Buzera, ºi neºtearsã
fie-þi amintirea! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 Radu Georgescu
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Autor: AstroCafe.ro

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Începutul acestei sãptãmâni te aduce în atenþia
tuturor. Eºti vesel, plin de energie ºi cu mult chef de
a rezolva totul. Recomandabil este sã-þi canalizezi
eforturile cãtre relaþiile parteneriale ºi colaborãrile în
care eºti implicat sau vrei sã te implici. Se pare cã în
aceste zone se vor repune în discuþie etape rãmase
nerezolvate sau, dacã doreai sã lucrezi la un proiect,
posibil sã te rãzgândeºti. Se aºterne în calea ta o
nouã direcþie de viaþã, astfel cã ceea ce gândeºti ºi
plãnuieºti acum, are ºanse bune de materializare la
momentul potrivit. Pe 23 ºi 24 iulie sunt posibile
cadouri, recompense sau cumparãturi necesare traiului
zilnic. Pe de altã parte, se apropie schimbãri
importante ale remuneraþiei primite de la un loc de
muncã. În plan profesional existã în continuare multã
forfotã. Poziþia ta socialã este controversatã, iar unii
îþi urmãresc îndeaproape fiecare pas. În a doua parte
a sãptãmânii, se întrezãresc multe drumuri pe distanþe
scurte. Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi
prietenii apropiaþi pot fi la ordinea zilei. Afli informaþii
deosebite, utile pe termen lung.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În primele zile ale sãptãmânii eºti retras ºi orientat
doar cãtre treburile tale. Te gândeºti la abordarea unei
alte etape de viaþã, astfel cã meditaþia ºi izolarea de
forfota cotidianã sunt binevenite. Unele probleme de
sãnãtate se pot accentua. Fii atent la toate semnalele
organismului ºi consultã medicul de specialitate. La
serviciu se pare cã unele activitãþi trebuie reluate, întrucât
nu au fost rezolvate corect. Relaþiile colegiale sunt
tensionate, dar evitã sã rãspunzi la provocãri. Pe 23 ºi
24 iulie te vei simþi bine, strãlucind în mijlocul celorlalþi.
Gândirea ºi comunicarea sunt umbrite, recomandabil
fiind sã eviþi deciziile majore sau discuþiile în
contradictoriu. Foarte controversate sunt acum relaþia
cu strãinãtatea ºi cãlãtoriile pe distanþe lungi. S-ar putea
sã fii nevoit sã cãlãtoreºti departe de þarã în scopuri
turistice sau pentru studii, însã pot apãrea tot soiul de
neplãceri. În a doua parte a sãptãmânii vor apãrea
chestiuni legate de bani. Sunt posibile cheltuieli,
cadouri, recompense sau îmbunãtãþiri ale salariului primit
de la un loc de muncã. Pentru odihnã ºi revigorare,
pleacã într-o micã excursie alãturi cei dragi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

 Prietenii ºi protectorii îþi sunt alãturi încã de la
începutul sãptãmânii. Sunt posibile neînþelegeri, veºti
alarmante legate de bani, dar fii prudent ºi selecteazã
informaþiile ce vin cãtre tine. Mentalul cotidian este la
cote scãzute, aºa încât vorbeºte cât mai puþin ºi strictul
necesar. Se deschide o nouã etapã relaþionalã, în ceea
ce priveºte prietenii ºi persoanele din mediul
profesional. Hotãrârile importante luate acum vor avea
efecte benefice pe termen lung. Relaþiile sentimentale
pot cunoaºte turnuri deosebite. S-ar putea ca o relaþie
mai veche sã se strice definitiv. Capitolul financiar
este evidenþiat prin cheltuieli pe facturi, taxe, servicii,
însã sunt ºanse bune de a primi salariul, un bonus,
cadouri sau mãcar informaþii bune, referitoare la bani
ºi bunuri personale. În zilele de 23 ºi 24 iulie, dorinþa
de retragere din forfota vieþii este la cote înalte.
Sãnãtatea devine vulnerabilã. Nu se recomandã
consultaþii, analize medicale ºi intervenþii chirurgicale,
decât în cazuri speciale. În a doua parte a sãptãmânii
te vei simþii mai bine, revenind în mijlocul celorlalþi
cu mult entuziasm.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Domeniul profesional deschide sãptãmâna pentru tine.
Sunt posibile dialoguri aprinse cu un ºef, însã sunt
momente pasagere. Se prefigureazã o etapã profesionalã
nouã, cu multe sarcini de lucru deosebite, a cãror efecte
le vei resimþi pe termen lung. Se pare cã vei fi nevoit sã-
þi orientezi eforturile ºi în sectorul casei ºi familiei. Existã
chestiuni legate de bunuri patrimoniale ce nu au fost
soluþionate corect în trecut, iar acum începe o perioadã
bunã de a le rezolva. Un membru al familiei poate avea
probleme de sãnãtate. Acordã-i ajutorul, dar ocupã-te
mai întâi de treburile tale. Relaþiile parteneriale sunt
dinamice ºi este nevoie de prudenþã, rãbdare, toleranþã.
Deciziile majore luate în aceastã perioadã vor avea efecte
pe termen lung. Zilele de 23 ºi de 24 iulie sunt potrivite
pentru întâlniri ºi dialoguri cu prietenii. Reþine sfaturile
ºi îndemnurile primite, deoarece te ajutã mult ºi bine.
Spre sfârºitul sãptãmânii, astrele îþi recomandã odihnã
ºi introspecþie. Se pot accentua problemele vechi ale
sãnãtãþii. Foloseºte doar remedii naturiste pentru
îmbunãtãþirea stãrii tale generale. Cu puþin efort ºi
bunãvoinþã, vei depãºi totul cu foarte bine.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Începutul sãptãmânii îþi aduce în atenþie relaþiile cu
strãinãtatea. Îþi poþi planifica unele cãlãtorii în þinuturi
îndepãrtate, dar se pare cã cele în apropierea casei au
mai mult succes. Alþii se pot ocupa de forme de instruire
necesare locului de muncã. Se pare cã ai ceva restanþe
la capitolul studii, aºa încât ocupã-te pe îndelete de acest
sector. Se deschide un capitol nou, benefic, legat de
cãlãtorii, studii, relaþii cu strãinãtatea. La serviciu ai multe
de fãcut, însã selecteazã prioritãþile, deoarece sãnãtatea
este foarte vulnerabilã. Fii prudent în relaþiile colegiale.
În zilele de 23 ºi 24 iulie pot apãrea tensiuni în relaþiile
cu ºefii. Aceºtia îþi pot face reproºuri, dar vei reuºi sã
depãºeºti totul cu bine. În a doua parte a sãptãmânii,
astrele îþi trimit în ajutor prietenii ºi protectorii. Poþi afla
informaþii interesante legate de o relaþie sentimentalã
înfiripatã de curând. Nu lua de bun chiar tot ce auzi ºi
filtreazã totul cu mintea ºi cu sufletul tãu. Organizeazã o
micã petrecere pentru cei dragi ºi lasã grijile deoparte.
Ai nevoie de odihnã, discreþie ºi chiar de îngrijiri medicale
de specialitate.
  Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Astrele recomandã pentru începutul sãptãmânii
chestiunile financiare. Este vorba despre achitarea
taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Atenþie la
salariul primit de la un loc de muncã! Este posibl ca
acesta sã întârzie sau sã se diminueze. Se contureazã o
etapã financiarã favorabilã, mai ales pentru secþiunea
bani ºi bunuri comune cu alþii, moºteniri, partaje, venituri
obþinute din colaborãri. Provocarea majorã a
urmãtoarelor zile constã în gãsirea echilibrului între
valorile materiale ºi cele spirituale. Pentru cã nivelul
energie vitale fluctueazã, ocupã-te doar de treburile
uºoare. Joi  se va accentua dorinþa de rafinare sufleteascã.
Vizionarea pieselor de teatru, lecturarea unei cãrþi
deosebite, studiul, documentarea pe o temã personalã
sau profesionalã, planificarea unor cursuri sau
participarea la seminarii, conferinþe pe teme spirituale
sunt cele mai potrivite. La finalul intervalului analizat apar
situaþii dinamice în plan profesional. Fii prudent! Cheful
tãu de distracþii ºi aventuri îi poate nemulþumi pe cei din
jur. Pentru alþii, copiii ºi problemele lor sunt în centrul
atenþiei. Ai prieteni de nãdejde în preajmã, de aceea ar fi
bine sã te bucuri de compania ºi sfaturile lor.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În primele zile ale sãptãmânii, astrele îþi recomandã
sã te ocupi de relaþiile parteneriale ºi de colaborãrile în
care eºti implicat sau vrei sã te implici. Se pare cã eºti
nemulþumit de modul cum au evoluat lucrurile într-un
proiect comun, însã hiba este doar la tine. Se deschide
o etapã partenerialã nouã, de bun augur pe termen
lung. Profitã de aceste momente ºi rezolvã direct orice
situaþie trenantã, însã pregãteºte-te ºi pentru colaborãri
noi. Zilele de 23 ºi 24 iulie îþi aduc în atenþie aspectele
financiare legate de banii ºi bunurile altora. Achitã-þi
taxele, impozitele, datoriile de orice fel sau verificã, dacã
este cazul, situaþia documentelor bancare sau a celor
speci f ice moºtenir ilor.  Este nevoie de atenþie
permanentã la ce se petrece acasã ºi cu membrii
familiei. Comunicarea este deficitarã, una se gândeºte
ºi alta se spune. Este posibil ca un membru al familiei
sã aibã probleme de sãnãtate sau de altã naturã ºi sã fii
nevoit sã acorzi ajutor. Pentru ultimele zile ale
intervalului analizat, orienteazã-þi eforturile cãtre
activitãþi culturale. Informaþiile din ºi despre strãinãtate
sunt interesante ºi utile pe termen lung.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Treburile de la serviciu deschid sãptãmâna pentru tine.
Relaþiile colegiale lasã mult de dorit, fiind posibile
neplãceri de tot felul. Se prefigureazã o nouã etapã
profesionalã, astfel cã pot intra în discuþie sarcini de
lucru noi, colegi noi, schimbãri benefice ºi cu efecte pe
termen lung. Dozeazã-þi eforturile, întrucât organismul
tãu este obosit. Evitã consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale în prima parte a sãptãmânii.
Sunt posibile dialoguri aprinse cu partenerul de viaþã,
acesta îþi poate reproºa faptul cã în ultima vreme eºti mai
mult plecat sau cã rezolvi treburile altora în detrimentul
celor familiale. Te poþi ocupa ºi de studii, poate chiar de
unele în afara graniþelor þãrii. Totuºi examenele,
interviurile ºi capacitatea de asimilare a cunoºtinþelor nu
sunt susþinute în aceastã perioadã. Bine este sã abordezi
cu prudenþã segmentul educaþiei ºi sã încerci sã eviþi
deciziile majore. Relaþiile cu anturajul apropiat sunt bune,
dar existã ºi neînþelegeri, deoarece mentalul cotidian se
aflã într-un con de umbrã. La finalul sãptãmânii se
întrezãresc chestiuni financiare ce au legãturã cu
strãinãtatea sau cu studiile.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Începi sãptãmâna vesel ºi bine dispus. Eºti pus pe
ºotii, însã ceilalþi nu au chef de glumele tale. Se
contureazã o etapã sentimentalã nouã, astfel cã vei aborda
cu totul altfel iubire ºi implicaþiile ei. Relaþiile sentimentale
cunosc suiºuri ºi coborâºuri, dar recomandabil este sã
nu le dai atenþie. Totuºi, fii prudent, întrucât dreptatea
este de partea celorlalþi. În privinþa prietenilor se vor
repune în discuþie chestiuni mai vechi ce nu au fost
înþelese corect sau au rãmas nerezolvate. De unii prieteni
s-ar putea sã te îndepãrtezi ºi sã te apropii de alþii. Dacã
eºti implicat în organizaþii umanitare s-ar putea sã
descoperi lucruri neplãcute ºi sã încerci sã te detaºezi.
Sau existã ºi varianta sã aderi la alte grupuri ale cãror
mentalitãþi sau scopuri sunt mai apropiate de sufletul
tãu. Zilele de 23 ºi 24 iulie îþi aduc multã forfotã la serviciu.
Relaþiile colegiale sunt tensionate, dar bine ar fi sã te
ocupi doar de treburile tale ºi sã nu rãspunzi la provocãri.
Sãnãtatea este vulnerabilã. Spre sfârºitul sãptãmânii,
astrele îþi recomandã sã te ocupi de relaþiile parteneriale.
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   Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar sau universitar din promoþia
2020 trebuie sã se înscrie în baza de date
a Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Mehedinþi ca ºomer
neindemnizat, într-o primã fazã, în termen
de 60 de zile calendaristice de la data
absolvirii studiilor. Termenul de 60 de zile
calendaristice de la data absolvirii studiilor
este termen de decãdere din drepturi.
   Dacã termenul de 60 de zile
calendaristice menþionat anterior nu este
respectat, prin neprezentare sau prezentare
dupã acest termen pentru a fi înregistraþi
ca ºomeri neindemnizaþi, absolvenþii
instituþiilor de învãþãmânt pierd dreptul de
a mai primi ulterior indemnizaþia de ºomaj.
   AJOFM Mehedinþi informeazã
absolvenþii de liceu promoþia 2020,
indiferent dacã promoveazã sau nu
examenul de bacalaureat, sau dacã nu
participã la examenul de bacalaureat, cã
termenul de 60 de zile calendaristice a
început din data de 30 mai 2020 (conform
ordinului ministrului educaþiei naþionale
privind structura anului ºcolar 2019-
2020, pentru clasele terminale din
învãþãmântul liceal anul ºcolar s-a
terminat în data de 29 mai 2020), ultima
zi de înregistrare fiind 28 iulie 2020.
   Elevii care nu au situaþia ºcolarã
încheiatã la unele discipline, se pot
înregistra în evidenþele AJOFM Mehedinþi
în termen de 60 de zile calendaristice de

COMUNICAT DE PRESÃ
privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj absolvenþilor

diferitelor instituþii de învãþãmânt promoþia 2020

Studenþii instituþia de
învãþãmânt a Ministerului

Afacerilor Interne vor efectua
stagiul de pregatire la

Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Mehedinþi/Viitori

ofiþeri de poliþie vor beneficia
de experienþa ºi sprijinul

colegilor pentru
aprofundarea cunoºtinþelor

de specialitate
Opt fete ºi zece bãieþi, studenþi

ai instituþiei de profil amintitã,
vor efectua stagiul de pregãtire
pânã la data de 14 august a.c.,
la Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Mehedinþi.
   Ei au fost repartizaþi la
structurile de specialitate din

Studenþi ai Acedemiei de Poliþie
“Alexandru I. Cuza”, în stagiu de

pregãtire la Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Mehedinþi

la data promovãrii examenelor de
corigenþã (data înscrisã în adeverinþa
eliberatã de instituþia de învãþãmânt).
   Adeverinþa de absolvire a claselor
terminale trebuie sã conþinã precizarea
exactã a datei absolvirii cursurilor (zi,
lunã, an), potrivit ordinului ministrului
educaþiei naþionale.
   Actele necesare fiecãrui absolvent al unei
instituþii de învãþãmânt pentru depunerea
dosarului de ºomer neindemnizat sunt:
- cartea de identitate, original ºi copie
xerox;
- diplomã, certificat de studii, adeverinþã,
dupã caz, eliberatã, în condiþiile legii, de
una din instituþiile de învãþãmânt gimnazial,
profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular, autorizat
sau acreditat în condiþiile legii, original
ºi copie xerox;
- declaraþie pe proprie rãspundere, sub
sancþiunile aplicate faptei de fals în
declaraþii, cã nu are restricþii medicale care
o împiedicã sã presteze muncã sau cã are
eventuale restricþii medicale care o
împiedicã sã presteze o anumitã muncã.
   Informaþii suplimentare pot fi obþinute de
la sediul AJOFM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, bd. Carol I nr. 3, telefon
0252/319029.

Director  executiv,
Ioan Suru
Consilier superior,
Mihail Sorin Marinescu

cadrul inspectoratului, iar sub
supravegherea atentã a ofiþerilor
de poliþie vor dobândi
cunoºtiinþe teoretice ºi practice
necesare apãrãrii, respectãrii ºi
promovãrii drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor, a proprietãþii publice
ºi private respectiv asigurarea ºi
menþinerea siguranþei publice.
   Conducerea Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Mehedinþi
le-a dorit succes ºi putere de
muncã, asigurându-i de un
sprijin real pentru a-ºi putea
îndeplini în mod corespunzãtor
atribuþiile ce le revin.

COMPARTIMENTUL
RELAÞII PUBLICE
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    Originar din comuna Opriºor, mehedinþeanul
Dragoº Constantin Albu (19 ani) a semnat cu
nou-promovata în Liga 2 FCU Craiova.
Descoperit de Miºu Vintilã la AS Unirea Tricolor
Drobeta, Albu ºi-a continuat cariera la ªtiinþa
Craiova, CSS Craiova ºi ªcoala de Fotbal “Gicã
Popescu” Craiova, iar în 2017 a plecat în Olanda,
la FC Utrecht, pentru care a jucat la echipele de
juniori U17 ºi U19, dar ºi la echipa a II-a de
seniori, care activeazã în eºalonul secund. În
perioada în care a evoluat la GP Craiova, Albu
ajunsese cãpitan al echipei naþionale de juniori
U17, dar ºi-a pierdut banderola la ceva timp dupã
transferul în Olanda.
   Mehedinþeanul vrea sã-ºi relanseze cariera,
o datã cu transferul la FCU Craiova, motivat ºi
de faptul cã-l va avea coechipier ºi pe fratele
sãu mai mic Andrei Cãtãlin Albu (16 ani),
adus ºi el în aceastã varã la echipa patronatã
de Adrian Mititelu, de la Viitorul Constanþa.

Fraþii Albu au semnat cu FCU Craiova

Dupã cazurile de Covid-19
apãrute la Dinamo Bucureºti, CFR
Cluj sau CS Universitatea Craiova,
unde mai mulþi jucãtori sau membri
ai staff-ului tehnic au fost depistaþi
pozitiv, preºedintele Ligii
Profesioniste de Fotbal, Iustin
ªtefan, a propus ca toate cluburile
sã stea izolate în cantonamente
pânã la încheierea campionatului.
“Din perspectiva mea, fobalul
românesc trãieºte astãzi cele mai
grele vremuri din istoria lui. Vorbim
de un rãzboi cu un virus ºi de o
competiþie care trebuie sã se

Liga 1, afectatã de Covid

 Mircea  Oglindoiu

desfãºoare. Dacã ne uitãm la tot ce
se întâmplã în România astãzi, vedem
cã situaþia este din ce în ce mai grea.
Ceea ce s-a întâmplat la nivelul

întregii Românii, creºterea numãrului
de cazuri, s-a întâmplat ºi în zona
fotbalului. Nu accept ideea cã fotbalul

trebuie sã se întoarcã într-o stare de
urgenþã, atât timp cât activitatea în
România merge mai departe. Am
discutat cu domnul ministru zilele
trecute ºi am fost de acord sã cãutãm
o formã de izolare, fie cã vorbim de
autoizolare la domiciliu, fie cã vorbim
de cantonament. În aceastã sãptãmânã
vor fi retestate toate cluburile din Liga
I, vom vedea exact cum stã situaþia, le
vom transmite în continuare
recomandãri legate de autoizolare sau
chiar de intrare în cantonament imediat
dupã testare, aºa cum a sugerat ºi
reprezentantul guvernului. Trebuie sã
terminãm aceastã competiþie”, a
declarat Justin ªtefan. De la CFR Cluj,
jucãtorii Adrian Pãun, Grzegorz
Sandomierski, Damjan Djokovic,
Cristi Manea, Claudiu Petrila, Cristi
Bãlgrãdean, Cãtãlin Golofca, Bogdan
Aldea (preparator fizic), Costin
Curelea (antrenor secund), Cristian

   “Eu ºtiam cã Dragoº Albu este dorit, cu
ardoare, de Gicã Hagi, la Viitorul, dar dacã a
semnat cu FCU Craiova, îl felicit pe Adrian Mititelu
pentru acest transfer. Gicã Popescu (n.r. - actual
manager la Viitorul Constanþa)  îl ºtia ºi el foarte
bine, deoarece Dragoº a crescut la noi, la ºcoala
de fotbal, dar, din pãcate, nici pe acest jucãtor nu
am obþinut nimic, dupã ce a plecat în Olanda.
Dragoº este un jucãtor de echipã naþionalã, un
mijlocaº central foarte bun, ºi a fost cãpitan la
mai toate grupele de juniori de la lot. ªtiam cã
fratele lui mai mic era la Viitorul, dar dacã Adrian
a reuºit sã îl aducã ºi pe el la Craiova, atunci o sã
vedeþi cã FCU a fãcut douã transferuri foarte bune”,
a spus Paul Rãducanu, managerul ªcolii de Fotbal
Gicã Popescu.
   Fraþii Albu se alãturã astfel severineanului
Samuel Zimþa (20 ani), sosit la FCU Craiova
în urmã cu 2 sezoane, de la echipa italianã
Brescia, pentru care a jucat la juniori.

Dragoº Constantin  Albu

Andrei Cãtãlin Albu

Iulian ªtefan
Moldovan (antrenor de portari), Cristian
Dragotã (preparator fizic), Radu Pralea
(kinetoterapeut) ºi Dan Petrescu
(antrenor principal) au fost depistaþi
pozitiv.

La nivelul lotului, cea mai afectatã
este Dinamo, unde jucãtorii Valentin
Lazãr, Filip Mrzljak, Mattia Montini,
Ionuþ ªerban, Diego Fabbrini, Ricardo
Grigore, Mihai Popescu, Alexandru
Rãuþã, ªtefan Fara, Andrei Sin,
Aleksander Mitrovici, Dan Tãlmaciu,
Marco Ehamnn, Andreas Mihaiu,
Valentin Borcea, Mihai Neicuþescu,
Daniel Popa ºi Robert Moldoveanu
au fost infectaþi cu Covid-19. Mai
multe meciuri au fost amânate din
aceastã cauzã, iar Liga 1 e în pericol
sã nu se mai poatã încheia la termen.
UEFA a anunþat cã 3 august este data
limitã la care fiecare þarã trebuie sã
anunþe echipele calificate în cupele
europene.

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;

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

* 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 plas-
tic, 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, judeþul MEHEDINÞI
Tel./fax: 0252314338
www. sanitar-severin.ro

VÃ AºTEPTÃM!
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Mã nepoate, e zarva mare
pi la unii ºi liniºte pi alþii pin curte.
Pin curte pi la nea Palaºcã, pi la
Europa, sã scoasã terasa di la
naftalinã, mai pune omu la ciorap
ceva, câtva. Peste drum sã
pregãteºte altã terasã, a lu nea
Duicu, ca la motorinã nu trag prea
mulþi, poate doar ãia care nu ºtiu
poveºtile de pe Valea Cernei.

Mai nou, nea Adrian are ºi

antemergãtor, în persoana unui
fost primar, cã mai nou nea
Gherghe face racolãrile ºi
prezentarea candidaþilor la foncþia
de primar în diferite comune ale
judeþului Mehedinþi. ªi aºa stie
‘mnealui câte ºanse mai are la
Severin, mãcar sa scoatã ceva
voturi pin judeþ, de niscaiva
conseleri, sã nu plece cu mâna
goalã, cã nu aºa e obiºnuit.

Între timp veni ploaia peste
Severin ºi mai era puþin pãnã sã
iasã oamenii cu bãrcile ca pe
Dunãre, de ziceai cã sunt la
Veneþia cu gondola, aºa dete de
sus peste oraº. Mai ºtii cã de aia
nu desfundã autoritãþile scurgerile!

 nea Mãrin

Sucã ºi nea Gherghe antemergãtoru, nea Virgilicã priceputu
ºi alba-neagra pe sãnãtatea mehedinþenilor

Mã nepoate, da sã ne reamintim
de ghiduºiile pe bani mulþi, primiþi
ca un fel de cadou doar de unii
dintre cei ce au avut pesta porcinã
pin fermele lor, din partea DSVSA
Mehedinþi. Cicã totu’ s-a fãcut  ºi
cu ºtirea celor di la Prefecturã. O fi
fost pestã, cum zâc specialiºtii, dar
sã fie sacrificaþi doar porci între 200
ºi 400 de kilograme, parcã ieste cu
întoarcere mare, bate la oichi, vorba

lu al lu Zbanghiu. Acuma, ãi din
conducerea DSVSA Mehedinþi, mai
ales cei ce se ocupã de sãnãtatea
animalelor, ºtie ce specialist le bagã
la semnat asemenea documente?!
Domn prefect ºi organele abilitate
de pe plan local ºed chitic ca
porcu-vrej, cum sã spune, de nu
sã autosesizeazã!? Sã pare cã
veterinarii s-au reorientat, dacã nu
mai merge cu adunatu’ câinilor
bagabonzi... Pãi nu?!

Mã fraþilor, nea Virgilicã e peste
tot, nu ºtim când o mai face ºi
treabã, cã la datu’ din gurã e
primu’, pi la toate posturile, pi la
toate site-urile, zici cã e primu’ ales
al þãrii, nu altceva. Ieºi nea Popescu

ºi ne lãmuri cum ieste cu cererea
ºi oferta în turism, da ºi
autoconvingerea cã România NU
MAI PRODUCE... nimic. Luãm totu’
de la alþii, ca pe vremea CDR-ului?!
Sã vedem cum o sã fie la toamnã,
în timpul alegerilor, de la cine ia ºi
pe cine culege. Unde mai pui cã nu
trece ziua sã nu punã nea Virgilicã
presiune pe câte un primar, cã ete
dom’ne câte proiecte pregãtim noi
pentru comunitate, cã de trei ani nu
prea ne-am adus aminte de voi, da
în toamnã avem nevoie mare.
Sanchi, ieste o glumã, da?!

Mã nepoate, da sã vezi ºi nea
Cupã ce active a devenit, ce
important e ºi ‘mnealui pin
Parlament, unde sã încurcarã voit
sã pare la Legea cu înfiinþarea unei
direcþii special de investigare a
infracþiunilor silvice ºi unde
încercarã sã pãcãleascã vigilenþa
unora ºi altora. Pã da, nu mai cari
aºa cum vrei matale lemne, da poþi

sã spui cã vrei sã faci neºte
rumeguº ºi aºa sã pare cã merge
treaba ca unsã. Ce interese domne,
la mijloc, ce interese, probabil nea
Cupã nici usturoi nu a mâncat ºi
‘mnealui nu are nevoie nici de

rumeguº. Pã da, trebe
sã-ºi gãseascã ºi

‘mnealui, cu întreaga familie, un
rost, cã a început sã-i placã politica,
vrea sã fie peste tot, da nu e pe
niciunde.

Da, mã nepoate, îºi audsã
aminte Tanþa lu Pecingine, cicã
unde sunt GOSTATURILE promise
de nea Daea ºi blamate de nea
Orban cu “vremea gostaturilor a
dispãrut “. Probabel or fi dispãrut,
aºa cum au dispãrut ºi rachetele
antigrindinã, care apãreau când era
nea Daea însetat ºi explica cum e
cu filosofia agriculturii româneºti,
cum are roºia nevoie de apã ºi
porumbu’ de soare. ªi câte ºi mai
câte nu ne povestea nea Daea,
valoare de om, ce mai.

Între timp, la Spitalul judeþean
sã joacã iarã alba-neagra cu
numirea direcþiunii, sã ameninþã
unii pe alþii, sã ceartã la cine e
decizia ºi  la cine e legea,
încurcãturã pe sãnãtatea
bolnavilor, ce mai. Unde mai pui

cã nea prerfectu’ Pavel mai cherdu
de câteva ori pin instanþã, aºa cã
n-ar fi de mirare ca ceea ce face
acuma cu spitalul, sã sã spargã în
capul ‘mnealui. Sau nu-i pasã!?

Da pãnã data viitoare, fiþi calmi
ºi optimiºti, cã vara-i lungã!


